รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายนพดล
2. นายประพันธ์
3. นายเกษม
4. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายสมโภชน์
2. นายศิรภพ
3. นายกัน
4. นายกิตติศักดิ์
5. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
6. นางชนิตา
7. นายธนิต
8. นายนิโรจน์
9. นายบุญทัน
10. นางลลิตา
11. นายวันดี
12. นายสันติชัย
13. นายสมัย
14. นายสฤษฎ์
15. นายสุรศักดิ์
16. นายอุดม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมาโนช
2. นายสมพร
3. นายนนทวัชร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพิพัฒน์
3. นายลิขิต
4. นายอัครวุฒิ

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

จันทร์พวง
ดอกไม้
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ธุวธารางกูร
บุญลพ
สินศิริ
วรรณภาสนี
จรรยาสุทธิวงศ์
พีรบวรเดช
เลิศพันธุ์พรหม
ธรรมรส
เที่ยงธรรม
นวเลิศปรีชา
แซ่จึง
ชาลากูลพฤฒิ
บํารุงกิจ
นาควารินทร์
เตรียมพิทักษ์
แก้วคะตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
เกษชุมพล

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
ทองทัย
มณินิล

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
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5. นางจุฑารัตน์
6. นางภคมน
7. นางสมพร
8. นายศักดิ์ไชย
9. นายนคเรศ
10. นางสาวจุฑามาศ
11. นางจิรภัค
12. นางชนพรพรรณ
13. นายพงษ์พิมล
14. นายนภดล
15. นายฐิติพงศ์
16. นางพิศมัย
17. นางสาววิลาวัลย์
18. นายจรัส
19. นางนันท์นภัส
20. นางเครือวัลย์
21. นายชัยชนะ
22. นางวราภรณ์
23. นางสมาพร
24. นางสาวทิยภา
25. นางละเอียด
26. นายอดิศักดิ์
27. นายนรินทร์
28. นายสนั่น
29. นางศิรินทิพย์
30. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
31. นางสาวสิริสุดา
32. นายเกษม
33. นางนงลักษณ์
34. นางจิณห์วรา
35. นางสุภาพร
36. นางสาวทิพวรรณ
37. นางสาวชนัดดา
38. นายวัลลภ
39. นายธนพร
40. นางนิชาภา
41. นางสาวศุภานัน
42. นางอรทัย

หอมหวล
คําตา
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ศรีโท
ทองดี
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
คําลอย
ทองดี
ทองธรรมมา
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
ไชยรัตน์
ผายพิมพ์
ทรงกลด
ผลาพงศ์
มโนรัตน์
ศรีโยง
รุ่งธัญญากิจ
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
อุตอามาตย์
ดอกไม้
พรหมอุตม์
มหาลวเลิศ
บุญออน
นาจําปา
ทองดี
ชมโฉม
บุญนนท์
สีเหลือง
เหลือล้น
พิมกรณ์
หนองคู
สิงห์ทอง
กลิ่นเกลา

ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
รอง ผอ. สํานักการศึกษา
รอง ผอ. สํานักการศึกษา
นายช่างโยธาอาวุโส
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 3
ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานสถานนีขนส่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
จนท.การเงินฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
จนท.ธุรการ
จพง.บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
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43.
44.
45.
46.

นางสมใจ
นางสาววาสนา
นายมานัส
นายจักรพรรดิ

กันหะบุตร
หนูชูด
เติมพิทยาไพสิฐ
แสงสว่าง

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายสุรพล
เพ็งพันธ์
2. นายดําริห์
รินทะวงศ์
3. นายสมจิตร
ศรีโวหะ
4. นายประกรณ์
มุกยม
5. นายภานุ
อิ่มวุฒิ
6. เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์ชาติ
7. เด็กหญิงจิณดาภรณ์ คําโสภา
8. เด็กชายสุทธิพงษ์ ปราบวงษา
9. เด็กหญิงอสมา
จรรยาสุทธิวงศ์
10. เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส
11. เด็กหญิงลลิดา
พรมชาติ
12. เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธรรมสัตย์
13. นางสาวจิดาภา
แถวทัศน์
14. นางสาวปรียาวดี อโนราช
15. นางชนัญญา
ประสานพันธ์
16. นางศิริขวัญ
นาราช
17. นายชนสิษฎ์
กระมล
18. นางสาวอรพรรณ จําปาโชติ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานรักษาสถานที่ ฯ
นิติกรชํานาญการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรรมการชุมชนสนามบิน
ผู้แทนกรรมการชุมชนคุ้มกลาง
ผู้แทนกรรมการชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 บัดนี้ ได้
เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืนขึ้น
ประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําปี พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 12 ระเบียบ
วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี 2560 และกําหนดวันเริ่มและระยะเวลาของ
สมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพือ่ จ่ายคืนเงินค่าปรับงานตาม
สัญญาจ้าง ราย หจก.เฟิสท์บุญลักษณ์ คอนสตรัคชั่น (สํานักการคลัง)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติ ขออนุญาตกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สถานธนานุบาล)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คือ
1) นายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชํานาญการ 2) นายดําริห์ รินทะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นายสมจิตร ศรีโวหะ ผู้แทนกรรมการชุมชนสนามบิน 3) นายประกรณ์ บุญยม ผู้แทน
กรรมการชุมชนคุ้มกลาง 6) นายภานุ อิ่มวุฒิ ผู้แทนกรรมการชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว
ยินดีครับที่ท่านมาสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
เรื่องที่ 2 มีพนักงานเทศบาล โอนย้ายมา จํานวน 1 ราย คือ นางอรทัย กลิ่นเกลา

โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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มาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัตงิ าน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 3 รายงานผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดําเนินรายการต่อไป
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
รายงานผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค ประจําปี
เลขานุการสภาเทศบาล 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านพลโทวิชัย แ ช จ อ ห อ
แม่ทัพ ภาคที่ 2 ในโอกาสนี้ขอกราบเรี ยนเชิ ญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้
เกียรติมอบรางวัล ดังต่อไปนี้
- รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่รางวัล
เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 8,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์ชาติ
เด็กหญิง จิณดาภรณ์ คําโสภา และเด็กชายสุทธิพงษ์ ปราบวงษา นักเรียนชั้น ป.5 คุณครู
ที่ปรึกษา ท่าน ผอ.สุดาวรรณ อุทัย และคุณครูจิดาภา แถวทัศน์
- รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร
และเงินรางวัลจํานวน 9,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส เด็กหญิงอุดมลักษณ์
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี ธรรมสัตย์ และเด็กหญิงลลิดา พรมชาติ นักเรียนชั้น ม.2 คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางศิริขวัญ
เลขานุการสภาเทศบาล นาราช นางชนัญญา ประสานพันธ์ และนางสาวอรพรรณ จําปาโชติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จากการประกวดโครงงานสืบเนื่องจากการอ่าน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงค์ ใ น พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ย เดช ครั้ ง ที่ 1 ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น -ระดั บ ประเทศ ประจํ า ปี 2559 เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2560
ณ โรงเรีย นสุ รศั กดิ์ มนตรี จัด โดย สโมสรไลออนส์ภ าค 310E ประเทศไทย ได้ แ ก่
เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธรรมสัตย์ และเด็กหญิงลลิดา พรมชาติ
นั ก เรี ย นชั้น ม.2 คุ ณ ครู ผู้ ฝึ ก ซ้ อม นางศิ ริ ขวั ญ นาราช นางชนั ญ ญา ประสานพั น ธ์
นายชนสิษฎ์ กระมล นางสาวปรียาวดี อโนราช และนางสาวอรพรรณ จําปาโชติ
- เด็กหญิงอสมา จรรยาสุทธิวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการแข่งขันทดสอบ
เยาวชนคนเก่งวิชาการสตรีสิริเกศ ประจําปี 2559 วิชาภาษาอังกฤษ ได้ลําดับที่ 4 มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูรุจิรดา
อินทรมณี
และขอกราบเรีย นเชิ ญท่ านนายกเทศมนตรี กล่า วยกย่ องชมเชย นั กเรีย นและ
คุณครูผู้ฝึกสอน ในโอกาสนี้ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้า
นายกเทศมนตรี
ส่วนราชการ ท่านผู้แทนกรรมการชุมชนทุกท่าน จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา และจากการประกวดโครงงานสืบเนื่องจากการอ่าน
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์ภาค 310E ประเทศไทย ก็ได้ประสบ
ผลสําเร็จกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับหนูๆ นักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้า
โรงเรียนสตรีสิริเกศโดยไม่ต้องสอบ ก็จากความตั้งอกตั้งใจ ของนักเรียนจากความทุ่มเทใน
การสอนและเอาใจใส่ เป็ น อย่ า งดี นามสกุ ล จรรยาสุท ธิ ว งศ์ เป็น ลูกใคร คือ ลู ก ของ
นายวรา จรรยาสุทธิวงศ์ ก็แสดงความยินดีด้วย นี่คือผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
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โรงเรียนในสังกัดเรา เมื่อไปแข่งขันที่ไหน ก็จะได้รางวัลติดไม้ติดมือมา นับว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจ ก็ถือว่าหนูๆ ไปทดสอบสนาม ก็ประสบความสําเร็จกลับมา ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ
ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ข อให้ เ ป็ น คนดี ข องสั ง คม เป็ น คนดี ข องพ่ อ แม่ ให้ เ ป็ น
นักเรียนที่ดี มีอนาคตที่สดใส ขอให้นักเรียน และคุณครูทุกคน จงประสบแต่ความสุขความ
เจริญ และโชคดีตลอดไป
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ในนามของสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ขอชื่นชมและเป็นกําลังใจ ให้กับนักเรียน
ประธานสภาเทศบาล และคณะครู ที่ได้สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี ให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เรื่องที่ 4 เนื่องจากนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เสนอญัตติด่วนเข้าสู่สภา
ประธานสภาเทศบาล 1 เรื่อง คือ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย ค้างจ่าย) ผมขอบรรจุเข้าในระเบียบ
วาระที่ 12 ส่วนระเบียบวาระที่ 13 เป็นเรื่องญัตติอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่
1.1) รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2559 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ มท 0870.3/12976 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ มท
0870.3/12976 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 30 (5)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ มท
0870.3/12976 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) สําหรับรายงานผลการ
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ดําเนินงานดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อแนะนํา ข้อคิดต่าง ๆ ขอเชิญท่านลลิตา นว
เลิศปรีชา
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณท่านประธานค่ะ กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา ดิฉันได้ศึกษาดู เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ประกาศใช้แผนสามปี ปี พ.ศ. 2559 - 2561 และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ได้ กํา หนดโครงการไว้ ใ นแผนสามปี ทั้ง หมด 622 โครงการ แต่ คณะผู้ บริหารก็ ได้ เลื อก
โครงการที่มีความเร่งด่วน มีความจําเป็นกับพี่น้องประชาชน ทั้งหมดมีจํานวนทั้งหมด 316
โครงการ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ยุทธศาสตร์ ก็ถือว่า ผลการดําเนินงานตามโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ มีการดําเนินงานครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน และได้มีการขจัดปัดเป่า บําบัดทุกข์
บํารุงสุขของพี่น้องประชาชน ให้บรรเทาเบาบางลง เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นอย่างดี และจากสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
เสนอต่อสภาแห่งนี้ ถ้าตามโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ 316 โครงการ และมีการลงนาม
ในสัญญา รวมทั้งการก่อหนี้ผูกพัน 305 โครงการ รวมทั้งหมดใช้งบประมาณ 367,700,000
บาท มีการเบิกใช้จ่ายทั้งสิ้น 254 โครงการ คํานวณเป็นเปอร์เซ็นการบริหารงานของท่าน
นายกเทศมนตรี เมื องศรี สะเกษ 254 โครงการ ที่เบิก จ่า ยสํ า เร็ จ ดิฉั นถื อว่า ถ้า นั บเป็ น
โครงการ 316 โครงการ เบิกจ่ายได้ 254 โครงการ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็น คือ การบริหารงาน
ได้ 80% ส่วนของ 305 โครงการคือการก่อหนี้ผูกพันด้วย แต่ที่เชื่อว่าที่หายไป ที่ไม่มีโชว์อยู่
ในใบขวาง ทราบว่าการใช้งบประมาณบางส่วนคือการโอนไปใช้ในส่วนที่มีความจําเป็ น
เร่งด่วน และโครงการบางอย่างที่ท่านคิดว่ายังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่านได้ตัดออกไป
ตอนแรกที่ดูก็สงสัยอยู่ว่าโครงการเหล่านี้หายไป แต่ในมุมของดิฉันที่มองเห็นคือยกตัวอย่าง
โครงการการศึกษา ทั้งหมดมี 37 โครงการ และได้มีการเบิกจ่ายไป 34 โครงการ ก็ถือว่า
เยอะพอสมควร ในการก่ อสร้ า งซ่ อมแซมโครงสร้า งพื้ น ฐานท่ อ ระบายน้ํ า ทั้ งหมด 25
โครงการ แต่เราสามารถทําได้ 18 โครงการ ก็คิดว่ามีความจําเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้มา
ชี้ แจง ตอนแรกดู แ ละจะสอบถามท่ า นนายกเทศมนตรีสั ก นิ ด แต่ ว่ า ได้ รั บ คํ า ชี้ แ จงจาก
เจ้าหน้าที่แล้ว และโครงการของเราจะเป็นในเรื่องของโครงการธรรมาภิบาล ดูแล้วจะเป็น
ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความจําเป็นต่อค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ในส่วนตัวดิฉันเองเห็นผลการ
ดําเนินงานของท่านนายกเทศมนตรี ก็ทําให้เราคิดได้ว่าทีมงานของท่านนายกเทศมนตรี
และคณะผู้บริหาร ได้มีการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณอย่าง รัดกุมและมีความจําเป็นจริง ๆ
ก็ถือว่า 80% เป็นศักยภาพของท่านนายกเทศมนตรี และคณะทีมงานที่บริหาร ก็ยินดีด้วย
กับโครงการที่ประสบความสําเร็จ และเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชน ขอบคุณค่ะ
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไป ระเบียบวาระที่ 1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) เพิ่ มเติมฉบับที่ 2 และ 3 เพื่ อใช้ เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจั ดทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ และนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แล้ว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่น
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
นายวันดี แซ่จึง
กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของรายงานการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุม กระผมมี ข้อแก้ไขเพียงเล็ กน้อยในส่วนที่ผมอภิ ปราย หน้าที่ 9 บรรทั ดที่ 4 จาก
ข้างล่างลงมา ต้นบรรทัดที่ผมอภิปราย “เราไม่ต้องอะไรมาก” ขอแก้ไขเป็น “เราไม่ต้องทํา
อะไรมาก” และ ในหน้ าเดี ย วกั นนั บจากด้ านล่ า งขึ้ นไปบรรทั ดที่ 3 จากเดิ ม “เอาไปให้
ชาวบ้านทําไร” ขอแก้ไขเป็น “เอาไปให้ชาวบ้านทําอะไร” เนื่องจากพิมพ์ตกไปนิดนะครับ
ขออนุญาตแก้ไข ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ครับมีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้การรับรอง 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การรับรอง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจําปี 2560 และกําหนดวันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจําปี 2561
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลา
ประธานสภาเทศบาล
และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจําปี 2560 และกําหนดวันเริ่มและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ขอเชิญท่านสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เตรียมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ
ประจําปี 2560 สี่สมัย และกําหนด วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ในการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี
2560 สี่สมัย และกําหนด วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ มีสมาชิก
ยกมือให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักปลัดฯ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักปลัดฯ)
เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักปลัดฯ)
นายนพดล จันทร์พวง
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี
ศรี สะเกษ เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้สาขา
โทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3
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หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้สาขา
โทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จํานวน 330,100 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยสํานักปลัดเทศบาล ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จํานวน
330,100 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 แล้ว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คํา
ชี้แจง งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ายค้า งจ่าย) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี
ไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ครับเมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้าง
จ่าย) (สํานักปลัดฯ) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 13 ท่าน
ให้การอนุมัติ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 เสียง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดฯ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดฯ) เรียนเชิญท่าน
รองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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ด้ วยเทศบาลเมื องศรี สะเกษ มี ความประสงค์ จะขออนุ มั ติ ต่ อสภาเทศบาลเมื อง
ศรี สะเกษ เพื่ อขออนุ มั ติ โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน จํานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 80,800 บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงห้องภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5
รายการ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ งจ่า ยเป็นรายการใหม่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ในหมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ ส ร้ า งที ่ ทํ า ให้ ล ั ก ษณะ
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
ลงชื่อ
ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธาน จากญัตตินี้ ผมมีข้อสังเกต ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงานนี้ผมไม่ติดใจนะครับ แต่ไปติดใจตรงตัดโอนลดงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินเดือนฝ่าย
ประจํา เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ซึ่งในส่วนนี้สอบถามท่านคณะผู้บริหาร
ผ่านไปทางท่ านประธานว่ า เงิ นดั งกล่ าว เราต้ องจ่ายอยู่ แล้ ว มี ผลกระทบหรื อไม่ อยาก
สอบถามในส่วนนี้ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกสภาท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
สําหรับเงินเดือนพนักงานที่ตั้งไว้ไม่ได้จา่ ยก็เพราะว่า 1)พนักงานขอย้าย ทําให้ไม่ได้จ่าย
เพราะเราจ่ายตามบัญชี ที่มีตัวตน 2)งบประมาณเราตั้งตามกรอบอัตรากําลัง เมื่อตั้งแล้ว
แต่ไม่มีตัวตน เราก็ไม่ได้จ่าย ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ครับเมื่อไม่มี ต่อไปผม
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดฯ) โปรดยก
มือ มีสมาชิก ยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง) เรียนเชิญท่าน
รองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้าย
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

เหตุผล
ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน แต่คุณลักษณะที่กําหนดไม่ตรงกับการใช้งานจริง จึงขอ
เปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ในส่วนของญัตตินี้ ผมติดใจอยู่นิดหน่อยในส่วนของข้อความเดิม กับข้อความใหม่
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สมาชิกสภาเทศบาล

เหมือนกันนะครับเห็นแล้วครับ 70 เซนติเมตร กับ 50 เซนติเมตร เล็กลง 20 เซนติเมตร
เพิ่งเห็นนะครับ ไม่ติดใจสอบถามนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกสภาท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สํานักการช่าง) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)
เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)

นายนพดล จันทร์พวง
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี
ศรีสะเกษเพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ และหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้าย
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นต้องบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างภายในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์นา้ํ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งต้องการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเนื่องจากบุคลากร
เพิ่มขึ้น แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ และหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
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การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารที่เคารพ ญัตตินี้เป็นญัตติที่ดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าครุภัณฑ์สํานักงานตามที่ระบุไว้ ในข้อ 1) โต๊ะหมู่บูชา
4 ชุ ด ผมเชื่ อว่ าโต๊ ะหมู่ บูชา 4 ชุ ดนี้ จะไปตั้ งประจํ าสํ านั กงาน อี กสิ่ งหนึ่ งที่ผมอยากจะ
เสนอแนะ คือ โต๊ะหมู่บูชา ที่จะใช้นอกสถานที่ สําหรับบริการประชาชน ควรจะมีชุดหนึ่ง
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

หรือถ้ามีอยู่แล้ว ของเก่าก็ควรจะจัดซื้อใหม่ เพราะว่าโต๊ะหมู่บูชาหรืออาสนะ ที่ตั้งสําหรับ
สงฆ์ ที่มีอยู่มันเล็ก เพราะมันคือหน้าตาของเทศบาล และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะ ขอเพิ่ มเติ ม
คือ ตอนนี้ประชาชนในเขตเทศบาล ในชุมชนต่าง ๆ นิยมใช้สแตนด์ เ ห มื อ น กั บ ท า ง
ราชการใช้ และถ้ามีไว้ให้ยืม จะเป็นการดี เป็นการบริการประชาชน อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้
เพิ่มเติม คือเต็นท์ ไม่เพียงพอ อย่างเช่น ถ้างานมีขึ้นพร้อมๆ กัน หลายๆ แห่ง หลายๆ จุด ก็
จะไม่พอใช้ เป็นไปได้ก็อยากจะให้ เทศบาลเพิ่มเติม อย่ างปีที่แล้ว เพิ่มเติมผ้าเต็นท์มา
ซ่อมแซม ปีนี้ก็อยากจะให้มีใหม่ทั้งหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าตาของเทศบาล ในการบริการ
ประชาชน ซึ่งจะให้ชุมชนจัดหาเองคงเป็นไปไม่ได้ครับท่านประธาน ก็อยากจะเสนอไว้ตรงนี้
ขอขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
ประธานสภาเทศบาล
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สําหรับญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
สมาชิกสภาเทศบาล
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สําหรับดิฉันเองก็ไม่ได้ขัดข้อง
เพราะถือว่ามีความจําเป็น เราก็ได้รับความนิยม เรียกใช้จากจังหวัด ซึ่งนายกเทศมนตรี
เราเป็นคนรวดเร็ว ร้องขอมานายกตอบสนองทันทีเลย จะเหนื่อยแค่ไหน ลูกน้องเหนื่อยแค่
ไหนท่านนายกก็บอกให้อดทน แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมองเห็นคือการโอนลด อย่างโอนลดหมวดค่า
ใช้สอย โครงการประดับตกแต่งเมือง โอนลดจํานวน 78,000 บาท ซึ่งมองว่าเราเพิ่งจะผ่าน
งบประมาณมาเมื่อเดือนตุลาคม เรายังใช้งบประมาณไปไม่เท่าไหร่ เงินพวกนี้ก็พอมีเหลือ
แต่พอปรับลดโอนไปแล้ว ส่วนที่เหลือเราก็น่าจะใช้จนกว่าจะถึงงบประมาณใหม่ หรือว่ามี
ความจําเป็นจริง ๆ ก็สามารถจะตัดโอนจากส่วนอื่น มาโปะมาใช้แทนกันได้ มาเกลี่ยกันได้
ดิ ฉั นคิ ดแบบนี้ อย่ างโครงการประดั บตกแต่ งเมื องท่ านตั้ งไว้ ที่ งบประมาณปี พ.ศ. 2560
ก็ คื อ 1,500,000 บาท ตั ดออกไป 78,000 บาท เราคิ ดว่ าเป็นเรื่ องที่ ไม่ มากเท่า ไหร่ ก็ ได้
และในส่ วนของหมวดวั สดุ ค่าวัสดุ ไฟฟ้าวิ ทยุ พวกหลอดไฟ สายไฟ งบประมาณ ตั้งไว้คื อ
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300,000 บาท ท่ านโอนลดออกมาบางส่ วนก็คื อ 50,000 บาท งานวั สดุงานบ้ านงานครั ว
300,000 บาท และวัสดุการเกษตรตั้งไว้ที่ 1,000,000 บาท ท่านปรับลดลงมา 168,000 บาท
คงไม่กระทบนะคะ เพราะการประดับตกแต่งเมือง หรือโครงการเกี่ยวกับวัสดุการเกษตร และ
เท่าที่ทราบ คือในปีนี้เป็นปีที่คนไทยสูญเสีย ก็คงจะมีการใช้จ่ายงบอย่างอื่น ก็จะประหยัดลง
งบตกแต่ งก็ คงจะน้ อยลง เพื่ อความพอเหมาะพอควรของโครงการ ดิ ฉั นก็ ไม่ ได้ ขั ดข้ อง
เพียงแต่จะชี้ให้เห็นในส่วนของโครงการที่ปรับลดลงไป ไม่ได้กระทบเกี่ยวกับงบประมาณที่เรา
จะใช้ทั้งปี เห็นดีด้วยกับโครงการนี้ ขอบคุณค่ะ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับ ท่านประธาน สําหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของผมคือมาดูที่รายละเอียดประกอบญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 2 ค่าซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนัง
ส่วนจัดแสดง สองแสนกว่าบาท และค่าซ่อมแซมบ่อปลาน้ําเค็มตู้หมายเลขที่ 12 ผมคิดว่า
เป็นตู้ปลาฉลามเก่าที่มีช่องลอดเข้าไป เพราะเห็นว่ามีการล้อมผ้าไว้ น่าจะเป็นส่วนที่ต้องมีการ
ซ่อมแซม เพราะเป็นจุดที่น่าจะเสียหาย และที่ผมได้เข้าไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําได้รับ
ข้อมูลว่าเครื่องเตรียมไฟฉุกเฉินจะมีปัญหาเวลาไฟดับ ซึ่งบริเวณข้างนอกเมือง จะมีไฟดับอยู่
เป็นประจํา เครื่องสํารองไฟของเรา ที่จะทํางานอัตโนมัติไม่ทํางาน และมีการแจ้งซ่อมแต่ยังไม่
มีการไปซ่อมแซมให้ดีขึ้น เป็นห่วงว่าจะเสียหาย ต่อระบบของปลาทั้งหมด เพราะแม้ว่าผมเอง
มีประสบการในการเลี้ยงปลาตู้เล็กๆ ถ้าเราเคยให้ออกซิเจน แต่ปรากฏว่าไฟดับ ไม่เกินชั่วโมง
หรือสองชั่วโมง ปลาตายหมด ซึ่งระบบของเราเป็นระบบใหญ่ ปลาได้รับออกซิเจน มีระบบการ
หมุนเวียนของน้ํา และถ้าไฟดับระบบน้ําจะมีปัญหา เท่าที่ผมทราบข้อมูล ระบบยังไม่มีการ
ซ่อมแซม ก็ฝากไว้ จริงๆ แล้วก็อยากให้ตั้งงบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมตรงนี้ด้วย แต่
ในส่วนนี้คือส่วนที่ผมอภิปรายเพิ่มเติม แต่ว่าคงจะไปแก้ไขญัตติของท่านไม่ได้ แต่เรียนว่า
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําของเราโดยตรง ซึ่งจะเกิดความเสียหายได้ ก็ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารดูแลในจุดนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกสภาท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขอเรียนชี้แจงที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปว่าเครื่องสํารองไฟใช้ไม่ได้ นี่คือข้อมูลเก่านะครับ
ตั้งแต่ปีก่อนโน่นที่ชํารุด ก็คือระบบอัตโนมัติ ชํารุด แต่ทุกวันนี้ใช้ได้แล้ว ขอเรียนชี้แจง
ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
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มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

หมดระเบียบวาระ ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

เวลา 13.20 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
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(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายอุดม แก้วคะตา )

