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11. นายนคเรศ
12. นางสาวจุฑามาศ
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28. นายอัครกวีย์
29. นายฐิติพงศ์
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ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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นางนงลักษณ์
นางสาววาสนา
นายทรงศักดิ์
สิบเอกฉลองชัย
นางอรอินทร์
นางสมใจ
นางสุปาณี
นางนิชาภา
นางสาววาสนา
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวธัญทิพย์
นางเจียมจิตร
นางนิตยา
นางจันทร์เจ้า
นายธนพร
นายปัฐพงษ์
นางกาญจนา
นางสุภาพร
นางสาวทิพวรรณ
นางจิราภรณ์
นางสาวสุพัตรา

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นางสุมาลี

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

นาจําปา
มะโนรมย์
สถาปนะนันท์
ภิรมย์
อินทรวงษ์โชติ
กันหะบุตร
ดําริห์
หนองคู
หนูชูด
ยิ้มอรุณลักษณ์
เอี่ยมฉวี
จันทร์พวง
ใจหาญ
ศรีวิลัย
พิมกรณ์
อุดล
จอมคําสิงห์
ชมโฉม
บุญนนท์
เติมพิทยาไพสิฐ
เกษาชาติ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
จพง.บริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เกษาชาติ

ผู้แทนกรรมการชุมชนต้นโก

(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืน
ขึ้นประนมมือ)
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เนื่องจากวันนี้ท่านประธานสภาเทศบาลติดภารกิจ จึงมอบหมายให้กระผม
นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาล ทําหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล
และท่านกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี เลขานุการสภาเทศบาล มีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ สภาจึงต้องเลือกเลขานุการสภาหนึ่งคนมาทําหน้าที่แทนชั่วคราว
ผมจึ งขอให้ ท่า นสมาชิ กได้ เสนอสมาชิ ก หนึ่ งท่า นที่จ ะมาทํา หน้า ที่เลขานุก ารสภา
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เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 19 ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ฯ ขอเชิญท่านสมัย บํารุงกิจครับ
นายสมัย บํารุงกิจ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผม นายสมั ย บํ า รุ ง กิ จ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ผมขอเสนอ
ท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม ทําหน้าที่เลขานุการสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายศิรภพ บุญลพ
มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีขอ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว แทนท่าน
กิตติศักดิ์ วรรณภาสนี เลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 10 ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพั น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพั น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)
ระเบี ย บวาระที่ 6 เรื่ อง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิน กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองวิชาการและแผนงาน)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
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ชุมชนหนึ่งท่าน คือ นางสุมาลี เกษาชาติ ผู้แทนกรรมการชุมชนต้นโก ยินดีต้อนรับครับ
เรื่อ งที่ 2 เนื่ องจากข้า ราชการในเทศบาล ได้ เกษีย ณอายุร าชการในปี นี้
14 ท่าน และทุ กท่ านให้ค วามร่ว มมือ และดู แลสภาเรา ให้เกียรติส ภาเรามาด้ วยดี
ซึ่งท่านได้ทํางาน ณ เทศบาลแห่งนี้ เพื่อเป็นกําลังใจ ทางสภาจะขอมอบดอกไม้ที่ท่าน
ได้ร่วมทํางานกับสภาเราเป็นกําลังใจที่ได้ทํางานร่วมกันมา ในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้
เกษี ย ณอายุ ร าชการ 1) ท่ า นอั ครวุ ฒิ มณี นิล ผู้ อํา นวยการสํ า นั ก การช่ า ง 2) ท่ า น
จุฑ ามาศ ทองดี รั ก ษาการหั ว หน้า สํา นั ก ปลัดเทศบาล สั งกั ดสํ า นั กปลัด เทศบาล
3) ท่านลิขิต ทองทัย ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา สังกัดสํา นักการศึกษา 4) ท่าน
ละเอี ยด บุญ เจริ ญ ผู้ อํา นวยการสถานศึกษาโรงเรีย นเทศบาล 5 สั งกั ดโรงเรีย น
เทศบาล (หนองยางหนองม่วง) 5 ขอเรียนเชิญท่านด้านหน้าเวทีครับ และขอเชิญ
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 4 ท่าน ดังนี้ คือ ท่านอาจารย์กัน สินศิริ,
ท่านนนทวัชน์ เกษชุมพล, ท่านเกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์, ท่านชนิตา พีรบวรเดช
เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ให้กับท่านผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน
ทางสภาเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ นอกจากเป็นกําลังใจให้ท่าน ท่านได้เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ ว ก็ ข อให้ ท่ า นมี ค วามสุ ข สุ ข ภาพแข็ ง แรง และทํ า หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
บ้านเมืองทางอ้อมต่อไป เพราะว่าทางตรงท่านได้เกษียณไปแล้ว และขอเชิญสมาชิก
ทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพด้านหน้าเวทีแห่งนี้ ครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํา นักปลัดเทศบาล) ขอเชิญ รองนพดล
จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่า ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ - เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน
25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมา
พร้อมนี้
เหตุผล
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เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ ผู กพั น แต่มี ค วามจํา เป็ นจะต้ องใช้ จ่า ยเงิ นนั้ นต่ อไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ
อนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) ขอเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความ
ประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อ
หนี้ ผู กพัน หมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ การเกษตร (เครื่ องสู บน้ํา ) เป็ น เงิ น
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยยนต์) เป็นเงิน 52,000
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บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพั น
ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่ อ กั น เงิ น ไว้ จ่ า ยกรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ์
การเกษตร (เครื่องสูบน้ํา) เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และครุภัณฑ์
นายนพดล จันทร์พวง โรงงาน (เลื่อยยนต์) เป็นเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมเป็น
รองนายกเทศมนตรี
เงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ ผู ก พัน แต่ มี ค วามจํ า เป็น จะต้ อ งใช้ จ่า ยเงิ น นั้ นต่ อไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ อนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความ
ประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติต่อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษเพื่ อกันเงินไว้ จ่ายกรณียั งมิไ ด้
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวนไม่น้อยกว่า 40 ตัว และห้องควบคุมระบบ
นายนพดล จันทร์พวง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสน
รองนายกเทศมนตรี
บาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่ อ กั น เงิ น ไว้ จ่ า ยกรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวนไม่น้อยกว่า 40
ตัว และห้องควบคุมระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ ผู ก พัน แต่ มี ค วามจํ า เป็น จะต้ อ งใช้ จ่า ยเงิ น นั้ นต่ อไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
สมาชิกสภาเทศบาล
เคารพทุกท่านครับ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ญัตตินี้เป็นญัตติที่ดี เห็นควรสนับสนุนเพราะ ว่ากัน
ไว้ เพื่ อประโยชน์ ข องพี่ น้องประชาชน ในคราวที่ แ ล้ว ดู เหมื อนท่า นประธานเองที่
เป็นผู้อภิปรายในเรื่องรายละเอียดของ CCTV วันนี้ เปิดดู ก็เหมื อนเดิ ม ไม่ มีอะไร
เปลี่ ย นแปลงในรายละเอี ย ด แต่ ว่ า ก็ มี น้ อ ง ๆ ได้ ต อบคํ า ถามไปแล้ ว เมื่ อ คราวที่
แล้ว ประเด็นที่ผมจะขออภิปรายก็คือ ในส่วนของการปรับลดจากโครงการในคราว
ก่ อ นปรั บ ลดจาก 3 สํ า นั ก ด้ ว ยกั น คื อ ปรั บ ลดจากสํ า นั ก ปลั ด , สํ า นั ก การคลั ง ,
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สํานักการศึกษา และในส่วนที่เป็นของสํา นักการศึกษามีการปรับลดโครงการสําคัญ
โครงการหนึ่ ง คื อ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต รโพนิ ค ส์ เป็ น
เงิน 1,100,000 บาท ในการปรับลดนั้น คราวที่แล้วผมขออภิปราย ในเชิงให้สํานัก
นายบุญทัน เที่ยงธรรม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

การศึกษาก็ดี ครูอาจารย์ ก็ดี คงเข้าใจคาดเคลื่อน เพราะว่าผมอภิปรายแย้งในเรื่อง
ของการใช้โพนิคส์ ผมว่าเป็นเรื่องยากเกรงจะเป็นการเข้าใจผิดว่าผมไม่ให้การสนับ
สนุน จริงๆ ผมให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมาตลอด ผมเคยเสนอเมื่อปี
ที่แล้ว หรือหลาย ๆ ครั้งในการประชุม ผมเสนอว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้น มีความ
จํ า เป็ น และมี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง จนได้ ข อเสนอให้ ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และให้เวลาพิเศษ ใช้เงินพิเศษ จะเป็นเงินบริจาค หรือเงิน
งบประมาณ เท่าที่หาได้ เปิดสอนนอกเวลา ในการเรียนภาษาอังกฤษ ก็แสดงว่าใน
เรื่องภาษาอัง กฤษผม ให้ค วามสํา คัญ แต่ว่ า ในโครงการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โพนิคส์ เป็นการยาก ผมพูดในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายาก
จริง ๆ ถ้า หากโรงเรียนไหนทําได้ก็เป็นการดีเลิศ ถ้าโรงเรียนไหนทําไม่ได้ก็เรียนไป
ตามปกติ ผมเสนออย่ า งนั้ น ไม่ ใ ช่ ว่ า ผมไม่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในโครงการนี้ น ะครั บ
อยากจะขอทํา ความเข้า ใจให้ท่านประธานได้รับทราบ ส่วนการขอกันเงินในเรื่องนี้
ผมไม่ขัดข้อง ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผม
จะขอมติ สมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานัก
การช่าง) ขอเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
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นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 65,400 บาท หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 9,385,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
9,450,400 บาท (เก้าล้านสีแ่ สนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อ
กันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน
65,400 บาท หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จํ า นวน 3 รายการ รวมเป็ น เงิ น
9,385,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450,400 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการช่าง)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การ อนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(สํานักการช่าง)
ขอเชิญท่านรองฯ สมพร จึงศิรกุลวิทย์

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมื องศรี สะเกษ เพื่ อขอกัน เงิ น ไว้ จ่ า ยกรณียั ง มิ ไ ด้ ก่อหนี้ ผูก พั น โดยมีหลัก การและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน)รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อ
กันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตติ
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบวาระนี้ 13
มีส13มาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับ
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ

นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพ ญัตตินี้ ญัตติของสํานักการช่างมีอยู่สองญัตติ เนื้อหาของญัตติก็เหมือนกัน คือ
กันเงินกรณี ยัง มิไ ด้ ก่อหนี้ ผูก พั นหมวดค่ า ที่ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า งเช่ นเดี ย วกัน ในกรณี
อย่างนี้เรานํามาทํา เป็ นญัตติเดียวกัน จะได้หรื อไม่ และคราวที่แล้ว ผมเคยหารือกั บ

บางท่านว่า การกันเงินเราทํา เป็นรายการออกมา หมวด1 นี้กันเท่านั้นหมวดนั้ น
กันเท่ านี้ เป็นญัต ติเ ดีย วกั นจะได้ไหม ท่า นบอกว่า ไม่ ได้ ก็ยั งสงสัยอยู่อยากจะได้
คําตอบ
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับเมื่อไม่มีทางฝ่ายบริหารจะตอบ
ชี้แจงเรื่องที่สมาชิกถามเมื่อกี้ไหมครับ

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

จะขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจง

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติที่เข้าสภาฯ ในครั้งแรก
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลฯ
เป็นคนละญัตติ เวลากันจึงกันคนละญัตติ จึงขอเรียนทางสภาฯ
นายศิรภพ บุญลพ
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกเข้าใจนะครับ ท่านบุญทันเข้าใจนะครับ

นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ยังมีอีกหนึ่งคําถาม ที่ถามเป็นข้อที่ 2 คือ
สมาชิกสภาเทศบาล
หมายความว่า เราจะกันเงินเราทําเป็นบัญชีกันเงินเรื่องนี้ หมวดนี้ หนึ่ง สอง สาม
เป็นบัญชีรายการออกมา และทําเป็นญัตติเดียวเลยจะได้ไหม
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ขอเรียนว่า ถ้าจะทํา เราจะเริม่ ตั้งแต่เป็นญัตติครั้งแรก ว่าญัตตินี้
ปลัดเทศบาลฯ
เป็นโครงการอะไรบ้างที่จะกัน พอมาถึงขั้นตอนนี้จะเป็นการขออนุมัติกัน ถ้าญัตติ
ครั้งแรกเลยเราเขียนว่า สมมุติเป็นโครงการสํานักช่างมีโครงการอะไรบ้าง ยอดเงิน
เท่าไหร่ ที่ไหน เราสามารถทําตรงนั้นได้ พอมาถึงครั้งนี้เราก็จะทําตามนั้น
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิ กเข้ าใจนะครั บ ผมจะขอมติ นะครั บ ท่ านสมาชิ กท่ านใดเห็ น ควร
ให้ ก ารอนุ มั ติ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักการช่าง ตามระเบียบวาระที่ 6 โปรด
ยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11เสียง งดออกเสียง 1เสียง
14

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.

ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 7เรื่ อง ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองวิชาการและ
แผนงาน) เรียนเชิญท่านรองฯ สมพร จึงศิรกุลวิทย์ครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษเพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ จํานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ ไ ม่ส ามารถก่ อหนี้ ผู กพั น ได้ทั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลจํานวน ๑ รายการ เป็นเงินเงิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อสภาท้ องถิ่ น ได้ อี กไม่ เ กิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับระเบียบวาระที่ 7 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
15
15

นายบุญทัน เที่ยงธรรม
ท่า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ และคณะผู้ บ ริห ารที่ เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่ านครั บ ผมเห็นด้ วยในการอนุมั ติกั นเงิน ในโครงการนี้ แต่ ผมไม่ ค่อยมี ความรู้
ในเรื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สั ก เท่ า ไหร่ อยากสอบถามว่ า เหตุ ใ ดราคาจึ ง แพง เป็ น เงิ น
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) อยากทราบรายละเอีย ดว่าประกอบด้ว ยอะไรบ้า ง
เพราะผมซื้อในราคาดังกล่าวได้หลายเครื่อง เกือบห้องเรียน จึงอยากสอบถามครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ท่านครับ สําหรับตัวนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับ เป็นโปรแกรมประยุกต์
(Application Software) ใครจะตอบข้อซักถามของสมาชิกครับ

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ญัตตินี้ผมไม่มีความรู้เช่นกันกับท่านสมาชิก
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใครก็ตามที่เป็นต้นเรื่องชี้แจงหน่อยครับ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
เรีย นท่ านประธานสภาฯ และสมาชิ กผู้ ทรงเกี ยรติ ขอให้ท่า นรองพิพั ฒน์
ปลัดเทศบาล
อินทรวงษ์โชติ ดูแลเรื่องระบบตัวนี้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
เรียนท่า นประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และท่านหัวหน้า
รองปลัดเทศบาลฯ
ส่วนการงานทุกท่านครับในส่วนของ(Application Software)ตัวนี้ เป็นโปรแกรม
ประยุ ก ต์ ที่ รู ป แบบเหมื อนเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง จะต้ อ งพั ฒ นาขึ้ น มาใหม่ ค่ า ความรู้ ใ นการ
ออกแบบจะสูง เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไปที่เขียน ก็จะเป็นพื้น ๆ ทําได้แค่มองดูข้อมูล แต่ตัว
นี้จ ะเป็ น ลั กษณะการโต้ ต อบ และมีห ลาย ๆ เรื่ อ งในนั้ น มี เรื่ องการแนะนํา การ
ท่ อ งเที่ ย ว การนํ า เส้ น ทางแก่ ผู้ ต่ า งถิ่ น ที่ จ ะเข้ า ไปหาพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารโหลด
แบบฟอร์ ม ที่ ส ามารถโหลดจากบ้ า นได้ รายงานสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และในอนาคตจะเชื่อมกล้องเข้าไปเพื่อที่จะให้ดูการจราจรในจุดติดขัด
จุด เสี่ยงบางจุดแต่ ว่ าดู ไม่ ไ ด้ทั้งหมดเพราะเพื่ อความปลอดภั ย และ (Application
Software) ที่จะพัฒนาในระยะ 2 ต่อ ๆ ไปก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ถ้าผู้ป่วยที่บ้านมีเหตุ
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียงสามารถกด Application ตัวนี้เข้ามา เพื่อขอความช่วยเหลือ
เหมือนห้องพิเศษที่เรียกพยาบาลฉุกเฉิน เราก็จะส่งหน่วยไปดูแลความปลอดภัยหรือ
นําส่งโรงพยาบาลได้ ขอบคุณมากครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ท่ า นสมาชิ กพอเข้ าใจแล้ วนะครั บ ผมจะขอมติ นะครั บ ท่ านสมาชิ กท่ านใด
เห็นชอบให้การอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่า ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น (กองวิ ช าการและแผนงาน) ตามระเบี ย บวาระที่ 7
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง) เรียนเชิญ รองฯ นายสมพร
จึงศิรกุลวิทย์ครับ

นายสมพรจึงศิรกุลวิทย์
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
รองนายกเทศมนตรีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ คอมพิว เตอร์ จํานวนเงิน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้า พันหกร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
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
จึ งขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมื องศรี สะเกษกั นเงิ นไว้ จ่ า ยกรณี ยั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ ผูก พั น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้า
พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

สํ าหรั บญั ตตินี้ มีสมาชิ กท่ านใดประสงค์ จะอภิ ปรายไหมครั บ เมื่ อไม่ มี ต่ อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง) ตามระเบียบวาระที่ 8 โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักการคลัง)

นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อไปเป็ นระเบี ยบวาระที่ 8 เรื่ อง ญั ตติ ขออนุ มั ติ กั นเงิ นกรณี ยั งมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สํานักการคลัง)เชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้)
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560
แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 ดังนั้นจึงอนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมื องศรีส ะเกษ กันเงินไว้จ่ า ยกรณียั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ผูก พั น หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2547และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ .ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีทีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีจึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ต่อไปผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใด เห็นควรให้การอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560(สํานักการคลัง) โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือ
ให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 9
นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 1 รายการเป็นเงิน 19,000 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เนื่องด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) สําหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ กั นเงิ นกรณี ยังมิได้ ก่ อหนี้ ผู กพั นตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 กรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้ อีกไม่เกิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี จึ งเรี ยนมาเพื่ อสภาเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษพิ จารณา
อนุมัติ ต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ต่อไปผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11ท่าน
ให้การอนุมัติ 11เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องญัตติ อื่น ๆ

นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อไปเป็ นระเบี ยบวาระที่ 10 เรื่ อง ญั ตติ อื่ น ๆ มี สมาชิ กท่ านใดประสงค์ จะชี้ แนะใน
ระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนิโรจน์ ธรรมรส

นายนิโรจน์ ธรรมรส
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตลอดทั้งท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะเล่าสู่ฟังครับ สืบเนื่องจาก
การที่มี ค นเข้ า มาสอบในจัง หวั ด ศรี ส ะเกษเขามาพั ก บริ เ วณหน้า บ้ า นผมเยอะมาก
ผมเอาเสื่อมาปู เอาเก้าอี้มาให้นั่งก็ไม่พอแต่เป็นความโชคดีที่ร้านค้าเขาก็ได้ให้บริการ
ผมได้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองศรีสะเกษ ให้เขาไปชมหอสูง เกาะห้วยน้ําคํา
ให้ไปเที่ยวที่สวนสมเด็จฯ เขากลับมาชมว่าบ้านเมืองของศรีสะเกษพัฒนาไปมากพอ
สมควร แต่ก่อนไม่พัฒนาเท่านี้ ผมจึงบอกว่าผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ก็ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้อง ให้บริการห้องน้ํา ให้เสื่อปูนอนและเข้านั่งในบ้านมีพัดลม
เขาบอกว่าโดยเฉพาะหน้า สํานักงานเทศบาลที่มีดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม ซึ่งบางแห่ง
กําลังเขียวอยู่ ผมบอกเขาว่านี่เป็นรุ่นแรกยังจะมีรุ่นต่อไปอีกเขาบอกว่าเขาประทับใจ
และดีใจเขาเห็นในความมีน้ําใจของคนศรีสะเกษแม้แต่สามล้อเขาก็ชมเชย บางรายมา
จากยโสธรไม่มีที่พัก เขาบอกว่าหาที่พักไม่ได้ โรงแรมก็ไม่พอซึ่งผมก็บอกว่าก็มีอยู่นะ
จะซ่อน ๆ อยู่แต่อาจจะมีผู้สมัครสอบบางรายมีความรู้ความสามารถหาพบ ระดับสูงๆ
ก็คงไม่พักที่ไม่สวย ไม่งามเขาบอกว่าเขากลับไปพักที่ยโสธรผมจึงบอกว่า หากรู้จักกับ
ผมก่อนหน้านี้ มาพักบ้านผมก็ได้ เขาก็ประทับใจในความมีน้ําใจและบอกว่าจะ เ ลื อ ก
ให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีก ซึ่งผมก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ช่วย ๆ กันไป ผมได้พูดถึง
เกียรติประวัติ ความเป็นมาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมก็ได้แจก
เอกสารที่เทศบาลทําขึ้นให้เขาและเขาชมว่าเป็นเมืองน่าอยู่จริง จริงครับ

นายศิรภพบุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่น ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับเมื่อไม่มีผมขอขอบคุณ
ท่า นธนิต เลิศพันธุ์ พรหม ที่ กรุณาเป็นเลขานุก ารสภาชั่ว คราวให้สํา หรับวันนี้หมด
ระเบียบวาระการประชุม ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม

เวลา 15.10 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจําปี 2560 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2560 แล้ว
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )

