รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายนพดล
3. นายสมพร
4. นายประพันธ์
5. นายเกษม
6. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายสมโภชน์
2. นายศิรภพ
3. นายกัน
4. นายกิตติศักดิ์
5. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
6. นายธนิต
7. นางชนิตา
8. นายนิโรจน์
9. นายนนทวัชร์
10. นายบุญทัน
11. นางลลิตา
12. นายวันดี
13. นายสันติชัย
14. นายสมัย
15. นายสฤษฎ์
16. นายสุรศักดิ์
17. นายอุดม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมาโนช
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพิพัฒน์
3. นางอุไร

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
ดอกไม้
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

มหาสุวีระชัย

รองนายกเทศมนตรี

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

ทองทัย
มณินิล
หอมหวล
คําตา
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ศรีโท
ทองดี
ลําสมุทร
คําลอย
ทองดี
จึงอนุวัตร
ศรีสมบัติ
เควันดี
สืบเสน
ไชยรัตน์
โสมศรีแพง
ผายพิมพ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
บุญเอก
อุตอามาตย์
ดอกไม้
พรหมอุตม์
สุหร่าย
มหาลวเลิศ
ศรีสุธรรม
สีเหลือง
นาจําปา
ทองดี
ชมโฉม
บุญนนท์
เหลือล้น
หนองคู

ผอ.สํานักการศึกษา
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.ฝ่ายกิจการโรงเรียน
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินฯ
หน.ฝ่ายสถิติการคลัง
หน.ฝ่ายปกครอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาล 7 (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานสถานนีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จนท.การเงินฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.บริหารงานทั่วไป
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43. นางสมใจ
44. นางสาววาสนา
45. นางสาวธัญลักษณ์
46. นายปัฐพงษ์
47. นายธนพร
48. นายปัฐพงษ์
49. นายสมัคร
50. นางณภาภัช
51. นางชัญญา
52. นางอนงค์นาถ
53. นางสุปาณี
54. นางเจียมจิตร
ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายสมร
2. นายสกล
3. ร.ต.ต.สายันต์
4. นางสุมาลี
5. นางสาวอุไลวรรณ
6. นางสาวกิติยาภรณ์
7. นายเมธี
8. นายพีรพงศ์

กันหะบุตร
หนูชูด
ยิ้มอรุณลักษ์
อุดล
พิมกรณ์
อุดล
วงษ์แก้ว
สุขสมาน
จิตโชติ
ชินรัตน์
ดําริห์
สุทธวี

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

โพธิ์ศรี
อุดมสุข
เพิ่มบุญ
เกษาชาติ
บุญอาสา
พุ่มจันทร์
ทรงจิตร
บุญศรัทธา

ผู้แทนกรรมการชุมชนหนองตะมะ
ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดหลวง
ผู้แทนกรรมการชุมชนศรีมงคล
ผู้แทนกรรมการชุมชนต้นโก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 บัดนี้
ได้เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืน
ขึ้นประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎรและบัตร)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานัก
การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะเชิญตัวแทน
ประธานสภาเทศบาล
ของชุมชน และเป็นตัวแทนของเยาวชน หรือแม้แต่ กระทั่งประธาน อสม. เพื่อให้
ทราบถึงบทบาทการทํางานของสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรื อข้าราชการ วัน ที่มีผู้เข้ ารับฟังการประชุ ม หรือผู้
สัง เกตการณ์ การประชุ มสภาเทศบาลเมืองศรี ส ะเกษ ดังนี้ 1) นายสมร โพธิ์ ศรี
ผู้แทนกรรมการชุมชนหนองตะมะ 2) นายสกล อุดมสุข ผู้แทนกรรมการชุมชนวัด
หลวง 3) ร.ต.ต.สายันต์ เพิ่มบุญ ผู้แทนกรรมการชุมชนศรีมงคล 4) นางสุมาลี
เกษาชาติ ผู้แทนกรรมการชุมชนต้นโก วันนี้มี 4 ท่านครับ
ระเบียบวาระที่

1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 -2562) เพิ่มเติ มฉบับที่ 5 เพื่ อใช้เป็นกรอบในการพั ฒนาท้องถิ่นและจั ดทํ า
งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี โดยได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แล้ว ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้แจ้ง
สภาท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.1 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้แจ้ง
ให้สภาท้องถิ่นทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควร
ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้การรับรอง 16 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การรับรอง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎรและบัตร)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร) ขอเชิญ รองฯ นพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎรและบัตร)
ด้วยสํานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์สํา นั กงาน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน จํ า นวน 42,000บาท (สี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้ ว ยงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ
ครุ ภัณ ฑ์ สํา นั ก งาน เก้ า อี้ สํา นั ก งาน จํา นวน 15 ตั ว สํ า หรับ เจ้า หน้ า ผู้ ปฏิบั ติง าน
ทะเบี ย นราษฎร แต่ เ นื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ การนี้ ไ ว้ เหตุ ผ ลที่ จั ด ซื้ อ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์ประเภทนี้ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หน่วยงานมีความจําเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเภทนี้ต ามราคาในท้องถิ่น จึ งขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
นายนพดล จันทร์พวง รายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
รองนายกเทศมนตรี
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ในหมวด ค่ า ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ด ิ น แ ล ะ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ทํา ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 3
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จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎรและบัตร)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 16 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ให้การอนุมัติ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 1
รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เนื่องจากมีประสงค์นําเงินงบประมาณไปใช้บริหารจัดการในภารกิจที่มีความ
จําเป็น จึงโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่
นายนพดล จันทร์พวง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า จํานวน 2 ตู้ สําหรับติดตั้งในตลาดสดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
3 ซึ่งครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ดี และอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลได้ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ มีความพร้อมด้านการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
จึ งขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครอง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอน
เงิ นงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ที่ ทํา ให้ ลัก ษณะ
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ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
ประธานสภาเทศบาล
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
จาก ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนตัวดิฉันเห็นว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ระบบไฟ ที่ตลาดเทศบาล 3 เพราะว่าตลาดนี้เราก็สร้างกันมานานพอสมควร ถ้าเรา
สามารถที่จะควบคุม ดูแลในเรื่องของระบบไฟให้ดีขึ้น ดิฉันเชื่อว่าจะเกิดการประหยัด
ไฟ และจะเกิดความสะอาดมากขึ้น ตลาดตอนนี้ บางแห่งไฟชํารุดเยอะ บางแห่งก็ดับ
ไปเลยหลาย ๆ อาทิตย์ และก็ได้รับการแก้ไข เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการดูแลจากสํานักการ
ช่าง ถ้ามีมติที่จะซื้อตู้ควบคุมไฟ จะสามารถควบคุมได้ เราดูโซนของไฟว่าตรงไหนมี
ความจําเป็น หรือถ้ามันขาด ก็เพื่อป้องกันความปลอดภัย ให้กับผู้อาศัยอยู่ในตลาดนั้น
กลัวไฟจะช็อตเวลาฝนตก ฝนสาดบ้าง ก็จะทําให้ร ะบบไฟฟ้าชํารุด ซึ่งเราจะมีการ
ปรั บ ปรุ ง ตู้ ที่ชํ า รุ ด เพราะมี ค วามจํ า เป็ น ดิ ฉั นเห็ น ดี ด้ ว ยที่ จ ะมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
ขอบคุณค่ะ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ จาก ญัตติ ขอโอนเงิน 5,000 บาท จาก 35,000
บาท เป็นญัตติที่ดีและเห็นด้วย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเสนอแนะในเรื่องสายไฟฟ้า
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นายบุญทัน เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขณะนี้สายไฟฟ้ามันยาน ไม่ตึง รถใหญ่เข้ามาจะเกาะหรือเวลามีขบวนแห่ ต้องใช้
อุปกรณ์เข้ามาช่วย ผมว่าถ้าเป็นไปได้ อยากจะให้ปรับลด สัก 30,000 บาท เพื่อไปดึง
สายไฟให้ตึงขึ้น ก่อนที่เราจะเอาลงใต้ดิน เพราะเมื่อคราวที่แล้วที่ได้เสนอในแผน 4 ปี
ผมได้เสนอว่าควรจะเอาสายไฟทั้งหมดลงใต้ดิน และเห็นที่ประชุมบอกว่า ค่อยทํา
ค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าช่วงนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถเอาลงใต้ดินได้เร็วขึ้น ก็อยากจะให้
ดึงให้ตึง ๆ หน่อยเพราะบางครั้งรถบรรทุกวิ่งเร็วมาตอนกลางคืนเกาะขาดหนีไปเมื่อ
ไม่มีคนพบเห็น ขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่
เกี่ยวกับเชื้อเพลิง และก็ไปตั้งจ่ายเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า ผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
จริง ๆ ในตลาดสด เท่าที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ มีการต่อไฟ กันเป็นจํานวนมากนะ
ครับ ทําให้โอกาสที่ตู้ของเราจะชํารุดค่อนข้างเยอะ ถ้าหากเรามีตู้ใหม่ ความเสถียรของ
ไฟฟ้าก็จะมากขึ้น และลักษณะของการตัดไฟ ก็จะทําให้ความปลอดภัยของประชาชน
ที่เข้าไปใช้จ่ายในตลาด ที่พ่อค้า แม่ค้าต่อไฟกันยุ่งพอสมควรถ้าเราไปดูกัน ถ้าเรามี
ตู้ควบคุมไฟที่ดี ก็จะทําให้ผู้ที่เข้าไปใช้ตลาด ทั้งในส่วนของผู้ค้า ผู้ไปจับจ่ายใช้สอยเอง
ก็จะได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ว่าตลาด 3 ของเราจะมีการย้ายไป แต่เรื่องของ
ไฟฟ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ว่ามันมีอยู่จริงเป็นพลังงาน ถ้าหากไฟรั่ว ช็อ
ตขึ้นมาจะเกิดปัญหาต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้
นะครับ ผมขอสนับสนุนญัตติดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้
การอนุมัติ 16 ท่าน
ให้การอนุมัติ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา) เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา)
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นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
จํานวนเงิน
90,000.-บาท
2. ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
จํานวนเงิน 220,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 310,000.- บาท
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน
2 รายการ รวมเป็นเงิน 310,000.- บาท
เหตุผล
ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 310,000.-บาท แต่
เนื่องจากขนาดไม่ตรงตามแบบแปลนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเปลี่ยนแปลง คํา
ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ค่ า สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณประธานสภาเทศบาล ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ของโรงเรียนเทศบาล 3 เดิมทีเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็น
เวลานาน ก็เห็นว่าตัวเองก็ควรจะเกษียณออกจากตําแหน่งประธาน ฯ ก็ได้แจ้งกับ
ท่านผู้อํานวยการ และได้ท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 3 คนใหม่ และท่านก็ได้มอบพระพุทธรูป มาให้กับ
โรงเรี ย นเทศบาล 3 ก็ คิ ดว่า น่า จะ เป็น การก่อสร้ า งฐาน พระพุ ทธรูป พร้ อมแท่ น
ประดิษฐานของท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เห็นว่ามาจาก
นายวันดี แซ่จึง
กรมตํารวจนะครับ และผมเห็นดีด้วยที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เนื่องจากว่ามีขนาด
สมาชิกสภาเทศบาล
3 x 5 เมตร แต่ว่าไม่มีด้านความสูงเข้ามา แต่ขนาดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดขนาด
ลง ว่ามีความสูงเพิ่มขึ้น ในส่วนข้อ 1 ในส่วนของรายละเอียด ส่วนข้อ 2 หมวดก่อสร้าง
ป้ายโรงเรียนเทศบาล จากเดิม 3 ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร เป็นพื้นหินอ่อน ได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขนาดของป้าย จากขนาด 1.5 x 3.5 เมตร เป็น 2.80 x 12.80
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เมตร แก้ไขปริมาณงาน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ราคาเท่าเดิม ผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง
แต่ขอฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าจะลงรายละเอียดต่าง ๆ น่าจะมีการตรวจสอบก่อนเราจะได้
ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ่อย ๆ นะครับ เพราะว่าพบบ่อยมาก ถ้าฝ่าย
งบประมาณตรวจสอบให้ดีก็น่าจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จะ
น้อยลง ส่วนญัตตินี้ผมเห็นดีด้วย เพราะว่าโรงเรียนเทศบาล 3 ก็อยู่ห่างไกลนะครับ
เรียกว่าอยู่เขตชายแดนของเทศบาลเรา ก็ว่าได้ การพัฒนาก็ยังไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้น
การมีป้ายโรงเรียนก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ทําให้ประชาชนได้รู้จัก และก็มีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้น และทางโรงเรียนเองก็พยายามที่จะพัฒนา ให้มีนักเรียนเยอะขึ้นกว่าเดิม ผม
เรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือครับ มีสมาชิก
ยกมือให้การอนุมัติ 16 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักการศึกษา) เรียน
เชิญ ท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานักการศึกษา)
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมื องศรี ส ะเกษ เพื่ อโอนเงิ น และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่า ย ค้า งจ่า ย) ค่า ครุ ภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน
320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6
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นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ในการโอนเงิ น และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
รวมเป็นเงิน 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายมาพร้อมกันนี้
เหตุผล
ตามที่ สํานักการศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (รายจ่า ย ค้า งจ่า ย) ค่ าครุ ภัณฑ์ค อมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 20 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในการประชุม
สภาเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ สมั ย วิ สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ปี 2560 เมือวั นที่ 15
กุมภาพัน ธ์ 2560 แต่ เนื่องจากกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม ได้กํา หนด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ณ 21 เมษายน
2560 ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น และเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ าย ค้ างจ่ าย) ค่า ครุภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอนเงิน การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้
จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ
59 วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่าย ค้างจ่าย) (สํานัก
การศึกษา) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือ ให้การอนุมัติ 16 ท่าน
ให้การอนุมัติ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
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เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (หมวดค่ า ที่ ดิน และสิ่งก่ อสร้า ง) ไปตั้ งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่ (สํานักการช่าง) เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี
สํ า หรั บ ญั ต ติ น ายกเทศมนตรี ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
วาระที่ 7 นั้น ผมขอถอนนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
นายกเทศมนตรี ผู้บริหารได้ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 7 เนื่องจากได้
ประธานสภาเทศบาล จัดเข้าในระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นตาม
ข้อบังคับ หมวด 3 ข้อ 55 ฉะนั้น ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดยินยอมให้ท่าน
ผู้บริหารได้ถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือขึ้นมีสมาชิกยกมือ 16 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 7

มติที่ประชุม

ให้ถอนญัตติ16เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องญัตติอื่น ไม่มี ขอเชิญท่านบุญทัน
ประธานสภาเทศบาล เที่ยงธรรม ให้ข้อเสนอแนะกับสภาแห่งนี้
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานได้ผ่านแผนดําเนินการเพิ่มเติมนะครับ แผนเพิ่มเติมใน
ฉบับที่ 3 ที่ผ่านมา แผนที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในเกาะห้วยน้ําคํา เรื่อง
นี้ผมเคยเสนอและเคยอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้ว่า คําว่าเกาะห้วยน้ําคํา ลักษณะต้อง
เป็นเกาะ เคยเสนอให้คณะผู้บริหารได้จัดทําโครงการแก้ไขสะพานข้ามใหม่ให้เป็น
ลักษณะของเกาะ อาจจะต้องใช้งบประมาณพอสมควร คณะผู้บริหารอาจคิดว่าต้อง
ใช้งบประมาณมาก เลยไม่เห็นมีโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาสักที ขอเสนออีกนะครับว่า
อยากให้ทําแผนเพิ่มเติม หรือกําหนดไว้ในแผนสี่ปีก็ได้ ทําเป็นเกาะเพราะลักษณะ
ของเกาะต้องมีที่ดินอยู่ตรงกลางและมีน้ําไหลรอบ ๆ ถือว่าเป็นเกาะ ซึ่งก็อยากเสนอ
ไว้ครับท่านประธาน อีกเรื่องหนึ่งครับ แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 5 ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้
ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่อนุมัติแผนซึ่งผมเคยเสนอไว้ เรื่องท่อระบายน้ํา
ชุมชนหนองคูซึ่งเป็นท่อระบายน้ําที่มีความจําเป็นพอสมควร ที่คณะผู้บริหารได้เห็น
ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ โดยเฉพาะเล็ ง เห็ น ถึ ง ความลํ า บากของพี่ น้ อ งประชาชน
เพราะว่าจากบ้านนายบุญรอดไปจนถึงถนนบายพาส เป็นถนนทางตันไม่มีท่อระบาย
น้ํา คณะผู้บริหารได้จัดทําแผนขึ้นเป็นแผนเพิ่มเติม ก็ต้องขอขอบคุณครับอีกอันหนึ่ง
ครับท่านประธานที่ผมเคยเสนอไว้ สะพานเล็กชุมชนท่าเรือ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้
ปรับลดไปเมื่อปี 58 ก็อยากจะเสนอเช่นเดียวกันครับ เพื่อจะได้ขยายเพราะสะพาน
นั้นรู้สึกว่าเล็กมาก คับแคบ อยากจะให้รื้อและทําใหม่ อยากให้กําหนดไว้ในแผน
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จะเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะคลอดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ได้ หรือจะให้อยู่ในแผนเพิ่มเติม
ในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ ขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
ประธานสภาเทศบาล
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สําหรับในญัตตินี้เป็นการเสนอแนะให้ฝ่ายผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ก็สืบเนื่องจาก เอาพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3 ก่อน ถึงแม้เราจะไม่แน่นอนว่าตลาดสด
เทศบาล 3 เราจะได้รับการรื้อเพื่อที่จะสร้างใหม่ในวั นใด เวลาใด แต่ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นขณะนี้ก็คื อความชํา รุดทรุ ดโทรมของตลาดเกี่ยวกับพื้นที่เ ราปูกระเบื้องไว้
แล้วกระเบื้องแตกเยอะ ทําให้เป็นหลุม เวลาเทศบาลไปล้างตลาด น้ําก็จะขัง แม้ว่า
จะกวาด ก็กวาดไม่หมด ดิฉันเลยมีแนวความคิดอยากจะขอความกรุณาท่านว่าให้
ช่างไปอุดรอยรั่ว ไม่ต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ค่ะ เราอุดรอยรั่วเอา ตรงที่กระเบื้อง
แตก อย่างน้อยไม่ให้น้ําขัง และสะดวกในการทําความสะอาด บางทีกวาดไปแล้วก็
จะไปขังอยู่ตรงนั้น ไม่ได้ว่าพนักงานเทศบาลไม่ทําความสะอาดนะคะ แต่หมายถึง
ความมักง่ายของคน ไม่ว่าจะติดรถเข้าไปหรือว่าการทิ้งขยะ ก็จะเกลื่อน ก็จะอยู่ใน
หลุ ม ที่ เ ป็ น รอยอยู่ อยากจะขอความกรุ ณ าว่า ให้ ไปช่ ว ยอุ ดรอยรั่ ว ดู ที่ ต ลาดสด
เทศบาล 3 และในตลาดสดเทศบาล 1 ก็เช่นกันนะคะ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือบนถนน
ราชการรถไฟ 2 ระหว่างตลาดสดเทศบาล 3 และอาคารพาณิชย์ ตัวถนน ความสึกหรอ
ของถนนเกิดขึ้นเพราะว่าถนนนี้เราทํามาหลายปีแล้ว ทีนี้เวลารถเทศบาลไปเก็บขยะ
เวลาบดอัดขยะ จะมีน้ําไหลออกจากรถขยะ ก็จะเกิดน้ํานอง ถึงแม้ว่าเทศบาลจะทํา
การล้างตลาดบ่อยในถนนราชการรถไฟ 2 หรือในช่วงตลาดนี้ แต่ว่าการค้าขายของ
แม่ค้า ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ล้างปลาหรืออะไรหลาย ๆ อย่าง เทลงตรงนั้น ไม่สามารถ
ระบายลงท่อระบายน้ําได้ เพราะการชํารุดของถนน ดิฉันก็เห็นว่าควรจะให้สํานัก
การช่างไปดูและดําเนินการอุดรอยรั่ว ส่วนใหญ่จะสึกที่ขอบของถนน ไม่ว่าฝั่งตลาด
หรือฝั่งอาคารพาณิชย์ จะเป็นช่วง ๆ ไป ก็ขอความกรุณา ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
จากการติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาล เชื่อว่ามีความตั้งใจจริงในการที่จะ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน และก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นการ
ร้องเรียนต่อเทศบาลโดยตรงหรือว่าตัวสมาชิกสภาเทศบาลเองก็เช่นกัน เรื่องของ
การรุกล้ําแนวเขตการก่อสร้าง มีหลายแห่ง ทางศิริทรัพย์ทวีโชคก็ได้ไปคุยกับดิฉันที่
ร้าน เขาบอกว่าเขาได้มาร้องเรียนที่เทศบาลแล้ว แต่ว่าไม่ได้มีการดําเนินการอย่างใด
ก็ได้แนะนํากับคุณป้าไปว่า การดําเนินการของเทศบาลก็ต้องทําเป็นหนังสือ เป็นขั้น
เป็นตอนไป เทศบาลไม่ได้นิ่งดูดาย แม้กระทั่งในถนนหลาย ๆ แห่ง มีการก่อสร้า ง
ต่อเติม โดยที่ใช้เสาหลัก บางทีไปติดกับเสาไฟเลย ซึ่งจริง ๆ แล้วจะต้องมีการร่น ก็
ทราบว่าทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการเข้าไปตักเตือน และให้มีการแก้ไขปรับปรุง แต่ที
นี้ประชาชนเองก็ไม่มั่นใจว่า การทํางานของเทศบาลเราจะสามารถดําเนินการได้ผล
จริงไหม เพราะหลายคนก็อ้าง มีความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์น่ะค่ะ คิดว่า กลัวเทศบาลจะไม่
สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง เป็นไปตาม พรบ. เทศบัญญัติการก่อสร้าง
ของเทศบาล ดิฉันเชื่อว่า การทํางานของเทศบาลตรงนี้ เราได้ติดตามแก้ไข มีการทํา
หนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ถอยร่นในการก่อสร้างจริง แต่ในการติดตามของพี่
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น้องประชาชนก็ยังติดตามดูการทํางานของเทศบาลอยู่ คนที่เขาอยู่ใกล้ คนที่เขา
เดือดร้อน มีการสร้างล้ําออกมา ทําให้บ้านของเขายุบเข้าไป เหมือนจะมีความรู้สึก
ว่าของเขาจะหลุดเข้าไปในซอยอะไรแบบนี้ เขามีความรู้สึกแบบนั้นจริง ๆ ก็อยากจะ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา เรียนมาถึงท่านนายกและทางผู้บริหารว่า ถ้าได้มีการติดตามตรงนี้ อย่างน้อยให้มี
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานผล อย่างน้อยให้เห็นผลสัมฤทธิ์ว่าการดําเนินการจัดการ มีการแก้ไขจริง
อย่างที่เทศบาลเข้าไปแนะนําให้มีการแก้ไข เทศบาลไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปจัดการ
หรือว่าไปฟ้องร้องกับผู้ประกอบการพี่น้องในเทศบาล ส่วนใหญ่ก็จะให้คําแนะนํา แต่
การดําเนินการตรงนี้ ประชาชนเขาฝากมาบอกว่า ยังเฝ้ามองดูอยู่ว่า ความสัมฤทธิ์
ของการทํ า งานของเทศบาลนั้น จะเป็ นแบบอย่ า ง เป็ นตั ว อย่ า ง ถ้ า เราสามารถ
ดําเนินการได้ การรุกล้ําในคราวต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ว่าถ้าเราทําได้ไม่จริงจัง พูด
ไปแล้ว ถ้าเราไม่ได้ติดตามเขาก็แค่ฟังตอนที่เราไปตักเตือน แต่ต่อไปก็ไม่แก้ไข สิ่งนี้
จะทําให้มีการรุกล้ํามากขึ้น จะเป็นการลําบากต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
และก็จะมีการร้องเรียนมาเรื่อย ๆ ทุกวันนี้ สังคมโซเชียลเยอะ บางทีก็ออกไปใน
อินเตอร์เน็ต บางทีก็ออกไปในfacebook ดิฉันเชื่อว่าการทํางานในตรงนี้ เราเชื่อใจ
ว่าทางผู้บริหารมีความตั้งใจจริง ก็อยากจะฝากในเรื่องของการติดตามดูในเรื่องของ
การแก้ไขด้วย อย่างอื่นก็ไม่มีอะไร ก็เห็นด้วยในระบบของการทํางานของเทศบาล
ซึ่งทํางานเป็นระบบ และตัวเจ้าหน้าที่เองก็ได้สนองนโยบายอย่างดี แม้กระทั่งว่าจาก
การประสานงานของสมาชิกเอง ซึ่งได้ติดต่อไป บางครั้งก็ไม่ได้ผ่านท่านนายก เพราะ
คิดว่า เรื่องทุกเรื่องไปรุมที่ท่านนายกทุกอย่าง จะทําให้ท่านปวดหัว ถึงแม้ว่าท่านจะ
ยินดีที่จะปวดหัว แต่เราก็รู้สึกเกรงใจท่าน และก็ด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เองก็ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นที่ร้องเรียนมาทางสมาชิก ก็ต้อง
กราบขอบพระคุณท่านนายกนะคะ ที่ท่านได้แนะนําให้เจ้าหน้าที่ของท่านได้ดูแลตัว
สมาชิกเอง แม้กระทั่งมีการร้องเรียนมา ขอบคุณค่ะ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมมีข้อเสนอแนะในส่วนของ
สมาชิกสภาเทศบาล
การจราจรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แต่เดิมมีป้ายสัญญาณจราจร บางทีให้เลี้ยว
ซ้ายได้ แต่ปัจจุบันมีการสู ญหายไปค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะวันเวย์ มีการสวน
วันเวย์กันเป็นประจํา คนที่สวนทางไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความผิดเลย กลับกลายเป็นว่า
คนที่ขับรถถูกกฎจราจรกลับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพิ่มขึ้น กับคนที่ขับรถ
สวนทางวันเวย์ ด้วยความเร็วสูงด้วย เพราะว่าขาดการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่
ตํารวจประการหนึ่ง ประการต่อมาในเส้นทางที่เคยมีสัญญาณจราจรบอกให้เลี้ยว
ซ้ายผ่านตลอด บางทีป้ายก็หายไป หรือว่า บริเวณที่เป็นสี่แยกไฟแดง อย่างเช่ น
ทางออก ถ้า ไปดูที่อุบ ลราชธานี จะมีเลนซ้ายผ่านตลอด สุ รินทร์ก็มี เลนซ้ายผ่า น
ตลอด ซึ่งเป็นเส้นทางออกนอกเมืองหรือเข้าเมือง อย่างหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ เขา
จะมีทางเดินรถ ซึ่งเข้าไปในเมืองนี้เลนซ้ายผ่านตลอดได้ อุบลก็มีเหมือนกัน ตรงแถว
หน้า รู้สึกจะเป็นแขวงการทางของอุบลราชธานี ลักษณะอย่างนี้ครับ น่าจะมาใช้ใน
บ้า นเรา ซึ่ ง เคยมีก ารใช้ ไ ปแล้ ว แต่ ว่ า ติ ด ปั ญ หาว่ า มีร ถชนกั นตายเพราะว่ า เป็ น
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ประเภทว่า ประชากรของเราขาดวินัยในด้ านการขับขี่รถ ตัวเองให้เลนซ้า ยผ่า น
ตลอด แต่ว่าผ่านไปทุกเลนเลย อย่างเช่นสะพานขาว ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง ซึ่ง
เป็นให้เลนซ้ายผ่านเลนเดียว แต่ไปฝ่าสัญญาณจราจรซึ่งเป็นไฟแดง บริเวณนั้น ทํา
ให้มีการเฉี่ยวชนกันขึ้น ซึ่งผมขอเสนอว่า ทางเราน่าจะทําเหมือนสมัยเดิม ที่มีการตั้ง
นายวันดี แซ่จึง
เสาสีส้ม แต่เสาสีส้มเล็กเกินไป ทําให้ประชากรมองไม่เห็น และก็ขับรถมาเหยียบจน
สมาชิกสภาเทศบาล
เสาของเรา ซึ่งกั้นให้เลนซ้ายผ่านตลอดนั้น พังไปหมดเลย อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารทําให้การจราจรดีขึ้น เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมก็เลย
อยากเสนอว่า อยากให้เอาแบริเออร์ เป็นตัวกั้นถนน สีส้ม ๆ ใหญ่ ๆ ไปตั้งบริเวณให้
เลนซ้ายผ่านตลอดได้ ซึ่งก็น่าจะเป็นการแก้ไขการจราจร โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนจะ
มี ปั ญ หารถติ ด ค่ อ นข้ า งเยอะ บริ เ วณสะพานขาวหรื อ ทางออกไปจั ง หวั ด อุ บ ล
ทางออกขุขันธ์ เส้นถนนสามแยกขุขันธ์ ซึ่งเวลาที่รถออกมาเยอะ ๆ จะติดกันยาว
เลย อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอีกทางหนึ่งซึ่งตั้งกั้นไว้ไม่ให้เลนที่จะมาจากอีก
เลนหนึ่งที่จะเลี้ยวขวาผ่านตรงบริเวณแยกล้ําเข้าไปในเส้นทางเดินรถเลนซ้ายผ่าน
ตลอด เป็ น วิธี แ ก้ ปั ญ หาอี ก ทางหนึ่ง และผมได้ คุย กั บ ตํ า รวจจราจร และได้ ไ ปดู
สัญญาณจราจรในเรื่ องเส้ นทางวันเวย์ ในหลาย ๆ แห่ ง เรียนว่ า มี ป้า ยสั ญญาณ
จราจรบนพื้นผิวจราจร ซึ่งเป็นลักษณะของการเดินรถทางเดียวโดยทําลูกศรบนพื้น
ซึ่งจะประหยัดงบประมาณมากที่สุด เพราะมีหลาย ๆ คน ที่เป็นป้ายทะเบียนศรีสะเกษ
ขั บ รถสวนทางวั น เวย์ เ ป็ น ประจํ า ไม่ ว่ า จะเป็ น รถยนต์ ห รื อ ว่ า รถจั ก รยานยนต์
รถจั กรยานยนต์ นี้หายห่ว ง สวนทางวั น เวย์ เยอะมาก แต่บ างที ป้ายจราจรก็ จ ะมี
ปัญหาเรื่องต้นไม้บังป้ายสัญญาณ ทําให้มองไม่เห็น และก็ถ้าป้ายสัญญาณวันเวย์ไป
อยู่ตรงกลางถนน คือเข้าได้ทั้งเลนซ้ายเลนขวาก็คงไม่มีปัญหาอะไร อย่างบริเวณแยก
ซุ่นเฮง จากถนนขุขันธ์ เข้าไปแยกซุ่นเฮง จะเป็นทางวันเวย์ ผ่านไปทางบ้านท่านรอง
สมพร อันนี้เข้าไม่ได้ แต่จะออกมาจากซุ่นเฮงมาทางถนนขุขันธ์นี้ได้ อย่างนี้จะมีการ
สวนวันเวย์น้อย ซึ่งที่บริเวณศูนย์การค้าจะมีการชนเสาตรงกลางเป็นประจํา ชนเสา
ป้ายวันเวย์ บริเวณใกล้สํานักงานผม จะเห็นเป็นประจําว่าชนเสาวันเวย์ เพราะฉะนั้น
การทํ า สัญ ญาณจราจรบนพื้ นผิ ว จราจรให้เ ดิน ทางเดี ยวก็ จะทํ าให้ ปฏิ บัติ ตามกฎ
จราจรได้ดียิ่งขึ้น คือเข้าไปก็สวนลูกศรนะ ก็จะตกใจ ก็จะได้รีบถอย เพราะว่าผมก็
เจอประเภทรถจากต่างจังหวัดมา ก็ต้องบอกเขาว่าวันเวย์ ฝรั่งขับรถสวนเข้าไปก็
เยอะในเขตวันเวย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนราชการรถไฟเก่าก็มีการสวนวันเวย์กันนะ
ครับ ตรงบริเวณร้า นไพรัช เพราะว่าไม่มีสัญ ญาณจราจรบนผิว จราจร ทํา ให้เกิด
ปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่เป็นเลนคู่กัน ซึ่งเป็นวันเวย์ ก็ตีคู่ เส้นคู่ไป ลูกศร 2
ข้างไปเลย ก็จะทําให้คนที่จะขับรถสวนทางเข้ามา ก็จะเห็นสัญญาณจราจรบนพื้นผิว
จราจรซึ่งเป็นลูกศรก็จะไม่กล้าสวน ก็จะทําให้ลดปัญหาเรื่องการเฉี่ยวชนได้ ขอ
อนุญาตกราบเรียนแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านนิโรจน์ ธรรมรส ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิโรจน์ ธรรมรส
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเรียนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้
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สมาชิกสภาเทศบาล

ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมเองมีเรื่องที่สืบเนื่องจากการที่นําเสนอ
เรื่องการศึก ษาของเทศบาล ความก้า วหน้า และประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการ
จั ด การทางการศึ ก ษาในครั้ ง ที่ แ ล้ ว ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ เพราะว่ า ได้ ข้ อ มู ล มาเพี ย ง
เทศบาล 1 วัดเจียงอี ผมก็บอกว่าขอเป็นการบ้านในครั้งต่อไป วันนี้ก็ได้มาแล้วครับ
ผลจากการไปสอบเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนเทศบาล 4บ้านโนนสํานักมิตรภาพที่
121ไปสอบที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 3 คน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 คน ไปสมัคร
นายนิโรจน์ ธรรมรส เรียนโดยตรงที่วัดหลวง 2 คน และไปสมัครเรียนที่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ เพราะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน สรุปแล้วนักเรียนที่ไปสอบที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ไปสอบ 3 คน ได้ทั้ง 3 คน อันนี้ก็สุดยอดนะครับ เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่นอก
เขต และก็ โรงเรีย นสตรีสิริเกศไปสอบ 3 คน ก็สอบได้ 3 คน ได้ ร้อยละร้อยครั บ
โรงเรียนที่ไปสอบที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนเทศบาล 2ไป
สอบ 12 คน สอบได้ 10 คน อั นนี้ เป็ นโรงเรี ยนในเขต ไปสอบที่ โรงเรี ยนศรี สะเกษ
วิทยาลัย ไปสอบ 8 คน สอบได้ 5 คน ที่สอบไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าไปแข่ง
กับเด็กหัวกะทิของแต่ละที่มา อันนี้เป็นการสอบนอกเขต สอบได้ 5 คนนี้ก็ถือว่าสุด
ยอดเหมือนกันนะครับ จากการที่ไปพบปะกับพี่น้องและมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้อง
ประชาชน ผู้ปกครอง โดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนที่ค่อนข้างจะไม่มีอันจะกินเท่าไหร่ ก็
รับทราบว่าโรงเรียนเทศบาลเราทั้ง 7 โรงนั้น ให้การบริการที่ดีและพอใจกับการ
บริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนและประทับใจคณะครูอาจารย์ บางคนบอกว่า
ทําไมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอีไม่เปิดให้เรียนจนถึง ม.6 ถ้าเปิดก็จะส่งให้เรียน
ฝากท่านผอ. และก็ฝากทาง ผอ.สํานักการศึกษา ที่เป็นไปได้ เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ
เขา ผมว่าคนจะเข้ามาเรียนเหมือนกันครับ เดี๋ยวนี้แต่ละโรงเรียน แม้แต่โรงเรียน
อนุบาลวัดพระโต ซึ่งผมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน กับท่านลลิตานะครับ เด็กนักเรียน
เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นนะครับ ไม่ใช่เข้าแต่โรงเรียนดัง ถ้าโรงเรียนดังนั้น ปัญหาก็จะยาก
ถึงฝ่ายผู้บริหาร อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมได้ไปทําบุญตักบาตรกับพี่น้องในชุมชน
สวนสมเด็จ พี่น้องก็ฝากขอความกรุณาฝ่ายบริหารมาว่า เนื่องจากสภาพปัญหาของ
ชุมชนสวนสมเด็จ บอกว่าต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณยูเทิร์นสูง ทําให้บดบัง
วิสัยทัศน์ สุ่มเสี่ยงทําให้เกิดอันตรายได้ มีรถเฉี่ยวชน ก็เป็นสภาพจริงนะครับ ต้นไม้
ชาดัด หรือว่าชาฮกเกี้ยน เมื่อสูงขึ้น ถ้าเราตัดให้เตี้ยก็ไม่เป็นไร แต่บางครั้งในฤดูฝน
ต้นจะสูงขึ้น เมื่อสูงขึ้นก็จะบังวิสัยทัศน์ของการสัญจรไปมา ผู้ที่พูดนั้นก็คือ ท่า น
นิรันดร์ สมมุติ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ท่านอาจารย์บุญเจือ นวลแสง
และก็ท่านปรเมศร์ ศรีบูรณ์ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และท่านเสนีย์
ดวงฤทธิ์ราวี ท่านก็บอกว่าฝากทางท่านนายกด้วย ท่านอยากจะให้ปลูกต้นเตี้ย ๆ
ผมก็เกือบจะเฉี่ยวชนเขา อันนี้ท่านพูดด้วยตัวเอง ผมก็ฝากผ่านท่านประธานสภา ถึง
ฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารที่เคารพครับ
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ท่านประธานครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝน มักจะได้ยินข่าวอยู่บ่อย ๆ ครับ เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อ บางทีก็เห็นกันอยู่วันนี้ พรุ่งนี้มาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นโรคติดเชื้อวายชนม์
เสียแล้ว ตายแล้ว อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งน่าเป็นห่วงมากครับ ผมเคยขอในที่ประชุมแห่ง
นี้ว่า ฝ่ายสาธารณสุข พอมีวัคซีนที่จะป้องกัน บริการพี่น้องประชาชนได้ ผมว่าถ้ามี
จะดีมาก อย่างโรคป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น เราก็ได้ข่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษก็มี
การตายเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน หากเทศบาลเราพอจะเจียดงบประมาณบางส่วน หรือ
ตัดลดบางส่วนมาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคติดเชื้อ ป้องกันอะไร
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผมว่าจะเป็นการบริการประชาชนที่ดี ก็เป็นการบริการอีกแบบหนึ่ง
นายบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ อยากจะเสนอไว้โดยเฉพาะโรคติดเชื้อต่าง ๆ ผมบอกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่เมื่อไม่มี ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน สําหรับ
นายกเทศมนตรี
ข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอยู่หลาย ๆเรื่องผมอยากจะเรียน
ว่าเทศบาลนั้น เราได้ให้ความสําคัญทุกเรื่อง โดยเฉพาะท่านเสนอมานั้น เรื่องของผัง
เมืองการสร้างอาคารรุกล้ําแนวเขต ซึ่งเทศบาลนั้นไม่ได้ปล่อยปละละเลย และที่ผ่าน
มาก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เราได้กําหนดไว้ เช่นขั้นแรกคือว่ากล่าวตักเตือน สั่งให้
รื้อถอน ให้มาขออนุญาตอย่างนี้ ถ้าหากว่ามีการมาสร้าง ต่อเติมก็ให้มาขออนุญาต
เมื่ อขออนุ ญ าตของเราไม่ ไ ด้ เราก็ ต้องให้รื้ อออก เมื่ อไม่ รื้อ ออกก็ ต้ องส่ ง เรื่ องให้
ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อเรื่องไปถึงตํารวจแล้วยังไม่รื้อออก เขาก็ต้องส่งไป
ที่ อั ย การ ฟ้ อ งศาลต่ อ ไป ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งการต่ อ เติ ม รุ ก ล้ํ า หรื อว่ า บุ ก รุ ก ที่
สาธารณะ เราก็ดําเนินการเช่นเดียวกัน เราไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าคนคนนั้นจะ
เป็นคนของใคร คนนี้จะเป็นพวกใครนะครับ เพราะกฎหมาย ระเบียบไม่ได้บอกให้
เราละเว้นในเรื่องของการปฏิบัติ สําหรับเทศบาลนั้นก็ได้มีการกําชับนายตรวจเขต
ทุกเขตว่าให้ไปดูก่อนที่เขาจะสร้างเสร็จ อันนี้เราพูดชัดเจนว่าให้ไปดูก่อนสร้างเสร็จ
เพราะถ้าสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ ก่อนที่เขาจะก่อสร้าง ตอนที่จะเริ่มสร้าง เรา
ต้องไปห้าม ต้องไปบอก ต้องไปแนะนําก่อน เมื่อก่อสร้างไปแล้ว ทําให้เขาลงทุนไป
มากแล้ ว เขาอาจจะเข้ า ใจผิ ด ว่ า เทศบาลสามารถที่ จ ะอะลุ่ ม อล่ ว ยได้ เทศบาล
สามารถที่จะอนุญาตได้ ที่จริงแล้วทั้งสองไม่สามารถที่จะอะลุ่มอล่วยและอนุญาตได้
อันนี้นั้นผมก็ให้นายตรวจเขตไปตรวจก่อน ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น เพราะผมบอกว่า
การสร้าง การต่อเติม ไม่ได้ต่อเติมเสร็จภายใน 1 วัน หรือ 2 วัน อย่างน้อยก็ต้องทํา
เป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ถึงจะเสร็จ เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น นายตรวจ
เขตก็ต้องช่ วยกั นรับผิ ดชอบสิ่งที่ เกิดขึ้ นด้วย ก็ อยากจะเรี ยนให้ทุกท่ านได้ ทราบ
และสําหรับเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์ ของเทศบาล
เองก็มีส่วนหนึ่ง และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สาธารณสุขได้ดําเนินการในปีนี้ ซึ่งเราก็ได้
ดําเนินการให้ทุกปี สําหรับประชาชนที่มาร้องขอ สําหรับวัคซีนที่ติดเชื้อในกระแส
เลือด กระแสโลหิตนั้น ไม่มีนะครับ แต่คนก็ตายบ่อยเหลือเกิน เมื่อไม่กี่วันคุยกันอยู่
เมื่อวันสองวัน ก็ทราบว่า ท่านได้จากโลกนี้ไปซะแล้ว ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
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โรคติดเชื้อในกระแสโลหิตนี้ฮิตมากนะครับ ก็ฝากพวกเราไว้หน่อยว่า ดูแลสุขภาพ
ถ้าติดขึ้นมาแล้วไม่มียาใดจะรักษาได้ ติดเชื้อในกระแสเลือดสําคัญมาก สําหรับท่าน
สท. ที่เสนอมาให้มีการปรับปรุงเกาะกลางถนนหน้าสวนสมเด็จ เสียดายครับว่าท่าน
เสนอมาช้า งานก็อาจช้าลงไปหน่อย ถ้าหากว่าท่านได้รับการเสนอมา ท่านรีบบอก
มาเลย ท่านไม่ต้องมารอว่า มาบอกในที่ประชุมสภาเทศบาล ช่างก็จะไปแก้ไขให้ ถ้า
ท่านมาเสนอในที่ประชุมสภา ก็ช้าไปอาทิตย์หนึ่ง อันนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชน
เสียประโยชน์ เดี๋ยวเขาจะว่าเทศบาลทํางานช้านะครับ อันนี้อยู่ที่ไปรษณีย์ส่งช้า
ต่างหาก ก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้ด้วย ท่านมีอะไรไม่ต้องเกรงใจ อันไหนที่เป็นหน้าที่
เทศบาล อันไหนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน อันไหนที่เป็นความต้องการ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ของประชาชนขอให้ท่านแจ้งมา เราพร้อมที่จะบริการให้ ซึ่งการบริการนั้นผม
นายกเทศมนตรี
ถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว เราก็ทํางานด้วยความทุ่มเทกันทุกคน ทํางาน
ด้วยความตั้งใจกันทุกคน ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ขอขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ สําหรับข้อเสนอแนะที่พวกเราสมาชิกได้
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ ทางฝ่ายท่านผู้บริหารและพนักงานเทศบาลก็ได้มีการตอบข้อเสนอแนะใน
คราวต่อไปทุกครั้ง ก็ต้องขอบคุณในส่วนของปัญหา ก็อยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนของ
ที่ บ างเรื่ อ งต้ องใช้ เ วลา ก็ อ ยากจะให้ บ รรลุ ผ ล ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งแค่ ต อบเฉย ๆ ก็
ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชน ตัวแทนชุมชนที่ได้เข้าร่ว มสังเกตการณ์ในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย วันนี้หมดระเบียบวาระ ผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุม
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