๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูมาประชุม
1. นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
2. นายสุวิวัฒน วิภาณุรัตนสิน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
3. นายนพดล
โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
4. นายสมเจตน แดงสีหยุน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
5. นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
6. นายศรายุทธ เสารแสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
7. นายชินพงษ วรศรีวิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
8. นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
9. นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
10. นางฐานิตา
สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
11. นายธนกร
ตันติไพจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
12. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
13. นายประยงค ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
14. นายประวิทย ศรีจันทรออน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
15. นายไพบูลย
ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
16. นางสาววัญญชิสา แดงลมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ผูไมมาประชุม
1. นายนันท
2. นายพิรุณ

เอี่ยมสอาด
อินทรักษ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง(ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง(ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายวิโรจน
คณูวัฒนา
2. นายประเจตน เสร็จกิจดี
3. นางสาวรัชชนันท ชื่นสุขอุรากุล
4. นายภาณุ
มิตรสันติสุข

นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง

เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
1. นางอรนุช
บุญฤทธิ์ศรีพงษ
2. นายสุนทร
ฮกฮั้ว
3. นายสราวุฒิ
ประยูรวงศ

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง

ผูเขารับฟงการประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาล ผูจัดการสถานธนานุบาล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง คณะผูบริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลและหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมือง
สองพี่นองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญนายยอดชาย พงษพันธุจันทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระตอไป (ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระ
รัตนตรัย)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารเทศบาลทุกทาน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ดวยจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีหนังสือที่ สพ0023.4/17213ลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อนุญาตใหสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองขยายเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560
ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กันยายน
2560 เพื่อพิจารณาญัตติที่คณะผูบริหารเทศบาลเมืองสองพี่นองนําเสนอตอสภา
เทศบาลเมืองสองพี่นองและเรื่องอื่นๆ นั้น เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
มาครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลากิจ ๒ ทานคือนายนันท เอี่ยมสอาด และนายพิรุณ
ประธานสภาเทศบาล
อินทรักษ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะแจงใหที่ประชุมทราบหรือไม (ไมมี)
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําหนาที่ในการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมแลว และฝายเลขานุการสภาเทศบาลไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคที่จะ
แกไขรายงานการประชุมหรือไม เมื่อไมมีกระผมขอมติที่ประชุมวาสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 15สิงหาคม ๒๕60 โปรดยก
มือ(ยกมือ ๑๕ เสียง)
ที่ประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองสมัยสามัญ สมัย ที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 15สิงหาคม ๒๕60(ดวยการยกมือ ๑๕
เสียง)

๓
๒. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 2560
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไม เมื่อไมมี
ประธานสภาเทศบาล กระผม
ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ ๒๙สิงหาคม ๒๕60โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕ เสียง)
ที่ประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองสมัยสามัญ สมัย ที่ 3
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ ๒๙สิงหาคม ๒๕60(ดวยการยกมือ ๑๕
เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทูถาม
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา กระทูถามทั่วไปและกระทูถามดวนไมมีหนังสือถึงสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ประธานสภาเทศบาล
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแลว(ไมมี)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม
เรื่องที่ ๑ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
นายกเทศมนตรี
ดวยเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดใหความ
เห็นชอบไปแลว แตไมสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายดังกลาวไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ตามหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองสองพี่นองไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ ในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑสํานักงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เนื่องจากระยะเวลาที่เหลือไมสามารถเบิกจายงบประมาณบางรายการในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547
หมวด 5 ขอ 59 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑสํานักงาน ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความ
จําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติ

๔
กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ” ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังรายการตอไปนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑหมวดคา
ที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนเงิน1,500,000 บาท
รวมรายจายที่
ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น เปนเงิน 1,500,000 บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามระเบียบตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามที่คณะผูบริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไมเมื่อไมมี
จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหเทศบาล
เมืองสองพี่นองกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 สํานัก
ปลัดเทศบาลรายการโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนเงิ๑,๕๐๐,๐๐๐
น
บาทตาม
หลักการและเหตุผลทีคณะผู
่ บริหารเสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕เสียง)
มติที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นองกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักปลัดเทศบาล รายการโครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน เปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท(ดวยการยกมือ ๑๕ เสียง)
เรื่องที่ ๒ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองชาง)
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน คณูวัฒนา
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณประกอบกับเทศบาลเมืองสองพี่นอง
นายกเทศมนตรี มีรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดให
ความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแลวนั้น
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพี่นองมีความจําเปนตองใชจายเงินงบประมาณ
ดังกลาว แตคาดวาอาจจะไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังตอไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองสองพี่นองไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการตางๆ ในงบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560เนื่องจากขณะนี้
ใกลสิ้นปงบประมาณและคาดวาไมสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
บางรายการในงบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางไดทันในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ 59 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงิน

๕
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 รายการ ตอไปนี้
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟาถนน งบลงทุนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการกอสรางปรับปรุงทางเขา
หมูบานสองมล (ชุมชนประชารวมใจ) จํานวน 840,000 บาทรายการ
โครงการกอสรางปรับปรุงไหลทางถนนภายในซอย 8 (ชุมชนคลองมะดัน)
จํานวน 85,000 บาท
รายการโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยโรงลิเก(ชุมชนปฐมตวงทอง)
จํานวน 280,000 บาท
รายการโครงการบอสูบน้ําลํารางภาษี (ชุมชนรางภาษี) จํานวน 403,000 บาท
รายการโครงการยกระดับถนนพรอมวางทอระบายน้ําถนนโพธิ์อน-หวายสอ ซอย
3 หุบระฆัง(ชุมชนคลองมะดัน) จํานวน 2,667,000 บาท
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนทางเขาหมูบานดวงปฐม (ชุมชนปฐมตวงทอง) จํานวน 600,000 บาท
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางรายการโครงการซอมแซม
ถนน คสล.เดิมบริเวณถนนศรีสําราญ 1 ซอย 1 (ชุมชนบางลี่เล็ก)จํานวน
840,000 บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบ ตอไป
นายยอดชาย พงษพันธุจันทราตามที่คณะผูบริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามในญัตติดังกลาวหรือไมเมื่อไม
มี จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหเทศบาล
เมืองสองพี่นองกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
กองชาง
ตามหลักการและเหตุผลทีคณะผู
่ บริหารเสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๕เสียง)
มติที่ประชุม มีมติ
อนุมัติใหเทศบาลเมืองสองพี่นองกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองชางจํานวน ๗ รายการ (ดวยการยกมือ ๑๕ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม เมื่อไมมี
ประธานสภาเทศบาล
บัดนี้การประชุมไดดําเนินการมาครบระเบียบวาระแลว กระผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงานและเจาหนาที่ขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ
เจาหนาที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ

อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง

๖
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 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 27 พฤศจิกายน 2560
ลงชื่อ ยอดชาย พงษพันธุจันทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
(นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา)

