รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ 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. นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๗. นายศรายุทธ เสารแสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๘. นายชินพงษ วรศรีวิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๙. นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๐.นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๑.นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๒.นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๓.นายประยงค ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๔.นายประวิทย ศรีจันทรออน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๕.นายไพบูลย ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๖.นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑๗.นายพิรุณ อินทรักษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูไมมาประชุม
๑. นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง

(ลาปวย)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายวิโรจน คณูวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๒. นายประเจตน เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๓. นางสาวรัชชนันท ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๔. นายภาณุ มิตรสันติสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๕. นายธงชัย สามิตสมบัติ ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
๖. นายไพโรจน ศรีรุงเรือง เลขานุการนายก
เทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๒. นายสุนทร ฮกฮั้ว เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูเขารับฟงการประชุม หัวหนาสวนราชการเทศบาล ผูจัดการสถานธนานุบาล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง คณะผูบริหารเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทุกทานวันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อทานสมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญนายยอดชาย พงษพันธุจันทราประธานสภา
เทศบาลเมืองสองพี่นองจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ตาม
ระเบียบวาระตอไป(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารเทศบาลทุกทาน วันนี้
ประธานสภาเทศบาล เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐เมื่อทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองมาครบองค
ประชุมแลวกระผมขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเรื่องที่ ๑ วันนี้นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล ขอลาปวย
ประธานสภาเทศบาล เรื่องที่ ๒ รายงานการประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕
60-๒562 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.๒๕61-๒566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นองไดมีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐7/1394 ลงวันที่ 9
สิงหาคม ๒๕60 แจงวาไดประกาศใชประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕60-๒
562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.๒๕61-๒564 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) และไดสงแผนพัฒนาดังกลาวใหสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ดังนั้นจึง
ขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบ
เรื่องที่ ๓ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวมฝกอบรมในโครงการสองพี่นอง
โปรงใส หัวใจคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวย ตามหนังสือที่แจง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบหรือไม (ไมมี)
กอนดําเนินการประชุมระเบียบวาระที่ ๒ ขอใหคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนการงานและเจาหนาที่สภาเทศบาล ปดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
ดวยเพื่อความเปนระเบียบในการดําเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐เมื่อวันที่๑๘ พฤษภาคม
2560
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําหนาที่ในการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมแลว และฝายเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดจัดสงรายงานการ
ประชุมเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดตรวจสอบแลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดประสงคที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไมเมื่อไมมีกระผมขอมติที่ประชุมนี้วา
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕
60เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม2560 โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป พ.ศ. ๒๕60เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 2560(ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)

๓

ระเบียบวาระที่ ๓
กระทูถาม
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรากระทูถามทั่วไปและกระทูถามดวนไมมีหนังสือถึงสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแลว
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราไมมีหนังสือแจงใหสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองทราบ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม
เรื่องที่ ๑ญัตติเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี
สิ่งที่สงมาดวรยางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561จํานวน 25 เลม
และเอกสารประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 25 เลม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 23 กําหนดใหคณะผูบริหารทองถิ่นเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม นั้น
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองสองพี่นองจะไดเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารของเทศบาลเมือสง องพี่นองจึงขอชี้แจงให
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณพ.ศ. 2561ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณ พ.ศ.2559ณ วันที่ 30กันยายน
พ.ศ. 2559เทศบาลเมืองสองพี่นองมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
1.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 137,051,424.49บาท
1.1.2เงินสะสม
91,295,153.82บาท
1.1.3ทุนสํารองเงินสะสม 43,796,605.30บาท
1.1.4รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน 6 โครงการ
รวม 12,412,810.08 บาท
1.1.5รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพันจํานวน 8 โครงการ รวม
5,640,000บาท
1.2เงินกูคงคางไมมี
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 195,212,237.91 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
4,062,581.86บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
1,195,971.30บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4,693,135.49บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,447,635.43บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
458,404.40บาท

๔
หมวดรายไดจากทุน
25,500.00บาท
หมวดภาษีจัดสรร
78,224,738.11บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
77,523,560.00บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค27,580,711.32บาท
(3) รายจายจริงทั้งสิ้น181,126,063.08 บาท ประกอบดวย
งบกลาง8,213,714.44บาท
งบบุคลากร (ฝายการเมือง)4,260,000บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
76,428,576.67 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ40,772,176.83บาท และ
หมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)22,323,480บาท
งบรายจายอื่น(หมวดรายจายอื่น) ไมมี
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)1,547,403.82บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
27,580,711.32บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ไมมี
3. งบเฉพาะการประเภทกิจการสถานธนานุบาลปงบประมาณ พ.ศ. 2559มี
รายรับจริง 14,668,210.24บาท รายจายจริง9,338,263.22บาท
กูเงินจากธนาคารออมสินจํานวน9,969,321.63บาท
กูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)จํานวน4,206,563.21บาท
กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน35,000,000 บาท
กําไรสุทธิจํานวน5,242,951.99บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559จํานวน
3,055,832.88บาท
ทรัพยจํานําจํานวน 68,962,570บาท
ประเภทกิจการประปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีรายรับจริง12,044,436.79บาทมีรายจายจริง12,042,948.13 บาท
มีรายไดสูงกวารายจาย1,488.66 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559จํานวน4,214,714.72บาท
หลักการ
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกเปน
1.1 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป179,560,300บาท
1.2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุ๑7,106,000บาท
บาล
1.3 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา14,261,000บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น210,927,300บาท
ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้
1. งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารงานทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป22,244,140 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน8,171,200 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา80,419,940 บาท
แผนงานสาธารณสุข8,687,880 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห915,180 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน29,226,200 บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน400,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ2,340,000 บาท
ดานการดําเนินงานอื่นแผนงานงบกลาง27,155,460 บาท
รวมงบประมาณรายจายทั่วไป179,560,000 บาท
2. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ดานเศรษฐกิจแผนงานการพาณิชย26,712,100 บาท
รวมงบประมาณรายจายเฉพาะการ26,712,100 บาท
รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น206,272,100 บาท
เหตุผล
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใหสมาชิก สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีขอสงสัยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา ๑๓๙ วัสดุงานบานงานครัว
๑๐๐,๐๐๐ บาท ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ตั้งไว ขอทราบวาวัสดุ เชน ถวย
จาน ชาม ยังอยูหรือไม จําเปนตองซื้อทุกปหรือไม
นายวิโรจน คณูวัฒนา รายการที่ปรากฏในนี้เปนการระบุภาพกวางๆ จริงแลวจะเปนพวกกระดาษชําระ
นายกเทศมนตรี ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ําที่เราใชกันทั้งป
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล รายการวัสดุการเกษตร ตั้งไวจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาตั้งเพื่อการใดบาง
สมาชิกสภาเทศบาล จัดซื้ออะไรบาง
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลชี้แจง
นายกเทศมนตรี รายละเอียด
นายสมชาย เจริญทรัพย เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอตอบขอสงสัยที่สมาชิกสภาเทศบาลรายการวัสดุการเกษตรเกี่ยวเนื่องกับการจัด
งานราชพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทางเราไดประสานงานกับผูที่
ปลูกตนดาวเรืองซึ่งพรอมที่จะออกดอกและนํามาวางไวในพื้นที่ๆเราเตรียมไว
จํานวน ๔๐,๐๐๐ ตน จํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ กวาบาท จะใชงบประมาณใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงคาปุย พลั่ว จอบ สายยางรดน้ําในงานราชพิธีดวย
นายไพบูลย ภมรพล
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล การที่ตั้งงบประมาณไวสําหรับปลูกตนดาวเรืองนี้ ผมเห็น อบต.ศรีสําราญ เขาตั้ง
งบประมาณไว และเขาทําการเพาะปลูกเองเพื่อใหออกดอกทันงานราชพิธี มีการ
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จางแรงงาน กระจายรายไดใหประชาชนในชุมชน สวนประชาชนในเขตเราถามผม
วาเราไมมีงบประมาณแบบนี้บางเหรอ ทําไมทองถิ่นอื่นเขาไดงบประมาณแบบนี้มา
ผมตอบวาเทศบาลเราไมไดงบประมาณสวนนี้มา
นายสมชายเจริญทรัพย กรณีการปลูกตนดาวเรือง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบนโยบายใหทองถิ่น
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดสรรงบประมาณทองถิ่นละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แตเทศบาลเมืองสองพี่นองไม
เคยไดรับขอมูล หนังสือ และงบประมาณนี้มาเลย ทราบภายหลังจากประธาน
กํานันผูใหญบานวาทางอําเภอสองพี่นองไดกันสวนของเทศบาลเราไวรวมกับ อบต.
ตนตาล เพื่อจะจัดราชพิธีที่วัดสองพี่นอง
นายไพบูลย ภมรพล ตอนนี้โครงการ ๙๑๐๑ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหหัวหนาสํานัก
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลติดตามเพราะจะมีโครงการ ๙๑๐๒ เนนใหประชาชนเลี้ยงสัตวในเขต
เทศบาลเมืองสองพี่นองประมาณ ๗-๘ ป มาแลวไมเคยไดรับผลตรงนี้เลย ไมมีใคร
จะรับผิดชอบ แต อบต. ใกลเคียงมีโครงการและไดรับงบประมาณจัดสรรมาอยาง
ตอเนื่อง กระผมตองการใหเทศบาลเมืองสองพี่นองตั้งผูรับผิดชอบ ติดตาม
โครงการดานเกษตรไว อยามุงเนนเรื่องอื่นจนลืมดานเกษตร เพราะประชาชนใน
เทศบาลเมืองสองพี่นองไมไดมีแคการคาขาย ยังมีอาชีพเกษตรกรอีกมากมาย
นายสมชาย เจริญทรัพย เทศบาลเมืองสองพี่นองไมมีหนวยงานที่จะรับผิดชอบดานการเกษตรโดยตรง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาลจึงจําเปนตองรับผิดชอบ ในสวนโครงการตางๆ ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณมอบนโยบายมานั้น ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นองมีตัวแทน
เกษตรกรมี ๓ คน จากการคัดเลือกของชาวเกษตรกรเอง คือ ๑. นายฮอละออ๒.
นายวิเชียร บุญมานุช ๓. นายสมหวัง เสียงแหลมที่จะไปรับนโยบายมา แตไมไดมา
แจงเทศบาลเมืองสองพี่นองและอาจจะไมไดใหขอมูลคนอื่น
นายธนกร ตันติไพจิตร
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามในรายการโครงการสัตวแพทยเคลื่อนที่ การใชงบประมาณในสวนนี้
ควรมีความสุจริตโปรงใส คุมคาเกิดประโยชนแกประชาชน อยูบนความพอเพียง
ประหยัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งไว ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดปญหาในทางปฏิบัติไมสามารถประสบ
ความสําเร็จได จึงขอซักถามวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีแนวทางปฏิบัติ
เปนอยางไร มีเจาหนาที่ในการตอนสัตวหรือไม มีความเปนไปไดหรืออยางไร
นายวิโรจน คณูวัฒนา ขออนุญาตชี้แจงกรณีโครงการสัตวแพทยเคลื่อนที่นี้เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล
นายกเทศมนตรี ที่จะตองรับผิดชอบ ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมายอมรับวามีขอผิดพลาดขาดตก
บกพรองไปบางและในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะผูบริหารเทศบาล และ
เจาหนาที่จะประชุมวางแผน หาแนวทางในการจัดทําโครงการนี้ใหเกิดประโยชน
กับประชาชนมากที่สุด
นายนพดล โกกุล
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการดนตรีเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชน หนา ๑๖๕ ในปที่ผานมาที่คณะครู
จัดโครงการนี้ก็มีเด็กมารวมงานนอย ดนตรีก็ไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน จึงขอ
ซักถามวาปงบประมาณนี้ตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท จะเกิดประโยชนกับเด็กหรือไม
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นายวิโรจน คณูวัฒนา โครงการนี้เปนความตองการของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลที่ไดเสนอแนะมา
นายกเทศมนตรี และในคําแนะนําของทานสมาชิกสภาเทศบาลนี้ ก็ขอรับไววาในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จะตระหนักถึงความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็กและ
เยาวชนจริงๆ
นายนพดล โกกุล ขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงรายละเอียด แตกระผมขอเสนออีกวาในการจัด
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นขอใหมีการประชาสัมพันธงานไปทุก
โรงเรียนและโรงเรียนใกลเคียงใหมีเด็กเขารวมโครงการใหมากที่สุด
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
เมื่อไมมีกระผมขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดใหความเห็น
ชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61ตามหลักการและเหตุผลที่คณะผูบริหารเทศบาลเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ประชุม มีมติ
ใหความเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติและกําหนด
ประธานสภาเทศบาล
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาการ
พิจารณาคําแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๕ กําหนดวาภายใต
ขอบังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆตาม
ความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่นในกรณีนี้เปนการแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
สําหรับวิธีการเสนอชื่อใหดําเนินการตามขอ ๑๐๗ ซึ่งกําหนดวาวิธีเลือก
คณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาเสนอชื่อตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวา ๒ คน สวนกรณีที่
ผูบริหารทองถิ่นเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน
เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒มาบังคับใชโดย
อนุโลมและระเบียบ ขอ ๔๕ วรรคสาม กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบแลว กระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาลแหงนี้วาจะแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 จํานวนกี่คน
และกําหนดเวลาในการรับคําแปรญัตติและการพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจราง
เทศบัญญัติ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ

๘
นางฐานิตา สินพูล
ดิฉันนางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองขอเสนอใหแตงตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 7 ทาน และกําหนดเวลารับคําแปรญัตติเปนเวลา๕วัน ใน
วันที่ 16 ถึง ๒๐สิงหาคม 2560ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคํา
แปรญัตติพรอมทั้งตรวจรางเทศบัญญัติในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยใชหอง
ประชุมสภาแหงนี้เปนที่รับคําแปรญัตติและดําเนินการพิจารณาและตรวจรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามที่นางฐานิตา สินพูลไดเสนอขอผูรับรอง (นายประยงค ตะเพียนทอง,
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย ภมรพล ยกมือรับรอง)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยาง
อื่นอีกหรือไม เมื่อไมมี กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วาสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7คนและ
กําหนดเวลารับคําแปรญัตติเปนเวลา๕วัน ในวันที่ 16 ถึง ๒๐สิงหาคม 2560
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคําแปรญัตติพรอมทั้งตรวจรางเทศ
บัญญัติในวันที่ 21สิงหาคม 2560 โดยใชหองประชุมสภาแหงนี้เปนที่รับคําแปร
ญัตติและดําเนินการพิจารณาและตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณตามที่นางฐานิ
ตา สินพูลเสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7คน และกําหนดเวลา
รับคําแปรญัตติเปนเวลา๕วัน ในวันที่ 16 ถึง ๒๐สิงหาคม 2560ตั้งแตเวลา
08.30-16.30 น. และพิจารณาคําแปรญัตติพรอมทั้งตรวจรางเทศบัญญัติใน
วันที่ 21สิงหาคม 2560 (ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๑
นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง
ดิฉันขอเสนอนายนพดล โกกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นายสุวิวัฒน วิภาณุรัตนสิน,นายสมเจตน แดงสีหยุน ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไมถาไมมีถือวานายนพดลโกกุลไดรับเลือก
ใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๒
นายนพดล โกกุล
กระผมขอเสนอนางสาววัญญชิสา แดงลมูล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง,นายศรายุทธ เสารแสง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไมถาไมมีถือวานางสาววัญญชิสา แดงลมูล
ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๓
นายศรายุทธ เสารแสง
กระผมขอเสนอนายพิรุณ อินทรักษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาล

๙
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นายชินพงษวรศรีวิศาล,นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไมถาไมมีถือวานายพิรุณ อินทรักษ ไดรับ
เลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๔
นายพิรุณ อินทรักษ
กระผมขอเสนอนายนันท เอี่ยมสอาดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นายธนกร ตันติไพจิตร,นางฐานิตา สินพูล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ อีกหรือไมถาไมมีถือวานายนันท เอี่ยมสอาดไดรับ
เลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๕
นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กระผมขอเสนอนายไพบูลย ภมรพล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว,นายประยงค ตะเพียนทอง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ อีกหรือไมถาไมมีถือวานายไพบูลย ภมรพล ไดรับ
เลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๖
นายนันท เอี่ยมสะอาด กระผมข อเสนอนายธนกร ตันติไพจิตร เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นายพิรุณ อินทรักษ,นายประวิทย ศรีจันทรออน ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ อีกหรือไมถาไมมีถือวานายธนกร ตันติไพจิตร
ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คนที่ ๗
นายธนกร ตันติไพจิตร กระผมข อเสนอนายชินพงษวรศรีวิศาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราขอผูรับรอง (นางสาววัญญชิสา แดงลมูล,นายไพบูลย ภมรพล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ อีกหรือไมถาไมมีถือวานายชินพงษวรศรีวิศาล
ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗
สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบจํานวน ๗ คน แลว
ดังนั้น จึงขอใหคณะกรรมการแปรญัตติรับคําแปรญัตติในวันที่ 16-๒๐สิงหาคม
2560 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคําแปรญัตติพรอมทั้งตรวจ

๑๐
รางเทศบัญญัติในวันที่ 21สิงหาคม 2560และใหสงรายงานผลการแปรญัตติตอ
ประธานสภาเทศบาลเพื่อดําเนินการตอไป เนื่องจากเรื่องการจัดทํางบประมาณใน
ครั้งนี้ถือเปนเรื่องสําคัญในการบริหารงานของเทศบาล กระผมจึงขอนัดวันประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปพ.ศ. ๒๕60ในวันที่29
สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑4.๐๐ น. เพื่อดําเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่๓ ขั้นเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ซึ่งฝายเลขานุการสภาเทศบาลจะ
ทําหนังสือแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องที่ ๒ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาและเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย ชนิด ๖๓ คูหา ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี ดวยคณะผูบริหาร
เทศบาลไดพิจารณาความตองการและความจําเปนของประชาชนผู
เชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองสองพี่นองที่นําอาคารพาณิชยชนิด 63คูหาที่เชา
จากเทศบาลไปโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชย กับผูที่ตองการสิทธิการเชารายอื่นจึงมี
มติใหผูเชาอาคารพาณิชยชนิด 63 คูหา เดิมโอนสิทธิการเชาผูเชาอาคารพาณิชยที่
เชาจากเทศบาลจํานวน5 รายใหกับผูเชารายอื่นไดโดยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลเมืองสองพี่นอง จะโอนสิทธิการเชาและเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชยชนิด
63 คูหาของเทศบาลจํานวน 5 รายคือ
1. นายบุญชู พวงวรินทร ขอโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยคูหาที11บ
่ านเลขที่ 48
ถนนราษฎรบํารุงตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรีสัญญาเชาเลขที่
5/2538 ลงวันที่ 11เมษายน2538 สัญญาเริ่มวันที่ 13มกราคม 2538 ถึงวันที่
21มิถุนายน 2566 ระยะเวลาการเชา28 ป 5 เดือน 9 วันคงเหลือระยะเวลา 5 ป
10เดือน 21 วันไปใหนางสาวพเยาว มวงวัด
2.นายคณิต อนันตธนมิตร ขอโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยคูหาที62,63
่
บานเลขที่ 150,152ถนนราษฎรบํารุงตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นองจังหวัด
สุพรรณบุรีสัญญาเชาเลขที่31/2538ลงวันที่ 25เมษายน 2538สัญญาเริ่มวันที่
13 มกราคม2538 ถึงวันที่ 21มิถุนายน 2566 ระยะเวลาการเชา28 ป5 เดือน 9
วันคงเหลือระยะเวลา 5ป 10เดือน 21 วันไปใหนายธีรพงษอนันตธนมิตร
3. นายธีรพงษอนันตธนมิตรขอโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยคูหาที43,57บ
่
านเลขที่
88,140ถนนราษฎรบํารุงตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรีสัญญา
เชาเลขที่ 10/2538ลงวันที่ 25เมษายน 2538สัญญาเริ่มวันที่ 13 มกราคม2538
ถึงวันที่ 21มิถุนายน 2566 ระยะเวลาการเชา 28 ป5 เดือน 9 วันคงเหลือ
ระยะเวลา 5 ป 10 เดือน 21 วันไปใหนางสาววิภา อนันตธนมิตร
4. นายธีรพงษอนันตธนมิตรขอโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยคูหาที34,35บ
่
านเลขที่
104,106ถนนราษฎรบํารุงตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี
สัญญาเชาเลขที่39/2538ลงวันที่18 สิงหาคม 2538 สัญญาเริ่มวันที่ 13มกราคม
2538 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566ระยะเวลาการเชา 28 ป 5 เดือน 9 วันคงเหลือ
ระยะเวลา 5 ป 10เดือน 21 วันไปใหนายคณิตอนันตธนมิตร5.นางสาวณัฐธร แซ

๑๑
เซียวขอเปลี่ยนแปลงการเชาอาคารพาณิชยคูหาที60บ
่ านเลขที146ถนนราษฎร
่
บํารุง
ตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรีสัญญาเชาเลขที่ 46/2538 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2539สัญญาเริ่มวันที่ 13 มกราคม 2538 ถึงวันที2่ 1มิถุนายน
2566 ระยะเวลาการเชา28 ป5 เดือน9 วันคงเหลือระยะเวลา 5 ป 10 เดือน 21
วันจากนายบุญสม แซเซียว บิดาไดเสียชิวิต
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาล เมืองสองพี่นอง ไดรับคํารองขออนุญาตจากผูเชาอาคาร
พาณิชยชนิด 63 คูหาของเทศบาลจํานวน 5 รายเพื่อ โอนสิทธิการเชาและ
เปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย ของเทศบาลที่เชาอยูไปใหผูอื่นเชาตอซึ่งการโอน
สิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองทองถิ่นถามีอายุการเชาเกินกวา ๓
ปจะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลตามระเบียกบระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองทองถิ.ศ.
่นพ2543 ขอ 20 (2)จึงเรียนเสนอสภา
เทศบาลเมืองสองพี่นองเพื่อพิจารณาอนุมัติใหผูเชาเดิม โอนสิทธิการเชาและ
เปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย ชนิด 63 ของเทศบาลไดตามอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม เมื่อไมมี
กระผมขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหเทศบาลเมือง
สองพี่นองโอนสิทธิการเชาและเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชยชนิด
63 คูหา
ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง จํานวน 5 ราย ตามหลักการและเหตุผลที่คณะ
ผูบริหารเสนอโปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นองโอนสิทธิการเชาและเปลี่ยนตัวผูเชาอาคาร
พาณิชยชนิด 63 คูหา ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง (ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)
เรื่องที่ ๓ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน ประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางดังนี้
คําชี้แจงเดิม โครงการซอมแซมถนนคสล.บริเวณถนนศรีสําราญ 1 ซอย 1
(ชุมชนบางลี่เล็ก) จํานวน 840,000 บาท
เพื่อจายเปนคารื้อถนน คสล.เดิมและบดอัดคันทางเดิมเสริมหินคลุกอัดแนนหนา
0.20 เมตรพรอมเทถนนคสล.ใหมกวาง 3.60 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.20
เมตรและกวาง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่โดยรวม
ไมนอยกวา 898 ตารางเมตร พิกัด 14 23’ 56” N 100 03’ 26”E
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด
O

O

๑๒
คําชี้แจงที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง โครงการซอมแซมถนนคสล.บริเวณถนนศรี
สําราญ 1 ซอย 1 (ชุมชนบางลี่เล็ก) จํานวน 840,000 บาท
เพื่อจายเปนคารื้อถนนคสล.เดิมและบดอัดคันทางเดิมเสริมหินคลุกอัดแนนหนา
0.20 เมตรพรอมเทถนนคสล.ใหมกวาง 3.00 เมตรยาว 300 เมตรหนา 0.20
เมตรหรือพื้นที่โดยรวมไมนอยกวา 900ตารางเมตร พิกัด 14 23’ 56” N 100
03’ 26”E รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด
เหตุผล
เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560เปนคา
กอสรางซอมแซมถนนคสล.บริเวณถนนศรีสําราญ1ซอย1 (ชุมชนบางลี่เล็ก) เปน
เงิน 840,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562) ปรากฏ
ขอเท็จจริงวาถนนในสวนผิวจราจรกวาง2.50 เมตร มีสภาพคันทางกวางขึ้น มี
สภาพเหมาะสมที่จะกอสรางผิวจราจรใหกวางขึ้น ซึ่งจะทําใหผิวจราจรใหมีขนาด
ความกวางเทากันตลอดแนว ทําใหเกิดความเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยใน
การใชถนนมากกวาผิวจราจรที่มีความกวางหลายขนาดจึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 กําหนดวา “การ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่
ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ”จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลเมืองสองพี่
นองพิจารณาอนุมัติ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมสงสัยเกี่ยวกับโครงการกอสรางถนน คสล.ถนนศรีสําราญ ๑ ซอย ๑ (ชุมชนบางลี่เล็ก)
เดิมที่จะเทคอนกรีตขนาดกวาง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ได
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปนขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
กระผมเกรงวาจะรบกวนการสัญจรเวลารถสวนทางกัน ขนาดเดิมนั้นยังมีพื้นที่ให
มอเตอรไซดสวนได แตขนาด ๓.๐๐ เมตร เกรงวาจะรถยนตสวนกันไมไดสงผล
กระทบกับประชาชน และที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้ไดออกไปอธิบายให
ประชาชนในพื้นที่ทราบบางหรือเปลา
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชางชี้แจง
นายกเทศมนตรี รายละเอียด
นายสมชาย เลขาลาวัณย เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
รก.ผูอํานวยการกองชาง ขอเท็จจริงนี้ขอเรียนชี้แจงวาขนาดความกวางของถนนนั้น ๓.๐๐ เมตร ขอยอมรับ
วาความผิดพลาดเกิดจากการสํารวจเบื้องตน เมื่อผิวจราจรมีหลายขนาดในเสน
เดียวกันนั้นไมเหมาะสม จึงขออํานาจสภาเทศบาลแกไขใหถูกตองตามสภาพความ
เปนจริง
O

O

๑๓
นายไพบูลย ภมรพล หินคลุกอัดแนนนั้นหมายความวาอยางไร มองดวยสายตาหรือมีเครื่องมือในการวัด
สมาชิกสภาเทศบาล เพราะที่ทราบทางกองชางไมมีเครื่องมือที่ใชวัดงานในลักษณะนี้ แลวเราจะ
ตรวจสอบผูรับเหมาอยางไร
นายสมชาย เลขาลาวัณย รายละเอียดตามแบบแปลนนี้กําหนดดวยมาตรฐานการบดอัด
รก.ผูอํานวยการกองชาง
นายไพบูลย ภมรพล การกอสรางถนนที่เทศบาลดําเนินการมาหลายโครงการ กอนเทคอนกรีต
สมาชิกสภาเทศบาล ทางกองชางเทศบาลเคยลงไปเจาะวัดหินคลุกหรือไม เชนโครงการกอสรางไหลทาง
ถนนศรีสําราญ๒ จากแนวฟุตบาทเดิม จํานวน ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท ถึงแยกถนนศรี
สําราญ ๓ (ชุมชนศรีสําราญ) ที่อยูในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ หนา ๐.๐๕ เมตร
กวาง ๑ เมตร นี้ จะเอารถอะไรมาบดอัด กอนจะดําเนินงานโครงการนี้ขอใหกอง
ชางนําแบบแปลนลงไปแลวแจงใหผมทราบดวย
นายสมชาย เลขาลาวัณย การบดอัดแนนเราจะเผื่อการขยายตัว ๑.๕ สําหรับการบดอัดแนนลงไหลทางเพื่อ
รก.ผูอํานวยการกองชาง รองรับการลาดยางไมใหหลุดรอนเปนการใชเครื่องตบอัด คงไมใชรถบดอัด เพราะ
เปนมาตรฐานของรองพื้นทางหรือมาตรฐานชั้นต่ําลงไป ทั้งนี้อยูที่มาตรฐานการ
ควบคุมงานทางกองชางใหความสําคัญตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามที่นายสมชาย เลขาลาวัณยชี้แจงรายละเอียด นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
เมื่อไมมีกระผมขอมติที่
ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการซอมแซมถนน คส
ล.บริเวณถนนศรีสําราญ ๑ ซอย ๑ (ชุมชนบางลี่เล็ก) ตามหลักการและเหตุผลที่
คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โครงการซอมแซมถนน คสล.บริเวณถนนศรีสําราญ ๑ ซอย ๑
(ชุมชนบางลี่เล็ก) (ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)
เรื่องที่ ๔ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในหมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพี่นองเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองในการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑโดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้
หลักการ
โอนลดจายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไปงบดําเนินการหมวดคาใชสอยรายการรายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสัมมนาคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง จํานวน 121,860 บาท
หมวดคาวัสดุรายการวัสดุการเกษตร จํานวน 78,690บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 200,550 บาท

๑๔
ไปตั้งจายเปนรายการใหมจายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 3 รายการ
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑประเภท
ครุภัณฑสํานักงานรายการเกาอี้ทํางาน จํานวน 24,750 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดไมนอยกวา 65
x70x110 เซนติเมตร
ตัวละ 4,000 บาท จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดไมนอยกวา 60
x70x110 เซนติเมตร
ตัวละ 3,500 บาท จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดไมนอยกวา 55
x65x90เซนติเมตร
ตัวละ 2,750 บาท จํานวน 5 ตัว รวมเปนเงิน 13,750 บาท ครุภัณฑรายการนี้
อยูนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)หนา 2รายการ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาดไมนอยกวา
90x45x180 เซนติเมตร ราคาตูละ 6,500 บาท จํานวน 1 ตู
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (บานกระจก) ขนาดไม
นอยกวา 90x40x85 เซนติเมตร ราคาตูละ 4,500 บาท จํานวน 1 ตู
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (บานทึบ) ขนาดไมนอย
กวา 90x40x85 เซนติเมตร ราคาตูละ 5,000 บาท จํานวน 1 ตู ครุภัณฑ
รายการนี้อยูนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งตาม
ราคาทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หนา 3
รายการชั้นเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 40 ชอง มีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา
90x30x175 เซนติเมตร ราคาตูละ 5,000 บาท จํานวน 1 ตู ครุภัณฑรายการ
นี้อยูนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคา
ทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หนา 4
รายการตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา
35x45x90เซนติเมตร ราคาตูละ 2,800 บาท จํานวน 1 ตู ครุภัณฑรายการนี้
อยูนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หนา 4
รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 40,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 80,000 บาท
ครุภัณฑรายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป
25๖๐ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หนา 5
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรรายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 42,000 บาท

๑๕
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ราคา
เครื่องละ 21,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 42,000 บาท ครุภัณฑ
รายการนี้ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป
2560 หนา 7 ขอ 11 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) หนา 4
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 200,550 บาท
เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลประกอบกับมีเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560เหลือจายบางรายการ จึงจําเปนตองขอ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน๖รายการ รวมเปนเงิน
200,550 บาท ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 27
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
นายไพบูลย ภมรพล การโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหมนี้ เกาอี้ของสํานักปลัดเทศบาล ๘ ตัว เทากับ
สมาชิกสภาเทศบาล ซื้อใหมทั้งกอง ของเกาไปไหนชํารุดหรืออยางไร มี ๓ ขนาด ราคาไมเทากัน สํานัก
ปลัดเทศบาลมีพนักงานทั้งหมดกี่คนซื้อครั้งหนึ่ง ๘ ตัว ของเกาไวที่ไหนแจงดวย
รายการคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๑,๐๐๐ เปนเงิน ๔๒,๐๐๐
บาท โนตบุกนี้ผมเห็นวาไมมีความจําเปน ควรซื้อเปนลักษณะตั้งโตะดีกวาหรือไม
สํานักปลัดเทศบาลมีความจําเปนมากนอยเพียงใดที่ตองใชโนตบุก ออกไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ก็ไมเคยเห็นนําออกไปดวยใชแตในสํานักงานจึงเห็นควรเปน
คอมพิวเตอรตั้งโตะดีกวา ความทนทานก็มากกวา จริงแลวผมตองการที่จะแบงให
กองวิชาการและแผนงานสัก ๑ ตัว ใหกับเจาหนาที่สภาเทศบาลเพราะที่ใชอยูนั้น
เกามากแลวมีปญหาในการปฏิบัติงาน ทําไมกองวิชาการและแผนงานไมโอน
งบประมาณซื้อให แปลกใจวาเจาหนาที่ๆ ปฏิบัติงานมากไมซื้อใหคิดวาเทศบาล
เมืองสองพี่นองมีอะไรแปลกๆ ในตอนนี้ ผมสังเกตมาประมาณ ๗ ป แลว
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลชี้แจง
นายกเทศมนตรี รายละเอียด
นายสมชาย เจริญทรัพย ขอเรียนชี้แจงในกรณีครุภัณฑ รายการเกาอี้ทํางานนั้นสําหรับเลขานุการสภา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล ๑ ตัว สําหรับพนักงานในสํานักปลัดเทศบาล ๒ ตัว สําหรับเจาหนาที่ใน
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่นอง ๕ ตัว ปจจุบันจึงขอโอน
งบประมาณที่เหลือจายในสํานักปลัดเทศบาลมาตั้งเปนรายการเพื่อจัดซื้อ
สวนรายการคอมพิวเตอรโนตบุก เคยจัดซื้อเมื่อสมัยนางไพรัตน ทองคําใส เปน
นายกเทศมนตรี หลังจากนั้นไมเคยจัดซื้อ ซึ่งโนตบุกตัวเดิมนี้ชางใหคําแนะนําวาไม
คุมคากับการบํารุงรักษาแลว

๑๖
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
เมื่อไมมีกระผมขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในหมวดคาครุภัณฑ ตามหลักการและเหตุผลที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือ (ยก
มือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้ง
จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง
เรื่องที่ ๕ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
นายกเทศมนตรี เพื่อใหการบริหารราชการ ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ มีงบประมาณเหลือจาย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 บางรายการ ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้
หลักการ
โอนลด จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบบุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,900 บาท ประเภทคาตอบแทนพนักงานจจํางานวน
46,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท
ไปตั้งจายเปนรายการใหม จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นงบลงทุนหมวดคา
ที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน
280,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงรางระบายน้ําฝน โดยรอบตลาดสดเทศบาล
เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นอง มีความจําเปนตองซอมแซมและปรับปรุงรางระบาย
น้ําฝนรอบตลาดสดเทศบาล ซึ่งมีรอยผุ ชํารุด ประกอบกับใชงานมาเปนเวลานาน
ทําใหปริมาณน้ําฝนรั่วไหล เกิดความเสียหายแกสินคา รวมทั้งทรัพยสินของ
ผูประกอบการ และผูมาจับจายสินคาบริเวณตลาดสดเทศบาล เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบกับ มีเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหลือจายบางรายการ จึงจําเปนตองขอโอนเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม รวมเปนเงิน 280,000 บาท ซึ่งการโอน
เงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหคุณลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

๑๗
สภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอ
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม
นางฐานิตา สินพูล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมาชิกสภาเทศบาล ไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตามที่คณะผูบริหาร
เทศบาลเสนอมานั้น ขอใหคณะผูบริหารเทศบาลควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือตาม
หนังสือสั่งการตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่
นองตอไป
นายพิรุณ อินทรักษ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ใหความสําคัญกับประชาชนบริเวณชุมชนตลาดบางลี่
สมาชิกสภาเทศบาล
จริงแลวโครงการนี้ควรมีตั้งนานแลว ชวงนี้หนาฝนขอใหทานรีบดําเนินการใหเสร็จกอนหนาฝน
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีไดเสนอตอสภาเทศบาลนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภา
เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไม เมื่อไมมี
กระผมขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตามหลักการและเหตุผลที่คณะผูบริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง(ดวยการยกมือ ๑๖ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเมื่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดครุภัณฑ
และคาที่ดินและสิ่งกอสราง ทั้ง ๒ ญัตตินั้น สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองขอใหคณะ
ผูบริหารเทศบาลควบคุมดูแล บริหารงบประมาณใหปฏิบัติไปตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพประโยชนสูงสุดกับประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่นองตอไป มี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่
จะเสนอที่ประชุมหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี บัดนี้การประชุมไดดําเนินการมาครบ
ระเบียบวาระแลว กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหารเทศบาล
หัวหนาสวนการงาน และเจาหนาที่ทุกทานขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ เจาหนาที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง

๑๘
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แลว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 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 14 กันยายน 2560
ลงชื่อ ยอดชาย พงษพันธุจันทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
(นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา)

