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

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
ดอกไม้
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
นวเลิศปรีชา
แซ่จึง

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
บัวบาน
รองปลัดเทศบาล

ลาพักผ่อน
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
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4. นายลิขิต
5. นายอัครวุฒิ
6. นางจุฑารัตน์
7. นางภคมน
8. นางสมพร
9. นายนคเรศ
10. นางสาวจุฑามาศ
11. นางชนพรพรรณ
12. นายพงษ์พิมล
13. นายนภดล
14. นายชัยชนะ
15. นายบุญส่ง
16. นางสมพิศ
17. นางเอมฤดี
18. นางละเอียด
19. นายอดิศักดิ์
20. นายนรินทร์
21. นายสนั่น
22. นายอนุรัตน์
23. นายจรัส
24. นายกฤตยวัฒน์
25. นางพิศมัย
26. นางวรรณภา
27. นางบุณณดา
28. นางอรอนงค์
29. นางสาวกัญญาภัทร
30. นางสาวสุพรรณี
31. นางเครือวัลย์
32. นางนันท์นภัส
33. นางศิรินทิพย์
34. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
35. นางภัทรกรรณ
36. นางสาวสิริสุดา
37. นางสาวพัชระ
38. นางสาวธนัฒพร
39. นางกันยารัตน์
40. นางสาวพัชรี

ทองทัย
มณีนิล
หอมหวล
คําตา
สังข์สุวรรณ
ศรีโท
ทองดี
ลําสมุทร
คําลอย
ทองดี
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
อุตอามาตย์
ลีธีระประเสริฐ
ไชยรัตน์
ศรีสมบัติ
สุวรรณจันทร์ดี
เควันดี
ผงผ่าน
สุระพล
จัตตุพันธ์
นาคํา
ทรงกลด
ผายพิมพ์
ดอกไม้
พรหมอุตม์
อรรถเวทิน
มหาลวเลิศ
ศรีสุธรรม
จันทะกล
คําบาล
แถวทัศน์

ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ. ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ฯ
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินฯ
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นวก.การเงินและบัญชีชํานาญการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ ฯ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

นางสาวทัตพร
นายชนะพล
นางสาวณัฐชารีย์
นางโสมาวดี
นางจิณห์วรา
นางสาวชนัดดา
นางนงลักษณ์
นางสาววาสนา
นางสุภาพร
นางสาวทิพวรรณ
นายวัลลภ
นางนิชาภา
นางสาววาสนา
นางสาวธัญทิพย์
นางจันทร์เจ้า
นางนิตยา
นายธนพร
นายสมัคร
นายจักรพันธ์

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายสมจิตร
2. นางบุญญาภา
3. นายสง่า

สุวรรณรัตนากร
ผลสุข
พิพัฒนพรเลิศ
โสมศรีแพง
ทองดี
สีเหลือง
นาจําปา
มะโนรมย์
ชมโฉม
บุญนนท์
เหลือล้น
หนองคู
หนูชูด
เอี่ยมฉวี
ศรีวิลัย
ใจหาญ
พิมกรณ์
วงษ์แก้ว
วรรณทวี

หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.บริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป

ศรีโวหะ
ปุกสันเที๊ยะ
สายโยธา

ผู้แทนกรรมการชุมชนสนามบิน
ผู้แทนกรรมการชุมชนสวนสมเด็จ
ผู้แทนกรรมการชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 บัดนี้
ได้เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืน
ขึ้นประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 13 ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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1.1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษ ในวาระการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครบรอบปีที่ห้า
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัต ติ ขอรับความเห็นชอบการจ่ ายเงินอุดหนุ น
โครงการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ ฯ )
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ฯ)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานัก
การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานัก
การคลัง)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะเชิญตัวแทน
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ของชุมชน และเป็นตัวแทนของเยาวชน หรือแม้แต่กระทั่งประธาน อสม. เพื่อให้ทราบ
ถึงบทบาทการทํางานของสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ หรื อ ข้ า ราชการ วั น นี้ มี ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การประชุ ม หรื อ ผู้
สังเกตการณ์ก ารประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดัง นี้ 1) นายสง่ า สายโยธา
ผู้แทนกรรมการชุมชนเมื องใหม่สะพานขาว 2) นางบุญญาภา ปุกสันเที๊ยะ ผู้แทน
กรรมการชุมชนสวนสมเด็จ 3) นายสมจิตร ศรีโวหะ ผู้แทนกรรมการชุมชนสนามบิน
ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์
เรื่องที่ 2 มีพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ จํานวน 1 ราย คือ นางสาววาสนา มะโนรมย์ โอนย้ายมาจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลสร้างปี่ อําเภอราษีไศล มาดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับ
นางสาววาสนา มะโนรมย์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
นักจัดการงานทั่วไป
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาววาสนา มะโนรมย์
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่ว นตําบลสร้างปี่ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
มาดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในการปฎิบัติงาน ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หากมีสิ่งใดที่ดิฉันปฏิบัติไม่ถูกต้องโปรด
แนะนําด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ยินดีที่ได้ร่วมงาน สําหรับทุกท่านที่โอนย้ายก็ฝากในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
ประธานสภาเทศบาล โดยเฉพาะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่
1.1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษ ในวาระการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครบรอบปีที่ห้า
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลง
ประธานสภาเทศบาล นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ในวาระการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ครบรอบปีที่ห้า วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ตามที่ ไ ด้ กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารราชการของเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการไปแล้ว นั้น
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จากการบริหารงานในรอบปี ได้บริหารงานเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีความโปร่งใส มุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุ ทธศาสตร์แ ละนโยบายของคณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ( คสช.) นโยบายรั ฐ บาล
ยุ ทธศาสตร์ช าติ ค่า นิ ย มหลั ก ของคนไทย นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่
เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้” ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ จากผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของการบริหารราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรี
ได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาและตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภาเทศบาลเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
จึงขอเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในรอบปีที่ห้า ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.1 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
เมื องศรี ส ะเกษ ในวาระการบริ ห ารเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษครบรอบปี ที่ ห้ า วั น ที่
5 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 เป็ น ไปตามความในมาตรา 48
ทศ วรรคห้ า แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ต่อสภา
เทศบาลแห่งนี้
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ต่างๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 6, และฉบับที่
7
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษประชาคม
ท้องถิ่น และนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แล้ว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้
นายกเทศมนตรี
แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบแล้ว
จึงแจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารที่เคารพ ก่อนอื่นผม
สมาชิกสภาเทศบาล
ต้องขอขอบคุณที่ได้เสนอแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สะพานห้วยน้ําคํา
เข้าใจว่าจะเป็นรูปร่างขึ้น และเข้าใจว่าสะพานที่เกาะห้วยน้ําคําเป็นสะพานที่สมบูรณ์ แล้ว
แต่ สิ่งที่ผมจะขออนุ ญาตนํ าเสนอ และเป็นข้อสังเกต คือ แผนสี่ ปี ที่มี การปรั บเปลี่ ยน
อยากให้เปิดไปหน้า 8 ข้อ 8 โครงการปรับปรุงถนนวิจิตรนคร จากถนนเทพา ชุมชนท่าเรือ
ในเรื่ องคื อ มี การปรั บปรุ งถนนวิ จิ ตรนคร ถนนเทพา ชุ มชนท่ าเรื อ ใช้ งบประมาณ
ประมาณสามล้านบาท เรื่องนี้ผมเคยเสนอในที่ประชุมสภา และรู้สึกว่า จะเสนอไปสอง
ครั้งแล้ว ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ ตามโครงการนี้ ไม่เชื่อว่าจะทํ าสะพานด้วย หมายถึ ง
สะพานเล็ก ในการประชุมปรับแผนในวันนั้น มีผู้เสนอปรับแผนเหมือน กันว่า ตรงหน้า
สะพานเล็กเป็นที่ลุ่ม มีความประสงค์จะยกระดับขึ้นให้สูง เพื่อป้องกันน้ําท่วม การสัญจร
ไปมาไม่สะดวก และผมอยากจะเสนอในตรงนี้ว่า อยากจะให้มีการทําสะพานเล็กนั้นใหม่
ปรับปรุง แก้ไข หรืออะไรก็แล้วแต่ ทําอย่างไร ไม่ให้น้ําท่วมบ่อย การจราจรตอนเช้า ๆ
ตรงนั้นก็จะมีรถขายหอมกระเทียม หรือมีงาน อย่างงานที่วิทยาลัยสงฆ์ ก็จะมีการจราจร
มากทําให้จะติดขัด ขอเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าแผนสี่ปีก็คง จะมี
การเพิ่ มเติ ม ก็ อยากจะเสนอเอาไว้ ในการเปลี่ ยนแปลง เป็ นฉบับที่ สองก็ แล้ วกั นครั บ
ขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
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นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สําหรับ
นายกเทศมนตรี
สะพานจากท่าเรือไปตําบลน้ําคํานั้น ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามได้ให้คําแนะนํามานั้น
เรียกว่าสะพานน้อย ซึ่งสะพานตรงนี้เทศบาลเราได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วครั้งหนึ่ง
ก็ ประกวดราคาไปก็ไ ม่ มีใ ครมาซื้อแบบ และก็ ไ ด้ ข องบพั ฒ นาจั ง หวั ด ไป อํา เภอก็
ประกวดราคาไปแล้วก็ไม่มีคนมาซื้อแบบ ซึ่งวันสุดท้ายก็ไม่มีใครมาซื้อแบบ อําเภอก็
เลยโทรหายังไงเทศบาลก็หาคนมาซื้อแบบหน่อย ไม่มีใครมาซื้อแบบเลย และขอร้อง
กันไป ไป ซื้อแบบเสร็จเขาก็ไม่มายื่น ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่เกิดจากความพยายามของเราทั้ง
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ สองครั้ง ว่าเป็นยังไงคนซื้อแบบแล้วไม่มายื่นซอง แล้วเป็นไรเวลาเราประกวด
นายกเทศมนตรี
ราคาไม่มีใครมาซื้อแบบ ก็ให้ข้อสังเกตเรื่องราคากลางกับทางสํานักการช่าง ไปว่า
ราคากลางของเราต่ํา ไป ซึ่ง ทางช่า งก็ยืนยั นว่า ราคากลางเหมาะสม ในส่วนนี้ก็จ ะ
พยายามหาทางอีกต่อไปก็อยากจะเรียนให้ท่านได้สบายใจในเบื้องต้นว่า เราประกวด
ราคามาแล้วสองครั้ง แต่ทําไม่สําเร็จครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.2 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการ
ประธานสภาเทศบาล ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5
ข้อ 24 แผนพัฒนาที่ อนุ มัติแ ละประกาศใช้แล้ว ให้แจ้ง สภาท้องถิ่นทราบ ได้แจ้ ง
ให้กับสภาท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็น
ควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
2560 เมื่ อวั นที่ 24 พฤษภาคม 2560 โปรดยกมื อ มี สมาชิ กยกมื อให้ การรั บรอง
14 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

ให้การรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็ นระเบีย บวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)
ขอเชิญ รองฯ นพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ)

ระเบียบวาระที่ 3
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ด้วยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

หลักการ
เพื่อขออนุมั ติต่อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ อไปตั้ ง จ่า ยเป็ นรายการใหม่ เป็ นค่ า ครุ ภัณ ฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 55,700 บาท (ห้าหมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
เหตุผล
ด้วยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสํานักงานเพิ่มเติมเนื่องจากที่มีอยู่เดิม
ชํารุดไม่สามารถใช้การได้
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ย น หรื อโอนไปตั้ง จ่ ายเป็ นรายการใหม่ ให้ เป็ น อํา นาจอนุ มั ติข องสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด ฯ) โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่ อ ง ญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล อุดหนุน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ขอเชิญ
ท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
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นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้ ว ยสํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ ความเห็ น ชอบต่ อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้แก่ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบต่ อสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ในการจ่ า ยเงิ น
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก่
ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จํานวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวนเงิน 100,000.บาท คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พิจารณาโครงการ
ดังกล่าว และมีมติเห็นควรให้การสนับสนุน เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัย ในชี วิต และทรัพ ย์สิน ของประชาชน ตามอํา นาจหน้ าที่ ของเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ข้อ 67
ทวิ การจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
สมาชิกสภาเทศบาล
เคารพทุกท่านครับ ผมดูวัตถุประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่
ดีมากครับท่านประธาน คือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ย โดยเชิ ญ ชวนให้ เ ครื อ ข่ า ย ให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ตามเป้ า หมายนี้ ก็ บ อกว่ า เริ่ ม ตั้ ง แต่ ผู้ ที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป ก็ ถื อ ว่ า สมควรให้การสนับสนุนเป็น
นายบุญทัน เที่ยงธรรม อย่างยิ่ง และดูตามข้อกฎหมายที่เทศบาลได้บันทึกไว้ในนี้เห็นว่าไม่ขัดต่อการเบิกจ่าย
สมาชิกสภาเทศบาล
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในการ
ให้ก ารอบรม ผมอ่ า นดูเ กื อบทุก หน้ า ใน 3-4 วัน ที่ เขาให้ก ารอบรม ผมว่ า ยัง ขาด
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อันหนึ่งครับท่านประธาน คือขาดพื้นฐานทางจริยธรรม จะอบรมอะไรก็ตาม ถ้าหากว่า
ขาดพื้ น ฐานทางจริ ย ธรรมจะทํ า ให้ ก ารอบรมเรื่ อ งนั้ น ล้ ม เหลว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ค วาม
รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่การตรงต่อเวลา อย่างนี้เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ความเข้าใจ ความเห็น
อกเห็ น ใจซึ่ ง กั น และกั น อั น นี้ เ ป็ น พื้ น ฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
โดยเฉพาะความรักความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นพื้นฐาน ไม่
ต้องพูดถึงพื้นฐานหลัก ๆ ใหญ่ ๆ ก็ขอนําเสนอผู้ที่จะให้การอบรมไว้ และอีกส่วนหนึ่ง
นักศึกษาหรือนักเรียนระดับ ม.ปลาย โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ก็
ควรที่จะมีส่วน เด็กบางคนก็ตัวโตมีจิตอาสาในเรื่องอย่างนี้มากมาย ถ้าเป็นไปได้อยาก
จะแจ้งเจ้าของโครงการ วันนี้เจ้าของโครงการไม่มา เป็นญัตติของเทศบาลก็ไม่เป็นไร
ครับ ผมขอสนับสนุนเป็นโครงการที่ดีมากครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อย สํานักปลัดฯ โปรดยกมือขึ้นครับมีสมาชิกยกมือ 14 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบ14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการฯ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการฯ)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการฯ)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการฯ)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวนเงิน 9,300 บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน มีความจําเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
เพื่อใช้เก็บเอกสาร ให้เพียงพอกับภารกิจเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ จึง ขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ เพื่อโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้า งที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองวิชาการและแผนงาน)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประธานสภา
เทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติต่อสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์
รวมทั้ ง สิ้ น 152,100 บาท (หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น สองพั นหนึ่ง ร้ อยบาทถ้ ว น) แยกเป็ น
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 73,400 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 43,400 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 35,300 บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้อง
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สะดวก
ต่อการให้บริการประชาชนและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร
กอง
สวัสดิการสังคมเป็นห้องประชุมจึงจําเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
จั ด ป ร ะ ชุ ม
ประกอบกับมีงบประมาณบางรายการเหลือจ่าย จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ .ศ . 2 5 6 0 ไ ป ตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น
รายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๔
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติครับสมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองสวัสดิการสังคม)
โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(งานกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ)เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยงานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ สํา นั ก งาน เครื่อ งปรั บอากาศพร้ อมติ ด ตั้ งชนิด ตั้ง พื้ น หรื อแขวน
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียูในห้องปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดการโอนที่แนบมาพร้อมนี้
เหตุผล
ด้วยงานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งชนิดตั้งพื้นหรือแขวนระบบฟอกอากาศขนาด 36,000 บีทียูเพื่อใช้ตาม
ภารกิจด้านการบริหารงานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เหมาะสมกับการใช้งานและ
มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

นายนพดล จันทร์พวง สํานักงาน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รองนายกเทศมนตรี
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(งานกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ)โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการศึกษา)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประธานสภา
เทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 256,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Led สี แบบNetwork จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และ
โรงเรียนเทศบาล 5 หนองยาง หนองม่วง เนื่องจากโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

นายนพดล จันทร์พวง
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ รอง
นายกเทศมนตรี จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2และ3)พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ส่วนที่โอนเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ส่วนมากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ผมดูแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาเห็นซื้อ
กันเยอะเหลือเกินนะครับผมกลัวจะเป็นการซ้ําซ้อน อยากให้ตรวจสอบดูให้ดีนะครับ
ที่ไ ม่ ป ระสงค์ อยากจะให้ โ อนลดก็ เนื่อ งจากว่ า แผนงานศาสนาและวัฒ นธรรมและ
นัน ทนาการก็ มีค วามจํา เป็นนะครับท่ า นประธาน อย่ า งโครงการแข่ง กีฬ านั กเรีย น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับเทศบาล
ก็ถื อว่า มีค วามจํา เป็น หากมี โ ครงการนี้เ กิด ขึ้นก็ แสดงว่ าต้องหางบประมาณใหม่ มา
ชดเชยหรืออย่างไร เพราะผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็ต้องมีขอตั้งข้อสังเกตไว้เท่านี้ครับ
ท่านประธานขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่เมื่อไม่มีขอเชิญท่านนายกครับ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับที่โอนลด
นายกเทศมนตรีฯ
เนื่องจากว่าอันดับแรก งบประมาณที่ตั้งเอาไว้เราใช้ไม่หมดครับก็สามารถเอามา
ใช้ตรงนี้ได้และในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว คิดว่ากิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมคงจะไม่ได้ใช้ในส่วนนี้หรือว่าใช้ไปหมดแล้วนะครับและนํามาใช้
ในสิ่งที่มันขาดแคลนก็อยากจะเรียนว่า สําหรับคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลมี 7 โรง
เราถามความต้องการมาแล้วอยากได้ประมาณ 100 เครื่องนะครับแต่ด้วยความจํากัด
ของงบประมาณเราก็ให้ไปด้วยความจํากัดซึ่งบางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ เด็กมา
เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่าง ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นเด็ก
ในเมืองแท้ ๆ แล้วเดินมาเรียนผมว่า ยังไง ยังไงอยู่นะครับก็เลยถามทางโรงเรียน
ขาดอะไรบ้าง ก็แจ้งกันมาและอีกอย่างหนึ่งอยากจะเรียนว่า คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคเสียง่ายผมว่ามันคงเสียง่ายใช้ไม่ได้ทนยิ่งให้เด็กใช้ก็ยิ่งพังเร็วขึ้น นอกจาก
พวกเราซึ่งใช้อย่างทะนุถนอมก็นําเรียนท่านสมาชิกให้ทราบในเบื้องต้นเท่านี้ขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ครับท่านนายกได้ตอบข้อซักถามแล้วนะครับต่อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการศึกษา)โปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือให้การอนุมัติ14ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

มี

เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(รายจ่ายค้างจ่าย) (สํานักการศึกษา)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประธานสภาเทศบาล
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(รายจ่ายค้างจ่าย)
(สํานักการศึกษา) เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (รายจ่ายค้างจ่าย)
ด้วยสํานักการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่(รายจ่ายค้างจ่าย) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 4 รายการ ดังนี้
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,00บาท
เป็นเงิน 42,000 บาท
-จอภาพแบบ LCD หรือLED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ3,000 บาท
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์Ledสี แบบNetwork จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ12,000 บาท
รวมเป็นเงิน137,000 บาท
2.ครุภัณฑ์สํานักงาน
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
3.ครุภัณฑ์การศึกษา
-โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาท
-โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาทรวมเป็นเงิน 33,000 บาท

นายนพดล จันทร์พวง
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รองนายกเทศมนตรี
-เครือ่ งตีเส้นสนาม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงิน19,000 บาท
รวมทั้ง 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท
(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมื องศรีสะเกษโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2559 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายจ่ายค้า งจ่าย)
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงานครุภัณฑ์
การศึกษาครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน4 รายการ รวมเป็นเงิน 225,000 บาท
(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสํานักการศึกษาและโรงเรียนยังมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างไม่เพียงพอ
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานในสํานักการศึกษาและโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนักเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนและเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายจ่ายค้างจ่าย) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลา
เบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติครับสมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(รายจ่ายค้างจ่าย)(สํานักการศึกษา)
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559
(รายจ่ายค้างจ่าย)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการคลัง)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประธานสภา
เทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559(รายจ่ายค้างจ่าย)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สํานักการคลัง)เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(รายจ่าย ค้างจ่าย)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559(รายจ่า ยค้างจ่าย)ไปตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผ ล
ดังนี้
หลักการ
เนื่องจากสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
การคลัง เพิ่มมากขึ้นการให้บริการกับประชาชนต้องสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนด
ครุภัณฑ์สํานักงาน ที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559(รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย) จํ า นวน 13,000 บาท (หนึ่ง หมื่ นสามพั นบาทถ้ ว น)
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เหตุผล
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ตามภารกิจด้านบริหารงานคลังที่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
ต่อการปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน
บาทถ้ว น )ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 31 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้
เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2559(รายจ่ายค้างจ่าย)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สํานักการคลัง)โปรดยกมือครับมีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14ท่าน

มติที่ประชุม
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ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการคลัง)
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 เรื่องญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการคลัง)
เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร
องนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เนื่องจากสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
การคลัง เพิ่มมากขึ้นการให้บริการกับประชาชนต้องสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนด
ครุภัณฑ์สํานักงาน ที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560
จํานวนเงิน 64,100บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(ตามรายละเอียดการโอนที่แนบมาพร้อมนี้)
เหตุผล
ด้วยสํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ตามภารกิจด้านบริหารงานคลัง
ที่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 47,900 บาท ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 16,200 บาทรวมเป็นเงิน 64,100 บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ธุวธารางกูร ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติครับสมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สํานักการคลัง)โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14ท่าน

มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 14เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. 2561เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษทุกท่าน
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอกล่า วให้ท่า นประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559ณ วันที่ 30 กันยายนพ.ศ.2559องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น215,498,409.11บาท
1.1.2 เงินสะสม218,090,281.57บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 87,299,960.18บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ
รวม 28,073,300บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 29โครงการ
รวม 45,321,900 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 66,118,271.63บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
378,415,028.13 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
26,836,246.67 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต
12,463,634.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
17,786,025.56 บาท
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
6,473,881.10 บาท
นายกเทศมนตรี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1,567,295.01 บาท
หมวดรายได้จากทุน
11,050.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
169,245,648.64บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
144,031,247.00 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 68,235,595.08บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน365,638,770.81บาทประกอบด้วย
งบกลาง
35,994,601.50 บาท
งบบุคลากร
157,277,732.92 บาท
งบดําเนินการ
114,761,794.05 บาท
งบลงทุน
38,219,518.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
19,385,124.34 บาท
(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
68,235,595.08บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
จํานวน6,948,494.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาลกิจการสถานธนานุบาลปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีรายรับจริง 56,211,749.41 บาท รายจ่ายจริง 31,070,182.13 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ
จํานวน111,660,726.18 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน 25,124,172.94 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.58
จํานวน 6,185,382.03 บาท
ทรัพย์จํานํา
จํานวน 260,242,700.00
บาท
ประเภทกิจการสถานีขนส่งกิจการสถานีขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีรายรับจริง 1,921,959.66 บาท รายจ่ายจริง 1,765,456.18 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ
จํานวน
บาท
เงินสะสม
จํานวน
บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน 156,503.48 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.59 จํานวน 1,699,529.22 บาท

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรี
2.1 รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
27,930,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
13,044,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
16,324,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 8,400,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
908,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
10,000.00 บาท
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รวมรายได้จัดเก็บ
66,616,500.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
164,400,000.00 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น164,400,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
200,983,500.00 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,983,500.00 บาท
รวม
432,000,000.00 บาท
2.2 รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
70,659,500.00 บาท
งบบุคลากร
181,713,040.00 บาท
งบดําเนินการ
129,597,140.00บาท
งบลงทุน
28,043,600.00บาท
งบรายจ่ายอื่น
- บาท
งบเงินอุดหนุน
21,986,720.00 บาท
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ
432,000,000.00 บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
หลักการ
นายกเทศมนตรี
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
- จากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป(6,109,100)

55,633,500
12,234,800
159,602,610
13,584,800
4,793,900
65,588,600
2,875,100
6,821,400
34,096,690
48,508,100

25
- จากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(42,399,000)
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
70,659,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
474,399,000
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จึ งได้ เสนอร่ างเทศบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ พิจารณาเห็นชอบต่อไป
โดยที่ เป็น การสมควรตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึง
ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ตั้งจ่ายเป็น
นายกเทศมนตรี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 474,399,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เป็ น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 432,000,000 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
55,633,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
12,234,800.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
159,602,610.00
แผนงานสาธารณสุข
13,584,800.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
4,793,900.00
แผนงานเคหะและชุมชน
65,588,600.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2,875,100.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6,821,400.00
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
34,096,690.00
แผนงานการพาณิชย์
6,109,100.00
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
70,659,500.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
432,000,000.00
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ข้ อ 5. งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการ จ่ า ยจากรายได้ เป็น จํ า นวนรวมทั้ งสิ้ น
42,399,000 บาท ดังนี้
งบกลาง
7,120,300.00
งบบุคลากร
3,664,300.00
งบดําเนินการ
3,275,000.00
งบลงทุน
170,000.00
รายจ่ายอื่น
28,169,400.00
รวมรายจ่าย
42,399,000.00
ข้ อ 6. ให้ น ายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ปฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
นายกเทศมนตรีก็ได้แถลงงบประมาณต่อสมาชิกสภาเทศบาล ต่อไปจะ
ประธานสภาเทศบาล เป็นการอภิปราย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านครับ ประมาณการรายรับ ก็คงต้องผ่านไปเพราะว่าดูแล้ว เป็นลักษณะ ดูทั้ง
สถานะการเงินการคลังก็ดูใช้ได้ครับท่านประธาน ดีมาก แต่ผมจะขอเจาะอภิปราย
เฉพาะส่วน เป็นเรื่อง ๆ ไป อยากจะให้ท่านสมาชิกเปิดไปหน้า 130 กองสวัสดิการ
สังคม โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผมเข้าใจว่า ตามรายละเอียดนี้ เป็นการใช้
ตามระเบี ย บข้ อบั ง คับ ต่ า ง ๆ ผมอยากจะให้มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ในโครงการนี้ ใ ห้ เ ป็ น
โครงการส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส เพราะครอบครัวบางครอบครัวเท่าที่เราเห็น บาง
ครอบครัวไม่มีอะไรจริง ๆ เป็นครอบครัวผู้ด้อยโอกาส หาที่อยู่ก็ไม่ได้ หางานทําก็ไม่
มี ตนเองก็พิการอะไรทํานองนี้ เขาด้อยโอกาส เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีโครงการ
อันนี้ขึ้น ก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ก็เพิ่มขึ้น
ได้ด้วยครับท่านประธาน อีกอันหนึ่ง อยากจะให้เพิ่มศูนย์ ผมเคยพูดตลอดเวลาว่า
ฐานะของเทศบาลเราอยู่ในฐานะที่สามารถจะดูแล ในฐานะสูงๆ กว่านี้ได้ เช่นเรา
อาจจะตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะที่ไม่มีผู้ดูแล คือเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยที่ไม่มีผู้ดูแลนี้เยอะ
นะครับท่านประธาน ถ้าหากเรามีศูนย์อยู่และมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลเรื่องนี้อยู่
ผมว่าจะเป็นเรื่องที่จะทําให้เทศบาลเรามีหน้ามีตายิ่งขึ้น และมีโอกาสได้ช่วยเหลือ
บุค คลเหล่ า นี้ ไ ด้ ผมก็ ข อเสนอไว้ ที่ เ คยเสนอเมื่ อ คราวก่ อน จนเสนอเรื่ อ งศู น ย์
สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะทําถึงขนาดนั้น ก็
เอาแค่ศูนย์ผู้ดูแลก็พอครับท่านประธาน อันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉย ๆ ครับ ต่อไปสํานัก
การช่าง หน้า 146 ผมตั้งข้อสังเกตเฉย ๆ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผมอ่ า นทุ ก เรื่ อ งมี แ ต่ เ รื่ อ งซื้ อ ของ และไม่ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาและวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการอะไรแม้แต่นิดเดียว ผมว่ายังไง ๆ อยู่ ก็จะคงไว้ก็ได้ จะเปลี่ยนไว้ก็ได้
ครับท่านประธาน ผมอ่านดูแล้ว ไม่เข้าใจเลย ต่อไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้า 121 ผมก็ว่าไป เพราะว่าคิดว่าคงไม่มีใครอภิปราย ก็มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจก็
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คือ โครงการดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็คล้าย ๆ กับโครงการที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ของกอง
สวัสดิการสังคม แต่คนละเรื่องกัน อันนี้เกี่ยวกับเรื่องยา ผมว่าโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ น่าให้การส่งเสริมสนับสนุน ผมว่าให้เจ้าหน้าที่ออกสํารวจ
ตัวเลขดูว่า ผู้ที่ไม่สามารถเยียวยา ไม่สามารถดูแลตัวเองในด้านสุขภาพได้ จะมีอีกไม่
น้อยนะครับ ท่านประธาน นี่ก็คืออีกโครงการหนึ่ง ผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ ว่า เราจะ
ให้บริการประชาชน ในเรื่องวัคซีนต่าง ๆ อย่างคราวก่อนก็เห็นว่าได้ฉีดวัคซีนไข้หวัด
นายบุญทัน เที่ยงธรรม ใหญ่ ผมว่านอกจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาจจะเป็ น วั ค ซี น ป้องกันบาดทะยัก วัคซีน
สมาชิกสภาเทศบาล
ป้องกันพิษ สุนัขบ้าอะไรทํานองนี้ หรือวัคซีนอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะบริการได้ ถ้า
หากว่าเป็นไปได้ เราตั้งงบประมาณไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องดี เป็นการช่วยเหลือประชาชน
เพราะว่าประชาชนส่ว นหนึ่งนั้น ในการช่วยเหลือตัว เองในเรื่ องวัค ซีนนั้น หายาก
เพราะว่าการไปฉีดวัคซีน อย่างผมไปฉีดวัคซีนที่คลินิกแห่งหนึ่ง ใช้ตังค์เยอะนะครับ
ประมาณ 700 – 800 บาท ก็แพงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า สาธารณสุข ถ้าจะใช้วัคซีน
เหล่านี้ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ผมว่าน่าจะมี อันนี้ ผมขอเสนอไว้ครับ ดู
งบกลางครับท่านประธาน หน้า 161 ผมเคยนําเรียนท่านนายกไว้เสมอว่า งบกลาง
ควรตั้งไว้เยอะ ๆ เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า มองไม่ออก เช่นพายุกระหน่ําแรง
และน้ํา เช่นปีนี้น่าห่วงเรื่องอุทกภัย เรื่องน้ําหลาก เรื่องลมพายุจัด หรือพวกภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดฝัน เห็นตั้งเอาไว้เพียงห้าแสนบาท
จริง ๆ แล้ว ตั้งไว้เยอะ ๆ ก็ได้ หรือเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ทางสังคม เช่น ทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม สํานักงานพุทธศาสนา หรือแม้แต่ทาง
จั ง หวั ด ขอความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ หรื อ ในภารกิ จ พิ เ ศษที่ ผ่ า นมา มี ภ ารกิ จ เยอะ
เพราะฉะนั้น งบกลางควรที่จะตั้งไว้มาก ๆ ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มี ส มาชิ ก ท่า นใด ประสงค์ จ ะอภิ ป รายอี กหรื อไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอเชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
นายกเทศมนตรี
คําถามหรือข้อแนะนําที่สมาชิกท่านได้สงสัยเรื่องโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ห้าหมื่นบาทที่เราตั้งไว้ในหน้า 128 ซึ่งอันนี้ จริง ๆ แล้วเราดูตามเนื้อ
งาน อันนี้เป็นงานของกองสวัสดิการสังคม และอีกงานหนึ่งนั้น เป็นงานดูแลผู้สูงอายุ
ดูแล้วจะคล้าย ๆ กัน อันนี้เป็นงานของกองสาธารณสุข สําหรับของกองสวัสดิการ
นั้นก็คือไปทํากิจกรรม ทํายังไง อาจจะเป็นการสร้างส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพให้
ผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ ได้มีงานทํา ได้หาเงินได้บ้า งเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งรายจ่าย เราตั้ง
เอาไว้ห้าหมื่นบาท คิดว่าคงจะเพียงพอ ถ้าจ่ายมากเกินไปเดี๋ยวก็โดนเรียกเงินคืน
สําหรับเรื่องวัคซีนนั้น ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า เดี๋ยวนี้เขาบอกแล้วว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณได้ ซื้อวัคซีนได้ แต่ก่อนซื้อไม่ได้ แต่เราก็ต้องมีจํานวน
ข้อมูลที่ชัดเจนว่า เรามีจํานวนประชากรแมวกี่ตัว ประชากรสุนัขกี่ตัว ไม่งั้นเราก็โดน
สตง.ท้วงติงอีก เพราะฉะนั้น การที่เราจะตั้งมาก ๆ ก็คงลําบาก เราคงจะใช้วิธีการ
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ประสานงานกับปศุสัตว์ให้เขามาเป็นผู้ดํา เนินการ ก็จะง่ายดี สําหรับงบกลางที่ตั้ง
เอาไว้ห้าแสนบาท ถ้าท่านเอางบประมาณในปีก่อน ๆ โน้น หลายปีผ่านมาเราตั้งไว้
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ตลอดเลยก็คือปีละสองล้าน ปี ที่ แ ล้ ว ตั้ ง ไว้ ห นึ่ ง ล้ า น มาปีนี้ตั้งไว้ห้าแสน ตั้ง
นายกเทศมนตรี
เอาไว้ห้าแสน เราคิดว่า 1.ภาวนาไม่อยากให้เกิดภัยพิบัติขึ้น 2.ตั้งไว้มาก ๆ หากเงิน
เหลือไม่สามารถที่จะโอนไปใช้ตัวอื่นได้ นอกจากประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเท่านั้น
3. งบประมาณปีนี้จํากัด ถ้าท่านสมาชิกได้เห็นงบประมาณที่เราได้ตั้งเอาไว้ กิจกรรม
อื่นลดลงหมดเลยนะครับ งานประเพณี งานอะไรต่าง ๆ จํานวนเงินลดลงหมด
เพราะปีนี้เงินไม่ได้มาก เงินสี่ร้อยกว่าล้าน ก็คงเท่ากับปีที่แล้ว เราต้องไปดูแลทุกอย่าง
เงินสี่ร้อยกว่าล้านถามว่าเยอะไหม ก็เกือบ ๆ ห้าร้อยล้าน ก็ครึ่งพันล้าน จ่ายรวม
แม้กระทั่งเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้พิการนี้ปีหนึ่งเกือบสิบล้านแล้ว เงินอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนอื่น สําหรับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ ก็มาเบิกที่เรา อันนี้ ผมก็
ถึงบอกว่า ตัวเลขมากเฉย ๆ แต่เงินที่เราจะไปพัฒนาให้น้ําให้ไฟให้ถนนกับพี่น้อง
ประชาชน มีไม่มาก แต่เราก็ดูตามความจําเป็นความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ภารกิจหลัก ๆ ของเราไม่ลดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุ เราได้ให้
ความสําคัญในเรื่องของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มีนโยบายให้ไปเยี่ยมถึงบ้าน
ไปบริการถึงบ้าน เพราะผู้สูงอายุนั้น จะเดินทางมาก็ไม่ง่าย เขาไม่สะดวก เขาไม่มี
รถยนต์ที่จะมาหาเรา เราต้องมีเจ้าหน้าที่ไปบริการ ไปดูแลเขา และเบี้ยผู้สูงอายุก็
เช่นเดียวกัน บางท่านไม่อยากให้เอาเข้าธนาคาร เพราะมาแล้วก็ลําบาก ไปเบิกยาก
เบิกไม่เป็น บางทีให้ลูกไปเบิก ลูกก็เอาไปซื้อขนมกิน ให้หลานไปเบิก หลานก็เอาไป
ซื้ออย่างอื่น ไม่ถึงคนแก่ ซึ่งอันนี้คนแก่บางที โดยเฉพาะคนแก่ติดเตียงบ้าง อะไรบ้าง
เราก็ เห็ น ใจ ซึ่ ง ผมกับ ส.ท.ก็ ไ ด้ ออกไปดู บางครั้ ง ก็ อ ดสงสารไม่ ไ ด้ ก็ ค วั ก เงิ น ใน
กระเป๋าให้ค่าอาหาร ให้ค่าใช้จ่ายของคนเฝ้า คนเฝ้าก็ยังไม่มีจะกิน อันนี้เราคิดว่า ใน
เขตเทศบาลเราก็ยังมีคนเดือดร้อนแบบนี้อยู่ แต่ขณะเดียวกันเราจะให้เงินไปเยอะ ๆ
ก็ให้ไม่ได้ เพราะระเบียบจํากัดอยู่แล้ว เราก็ประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์อีกทางหนึ่ง เขาก็ให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ได้ปีละครั้ง ครั้งละ
สองพัน ผมว่าน่าจะให้ได้มากกว่านั้น ครั้งละสองพันสําหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส แบบนี้ ปีละสองพัน ตกวันละไม่ถึงหกบาทด้วยซ้ําไป เขาไม่รู้ไปซื้อ
อะไรได้ บวกกับเงินผู้สูงอายุ บวกกับเงินผู้พิการอีก ก็ได้เดือนละพันกว่า สองพัน
รวมแล้วก็ตกวันหนึ่ง ห้า หกสิบบาท ค่าข้าว ค่าอาหารกินยังไม่พอเลย ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
นะครับที่เราคิดว่า บางอย่า งเราอยากจะให้คนเหล่านี้ แต่ด้วยระเบียบต่า ง ๆ ก็ไ ม่
สามารถที่จะทําได้ สําหรับเงินสํารองจ่าย ที่เราตั้งไว้ห้าแสน ก็อย่างเหตุผลที่ผมได้
เรียนไปแล้ว แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์จําเป็นขึ้นมา ถ้ามีเขตภัยพิบัติขึ้นมา เราก็
สามารถที่จะขออนุมัติต่อสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมได้อีก อันนี้ก็ขอเรียนว่า ก็คือ
เหตุและผลที่เราตั้งไว้น้อย ขอบคุณครับ
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
นายกเทศมนตรี ไ ด้ ชี้ แ จงให้ ส มาชิ กได้ รั บ ทราบแล้ ว ต่ อ ไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น
มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบขั้นรับหลักการ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
เลขานุการสภาเทศบาล ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
นายสมโภชน์ธุวธารางกูร
ในวาระที่ 2 นะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 เมื่อรับหลักการแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับ ต่อไปที่ประชุมจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิก
ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านครับ ขอเชิญเสนอท่านแรกครับ ท่า น
สมัย บํารุงกิจครับ
นายสมัย บํารุงกิจ
ประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผมนายสมั ย บํ า รุ ง กิ จ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผมขอเสนอนายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมัย บํารุงกิจ เสนอท่านสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ มี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเสนอท่านอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า ท่านสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติท่านแรก ขอเชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ ขอเชิญท่านกัน สินศิริ
ครับ
นายกัน สินศิริ
เรีย นท่า นประธานสภา ท่ านสมาชิ กผู้ทรงเกีย รติ ท่า นผู้มีเ กียรติทุก ท่า น
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกัน สินศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเสนอกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ผมขอเสนอคุณนิโรจน์ ธรรมรส ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเสนอชื่ อ ท่ า นอื่ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาล กรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 คือท่านนิโรจน์ ธรรมรสครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอท่าน
ที่ 3 ขอเชิญท่านอุดม แก้วคะตา ครับ
นายอุดม แก้วคะตา
กระผมนายอุดม แก้วคะตา ขอเสนอกรรมการแปรญัตติ คุณธนิต
สมาชิกสภาเทศบาล
เลิศพันธุ์พรหม ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านอุดม แก้วคะตา เสนอชื่อท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี สมาชิกแปรญัตติท่านที่ 3 คือ
ท่านธนิต เลิศพันธุ์พรหม ต่อไปเป็นการกําหนดวันประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ ขอเชิญท่านศิรภพ บุญลพ ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อ 45 วรรค 3 ผมขอ
เสนอกําหนดเวลาการนําเสนอคําแปรญัตติไว้ 24 ชั่วโมง โดยให้คณะกรรมการแปร
ญัตติรอรับคําแปรญัตติ เริ่มจากวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จากเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เริ่มจากเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่
11 สิงหาคม 2560 เริ่มจากเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีผู้รับรองถูกต้องครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายศิรภพ บุญลพ
ครับ และขอให้ท่านประธานกําหนดวันประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาล
ต่อไปครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ท่านศิรภพ บุญลพ ได้เสนอกําหนดวันแปรญัตติ 24 ชั่วโมง รอรับการแปร
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ วันที่ 9, 10, 11 ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และประธานขอ
กําหนดวันประชุมวาระที่ 2 ขั้นรับหลักการ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอนัดประชุม
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายศิรภพ บุญลพ
ขออนุญาตครับท่านประธาน เมื่อสักครู่ท่านประธานกล่าวผิดไปนิดหนึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ครับ นัดประชุมวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติครับ ไม่ใช่ขั้นรับหลักการครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอบคุณครับ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ใน
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สําหรับสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เชิญท่านเลขาได้ทําหนังสือแจ้งให้แก่
สมาชิกที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้ครับ
ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติอื่น ๆ ซึ่งประธานสภามีเรื่องที่
ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งเพิ่มเติม ขอแนะนําท่านอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ ซึ่งท่าน
ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญท่านแนะนําตนเอง และ
กล่าวความรู้สึกในการมาร่วมงานกับคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ
กราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่า นปลัดเทศบาลและข้า ราชการ ผู้มีเกียรติที่เคารพทุก
ท่า น มีโอกาสได้มาร่วมงานกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยได้รับความสนับสนุ น
จากผู้บริหาร และก็เป็นการมาทํางานร่วมกันในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะสมัยก่อน
ผมก็เคยทํางานร่วมกับทางเทศบาลมา ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นในระดับเทศบาล
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ หรือระดับอื่น ก็เคยทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ แต่ลักษณะการทํางานก็แตกต่างกัน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
ไป ในครั้งนี้ก็มาเป็นพนักงานของทางเทศบาล ซึ่งเป็นงานใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นการ
เรียนรู้งาน โดยต้องอาศัยความร่วมมือทางฝ่ายท่านนายก และทีมงานและเพื่อน
ข้าราชการที่นี่ ตลอดจนการสนับสนุนจากทางสมาชิกสภาเทศบาลของเรา ถ้า มี
อะไรแนะนํ า ก็ จ ะขอขอบคุ ณ และยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะทํ า งานกั บ พวกเรา
ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษก็ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ ต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญท่านอุดม แก้วคะตา

31
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เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมได้รับการร้องเรียนจากชุมชนหัวนา ชุมชน
ทุ่งนาดี ว่าถนนราชการรถไฟ คู่กับทางรถไฟ น้ําทะลักออกมาแต่ละครอบครัวตอน
เช้ามา ก็แจ้งสท. บอกว่าสท.ช่วยด้วย ไปตัดผมก็ได้ยินบ่นว่าทําไมเทศบาลไม่ดูแล
ทั้งๆ ที่ประชาชนก็เป็นบุ คคลอยู่ในเขตเทศบาล ที่เป็นที่ ของรถไฟ ผมคิ ดว่า จะมี
ระเบี ยบของรถไฟ ไม่ ใ ห้ ขุ ด ท่ อระบายน้ํา ไม่ ใ ห้ ขุด อะไรต่ า ง ๆ เพื่อป้องกั น ความ
ปลอดภัยของผู้สัญจร ผมได้รับข้อร้องเรียนมา อยู่ในฐานะผู้รับฟังความเดือดร้อน
ชุมชนได้รับความเดือดร้อนมาก็ไม่รู้จะทําอย่างไร จึงเรียนท่านประธานผ่านผู้บริหาร
ว่าจะทําอย่างไร เป็นลักษณะการปรึกษาหารือก็ว่าได้ คือคนที่อยู่อาศัยเป็นคนในเขต
เทศบาล แต่คนที่ได้รับประโยชน์คือการรถไฟ น้ําเจิ่งนองจากชุมชนทุ่งนาดี ไปจนถึง
ชุมชนหัว นา ตอนเช้า มาเป็ นทางยาว เกิ ดความเดื อดร้อนประชาชนก็ บ่นกัน ใน
ลักษณะปรึกษาหารือว่าจะทําอย่างไร ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญท่านนิโรจน์ ธรรมรส
ประธานสภาเทศบาล
นายนิโรจน์ ธรรมรส
กราบเรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่าน ผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมทุกท่านครับผมมีเรื่องอยากให้กํา ลั ง ใจผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน จากการได้ดูทางไลน์
บ้างได้ทราบจากประธานชุมชนบ้าง พี่น้องในชุมชนบ้างว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
มี ภัย พิ บัติ หรือมี เ หตุ ขั ดข้ องอะไรต่า ง ๆ แต่ ล ะกองฝ่ า ยได้ตั้ งใจเต็ มที่ ในด้ า นการ
พั ฒ นา ยกตั ว อย่ า งเช่ น ร่ อ งน้ํ า การระบายน้ํ า การตั ด กิ่ ง ไม้ แม้ แ ต่ ก ารพั ฒ นา
สวนสาธารณะ ต่าง ๆ จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งและดีเยี่ยม
ด้วย แต่ในส่ว นที่ท่านอุดม ท่านพูดนั้น ก็มีเป็นบางส่วนแต่ก็เป็นในระยะฤดูฝน
กระมัง หรือฤดูอื่นผมไม่ทราบ แต่ก็มีบ้างบางครั้ง ผมก็ผ่านไปทางนั้นอยู่เหมือนกัน
เรื่องหนึ่งคือขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทางการศึกษาจากการที่ไปร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนเทศบาล ทุกโรงร่วมกัน จัดที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี แต่ละครั้ง

นายนิโรจน์ ธรรมรส
สมาชิกสภาเทศบาล

จะเห็นว่ามีการพัฒนาการที่ดี มีกิจกรรมการออกบูทนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรม
เหล่านี้ส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้ไปคว้ารางวัล ที่ สพม. ผมไม่ทราบว่ากิจกรรม
ประกวดโครงงานชื่ออะไร เด็กเราก็ไปชนะ มาหลายโรงเรียน ไปคว้ารางวัลชนะเลิศ
มาก็เป็ นกํ า ลัง ใจให้ คณะผู้บ ริหาร คณะครู อาจารย์ ที่ฝึกสอนโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ผลที่ได้ก็คือตัวเด็กนักเรียน เขาเป็นคนได้รับเอง ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นก็ต้อง
นายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณท่า นสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบญัตติต่าง ๆ ที่คณะผู้บริหารได้
เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ซึ่งผมคิดว่าแต่ละญัตติแต่ละเรื่องนั้นล้วน
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 นั้น เราพยายามใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ก่อนนั้นเด็กก่อนวัย
เรียน เค้าจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เงินเหล่านั้นทางโรงเรียนก็
เอามาเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งผู้ ดู แ ลเด็ ก ซึ่ ง ผมเองคิ ด ว่ า เป็ น ภาระหน้ า ที่ ข อง
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เทศบาลอยู่แล้ว แต่ถ้าหากให้ผู้ปกครองมารับภาระตรงนี้ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ
แบบนี้ ก็ จ ะเป็ น ภาระของผู้ ป กครองมากขึ้ น ก็ เ ลยมอบนโยบายให้ กั บ ท่ า น
ผู้อํานวยการไปว่าต่อไปพนักงานที่ทางโรงเรียนจ้าง เทศบาลจะจ่ายให้เอง แต่ก็บอก
ทางโรงเรียนไปว่าขออย่าได้เก็บเงิน จํานวนนี้จากผู้ปกครองเลย ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าจะ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปได้มาก และคนที่มาดูแลเด็ก เมื่อเขาได้ค่าตอบแทน
จากเทศบาล ก็จะมีกําลังใจจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น และผมเองก็อยากจะเรียนว่า
ในเรื่องของท่านที่เสนอมาในเรื่องของการทําท่อระบายน้ํา หรือถนนที่อยู่ในที่รถไฟ
เราก็ จ ะได้ ไ ปประสานกั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ก็ อ ยากจะบอกว่ า การทํ า งานระหว่ า ง
หน่ ว ยงานต่ อ หน่ ว ยงาน ตามความจริ ง แล้ ว ก็ น่ า จะมี ก ารอะลุ่ ม อล่ ว ย ซึ่ ง ผมขอ
ยกตัวอย่างว่า ทางเทศบาลเคยทําถนน ข้างบิ๊กซีเข้าไป ไปลอดรถไฟ สิ่งนี้ก็เกิดจาก
ความผิ ด ของเราด้ ว ยที่ ไ ม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าตการรถไฟ แต่ ก็ คิ ด ว่ า การรถไฟก็ ไ ม่ น่ า
จะเดือดร้อน ทําถนนผ่านเพียงเท่านั้นเอง ลอดใต้สะพานไป การรถไฟก็บอกถ้าทาง
เทศบาลไม่รื้อ จะแจ้งความดํา เนิน คดี อย่างที่ เราทราบกันดี ถ้า อะไรหากไม่ใช่ ที่
สาธารณะ ของแผ่นดิน หรือที่ทางหลวงของแผ่นดิน ท้องถิ่นเรานั้น การจะทําอะไร
ก็จะต้องขออนุญาตก่อน ซึ่งรถไฟไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านรู้อยู่ เช่าเวลาสามปียังไม่ได้
เลย รถไฟไทยก็แบบนี้ละครับ ถึงจะเจริญลง ๆ ค่อยดูรถไฟรางคู่ผ่านก่อน ค่อยว่า
กันใหม่ก็แล้วกัน แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางเทศบาลเราจะประสานไปเรื่อย ๆ ก็เข้าใจ
ครับตรงนั้นเป็นที่ชุมชน เป็นที่พลุกพล่าน เวลาหน้าฝนก็เกิดน้ําหลากบ้าง ก็ธรรมดา
อดทนนิดหน่อย พวกเราในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เป็นตัวแทนของ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เทศบาล ก็มีหน้าที่ช่วยประชาชน ก็มีหน้าที่ช่วยเทศบาล ท่านต้องช่วยสองที่นะ
นายกเทศมนตรีครับ
ช่วยเทศบาลด้ว ย ช่วยประชาชนด้วย คือช่วยชี้แจง ให้ประชาชนได้เข้าใจ ตอนนี้
สมาชิกหลายท่านก็เข้าใจ เราก็บอกว่าเอาเงินผู้สูงอายุ ใครไม่สะดวกมาเทศบาล
สมาชิกนี่แหละไปกับพนักงานไปมอบให้ถึงที่บ้านเลย เราจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้
โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของผู้ที่ยากไร้ ของผู้ที่เดือดร้อน บางครั้งเห็นเขามาเบิกเงิน
กับเทศบาล 600 บาท 700 บาท 800 บาท นั่งมอเตอร์ไซต์มา ค่ารถไปกลับ 100
บาทแล้วครับ โดนหัก 100 บาทแล้วค่า มอเตอร์ไซต์รับจ้าง ก็อยากจะบอกว่าเรา
อยากจะแบ่งเบาภาระ ข้อ1) ก็อยากจะแบ่งเบาภาระของผู้สูงอายุ ของผู้พิการ ข้อ
2) อยากจะไปเห็นความเป็นอยู่ ของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เผื่อเราจะช่วยทางอื่นได้อีก
บ้ า ง ก็ ข อขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบใน
ญัตติต่าง ๆ ของทางผู้บริหารที่ได้เสนอต่อสภา ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ก็ขอขอบคุณท่านประธานชุมชน ที่มาร่วมสังเกตการณ์ ขอบคุณทุกท่านที่
ประธานสภาเทศบาล มาร่ ว มประชุ มในวั นนี้ ในบทบาทหน้ า ที่ข องการทํ า งานบางเรื่ องอาจจะถู ก ต้องแต่
ไม่ ถู ก ใจผู้ ค นส่ ว นหนึ่ ง ก็ ข ออย่ า ให้ ห มดกํ า ลั ง ใจ เพราะว่ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท่ า นทํ า ไป
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน หมดระเบียบวาระ ขอปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุม

เวลา 13.25 น.
(ลงชื่อ)
เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล
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