รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายมาโนช
2. นายนพดล
3. นายสมพร
4. นายประพันธ์
5. นายเกษม
6. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายสมโภชน์
2. นายศิรภพ
3. นายกัน
4. นายกิตติศักดิ์
5. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
6. นายธนิต
7. นายนนทวัชร์
8. นายบุญทัน
9. นางชนิตา
10. นายวันดี
11. นายสันติชัย
12. นายสมัย
13. นายสฤษฏ์
14. นายอุดม
15. นายสุรศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางลลิตา
2. นายนิโรจน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพิพัฒน์
3. นางอุไร

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
ดอกไม้
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

นวเลิศปรีชา
ธรรมรส

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
บัวบาน
รองปลัดเทศบาล

ลากิจ
ลากิจ
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4. นางจุฑารัตน์
5. นายชัยชนะ
6. นางภคมน
7. นางสมพร
8. นายนคเรศ
9. นายบุญส่ง
10. นางสาวณัฎฐนันท์
11. นางวราภรณ์
12. นางสมพิศ
13. นายอดิศักดิ์
14. นางเอมฤดี
15. นายอนุรัตน์
16. นายนภดล
17. นายพงษ์พิมล
18. นางศิรินทิพย์
19. นางพิศมัย
20. นางบุณณดา
21. นางสาววิลาวัลย์
22. นางพรจิต
23. นางอรอนงค์
24. นางโสมาวดี
25. นางเครือวัลย์
26. นางคุณัญญา
27. นางสาวธัญลักษณ์
28. นางจิณห์วรา
29. นางสาวชนัดดา
30. นางนิตยา
31. นางอรอินทร์
32. นางภัทรกรรณ
33. นางสาวสิริสุดา
34. นางสาวพชระ
35. นางนงลักษณ์
36. นางสาววาสนา
37. นายทรงศักดิ์
38. นางนิชาภา
39. นางสุภาพร
40. นายวัลลภ

หอมหวล
ผลาพงศ์
คําตา
สังข์สุวรรณ
ศรีโท
ตระกาลจันทร์
สีหะวงษ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
รุ่งโรจน์
ทองพันชั่ง
ลีธีระประเสริฐ
ทองดี
คําลอย
ดอกไม้
สุวรรณจันทร์ดี
ผงผ่าน
จึงอนุวัตร
สืบเสน
สุระพล
โสมศรีแพง
ทรงกลด
มากพยับ
ยิ้มอรุณรักษ์
ทองดี
สีเหลือง
ใจหาญ
อินทรวงษ์โชติ
อรรถเวทิน
มหาลวเลิศ
ศรีสุธรรม
นาจําปา
มะโนรมย์
สถาปนะนันท์
หนองคู
ชมโฉม
เหลือล้น

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
รก. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ
ผอ. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายสถิติการคลัง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายนิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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41. นางณภัทญ์
พรรณรักษ์
42. นางณภาภัช
สุขสมาน
43. นางสาวลภัสรดา ศรีรมย์
44. นางสาวพรทิพย์ เจตจงใจ
45. นางเจียมจิตร
สุททวี
ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
2. นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศษฐ
3. นางบุญญาภา ปุกสันเทียร
4. นายเนื่อง สําเนา
5. นางประสพ วงษ์ใหญ่
6. นางปราณี
สงค์แก้ว
7. นางสาวสมนิต วงษ์ทอง
8. นางสาววรรณภา ศรีสุดโท
9. นางสาวจุฑารัตน์ ดอกโศก
10. นายอุทัย ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มูลทา
12. เด็กหญิงณัฐชา ไชยดรุณ
13. เด็กชายชัชชนก สมตระกูล
14. นางศิริขวัญ นาราช
15. นางสาวผุสดี โกฏิทอง
16. นายสุภาพ ทองมี
17. นางสาวดลหทัย เกษชุมพล
18. นางภัทรา ปลื้มชิงชัย
19. นางสาวสุธาสินี จัตวานนท์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนารายได้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตัวแทนท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการชุมชนสวนสมเด็จ
ผู้แทนกรรมการชุมชนสวนสมเด็จ
ผู้แทนกรรมการชุมชนสะพานขาว
ผู้แทนกรรมการชุมชนโนนสํานักมิตรภาพ
นักศึกษา มรภ.ศก.
นักศึกษา มรภ.ศก.
นักศึกษา มรภ.ศก.
นักศึกษา มรภ.ศก.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
นักวิชาการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 บัดนี้
ได้เวลาประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืนขึ้น
ประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สํา หรั บการประชุ มในวันนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาลเมื องศรีสะเกษ สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ ง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
เรื่องที่ 1 วันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คือ คือ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ซึ่งเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 2)
นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศษฐ ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กลุ่ม งานกฎหมายท้ องถิ่ นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ 3) นางบุ ญ ญาภา ปุก สั นเที ยร ประธาน
กรรมการชุ มชนสวนสมเด็จ 4) นายเนื่อง สํ าเนา ผู้ แทนกรรมการชุม ชนสวนสมเด็ จ
5) นางประสพ วงษ์ ใหญ่ ผู้แทนกรรมการชุมชนสะพานขาว 6) นางปราณี สงค์แก้ว
ผู้แทนกรรมการชุมชนโนนสํานักมิตรภาพ ยินดีที่ท่านได้มาร่วมสังเกตุการณ์
ในนามตัวแทนท่านผู้ว่ าราชการจังหวัดศรี สะเกษ และในโอกาสที่ท่านย้ายมา
ดํารงตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนเชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าว
กับผู้เข้าประชุม
นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ขออนุญาตแนะนําตัวอีก
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งหนึ่ง คือไม่ใช่คนใหม่ มาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามของการมาอยู่ศรีสะเกษ จริงๆก็ทํางาน
กับพี่น้องชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ศรีสะเกษ หรือว่าอยู่ที่ไหน ไปอยู่ที่
กรมก็ค่อนข้างจะนาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ทํางานอยู่กับพี่น้องชาวท้องถิ่น
ตลอด จากศรีสะเกษ ก็ไปอยู่ที่อุบล มหาสารคาม ก็ทํางานกับท้องถิ่นเหมือนเดิม ก็ขอ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิ กทุกท่าน มีอะไรที่ทางสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดที่จะ
ได้รับใช้ท่านในการประสานงานการดูแลการจัดการเรื่องงานต่าง ๆ ก็ยินดีนะครับ ไม่ต้อง
เกรงใจ รวมทั้งเพื่อนราชการด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรก็ได้ตลอดเวลา ยินดีรับใช้ ในส่วนของ
ทางกรมเอง ก็เห็นว่าท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หาก
ว่ า ท่ า นต้ อ งการใช้ ใ ห้ ป ระสานงานต่ า ง ๆ ของท้ อ งถิ่ น ในส่ ว นของกรม ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานให้ทุกเรื่องครับ และในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ติดราชการ
เลยมาร่วมประชุมสภากับทางเทศบาลเมืองไม่ได้ ก็เลยได้มอบผมมา และมีโอกาสได้มา
เจอพี่น้องชาวท้องถิ่น ที่เคยทํางานมาร่วมกัน ก็ยินดีมากครับ ขอบพระคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ยินดีที่จะได้ปฏิบัติงานร่วมมือกันต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นเรื่องที่ 2 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
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นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
เลขานุการสภาเทศบาล ไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีประจําปี 2560
ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์
ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 1
ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ในโอกาสนีข้ อกราบเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน
และคุณครูที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ครับ
1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มูลทา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เด็กหญิงณัฐชา ไชยดรุณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เด็กชายชัชชนก สมตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คุณครูผู้ควบคุมมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คุณครูศิริขวัญ นาราช
2. คุณครูผุสดี โกฏิทอง
3. คุณครูสุภาพ ทองมี
4. คุณครูดลหทัย เกษชุมพล
5. คุณครูภัททรา ปลื้มชิงชัย
6. คุณครูชนัญญา ประสานพันธ์
7. นางสาวสุธาสินี จัตวานนท์
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรี ยนท่ า นประธานสภาเทศบาล ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ทรงเกี ยรติ ท่ า นสมศั ก ดิ์
นายกเทศมนตรี
พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้แทนชุมชน
ที่เคารพรั กทุ กท่ า นครั บ อยากจะบอกว่ า วั นนี้ มี โ อกาสได้ ชื่น ชมแสดงความยิ น ดี กั บ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ที่ได้เข้าไปแข่งขัน ประกวดในระดับประเทศ ใน
โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี วันนี้มาแสดง
ความยินดีเป็นครั้งที่สามแล้ว เพราะว่าอาจารย์บอกว่าคะแนนแพ้แค่จุดแค่นั้น ไม่ถึงหนึ่ง
คะแนน ผมบอกว่าจะได้เท่าใดก็แล้วแต่เราได้เป็นตัวแทนในระดับภาค ถือว่าไม่ธรรมดา
เมื่อไปถึงแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะเสียหาย ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับนักเรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษของเราด้วย ผมได้ดูจาก
คลิปแล้วก็รู้สึกดีใจ ที่เด็กโรงเรียนเทศบาลเราก็มีความสามารถ ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์
อีกนะครับ ถ้าหากไม่มีอาจารย์เด็กก็คงจะไม่มีความรู้ความสามารถถึงขนาดนี้ ที่ผ่านมานั้น
หลายคนอาจจะมองข้ามโรงเรียนเทศบาลเราไป เด็กเทศบาลเราไม่ธรรมดา ไปแข่งอะไรก็
ได้รับรางวัลระดับภาค และระดั บประเทศ ผมบอกกับผู้ อํานวยการชัย ชนะ ผลาพงศ์
ว่าเราได้รางวัล 30,000 บาท เราไม่ได้ดีใจตรงที่เงิน 30,000 บาท เพราะเราจ่ายไป
มากกว่านั้น โดยเฉพาะค่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ได้ไปหมื่นกว่าบาทนะครับผู้อํานวยการ
สํานักการคลังไม่พอจ่าย นายกก็ต้องแถมให้อีก ผู้อํานวยการโรงเรียนก็ต้องแถมให้อีก
เงิ น ที่ ไ ด้ ไ ปไม่ เ พี ย งพอนะครั บ ก็ อ ยากจะร้อ งเรี ย นหน่ อ ย ไม่ รู้ ว่ า จะร้ องเรี ย นกั บ ใคร
ร้องเรียนกับท่านท้องถิ่นเลยดีกว่า การเดินทางไปอย่างนี้ ก็ระบบราชการได้น้อยและจํากัด
ผมก็เลยให้ค่าขนมไปนิดหน่อย ท่านผู้อํานวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ ก็อาจจะคิดว่าผมให้
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น้อยก็เลยแถมให้อีก นี่แหละคนเป็นผู้อํานวยการก็เป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราคิดว่า
สิ่ ง ที่ เ ราได้ ม าเป็ น ความภาคภู มิ ใ จ เป็ น เครดิ ต ของโรงเรี ย น เป็ น ชื่ อ เสี ย งของจั ง หวั ด
ศรีสะเกษของเราก็คิ ดว่าลูกๆ ที่ไปก็ได้รับประสบการณ์แล้วกลับมาเพื่อจะได้ปรับปรุ ง
ไปสู่อนาคตในภายภาคหน้า ผมก็ได้เห็นแล้วว่าหนูน้อยสามคนที่ไป ดูแต่ละคนก็มีอนาคต
ที่ยาวไกลก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ได้เล่าเรียน ได้เป็นคนเก่ง คนดีของศรีสะเกษของเราตลอดไป
ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ขอชื่นชมความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้สร้าง
ประธานสภาเทศบาล
ชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นเกียรติศักดิ์ศรี ขอให้รักษามาตรฐานและความ
ดีนี้สืบไป
1.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1.1) รายงานการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) ขอเชิญ ท่านด็อกเตอร์
ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ระเบียบวาระที่

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพ
นายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้ปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
การดํ า เนิ นการดังกล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่งของการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา โดย
ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีกระบวนการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการเรีย บร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้แนบเรียนมา
พร้อมนี้
จึงแจ้งสภาเทศบาลเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับระเบียบวาระที่ 1.1 ด็อกเตอร์ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เมื องศรี สะเกษ ได้ร ายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (ประเมิ น
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ให้
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สภาท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ
ขอเชิญท่านบุญทัน เที่ยงธรรม
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ บ ริ หารที่ เ คารพทุ ก ท่ า นครั บ จากที่ ผ มได้ อ่ า นรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) อ่านดูแล้วรู้สึกงงๆ นะครับ ซึ่ง
ในเรื่ อ งการประเมิ น และติ ด ตาม ก็ มี อ ยู่ 2 เรื่ อ ง เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ เ รื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ก็ประกอบไปด้วย ประเด็นในการพิจารณาอยู่ 3 เรื่อง คือข้อมูลทั่วไป และ
ข้ อมู ล พื้ น ฐาน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การวิ เ คราะห์ ส ภาวการณ์ แ ละศั ก ยภาพ
รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1- 10 นะครั บ ประเด็ น ที่ อ ยากจะขอถาม
คณะกรรมการติดตามและประเมิน เปิดไปหน้าที่ 2 ครับ ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษาที่ใช้ในการให้คะแนน ใช้คําว่าประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ ผมอ่านดูก็งง แสดงว่าข้อความศักยภาพ เช่น ที่ตั้ง หมู่บ้าน ชุมชน ตําบล ลักษณะ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม ของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ไม่มีอยู่ในแบบที่เราไปประเมินหรือไม่ หรือมีอยู่แล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
หรือเอามาพูดอีกครั้งหนึ่ง ภาษาที่ใช้ก็ใช้คําว่า ควรประกอบด้วยข้อมูล แสดงว่าข้อมูลเก่า
ไม่มี เรามาใส่ข้อมูลใหม่ให้อย่างนั้นหรือไม่ครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง ในเมื่อเราใส่ลงไป
แล้ว เราก็มาให้คะแนนครับท่านประธานครับ คะแนนก็ไม่ติดใจครับเป็นคะแนนที่ดี และ
น่า ชมเชย ส่ ว นรายการที่ 2 คื อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ ดู แ ล้ ว มีลั ก ษณะที่
สอดคล้องดี ดูลักษณะเป็นการให้คะแนน ก็ไม่ใช้คําว่าควรมี แสดงว่าติดตามสิ่งที่มีอยู่ อัน
นี้ก็ อยากจะถามคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น จะตอบก็ไ ด้ หรือไม่ต อบก็ ไ ด้ ค รั บ
ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน สําหรับ
นายกเทศมนตรี
ประเด็นในการพิจารณา หรือว่าเป็นแบบฟอร์มที่มาให้ประเมิน อันนี้ก็ถือเป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน จากกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ส่ ง มาให้ ถื อ ว่ า เป็ น แบบฟอร์ ม
มาตรฐานทั่วไปทุกแห่ง สําหรับผู้ที่มาประเมินนั้น เป็นบุคคลภายนอกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็เป็นสมาชิกสภา ผู้แทนชุมชน ก็ถือเป็นผู้มาประเมินเรา ก็ขอเรียน
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควรให้
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้การรับรอง 14 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

ให้การรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญท่านรองมาโนช มหาสุวีระชัย ครับ
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 3

นายมาโนช มหาสุวีระชัย
ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานัก/กอง ต่างๆ ดังนี้
สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
สํานั กการช่าง แผนงานเคหะและชุ มชน งานกํา จัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกู ล
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ จํ า นวน 1 รายการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ รวม 2 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบเรียนมาท้ายนี้
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ มีความจํ าเป็นที่จะต้องซ่ อมแซมและบํ ารุ งรั กษา
ครุภัณฑ์ของสํานักงาน ให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้ งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติ ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ เพื่ อขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ มีสมาชิก
ยกมือให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ ซึ่งมีเอกสารแนบ ที่คณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล
ได้ส่งร่างเข้ามาขอเชิญท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง การกําหนดภารกิจ/งาน/บริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตามที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ สมัค รเข้ ารับการประเมิ นรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรี
นั้น ซึ่งตามแบบประเมิน เกณฑ์ ชี้ วัด สํา หรับการคัดเลือกองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชน ได้มีหัวข้อการประเมิน
ข้อ 7.1 (3) มีการกําหนดภารกิจ/งาน/บริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
โดยมาจากมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้ น เพื่อความสอดคล้ องตามแบบประเมิน เกณฑ์ ชี้วั ด สํ าหรั บการคั ดเลื อก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในปีต่อไป จึงเรียนเสนอการกําหนดภารกิจ/งาน/บริการที่
จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีมติ
ร่วมกันในการกํา หนดประเด็นการจัดบริการสาธารณะที่จะสํา รวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
คณะผู้บริหารได้เสนอ ร่างขอบเขตการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ประธานสภาเทศบาล ตามภารกิจการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะ
หรือจะเพิ่มเติมด้านใดตามที่คณะผู้บริหารได้ให้สภาได้เสนอแนะพิจารณาร่วมกัน ตามที่
เราได้ส่งเอกสารให้ในวาระการประชุม ท่านสมาชิกสภาจะมีเพิ่มเติมด้านใดบ้าง เชิญท่าน
บุญทัน เที่ยงธรรม
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่านครับ ผมดูแบบการประเมิน ดูแล้วก็ละเอียดดีมาก แต่ในขอบเขตของการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามภารกิจบริการสาธารณะ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ
ชีวิต ผมอ่านดูอันดับแรกเลย คือความพึงพอใจของการจัดการโรงเรียนเทศบาล การศึกษา
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ในเทศบาล ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ ผลสําเร็จซึ่งก็ได้มีการมอบรางวัล และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชมเชยไป ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เอกสารชิ้นหนึ่งที่ผมได้รับแจกเมื่อสักครู่นี้ ก็เป็นเอกสาร
นายบุญทัน เที่ยงธรรม ที่ได้รับแจกจากท่านที่ปรึกษา ก็คงจะเป็นแนวทาง ผมคงไม่อ่าน คงจะได้ทุกคน คงจะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เข้าถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดูแล้วตามที่ท่านที่ปรึกษาเขียนไว้ก็ดี สมควรที่จะได้รับ
การประเมิน และในส่วนที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับ คือความพึงพอใจสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้
เขียนเข้าเพิ่มเติม ตามที่ท่านประธานแจ้งมา คือเรื่องของอบายมุข ไม่ใช้เรื่องยาเสพติดนะ
ครับ เพราะเรื่องของยาเสพติดจะมีอยู่ในยาเสพติด ทุกวันนี้เด็กเราตามที่สังเกตดู ทั้งที่
เด็กนักเรียน และเยาวชนทั่วไป อาจจะติด และมีการมั่วสุมอบายมุขมาก จะเห็นได้จากที่
ผมเดินออกกําลังกายตอนเช้า ๆ เช้ามืดที่เกาะห้วยน้ําคํา ตีสี่ ตีห้า จะมีเด็กตั้งกันเป็นกลุ่ม
และมั่วสุมอบายมุข ก็อยากจะให้เพิ่มความพึงพอใจ ต่อการรณรงค์ ซึ่งผมถือว่ามีความ
จําเป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องที่จะบั่นทอนชีวิตและอนาคตของตัวเขาเอง
ซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสเติบโตในวันข้างหน้า ขอฝากโรงเรียนด้วยนะครับ ถ้าหากเป็นไปได้
แม้เราจะมีกฎหมายระเบียบออกมา เหมือนเรื่องการดูดบุหรี่ เป็นต้น สูบบุหรี่ ห้ามสูบในที่
สาธารณะ แต่เด็ กเราก็ ฝ่า ฝืนกันเป็ นส่ วนมาก ก็ อยากจะให้ เน้ น ในเรื่ องนี้ อย่า งที่ท่ า น
ปรึกษาเขียนมาก็ดี มีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น น่ายินดีครับ อีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องลักษณะของการ
ประเมิน หมายถึงการประเมินภายใน และการประเมินภายนอก การประเมินภายในนี้
ส่ว นมากผู้รั บการประเมิ น จะเป็ นการประเมิน ตนเอง ประเมิ น ภายในเราดีอย่ า งนี้ ๆ
เหมือนท่านที่ปรึกษาเขียนให้นะครับ ซึ่งหาข้อติได้ยาก ถ้าประเมินตนเองนะครับท่า น
ประธาน แต่ ถ้า ให้ค นอื่ นประเมิน เราประเมิ นตัว เองเป็ นแบบนี้ จึ ง เกี่ย วข้ องกั บการ
เตรี ยมการประเมิ น ผมเชื่อว่า เทศบาลเรา มีความพร้อมกั บสิ่ งเหล่า นี้ เพราะฉะนั้น ผู้
ประเมินเราประเมินหรือเขาประเมินเองครับ ก็ขอตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามเอาไว้นะครับ
ท่านประธานขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ตอบข้อซักถามครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับข้อ
นายกเทศมนตรี
เสนอแนะของท่าน ผมไม่ได้คิดว่าเป็นข้อซักถามนะครับ เราคิดว่าจะนํามาเพิ่มใส่เข้าไปใน
จุดนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มอันหนึ่งนะครับ ที่เวลาประเมินซึ่งที่ผ่านมานั้น เราไม่ได้ขอ
ความเห็นชอบจากสภา แต่ครั้งนี้ ถ้าหากแบบฟอร์มหรือข้อมูลในส่วนนี้ ถ้าได้ขอความ
เห็นชอบจากสภาแล้ว เวลาคณะกรรมการที่มาประเมินเป็นบุคคลภายนอก เวลาประเมิน
พูดกันง่าย ๆ ว่าเมื่อสภาเห็นชอบแล้ว คะแนนก็จะได้เพิ่มอีกซัก 5 คะแนน อะไรประมาณ
นั้น นะครับ ก็ถื อว่า สภาได้เห็นชอบแล้ วในหลั กเกณฑ์ ในพื้ นฐานในตัว นี้ หรือว่ าท่ า น
สมาชิกว่า เราควรจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาอีก ท่านก็เสนอแนะมาได้ เราก็จะใส่เข้าไปอีกครับ
ขอบคุณครับ
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นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมาชิก ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความครบถ้วน ในการ
ประธานสภาเทศบาล ประเมินต่อไป และก่อนที่จะใช้ในการประเมิน ครับลําดับต่อไปท่านสมาชิกท่านใด
มีข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
นายวันดี แซ่จึง
ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็ได้รับคํา
สมาชิกสภาเทศบาล
ร้องเรียนจากบรรดาพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ว่าในเขตเทศบาลเรา
ปรากฏว่า มีการจอดรถที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเรียกว่าผิ ดกฎหมาย เพราะว่ าจอด
บริเวณใกล้แยกไม่ว่าจะเป็นทางข้ามรางรถไฟ ซึ่งจอดแบบชนิดไม่เกรงใจใคร และก็มีการ
จอดบริเวณแยกซุ่นเฮง สามล้อ ซึ่งตรงนั้นให้เลี้ยวซ้ ายได้ แต่ก็เลี้ยวไม่ได้ หลายจุดที่ มี
ปัญหาเยอะ หรือรวมกระทั่งการสวนวันเวย์ ก็มีค่อนข้างเยอะเพราะปัจจุบันป้ายจราจร
คือวันเวย์บริเวณศูนย์การค้า ลบเลือนไปเยอะแล้วครับ มองไม่เห็น ผมเห็นรถยนต์ป้า ย
ทะเบียนศรีสะเกษ สวนวันเวย์เยอะมาก คือกลับกลายเป็นว่าคนที่ขับรถถูกกฎจราจร
จะต้องระมัดระวังคนที่ขับรถไม่ถูกกฎจราจร ต้องระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งการขับขี่รถก็ดี
การจอดรถก็ ดี ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาติ ด ขั ด โดยเฉพาะช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น ปั จ จุ บั น ถ้ า ท่ า น
สังเกตเห็น ถนนบางสาย ถนนวิ จิ ตรนคร ถนนวันลู กเสือ รถติ ดยาวเหยี ยดเลยนะครั บ
บางทีติดจากแยกโรงเตาถนนอุบลตัด กับถนนวิจิตรนคร ข้ามไปจนกระทั่งถึงรางรถไฟ
เลยไปอีก ติดยาวเหยียด เพราะว่าพี่น้องบางคนไปจอดรถซื้อของ หรือบางทีขนของขึ้น
และมีการขายของบนฟุตบาท ตรงทางข้ามรางรถไฟ ซึ่งเทศบาลเราเคยไล่ไปแล้วหลายที
ปรากฏว่ามีเจ้าใหม่มาขายอีกแล้ว ณ ตอนนี้ ฝากเจ้าหน้าที่ของเราดูแลนิดหนึ่งในส่วนของ
การฝ่า ฝื น เรื่ องการขายของบนฟุต บาท จริ งๆ ก็ อยากให้ จัด ระเบี ยบตลาดเหมือนกั น
เพราะในการประชุมกันระหว่างบรรดาสมาชิกของเรา และช่วงเวลาเร่งด่วนเหมือนกัน เรา
เข้ า ไปในตลาดก็ แ ทบจะเข้ า ไปไม่ ได้ เพราะว่า รถสวนทางกั น ไม่ ไ ด้ ในส่ ว นของตลาด
เทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 3 ที่ให้เป็นวันเวย์เฉพาะรถยนต์ แต่รถจักรยานยนต์และ
รถสามล้อไม่ให้วันเวย์ สามล้อเข้าได้ สามล้อเครื่องก็เข้าได้ แต่ว่าทางเข้าแคบมาก หลบกัน
แทบไม่ ไ ด้ โดยเฉพาะช่ ว งนอกเวลาที่ ห้า มรถยนต์ เ ข้ า แต่ ก็ ยั ง มี ร ถยนต์ ที่ เข้ า บ้ า ง ที่
สังเกตเห็น และช่วงนอกเวลารถที่เข้าไปสังเกตเห็นรถที่เข้าไปจะหลีกกันไม่ได้ เพราะจอด
รถออกมาเลยกึ่งกลางถนน ก็ทําให้การจราจรมีปัญหา ทั้งตลาดเทศบาล 1,3 และ 2 ซึ่งมี
การจอดรถผิดระเบียบค่อนข้างเยอะ บางทีจอดซ้อนสองซ้อนสามออกมา บริเวณตลาดต้น
มะเกลืออย่างนี้ ทางจราจรมีการกวดขันในบางช่วงก็ดีขึ้น แต่พอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่
ค่อยออกไปตรวจตราดูแล ก็จะมีปัญหาย้อนกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งจริงๆ แล้วต้องบอกว่า
บ้านเราขาดระเบียบวินัยในการขับขี่รถค่อนข้างเยอะ ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่าน
นายกเทศมนตรี ฝ่ายผู้บริหารได้ประสานทางตํารวจ เรื่องการจอดรถ บริเวณสี่แยกไฟแดง
ต่าง ๆ จะมีการจอดรถในลักษณะล้ําเส้นทึบ หรือเส้นให้จอดรถ ทําให้การจราจรยิ่งมี
นายวันดี แซ่จึง
ปัญหาเยอะขึ้น ที่มีปัญหาอยู่แล้ว ก็มีปัญหาเพิ่มขึ้น พอรถต้องชะลอตัวลง เพื่อที่จะเลี้ยว
สมาชิกสภาเทศบาล
รถ อาจจะไปเหยีย บรถจัก รยานยนต์ที่ ล้ํา หน้า ออกไป ซึ่งแทนที่ไ ฟเขี ยวจะเดินทางได้
สะดวก และรถจะเลื่อนไหลแต่ก็เลื่อนไหลไม่ได้ ไฟเขียวแทนที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านได้แค่
สองคัน สามคันหมดแล้ว เดี๋ยวแดงอีก เพราะว่ารถไปช้า เนื่องจากว่าต้องไปหลบหลีกผู้ที่
ทําผิดกฎจราจร ล้ําเส้นออกไป หรือบางคนก็ล้ําเส้นทึบสี่แยกไฟแดงออกไปเลยก็ค่อนข้าง
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เยอะ ก็อยากขอให้ทางฝ่ายบริหาร ประสานตํารวจจับกุมให้ชัดเจน ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมก็
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร วันเวย์ สามารถทําลูกศรรถเดินทางเดียวได้ ก็จะทําให้
การย้อนศรลดน้อยลง ทําเครื่องหมายจราจรติดชัดเจน ก็จะมองเห็นชัดเจนกว่า ก็จะทํา
ให้การขับขี่จราจรบริเวณที่เป็นวันเวย์ปลอดภัยมากขึ้น และอีกประการหนึ่งได้รับเรื่อง
ร้องเรียนที่ ถนนราษฎร์บํารุง บริเวณสามแยกถนนราชการรถไฟตัดกับถนนราษฎร์บํารุง
ของชุมชนทุ่งนาดี ชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่าถนนบริเวณนี้ต่ํากว่าถนนราชการรถไฟ ทําให้
เขาต้องขับรถขึ้นเนิน และพอขึ้นเนินมา ก็จะมาเจอกับรถที่มาอย่างแรงตรงนั้น คือมองไม่
เห็นรถที่สัญจรบนถนนราชการรถไฟ ก็มาเกิดเหตุบริเวณสามแยกนี้เป็นประจํา หลายท่าน
ที่อยู่ ใ นบริ เ วณชุ มชน ก็ ฝากบอกว่ า อยากจะให้ ส ร้ า งถนนให้สู งขึ้ นเท่ า กั บ ระดั บ ถนน
ราชการรถไฟบริเวณเส้นหน้าเซเว่น สามแยกทุ่งนาดี ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่า ย
บริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มี จะให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีได้ตอบก่อน ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับที่ได้
นายกเทศมนตรี
เสนอแนะปัญหาจราจร ซึ่งผมคิดว่า คงไม่ใช่ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษเพียงแห่งเดียว ก็คง
จะเป็นทั่วประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ 76 จังหวัด ปัญหาเดิม ๆ ที่มีการแก้ไขไม่ค่อยได้ ซึ่งเราก็ได้
ประสานกับทางตํารวจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีการประชุม กก.ตร. ก็ได้มีการประชุมพูดคุยกัน
ในเรื่องปัญหาจราจร เราพูดมากกว่านี้อีก ในเรื่องของยาเสพติด นักขี่รถซิ่งช่วงกลางคืน
สิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจ ซึ่งผมคิดว่าตํารวจก็รู้ แต่ก็ด้วยกําลังคน กําลังของเจ้าหน้าที่
มี จํา กั ด สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อวิ นั ย ของคนเรา เราต้ อ งยอมรั บนะครับ ว่ า คนไทยเรา มี นิสั ย
มั กง่ า ย ชอบสนุก นี่ก็ คื อคนไทย ซึ่ งผมคิ ด ว่ า การแก้ ไ ขคงต้อ งใช้ เวลา อาจจะยี่ สิ บ ปี
ไม่รู้ว่าพวกเราจะได้เห็นหรือเปล่า แม้กระทั่งฟุตบาททางเท้า ที่เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ดูแลอยู่ มีการลงเฟสบุ๊ค ลงอะไรมา ผมก็บอกให้เจ้าหน้าที่ไปดูเลย และไปเฝ้าดูทุกวัน
ด้วย ถ้ามีลงอีกก็ขอให้จับทุกวัน นี่แหละครับขอร้องกันดีก็ไม่ฟัง ต้องให้เราไปตรวจดูทุก
วัน แล้วก็บอกว่าอายคนเขา อายบ้านอื่นเมืองอื่น เกรงใจคนอื่นบ้าง ผมก็บอกเจ้าหน้าที่
ว่า ถ้ามีการร้องเรียนมาอีก เราก็ไม่ยอม เราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเฝ้าทั้งเช้าทั้งเย็น ซึ่งผมก็
คิดว่าถ้าหากพี่น้องประชาชน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ กําลังเจ้าหน้าที่เราก็จะสามารถ
ทําอย่างอื่นได้ ก็อยากจะฝากท่านสมาชิกด้วยครับ ถ้าหากว่าท่านรู้จักใคร ที่เป็นญาติเป็น
คนรู้จักกันก็ช่วยๆ กันบอกกันหน่อย บ้านเมืองเป็นของพวกเราทุกคน อย่าไปคิดว่าเราทํา
อะไรได้ เป็นการได้เปรียบคนอื่น เราล้ําออกมามาก็ได้เปรียบคนอื่น ส่วนใหญ่ก็จะคิดกัน
อย่างนั้น ก็ต้องบอกด้วยการขอร้องกันดี ๆ แต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ค่อนข้างจะจํากัด ก็ต้อง
ขอฝากเอาไว้ ก็คิดว่าส่วนอื่นที่ท่านเสนอมาก็ยาว ทางช่างก็คงจะจดเอาไปแล้ว ก็จะนําไป
แก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับปัญหาการจราจรก็ถือเป็นปัญหา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ถือว่าเป็นส่วน
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ปิดการประชุม

หนึ่งของจังหวัด ก็ฝากท่านท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษครับ ในเรื่องของการจราจร วันนี้การ
ประชุมสภาเทศบาลก็ได้ดาํ เนินมาครบทุกระเบียบวาระแล้วนะครับ หมดระเบียบวาระ
ผมขอปิดการประชุมครับ
เวลา 11.10 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 แล้ว

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )

