รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 2๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูมาประชุม
๑. นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๒. นายสุวิวัฒน วิภาณุรัตนสิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๓. นายนพดล โกกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๔. นายนันท เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๕. นายสมเจตน แดงสีหยุน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๖. นายศรายุทธ เสารแสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๗. นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๘. นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๙. นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๐.นายพิรุณ อินทรักษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๑.นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๒.นายประยงค ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๓.นายประวิทย ศรีจันทรออน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๔.นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูไมมาประชุม
๑. นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง (ลา ปวย)
๒. นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง (ลา
ปวย)
๓. นายไพบูลย ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง (ลา
ปวย)
๔. นายชินพงษ วรศรีวิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง (ลาปวย)
ผูเขารวมประชุม
๑. นายวิโรจน คณูวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๒. นายประเจตน เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๓. นางสาวรัชชนันท ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๒. นายสุนทร ฮกฮั้ว เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูเขารับฟงการประชุม หัวหนาสวนราชการเทศบาล ผูจัดการสถานธนานุบาล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง คณะผูบริหารเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อทานสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องคประชุมแลว ขอเรียนเชิญนายยอดชาย พงษพันธุจันทราประธานสภาเทศบาลเมือง
สองพี่นอง จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระตอไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารเทศบาลทุกทาน วันนี้
ประธานสภาเทศบาล เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเปด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เรื่องที่ ๑ วันนี้นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง,นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช,
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย ภมรพล และนายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอลา
ปวย
เรื่องที่ ๒ เทศบาลเมืองสองพี่นองรับโอนยายพนักงานใหมและเปลี่ยนแปลงตําแหนง
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. รับโอนยาย นายทิวา เที่ยงธรรม ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน องคการบริหาร
สวนตําบลคลองนกกระทุง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาดํารงตําแหนง นายชาง
โยธาชํานาญงาน กองชาง เทศบาลเมืองสองพี่นอง ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
2. แตงตั้ง นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ ผูผานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง
ตําแหนงบริหาร ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองสองพี่นอง ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560 เปนตนไป
3. แตงตั้ง นางสาวเบญจวรรณ พูลขุมทรัพย ตําแหนงเดิมเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน กองชาง ผูผานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดํารงตําแหนง
ตางสายงาน ใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสองพี่นอง ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560 เปนตนไป ในนามสภาเทศบาล
เมืองสองพี่นองขอแสดงความยินดีกับทุกทาน
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕
๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําหนาที่ในการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมแลว และฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมเพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดตรวจสอบแลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคที่จะแกไข
รายงานการประชุมหรือไม

๓
นายนันท เอี่ยมสอาด ขอแกไขหนา
5 บรรทัดที่ 13 ตรงคําวาขอผูรับรองดวย (นายธนกร ตันติไพจิตร,
สมาชิกสภาเทศบาล นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว ยกมือรับรอง) เนื่องจากวันนั้นนายธนกร ตันติไพจิตร
ไดขอลากิจ กระผมเปนผูยกมือรับรองจึงขอแกไขเปน (นายนันท เอี่ยมสอาด,
นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว ยกมือรับรอง)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ใหแกไขตามที่นายนันท เอี่ยมสอาด เสนอ มีผูใดขอแกไขอีกหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไข กระผมขอมติที่ประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓ กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕
60 และกําหนด
วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕61
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาล มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดวา “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด” และตามมาตรา
๒๔ วรรคสี่กําหนดวา “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ” ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๑๑ กําหนดวา ใหประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ และใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยใน
ปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน การกําหนดสมัยประชุม
และวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด
ขอ ๒๑ วรรคสอง เมื่อสภาเทศบาลมีมติแลวใหประธานสภาเทศบาลทําเปนประกาศ
ของสภาเทศบาล พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เพื่อปฏิบัติใหเปนตามที่กฎหมายกําหนดกระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมวา
ประธานสภาเทศบาล 1. สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕
60 ตองมีสี่สมัย นั้น จะเริ่มเมื่อใดในแตละสมัย
และมีกําหนดกี่วัน
2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕
61 จะเริ่มเมื่อใด
และมีกําหนดกี่วัน
นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนาย
เกรียงศักดิ์ อุบลแกว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ขอเสนอดังนี้
๑. การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดกําหนดไวแลว
ใหเปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕60
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน

๔
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕60
ควรเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕60
ควรเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕60
ควรเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒561
ควรเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕61 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ขอผูรับรอง (นายธนกร ตันติไพจิตร,นายประยงค ตะเพียนทอง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม (ไมมี) ถาไมมี
กระผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําป ๒๕60 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป ๒๕61 ตามที่นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว เสนอ โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕
60 และกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป ๒๕61 (ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง) ดังนี้
๑. การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดกําหนดไวแลว
ใหเปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕60
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕60
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕60
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕60
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒561
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕61 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอความเห็นชอบรางแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสองพี่นอง
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามที่มี
นายกเทศมนตรี
กฎกระทรวงประกาศใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในทองที่
ตําบลบางพลับ ตําบลศรีสําราญ ตําบลหัวโพธิ์ ตําบลสองพี่นอง ตําบลตนตาล ตําบล
เนินพระปรางคและตําบลบางเลน อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบังคับใชเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดตรวจสอบพบขอปญหาในดานการ
ใชประโยชนที่ดิน ซึ่งมีความขัดแยงตอขอเท็จจริง ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปนอยู ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ผังเมืองและวิสัยทัศนของเทศบาล
เพื่อใหกรอบผังเมืองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อควบคุมใหเกิดความเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชน

๕
ที่ดินและสอดคลองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของเทศบาล จึงมีความจําเปนตองเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองเพื่อขอความเห็นชอบรางแกไขปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสองพี่นอง เฉพาะบริเวณ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการผังเมือง พิจารณาตอไป
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
กําหนดพื้นที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
1. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.13 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.23
ดานเหนือ จรดถนนดอนกลาง – อําเภอเกา ฟากใต
ดานตะวันออก จรดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จรดเสนขนาน 15 เมตรลํารางกระทุม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดเสนแนวเขตเทศบาล
2. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.10 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.24
ดานเหนือ จรดถนนเทศบาล 2 ฟากใต
ดานตะวันออก จรดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จรดถนนดอนกลาง – อําเภอเกา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จรดเสนแนวเขตเทศบาล
3. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.11 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.25
ดานเหนือ จรดถนนราษฎรอุทิศซอย 13 ฟากใต
ดานตะวันออก จรดเสนขนาน 15 เมตรคลองสองพี่นอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จรดถนนราษฎรอุทิศซอย 19 ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จรดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันออก
4. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.10 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.26
ดานเหนือ จรดถนนเทศบาล 2 ฟากใต
ดานตะวันออก จรดเสนแนวเขตเทศบาล
ดานใต
จรดเสนขนาน 200 เมตร ถนนเทศบาล 2 ฟากใต
ดานตะวันตก จรดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
5. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.7 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.27
ดานเหนือ จร ดเสนขนาน 15 เมตร ลํารางบางใหญ ฟากใต
ดานตะวันออก จรดเสนแนวเขตเทศบาล
ดานใต
จรดถนนเทศบาล 2 ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จรดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
6. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.7 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.28
ดานเหนือ จรดถนนเทศบาล 1 ฟากใต
ดานตะวันออก จรดเสนขนาน 15 เมตรลํารางบางนอย ฟากตะวันตก
ดานใต
จรดเสนขนาน 200 เมตร ถนนเทศบาล 1 ฟากใต
ดานตะวันตก จรดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
7. สวนของพื้นที่แปลงสีเขียวหมายเลข 4.2 เปลี่ยนเปนแปลงสีเหลืองหมายเลข 1.29
ดานเหนือ จรดถนนศรีสําราญ 1/2 ฟากใต
ดานตะวันออก จรดเสนขนาน 15 เมตรคลองสองพี่นอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จรดถนนศรีสําราญ 1 ฟากเหนือและเสนเขตแปลงหมายเลข 1.4 ดานเหนือ
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านตะวันตก จรดเสนเขตแปลงหมายเลข 6.2 ดานตะวันออกและดานเหนือ
และจดเสนตั้งฉากถนนศรีสําราญ 1/2 ถึงมุมเขตแปลงที่ดินหมายเลข 6.2 ดานตะวันตก
หตุผล
1. ผังเมืองรวมเมืองสองพี่นอง ซึ่งประกาศเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 459(พ.ศ.2543)
เริ่มใชบังคับวันที่ 5 กันยายน 2543 หมดอายุวันที่ 5 กันยายน 2548 ขยายอายุ
บังคับใช 2 ป หมดอายุวันที่ 5 กันยายน 2550 ขยายระยะเวลาบังคับใช อีก 1 ป
โดยสภาทองถิ่น หมดอายุสิ้นสภาพบังคับใชวันที่ 5 กันยายน 2551
2. ผังเมืองรวมเมืองสองพี่นองฉบับปรับปรุงใหม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.
2518 ประกาศเปนกฎกระทรวงมีผลบังคับใชกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน
2558 หมดอายุบังคับใชวันที่ 9 กันยายน 2563
3. ขบวนระยะเวลาการเสนอขอปรับปรุงผัง นับแตจัดจางบริษัทที่ปรึกษา วันที่ 27
กันยายน 2550 จนกระทั่งประกาศบังคับใชเปนกฎกระทรวง วันที่ 9 กันยายน 2558
เปนระยะเวลา 7 ป 11 เดือน 12 วัน
4 .กฎกระทรวงสิ้นสภาพบังคับใช (GAP) ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2551 ถึงวันที่
ประกาศบังคับใช กฎกระทรวงฉบับใหม 9 กันยายน 2558 เกิดชองวางทางกฎหมาย
เปนระยะเวลา 7 ป 2 วัน
5. ขณะที่ผังเมืองหมดอายุเทศบาลเมืองสองพี่นองโดยอาศัยอํานาจแหง พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่นอง เรื่องกําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่เขต
เทศบาลเมืองสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2554 เพื่อควบคุม
การเติบโตของเมืองไมใหผิดรูประหวางกฎกระทรวงสิ้นสภาพบังคับใช แตเปนเพียงการ
ควบคุมลักษณะอาคาร ไมมีอํานาจกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ทําใหเกิดปญหาการใช
ประโยชนที่ดินผิดจากกรอบผัง
6. ผังเมืองฉบับปจจุบันมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินไมแตกตางจากผังเมืองฉบับ
459 ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจและสังคมไมสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว
ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากขบวนการกลั่นกรองที่ใชระยะเวลานาน
7. การผังเมืองคือการกําหนดเปาหมาย (GOAL) ไปสูวิสัยทัศน (VISION) ในการพัฒนา
เมือง ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ศักยภาพของเมืองในอนาคต เพื่อบรรลุเปาประสงคของรัฐและความตองการของทองถิ่น
ผังเมืองจึงควรเปนเปาหมายที่ตอเนื่อง เหมือนขั้นบันไดที่กาวไปสูวิสัยทัศนของการ
พัฒนาเมือง ผังเมืองฉบับปจจุบันจึงเปนเปาหมายตอเนื่องจากผังเมืองฉบับ 459
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการวิเคราะหขอมูลของสภาพเศรษฐกิจกิจและสังคมในขณะที่ผังเมือง
กําลังหมดอายุมาเปนขอมูลกําหนดทิศทางเมืองในอนาคต ในกรอบระยะเวลา 5 ป
แตระยะเวลากลั่นกรองผังจนประกาศเปนกฎกระทรวงใชเวลาถึงเกือบ 8 ปทําใหขอมูล
ฐานที่เปนตัวตั้งในการกําหนดเปาหมายลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อใหกรอบผังเมืองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโต
ของเมืองและควบคุมใหเกิดความเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนที่ดิน
และสอดคลองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของเทศบาล เทศบาลเมืองสองพี่นองมีความ
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จําเปนตอง แกไขการใชประโยชนที่ดินเฉพาะสวน โดยอาศัยอํานาจ แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการผังเมือง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2558 “มาตรา ๒๖/๑ การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด
ใหเหมาะสม กับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน
สาธารณะ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมือง พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมี การ
ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนและผูเกี่ยวของในเขตผังเมืองรวมไดรับทราบ และจัด
ใหมีการปดประกาศ แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แกไขและรายละเอียดของการ
แกไขไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสาธารณสถาน ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น เปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน และในประกาศนั้นใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปน ลาย
ลักษณอักษรภายในระยะเวลาที่มีการปดประกาศ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลใหความเห็นชอบ รางแกไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองสองพี่นอง ตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
นายธนกร ตันติไพจิตร
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ขอเรียนถามวาการ
แกไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสองพี่นองเกิดประโยชนอะไรบางกับประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสองพี่นอง
นายวิโรจน คณูวัฒนา ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลใหผูอํานวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรี
นายสมชาย เลขาลาวัณย สืบเนื่องจากแนวโนมของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง มีการเจริญเติบโตเพิ่มมาก
รก.ผูอํานวยการกองชาง ขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถควบคุมใหเกิดความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่อยางแทจริง
และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
และสอดคลองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของเทศบาล จึงไมควรมีสภาพสถิตยและอยูกับที่
เทศบาลเมืองสองพี่นองจึงจําเปนตองแกไขการใชประโยชนที่ดินเฉพาะสวน ตามแผนผัง
การขอเปลี่ยนแปลงที่ไดเสนอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานแลว เปลี่ยนจากที่แนว
สีเขียวที่ทําเกษตรกรรมบางสวนเปนสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะซักถามอีกหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมีกระผมขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
รางแกไขปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสองพี่นอง ฉบับนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
รางแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสองพี่นอง (ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณะ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล

๘
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดรับคํารองขอโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน
จากนางสาวอภิฤดี พูลขุมทรัพย ซึ่งไดทําการจัดสรรที่ดิน โฉนดเลขที่ ๕๓๑๑๗ ตําบล
สองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชชื่อโครงการ บานสวนตวงทอง
เทศบาลพิจารณาแลวเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนบน
พื้นฐานของภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และเปนการดําเนินการตามขอกฎหมายที่
กําหนด มีความเห็นควรรับโอนสาธารณูปโภคบางสวน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้
หลักการ
สาธารณูปโภคที่ขอโอนตามรายการบัญชีสาธารณูปโภค
๑. ระบบไฟฟา รับโอนในสวนของไฟฟาสองสวางภายนอกอาคาร
๒. ระบบประปา รับโอนระบบทอเมนสงน้ําประปาหนามาตรกอนเขาอาคาร
๓. ระบบการระบายน้ํา รับโอน
๔. ระบบบําบัดน้ําเสีย ไมรับโอน
๕. ระบบถนนและทางเทา รับโอน
๖. สวนสาธารณะ ไมรับโอน
เหตุผล
การขอโอนและรับโอนสาธารณูปโภคดังกลาว เปนการดําเนินการตามมาตรา
๔๓,๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการอนุมัติดําเนินการเพื่อการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปน
สาธารณะประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการเห็นชอบใหรับโอนดังกลาวเปนอํานาจ
ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙ และขอ ๑๕๕ จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลใหความเห็นชอบรับโอน
สาธารณูปโภคดังกลาว ตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดซักถาม กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคตามที่คณะผูบริหารเสนอ
โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภค ดังนี้
๑. ระบบไฟฟา รับโอนในสวนของไฟฟาสองสวางภายนอกอาคาร
๒. ระบบประปา รับโอนระบบทอเมนสงน้ําประปาหนามาตรกอนเขาอาคาร
๓. ระบบการระบายน้ํา รับโอน
๔. ระบบถนนและทางเทา รับโอน
(ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง)

๙
ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเครื่องปรับอากาศ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นอง มีความจําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ในหมวดคา
ครุภัณฑโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
คําชี้แจงเดิม จายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดแขวน จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น (มีระบบฟอกอากาศ)
มีฉลากเบอร 5 ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
สํานักงาน ครุภัณฑรายการนี้ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนาที่ 125)
คําชี้แจงใหม จายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดแขวน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
มีฉลากเบอร 5 ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
สํานักงาน ครุภัณฑรายการนี้ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนาที่ 125)
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
มีฉลากเบอร 5 ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
สํานักงาน ครุภัณฑรายการนี้ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนาที่ 125)
เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่นอง แตมาตรฐานครุภัณฑของเครื่องปรับอากาศเดิมมี
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ซึ่งเกินความจําเปนตอหองที่ตองการติดตั้ง ดังนั้น
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตัซึ้ง่งการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 29
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 29 จึงขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง พิจารณาอนุมัติตอไป

๑๐

นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดซักถาม กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหเทศบาลเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามที่
คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นอง
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเครื่องปรับอากาศ
(สํานักปลัดเทศบาล) (ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน -รานเจคิด-สะพานรางโตนด)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป
นายกเทศมนตรี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบใหเทศบาลเมืองสองพี่นองกันเงิน
งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการ
ปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน-รานเจคิด-สะพานรางโตนด)
ไปแลวนั้น
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพี่นองเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามขอเท็จจริง ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมือง
สองพี่นองในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
ประปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
หลักการ
คําชี้แจงเดิม ตั้งจายจากเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แผนงานการพาณิชย งานงานกิจการ
ประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง รายการโครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน-รานเจคิดสะพานรางโตนด) จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอเมนจายน้ําประปาทอ
PVC แหวนยางปากระฆัง ขนาด ๖” ชั้น ๘.๕
ยาว 1,๕๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๗๗
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหมตั้งจายจากเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แผนงานการ
พาณิชย งานงานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการโครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา
(จากสะพานคลองมะดัน-รานเจคิด-สะพานรางโตนด) จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปาจากสะพานคลอง
มะดัน-รานเจคิดและจากขางสะพานขางมลฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนดโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ทอเมนจายน้ําประปาPVC แหวนยางปากระฆัง ขนาด ๖” ชั้น ๘.๕ ความยาวไมนอย

๑๑
กวา ๑,๔๔๘ เมตร ทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๖” ความยาวไมนอยกวา ๗๒ เมตร
ทอเมนจายน้ําประปา PVC แหวนยางปากระฆัง ขนาด ๓” ชั้น ๘.๕ ความยาวไมนอยกวา
๑๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๗๗
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายดังกลาวขางตนทั้งนี้เพื่อใหเกิดความถูกตอง เหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่
ที่จะดําเนินการวางทอ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินโครงการและประชาชน
ผูใชน้ํา จึงมีความจําเปนตองแกไขโครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลอง
มะดัน-รานเจคิด-สะพานรางโตนด) ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได
เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิก
ตัดปไดหรือขยายเวลาเบิกตัดป ดังนั้นจึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ดังกลาวตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๑ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดซักถาม กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน -รานเจคิด-สะพานราง
โตนด) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
เฉพาะการกิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน -รานเจคิด-สะพานราง
โตนด) (ดวยการยกมือ ๑๓ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม (ไมมี) บัดนี้การประชุม
ประธานสภาเทศบาล ไดดําเนินการมาครบระเบียบวาระแลว กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผูบริหารเทศบาล หัวหนาสวนการงาน และเจาหนาที่ทุกทาน ขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ เจาหนาที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ)
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ
เลขานุการสภาเทศบาล/ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง

๑๒
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไดตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แลว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ลงชื่อ

ประยงค ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค ตะเพียนทอง)

ลงชื่อ

สุรีวรรณ ยิ้มยอง
(นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง)

ลงชื่อ

สมเจตน แดงสีหยุน กรรมการ
(นายสมเจตน แดงสีหยุน)

ลงชื่อ

กรรมการ

พงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล กรรมการ
(นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล)

ลงชื่อ พงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ อุบลแกว กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว)
ลงชื่อ

ฐานิตา สินพูล กรรมการ/เลขานุการ
(นางฐานิตา สินพูล)

สภาเทศบาลรับรองเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ ยอดชาย พงษพันธุจันทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
(นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา)

