๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
3. นายนพดล
โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
5. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายศรายุทธ เสาร์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
8. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
10. นางฐานิตา
สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
11. นายธนกร
ตันติไพจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
12. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
13. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
14. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
15. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
16. นายไพบูลย์ ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
17. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายนันท์
เอีย่ มสอาด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
2. นายพิรณ
ุ
อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิโรจน์
คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
3. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายภาณุ
มิตรสันติสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
5. นายไพโรจน์ ศรีรงุ่ เรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายสุนทร
ฮกฮัว้
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูเ้ ข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

๒
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะผูบ้ ริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่
๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญนายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จุดเทียน-ธูป
บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบวาระต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)

นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติและคณะผูบ้ ริหารเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่
๒ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย๒ คน คือนายนันท์เอีย่ มสอาด
ประธานสภาเทศบาล
และนายพิรณ
ุ อินทรักษ์
เรื่องที่
๒เนื่องจากคณะผูบ้ ริหารได้แจ้งว่าขณะนี้เป็ นช่วงใกล้สน้ิ ปี งบประมาณมีญตั ติ
ทีจ่ ะต้องนาเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
พิจารณาอนุ มตั ิ
แต่คาดว่าไม่สามารถนาเสนอได้ทนั ภายในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามั
ญ สมัยที่ 3 นี้
เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางร
าชการ กระผมจึงเสนอขอขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี พ.ศ. 2561 ออกไปอีก 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม ถึง 29
กันยายน
2561ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรเี พื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ามพระราชบัญญั
ติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2552) มาตรา 24
กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทุกคนได้รบั ทราบ
ทีป่ ระชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม(ไม่ม)ี

๓
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว
เรื่องที่ ๑
ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 วาระที่ 2 (ขัน้ แปรญัตติ ) วาระที่ 3
(ขัน้ เห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ได้รบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2561 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561ไปแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554ข้อ 51
กาหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัตวิ าระที่ 2
ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับเฉพาะทีม่ กี ารแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญั
ตติแก้ไขเท่านัน้ เว้นแต่ทป่ี ระชุมสภาท้องถิน่ จะได้ลงมติเป็ นอย่างอื่น
ถ้าทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้
ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลีย่ นแปลงมตินนั ้ อีก
และสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ได้ส่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อนาไปพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างเทศบัญญัตแิ ละรายงานการประชุมคณะ
กรรมการให้สภาเทศบาลแล้วจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ทป่ี ระชุมรับทราบเพื่อจะได้ดาเนินกา
รพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
นายธนกร ตันติไพจิตร เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายธนกร ตันติไพจิตร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอรายงานผลการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบปร
ะมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ดังนี้
ตามทีส่ ภาเทศบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทาหน้าทีแ่ ปรญัตติ
และตรวจร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕62และประธานสภาได้ส่งร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าวให้คณะกรรมการเพื่อดาเ
นินการพิจารณานัน้ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการได้มาประชุมและทีป่ ระชุมได้มมี ติเลือกนางสาววัญญ์ชสิ า
แดงลมูล เป็ นประธานกรรมการ และเลือกนายธนกร
ตันติไพจิตรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการได้รอรับคาแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระเบียบวาระที่ ๔

๔
จากสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในวันที่ ๑5–17 และ 20สิงหาคม
๒๕61 ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา 16.30 น.
ปรากฏว่ามีผมู้ ายื่นเสนอขอแปรญัตติจานวน 1 รายได้แก่ นายนพดล โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ขอแปรญัตติและมีผรู้ บั รองถูกต้อง
โดยขอแปรญัตติดงั นี้
คาแปรญัตติ ที่ 1
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการ ครุภณ
ั ฑ์กฬี า จานวน 95,400 บาท
และเปลีย่ นแปลงรายการ ดังนี้
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการ ครุภณ
ั ฑ์กฬี า จานวน
453,000 บาท หน้า 108
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งออกกาลังกายทีอ่ าคารเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
-จักรยานเอนปั น่ จานวน 3 เครือ่ ง
-เครือ่ งเดินวงรี จานวน 3 เครือ่ ง
-เก้าอีส้ าหรับซิทอัพ จานวน 2 ตัว
-เครือ่ งฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี Iron จานวน 2 เครือ่ ง
-ชุดดัมเบล5-50 ปอนด์ พร้อมชัน้ วาง จานวน 1 ชุด
-ม้าราบสาหรับเล่นดัมเบลจานวน 2 ตัว
-ม้านังเล่
่ นดัมเบลปรับระดับได้ จานวน 2 ตัว
-สมิทแมชชีนพร้อมแผ่นน้าหนักหุม้ ยาง 100 กิโลกรัม จานวน 1 ชุด
-โต๊ะปิ งปองแบบขาเหล็กพับเก็บได้ ขนาดตามมาตรฐานสากล จานวน 1
โต๊ะครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประ
มาณจึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ เพื่อใช้ในรา
ชการ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม ฉบับที่ 3
หน้า 52,53 ลาดับที่ 45
(จ่ายจากรายได้จดั เก็บเองหมวดภาษีจดั สรร)คณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ า
รณาคาแปรญัตติของนายนพดล โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องและพิจารณาความเห็นของนายกเทศมน
ตรีเมืองสองพีน่ ้องทีไ่ ม่ขดั ข้องและให้คารับรองในการขอแปรญัตติ
ลดและเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวซึง่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554 ข้อ59 และข้อ 60
คณะกรรมการแปรญัตติจงึ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง

๕
ให้แปรญัตติลดงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลงรายการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ข้อความเดิ ม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการ ครุภณ
ั ฑ์กฬี า จานวน
548,400 บาท หน้า 108
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งออกกาลังกายทีอ่ าคารเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
-ลู่วงิ่ ไฟฟ้ า 3AC Mortorจานวน 3 เครือ่ ง
-จักรยานเอนปั น่ จานวน 3 เครือ่ ง
-เครือ่ งเดินวงรี จานวน 3 เครือ่ ง
-เก้าอีส้ าหรับซิทอัพ จานวน 2 ตัว
-เครือ่ งฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี Iron จานวน 2 เครือ่ ง
-ชุดดัมเบล5-50 ปอนด์ พร้อมชัน้ วาง จานวน 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ เพื่อใช้ในราชการ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 หน้า
52 ลาดับที่ 45 (จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร)
แปรญัตติ ลดงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการ ครุภณ
ั ฑ์กฬี า จานวน
453,000 บาท หน้า
108เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งออกกาลังกายทีอ่ าคารเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
-จักรยานเอนปั น่ จานวน 3 เครือ่ ง
-เครือ่ งเดินวงรี จานวน 3 เครือ่ ง
-เก้าอีส้ าหรับซิทอัพ จานวน 2 ตัว
-เครือ่ งฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี Iron จานวน 2 เครือ่ ง
-ชุดดัมเบล5-50 ปอนด์ พร้อมชัน้ วาง จานวน 1 ชุด
-ม้าราบสาหรับเล่นดัมเบล จานวน 2 ตัว
-ม้านังเล่
่ นดัมเบลปรับระดับได้ จานวน 2 ตัว
-สมิทแมชชีนพร้อมแผ่นน้าหนักหุม้ ยาง 100 กิโลกรัม จานวน 1 ชุด
-โต๊ะปิ งปองแบบขาเหล็กพับเก็บได้ ขนาดตามมาตรฐานสากล จานวน 1
โต๊ะครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยูน่ อกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประ
มาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ เพื่อใช้ในราชการ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๖
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม ฉบับที่
3หน้า2,53ลาดับที่ 45 (จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร)
คาแปรญัตติ ที่ 2
ขอแปรญัตติเพิม่ รายจ่าย แผนงานงบกลาง รายการ
สารองจ่ายจากเดิมจานวน 2,994,000 บาท หน้า 136 ขอแปรญัตติเพิม่ เป็ น
3,089,400 บาท โดยตัง้ จ่ายเพิม่ ขึน้ จานวน 95,400 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ หรือบรรเทาปั ญหาคว
ามเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม จานวน 1,511,200
บาท(จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร)
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ หรือบรรเทาปั ญหาคว
ามเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม จานวน 1,578,200 บาท
(จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป)
่
คณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ ารณาคาแปรญัตติของนายนพดล โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องและพิจารณาความเห็นของนายกเทศมน
ตรีเมืองสองพีน่ ้องทีไ่ ม่ขดั ข้องและให้คารับรองในการขอแปรญัตติ
เพิม่ งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวซึง่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ59 และข้อ 60
คณะกรรมการแปรญัตติจงึ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
ให้แปรญัตติเพิม่ งบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง รายการสารองจ่าย
ข้อความเดิ ม
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการสารองจ่าย จานวน 2,994,000
บาทเพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ หรือบรรเทาปั ญ
หาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม จานวน 1,415,800 บาท
(จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร)
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้
หรือบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม จานวน
1,578,200บาท (จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป)
่
แปรญัตติ เพิ่ มงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการสารองจ่าย จานวน 3,089,400
บาทเพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ หรือบรรเทาปั ญ
หาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม จานวน 1,511,200บาท
(จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร)
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้
หรือบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็ นส่วนรวมจานวน
1,578,200บาท (จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป)และในวั
่
นที่ 22 สิงหาคม

๗
๒๕61
คณะกรรมการแปรญัตติจงึ ได้ดาเนินการประชุมและพิจารณาคาแปรญัตติแล
ะตรวจร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าวและมีมติ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2ในคาแถลงงบประมาณให้จดั ทารายการแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการครุภณ
ั ฑ์กฬี า และแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง รายการสารองจ่าย
ตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติให้ความเห็นชอบ
และให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในส่วนรายละเอียดต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงกันสาหรับส่วนอื่นให้คงไว้ตามร่างเดิม
ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕62บันทึกหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียดอื่นๆให้ตดั ลดงบป
ระมาณของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์กฬี า รายการครุภณ
ั ฑ์กฬี าและเพิม่ งบประมาณรายจ่าย
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการสารองจ่าย
ตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้ให้ความเห็นชอบ
และให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในส่วนรายละเอียดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องตรงกัน
สาหรับส่วนอื่นให้คงไว้ตามร่างเดิมส่วนที่ ๓
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลและกิจการประปาประ
จาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและเห็นสมควรเสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประม
าณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.25๖2
ทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้วคืนให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒
(ขัน้ แปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขัน้ เห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัต)ิ ต่อไป
นายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวรายงานให้
สภาเทศบาลทราบ
ประธานสภาเทศบาล
แล้วนัน้ กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในหัวข้อทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้ทา
การแปรญัตติ
ตามทีไ่ ด้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบในหัวข้อทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้ทาการแปรญัตติ
(ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราต่อไปขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ

๘
ป

ร

ะ

ธ

า
น
ส
ภ
า
เ
ท
ศ
บ
า
ล
ตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้ทาการตรวจร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณราย

จ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ตามรายละเอียดทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้แถลง โดยให้ผ่านในวาระที่ ๒
(ขัน้ แปรญัตติ) โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ขัน้ แปรญัตติ (ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราต่อไปเป็ นการพิจารณาในวาระที่ ๓(ขัน้ เห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัต)ิ
ประธานสภาเทศบาล
กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕62โดยให้ตราเป็ นเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องบังคับใช้ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕
เสียง)
ทีป่ ระชุม
มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕62โดยให้ตราเป็ นเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องใช้บงั คับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑ ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพือ่ ให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรี
ยบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุ มตั โิ อนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์คา่ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างโดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลดจ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานงบกลางงานงบกลางงบกลางรายการสารองจ่าย(งบป
ระมาณตัง้ ไว้ 828,930 บาท งบประมาณคงเหลือ 428,205
บาท)โอนลดจานวน250,800 บาท

๙
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไป
แผนงานงบกลางงานงบกลางงบกลางรายการสารองจ่าย(งบประมาณตัง้ ไว้
1,939,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,056,200 บาท)โอนลดจานวน
1,056,200 บาท
รวมโอนลดทัง้ สิ้ น1,307,000บาท
โอนเพิ่ มไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไป จานวน
๕รายการแผนงานบริหารงานทั ่วไปงานบริหารงานทั ่วไปงบลงทุนหมวดค่าครุภ ั
ณฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงานรายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน3,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.
จานวน 1 ตัว(สาหรับปลัดเทศบาล)
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณจึ
งตัง้ ตามราคาท้องถิน่ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ดังกล่าว เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่
33 ลาดับที่ 1หมายเหตุ
จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตันจานวน 814,000บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครือ่ งยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน 1 คัน
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณเทศบา
ลเมืองสองพีน่ ้อง มีความจาเป็ นต้องจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่
39 ลาดับที่ 9หมายเหตุ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
จานวน 247,300 บาทและจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไป จานวน 566,700
บาทประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครือ่ งตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ
จานวน 18,500 บาทเพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบเข็น 4
ล้อเครือ่ งยนต์เบนซินชนิดสูบนอนขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
รัศมีตดั หญ้ากว้างไม่น้อยกว่า21 นิ้วพร้อมถุงเก็บหญ้าความจุไม่น้อยกว่า 50
ลิตร จานวน 1
เครือ่ งครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประ
มาณจึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อครุ
ภัณฑ์ดงั กล่าว เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็ นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) หน้าที3่ 4 ลาดับที่

๑๐
4หมายเหตุจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไปประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์รายก
ารเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 21,000
บาทเพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ราคาเครือ่ งละ 21,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอ
มพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2561 หน้า 6 ข้อ 13
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 7ลาดับที่
1หมายเหตุจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไปหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างประเภ
ทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างรายการ
โครงการปรับปรุงโถงทางขึน้ ชัน้ 2 สานักงานเทศบาล จานวน
450,000 บาทเพือ่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินการปรับปรุงโถงทางขึน้ ชัน้ 2
สานักงานเทศบาล ขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่
32ลาดับที่ 3หมายเหตุจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทั ่วไป
รวมโอนเพิ่ มทัง้ สิ้ น 1,307,000บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อเครื่องมือเครือ่ งใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลประกอบกับมีเงินงบประมาณราย
จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 5
รายการ รวมเป็ นเงิน1,307,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์คา่ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างที่
ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงปั จจุบนั ข้อ 27
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๑๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างตามหลักก
ารและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง(ด้วยการย
กมือ ๑๕ เสียง)
เรื่องที่ ๒ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์(กองสาธารณสุขและสิ่ ง
แวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
มีงบประมาณเหลือจ่าย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ในการขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสาธารณสุขง
บบุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินเดือนพนักงานจานวน
363,600 บาทประเภทเงินประจาตาแหน่งจานวน 18,000
บาทงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นงบบุคลากรหมวดเงินเดือ
น (ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินเดือนพนักงานจานวน8,380
บาทงบดาเนินงานหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการจา
นวน 151,850
บาทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่
นๆ
- โครงการเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลีเ่ มืองสองฤดูจานวน 151,100 บาท
- โครงการพัฒนาร้านจาหน่ ายอาหารจานวน 54,700 บาท
- โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จานวน 37,600 บาท

๑๒
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างจานวน3,000
บาทประเภทวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์จานวน 26,140 บาทหมวด
ค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าน้ าประปาจานวน 7,500
บาทงานศูนย์บริการสาธารณสุขงบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอยประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมจานวน 5,000
บาทหมวดค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าน้ าประปาจานวน 1,300 บาท
แผนงาน
เคหะและชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบบุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 295,560 บาทประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจาจานวน 87,420
บาทประเภทเงินเพิม่ ต่างๆ ของลูกจ้างประจา จานวน 20,000
บาทประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างจานวน 587,900
บาทประเภทเงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้างจานวน 61,300 บาท
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจานวน
24,430 บาทหมวดค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการจานวน
357,900 บาท หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จานวน 40,000
บาทประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งจานวน41,320
บาทรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,435,000 บาท รวมโอนลด 21 รายการ
เพื่อไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,435,000 บาท
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสาธารณสุขง
บลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่
1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จานวน 1
เครือ่ งตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
2561 หน้า 4ข้อ 8 จานวนเงิน22,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข(ฉบับที่ 1)หน้า 20
ลาดับที่ 14เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จานวน1 เครือ่ ง
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2561
หน้า 16 ข้อ 43 จานวนเงิน 7,100 บาทเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม่ เติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.25612564 แก้ไข (ฉบับที่ 1) หน้า 21 ลาดับที่
15เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด1 KVA จานวน 1
เครือ่ งตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
2561 หน้า 22 ข้อ 62 จานวนเงิน 5,900 บาท
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิม่ เติม

๑๓
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข (ฉบับที่ 1) หน้า 61
ลาดับที่ 16
รวมเป็ นเงิ น 35,000 บาท
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถ
ยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จานวน 2,400,000
บาทเพื่อเป็ นค่าจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน6 ล้อ แบบอัดท้าย
เครือ่ งยนต์ดเี ซล กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210
แรงม้าตอนท้ายติดตัง้ ชุดตูบ้ รรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อ
ยกว่า 10ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน จานวนเงิน 2,400,000 บาท
ครุภณ
ั ฑ์น้ตี งั ้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม่ เติม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า
62รวมเป็ นเงิ น 2,400,000 บาท
รวมโอนเพิ่ มไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ 2 รายการ รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น
2,435,000 บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง มีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านของงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
และครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะ)
เพื่อใช้เก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาล
และการดาเนินโครงการ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 2
รายการ รวมเป็ นเงิน 2,435,000 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีท่ าให้คุณลักษณะปริมาณคุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 หมวด
4 ข้อ 27จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่

๑๔
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ ตามหลักการและเหตุผลที่
คณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์(ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
เรื่องที่ ๓ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์(กองสาธารณสุขและสิ่ งแว
ดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
บางรายการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ในการขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไปแผนงานการศึ
่
กษางานระดับก่อนวัยเรียนแล
ะประถมศึกษางบบุคลากรหมวดเงินเดือน
(ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลจานวน 2,000,000
บาทรวมโอนลด 1 รายการ เพื่อไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
2,000,000 บาท
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไปแผนงานเคหะและชุ
่
มชนงานกาจัดขยะมูลฝอ
ยและสิง่ ปฏิกูลงบลงทุนหมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์บรร

๑๕
ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จานวน 2,000,000
บาทเพื่อเป็ นค่าจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
เครือ่ งยนต์ดเี ซล กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
ตอนท้ายติดตัง้ ชุดตูบ้ รรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน จานวนเงิน
2,000,000 บาท
ครุภณ
ั ฑ์น้อี ยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
มีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561–
2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 61 ลาดับที่ 54
รวมโอนเพิ่ มเพื่อไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น
2,000,000 บาทเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ได้รบั การร้องขอจากประชาชนให้แก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยทีต่ กค้าง
บริเวณตรอก ซอยทีค่ บั แคบ รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บได้
จึงทาให้มปี ริมาณขยะตกค้างและส่งกลิน่ เหม็น
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
มีอานาจหน้าทีใ่ นการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่ าธารณ
ะ รวมทัง้ กาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3) และมาตรา 53 (1)
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จึงต้องแก้ไขความเดือดร้อนทีส่ ่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยจาเป็ นและเร่งด่วน
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เหลือจ่ายบางรายการ จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณ
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ เพื่อจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จานวน 1
คัน รวมเป็ นเงิน 2,000,000 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีท่ าให้คุณลักษณะปริมาณคุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 หมวด
4 ข้อ 27จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่

๑๖
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะ
ผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์(ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
เรื่องที่ ๔ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองสวัสดิ การสังคม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีรายจ่ายในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีส่ ภาเทศบ
าล
เมืองสองพีน่ ้องได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไปแล้วนัน้
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดัง
กล่าวแต่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมา
ณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารงานทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญจานวน
150,000 บาท
เหตุผล
ตามทีก่ องสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการในงบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

๑๗
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
นัน้ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับคาดว่าไม่สามารถดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภา
ครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”ดังนัน้ จึงขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจานวน 1 รายการ
ต่อไปนี้
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญจานวน 150,000
บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ามระเบียบ
ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญตามห
ลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๕ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอนุ มตั ใิ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญ(ด้ว ย
การยกมือ ๑๕ เสีย ง)
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมหรือไม่ เมือ่ ไม่ม ี

๑๘
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ ขอปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น
ลงชื่อ สราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ อรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมือ่ วันที่ 8
กันยายน 2561
ลงชื่อ

ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)

ลงชื่อ

สุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
กรรมการ
(นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง)

ลงชื่อ

สมเจตน์ แดงสีหยุน่
กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ )

ลงชื่อ

พงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล กรรมการ
(นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล)

ลงชื่อ พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
(นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว)
ฐานิตา สินพูล
(นางฐานิตา สินพูล)

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

๑๙

สภาเทศบาลรับรองเมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2561
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา)

