บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ (ชั้น 2)
**********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑. นายอุทัย สมัครสมาน
๒. นายสวัสดิ์ คมมน
๓. นางสมใจ เล็กปรีดิ์เปรม
4. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
5. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
๑. นายเชิดชัย เชิดชูโชคสุข
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายพงษ์ศักดิ์ นับวันดี
4. นายสมชาย งัดโคกกรวด
5. นายสุรินทร์ มณีไสย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายภาคภูมิ ชูตาลัด
2. นายบุญมี มีผล
เจ้าหน้าที่สภา
๑. นายนิรันดร์ เงินดี
๒. รายชื่อผู้ร่วมประชุม
๒.๑ ฝ่ายผู้บริหาร
๑. นายบรรจง พิชญาสาธิต
๒. นายทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์
๓. นางสาวณัฐมน หงส์รพิพัฒน์
๔. นายปรานี สีหะวงษ์
๒.๒ ฝ่ายข้าราชการประจา
1. นายสัมฤทธิ์ แพรงาม
2. นายสุรวิทย์ เขียนวงศ์
3. นางรัชนี
สมศรี
4. นายสรวุฒิ บัวทอง
5. นางสาวสุพรรณี โสฬส
6. นางสาวดวงฤดี มนต์ดี
7. นางสาวกาญจนา พิทักษ์เกียรติกุล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลฯ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลา)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลา)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล รก.ผอ.กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/ 8. นาย...

- 2 8. นายสายชล ชัยศรี
9. นายราตรี เติมสุธา
10. นางสาวจิตรลัดดา ราชมุงคุล
11. นางสาวจารุณี ฉิมมาลี
12. นางสาววัลยา นิลเพชร
13. นายสงวน จันริดทอง
๒.๓ ฝ่ายประชาชน/นักศึกษา
1. นายศุภกร ปรีชาโชคสิริ
2. นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
3. นายศุภชัย บุญเสก
4. นางสาวอุบล จินวิเศษ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

พนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ภารโรง

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุม ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติไว้ว่า “ การ
ประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม” ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ต่อไป

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ประกาศสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตามที่สภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ได้มีมติใน
คราวประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดสมัยประชุม สภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559
โดยมีกาหนดระยะเวลา 30 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้ อ 22 จึ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลศี ข รภู มิ สมั ย ส ามั ญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม
2559 กาหนดระยะเวลา 30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
เชิดชัย เชิดชูโชคสุข
(นายเชิดชัย เชิดชูโชคสุข)
ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
/ นายเชิดชัยฯ...

- 3 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ท่านเลขานุการสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ
ครับ และถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ คณะกรรมการสามัญประจาสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมฯ ขอเชิญครับ

นายสุรชัยฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภา มาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕8
เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้มาตรวจ
รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลฯ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ข้าฯ เป็น
ประธานกรรมการ , นายอุทัย สมัครสมาน เป็นกรรมการ และนายภาคภูมิ ชูตาลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
จากการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้
บั น ทึ ก ไว้ ปรากฏว่ า ถู ก ต้ อ ง คณะกรรมการฯ จึ ง ได้ น าเสนอผลการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ เสนอเพื่อให้สภาเทศบาล พิจารณารับรองต่อไป

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิก ได้ตรวจดูรายงานการประชุมฯ ที่ได้แจกให้เป็นการล่ว งหน้า มีสมาชิก
ท่านใด จะแก้ไขข้อความหรือไม่ ขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขข้อความ ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้
๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
9
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ
ไม่มี
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๓. งดออกเสียง

ประธานแจ้งให้ทราบ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี พ.ศ. ๒๕58 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕8

/ นายนิรันดร์...

- 4 นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้ว

1

เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องการกาหนด
สมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ ดังนี้
(๒) สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุ ม สมัย ประชุ ม สามั ญ ประจาปี ข องแต่ล ะสมั ย ในปี นั้ น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาล
กาหนด”
มาตรา 24 วรรคสี่ กาหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนด
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด”
ดังนั้น ประธานสภาเทศบาล จึงมีหน้าที่นาปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาล ให้มี
การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปี พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกฎหมายฯ ที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕60 ขอเชิญ ครับ…
/ นายสวัสดิ์ฯ...

- 5 นายสวัสดิ์ฯ
สมาชิกฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายสวัสดิ์ คมมน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 เพิ่ม จานวน ๓ สมัย ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ตัง้ แต่วันที่ ๑ – 30 มิถุนายน ๒๕๕9
มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕59
มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9
มีกาหนด ๓๐ วัน
และก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย สามัญ ประจ าปีส มั ย แรกของ ปี พ.ศ. ๒๕60
(ปีถั ดไป) กาหนดวันประชุมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2560 - ๒ มีนาคม ๒๕60
มีกาหนด ๓๐ วัน

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย

ที่ประชุม

มีผู้ยกมือรับรอง 9

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

1.
3.
5.
7.
9.

ระเบียบวาระที่ 4
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้ชี้แจง

นายบรรจงฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายบรรจง พิชญาสาธิต นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ด้ ว ยส านั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลต าบลศี ข รภู มิ ได้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้ว จากการตรวจสอบการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ พบว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ บ างรายการไม่ เ พี ย งพอ
ที่จ ะด าเนิ น การเบิกจ่า ยได้ จึงจ าเป็น ต้องขอโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดดังนี้
/ 1.งบดาเนินงาน...

คน

นายสุรินทร์ มณีไสย์
2. นางสมใจ เล็กปรีดิ์เปรม
.
นายสมชาย งัดโคกกรวด
4. นาสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
.
นายพงษ์ศักดิ์ นับวันดี
6. นายอุทัย สมัครสมาน
.
นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
8. นายสวัสดิ์ คมมน
.
นายสมพร ใบพลูทอง
.
ตามที่ นายสวัสดิ์ คมมน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1
เสนอมานั้น “มีผ้ใู ดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่” ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่นายสวัสดิ์ คมมน เสนอ ครับ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4

- 6 1. งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยโครงการอบรมและทั ศนศึ กษาดูง านส าหรั บ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมผู้สูงอายุด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจในกิจกรรมต่างๆ
ของผู้สูงอายุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน นามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2661) เทศบาล
ตาบลศีขรภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 54 ข้อ 19
โอนเพิ่ม
โอนเพิ่ม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบ
ดาเนินงาน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสาหรับผู้สูงอายุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบประมาณตั้งไว้
200,000 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
200,000 บาท
โอนเพิ่ม
290,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
490,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม จานวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
โอนลด
โอนลด กองสาธารณสุข เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบ
เงินอุดหนุน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ประเภท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศีขรภูมิ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศีขรภูมิ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน หมู่ที่ 1
งบประมาณตั้งไว้
1,000,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
645,666.30 บาท
โอนลด
290,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
355,666.30 บาท
รวมโอนลด จานวน จานวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

/ เหตุผล...

- 7 เหตุผล
เพื่อให้การบริห ารกิจการเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ
กฏหมาย ระเบียบ และตามนัย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนางบประมาณมาบริหาร
กิจการเทศบาลที่มีความจาเป็น เพื่อใช้ในโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ตามรายการ
ที่ขอโอนเพิ่ม เพื่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติฯ ดังกล่าว
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บรรจง พิชญาสาธิต
(นายบรรจง พิชญาสาธิต)
นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ ผู้เสนอ
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิก ได้ตรวจดูญัตติ ที่ได้แจกให้เป็นการล่วงหน้า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้
๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
9 เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ
ไม่มี
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๓. งดออกเสียง

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้ว

1

เสียง

/ เหตุผล...

- 8 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เรื่อง อื่นๆ
มีท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายบรรจงฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นายบรรจง พิชญาสาธิต นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับ
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ศาลากลางน้ า สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (สระสี่เหลี่ยม)
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไป เพื่อสนับสนุนการ
บริ ห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้องเสนอโครงการฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายใต้หลักเกณฑ์ ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดใน 4 ประเภทโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) การส่งเสริมอาชีพของประชาชน
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลศีขรภูมิ ได้เสนอโครงการปรับปรุงศาลากลางน้า สวนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สระสี่เหลี่ยม) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 1,097,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และดาเนินการก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขณะนี้ ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 98 %
อีก 2 % ที่เหลือ คือ การเก็บรายละเอียดเล็กน้อย และได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไปแล้ว 1 งวด จากทั้งหมด 3 งวด
2. โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน หมู่ที่ 1
ตามที่เทศบาลตาบลศีขรภูมิ ถูกจัดสรรให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้ง
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม กลุ่มที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอาเภอศีขรภูมิ อาเภอสาโรงทาบ และอาเภอศรีณรงค์ จานวน 32 แห่ง มี
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ร่ว มลงนามในบั นทึ กข้อ ตกลง ในการจั ดการขยะร่ว มกั น
24 แห่ ง โดยมีเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เป็นหัว หน้าคณะทางาน และได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 59,256,000 บาท (ห้ า สิ บ เก้ า ล้ า นสองแสนห้ า หมื่ น หกพั น
บาทถ้วน) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับดาเนินการก่อสร้าง
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเบิกจ่ายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 90 % และเบิกจ่ายจากเทศบาลตาบลศีขรภูมิ 10 % สถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู่ที่ ถนนศีขรภูมิ – นารุ่ง หมู่ที่ 1 ตาบลระแงง อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
/ สุรินทร์...

