รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายนพดล
2. นายสมพร
3. นายประพันธ์
4. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายสมโภชน์
2. นายศิรภพ
3. นายกัน
4. นายกิตติศักดิ์
5. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
6. นายธนิต
7. นางชนิตา
8. นายนิโรจน์
9. นายนนทวัชร์
10. นายบุญทัน
11. นางลลิตา
12. นายวันดี
13. นายสันติชัย
14. นายสมัย
15. นายสฤษฏ์
16. นายอุดม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมาโนช
2. นายเกษม
3. นายสุรศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพิพัฒน์
3. นางอุไร
4. นายลิขิต

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
ดอกไม้
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

มหาสุวีระชัย
สืบเสน
เตรียมพิทักษ์

รองนายกเทศมนตรี
ลากิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ลากิจ

ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
ทองทัย

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
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5. นายอัครวุฒิ
6. นางจุฑารัตน์
7. นายลิขิต
8. นางภคมน
9. นางสมพร
10. นายศักดิ์ไชย
11. นายนคเรศ
12. นางสาวจุฑามาศ
13. นางชนพรพรรณ
14. นายนภดล
15. นายชัยชนะ
16. นายบุญส่ง
17. นางสมพิศ
18. นางเอมฤดี
19. นางละเอียด
20. นางกิตติกานต์
21. นายสนั่น
22. นายอนุรัตน์
23. นายเชิดทวี
24. นางวราภรณ์
25. นายลิขิต
26. นายเสริมศักดิ์
27. นางสาวสุพรรณี
28. นางเครือวัลย์
29. นางนันท์นภัส
30. นางอนงค์นาถ
31. นางศิรินทิพย์
32. นายธนัชกฤศ

มณีนิล
หอมหวล
ทองทัย
คําตา
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ศรีโท
ทองดี
ลําสมุทร
ทองดี
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
พรถนอม
อุตอามาตย์
ลีธีระประเสริฐ
รัตนวงศ์
มโนรัตน์
บุญชู
ศิระวงษ์
นาคํา
ทรงกลด
ผายพิมพ์
ชินรัตน์
ดอกไม้
บุญชูธนะวัตร

ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ครู โรงเรียนเทศบาล 6
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
ครู โรงเรียนเทศบาล 5
ครู โรงเรียนเทศบาล 7
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ ฯ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานการศึกษา
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

อรรถเวทิน
มหาลวเลิศ
แถวทัศน์
โสมศรีแพง
ทองดี
สีเหลือง
นาจําปา
มะโนรมย์
สถาปนะนันท์
ภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฯ

นางภัทรกรรณ
นางสาวสิริสุดา
นางสาวพัชรี
นางโสมาวดี
นางจิณห์วรา
นางสาวชนัดดา
นางนงลักษณ์
นางสาววาสนา
นายทรงศักดิ์
สิบเอกฉลองชัย
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43. นางสมใจ
44. นางสุปาณี
45. นางนิชาภา
46. นางจันทร์เจ้า
47. นายธนพร
48. นายปัฐพงษ์
49 นางกาญจนา
50. นางสุภาพร
51. นางสาวทิพวรรณ
52. นางจิราภรณ์
53. นางสาวสุพัตรา
54. นางสมใจ
ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นางสุนันทา
2. นางประไพพร

กันหะบุตร
ดําริห์
หนองคู
ศรีวิลัย
พิมกรณ์
อุดล
จอมคําสิงห์
ชมโฉม
บุญนนท์
เติมพิทยาไพสิฐ
เกษาชาติ
เอี่ยมฉวี

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
จพง.บริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ไชยปัญญา
ผู้แทนกรรมการชุมชนท่าเรือ
เตชะเกียรติรัตน์ ผู้แทนกรรมการชุมชนท่าเรือ

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 บัดนี้
ได้เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืน
ขึ้นประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 21 ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
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สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7, 15
สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)
ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ อง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิน กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่ อง ญั ต ติ ขออนุ มัติ กั น เงิ นกรณี ยั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ ผูก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
ระเบีย บวาระที่ 6 เรื่ อง ญั ต ติ ขออนุ มัติ กั นเงิ นกรณียั งมิ ไ ด้ก่ อ หนี้ ผูก พั น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณียัง
ประธานสภาเทศบาล
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 17 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 18 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและ
แผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 19 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)
ระเบียบวาระที่ 20 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 21 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศจังหวัดศรีสะเกษครับ
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เลขานุการสภาเทศบาล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2560 เพื่อประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเรื่องอื่น ๆ
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งเทศบาล ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ และเมื่อนายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษได้ร้องขอ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะเชิญ
ตัว แทนของชุ มชน และเป็น ตัว แทนของเยาวชน หรื อแม้ แ ต่ก ระทั่ง ประธาน อสม.
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทการทํางานของสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือข้าราชการ วันนี้มีผู้เข้ารับฟังการประชุม หรือ
ผู้สังเกตการณ์ การประชุ มสภาเทศบาลเมื องศรีส ะเกษ ดั งนี้ 1) นางสุนันทา ไชย
ปัญญา ผู้ แทนกรรมการชุม ชนท่า เรื อ 2) นางประไพพร เตชะเกีย รติ รัต น์ ผู้ แทน
กรรมการชุมชนท่าเรือ ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์
เรื่องที่ 2 มีพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ จํานวน 1 ราย คือ นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์ โอนย้ายมาจากสํานัก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาดํารงตําแหน่งนักจัดการงาน
ทั่ว ไปชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญกล่า วอะไร
สักเล็กน้อยครับ
นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้เข้าร่วม
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นักจัดการงานทั่วไป

ประชุมทุกท่าน กระผมนายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์ โอนย้ายมาจากสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มาดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ สํ านั กปลั ด เทศบาล รู้ สึก ยิ นดี แ ละเป็นเกี ย รติ เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ไ ด้ มาปฏิบัติ ง านที่
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ มารับ ใช้ พี่น้ องประชาชนพื้ น ที่ จั งหวัด ศรี สะเกษ และ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ และขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับ
โอกาส คํา แนะนํา ในการปฏิบัติงานที่จะได้รับจากท่า นผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน
ในลําดับต่อไป สวัสดีครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่
1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 8 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํา
งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี โดยได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ และนํา เสนอผู้ บริ หารท้ องถิ่ นอนุ มั ติแ ละประกาศใช้ แ ล้ ว
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว
ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบแล้ว
จึงแจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.1 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรี สะเกษ ได้อนุมัติ และรายงานการประกาศใช้ แผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ
24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7, 15 สิงหาคม 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็น
ควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
ระเบียบวาระที่ 2
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2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7, 15 สิงหาคม 2560 โปรดยกมือ มีสมาชิก
ยกมือให้การรับรอง 15 ท่าน
ให้การรับรอง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

มติที่ประชุม

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล) ขอเชิญ รองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3

หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ - เก้าอี้ สํานักงาน จํานวน 2 รายการ
รวมเป็นเงิน 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลเมื องศรี สะเกษ มี ความประสงค์จ ะจั ด ซื้ อครุ ภัณ ฑ์ สํา นั ก งาน
จํานวน 2 รายการ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ที ่ ดิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า งที ่ ทํ า ให้ ลั ก ษ ณะ ปริ ม า ณ คุ ณ ภา พเปลี ่ ย น
หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร

ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
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ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
สมาชิกสภาเทศบาล
เคารพทุกท่านครับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นญัตติที่ดี แต่ผมอยากจะขอแสดงความ
คิ ด เห็ น และอภิ ป รายสั ก เล็ ก น้ อ ย ในโครงการปกป้ อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ ไ ทย
วันสําคัญของชาติไทย จริงๆ แล้วเทศบาลเมืองศรีสะเกษเราได้รณรงค์ และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ มาตลอด ไม่แพ้สถาบันอื่น การปรับลดโครงการนี้ ผมเข้าใจว่า
งบประมาณในการรณรงค์สถาบันของชาติน้อยไปหน่อย จริงๆ การปกป้องหรือการ
รณรงค์สถาบันของชาติต้องตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้ และผมเชื่อว่าในโอกาสต่อไป
ทางเทศบาลควรจะตั้ งงบประมาณในส่ว นนี้อีก แต่ ครั้งนี้ปรั บลดก็ไ ม่เป็ นไร ผมขอ
อนุญาตเพิ่มเติม คําว่าสถาบันสําคัญของชาติ ก็คงได้แก่สถาบันชาติ ซึ่งประกอบด้วย
ราชอาณาจั ก รไทย ประชาชนคนไทย ศาสนาและวั ฒ นธรรมของคนไทย นี้ ก็ เป็ น
ส่ ว นประกอบ สองคื อ สถาบั น ศาสนา ซึ่ ง ก็ เ ป็ น สถาบั น ที่ สํ า คั ญ สามคื อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า จะต้องมีโอกาสได้ปกป้องและเทิดทูน
สามสถาบันนี้ไว้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป ผมก็อยากจะขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้ เพราะการรณรงค์ การปกป้องสถาบันชาติเป็น
เรื่องที่มีความจําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับ ก็ขอหยุดการอภิปรายเรื่องนี้ไว้เท่านี้
ขอขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงญัตตินี้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
นายกเทศมนตรี
ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ซึ่งเราได้ตั้งงบเอาไว้ และได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอด แต่ตอนนี้ภารกิจของช่วงปีนี้ ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ถ้าหากว่าเงินส่วน
ที่เหลือเราไม่โอนไปทําอย่างอื่น เงินนี้ก็จะตกไป ก็ขอเรียนชี้แจงทําความเข้าใจ ส่วนใน
งบต่อไปก็จะได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ กิจกรรมในส่วนนี้ ซึ่งเงินที่เราขอ
โอนมาเป็นเงินที่เหลือจากการใช้ในงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่า นใดเห็นควรอนุ มัติ ญั ตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ) โปรดยก
มือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญท่านรองนพดล
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จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ไว้ จ่ า ยกรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื ่อ ขออนุม ัติต ่อ สภาเทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ ขอกัน เงิน การเบิก จ่า ย
งบประมาณประจํา ปี พ.ศ.2560 เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ครุภัณ ฑ์ ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์
จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,700 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ตาม
รายละเอียดแนบท้าย)
เหตุผล
เนื ่อ งจากสํ า นัก ปลัด เทศบาล เทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ ไม่ส ามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 ดัง นั้น จึง มีค วามจํา เป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงิน ไว้จ่า ยกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูก พัน ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 59 ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ
อนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
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ประธานสภาเทศบาล

ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (งานสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร) เชิ ญ ท่ า น
รองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ขอกั น เงิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณประจํ า ปี พ.ศ.2560 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สํานักงาน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,000.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
เหตุผล
เนื่ องจากงานสถานี ข นส่ งผู้ โ ดยสารจั งหวั ดศรี ส ะเกษ สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การก่อนี้ผู ก พั นได้ ทัน ในปี ง บประมาณ
2560 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 5 ข้อ 59 ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือ
ให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญั ต ติ ขออนุ มั ติกั นเงิ นกรณี ยั งมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พั นงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพันงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิ ญท่า นรองนพดล
จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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รองนายกเทศมนตรี

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ ขอกันเงิ น กรณี ยังมิไ ด้ ก่อหนี้
ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ จํานวน 35,300 บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการ
ใหม่ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ

นายนพดล จันทร์พวง พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียัง
รองนายกเทศมนตรี
มิได้กอ่ หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เ กิ น ระยะ
เวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสัง คม) โปรดยกมือครั บ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ นายกเทศมนตรี เมืองศรีส ะเกษ เรื่ อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม
1 รายการ เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ผิดประเภท ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงต้องดําเนินการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้ถูกหมวด ประเภทงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
9,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สําหรับใช้
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จึ งขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครอง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอน
เงิ นงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ที่ ทํา ให้ ลัก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ท่า นใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ มีสมาชิก
ยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่8

เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(รายจ่ายค้างจ่าย) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่ อไปเข้า สู่ ร ะเบี ยบวาระที่ 8เรื่ อง ญัต ติ ข ออนุ มั ติข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ประธานสภาเทศบาล ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย) (งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย) ขอเชิญท่านรองฯ นพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)
ด้ว ยงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มี ความ
ประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์) ประจําปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) จํานวน 1 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย) แต่ ไ ม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์)
จํา นวน 1 รายการ รวมเป็น เงิน ทั้ งสิ้น 4,600,000 บาท (สี่ ล้ า นหกแสนบาทถ้ ว น)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้1จ่า6ยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

นายนพดล จันทร์พวง
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
รองนายกเทศมนตรี
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ
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คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
สําหรับระเบียบวาระที่ 8 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
ญัตตินี้ ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า นครั บ ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลานี้ ไ ม่ ขั ด ข้ อ งเป็ น ญั ต ติ ที่ ดี
เป็ น การขยายเวลาซื้ อ รถบรรทุ ก น้ํ า เอนกประสงค์ ถื อ ว่ า เป็ น ความจํ า เป็ น และ
สํา คัญอย่ า งยิ่ งเมื่อช่ วงต้น เดือนกั นยายนที่ผ่ านมา ท่ อประปาแตกหรือด้ว ยเหตุ ใ ด
น้ําไม่ไหลสี่วันเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผมนึกถึงแต่รถน้ําเทศบาล
เมื องศรี สะเกษ ผมมาขออนุ ญ าตใช้บ ริ การหลายครั้ ง ขนน้ํา ไปแจกจ่ า ยในหมู่ บ้า น
ที่พอจะบริการได้ เพราะบางคนไม่ได้เตรียมภาชนะรองน้ําเอาไว้ เพราะน้ําเป็นสิ่งที่มี
ความจํ า เป็ น ต่ อ ชี วิ ต ของคนเราเป็ น อย่ า งมาก เพราะฉะนั้ น การขอขยายเวลานี้
จึงไม่อยากให้ล่วงเลยถึงปีต่อไป ขอขยายเวลาแค่เพียงปีนี้ก็พอ เพราะความจําเป็น
ของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ และอีกอย่าง
ที่อยากจะขอเสนอไว้ตรงนี้ว่า คือว่า ถ้าเทศบาลมีรถบรรทุกน้ําบริการบ้างเวลามีความ
จํ า เป็ น และเดื อดร้ อ น อย่ า งคราวที่ แ ล้ ว มี ไ ว้ สํ า หรั บ เพื่ อ บริ ก ารจะเป็ น ประโยชน์
อย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
สมาชิ ก ท่ า นใดประสงค์ จ ะอภิ ปรายในญั ต ติ นี้ เมื่ อไม่ มี ต่ อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ ายค้า งจ่า ย) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 15เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
17

ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 9เรื่ อง ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ขอเชิญ รองฯ นพดล จันทร์พวง
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นายนพดล จันทร์พวง
เรี ย นประธานสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษญั ต ติ น ายกเทศมนตรี เ มื อ ง
รองนายกเทศมนตรี
ศรีสะเกษเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ มีค วาม
ประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติต่อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อนําไปจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร (เครื่องสูบน้ํา) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และครุภัณฑ์
โรงงาน (เลื่อยยนต์) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน
ทั้ ง สิ้ น ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ ด หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)บั ญ ชี แ นบท้ า ยมาพร้ อ มนี้
เหตุผล
ด้ ว ยงานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ มี ค วาม
จํา เป็ นที่จ ะต้ องดํา เนิน การจัด ซื้ อครุภั ณฑ์ การเกษตร (เครื่องสู บ น้ํ า ) และครุ ภัณฑ์
โรงงาน (เลื่อยยนต์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ในการ
เบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุ
1 8มัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 9 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
นายวันดี แซ่จึง
ผมเห็ นด้ วยเป็นอย่า งยิ่ งกั บญั ตติดัง กล่ าวเพราะมี โอกาสคุ ยกั บเจ้า หน้ าที่ ที่
สมาชิ ก สภาเทศบาลควบคุ ม เลื่ อ ยยนต์ ปรากฏว่ า เลื่ อ ยยนต์ มี ปั ญ หาเนื่ อ งจากใช้ ง านมานาน มี ก าร
ซ่อมแซมแล้วซ่อมอีก ถ้าซื้อใหม่จะเป็นการดีเพื่อไว้บริการประชาชน เพราะช่วงหน้า
ฝนจะมีต้นไม้ที่ล้มบ่อย บางทีจะล้มทับบ้านคน บางทีกิ่งไม้ที่อยู่บริเวณทางสาธารณะ
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อาจจะหั ก ทั บ ผู้ ที่ สั ญ จรไปมา อั น นี้ ก็ เ ป็ น ปั ญ หาหนึ่ ง ของเทศบาลเรา เห็ น ด้ ว ย
เป็นอย่างยิ่งที่จะจัดซื้อเลื่อยยนต์และเครื่องสูบน้ํา ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มีต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่ า นใดเห็ น ควรให้ ก ารอนุ มั ติ ญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ) โปรดยก
มือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

ให้การอนุมัติ 15เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (สํ า นั ก การคลั ง )ขอเชิ ญ รองฯ นพดล
จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรีญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจํ1าปี9 พ.ศ. 2560 ดังรายการต่อไปนี้
นายนพดล จันทร์พวง ครุภัณฑ์
รองนายกเทศมนตรี
ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.4 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. จํานวน 2 ตู้
จํานวนเงิน 9,800 บาท
- ตู้ 2 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 72 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 61.6 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 46.4 ซม. จํานวน 2 ตู้
จํานวนเงิน 6,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง
จํานวนเงิน 32,000 บาท
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จํานวน 2 จอ
จํานวนเงิน 8,000 บาท
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A 3
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวนเงิน 7,900 บาท
รวมเป็นเงิน 64,100 บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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เหตุผล
ด้ ว ย เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 2560 แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวนเงิน 64,100.- บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มีต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ
อนุมัติ 15 ท่าน
20
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

ให้การอนุมัติ 15เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติ ขยายเวลาการเบิก จ่า ยเงินกรณี ยังมิ ได้ ก่ อหนี้ผูก พั น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการช่าง)
ขอเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรี ย น ประธานสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ญั ต ติ น ายกเทศมนตรี เ มื อ ง
รองนายกเทศมนตรี ศรี ส ะเกษเรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย
ค้างจ่าย)หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 613,200 บาท รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟ
ถนน LED 150 w. จํานวน 42 ชุด เป็นเงิน 613,200 บาท และได้รับอนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559
ครั้ ง ที่ 3 เมื่ อวั น ที่ 26 กั น ยายน 2559 แต่ ไ ม่ ส ามารถก่ อหนี้ ผู ก พั นได้ ทั น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวนเงิน 613,200 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ2ก้1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59
วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้
นายนพดล จันทร์พวง ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
รองนายกเทศมนตรี
ต่ อสภาท้ องถิ่ น หรื อกรณี มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กล่ า ว
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติในญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูก พั น หมวดค่ าครุ ภัณ ฑ์ที่ดิ นและสิ่งก่ อสร้า ง งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการช่าง) โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกยกมือ 15 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

15

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 12เรื่ อ ง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง) เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญั ต ติ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง
รองนายกเทศมนตรี
ศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน
65,400 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน
9,385,000 บาท รวมเป็น2เงิ2นทั้งสิ้น 9,450,400 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
นายนพดล จันทร์พวง
เหตุผล
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความต้องการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม อีกทั้งได้รับร้องเรียนจากประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนน ซอย เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกไม่
สามารถระบายน้ําได้ทันทําให้เกิดน้ําท่วมขังประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความ
สะดวกเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การ
เบิกจ่าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ
เป็นเงิน 65,400 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ รวมเป็น
เงิน 9,385,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450,400 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่
ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
ปลัดเทศบาล
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 12 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ
ผอ.สํานักการช่าง
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชาครับ
ตรวจ
พิมพ์/ทาน
ช. ๕๖๔/๖๐
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นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สําหรับญั ตตินี้ เป็น การโอนลดงบประมาณ เท่ าที่ดู เป็นทุก ส่วนทุกสํ านั ก
สมาชิ ก สภาเทศบาลปรั บ ลด มี บ างโครงการที่ ตั้ง ไว้น้ อย แต่ พ อเวลาปรั บลดปรั บ ลดเยอะ อย่ า งโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เรามีการโอนงบไปแล้วในระเบียบวาระที่ 3 ซึ่งเป็นเงิน
ตัวเดียวกัน ตามงบประมาณตั้งไว้ที่ 30,000 บาท ทีนี้เรามาโอนในระเบียบวาระที่
12 จํานวน 57,000 บาท แต่ในระเบียบวาระที่ 3 เราโอนไป 25,500 บาท เท่ากับว่า
เราใช้ไป 4,500 บาท จากโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ พอถึงระเบียบวาระ
ที่ 12 งบประมาณอยู่ที่ 3,000 แต่เราสามารถโอนได้ 57,000 บาท และมีอีกหลาย
3 ซึ่งพอจะได้รับคําชี้แจงจากคุณจุฑามาศ ทองดี และ
ตัวที่เราตั้งน้อยแต่เราโอนได้2เยอะ
ดร.พงษ์พิมล คําลอย แต่อยากให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง และได้บันทึกการประชุม
สภาในวันนี้ เพราะเป็นข้อสงสัย ถ้าใครมาเห็นตัวเลขซึ่งไม่รู้ที่ไปที่มาว่ามีเงินเพิ่มมา
อย่างไร และเบิกจ่าย และที่สําคัญบางโครงการไม่ได้ใช้เลย ตั้งไว้ 50,000 บาท ก็ยัง
นางลลิตา นวเลิศปรีชา อยู่เช่นเดิม ตั้งไว้ 20,000 บาท ก็ยังอยู่เช่นเดิม ทําให้ มองว่าศักยภาพในการทํางาน
สมาชิ ก สภาเทศบาลโครงการอบรมที่เ ราตั้ ง งบประมาณไว้ แ ต่ เราไม่ ไ ด้ นํ า งบประมาณนั้ น มาผลั ก ดัน ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ จากโครงการที่มีการปรับลดทําให้เห็นว่าศักยภาพในการบริหารงาน
ของท่านผู้บริหารที่งบประมาณที่ตั้งไว้มีการประหยัด หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างมีคู่สัญญา
เรามีการสอบราคาแข่งขัน มีส่วนต่างที่เหลือมาที่ดิฉันพอเข้าใจ และโครงการหลาย
โครงการถึงแม้จะไม่ได้ทําก็ไม่ได้ติดใจ เพราะบางโครงการบางสํานักทําหรือไม่ทําก็
ไม่ได้เกิดความแตกต่างของประชาชนจากตัวโครงการที่ตั้งไว้ ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่มี
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างไร อย่างโครงการอบรมจัดทําแผนของสํานักการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ ตั้งไว้ที่ 20,000 บาท แต่เราปรับโอนลดได้ 70,000 บาท อยากให้ท่านนายก
ได้ชี้แจง ขอบคุณค่ะ
สําหรับระเบียบวาระที่ 12 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

ในญัตติดังกล่าว ผมเห็นดีด้วย ในส่วนของการเพิ่มจะนําไปซ่อมแซมถนน
เพราะได้รับการร้องเรียนเยอะ ผ่านทางผม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ไม่ว่าจะเป็น
ตามตรอกซอกซอยหรือถนนใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการวางท่อประปาของการประปาตั้งแต่
เดิมเช่น ถนนวิจิตรนคร ถนนเป็นหลุมร่องที่ทางเทศบาลเราไปปรับปรุง แต่ปัจจุบัน
เป็ น หลุ ม บ่ อ ค่ อ นข้ า งเยอะ ทางชาวบ้ า นเป็ น ห่ ว งเรื่ อ งความปลอดภั ย กั บ
รถจักรยานยนต์ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารท่าน ผอ.
สํานักการช่างได้ทําให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มครับขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ท่านฉัฐมงคล
ประธานสภาเทศบาล อังคสกุลเกียรติ ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับท่าน
นายกเทศมนตรี
สมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องของการโอนลดงบประมาณ หรือโอนไปตั้งจ่ายงบประมาณ
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ขอชี้แจงว่าโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งเอาไว้ 30,000 บาท และมีการ
โอนเพิ่มอีก 200,000 บาท รวมเป็น 230,000 บาท แต่เราจ่ายไป 147,180 บาท
คงเหลือ 82,820 บาท ถึงได้มีการโอนออกไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อีก เพราะหาก
เราไม่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เงินนี้ก็จะตกไปเป็นเงินสะสม เมื่อมีหน่วยงานที่ต้องการ
ใช้งบประมาณเราก็สามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้ได้ และอยากเรียนท่านสมาชิกว่า
สําหรับโครงการต่างๆ ที่ได้ต2ั้งไว้4 หากท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ หรือซ้ําซ้อน ก็อยากจะ
ฟังความคิดเห็นจากท่านว่ามีอะไรบ้างที่ซ้ําซ้อน ที่ทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
โดยตรง ถึงแม้จะผ่านสภาไปแล้ว ก็ขอให้บอกได้เราอาจจะไม่ทํา ถ้าทําไปแล้วไม่เกิด
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประโยชน์เราก็ไม่อยากทํา เพราะคิดว่าเงินนั้นทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า เราก็
นายกเทศมนตรี อยากทําตรงนี้ ก็ขอให้ท่านได้ช่วยบอกด้วย ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่า นนายกเทศมนตรี ไ ด้ชี้แ จงไปแล้ ว นะครั บ มี ส มาชิก ท่า นใดประสงค์ จ ะ
ประธานสภาเทศบาล อภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ไม่ มี ผมจะขอมติ สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรให้ ก ารอนุ มั ติ ใ น
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง) โปรดยก
มือครับมีสมาชิกยกมือ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

ให้การอนุมัติ15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณี
ประธานสภาเทศบาล ยัง มิไ ด้ก่อหนี้ผู กพั น ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ ายค้า งจ่ าย) (สํ านั ก
การศึกษา) เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
รองนายกเทศมนตรี
ศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียัง
มิได้ ก่อหนี้ผูก พัน งบประมาณประจํา ปี พ.ศ.2559 (รายจ่า ยค้างจ่าย) ดังรายการ
ต่อไปนี้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 านักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรั2บงานสํ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
นายนพดล จันทร์พวง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000.รองนายกเทศมนตรี
บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด Led สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
12,000 บาท
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000.บาท
รวมเป็นเงิน 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 800.-บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ครุภัณฑ์การศึกษา
- โต๊ ะ เก้ า อี้ นั ก เรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 15 ชุ ด ๆ ละ 1,100 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาท
- โต๊ ะ เก้ า อี้ นั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 15 ชุ ด ๆ ละ 1,100 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาท
รวมเป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทบาทถ้วน)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เครื่องตีเส้นสนาม จํานวน 1 เครื่องเป็นเงิน19,000 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาทรวมเป็นเงิน 64,000 บาท
(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้ ว ย เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ รั บอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ
2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ก ร ณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น จํ า น ว น เ งิ น 2 2 5 , 0 0 บ า ท ( ส อ ง แ ส น
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
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นายนพดล จันทร์พวง องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2547 และแก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2558
รองนายกเทศมนตรี
หมวด 5 ข้อ 59 วรรค 2 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้
ลั ก ษณะ ปริ ม าณคุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า งให้ ข ออนุ มั ติ
เปลี่ย นแปลงและหรื อขอขยายเวลาเบิ กจ่า ยเงิ นได้ ไม่ เกิ นอี ก หนึ่ง ปี ต่ อสภาท้ องถิ่ น
แล้วแต่กรณี”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดให้การ
ประธานสภาเทศบาล อนุ มั ติข ยายเวลาเบิก จ่ า ยเงิน กรณี ยั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ ผูก พั น ประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ.
2559 (รายจ่า ยค้างจ่าย) (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้นครับมีส มาชิกยกมือ 15
ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14

ให้การอนุมัติ15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14เรื่องญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (สํ า นั ก การศึ ก ษา)เชิ ญ ท่ า นรองสมพร
จึงศิรกุลวิทย์
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
27
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ดังรายการต่อไปนี้
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ค่าครุภัณฑ์
รองนายกเทศมนตรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
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รวมเป็นเงิน 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด Led สี แบบ Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
12,000 บาทรวมเป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โต๊ะพับหน้าขาว (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 175 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า60 ซม.)จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
จํานวนเงิน 200,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
จํานวนเงิน 200,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
จํานวนเงิน 200,000 บาท
รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
เหตุผล
ด้ ว ย เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 2560 แต่ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํา นวนเงิ น 896,000 บาท (แปดแสนเก้า หมื่ น หกพันบาทถ้ว น) ตามรายละเอี ย ด
ข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ) 2 8
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
เชิ ญ ท่ า นสมาชิ กอภิ ป รา ย เมื่ อ ไ ม่ มี ผมจะ ขอมติ สมา ชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล ให้การอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานัก
การศึกษา)โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือ 15ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

ให้การอนุมัติ15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)
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นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 15เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณี
ประธานสภาเทศบาล ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการ
คลัง)เชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรีญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อขอขยายเวลาเบิ กจ่ า ยเงิ น กรณี ยั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ ผูก พั น
งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่า ยค้า งจ่า ย) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ดังรายการ
ต่อไปนี้
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.4 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. จํานวน 2 ตู้
จํานวนเงิน 9,800 บาท
- ตู้ 2 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 72 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 61.6 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 46.4 ซม. จํานวน 1 ตู้
จํานวนเงิน 3,200 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เหตุผล
ด้ ว ย เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ รั บอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ
2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตาม
รายละเอีย ดข้า งต้ น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 “วรรค
2 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่า ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
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เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายในญัตตินี้ครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดให้การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ า ยค้ า งจ่า ย) (สํ า นั ก การคลั ง) โปรดยกมื อขึ้ นครั บ
มีสมาชิกยกมือ 15ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16

ให้การอนุมัติ15 เสียง งดออกเสียง 1เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 16เรื่ อ ง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรีญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
ด้วยสํานักการคลังเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภา
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เนื่องจากสํานักการคลังเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
การคลัง เพิ่มมากขึ้น การให้บริ การกับประชาชนต้ องสะดวก รวดเร็ว ทันตามกํ าหนด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมื องศรี สะเกษ เพื่ อขอโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี พ.ศ.2560
จํานวนเงิน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(ตามรายละเอียดการโอนที่แนบมาพร้อมนี้)
เหตุผล
ด้วย สํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ตามภารกิจด้านบริหารงานคลัง ที่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
ต่อการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 16 มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรมครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านครับ ผมรู้สึกว่าญัตติขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีทุกสํานักเริ่มตั้งแต่สํานัก
การศึกษา สํานักการช่างและสํานักการคลัง ผมข้องใจว่าเอามารวมกันให้ฝ่ายพัสดุซื้อ
ครั้งเดียวเลยได้ไหม ถ้าซื้อ ของมาก ๆ จะได้มีเงินส่วนลด เงินจะได้เหลือจะได้ปรับลด
และนําไปใช้ส่วนอื่นครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
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นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานญัตตินี้ สํานักการคลังที่ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องคอมที่ใช้ระบบประมวลผลกลาง มีขีดความสามารถสูง
กว่าเครื่องอื่น ซึ่งเครื่องอื่นราคา 16,000 บาท แต่เครื่องนี้ราคา 22,000 บาท ผมได้
ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของสํานักการคลังที่อยู่เกาะกลางน้ํา ชํารุด
มีปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมาก จึงขอให้สํานักการช่างได้ฉีดน้ําเพื่อ
ลดอุณหภูมิ ผมเห็นด้วยในส่วนการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ หาก
เครื่องคอมเสียหายอีก ก็ยังมีตัวนี้ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลครับ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ฝ่ายบริหาร
ประธานสภาเทศบาล
มีอะไรจะชี้แจงในญัตตินี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี
สําหรับเรื่องของคอมพิวเตอร์ขอเรียนว่ามีความจําเป็นสําหรับทุกสํานัก/กอง การใช้
งานเครื่องอิเลคทรอนิค ยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมสภาพ โดยสํานักการคลังซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่อ
ใช้งานเกี่ยวกับการประกวดราคา เพราะปัจจุบันมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ออกมา
บังคับใช้ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์คุณภาพสูง สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้คํานึงถึง
ความคุ้มค่าเป็นสําคัญครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามแล้วนะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ
อนุมัติ 15 ท่าน
ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 17

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 17 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประธานสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุ มั ติกั น เงิ นกรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อหนี้ ผูก พัน ประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
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เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารงาน
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห้า แสนบาทถ้วน) เพื่อจ้างทํา
รองนายกเทศมนตรี
ระบบโปรแกรม (Software) เพื่อบริหารจัดการ เกี่ยวกับ
1.การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
2.การขอใบอนุญาตของสาธารณสุข
3.การขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์
4.การบริหารจัดการระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560
แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินไว้จ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
บริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใด มีความประสงค์ จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติ สมาชิ กท่ า นใดเห็ นควรให้ก ารอนุ มัติ กั น เงิน กรณี ยั งมิ ไ ด้ ก่ อหนี้ ผู กพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( สํา นักการคลัง ) โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
ยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 18

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่ อไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 18 เรื่ อ ง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ
และแผนงาน)ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ( โครงการจั ด ทํ า โปรแกรมประยุ ก ต์
(Application Software)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภั ณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์ ค อมพิว เตอร์
(โครงการจัดทําโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) จํานวนเงิน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมา
พร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน มีความจําเป็นที่จะโครงการจัดทําโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Software) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ให้กับประชาชนด้วยระบบโปรแกรมประยุกต์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ เพื่อโอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้ งจ่า ยเป็ นรายการใหม่ ตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 18 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านชนิตา พีรบวรเดช ครับ
นางชนิตา พีรบวรเดช
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล
สําหรับญัตตินี้ ดิฉันเห็นด้วยที่กองวิชาการและแผนงาน จะจัดให้มีซอฟแวร์ที่เป็นการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ดิฉันขอฝากท่านประธานถามท่าน
ผู้บริหารว่าการจัดทําโปรแกรมประยุกต์ในครั้งนี้เป็นการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ
เป็ น การจ้ า งให้ เ อกชนมาเขี ย นโปรแกรมสํ า หรั บ การใช้ ง านในสํ า นัก งานเทศบาล
โดยเฉพาะและให้ประชาชนสามารถโหลด Application ตอบโต้กันได้หรือเปล่าคะ

34

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์ จะอภิปรายเพิ่ มเติ มหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิ ญท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล สมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

มอบหมายเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางภัทรกรรณ อรรถเวทิน
เรียนท่านประธานสภา สําหรับโครงการจัดทําโปรแกรมประยุกต์ เป็นการจ้าง
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยเบื้องต้นเนื้อหาที่จะบรรจุ
ลงไปคื อในเรื่องของการแจ้งตอบกลับเรื่ องร้องเรียน การกรอกคําขออนุ ญาตก่ อสร้าง
ออนไลน์ และการประชาสั มพั นธ์ข้ อมูลข่ าวสาร โดยประชาชนสามารถโหลดไปใช้ กั บ
โทรศัพท์มือถือได้แต่ยังใช้เครื่องพีซีไม่ได้ แต่ในอนาคตจะเพิ่มข้อมูลเนื้อหาที่หลากหลาย
แต่ต้องดูว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษจะอนุญาตในเรื่องใดได้บ้างค่ะ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามแล้วนะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
ยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 19

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 19 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) เรียนเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความ
ประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวนไม่น้อย
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กว่า 40 ตัว และห้องควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 7,100,000 บาท
(เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) บัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็น
ที่จะต้องดําเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวนไม่น้อย
กว่า40 ตัว และห้องควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากงบประมาณ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ไม่ได้ ตั้งไว้ในการนี้ จึงขออนุมั ติโอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ยประจํ าปีง บประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 19 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมเห็นญัตตินี้ ผมดีใจที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีและสําคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันหลักฐานสําคัญที่ทํา
ให้ตํารวจจับผู้ร้ายได้มาจากกล้องวงจรปิด ผมอยากให้ติดเยอะๆ อยากให้ประชาชน
ติดตั้งด้วยแต่ผมเห็นราคาเฉลี่ยแล้วตัวละแสนกว่าบาท ไม่ทราบว่าราคาแพงไปหรือเปล่า
หากมีการซื้อจํานวนมาก ๆ ราคาลดลงกว่านีไ้ หม หรือจะลดความคมชัดลงเล็กน้อย
และได้ราคาต่าํ ลง ได้ปริมาณกล้องมากขึ้น ฝากท่านประธานเรียนถามท่านผู้บริหาร
การติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน 40 ตัว จะติดที่ไหนบ้าง จะติดที่สํานักงานเทศบาล
หรือในถนนตามสี่แยก ต่าง ๆ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านนนทวัชร์ เกษชุมพล

นายนนทวัชร์ เกษชุมพล
เรียนประธานสภา ผมเห็นดีด้วยที่จะซื้อกล้องวงจรปิด แต่ผมขอฝากท่า น
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธาน ถามท่า นผู้บริ หารเรื่ องการโอนเงิ นงบประมาณสํ า นั กการศึกษา โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Phonics ซึ่งไปดูงานมาแล้ว ผ่านมาปีกว่า ๆ ก็
ไม่เห็นความคืบหน้า พอมีญัตติที่ 19 และญัตติที่ 20 ขอโอนลดจากโครงการนี้รวมกัน
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เป็นจํานวนสองล้านซึ่งเท่ากับงบประมาณที่ได้อนุมัติให้ไปทําโครงการ ขอเรียนถามว่า
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Phonics ไม่ทําแล้วใช่หรือเปล่าครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านอื่น ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล สมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

นายนคเรศ ศรีโท
ผ.อ.ส่วนควบคุมฯ

มอบหมายเจ้าหน้าที่สํานักการช่าง ชี้แจงรายละเอียดการซื้อกล้องวงจรปิด

เรียนท่านประธานสภา สําหรับกล้อง CCTV งบประมาณ 7 ล้านหนึ่งแสนบาท
โดยตั้งเป้าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ไว้ ไม่น้อยกว่า 40 ตัว ซึ่งเมื่อถึงเวลาซื้อจริง
อาจได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเทศบาล โดยมี
ส่วนควบคุ มระบบพร้อมอุ ปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนคุณภาพของกล้ องตามมาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลกําหนดครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก การศึ ก ษาเป็ น ผู้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการโอนลด
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Phonics
นายพงษ์พิมล คําลอย
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สํานักการศึกษาเป็น
ผ.อ.ส่วนบริหารฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Phonicsโดยหลังจากได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ได้สอบถามราคาตามร้านค้าและโรงเรียนต่าง ๆ 10 แห่ง และได้ส่ง
หนังสือไปขอราคากลาง แต่ตอบกลับมาเพียงรายเดียว ซึ่งตามระเบียบพัสดุ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ จึงดําเนินการสรรหาต่ออีก 3 รายแต่ไม่มีที่ใดตอบกลับมา จึงสอบถาม
เทศบาลเมืองลําพูนว่าดําเนินการอย่างไรและได้รับคําตอบว่าใช้งบประมาณของโรงเรียน
ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองลําพูน จึงได้นําเรียนท่านนายกเทศมนตรี,ท่านปลัด
เทศบาลทราบและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง
7 โรงเรียน มีมติเห็นชอบให้ชะลอการดําเนินโครงการดังกล่าวครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญท่านชนิตา พีรบวรเดช ครับ

นางชนิตา พีรบวรเดช
ขอบคุณท่านประธานค่ะ ขอเรียนถามท่าน ผอ.ส่วนบริหารการศึกษาเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี หลังกลับจากดูงานเขาเริ่มทํา Phonics จริงหรือไม่
และโรงเรีย นเทศบาล 2 ก็มีก ารดํ า เนินการเช่ นกัน เขาใช้ง บประมาณจากไหนมา
ดําเนินการ
นายพงษ์พิมล คําลอย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ได้พยายามนําการเรียนการสอนแบบ Phonics
ผ.อ.ส่วนบริหารฯ
มาใช้โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่อง Phonics แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งใช้
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งบประมาณของโรงเรียนดําเนินการครับ ส่วนโรงเรียนเทศบาล 2 บริษัทได้นําระบบ
การเรียนการสอนแบบ เบรนคลาวด์ มาให้โรงเรียนทดลองใช้ฟรี 1 ภาคการศึกษา
และจะทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน หากผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ
ของเด็ กนักเรียนเป็นที่น่า พอใจ จะดําเนิ นการต่ อในภาคการศึกษาที่ 2 โดยเสียค่ า
ใช้จ่าย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ 1 ภาคการศึกษา ครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญท่านศิรภพ บุญลพ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอพูดเรื่อง การ
ติดตั้งกล้อง CCTV ไม่มีรายละเอียดที่จะดําเนินการ คราวหน้าผมขอทราบรายละเอียด
ที่จะดําเนินการ ว่าใช้ระบบอะไร แบบไหน เพราะกล้อง CCTV มีรายละเอียดเยอะ
มากครับ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้เพิ่มเติม หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 20

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 20 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี
ศรี สะเกษ เรื่อง ขออนุ มั ติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
เหตุผล
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ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับร้องเรียนจากประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนน ซอย เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตก
ไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน ทําให้เกิดน้ําท่วมขัง ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความ
สะดวกเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอแก่การ
เบิกจ่าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่า ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
รองนายกเทศมนตรี
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ)

ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 20 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรมครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนแบบPhonics ผมเห็นว่าการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษหากไปยึดตามสื่อมาก ทําอย่างไรก็ไม่สามารถออกเสียงให้
เหมือนสื่อได้ แต่ผมอยากให้แต่ละโรงเรียนดําเนินการสอนแบบธรรมชาติ เพียงแค่เด็ก
ฟังเข้าใจ พูดได้เล็กน้อยก็ยังดี แต่ส่วนโรงเรียนไหนดําเนินการไปแล้วก็ให้ดําเนินการ
ต่อไป แต่หากยังไม่ได้ดําเนินการก็ขอให้ชะลอไว้ก่อน
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญท่านชนิตา พีรบวรเดช ครับ

นางชนิตา พีรบวรเดช
เรียนท่านประธานสําหรับระเบียบวาระนี้เห็นด้วยที่จะโอนลด ส่วนเรื่องการ
สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นต้องให้ฟังแต่เล็ก ๆ ถึงจะ
สามารถสื่อสารได้ ถ้าหาก Phonics ไม่สามารถดําเนินการได้ก็ยังมีเบรนคลาวด์
ที่กําลังทดลองอยู่ เราต้องหาวิธีวา่ จะทําอย่างไรถึงจะใช้งบประมาณในเรื่องของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 แห่งต้องสอนภาษาอังกฤษ
และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไป
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญท่านศิรภพ บุญลพ ครับ
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นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนท่ า นประธานสภาที่ เคารพ ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ทรงเกี ยรติ ตอนนี้ เราอยู่ ใน
ระเบียบวาระที่ 20 ผมอยากให้ท่านสมาชิกอภิปรายในเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนครับ
มี สมาชิ กท่ านอื่ นประสงค์จะอภิ ปรายหรือไม่ ขอเชิ ญ ท่ า นวั น ดี แซ่ จึ ง ครั บ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภา ในญั ต ติ นี้ เมื่อสํ า นั ก การศึ กษาไม่ มี ความ
จําเป็นต้องดําเนินโครงการแล้วก็คงต้องโอนลดไปทําอย่างอื่น การโอนลดผมไม่อยาก
ให้ทํา แต่เมื่อไม่สามารถดําเนินการได้ก็ต้องยอมครับ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผม
ประธานสภาเทศบาล
จะขอมติ สมาชิกสภาท่า นใดเห็นควรอนุ มัติ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประธานสภาเทศบาล
(สํานักการช่าง) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 15 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 21

เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 21 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ มีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน เรื่องแรกจากการไปดูงานที่จังหวัดลําพูนเราได้เห็น
สมาชิกสภาเทศบาล
ว่าเด็กนักเรียนเขาสามารถทําได้ แต่เราไม่สามารถดําเนินโครงการได้หากเราเห็นว่าดี
ต้องการให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษออก ดิฉันยังเสนอให้ติดตามการทํางานเรื่องPhonics
เพื่อหาแนวทางการทํางานต่อไป เรื่องที่สองการทําท่อระบายน้ําชุมชนโนนเค็ง ยังไม่
คืบหน้าประชาชนเขาเดือดร้อน เมื่อมีงบประมาณควรรีบดําเนินการ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ 28
ประธานสภาเทศบาล กันยายน 2560 เวลา 14 .00 น. สําหรับวันนี้หมดระเบียบวาระ ปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุม

เวลา 16.20 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 แล้ว
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(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )

