รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายมาโนช
2. นายนพดล
3. นายสมพร
4. นายประพันธ์
5. นายเกษม
6. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายศิรภพ
2. นายกัน
3. นายกิตติศักดิ์
4. นายธนิต
5. นายนิโรจน์
6. นายนนทวัชร์
7. นายบุญทัน
8. นางลลิตา
9. นายวันดี
10. นายสันติชัย
11. นายสมัย
12. นายสฤษฎ์
13. นายสุรศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมโภชน์
2. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
3. นางชนิตา
4. นายอุดม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพิพัฒน์
3. นางอุไร
4. นายลิขิต

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
ดอกไม้
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

บุญลพ
สินศิริ
วรรณภาสนี
เลิศพันธุ์พรหม
ธรรมรส
เกษชุมพล
เที่ยงธรรม
นวเลิศปรีชา
แซ่จึง
ชาลากูลพฤฒิ
บํารุงกิจ
นาควารินทร์
เตรียมพิทักษ์

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ธุวธารางกูร
จรรยาสุทธิวงศ์
พีรบวรเดช
แก้วคะตา

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
ทองทัย

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
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5. นายอัครวุฒิ
6. นางจุฑารัตน์
7. นางภคมน
8. นางสมพร
9. นายศักดิ์ไชย
10. นายนคเรศ
11. นางสาวจุฑามาศ
12. นางชนพรพรรณ
13. นายพงษ์พิมล
14. นายนภดล
15. นางสาววิลาวัลย์
16. นางวรรณภา
17. นางพรจิต
18. นางบุณณดา
19. นางสาวพรทิพย์
20. นายจรัส
21. นางโสมาวดี
21. นางนันท์นภัส
22. นายชัยชนะ
23. นายบุญส่ง
24. นางสมพิศ
25. นางเอมฤดี
26. นางละเอียด
27. นายอดิศักดิ์
28. นายสนั่น
29. นางศิรินทิพย์
30. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
31. นางนรารัตน์
32. นางภัทรกรรณ
33. นางสาวสิริสุดา
34. นางสาวพัชระ
35. นายเกษม
36. นางสาวชนัดดา
37. นางนงลักษณ์
38. นางจิณห์วรา
39. นางสุภาพร
40. นางสาวทิพวรรณ
41. นายวัลลภ

มณินิล
หอมหวล
คําตา
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ศรีโท
ทองดี
ลําสมุทร
คําลอย
ทองดี
จึงอนุวัตร
เควันดี
สืบเสน
ผงผ่าน
เจตน์จงใจ
ไชยรัตน์
โสมศรีแพง
ผายพิมพ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
อุตอามาตย์
ดอกไม้
พรหมอุตม์
สุหร่าย
อรรถเวทิน
มหาลวเลิศ
ศรีสุธรรม
บุญออน
สีเหลือง
นาจําปา
ทองดี
ชมโฉม
บุญนนท์
เหลือล้น

ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ. ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินฯ
หน.ฝ่ายสถิติการคลัง
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
นักวิชาการพัสดุ
หน.ฝ่ายปกครอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานสถานนีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จนท.การเงินฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
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42. นางนิชาภา
43. นางสมใจ
44. นางสาววาสนา
45. นางสาวธัญลักษณ์
46. นายมานัส
47. นายปัฐพงษ์
48. นายอภิสันต์
49. ด.ต.ธีระศักดิ์
50. นางอารยา
51. นายธนพร
52. นางจันทร์เจ้า

หนองคู
กันหะบุตร
หนูชูด
ยิ้มอรุณลักษ์
เติมพิทยาไพสิฐ
อุดล
นันทพรหม
โพธิ์ศรี
สุบินดี
พิมกรณ์
ศรีวิลัย

จพง.บริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ตํารวจเทศกิจ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายสุรพล
เพ็งพันธ์
นิติกรชํานาญการ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายสถิต
โลปัตถา
ผู้แทนกรรมการชุมชนป่าม่วง
3. นายสนิท
ศรีสมพงษ์
ผู้แทนกรรมการชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค
4. นางณัฐกาญจน์
ศิลาบุตร
ผู้แทนกรรมการชุมชนศรีนครลําดวน
5. นางมัลลิกาฐินี
คูรานา
ผู้แทนกรรมการชุมชนท่าเรือ
6. นายนิคม
วราเลิศ
ผู้แทนกรรมการชุมชนศรีสําราญ
7. นางสาวอุไลวรรณ บุญอาสา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8. นางสาวกิติยาภรณ์ พุ่มจันทร์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. นางสาวปนัดดา
งามโฉม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. นายเมธี
ทรงจิตร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11. นายพีรพงศ์
บุญศรัทธา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้ ได้
เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืนขึ้น
ประนมมือ)
นายศิรภพ บุญลพ
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สํา หรั บการประชุ มในวันนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาลเมื องศรีสะเกษ สมั ยวิ สามั ญ
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปี
พ.ศ. 2560
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
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นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ยื่นคําร้องขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเสนอต่อสภาเทศบาล และเรื่องอื่น ๆ จึงขอ
อนุมัติให้สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2560 ซึ่งมีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาลในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้ร้องขอ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจํา ปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
(นายธวัช สุระบาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 11 ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ฉบับเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ ฯ)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คือ
1) นายสุรพล เพ็งพันธ์ นิติกรชํานาญการ มาสังเกตการณ์แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ 2) นายสถิต โลปัตถา ผู้แทนกรรมการชุมชนป่าม่วง 3) นายสนิท ศรีสมพงษ์
ผู้แทนกรรมการชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค 4) นางณัฐกาญจน์ ศิลาบุตร ผู้แทนกรรมการชุมชน
ศรีนครลําดวน 5) นางมัลลิกาฐินี คูรานา ผูแ้ ทนกรรมการชุมชนท่าเรือ 6) นายนิคม วราเลิศ
ผู้แทนกรรมการชุมชนศรีสําราญ ยินดีครับที่ท่านมาสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิด เผยภายในสิ บห้า วัน นั บแต่วั นที่ผู้บริ หารท้องถิ่น เสนอผลการติ ดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้ อ 30 (5) เทศบาลเมื องศรี สะเกษ จึ งขอนํ า เสนอรายงานการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน) ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
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(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) สําหรับ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ประสงค์ อยากจะเรียนถามคณะผู้บริหารหรือไม่ ขอเชิญ ท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะ ก็อยากจะเรียนถามมายังฝ่ายบริหาร อย่างการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประเมินคุณภาพ และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของเรา ส่วนใหญ่
เท่าที่ดู คือมีแต่คณะกรรมการที่เราตั้งขึ้น ที่อยู่ภายใน แต่การประเมินโดยบุคคลภายนอก
นางลลิตา นวเลิศปรีชา ของเรา เราไม่เคยจัดทํา ก็ไม่ทราบว่ามีความจําเป็นหรือไม่ ในการที่จะประเมินแผนของเรา
สมาชิกสภาเทศบาล
ว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ การประเมินแผนเราได้ทําจริง จะเป็นที่พ อใจหรือว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน สิ่งที่ได้รับตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ในส่วนของดิฉันคิดว่าควร
จะมีการประเมินโดยบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลภายใน ก็ขอเรียนปรึกษาเพียง
เท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี
สําหรับการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามระเบียบเราได้มี
การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการในการประเมิน ซึ่งก็อยากจะเรียนว่ามีทั้งสองส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือพนักงานของเราเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้ และอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลภายนอก
ที่เราได้เชิญมา ก็ขอเรียนว่ามีทั้งสองส่วน ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ฉบับ
เพิ่มเติม
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไป ระเบียบวาระที่ 1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 - 2562) ฉบับเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และ นํ า เ ส น อผู้ บ ริ ห า ร ท้ องถิ่ น อนุ มั ติ แ ละป ร ะ กา ศใช้ แล้ ว ซึ่ งตา มระ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
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(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ ได้แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ ขอเชิญท่านอาจารย์นิโรจน์ ธรรมรส
นายนิโรจน์ ธรรมรส
กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของรายงานการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุม กระผมมีข้อแก้ไข หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 8 - 9 จากข้างล่างมา จากข้อความเดิม “คน
ที่ไปด้วยกันยังไม่รู้ว่าบั้งมีคืออะไร” แก้ไขเป็น “คนที่ไปด้วยกันยังไม่รู้ว่าบั้งเมคืออะไร”
ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําอีก
ประธานสภาเทศบาล
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้การรับรอง 12 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การรับรอง 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ระเบียบวาระที่ 3
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ)
ขอเชิญ รองฯ นพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) หมวดค่าครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์และเดินสายใยแก้วนําแสง (Fiber optic) 4 core พร้อมติดตั้ง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) หมวดค่าครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์และเดินสายใยแก้วนําแสง (Fiber optic) 4 core พร้อมติดตั้งจํานวน 900,000
บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
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ด้วยสํานักปลัดเทศบาล ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) หมวดค่าครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการ
ติดตั้ง จํานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายนพดล จันทร์พวง ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภา
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
และได้อนุมัติขยายการเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) ในการประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แล้ว
เพื่อให้การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตรงตามแผนผังการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด
รู ป แบบที่ กํ า หนด จึ ง ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ่าย ค้าง
จ่าย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทํา ให้ลักษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี่ย นหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็ นอํา นาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น และ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
ประธานสภาเทศบาล
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล สําหรับญัตตินี้ ในเมื่อคุณภาพเปลี่ยน ก็ควรที่
สมาชิกสภาเทศบาล
จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถ้าเรายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ เราจะซื้อก็อยากจะให้ทันสมัย
ที่สุด เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้ง
ที่สาม ดิฉันดูความเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมกับข้อความใหม่ ก็ไม่ได้มีตรงไหนที่เปลี่ยนแปลง
ไปเลย หรือว่าเราเองไม่ได้สันทัดกับเทคโนโลยีแบบนี้ ก็อยากจะถามสั้น ๆ ว่าแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมตรงไหน ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับท่านประธาน จากญัตตินี้ ผมได้ดูเปรียบเทียบ คุณลักษณะพื้นฐานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ธรรมดา ของกระกรวงดิจิทัล ฯ แต่ว่าอันใหม่เป็นระบบเดินสายใยแก้วนําแสง (Fiber optic)
4 core พร้อมติดตั้ง คุณสมบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือจะมีการนําส่งข้อมูล Fiber optic
ความเร็วสูง ความคมชัดต่างๆ ก็จะมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบดิจิทัล ทําให้ภาพไม่กระตุก ซึ่งถือ
ว่ามีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแต่ราคาเท่าเดิม ผมเห็นดีด้วยกับญัตติดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีฯ ครับ
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นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ สําหรับสิ่งที่
นายกเทศมนตรี
เปลี่ยนแปลงคือ จากแผนผังสามจุด เหลือหนึ่งจุด คือเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ จากสามจุด
เหลือหนึ่งจุดให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล ที่ได้กําหนดเอาไว้ ก็ขอเรียนเพียง
เท่านี้ ผมเองก็ไม่มีความชํานาญด้านเทคโนโลยีนี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถยนต์จะรู้จักดี
ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักปลัด ฯ) โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 12 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ) เรียนเชิญท่าน
รองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
ด้ วยเทศบาลเมื องศรี สะเกษ มี ความประสงค์ จะขออนุ มั ติ ต่ อสภาเทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคาร
สํานักงานเทศบาล ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสํานักงานเทศบาล ชั้น 3 และ ชั้น 4 จํานวน 480,000
บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะปรับปรุงต่อเติม อาคารสํานักงาน
เทศบาล ชั้น 3 และ ชั้น 4 ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
นายนพดล จันทร์พวง งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ งจ่า ยเป็นรายการใหม่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ในหมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ ส ร้ า งที ่ ทํ า ให้ ล ั ก ษณะ
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
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จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านอาจารย์บุญทัน เที่ยงธรรม

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
จาก ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จากรายละเอียดประกอบญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงิน
นายบุญทัน เที่ยงธรรม ที่โอนลด คือเงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจําตําแหน่ง ผมมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ความคิดว่าถ้าโอนไปแล้วจะกระทบหรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมคือห้องประชุม
ชั้น 4 คื อ เมื่ อวานนี้วันเทศบาล ที่ท่ านนายกเทศมนตรี พู ด หรือท่า นเจ้ าคณะจั งหวั ด พู ด
ไม่ค่อยได้ยินครับ อยากให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียง ในห้องประชุมด้วย ผมเชื่อว่า
ญั ต ติ นี้ อ าจจะ ทํ า ไปบ้ า งแล้ ว แต่ ว่ า อยากจะขอเพิ่ ม เติ ม ในระบบเสี ย งเพราะถื อ ว่ า มี
ความสําคัญ และจําเป็น เวลามีการพูด การปราศรัยขึ้นมา เราจําเป็นต้องได้รับความชัดเจน
ฟังให้รู้เรื่อง ในส่วนนี้ก็อยากจะให้คณะผู้บริหารปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
เรียนเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับท่านประธาน ผมไม่ขัดข้องในการซ่อมแซมชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นะครับ เป็นเงินจํานวน 480,000 บาท แต่ก็เป็นห่วงที่จะโอนลดงบประมาณลง เพราะเป็น
การโอนลดเงินเดือนของพนักงาน 310,000 บาท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 46,000
บาท เงินประจํ าตํ าแหน่ ง 46,800 บาท และเงิ น เดื อนพนัก งาน 49,000 บาทซึ่ ง เป็ น
แผนงานรั ก ษาความสงบภายใน และเงิ น เดื อนพนั ก งาน 27,000 บาท รวมโอนลด
480,000 บาท อยากจะขออนุญาตสอบถาม เราจะไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนของ
พนักงานใช่ไหมครับ หรือว่าเงินประจําตําแหน่งทําไมสามารถลดลงได้ ทั้งๆ เป็นเงินที่เรา
ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของเราอยู่แล้ว จะมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่เราหรือไม่เงินเดือนหาก ยัง
ไม่ได้รับ เป็นห่วงในจุดนี้ หรือว่าพนักงานออกไป โอนย้ายไป ขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาเทศบาล
กราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก็ต้อง
นายกเทศมนตรี
ขอบคุณท่านที่เป็นห่วง แทนพนักงานเทศบาลด้วยที่ท่านกลัวว่าจะไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งผม
คิดว่าในส่วนของเงินที่โอนลด เราได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ตามกรอบที่มีตําแหน่งอยู่ แต่ไม่มี
คน ซึ่งตาม ระเบียบแล้วให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ แต่เมื่อมาถึงตอนนี้ เราไม่ได้จ่ายเงินในส่วน
นั้น เราก็สามารถจะโอนมาจ่ายในรายการอื่นที่มีความจําเป็นได้ เพราะฉะนั้นท่านก็คงจะ
คลายกังกวล กลัวว่าพนักงานจะไม่ได้รับเงินเดือน ท่านไม่ต้องห่วงสิ่งนี้ และในส่วนของ
เครื่องเสียง เราจะได้แก้ไขในคราวต่อไป ถ้าหากว่าเครื่องเสียงของเทศบาลไม่ดี เราก็จะเช่า
เพราะขนขึ้นลงเหนื่อยและเสียเร็ว และอีกอย่างหนึ่ง เครื่องเสียงเราก็อายุมากแล้วก็เป็นไป
ตามกาลเวลาก็จะขอแก้ไขใหม่ในคราวต่อไป ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานัก
ปลัด ฯ) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 12 ท่าน
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ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง) เรียนเชิญ
ท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
สํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์สํานักงานใหม่
เนื่องจากครุภัณฑ์เก่าชํารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 13,600 บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ตามรายละเอียดการโอนที่
แนบมาพร้อมนี้)
เหตุผล
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน เพื่อใช้ตามภารกิจด้านบริหารงานคลังทดแทนบางส่วนที่ชาํ รุดและไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
นายนพดล จันทร์พวง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตาม
รองนายกเทศมนตรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือ
ให้การอนุมัติ 12 ท่าน
ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
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ประธานสภาเทศบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง) เรียนเชิญท่าน
รองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญั ต ติ น ายกเทศมนตรี เรื่ องขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักปลัดฯ)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีจุดมุ่งหมายปรับปรุงการให้บริการข้อมูลด้านการ
จัดเก็บภาษี การชําระค่าธรรมเนียม และการบริการอื่นๆ มาไว้เป็นจุดเดียว (one stop
service) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้
งานข้อมูลร่วมกันในการบริหารจัดการทุกระดับ สามารถบริหารข้อมูลเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ตรวจสอบ เปรียบเทียบ วิเคราะห์
ประเมินข้อมูลต่าง ๆ จากการสํารวจจัดเก็บ หรือจากข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้เห็นภาพรวมในเชิงบูรณาการของข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมด นําไปสู่การวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ครบถ้วน จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานแต่ละด้านต้องเลือก
รองนายกเทศมนตรี
ระบบสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสมในการบริหารงาน เนื่องจากระบบสารสนเทศ
มีหลายประเภท รวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information
System:GIS) เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บและนําเสนอข้อมูลต่างๆ บนสภาพภูมิศาสตร์ทั้ง
ในเชิงตําแหน่งและแผนที่ (Location & Area) และคุณลักษณะ (Attribute) ของ
ข้ อมู ล นั้ น ๆ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ(GIS) นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริการของเทศบาลให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บรายได้และบูรณา
การมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาการ การให้บริการต่างๆ ได้แก่ การ
จัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงานสาธารณสุข
การขออนุญาตก่อสร้าง และการบริการอื่นๆ ไว้ ณ จุดเดียว (One stop service)
จึงได้จัดทําโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ประจําปี 2560 ขึ้น
หลักการ
สํ านักการคลัง เทศบาลเมืองศรี สะเกษ จึงขออนุ มั ติต่ อสภาเทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อจ้างทํา
ระบบโปรแกรม (software) เพื่อบริหารจัดการ เกี่ยวกับ
1. การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
2. การขอใบอนุญาตของสาธารณสุข
3. การขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์
4. การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย
5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดการโอนที่แนบมา
พร้อมนี้)
เหตุผล
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและ
บริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อจ้า งทําระบบโปรแกรม (software) เพื่อ
บริหารจัดการ ในการจัดเก็บค่าใบอนุญาตของสํานักการช่างและกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อทํ าระบบฐานข้ อมู ลและบั นทึ กให้ อยู่ ในระบบดิ จิ ตอล เพื่ อจั ดทํ า
ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนต่างๆ ภายในเพื่อการเข้าถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน
เพื่อความสะดวกในการบริการประชาชนรวดเร็วและครอบคลุม ในการจัดเก็บรายได้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ เพิ่มขึ้น ข้อมูลเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการ
รองนายกเทศมนตรี
ให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษสะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
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นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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)
สําหรับญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เรียนเชิญท่านวันดี
แซ่จึงครับ
ขอบคุณครับท่านประธาน ญัตตินี้ต้องบอกว่าโดนใจเพราะว่าแค่ One
Stop Service ผมก็ว่าคุ้มค่ากับจํานวนเงินห้าแสนบาท ถ้ามาดูเนื้อหาข้างในเป็น
ระบบสารสนเทศGeographic Information System หรือ GIS และก็ Location
area ซึ่ งเป็น การระบุ ตํ า แหน่ งทางภูมิ ศาสตร์ ใ นเชิ ง ตํา แหน่ งและแผนที่ และ
คุณลักษณะ Attribute ของข้อมูลนั้น ๆ พัฒนาระบบสารสนเทศ GIS ผมมองดูแล้ว
เป็นของสํานักการคลัง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี แต่ในรายละเอียดตรงนี้
ในข้อ 1 ถึง 5 ไม่ปรากฏว่าเป็นรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่หรือภาษี
โรงเรือนเลย ก็ตั้งข้อสงสัยว่าข้ออื่น ๆ หรือเปล่าที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ ผมเข้าใจว่า
ระบบตรงนี้ เ ป็ น ระบบที่ ดี แ น่ น อน จะสามารถเข้ า ถึ ง จุ ด ที่ ตั้ ง ที่ มี ก ารขออนุ ญ าต
ก่อสร้างหรือเปล่า เราตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์มีแผนที่แล้ว มีภูมิศาสตร์ของ
บริเวณและตําแหน่ง เราจะสามารถระบุได้เลยใช่ไหมครับว่าในคอมพิวเตอร์ตรงนี้
ว่าเขาจะไปขออนุญาตก่อสร้างตรงนั้น ตรงนี้ และก็ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยจะ
บอกตําแหน่งได้ว่า โรงแรมตรงนี้มีขยะมูลฝอยเท่าไหร่ อย่างไร แบบไหน รวบรวม
ข้ อมู ล ออกมาเบ็ ดเสร็ จ ลั ก ษณะแบบนี้ เป็ นเรื่ องที่ ผ มขอสอบถามเรื่ องหนึ่ งครั บ
ประการถัดมา คือระบบ One Stop Service จะอยู่ในหน่วยงานใดหรืออยู่ในสํานัก
การคลังแห่งเดียว การขออนุญาตของประชากรที่เราจะมาขออนุญาตนั้น ไม่ว่าจะ
ก่อสร้าง ขออนุญาตของสาธารณสุข ขออนุญาตโรงฆ่าสัตว์ บริการจัดเก็บข้อมูลขยะ
มูลฝอยพวกนี้ ต้องไปขอที่ไหน ที่เราจะติดตั้ง ขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณครับ

นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ เรียนเชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
ขอบคุณครับท่านประธาน ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ถาม
รองนายกเทศมนตรี
ประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ ก็คือในระบบของการจัดตั้งเป็น One Stop Service
เทศบาลได้เริ่มทํามาประมาณเกือบ 10 ปีที่สํานักการคลัง ระบบนี้ สํานักการคลังได้
จัดทําข้อมูลพื้นฐานในระบบพื้นที่ GIS โดยแปลงทุกแปลงได้ถูกเก็บเป็น Digital ทั้ง
หมดแล้ว และได้ดําเนินการมาจนสามารถที่จะเปิดบริการ จัดเก็บและสามารถออก
ใบเสร็จให้แล้ว ทีนี้ในความต่อเนื่องของการมาจัดเป็นระบบ One Stop Service ก็
จะนําเอาระบบของสาธารณสุขเข้ามาด้วย การขออนุญาตของสํานักการช่างเข้ามา
ด้วย ซึ่งเดิมทีเราจะเหมือนกับเอาหน่วยงานมารวมกัน แต่จริง ๆ การทํา One Stop
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นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

Service ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษคือการทําที่ฐานข้อมูลที่เป็นระบบภูมิศาสตร์ ก็
คือเอาแผนที่เป็นชั้นๆ ชั้นแรกก็คือเป็นพื้นที่ทุกตารางเมตรของเมืองศรีสะเกษก่อน
และก็มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาว่า มีบ้านของประชาชน มีป้าย มีอะไรส่วนต่าง ๆ พวกนี้
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเมื่อฐานข้อมูลตัวนี้รวมกันพร้อมหมดเลย คลังถึงสามารถเก็บว่า
บ้านนี้มีป้ายอะไร เท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ
ปี เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลตรงนี้ จะเป็นฐานข้อมูลหลัก หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ
ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ของแต่ละกอง ก็จะพัฒนาเป็นปี ๆ ไป เราไม่ได้ลงทุนครั้งเดียว
แต่ว่าต้องทําเป็นปี ๆ ไปจนทุกส่วนสามารถเข้ามาอยู่ใน One Stop Service นี้ได้
หมด โดยการจ่ายเงินของประชาชนว่ามาติดต่อที่เทศบาลสามารถมาที่สํา นักการ
คลังที่เดียว และก็สามารถแจ้งออกไปได้ว่ามีใครบ้างที่จะต้องจ่ายอะไร ทั้งเป็นค่า
ภาษีโรงเรือนหรือว่าภาษีป้าย หรือว่าเป็นค่าขยะหรือเป็นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นใน
ขั้นตอนที่ส องตอนนี้ก็คือจะมี การขอใบอนุ ญาตก่อสร้ า ง ซึ่ง ใบอนุญ าตก่อสร้า งนี้
สามารถที่จะรู้ว่าพื้นที่แปลงนั้นเป็นอะไร อยู่ที่ไหน ตําแหน่งบนภูมิศาสตร์คืออะไร
และก็สามารถที่จะมาให้บริการในเรื่องใบอนุญาตของสาธารณสุขทุกประเภทได้ อัน
นี้คือในระยะที่ 2 ขอบคุณครับ
ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ ผมจะขอมติเลย
ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ งจ่า ยเป็น รายการใหม่ ตามญั ต ติ นี้ โปรดยกมื อขึ้ น มี
สมาชิกยกมือ 12 ท่าน
ให้การอนุมัติ12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองวิชาการฯ
ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เหตุผล
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน มีความจําเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอกับภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สําหรับระเบียบวาระที่ 7 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณคะท่านประธาน สําหรับระเบียบวาระที่ 7 นี้ โอนจากไหนไปไหน
สมาชิกสภาเทศบาล
คะ โอนจากอะไรไปเป็นอะไร
นายศิรภพ บุญลพ
ให้ฝ่ายบริหารตอบคําถามครั้งเดียวเลยได้หรือไม่ครับ หากท่านมีอะไร
ประธานสภาเทศบาล ถามต่อสามารถถามต่อได้เลยครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ก็คงไม่ขัดข้องค่ะ เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าเป็นความจําเป็นต้อง
สมาชิกสภาเทศบาล
ใช้ และเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน และก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนซึ่งรับประโยชน์ เพียงแต่ว่ามองหางบประมาณการโอนจากอะไรไป
เป็นอะไรไม่เจอค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
ครับ มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี
รายละเอียดอยู่ในเอกสารนี้ เรื่องโอนเงิน ก็โอนลดจากเงินเดือนเช่นเดียวกันก็ไม่ต้อง
ห่วงนะครับว่า พนักงานจะไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่าล่วงเลยมาแล้ว เลยเวลาจ่าย
มาแล้ว เงินเหลือจากเงินเดือน ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ผมจะขอมติในญัตตินี้เลยนะครับ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นมีสมาชิกยกมือ 12 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

ให้การอนุมัติ12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านรองนพดล
จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

~ 18 ~
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่ เป็ นค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน จํานวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้ ว ยสํ า นั ก การศึ ก ษา เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะไม้ขาเหล็ก จํานวน 10 ตัว) ให้กับโรงเรียน
เทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีโต๊ะไม้ขาเหล็ก สําหรั บ
จัดการเรียนรู้ในระบบกลุ่มนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ใ นระบบกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวีธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27
นายนพดล จันทร์พวง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
รองนายกเทศมนตรี
ลักษณะปริมาณคุ ณภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้ งจ่า ยเป็ นรายการใหม่ เป็นอํา นาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สําหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะ
ประธานสภาเทศบาล ขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น ครับมีสมาชิกยก
มือ 12 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

ให้การอนุมัติ12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสํานัก
การช่าง เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษเพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
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เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน
29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความต้องการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ชํ า รุ ด ไม่ ส ามารถใช้ ก ารได้ แต่
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ
รวมเป็ น เงิ น 29,400 บาท (สองหมื่ น เก้ า พั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
นายนพดล จันทร์พวง 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
รองนายกเทศมนตรี
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สําหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ ไม่ เมื่อไม่มี ผม
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือขึ้น
ครับมีสมาชิกยกมือ 12 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ ได้ เบิ ก ตั ดปี หรือขยายเวลาให้ เบิ ก ตั ด ปีไ ว้ หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรีย นเชิญ ท่า นรองสม
พร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียนท่านประธานสภาเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ ได้ เบิ ก ตั ดปี หรือขยายเวลาให้ เบิ ก ตั ด ปีไ ว้ หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ โอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัด
ปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ

ระเบียบวาระที่ 10
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เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าวัสดุ จํานวน 1 รายการ
เป็นเงิน 354,600 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 3,088,500
บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 9 รายการ เป็นเงิน 16,156,900 บาท รวม
เป็นเงิน 19,600,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความต้องการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเนื่องจากที่มีอยู่เดิมชํารุดไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งได้รับ
ร้ องเรี ยนจากประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองศรี สะเกษที่ ได้ รั บความเดื อดร้ อน
เนื่องจากถนน ซอย เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน ทําให้เกิด
น้ําท่ วมขั ง ประชาชนที่ สั ญจรไปมาไม่ได้ รั บความสะดวกเป็ นอั นตรายต่ อชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย
ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ โอนเงิ น แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าวัสดุ
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 354,600 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ รวม
เป็นเงิน 3,088,500 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 9 รายการ เป็นเงิน
16,156,900 บาท รวมเป็นเงิน 19,600,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31
การโอนเงิน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สําหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล บุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุก
สมาชิกสภาเทศบาล
ท่า นครับ ญั ตตินี้เป็นญัตติที่ดี มาก เพราะว่า โอนลดรายการเดีย ว แต่ทํา ได้ถึ ง 5
แผนงาน ส่วนมากก็เป็นเรื่องที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องหนึ่งที่ผม
เคยเสนอไว้เมื่อก่อนนี้ ที่ว่าเห็นด้วยก็คือเรื่อง One Stop Serviceซึ่งได้พูดไปแล้ว
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นะครับ เอาสํานักงานมาไว้ที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นเชื่อว่ารายการที่โอนลดนี้เป็น
รายการที่สร้างที่เกาะห้วยน้ําคํา2 ชั้น ซึ่งเราเคยได้พูดในรายละเอียดไปแล้ว เอามา
นายบุญทัน เที่ยงธรรม โอนลดตัดปี หรือขยายเวลา ไม่ขัดข้องครับท่านประธาน อีกอันหนึ่งที่ผมได้เคย
สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอไว้ เรื่องท่อระบายน้ํา ที่ชุมชนบ้านหนองคู จากบ้านนายบุญรอดออกไปทาง
ถนนบายพาส เคยเสนอเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ว ก็คิดว่าคงจะอยู่ในแผนเพิ่มเติม มา
อ่านในแผนเพิ่มเติมก็ไม่มี ก็อยากจะเสนอ ณ ที่นี้ด้วย หากมีการโอนลดโอนเพิ่มก็
อยากจะให้คณะผู้บริหารได้นําเรื่องนี้บรรจุเข้าในที่ประชุมหรือเอาไว้ในแผน จะเป็น
แผนสี่ปีในคราวต่อไปก็ได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
นายศิรภพ บุญลพ
เรียนเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมดูญัตตินี้มีการโอนลด
สมาชิกสภาเทศบาล
ค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีต ที่จะเป็นอาคารสํานักงานของเทศบาลเรา สิบเก้าล้านหก
แสนบาท แต่ถ้ามาดูโอนเพิ่ม ก็คือมีการตั้งเรื่องการก่อสร้างถนนในเกาะห้วยน้ําคํา
อันดับแรก ด้านการบริการชุมชน แผนการบริการชุมชน ซึ่งจริง ๆ แล้วในเกาะห้วย
น้ําคําของเราก็ต้องพัฒนาให้เยอะเพราะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของ
เทศบาลเราก็ว่าได้ เพราะว่ามีประชากรที่ไม่ว่าจะเป็นในเทศบาลเราเอง หรือว่ามา
จากต่างจังหวัด หลากหลาย ทั้งเขตอีสานเหนือ อีสานล่าง มาเที่ยวอควอเรียมของ
เรา มาดูหอแปดสิบสี่เมตรเฉลิมพระเกียรติของเราจํานวนมาก เป็นวิสัยทัศน์ของ
ท่านนายกฯที่สร้างอะไรขึ้นมา และผมได้ยินคนต่างจังหวัดพูดเสมอว่า โอ้โหเทศบาล
เราไม่มี สร้างเอา สร้างเอา และเป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ก็ควรทําให้ดีเป็นอันดับแรก และก็มีในส่วนของอุปกรณ์กําจัดขยะมูลฝอยรถ
หกล้อ ซึ่งเป็นรถดั้มพ์ ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับ เขาบอกว่ารถกระบะเทท้าย จํานวน 1
คันนอกจากนั้นก็มีเครื่องสูบน้ํา แต่ที่ผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งคือโครงการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมแล้ว 7 โครงการด้วยกัน เป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีต
ซอยเทพประสิทธิ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบริษัทไทยน้ํา
ทิพย์ ชุมชนหนองตะมะ และก็คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา ถนนซอยข้าง
กําแพงประจักษ์ ชุมชนท่า เรือ มีซอยสุนทรี ชุมชนหนองตะมะอีก คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่ อระบายน้ํา เป็ น การทํ า ถนนนะครั บ และก็ป รับปรุ งผิ ว จราจร ท่อ
ระบายน้ําและบ่อพัก ถนนวันลูกเสือ แยกถนนกวงเฮงตัดถนนวันลูกเสือ ถึงประตู
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และก็โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบาย
น้ํา ซอยตะวันรุ่ง ชุมชนโนนหนามแท่ง และก็ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง
ซอยที่ดินเพื่อคุณ 13 ชุมชนหนองตะมะ ชุมชนโนนหนามแท่ง ซึ่งเงินจํานวนที่เรา
โอนลดลงไปนี้มีถึง สิบเก้าล้านบาทเป็นการที่เทศบาลเรายังไม่สร้างสํา นักงาน นํา
ตรงนี้ไปบริการชุมชนเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนในการใช้พื้นที่ให้ประชาชน
ของเราได้รั บ ประโยชน์ ก่อน อัน นี้ ผ มเห็ นดี ด้ ว ยเป็ น อย่ า งยิ่ ง ก็ขอสนับ สนุนญั ต ติ
ดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
เมื่อไม่มีประเด็นสอบถาม ผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ประธานสภาเทศบาล ควรอนุมัติโอนเงินแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
นายศิรภพ บุญลพ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไปตั้งจ่ายเป็น
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ ตามระเบียบวาระที่ 10 นี้ โปรดยกมือขึ้นมีสมาชิกยกมือ 12 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง ญัตติอื่น ๆ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 เรื่องญัตติอื่น ๆ ไม่มี มีท่านใดประสงค์จะให้
ข้อเสนอแนะในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญท่านนิโรจน์ ธรรมรส ครับ
นายนิโรจน์ ธรรมรส
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะนําเรียนต่อสภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ประมาณ 3 เรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ที่โรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้ง 7 โรง ได้จัดร่วมกันอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี
ดูแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการชมเชยจากท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้เข้าประกอบ
พิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ปกครองดีใจมากว่า กิจกรรมอย่างนี้ มีที่นี่ แต่ก่อนอยู่
โรงเรียนตามบ้านนอกก็มี แต่ไม่มีพิธีอย่างนี้ ผมเองก็ภูมิใจ ท่านสมาชิกสภาหลาย
ท่า นก็ชมว่า จัดได้ดี มีขั้นตอนและมีระเบียบเรียบร้อย ก็เป็นที่น่าภูมิใจด้วย แล้ว
เรื่องนี้ผมได้ไปชมเชย แต่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับ ยังสถาบันการศึกษาอื่นที่เขาจัด แต่ก็
มีผลต่างกันนะครับ ต่างกันมาก ผมก็ไม่ได้เอ่ยนามว่าเป็นโรงเรียนไหนที่จัดอย่างไร
ที่ไหน แต่บอกว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่จัดได้ดีมาก เป็นน้ําเสียงที่ดีของโรงเรียนในเขต
เทศบาล เรื่องที่สองก็คือเรื่องการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลของเรา จาก
การเข้าศึกษาต่อ โดยการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดังในเขตเทศบาลศรีสะเกษ
ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ผมได้ข้อมูลมา
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เข้าสอบเรียนต่อ ม.1 ที่โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตสอบได้ 15 คน สอบที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็น
นักเรียนในเขตสอบได้ 14 คน และทั่วไปสอบได้ 3 คน สอบประเภท EPหรือห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ สอบได้ 2 คน รวม 19 คน เข้าสอบ ม.4 ที่โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย สอบได้ 6 คน และหนึ่งในนั้นสอบได้ลําดับที่ดีที่สุดก็คือลําดับที่ 4 เป็นที่น่า
ภูมิใจมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ สอบได้ 23 คน นี่ก็บ่งบอกถึงศักยภาพการบริหาร
จัดการ และพลังครูบาอาจารย์ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลของเราได้ดีครับ ผมขอใช้คําส่วนตัวว่าดีเยี่ยมนะครับ เพราะเด็กที่มา
เรียนกับเรา ก็รู้อยู่แล้ว โนนแกดก็เคยส่งมาเหมือนกัน ไม่ดีนะครับ เรียนอยู่ที่นู่น
อาจจะไม่ดี แต่มาเรียนที่นี่เขาดีและไปทําชื่อเสียงให้เทศบาลของเรา ที่ผ่านมาก็มีนะ
ครับ สําหรับข้อมูลโรงเรียนอื่น ขอขยายเพิ่มเติมอีกนะครับ นักเรียนก็ประสงค์ไป
เรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัด
ช่าง สุดแล้วแต่ว่าจะเลือกเรียนที่ไหน ผลยังไม่ทราบว่าสมัครเรียนที่ไหนบ้าง และ
เป็นที่น่าภูมิใจว่า ผลการสอบ O-Net ได้คะแนนดีขึ้นจากเดิม จากการพูดคุยกับ ผอ.
นายนิโรจน์ ธรรมพรส ว่าดีขึ้นครับ ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เราก็ต้องดูแลด้าน
สมาชิกสภาเทศบาล
การศึกษาด้วยเช่นกัน บ่งบอกหรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่า ง
ชัดเจนในเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่ององค์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุ มชน ผมได้ ร่ว มไปทัศ นศึ ก ษาและดู ง าน ระหว่ า งวัน ที่ 13-15มีน าคม 2560 ที่
จังหวั ดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จากการศึ กษาดูงานนั้น ก็ไ ปดูงานยั ง
สถานที่ต่าง ๆ เป็นโครงการของ young smart farmerที่สกลนคร และนครพนม
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน
จัดการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นครพนม ศึกษาดู
งานด้ า นการจั ด การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุ ม ชนและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่
มุกดาหาร โดยสรุปรวมแล้วในส่วนตัวของผม ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ซึ่งในการ
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ไปนั้น ประธานชุมชนก็ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ดี บางคนก็
สนใจหอบหิ้วปุ๋ยอะไรต่าง ๆ เขาซื้อมา พันธ์ไม้ต่าง ๆ ซื้อมาเยอะแยะ แต่โครงการนี้
จะให้ดีจริง ๆ อยากให้มีการติดตามผลจากเทศบาลของเราว่า ชุมชนใดไปอบรม
มาแล้ว เสีย งบประมาณไปแล้ว นํา มาปฏิ บัติมากน้ อยแค่ไ หน และนํ าผลที่ไ ด้ม า
กระจายผลยังชุมชนของเรา หรือกระจายผลทางสื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์ค อะไรต่าง ๆ
หรือส่งไลน์หากันดีกว่าจะส่งแต่สวัสดีวันอาทิตย์ วันเสาร์ ให้ส่งเหล่านี้ด้วย จะได้รู้จัก
สําหรับโครงการใหม่สําหรับผมนั้นก็คือ โครงการผลิตไบโอชาร์ การผลิตไบโอชาร์คือ
อะไร ไบโอชาร์ที่เรียกในภาษาไทยว่าไบโอชาร์คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจาก
การให้ความร้อนจากมวลชีวภาพ โดยใช้ออกซิเจนน้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่า
การย่อยสลายด้วยความร้อน ประโยชน์ที่ได้จากไบโอชาร์ก็คือ สรุปได้ประมาณ 4
ประเด็นดังนี้ หนึ่ง บรรเทาอาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากไบโอชาร์สามารถ
ลดคาร์บอนไดออกไซน์ ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ ข้อสองคือช่วยปรับปรุงดิน
และผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเมื่อนํา ไบโอชาร์ลงดิน ลักษณะความเป็นรู
พรุนของไบโอชาร์จะช่วยกักเก็บน้ําและอาหารในดินและเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์
สําหรับทํากิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดิน เมื่อดินอุดมสมบูร ณ์จะส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สาม ช่วยผลิตพลังงานทดแทนเนื่องจากกระบวนการผลิตไบ
โอชาร์จากมวลชีวภาพด้วยการแยกสลายด้วยความร้อน พลังงานชีวภาพที่สามารถ
ใช้ เ ป็ น พลั ง งานทดแทนเพื่ อ การขนส่ ง และในระบบอุ ต สาหกรรมได้ สี่ ช่ ว ยใน
กระบวนการจัด การของเสีย ประเภทอินทรีวั ตถุ เนื่องจากเทคโนโลยีไบโอชาร์ มี
ศักยภาพในการกําจัดของเสีย ทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรที่ดีได้ จากการไปศึกษาเป็น
นิมิตใหม่สําหรับผม ผมยังไม่เคยทราบมาก่อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่วนตัวแล้วผม
อยากจะให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ดีขึ้นก็คือ ทางเทศบาลของเราหรือผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการ น่าจะขยายผลไปยังชุมชนให้ได้ หรืออาจจะตั้งงบประมาณในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อเป็นการสาธิตเป็นตัวอย่างและขยายผล ผลที่ได้ก็คือจะลดขยะ และ
ใบไม้ต่าง ๆ ในชุมชน เขาก็จะเก็บมาเผา ผมว่าตัวนี้สุดยอดเลยครับสําหรับผม ก็
ขอขอบคุณผู้ที่รับผิดชอบโครงการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานชุมชน ไปกันแต่
นายนิโรจน์ ธรรมรส ไม่หมด อยากจะให้ไปกันเยอะ ๆ เป็นโครงการที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็ได้รับคําชมเชยจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานชุ ม ชน บอกว่า ฝากเรี ย นท่า นนายกด้ วย สุด ยอดเลยท่า นนายก มี แต่ ค น
ต้อนรับที่ดี ๆ เอ่ยขึ้นทีไรก็ว่านายกดีอย่างนั้น อย่างนี้ เขาก็ชมเชยท่านนายก ก็บอก
ท่านนายก ท่านเดินทางกลับมาก่อน ก็เรียนท่านทราบว่าประธานชุมชนและผู้ที่เข้า
ร่ว มกิ จกรรมพอใจ ภูมิ ใจ และเมื่ อท่า นกลับจากการประเมิน นอกจากนั้น ก็ยั ง มี
กิ จ กรรมรี แ ล็ ก ซ์ ห ลายอย่ า ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ อ ย่ า งท้ า ยสุ ด ก็ คื อ พี่ น้ อ งได้ แ ชร์
ประสบการณ์ ว่ า ได้ อ ะไร และกลั บมาจะปฏิบั ติ อย่ า งไร ผมจึ ง อยากจะให้ ผอ.
ผู้รับผิดชอบ ได้ติดตามผล และรายงานให้ทางคณะเราได้ทราบ ต้องขอขอบคุณนะ
ครับ ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือประสงค์จะสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ท่านประธานจะไม่เชิญ ดิฉันก็ยืนแล้วค่ะ แต่ใจจริงดิฉันกลัวว่าท่านนายก
สมาชิกสภาเทศบาล
จะออกไปก่ อ นน่ ะ ค่ ะ เพราะว่ า ข้ อ มู ล ของท่ า นสมาชิ ก เมื่ อ สั ก ครู่ ก็ ห ลายหน้ า
เหมือนกัน ท่านนายกคะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสนอแนะและอยากให้เป็นหน้าเป็นตา
ของเทศบาลก็คือเรื่องของอควอเรียม เพราะสังเกตดูในช่วงปิดเทอมจะมีนักศึกษา
นักเรียน จากที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน เข้าไปชมอควอเรียมเยอะ สิ่งหนึ่งที่
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มองเห็น ที่เราไปและเจอก็คืออยากให้ท่านจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของการ
อธิบาย ดิฉันเชื่อว่ามี เพราะในวันนั้นดิฉันไป มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง แต่ดิฉันจําไม่ได้
ว่าชื่ออะไร พาไปดูปลาแต่ละชนิด เขาก็จะบอกชนิดหรือประเภท บรรยายให้ฟัง ทีนี้
พอเวลานักเรียน 4-5 ขวบ 10 ขวบ เข้าไป เป็นกลุ่มเป็นคณะ ก็อยากจะเสนอว่า
น่า จะมีเจ้า หน้า ที่ที่พ าเข้าชมและสามารถอธิบายให้ได้ว่า ตรงนี้เป็นปลาแบบไหน
ชนิดไหน อันนี้เป็นสิ่งหนี่งที่ดิฉันอยากจะให้มีในอควอเรียมของเรา เรื่องที่ 2 คือ
การบริการเลี้ยงปลาด้วยขวดนม เจ้าหน้าที่บอกว่า เลี้ยงตอน11 โมง ทีนี้พอเข้าไป
10 โมง 10 โมงครึ่งไปซื้อขวดนม หมดแล้ว เขาก็บอกว่าจะเปิด 11 โมงกับบ่าย 2พอ
เที่ยงกว่าเข้าไป กะว่าจะต้องซื้อได้ ตั้งใจที่จะไปเลี้ยงปลาเลย ไปถึงเขาบอกหมด เขา
บอกว่าประมาณการให้บริการ บอกว่าวันหนึ่ง ตอนนี้ให้ 60 ขวด เดี๋ยวนี้ให้ 70 ขวด
ชาวบ้านก็เลยไม่เข้าใจว่า เวลาไหนแน่ที่คุณจําหน่าย ถ้าเราติดว่า 11 โมง ก็น่าจะ
เป็น 11 โมงเปิดบริการขายอาหารปลาด้วยขวดนม ไม่ใช่ขายตั้งแต่เปิดอควอเรียม
คนก็ซื้อไปเก็บไว้ ทีนี้คนที่ตั้งใจจะพาบุตรหลานไป ไป 3 รอบก็ยังไม่ได้เลี้ยงขวดนม
ไปที่ตลาดก็ได้ปรึกษาหารือ ก็บอกว่า จะนําเรียนทางท่านผู้บริหารให้จัดระบบและก็
การให้บ ริ ก ารเรื่ องของขวดนม เรื่องที่ 3 คื อ มี บ่ อปลาซึ่ งว่ า งเยอะ อาจจะเป็ น
เพราะว่าตามสภาพ อากาศร้อน หรือว่าปลา เป็นไปตามอายุขัย ก็คงต้องมี และก็
ว่างไปหลายบ่อ อย่างมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่า เขาให้ผู้ปกครอง นี่คือการ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา อธิบายของผู้ปกครอง ที่บ่อจะเขียนไว้ว่าปลาดาว เขาบอกว่าปลาดาวไปสวรรค์แล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เขาหาปลาดาวไม่เจอ ทีนี้เขาพาลูกไปตลาด เขามาเล่าให้ฟังว่า ถามเขาว่าหนูหาปลา
นางลลิตา นวเลิศปรีชา อะไร เขาบอกว่าปลาดาวไปสวรรค์แล้ว ก็เป็นเรื่องขํา ๆ นะคะ ถ้าช่วงไหนที่เรา
สมาชิกสภาเทศบาล
สามารถหามาเติมได้ ก็ยังมีหลายบ่อที่ยังไม่มีปลา ก็อยากจะเสนอเรื่องอควอเรียม
เท่านี้ เพราะว่าก็อย่างที่สมาชิกหลายท่านที่ผ่านไป เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล ซึ่ง
ดิฉันเองไม่ได้ผ่านไปบ่อย แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม เห็นคนมาเยอะ ผ่านไปทางนู้น
การจราจรรถติด ก็ได้ผ่านอควอเรียม เห็นคนเยอะ ก็ถามเจ้าหน้าที่ ก็อยากจะให้มี
การแก้ไข ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
เรียนเชิญท่านสมัย บํารุงกิจ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย บํารุงกิจ
ประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมัย บํารุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สําหรับถนนกสิกรรม ผมมองดูแล้วว่า ประชาชน
ข้ามถนนตรงเส้นนี้มาก ตรงโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไปเยี่ยมคนป่วย เป็นคน
ป่ว ย หรือว่าคุณหมอเองก็ต้องข้ามถนนเส้นนี้ ผมคิดว่าเทศบาลเราควรจะทําทาง
ลอด คืออยากให้ไปสํารวจประมาณการ ถ้าเราทําทางลอดนี้จะเป็นไปได้ไหมครับ
เพราะว่า สะดวกกับทุกท่านที่ไปใช้บริการโรงพยาบาล ขอบคุณมากครับ
นายศิรภพ บุญลพ
เรียนเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
นิดเดียวครับท่านประธานครับ ผมอ่านดูโครงการฝ่ายการศึกษา มีโครงการ
สมาชิกสภาเทศบาล
หนึ่งน่าสนใจมาก โครงการโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้ด้อยโอกาสและ
เร่ร่อน เด็กพิการและเด็กพิเศษ ผมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะจะทําให้
เทศบาลเรา เข้าสู่เทศบาล 4.0 ครับท่านประธาน เพราะเป็นโครงการที่ 4.0 ก็อย่าง
ที่รู้กันว่า หัวใจของ 4.0 ก็คือลดช่องว่าง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแต่ละสถาบัน แต่ละ
โรงเรียนมีข้อมูลเหล่านี้ ที่จะเสนอนะครับ มีข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและแต่ละโรงเรียนมี
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นายวันดี แซ่จึง
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นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

กี่คน อย่างนี้นะครับ เป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ เพราะว่าบางทีเทศบาลเราอาจจะช่วย
ได้มากกว่าโครงการนี้ก็ได้ครับท่านประธาน จะเป็นโรงเรียนไหนทําได้ ผมเชื่อว่าจะ
เป็นโรงเรียนแบบ Smart School โรงเรียนอัจฉริยะก็ได้ ผมว่าน่าทํา ครับ เป็น
โครงการที่ดี ขอบคุณมากครับท่านประธาน ที่จะเสนอก็คือว่า ต้องการตัวเลขแต่ละ
แห่ง ขอบคุณครับท่านประธานครับ
เรียนเชิญท่านวันดี แซ่จึง ครับ
ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านธนกร
หลอมทอง ท่านคมสัน หรือช่างเผง ที่เวลาผมประสานอะไร หรือว่า ผอ.ศักดิ์ไชย
เตรียมพิทักษ์ ซึ่งมีการประสานงานไปเป็นประจํา ท่านอํานวยความสะดวกให้เต็มที่
แต่ก็มีข้อร้องเรียนจากประชาชนมาอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับกองสาธารณสุขของเรานะ
ครับท่านผู้อํานวยการ เกี่ยวกับว่าสัตวแพทย์ของเราจะไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้า ปรากฏว่ามีการประกาศไปหลาย ๆ ชุมชน แล้วเขาก็เตรียมสัตว์ของเขา เตรียม
หมา แมวไป ปรากฏว่า เขาไปแล้ว บอกว่า วัคซีนหมด ก็เลยมีเสียงต่อว่ามา เลย
อยากจะบอกว่า ถ้าหากเราเตรียมงานอย่างนั้น จะประกาศออกไป ควรจะเตรียม
ความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนว่าวัคซีนของเราครบไหม เตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่ง
เพื่อที่ประชาชนของเราไม่เดือดร้อน ในการนําหมาแมวไปแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ฉีด เขาก็
พากลั บบ้าน ก็ ขอเรียนในตรงนี้ และ ในส่ วนของอควอเรียมเป็ นอะไรที่เป็นหน้ าเป็ นตาของ
ศรีสะเกษเรา เท่าที่ทราบก็มีหลาย ๆ จังหวัดที่อยากจะเลียนแบบเรา เลียนแบบวิสัยทัศน์ของท่าน
นายก ที่ไปสร้างอควอเรียมแล้วประชากรมาเป็นล้าน ๆคนเลย จากต่างจังหวัด มาดูอคอวเรียมของ
เรา แต่ว่ายังมีตู้ปลาที่ยังว่างค่อนข้างเยอะ เหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกอีกท่านหนึ่งได้อภิปราย
ไปแล้ว อยากจะขอเพิ่มปลาใหม่ที่มีสีสันสวยงามสักนิดหนี่ง ถึงแม้จะมีราคาแพง แต่
ว่าเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะตู้ปลาตู้แรกที่เอาปลาฉลามไปลง อยากจะให้เป็นปลา
สีสันสวยงาม เข้าไปปุ๊บ เจอประทับใจอะไรประมาณนี้ เวลาออกไปเขาจะได้บอกว่า เข้าไป
ตู้แรก โอ้โห ปลาดารา ต้องถ่ายรูปด้วย ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ
เรียนเชิญ ท่านสฤษฎิ์ นาควารินทร์ ครับ

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายสฤษฏิ์ นาควารินทร์
กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก หัวหน้าส่วน ท่านสมาขิก และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมนะครับ ในส่วนของผมก็จะนําเสนอในส่วนของหอการค้า ได้มีมติของ กรอ.
เมื่อปลายปี 59 ได้มีมติย้ายถนนคนเดิน จากที่เดิมถนนราชการรถไฟ ย้ายไปอยู่ที่
ถนนโชติ พั นธุ์ ทั้ งนี้ ก็ต้ องขอบคุ ณเทศบาลนะครับ ซึ่ งเป็น แม่ แ รงหลั กในการช่ว ย
จัดการพื้นที่และดูแล ท่านรองพิพัฒน์ ซึ่งผมได้ประสานงาน ช่างสุวิทย์ และส่วนของ
เทศกิจ ซึ่งตอนนี้ตลาดของเราได้เปิดมา 4 สัปดาห์ ก็ในส่วนตรงนี้ในแต่ละสัปดาห์มีเงิน
หมุนเวียนประมาณหนึ่งล้านสี่แสนต่อสัปดาห์ ในส่วนตรงนี้จึงนําเรียนให้ทุกท่านทราบว่า
ณ วันที่ 30เมษายนนี้จะมีการเปิดเป็น Opening เป็นงาน Opening ในส่วนของ
หอการค้า ที่เข้ามาในส่วนของถนนคนเดิน ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าจะมีส่วนของ
ดารา บอยพนมไพร และมี ดาราของไทบ้า นเดอะซีรี่ มาร่ วมงาน Opening ส่ว น
Grand Opening จะเป็ นเดื อนมิ ถุนายน ส่ ว นของพาณิ ชย์ จัง หวัด จะเชิ ญท่ า น
ปลัดกระทรวงมาเปิดอีกทีหนึ่ง ก็ฝากประชาสัมพันธ์และก็ขอเชิญเทศบาล และอาจจะมีงาน
ในส่วนที่อาจจะต้องตีเส้นเพิ่มนะครับท่านรองพิพัฒน์ครับ เพราะว่าตอนนี้เสียงตอบรับดีมาก
ในส่วนที่เราเปลี่ยนไป จากเดิมที่เราย้ายมีทั้งหมด 585 ล็อกจากถนนเส้นเดิม ที่แห่งใหม่ตอนนี้ ที่
ยังไม่ได้ตีเพิ่ม 744 ล็อค ซึ่งตอนนี้ ณ ส่วนที่ผมเข้าไปดูงานทุกสัปดาห์ ล็อคว่างจะถูกคน
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มาวางตลอด เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะตัองปรับสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นร้านค้า
ทั้งหมด และจะได้ปรับในส่วนของรถจอด และฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งคือ รถ
สามารถจอดได้ในวิทยาลัยการอาชีพ รถยนต์ 10 บาท มอเตอร์ไซค์ 5 บาท และมีห้องน้ํา ซึ่ง
สะดวกมากตรงนั้น จะช่วยลดภาระในส่วนของห้องน้ําสวนมารีหนองแคน และส่วนของที่อยู่
ด้านหลังเวทีได้ด้วย ก็ฝากประชาสัมพันธ์ เรียนแจ้ง และขอบคุณเทศบาลด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
เรียนเชิญท่านนิโรจน์ ธรรมรส ครับ
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นายศิรภพ บุญลพ
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ปิดการประชุม

กราบเรียนท่านประธาน ขออนุญาตเพิ่มเติมและนําข้อความที่ผมจะพูด
ต่อไปนี้ไปต่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ ต้องขออภัยนะครับ ผมเองมีเวลาจํากัด
นิดหนึ่งก่อนจะเข้าประชุม ไม่ได้ประสานกับโรงเรียนเทศบาลอื่น ที่ทราบว่าหลาย
คนเด็ก เก่ งและไปสอบได้เหมื อนกัน แต่ข้อมูล ไม่ชัด เจน ผมจะนํา เรียนในโอกาส
ต่อไป ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ท่านนายกมีอะไรจะ
เสนอแนะหรือไม่ครับ ในส่วนของฝ่ายบริหารไม่มีอะไร ผมก็ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านสุพล เพ็งพันธ์ นิติกรชํานาญการ ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดมาร่วมสังเกตการณ์
การประชุม ขอขอบพระคุณท่านประธานชุมชนทุกท่านที่มาร่วมสังเกตการณ์ และก็
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่
มาร่ ว มประชุ มสภาในครั้ งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้ ว ย ผมขอขอบคุ ณทุ กท่ า นและขอ
อนุญาตปิดการประชุมครับ
เวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 แล้ว

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )
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