รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายนพดล
2. นายสมพร
3. นายประพันธ์
4. นายเกษม
5. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายสมโภชน์
2. นายศิรภพ
3. นายกัน
4. นายกิตติศักดิ์
5. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
6. นายธนิต
7. นางชนิตา
8. นายนิโรจน์
9. นางลลิตา
10. นายวันดี
11. นายสันติชัย
12. นายสมัย
13. นายสฤษฏ์
14. นายอุดม
15. นายสุรศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมาโนช
2. นายนนทวัชร์
3. นายบุญทัน
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
นวเลิศปรีชา
แซ่จึง
ชาลากูลพฤฒิ
บํารุงกิจ
นาควารินทร์
แก้วคะตา
เตรียมพิทักษ์

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

มหาสุวีระชัย
เกษชุมพล
เที่ยงธรรม

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
บัวบาน
รองปลัดเทศบาล

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
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4. นางจุฑารัตน์
5. นายชัยชนะ
6. นางภคมน
7. นางสมพร
8. นายศักดิ์ไชย
9. นายนคเรศ
10. นางชนพรพรรณ
11. นายบุญส่ง
12. นางสาวนัฎฐนันท์
13. นางวราภรณ์
14. นางสมพิศ
15. นายอดิศักดิ์
16. นางเอมฤดี
17. นายสนั่น
18. นายอนุรัตน์
19. นายนภดล
20. นายพงษ์พิมล
21. นางศิรินทิพย์
22. นางพิศมัย
23. นางวรรณภา
24. นางบุณณดา
25. นางอรอนงค์
26. นางสุวนัส
27. นางเครือวัลย์
28. นางนันท์นภัส
29. นายธนัชกฤศ
30. นางสาวพัชรี
31. นายต่อพงศ์
32. นางสาววาสนา
33. นางสมใจ
34. นางสาวธัญลักษณ์
35. นางจิณห์วรา
36. นางสาวชนัดดา
37. นางเจียมจิตร
38. นางนิตยา
39. นางอรอินทร์
40. นางสุปาณี

หอมหวล
ผลาพงศ์
คําตา
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ศรีโท
ลําสมุทร
ตระกาลจันทร์
สีหะวงษ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
รุ่งโรจน์
ทองพันชั่ง
อุตอามาตย์
ลีธีระประเสริฐ
ทองดี
คําลอย
ดอกไม้
สุวรรณจันทร์ดี
เควันดี
ผงผ่าน
สุระพล
บัวมาศ
ทรงกลด
ผายพิมพ์
บุญชูธนะวัตร
แถวทัศน์
จันทร์พวง
หนูชูด
กันหะบุตร
ยิ้มอรุณรักษ์
ทองดี
สีเหลือง
จันทร์พวง
ใจหาญ
อินทรวงษ์โชติ
ดําริห์

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
รก. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
ผอ. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
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41. นางสาวนัยนา
42. นางรจนา
43. นางสาวสิริสุดา
44. นายเสกสรร
45. นางชัญญา
46. นางนงลักษณ์
47. นางสาววาสนา
48. นายทรงศักดิ์
49. นางนิชาภา
50. นายธนพร
51. นางสุภาพร
52. นายวัลลภ
53. นางชยาภัสร์
ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นางสาวลัดดาศรี
2. นางสาวสุวรีย์
3. นายสมเกียรติ
4. ร.ต.ต. สายันต์
5. นางสาวอรัญชย์ญา
6. นางสาวอรสา

อรัมสัจจากุล
อรัมสัจจากุล
มหาลวเลิศ
มหาลวเลิศ
จิตโชติ
นาจําปา
มะโนรมย์
สถาปนะนันท์
หนองคู
พิมกรณ์
ชมโฉม
เหลือล้น
ตระการไทย

นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พูลแก้ว
เสนาะ
ศรีโวหะ
เพิ่มบุญ
กิ่งสกุล
สิงห์เทพ

ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดเจียงอี
ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดเจียงอี
ประธานกรรมการชุมชนสนามบิน
ประธานกรรมการชุมชนศรีมงคล
ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดหลวง
ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดหลวง

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 บัดนี้
ได้เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืน
ขึ้นประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สําหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศจังหวัดศรีสะเกษครับ
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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เลขานุการสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจํา ปี 2560 เพื่อประชุมพิ จารณา เรื่ องขออนุมัติ สภาเทศบาลเมื องศรีสะเกษ
ในการจ่ า ยเงิ นสะสมสมทบการก่อสร้ า งอาคารเรี ย น 4 ชั้ น 12 ห้ องเรี ยน สํา หรั บ
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) และเรื่องอื่น ๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งเทศบาล ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ และเมื่อนายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษได้ร้องขอ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายธวัช สุระบาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560)
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
1.3) รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2560
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25, 28 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบจ่ายเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินบํารุง ศูนย์บริการสาธารณสุข
2 - 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 1
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน
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ดังนี้ 1) นางสาวลัดดาศรี พูลแก้ว ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดเจียงอี 2) นางสาวสุวรีย์
เสนาะ ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดเจียงอี 3) นายสมเกียรติ ศรีโวหะ ประธานกรรมการ
ชุมชนสนามบิน 4) ร.ต.ต. สายันต์ เพิ่มบุญ ประธานกรรมการชุมชนศรีมงคล 5) นางสาว
อรัญชย์ญา กิ่งสกุล ผู้แทนกรรมการชุมชนวัดหลวง 6) นางสาวอรสา สิงห์เทพ ผู้แทน
กรรมการชุมชนวัดหลวง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
(เดือนตุลาคม 2560) ขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
เมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
นายกเทศมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560)
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
ด้ว ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทํา แผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 29(3)
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
นายกเทศมนตรี
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ระเบียบวาระที่

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 29(3) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอนําเสนอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง
ที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560) ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังรายละเอียดที่แนบเรียน
มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.1 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560) ต่อสภา
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เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ
29(3) ให้ ส ภาท้ องถิ่ น ทราบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว สมาชิ ก ท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะ หรื อ มี
ข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
ระเบียบวาระที่
1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.2) รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษและนําเสนอ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรี
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5
ข้อ
24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว
จึงแจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.2 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 แผนพัฒนาที่อนุมัติและประกาศใช้แล้ว
ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
ระเบียบวาระที่
1.3) รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.3) รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2560
นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการปิดงบการเงินประจําปีงบประมาณ
2560 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
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การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นประกาศสํา เนา
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2560 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษได้
รั บ ทราบผลการสรุ ป รายรั บ - รายจ่ า ย ของเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษผ่าน
รายงานทางการเงิ น และหากต้ องการทราบข้ อ มู ล ทางการเงิน เพิ่ ม เติม สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ฝ่ายสถิติการคลัง สํานักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ 045นายกเทศมนตรี
826260-62 ต่อ 102
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.3 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ ได้รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2560
แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
101 ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ประกาศสํ า เนา งบแสดงฐานะการเงิ น และ
งบอื่น ๆ ตามข้อ 100
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25, 28 กันยายน 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25, 28
กันยายน 2560 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอ
มติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามั ญ สมั ยที่ 2 ประจํ าปี 2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่ อวันที่ 25, 28
กันยายน 2560 โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้การรับรอง 14 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

ให้การรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักการศึกษา)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบจ่าย
ประธานสภาเทศบาล
เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักการศึกษา)ขอเชิญท่าน
รองนพดล จันทร์พวง ครับ
นายนพดล จันทร์พวง
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุ มั ติจ่ า ยเงิ นสะสมเพื่ อสมทบจ่ า ยเป็ น ค่ า ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ า ง ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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นายนพดล จันทร์พวง
ด้วยสํานักการศึกษา มีความประสงค์ จะขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เพื่ อจ่ายเงินสะสมเป็ นค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบู รณาการส่ งเสริ มการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูร ณาการ
ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงิน อุ ด หนุ น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ค่ าก่ อสร้า งอาคารเรี ยน 4 ชั้ น 12 ห้ องเรี ยน แบบตอกเสาเข็ ม (รหั ส สน.ศท.4/12)
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(วัดเจียงอี)งบประมาณทั้งสิ้น 10,071,600.-บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยจ่า ยจาก พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน
9,054,300.-บาท (เก้าล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และจ่ายจากเงินสะสม สมทบ
จํานวน 1,017,300.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยรับหลักการแห่งร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในคราวประชุม ครั้งที่ 34 / 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน
2560 กรณี เงิ นอุ ด หนุน เฉพาะกิ จ ค่า ที่ ดิน / สิ่ งก่ อสร้ าง เงิ นอุ ดหนุ นสํ าหรับสนับสนุ น
การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี)งบประมาณทั้งสิ้น 10,071,600.-บาท
โดยจ่ า ยจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จํา นวน 9,054,300.-บาท (เก้าล้านห้ าหมื่ นสี่ พั นสามร้อยบาทถ้วน) และจ่ ายจากเงิ น
สะสมสมทบจํา นวน 1,017,300.-บาท (หนึ่งล้า นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
โดยตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งกําหนด “ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณานําเงินสะสมมาใช้สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อดําเนิน
โครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น”
ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมสมทบเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี)เป็นจํานวน
เงิน 1,017,300.-บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
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นายนพดล จันทร์พวง โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1)ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ
รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึง
ถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว(รายละเอียดตามที่ แนบมาพร้อมกันนี้ )
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ท่านสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล ลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สําหรับญัตตินี้ การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบ
สมาชิกสภาเทศบาล
ในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ดิฉันเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจาก
รายงานสถานการคลังมีเงินเก้าสิบเอ็ดล้านบาท สามารถนําเงินล้านกว่าบาทไปใช้ได้ไม่มี
ปัญหาการวางแผนใช้จ่ายเงินในอนาคตหากเกิดเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย วาตภัย อุทกภัย
ซึ่งมีข่าวมาเรื่อย ๆ จากการสังเกตการณ์ว่าน้ําจะท่วม เงินล้านกว่า ที่จะสมทบกับเงินที่
กรมให้มา 9 ล้านกว่าสามารถสร้างโรงเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตเทศบาลในด้านของสังคม เพราะเป็นการรองรับนักเรียนในอนาคต
ที่จ ะมากขึ้น โรงเรี ยนเทศบาล 1 เป็ นที่ นิย มในการนํา บุ ตรหลานเข้ ามาเรีย น หากมี
โรงเรียนที่ดี มีอาคารเรียนที่พร้อมก็ไม่น้อยหน้าโรงเรียนอื่น ๆ ในการสมทบเงินส่วนนี้
ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ดิฉันเห็นดีด้วยคะ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
มีสมาชิกท่านอื่นประสงค์ จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรให้ ก ารอนุมั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อสมทบจ่ า ยเป็ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ อ ง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รวม 1 รายการ เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เนื่องจากมีประสงค์นําเงินงบประมาณไปใช้บริหารจัดการในภารกิจที่มีความ
จําเป็น จึงโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถเก็บขนขยะมูลฝอย รถเก็บกิ่งไม้ ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้การได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความพร้อมในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้าน
การให้บริก ารเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมื องศรีสะเกษ และลดปัญหาขยะ
ตกค้าง อันเกิดจากรถเก็บขนขยะชํารุดไม่สามารถออกให้บริการได้ตามเส้นทางและเวลา
ที่กําหนดไว้
จึ ง ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ ไขเพิ่ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้ อ 27 “การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
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นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สําหรับญัตตินี้งบประมาณ 2 แสนบาทที่ขอปรับโอน
สมาชิกสภาเทศบาล
ลดจากงานประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อมาตั้งจ่ายซ่อมรถโดยเฉพาะ รถขน
กิ่งไม้ 2 คัน ซึ่งสภาพรถค่อนข้างเก่า แต่หากซื้อคันใหม่ก็แพง หากซ่อมแล้วใช้ได้อีก 3 ปี
ก็คุ้มค่าที่จะซ่อม เพราะค่าซ่อมรถคันหนึ่งก็ไม่มากประมาณ 5-6 หมื่นบาทจะได้จํานวนรถ
มากขึ้น หากไม่ซ่อมจะรอซื้อใหม่ก็มีข้อจํากัดด้านงบประมาณเรื่องความต้องการของประชาชน
เป็นสิ่งจําเป็น เมื่อรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้แต่พอโตไม่สามารถตัดกิ่งไม้ได้เพราะต้นไม้สูงใหญ่
นางลลิตา นวเลิศปรีชา จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลหากเทศบาลไม่มีรถให้บริการประชาชน บ้านเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
จะไม่สวยงาม รกรุงรัง มีการร้องขอเป็นประจําสํานักปลัดก็ได้ทํางานร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุข สํานักการช่างมีงานให้ทําทุกวัน ก็ยินดีนะคะสําหรับญัตตินี้
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร มี สมาชิ กท่ านอื่ นประสงค์ จะอภิ ปรายเพิ่ มเติ มหรื อไม่ เมื่ อไม่ มี ต่ อ ไปผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินบํารุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินบํารุง ศูนย์บริการ
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข 2-5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี
ศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบํารุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ด้วยเทศบาลเมื องศรีสะเกษ มี ความประสงค์จะขออนุมั ติจ่า ยเงินบํ ารุง ศูน ย์
บริการสาธารณสุข 2-5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ่ายเงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับจัดซื้อค่าครุภัณฑ์จํานวน 20 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เพื่ อเป็ นการสนั บ สนุ นวั ส ดุอุป กรณ์ ใ ห้ ศู นย์ บริก ารสาธารณสุ ข สํา หรั บการ
สาธารณสุขและบริหารจัดการ รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในเขต
เทศบาล เมืองศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ จ่ายเงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้งนี้การปฏิบัติ
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เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6 (5) การใช้จ่ายเงินบํารุง ตาม (5)

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ “ค่าครุภัณฑ์ หน่วยบริการสาธารณสุข” ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอ
รองนายกเทศมนตรี
ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ)

ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 5 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สําหรับเงินบํารุงขอคําชี้แจงว่าเงินบํารุงคือเงินอะไร
สมาชิกสภาเทศบาล
มาจากส่วนไหน จํานวน 498,000 บาท ไม่เข้าใจคําว่าเงินบํารุงและไม่เข้าใจที่มาของเงิน
ส่วนการนําไปซื้อครุภัณฑ์สํานักงานให้ศูนย์บริการสาธารณสุขก็เห็นดีด้วยเพราะเป็นการ
นําไปใช้ประโยชน์
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน สําหรับเงินบํารุงของรอง
นายกเทศมนตรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขมีที่มาหลัก ๆ คือเงินบํารุงที่รับจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการส่วนหนึ่ง
และเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่จ่ายเป็นค่าบํารุง ศูนย์สุขภาพชุมชน
จะมีค่าสาธารณูปโภคซึ่งเทศบาลเป็นเครือข่าย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ (คปสอ.)ร่วมกับโรงพยาบาล หนึ่งปีจะมีประมาณเก้าหมื่นหรือแสนบาท
เงินบํารุงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการและส่วนที่รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ
ส่วนอื่น ๆ อีก สมทบติดต่อสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลักการคือเงินบํารุง อยู่ในระเบียบ
เงินบํารุง ของสถานบริการสาธารณสุข ใช้ในงานบริการสาธารณสุข ในปีนี้ระเบียบนี้
สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น การให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของนายกเทศมนตรี
จะมีการยกระดับการบริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นศูนย์การแพทย์
หรือโรงพยาบาล ในอนาคต เงินส่วนนี้ ทั้ง 4 ศูนย์ มีเงินรวมกันอยู่ประมาณ 10 ล้าน
เพื่อซื้อรถหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ได้ระเบียบนี้เพิ่งประกาศใช้ วันนี้ที่จะขออนุมัติเป็น
การเริ่มต้นปรับปรุง ของศูนย์บริการสําหรับศูนย์3 ได้เริ่มปรับปรุงแล้วแต่รูปแบบอาคาร
เป็ นแบบเดิ ม ผู้ป่ ว ยต้ องเดิ น ขึ้ น ขั้น 2 ผู้ สู งอายุ จ ะมี ปั ญหาการขึ้ น บั น ได จึ งปรั บไปที่
ศูนย์ 4 ผู้ป่วยไปรับบริการโดยไม่ต้องขึ้นบันได สามารถทําเป็นศูนย์แพทย์หรือโรงพยาบาล
ในอนาคตหากเป็นศูนย์แพทย์อาจมี 2 แห่งให้บริหารเมืองใต้และเมืองเหนือ หากเป็น
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โรงพยาบาลจะต้องมีขีดความสามารถที่สูงกว่าและการให้บริการต้องสูงด้วยซึ่งอยู่ในช่วง
การวิเคราะห์และออกแบบ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผม
ประธานสภาเทศบาล
จะขอมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติ จ่ายเงินบํารุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 – 5
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

มติที่ประชุม
ปิดการประชุม

เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 แล้ว

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )

