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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมื องศรี สะเกษ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ
…………………
ผู้มาประชุม
ผู้บริหาร
1. นายฉัฐมงคล
ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. นายนพดล
2. นายสมพร
3. นายประพันธ์
4. นายเกษม
5. นางพัชรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายศิรภพ
2. นายกัน
3. นายกิตติศักดิ์
4. ว่าที่ร.ท.เกียรติศักดิ์
5. นางชนิตา
6. นายธนิต
7. นายนนทวัชร์
8. นายนิโรจน์
9. นายบุญทัน
10. นางลลิตา
11. นายสันติชัย
12. นายสมัย
13. นายสุรศักดิ์
14. นายอุดม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมโภชน์

อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
ดอกไม้
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

ธุวธารางกูร

ประธานสภาเทศบาล

ลากิจ
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2. นายวันดี
3. นายสฤษฏ์

แซ่จึง
นาควารินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีเสงี่ยม
2. นายพนมไพร
3. นายพิพัฒน์
4. นายศรายุทธ
5. นางจุฑารัตน์
6. นางปุณยวีร์
7. นายศักดิ์ไชย
8. นางสาวสุพรรนี
9. นางคุณัญญา
10. นางศิรินทิพย์
11. นายสุวัฒน์
12. นางสมพิศ
13. นายบุญส่ง

ณูรักษา
ปารมี
อินทรวงษ์โชติ
โสมะทัต
หอมหวล
มุมไธสง
เตรียมพิทักษ์
นาคำ
มากพยับ
ดอกไม้
เทาใหม่
สังข์สุวรรณ
ตระกาลจันทร์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการช่าง
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
“รัชมังคลานุสรณ์”
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านโนน
สำนักมิตรภาพที่ 121
รก.ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
หนองยางหนองม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนอง
ตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

14. นางสาวณัฏฐนันทน์

สีหะวงษ์

15. นางเรวดี

สีหะวงษ์

16. นางอารญา

ระดมเล็ก

17. นางวราภรณ์
18. นางเอมฤดี

มโนรัตน์
ทองพันชั่ง

19. นายนภดล
20. นางปวีณา
21. นายกฤตยวัฒน์

ทองดี
มาลีวรรณ
ศรีสมบัติ

ลากิจ
ลากิจ
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22. นายศุภวิทย์
23. นางเครือวัลย์
24. นางวรรณภา
25. นางสาววิลาวัลย์
26. นางบุณณดา
27. นางสาวพัชรี
28. นางอรอนงค์
29. นางนรารัตน์
30. นางพิชญา
31. นางสิริสุดา
32. นางสาวทัตพร
33. นางสาวพชระ
34. นางภัทรกรรณ
35. นายบริบูรณ์ทวี
36. นางนงลักษณ์
37. นายเกษม
38. นางนิชาภา
39. นางสาวธนัฏฐา
40. นางสมใจ
41. นางสาวธัญลักษณ์
42. นางสาวอนงค์
43. นางสาววิไลย์
44. นายณัฐปกรณ์
45. นายวัลลภ
46. นายธนพร
47. นางสาวทิพวรรณ
48. นายสมัคร
49. นางสุภาพร
50. นายธนัท

เนตรพิทูร
ทรงกลด
เควันดี
จึงอนุวัตร
ผงผ่าน
แถวทัศน์
สุระพล
สุหร่าย
สีหะวงษ์
ปัญจศุภวงศ์
สุวรรณรัตนากร
ศรีสุธรรม
อรรถเวทิน
ขันถม
นาจำปา
บุญออน
หนองคู
รุ่งพิลาชัย
กันหบุตร
ยิ้มอรุณลักษ์
วงษ์จันทา
ดวงศรี
นันทา
เหลือล้น
พิมกรณ์
บุญนนท์
วงศ์แก้ว
ชมโฉม
พรมชาติ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
กราบเรียน ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สำหรับ วั น นี้ เป็ น การประชุ มสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจำปี 256 3
บัดนี้ไ ด้เวลาประชุ มแล้ ว ขอกราบเรียนเชิญท่ านรองประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทีย น
บูช าพระรัต นตรัย และดำเนิน การประชุ มตามระเบี ยบวาระต่อ ไปครั บ (ประธานสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืนขึ้นประนมมือ)
นายศิรภพ บุญลพ
เชิญนั่งครับ วันนี้ท่านประธานได้มอบหมายให้ผมนายศิรภพ บุญลพ
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาทำหน้ า ที่ แ ทน วั น นี้ เป็ น วั น ประชุ มสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
สมัยสามัญ สมั ยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้ องประชุมสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีระเบียบวาระทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้ มีพนัก งานโอนย้ ายมาทำหน้า ที่ที่ เทศบาลเมื องศรี สะเกษ จำนวน 5 ท่า น
ท่า นที่ 1 นายพนมไพร ปารมี พนั กงานเทศบาลสามั ญ ตำแหน่ ง รองปลัด เทศบาล
นั ก บริ ห ารงาน ท้ อ งถิ่ น ระดั บ สู ง เทศบาลเมื อ งหน องคาย มาดำรงตำแหน่ งรอง
ปลัด เทศบาล นั กบริหารงานท้ องถิ่ น ระดับ สูง เทศบาลเมื องศรีส ะเกษ เรี ยนเชิญ ท่า น
กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับสภา ครับ
นายพนมไพร ปารมี
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก
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รองปลัดเทศบาล

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

นายศรายุทธ โสมะทัต
ผอ.สำนักการช่าง

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวสุพรรนี นาคำ
ผอ.กองวิชาการฯ

สภาเทศบาล ท่ า น หั ว หน้ า ส่ ว น รา ชการ ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผมชื่ อ จริ ง ครั บ
นายพนมไพร นามสกุ ลปารมี ชื่อ เล่น ชื่ อจริง ๆเขาเรี ยกกัน ว่า ชื่อ มิว นะครั บสมัย เป็ น
เด็กๆ แต่ว่า อยากจะให้ จำง่ายหน่อ ย ผมเลยให้ เรียกว่าชื่อนมนะครับ บรรจุ ครั้งแรกอยู่
ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตำบลเมื อ งเพี ย จั ง หวั ด อุ ด รธานี น ะครั บ ปี 2539 มาเป็ น
ปลัดเทศบาลอยู่ที่จั งหวัดยโสธร อยู่ที่เทศบาลครั้ งแรกก็คือ เทศบาลเลิงนกทา ก็เวียนวน
อยู่ในจังหวัดยโสธร เป็นปลัด เทศบาลมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปี 2562 นะครับ ก็ค่อ ย
หาสอบบรรจุ ครับ เป็น รองปลั ดเทศบาลเมือ ง ที่ เทศบาลเมือ งจัง หวัด หนองคายนะครั บ
ก็เป็ น รองปลัด เทศบาล ระดั บสู ง ได้มีโอกาสย้ ายมาดำรงตำแหน่ งที่ เทศบาลเมืองศรี สะเกษ
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว นะครับ สวัสดีครับ
ท่านต่อไป นายศรายุทธ โสมะทัต พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง
ผู้อ ำนวยการสำนั ก การช่ า ง นั ก บริ ห ารงานช่ า งระดั บ สู ง เทศบาลเมื อ งหนองคาย
มาดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการสำนักการช่า ง นักบริหารงานช่ างระดั บสูง เทศบาลเมือ ง
ศรีสะเกษ เรียนเชิญกล่าวอะไรกับสภาเล็กน้อย ครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกเทศบาล ท่านผู้บริหารของทางเทศบาล ผม
ชื่อนายศรายุท ธ โสมะทั ต เป็น คนหรื อเป็ นลู กหลานของทางจังหวัด ศรี สะเกษนะครั บ
เดิมทีคุ ณพ่อเป็ นคนศรีสะเกษ แล้ว ก็ไปได้ คุณแม่ ที่อยู่โคราช ทางบ้า นก็เลยตั้งรกรากอยู่
ที่โ คราชนะครั บ ผมเข้ า รับ ราชการครั้ งแรกที่ เทศบาลเมื องมุ กดาหาร แล้ ว ก็ไ ปอยู่ ที่
ปากช่อ ง เทศบาลเมื องปากช่อ ง เทศบาลเมื อ งลํ าตาเสาวั งน้ อ ย เทศบาลตำบลด่ า น
ขุนทด เทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลเมืองสีคิ้ว แล้วก็มาอยู่เทศบาลเมืองหนองคาย
ตอนนี้ ผ มตั้ง รกรากได้ ภ รรยาอยู่ ที่ ปากช่ อ งนะครับ มาอยู่ ที่ เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
ก็จ ะใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ มีอ ยู่น ะครับ มาปรับ ปรุ งเมือ ง มาพัฒ นา
เมืองนะครับ ขอบคุณครับ
ท่านที่ 3 นางสาวสุพรรนี นาคำ พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองวิ ช าการและแผนงาน นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ กลาง เทศบาลเมื อ งชั ยภู มิ
ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการกองวิ ช าการและแผนงาน นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไประดั บ กลาง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภา
เทศบาลเมื องศรี สะเกษและคณะผู้ บริ ห ารทุก ท่า นนะคะ ดิ ฉั นนางสาวสุ พรรนี นาคำ
โอนย้า ยมาจากเทศบาลเมื องชัยภู มิมาบรรจุเป็ นผู้อำนวยการกองวิ ชาการและแผนงาน
เทศบาลเมื องศรีส ะเกษค่ะ ดิ ฉันก็ เป็ นคนเดิ มทีนี่ ต้ องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ท่านปลั ดเทศบาลที่ รับ โอนย้า ย น้ องคนนี้ มา ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาคนนี้ มา ได้อ ยู่บ้ านหลั ง
เดียวกัน เป็นผู้ ใต้บังคั บบัญชาอีกครั้ งหนึ่งนะคะ ต้อ งขอขอบคุณทั้ งสองท่ านอีกครั้งหนึ่ ง
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ดิ ฉั น ก็ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำลั ง ความสามารถและก็ ยิ น ดี รั บ ฟั ง คำ แนะน ำ
การปฏิบัติงานจากทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
ท่านต่อไป นางสาววิไลย์ ดวงศรี พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์
ประธานสภาเทศบาล
นโยบายและแผนชำนาญการ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตองปิ ด อำเภอน้ ำ เกลี้ ย ง
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มาดำ รงตำแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชำนาญกา ร
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เชิญครับ
นางสาววิไลย์ ดวงศรี
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านนายกเทศมนตรีเมื องศรีสะเกษและคณะผู้บริ หาร ท่านปลั ดเทศบาล ท่า นหัว หน้ า
ส่ว นราชการและผู้ เข้ าร่ วมประชุมทุก ท่ าน ดิ ฉัน นางสาววิ ไลย์ ดวงศรี พนัก งานส่ ว น
ตำบล ตำแหน่ ง นั ก วิเ คราะห์ น โยบายและแผน องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลตองปิ ด
อำเภอน้ำ เกลี้ย ง จัง หวัด ศรีส ะเกษ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนั กวิเคราะห์ นโยบายและ
แผนชำนาญการ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมื องศรี สะเกษ ขอรายงานตัว ต่อที่
ประชุ มสภาเทศบาลเมื องศรี สะเกษค่ ะและขอบคุ ณท่า นนายกที่ มีความเมตตาและให้
โอกาสได้มาปฏิ บัติงานที่เ ทศบาลเมื องศรี สะเกษ ซึ่ งจะปฏิบัติ หน้า ที่อย่ างเต็ มที่และเต็ ม
ความสามารถค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
ท่านที่ 5 นายณัฐปกรณ์ นันทา ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประธานสภาเทศบาล
กลุ่ มดำเนิ น การและบำรุ ง รั กษา กองพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน กรมพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรั กษ์ พลั งงาน มาดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบั ติก าร ฝ่า ยวิศ วกรรม
โยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรียนเชิญครับ
นายณัฐปกรณ์ นันทา
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านปลัดและท่านสมาชิกสภา
วิศวกรโยธา
ผมนายณั ฐปกรณ์ นันทา ย้ ายมาจากกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงาน
กระทรวงพลัง งาน มาดำรงตำแหน่ งวิศ วกรโยธา สำนักการช่าง ผมก็ข อขอบคุณท่า น
นายก ท่ านปลัด ที่เมตตารับโอนผมครับ ผมจะตั้งใจทำงานเพื่อ บ้านเมื องศรีสะเกษครั บ
ขอบคุณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ท่าน ทางสภา ยินดีต้อนรับทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ประธานสภาเทศบาล
ได้ร่วมงานกันช่วยกันพัฒนางานของเทศบาลให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ 2

นายศิรภพ บุญลพ

เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษสมัยวิสามั ญสมัยที่ 2
ประจำปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ. 2563 และรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2563
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือ งศรีส ะเกษสมั ยวิ สามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่ อวั นที่ 28 กัน ยายน
พ.ศ. 2563 และรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมื องศรีส ะเกษสมัยวิ สามั ญ ครั้ง ที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อ วันที่ 29 กัน ยายน พ.ศ. 2563 มีสมาชิ กท่ านใดประสงค์จ ะ
แก้ ไขถ้ อยคำในรายงานการประชุ มทั้ ง 2 ฉบับ นี้ห รือ เปล่า ครั บ เมื่อ ไม่ มี ผมจะขอมติ
สมาชิกท่ านใดเห็ นควรรั บรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบับนี้ โปรดยกมือครับ ให้การ
รับรอง 13 ท่าน
ให้การรับรอง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการรับโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคส่วนกลางใน
โครงการบ้านจัดสรร “สิริมงคล 5” (สำนักการช่าง)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการรับโอน
กร รมสิ ท ธิ์ ส า ธาร ณู ป โภคส่ ว น กลา งใน โคร งกา รบ้ า น จั ด สร ร “สิ ริ ม งคล 5 ”
(สำนักการช่าง) เชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
ญัต ตินายกเทศมนตรีเ มืองศรี สะเกษ เรื่อ งขอรับ ความเห็นชอบในการรับ โอนกรรมสิ ทธิ์
สาธารณูปโภคส่วนกลางในโครงการบ้านจัดสรร “สิริมงคล 5”
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้ว ยสำนั ก การช่ า ง เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ มี ค วามประสงค์ ข อรั บ ความ
เห็น ชอบในการรั บโอนกรรมสิทธิ์ สาธารณู ปโภคส่ วนกลางในโครงการบ้านจัด สรร “สิริ
มงคล 5” ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ห้า งหุ้ น ส่ว นจำกัด สิ ริมงคลพร๊ อ พเพอร์ ตี้ มี ค วามประสงค์ จ ะยกกรรมสิ ท ธิ์
สาธา รณู ป โภคส่ ว น กลางของหมู่ บ้ า น จั ด สรร “ สิ ริ มงคล 5” ในส่ ว นของถน น
สวนสาธารณะและสวนหย่ อม ให้กั บเทศบาลเมื องศรีส ะเกษ จึ งเป็ น การอุทิ ศพั สดุ ให้
เป็น กรรมสิ ทธิ์ ข องเทศบาลซึ่ง จะส่ งผลให้ มีภาระติด พั นต่ อ การใช้ จ่ ายงบประมาณของ
เทศบาลในอนาคต จึ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบในการรับ โอนกรรมสิ ท ธิ์ สาธารณู ป โภค
ส่วนกลางในโครงการบ้านจัดสรร “สิริมงคล ๕”
เหตุผล
ด้วย ห้า งหุ้นส่ว นจำกัด สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้ ขอโอนกรรมสิท ธิ์สาธารณูปโภค
ส่ว นกลางในโครงการบ้ า นจั ด สรร “สิ ริมงคล 5” แก่ เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ โดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน “สิริมงคล 5” (ผู้อยู่อาศัย ) ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ โอนทรัพย์สิ น
ประกอบด้วย
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1. ที่ ดิน ตามโฉนดที่ดิ น เลขที่ 74963 เลขที่ ดิน 916 หน้ า สำรวจ 7353
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมื องศรีส ะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ เนื้อ ที่ 7-2-14.6 ไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่
กันไว้เพื่อเป็นสาธารณูปโภคประเภทถนน
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

2. ที่ดิ นตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 84973 เลขที่ ดิน 1165 หน้ าสำรวจ 9324
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 0-0-63.2 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่
กันไว้เพื่อเป็นสาธารณูปโภคประเภทถนน
3. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 84972 เลขที่ดิน 1164 หน้าสำรวจ 9323 ตำบล
โพธิ์ อำเภอเมืองศรีส ะเกษ จั งหวั ดศรี สะเกษ เนื้อ ที่ 0 -0-63.3 ไร่ ซึ่ งเป็ นพื้น ที่กั นไว้
เพื่อเป็นสาธารณูปโภค ประเภทถนน
4. ที่ดิ นตามโฉนดที่ดิ นเลขที่ 84970 เลขที่ ดิน 1162 หน้ าสำรวจ 9321
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จั งหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 1-1-56.9 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่
กันไว้เพื่อเป็นสาธารณูปโภคประเภทสวนสาธารณะ
5. ที่ดิ นตามโฉนดที่ ดิ นเลขที่ 84971 เลขที่ดิ น 1163 หน้ าสำรวจ 9322
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมื องศรีส ะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ เนื้อ ที่ 0-0-16.6 ไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่
กันไว้เพื่อเป็นสาธารณูปโภคประเภทสวนหย่อม
โดยมี ความประสงค์จ ะดำเนินการโอนกรรมสิท ธิ์ทรัพย์สิน ข้างต้ นให้ แก่เทศบาล
เมือ งศรี สะเกษ ในฐานะที่เ ป็น องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดูแ ลรัก ษาพร้ อมมอบเงิ นค้ ำ
ประกั นการบำรุงรั กษา จำนวน 904,496.60 บาท (เก้า แสนสี่ พันสี่ร้ อยเก้ าสิบหกบาท
หกสิบสตางค์) ให้ด้วย
ดังนั้น จึง ขอรับความเห็นชอบในการรับ โอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคส่วนกลา ง
ในโครงกา รบ้ า น จั ด สรร “สิ ริ ม งคล 5” ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ตา ม
พระราชบัญ ญัติการจั ดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ ที่
กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบั ญญั ติจั ดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบีย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560 ได้ ว าง
แนวทางว่ า “ในการรั บ เอาพั สดุ ที่ มีผู้ อุ ทิ ศ ให้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ อปท.หรื อ ให้ สิ ท ธิ อั น
เกี่ยวกับ พัสดุ หรือ มอบให้ เป็น ผู้ดูแ ลพั สดุ กรณี ที่มีเงื่อ นไขหรือ มีภาระติ ดพั นจะส่งผลต่ อ
การใช้จ่ ายงบประมาณของ อปท.ด้ว ย ซึ่ งในการพิ จารณางบประมาณของ อปท.เป็ น
อำนาจของสภาท้ องถิ่น จึง มีค วามจำเป็ นต้ อ งกำหนดให้ส ภาท้ องถิ่ นมี อำนาจ ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว”
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
(ลงชื่อ)
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
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(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
ระเบียบวาระที่ 3 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหม ครับ เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน สำหรับญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนกรรมสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรให้กับเทศบาลก็มีมาเป็นประจำ ก็ถือเป็น
เรื่องปกติ ที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ก็อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ เรียกว่า
อยู่ดีกินดี น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ก็เหมือนสโลแกนของกลุ่มมิตรประชา ซึ่งหาเสียง
ไว้ ครั้งที่เราหาเสียงกันทุกครั้งเลยนะคะ ก็พอมาถึงเวลานี้เรามองเห็นถึงความจำเป็นแม้
นางลลิตา นวเลิศปรีชา เป็น ส่ วนหนึ่ง เกี่ ยวข้อ งกับ การใช้ง บประมาณ แต่ ว่า ก็ เป็ นเรื่อ งจำเป็น ที่ เราจะต้ องทำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้วนะคะ ประชาชนก็อยากจะมีถนนหนทางที่ดี แต่ว่า
ในบางกรณี หมู่บ้ านที่โอนกรรมสิทธิ์ ให้เ ทศบาล อาจจะมีมาก่อ น มี การก่อ สร้า งมาก่อ น
ซึ่งก็ได้เรียนท่านนายกเหมือนกันว่า ในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของแบบ ก็จะสร้าง
ปัญ หาในอนาคตจนเมื่ อครั้ งหลัง สุด เมื่ อไม่ น านมานี้ก็ ได้ ดู NBT ก็มีท่ านนายกก็ ได้ ไปให้
คำตอบกั บนักข่า วซึ่งเขาร้องมาเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องน้ำท่วมไม่มีท่อระบายน้ ำ
ซึ่งโครงการนี้ ก็ ไม่ใช่ หมู่ บ้านที่ท างเทศบาลทำขาย เป็น โครงการของชาวบ้า นทำของพี่
น้อ งประชาชนเขาทำ แล้ วก็ ถ่า ยโอนให้ เทศบาลดูแ ล ก็เป็ น เรื่อ งที่ เราจะต้ องเข้า ไปทำ
ความสะอาดให้พี่น้อ งเขาได้อยู่ ดีกิ นดี อย่ างที่ว่า ที่ นี่ก็ เป็น หมู่บ้ านที่ ไม่ ต้อ งเอ่ ยชื่ อหลาย
คนก็อ าจจะได้ ดู ในส่ ว นของสิริ มงคล 5 ถือ ว่า เป็ นหมู่บ้ านที่ ได้ มาตรฐานดิ ฉัน เองก็ ใช้
ความเป็ นอยู่ใ นหมู่บ้ านสิริมงคลเช่ นกั น อยู่ใ นสิ ริมงคล 2 ก็ 10 กว่า ปีที่ อยู่ มา ก็ไม่ เคย
เกิ ด ปั ญ หาในเรื่ อ งของความเสี ย หายใน เรื่ อ งของโครงสร้ า งที่ เ ทศบา ลจะต้ อ งใช้
งบประมาณเข้ าไปดู แลอะไรมากมายนอกจากจะเป็น เรื่อ งของไฟฟ้ าหลอดไฟเสื่ อมตาม
สภาพในเรื่อ งของน้ำ ประปาก็ ไม่ไ ด้มีปั ญหาอะไร ความสะอาดเป็น สิ่งหนึ่ง ทีพ่ นี่ ้ องอยาก
ได้ ความสว่า งไสวของแสงไฟ เป็นสิ่ งหนึ่ งที่พี่น้อ งประชาชน พออยู่ไปแล้วก็ อยากจะอยู่
ในความดูแ ลของเทศบาล แล้ว โครงการนี้ ของสิ ริมงคล 5 ก็ มีเงิ นติ ด ปลายนวมมาด้ ว ย
900,000 กว่า บาทนะคะ ถึ งแม้ ว่า จะไม่ ใช่ มากมายอะไร แต่ ว่ าก็ เ ป็น เงิน ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง
ประกันไว้ ในเรื่องของการที่ เราจะต้อ งใช้จ่ายในเรื่องของสาธารณูปโภค เขาก็ไม่โ อนมาให้
เราเฉยๆ แล้ วในเรื่อ งของตัว โครงการเองก็เ ป็น โครงการที่มาตรฐานอย่ างเช่นว่ ามีค วาม
มั่นคงนะคะ หลายโครงการที่เราเข้าไปทำ ซึ่ งเราใช้งบประมาณไปมาก ก็เป็น ความยินดี
ที่ทางผู้บ ริหารแล้ วก็เ จ้าหน้าที่ แม้ก ระทั่ งสมาชิก เอง ก็อนุ มัติ งบประมาณเพื่อที่ จะเข้าไป
ดูแ ลให้ พี่น้ อ งประชาชนอยู่ดี มีสุ ข ดิ ฉั น ก็ เห็ น ด้ ว ยนะคะในการที่ จ ะรั บ โอนกรรมสิ ทธิ์
สาธารณูปโภคส่วนกลางของสิริมงคล 5 ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
เรียนเชิญ ท่านอาจารย์ บุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
ประธานสภาเทศบาล

10
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรี ยนท่ า นประธานสภา ท่า นผู้ บ ริห ารและสมาชิ ก ผู้ ท รงเกีย รติ ทุ กท่ า นครั บ
สมาชิกสภาเทศบาล
ญัตติ นายกเทศมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในการรับโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภค
ส่ว นกลางในหมู่ บ้ า นสิ ริมงคล 5 นะครั บ ถามรายละเอี ย ดยั ง ไม่ ห มดนะครับ ก็ เ ลย
อยากจะขอถามเพิ่มเติ มนอกจากที่ท่ านสมาชิกได้อภิ ปรายไปแล้ว ยังมีข้อ สงสัยอยู่ว่าเมื่ อ
เมื่อโอนแล้ว ถนนโดยเฉพาะถนนในหมู่บ้านสิ ริมงคลส่ วนมากจะเป็นถนนที่กว้างแล้วก็ได้
มาตรฐานนะครับ ผมได้ประชุมชาวบ้านคือผมในฐานะเป็นหั วหน้า เป็นประธานหมู่บ้า น
เคยถามว่าอยากจะโอนไหม ชาวบ้านเขาก็ส่วนหนึ่ งเขาอยากโอน ส่วนหนึ่ง ก็ไม่อยากโอน
ที่ ไม่ อ ยากโอนก็ เ ห็ น หลายๆท่ า นพู ด ว่ า เวลาโอนแล้ ว หมู่ บ้ า นเราถนนกว้า งถนนได้
มาตรฐานเดี๋ ยวรถสิ บล้ อ รถหกล้อ รถทัว ร์ รถอะไรจะมาจอด อัน นี้ เป็ น ข้อ กั งวลของ
ชาวบ้ าน ก็เลยไม่กล้ าที่โ อน ที่ประชุมต้ องชะลอไว้ก่อ น ก็อ ยากจะถามประเด็ นตรงนี้น ะ
ครับว่าถ้ าโอนแล้ วนี่ รถที่ว่า ไปใช้ได้ไหมเพราะเป็นที่สาธารณะของเทศบาลเมือ งนะครั บ
อัน นี้ก็ เป็ น ข้อ กัง วล ก็ อ ยากจะได้ค ำตอบที่ ชัด เจนนะครั บ ส่ วนเรื่ องญัต ติ ขอโอนผมไม่
ขัดข้องครับผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มี เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรี ยนท่า นประธานสภา ท่ านสมาชิก ผู้มีเกีย รติที่ เคารพครั บ เมื่อ ได้มีการ
นายกเทศมนตรี
โอนสาธารณูปโภคให้กับทางเทศบาลแล้วนะครับ ท่านก็ถามว่าประชาชนทั่วไปเข้า
ไปใช้ ได้ห รือไม่ ซึ่งจริงๆแล้ว ชื่อก็ บอกอยู่แ ล้วครับว่ าของเทศบาลนะครับ ของเทศบาลก็
คือ ของสาธารณะ ซึ่ งชาวบ้ า นก็ ส ามารถที่ จ ะไปใช้ถ นนได้ ต ามปกติ น ะครั บ แต่ที นี้ ใ น
หมู่บ้าน ซึ่งมี เป็นสัด เป็นส่ วน ก็คิ ดว่าคงไม่มีร ถสิบล้ อเข้าไปวิ่งหรอกครั บ แต่ ทีนี้อาจจะมี
รถทั วร์ บ้า ง เมื่อ เจ้า ของบ้ านถ้า เขามีร ถทั วร์มีอะไรต่อ อะไร เอารถไปจอด ระเกะระกะ
อย่างนั้น นะครั บ เราก็ มีคณะกรรมการหมู่บ้า นอยู่นะครับ แล้วก็ต้อ งดูแลกั นเอาเอง แต่ที
นี้ผมก็ฝากข้อ คิดอี กอัน หนึ่ งว่า เมื่อโอนมาแล้ ว อั นนี้ก็ ต้อ งทำตามเทศบั ญญั ติพี่น้องจะไป
ต่อ เติ มบ้ า นออกมาก็ไ ม่ ได้ ก็ ต้ อ งมาขออนุ ญ าตเพราะว่ า แต่ ก่อ นนั้ น ท่ า นก็ ต่ อ เติ ม ใน
บริ เวณของท่ า นเอง แต่ ทีนี้ ถนนก็เ ป็น ทางถนนสาธารณะ ก็ คงจะมี กฎหมายผัง เมื อ ง
รองรับ อยู่น ะครับ ซึ่งอั นนี้ก็ จะทำให้เปรียบเทียบให้เห็ นเลยครับว่ าหมู่บ้ านหนึ่ง แต่ก่อ น
สร้างแล้วยัง ไม่ได้โ อนมาให้เทศบาล เมื่อพี่ น้องดำเนิน การต่ อเติมเสร็จ เรียบร้ อยจากบ้า น
ชั้น 1 เป็ น 2 ชั้ น ต่ อ เติ มจนไม่รู้ จ ะต่ อ ยั งไงอี ก แล้ ว นะครั บ แล้ ว ก็ ค่ อ ยมาโอนให้ กั บ
เทศบาล แล้ว เราก็รั บ โอนตามสภาพอย่า งนั้ น ไป แต่เ ราก็ มองว่า ถ้ าหากว่ า มาต่ อเติ ม
ภายหลังก็คงจะต่อเติมไม่ได้นะครับก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบขอบคุ ณครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการรับโอนกรรมสิทธิ์
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ประธานสภาเทศบาล สาธารณูป โภคส่วนกลางในโครงการบ้านจัด สรรสิริมงคล 5 ตามญั ตติ นี้ โปรดยกมือ ครั บ
ให้ความเห็นชอบ 13 ท่าน
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) (สำนักการช่าง)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ (หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ )
สำนักการช่าง เรียนเชิญท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยสำนัก การช่ าง เทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ มี ความประสงค์จ ะขออนุมัติต่ อ
สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ ขออนุ มัติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้

หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ ค อมพิ วเตอร์ จำนวน 7 รายการ รวมเป็ น เงิ น 127,800 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
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22,000 บาท
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 10,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,500 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ
60,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา เครื่อง
ละ 6,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300 บาท
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 5,000 บาท
เหตุผล
ด้วยสำนักการช่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ซึ่งครุภัณฑ์ที่
มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ดี และไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร แต่
เนื่องจากสำนักการช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่ อการนี้ไว้

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ดัง นั้ น จึ งขออนุมัติ ต่อ สภาเทศบาลเมือ งศรี สะเกษ เพื่ อโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ ค อมพิ วเตอร์ จำนวน 7 รายการ รวมเป็ น เงิ น 127,800 บาท
(หนึ่ ง แสนสองหมื่น เจ็ ดพั น แปดร้อ ยบาทถ้ วน) รายละเอีย ดตามบั ญ ชีแ นบท้ ายญั ตติ นี้
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้ อ
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่ อสร้า ง ที่ ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้ งจ่า ยเป็น รายการใหม่ ให้ เ ป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
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นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุ มัติ ต่อไป
(ลงชื่อ)
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
สำหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายไหมครับ ไม่มี
ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ (หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ )
ตามญัตตินี้โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือให้การอนุมัติ 11 ท่าน
ให้การอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่ อ ง ญั ต ติ ขออนุ มัติจ่ า ยขาดเงิ น สะสม เพื่ อ จ่ ายคื น เงิ น ให้ กับ นายอัค รวุ ฒิ มณี นิ ล
(สำนักการคลัง)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินให้กับ
นายอัครวุฒิ มณีนิล เรียนเชิญ ท่านรองนพดล จันทร์พวง ครับ
ญัต ติน ายกเทศมนตรีเมื องศรีส ะเกษ เรื่อ ง ขออนุ มัติจ่ ายขาดเงิ นสะสม เพื่อ จ่ายคืน เงิ น
ให้กับ นายอัครวุฒิ มณีนิล
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยสำนัก การคลั ง เทศบาลเมื องศรีส ะเกษ มีค วามประสงค์ ขออนุมัติจ่ ายขาด
เงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินให้กับนายอัครวุฒิ มณีนิล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุ มัติจ่า ยขาดเงิน สะสมจำนวน 15,218.76 บาท (หนึ่ง หมื่น ห้าพั นสอง
ร้อยสิ บแปดบาทเจ็บ สิบหกสตางค์) เพื่อจ่ ายคื นเงิน ให้กับ นายอัครวุฒิ มณีนิล เนื่อ งจาก
กรมบั ญ ชีก ลางพิ จ ารณาแล้ ว เป็น กรณี ที่ พฤติก ารณ์ ยัง ถือ ไม่ ได้ ว่า เจ้ าหน้ าที่ ที่เ กี่ย วข้ อ ง
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลิน เล่ออย่ างร้ายแรง จึงไม่ มีผู้ใดต้อ งรับผิด ชอบชดใช้ให้แก่
ทางราชการ
เหตุผล
เนื่ องจากสำนั ก งานการตรวจเงิน แผ่ นดิ น โดยสำนั กตรวจสอบพิ เศษภาค 5
(จัง หวั ดอุ บลราชธานี) ได้ ตรวจสอบสืบ สวนโครงการก่ อสร้า งอาคารแสดงพั นธุ์ สัต ว์น้ ำ
ของเทศบาลเมื องศรีสะเกษ ตามสัญญาจ้า งเลขที่ 18/ 2551 ลงวัน ที่ 24 เมษายน 2551
วงเงิน 119,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) พบว่าผู้ควบคุมงาน
ไม่มีการจดบั นทึก รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบพัน ธุ์ปลาน้ำเค็ มและพันธุ์ป ลาน้ำ จืดไว้
ในรายการควบคุมการก่อสร้างประจำสัปดาห์และรายงานผลประจำวันคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างจัด ทำใบตรวจการรับ งานจ้า งเหมางานงวดที่ 18 (งวดสุด ท้า ย)เป็ นสอง
ฉบั บ มีค วามขั ดแย้ งกั น และผู้ ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้ า งไม่ไ ด้มีก าร
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เสนอแก้ไ ขสั ญญาจ้ าง กรณีผู้ รับ จ้า งก่ อนตรวจรั บมอบงานงวดที่ 18 (งวดสุ ดท้ าย) ใน
กรณี ที่ ผู้ รับ จ้ า งส่ ง มอบงานล่ าช้ า เกิ น กว่า วั น ครบกำหนดตามสั ญ ญาจ้า ง เป็ น เหตุ ใ ห้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับความเสี ยหายเป็ นเงิน 3,112,200 บาท (สามล้านหนึ่งแสน
หนึ่ง หมื่ นสองพั นสองร้ อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับ ผิด ทาง
ละเมิ ด และเทศบาลเมืองศรีส ะเกษพิจ ารณาเห็นว่ าเจ้ าหน้ าที่ที่ เกี่ย วข้ องไม่ ได้ก ระทำจง
ใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ อย่ างร้ ายแรง จึ งไม่ ต้อ งรั บผิ ดชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทน แต่ หาก
จะต้องรับ ผิดในความเสียหายที่ปลาตายในระหว่า งการดูแลของเทศบาล จะต้อ งคิดความ
เสียหายเฉพาะในส่ วนของงานจั ดหาพั นธุ์ปลา หาใช่คิดค่ าปรับตามสัญ ญาจ้ างทั้งหมดไม่
ดัง นั้น จึ งชอบที่ จ ะคิ ดค่ าปรั บเป็น เงิ นทั้ ง สิ้น 15,218.76 (หนึ่ง หมื่น ห้ าพั นสองร้ อยสิ บ
แปดบาทเจ็บ สิบ หกสตางค์) ด้ว ยเหตุนี้ นายอัค รวุฒิ มณี นิล ผู้อ ำนวยการส่ วนควบคุ ม
การก่อ สร้าง (ในขณะนั้น) ซึ่งเป็น กรรมการตรวจการจ้าง จึง จ่ายค่ าปรับในส่วนของงาน
จัดหาพันธุ์ปลา เป็นเงินจำนวน 15,218.76 (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดบาทเจ็บสิ บ
หกสตางค์) ให้ กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 กั นยายน 2556 ตามใบเสร็จรับเงิ น
เล่มที่ 2 เลขที่ 18 โดยเทศบาลเมือ งศรีสะเกษได้ร ายงานผลการสอบข้อ เท็จจริง ความรั บ
ผิดทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
กรมบัญ ชีกลางได้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ ทราบเมื่ อวันที่ 2 ตุลาคม
2563 โดยเห็ นว่ าพฤติ การณ์ยั งถื อไม่ ได้ ว่าเจ้า หน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ อ งได้ กระทำโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลิน เล่อ อย่ างร้ายแรง จึ งไม่มีผู้ใดต้อ งรั บผิ ดชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทนให้ แก่ ทาง
ราชการ ตามผลการสืบ สวนของสำนั กงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิ นโดยสำนั กตรวจสอบ
พิเศษภาค 5 (จังหวั ดอุบลราชธานี) ด้ วยเหตุ ผลนี้ เทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ จึงต้องคืนเงิ น
จำนวน 15,218.76 (หนึ่ งหมื่ นห้า พันสองร้ อยสิ บแปดบาทเจ็ บสิบ หกสตางค์) ที่ ได้รั บไว้
จากนายอัค รวุฒิ มณีนิ ล ที่ได้ชำระเป็นค่าปรั บงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำของเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อ ไป
ดัง นั้ นจึ ง ขออนุมัติ ต่ อสภาเทศบาลเมือ งศรี ส ะเกษจ่ ายขาดเงิ น สะสม จำนวน
15,218.76 บาท (หนึ่ ง หมื่ น ห้ า พั น สองร้ อ ยสิ บ แปดบาทเจ็ บ สิ บ หกสตางค์ ) ตามนั ย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรั บเงิน การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิ น การเก็ บ
รัก ษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 กำหนดว่า
ข้อ 94 กรณีอ งค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ได้รับ เงินรายรับ และต่ อมามีการขอคื น
ในลัก ษณะของลาภมิค วรได้ ภายในกำหนดอายุค วามให้ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นถอน
คืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 95และข้อ 96
ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้
(1) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว
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(2) หลั กฐานเอกสารที่เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ เช่น หลัก ฐานแสดงการยกเลิก การจั ดซื้ อ
จัดจ้าง คำขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิดเป็นต้น
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ขอเงิ นคืนภายในปีงบประมาณที่รับ เงิน เมื่อตรวจสอบแล้ว เห็นว่ าถูกต้ องให้
จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(2) คืนขอเงินภายหลังจากปี งบประมาณทีร่ ับ เงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็ น
ว่าถู ก ต้อ งให้ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น จ่ ายขาดเงิ นสะสมได้โ ดยต้อ งได้รั บอนุมัติจ าก
สภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุ มัติ ต่อไป
(ลงชื่อ)
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สำหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายไหมครับ เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สำหรับญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินให้กับอดีตผอ.สำนัก
สมาชิกสภาเทศบาล
การช่าง คือ นายอัครวุฒิ มณีนิล ในเมื่อกรมบัญชีกลางเขาชี้มาแล้ว พิจารณาแล้วว่า
ไม่ได้ เป็ นเหตุป ระมาทเลิน เล่ อแล้ วก็ ให้เ กิดความเสี ยหาย ไม่เ ป็น การจงใจหรือประมาท
เลิน เล่อ อย่ างร้ ายแรงนะคะ ซึ่ งก็ ไม่เ ป็น ความผิ ด แล้วทางกรมบัญ ชีก ลางมีค วามเห็ นว่ า
องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่ไ ด้เรี ยกเงินค่ าปรับจากนายอัค รวุฒิ มณี นิล เป็ นลาภที่ ไม่
ควรได้ จะต้ องคื นเขาไป ในเมื่ อ กรมบัญ ชี ก ลาง พิ จ ารณามาแบบนี้ แล้ ว ก็ ถู กต้ อ งตาม
ระเบียบ ดิฉันเห็นควรที่จะต้องคืนเงินให้เขาค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกไหม ครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดให้การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินให้กับนายอัครวุฒิ มณีนิล โปรดยก
มือครับ ให้การอนุมัติ 12 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เรื่อ ง ญัต ติ ขออนุมัติจ่ า ยเงิ นบำรุง ศูน ย์บ ริ การสาธารณสุ ข 2-5 ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5
ประธานสภาเทศบาล
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม) เรี ย นเชิ ญ
ท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ญั ต ติ น ายกเทศมนตรี เ มื อ งศรี ส ะเกษ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น บำรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร
รองนายกเทศมนตรี
สาธารณสุข 2-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ด้วยกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม เทศบาลเมืองศรี สะเกษ มีค วามประสงค์จ ะ
ขออนุ มัติ จ่า ยเงิ นบำรุ งศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข 2-5 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ่ายเงินบำรุง ศูนย์บริการ
รองนายกเทศมนตรี
สาธารณสุข 2-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 12
รายการ เป็นเงิน 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
(1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มีงบประมาณคงเหลือ 5,921,040.13 บาท (ห้าล้านเก้า
แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทสิบสามสตางค์) ขออนุมัติจ่าย จำนวน 5 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 139,600 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว)
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
3.เก้าอี้ประชุมขาเหล็กบุนวม 4 ขา มีพนักพิง จำนวน 60 ตัวๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4.โต๊ะพับหน้าขาว ขาสแตนเลส กว้าง 60 * ยาว 1.8 * สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 10
ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
5.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(2) ศูนย์บริการสาธารณสุข3 มีงบประมาณคงเหลือ3,777,678.89 บาท ขออนุมัติจ่าย
จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
1.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(3) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 มีงบประมาณคงเหลือ 2,371,716.42 บาท ขอ
อนุมัติจ่าย จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600 บาท (สามหมื่นแปดพันหก
ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
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2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อ มติด ตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1
เครื่อง4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
4. ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิคฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,700 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ (4) ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 มีงบประมาณคงเหลือ 2,077,702.29 บาท ขออนุมัติ
รองนายกเทศมนตรี
จ่ายจำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,300 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อ มติด ตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
รวม 12 รายการ รวมเป็นเงิน 222,500 บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดครุภัณฑ์แนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล
เพื่อเป็นการสนับสนุ นครุภัณฑ์ที่จำเป็น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรั บ
การสาธารณสุข และบริหารจั ดการ รองรับการให้บริการด้า นสาธารณสุข กับ ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ ให้มีประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น จึ งขออนุ มัติ ต่อ สภาเทศบาล
เมือ งศรีส ะเกษ จ่ ายเงิน บำรุง ศูน ย์ บริ การสาธารณสุ ข 2-5 เพื่ อจั ด ซื้อ ครุ ภัณฑ์ รวม 12
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้ น เงิน 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้า ร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การปฏิบั ติเ ป็น ไปตาม ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงิน บำรุงโรงพยาบาล
และหน่ ว ยบริ การสาธารณสุ ข ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ ไ ข
เพิ่มเติ ม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การใช้จ่ ายเงิน บำรุง (5) “ค่า ครุ ภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้ างของโรงพยาบาลและหน่ว ยงานบริการสาธารณสุข ” ให้ เสนอผู้ บริหารท้องถิ่ น
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุ มัติ ต่อไป
(ลงชื่อ)
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
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นายศิรภพ บุญลพ
สำหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายไหมครับ เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล อาจารย์บุญทัน เที่ยงธรรม ครับ
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
2564 ก็เป็ นญั ตติที่ ดีนะครับ แต่ ก็ข อตั้ง ข้อสั งเกตสัก นิดหนึ่งว่ า ศู นย์ส าธารณสุ ข ที แรก
ผมก็นึ กดี ใจนะครับ นึก ว่ารายการที่ข อจัด ซื้อจะเกี่ย วกับ เวชภัณฑ์ บ้าง อ่า นดูแ ล้วตามที่
ท่า นอ่ านญัต ติไ ป ไม่มีเรื่ องของเวชภั ณฑ์ เลยนะครับ หรือ มีพอแล้ว ก็ไ ม่รู้ นะครั บ ผมไม่
เข้า ใจ แต่ว่ าผมเคยอภิ ป รายในสภาแห่ งนี้ ห ลายครั้ง นะครั บ เรื่ องเวชภั ณฑ์ โดยเฉพาะ
วัคซี นต่ างๆนะครับ วัค ซีน ป้อ งกั นพิ ษสุ นัข บ้า วั คซี นป้ องกัน ไข้ห วัด ใหญ่ วัค ซีน ป้อ งกั น
บาดทะยัก อย่ างนี้ ควรจะมีไว้ ในศูนย์ บริ การสาธารณสุ ข นะครับ เพื่อ ที่จ ะบริการพี่ น้อ ง
ประชาชน เนื่องจากว่ าวัคซี นเหล่ านี้ พี่ น้องประชาชนหาในตลาดก็ ยากนะครั บ ฉีด เองก็
ไม่เป็ น ซื้อ มาไม่รู้จ ะใช้ ยัง ไง ถ้ าหากว่าทางเทศบาลเรามีไ ว้บริ การนี้จ ะเป็ นการดี จึ งขอ
เสนอเพิ่มเติมครับ ว่าควรจะมีวัคซีนเหล่านี้ไว้ครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานครับ
นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกไหม ครับ เมื่อไม่มี เรียนเชิญ
ท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับประเทศนี้วั คซีนไข้หวั ดใหญ่จะซื้อจาก
สำนัก งาน สปสช. ซึ่งจะมาทั้ งหมดรวมกั นทั้งหมดของทั้งประเทศแล้ว ก็แจกโรงพยาบาล
แต่ ล ะแห่ ง ซึ่ง ทุก ๆปี เวลาที่ ไข้ ห วัด ใหญ่ ก็ จ ะเปลี่ ย นสายพั น ธุ์ไ ป ก็ จะมี การจัด สรรมา
ให้กั บผู้ ที่มีอยู่ ในกลุ่ มเสี่ ยงทั้ง หมดเลยนะครับ อั นนี้ คือ เรื่อ งของวัคซี น ไข้ห วัด ใหญ่ ส่ว น
วัคซี นพิษ สุนั ขบ้า นั้น ในระบบของการป้อ งกัน โรคพิษสุ นัข บ้า ซึ่งในระดั บประเทศ จะมี
โครงการของฟ้าหญิง ซึ่งสนับสนุ นเงินมาทุก ปีนะครับ ส่ วนหนึ่งใช้ ในการรณรงค์ให้เราฉี ด
วัคซี นให้ ครบ ซึ่ง ตลอด 3-4 ปี ผ่ านมาแล้ ว เราก็ ใช้งบส่ว นนี้ส่ วนหนึ่ง อีก ส่วนหนึ่ง ก็จ ะ
เป็นงบของเทศบาล ซึ่ งเราไม่ สามารถใช้เงิน ทางสาธารณสุ ขนี้ในการซื้อวัค ซีนพิษ สุนัขบ้ า
ได้ นะครับ ส่ว นในเรื่ อ งของเวชภัณฑ์ น ะครั บ เวชภั ณฑ์นั้ น จะเป็น กลุ่ มที่ ใ นระบบของ
สาธารณสุขของเทศบาลก็ จะเชื่ อมโยงกับระบบใหญ่ก็คือ ของโรงพยาบาลแล้วก็เราจะรั บ
งบในการสนับสนุนงบที่จะเป็น หน่วยลักษณะของงบป้องกันนะครับ ซึ่งปี หนึ่ง แล้วก็ จะมี
เงิน อยู่ป ระมาณ 2 ล้ านกว่ า บาทเกือ บ 3 ล้า นรวมทั้ งเงิน ที่ สมทบไปจากเทศบาล แต่
สำหรับ เงิ น ของค่า เวชภัณฑ์ นั้ น เรามีเ วชภั ณฑ์ เพี ย งพอที่จ ะบริก ารประชาชนได้ ห มด
แต่ ที นี้ ส่ ว นตั ว งบนี้ มาจากงบในการบริ ห ารศู น ย์ ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยร่ วมกั น ในคลิ นิ ก
ครอบครัว ซึ่ งเป็น หมอครอบครั ว ซึ่ง ส่ วนนี้ เป็ นพั ฒ นาการของระบบสาธารณสุ ขของ
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นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประเทศไทยที่ โ รงพยาบาลจะเป็ น ศูน ย์ก ลาง เป็ น เมนคอน แทคเตอร์ เทศบาลก็ จ ะ
รวมกลุ่มตรงนี้ ด้ว ย รวมทั้ งโรงพยาบาล ก็ จะเป็ น 5 ศู น ย์ จะมีร ะบบที่ เป็ นเวชภัณฑ์ ที่
สนับสนุ นออกมา ส่วนหนึ่งก็คื อมาที่ใ นการบริการของศูนย์ ให้กับประชาชน อีกส่ วนหนึ่ ง
ก็คือเรารับ ยาจากโรงพยาบาลมอบให้กับ ประชาชนซึ่งจะมีแพทย์มาตรวจที่ศู นย์ข องเรา
ทุกๆศู นย์น ะครับ ศูน ย์ 2 เกือบทั้งอาทิตย์ ศูนย์ 3 จะประมาณ 3 วัน นะครับ คื อทุก ๆ
วันจะมีแ พทย์มาตรวจ ตอนนี้ลัก ษณะของคลินิก หมอครอบครัวก็ จะเป็น ระบบใหญ่ที่ดูแ ล
ประชาชนได้ทั่ วถึงนะครับทั้ ง 3 อย่ างที่ท่า นเรียนถาม ตอนนี้เ รามีครบหมดนะครับ ที่ให้
ให้บริการกับประชาชน ครับ
ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2-5 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โปรดยกมือครับ ให้การอนุมัติ
12 ท่าน
ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัต ติขออนุ มัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงสั ญญาจ้า งเลขที่ 58/2563 ลงวัน ที่ 24 กันยายน
2563 (สำนักการคลัง)
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
ประธานสภาเทศบาล 58/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 (สำนักการคลัง) เรียนเชิญ ท่านรองสมพร
จึงศิรกุลวิทย์ ครับ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมือ งศรีสะเกษ เรื่อ ง ขออนุ มัติ แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงสั ญญาจ้า งเลขที่
รองนายกเทศมนตรี
58/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
เรี ย น ประธานสภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
ด้ ว ยสำนั ก การคลั ง เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุ มัต ิ
ต่ อ สภาเทศบาล เมืองศรีสะเกษ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสั ญญาจ้ างเลขที่ 58/2563 ลงวันที่ 24
กันยายน 2563 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
มี ห ลั ก การและเหตุ ผ ล ดั ง นี้
หลั ก การ
เพื่ อ ขออนุ มัติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญญาจ้ า ง
เลขที ่ 58/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยวงเงินค่าจ้าง 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยแก้ไขแบบแปลน รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุ ผ ล
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ตา มที ่ ส ำ นั ก การ คลั ง เทศบา ลเมื อ งศรี ส ะเกษ ได้ จ ั ด หา ผู้ ร ั บ จ้ า งให้
ดำ เนิ น การ ก่ อ สร้ าง อาคารสำนัก งานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย วงเงินค่ าจ้ าง
5,795,000 บาท (ห้า ล้า นเจ็ด แสนเก้า หมื่น ห้า พัน บาทถ้ว น) เนื่ อ งจากพื้น ที่ ด้า นหน้ า
อาคารค่ อ นข้ า งแคบ หากทำการก่ อ สร้ า งอาคารตามผั งดั ง กล่ า วอาจมีผ ลกั บ การนำ
รถดับ เพลิ ง เข้า – ออก อีก ทั้ งยั งมี พื้นที่ ด้ านหลัง อาคารยั ง มีพื้น ที่เ หลื อ สามารถขยั บ
ตำแหน่ งผั งอาคาร เพื่อ ให้ มีพื้นที่ ด้านหน้ าเพิ่มขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติค วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ฉบับ ที่ 55 ข้ อ 50 (2) อาคารที่มีความสูงเกิ น 9 เมตร แต่ ไม่ถึง 23 เมตร
ผนั ง หรือ ระเบี ยงต้ อ งอยู่ ห่ างเขตที่ ดิ นไม่ น้ อยกว่ า 3 เมตร ซึ่ง ตามแบบแปลน ของ
เทศบา ลเมื อ งศรี ส ะเกษ เลขที ่ 4 5/2 56 2 แผ่ นที่ A-06 ได้ก ำหนดพื้ นที่ ระยะห่า ง
ด้านหลั งอาคารจำนวน 4.95 เมตร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ ต่อทางราชการ จึ ง ปรั บ ลด
พื้ น ที่ ร ะยะห่ า งด้ า นหลั ง อาคาร ลงอี ก เป็ น จำนวนไม่ น้ อยกว่ า 3 เมตร
ซึ่งการแก้ ไขดั งกล่ าวไม่ ทำให้ ปริมาณงานเปลี่ ยนแปลงไปจากที่ ระบุ ในสั ญญาจ้ างตาม
พระราชบั ญญั ติ การจัด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเป็ นหนัง สือที่ ได้ ลงนามแล้ว จะแก้ไ ขไม่ ได้ เว้น แต่ ในกรณี ดังต่ อไปนี้
ให้ อ ยู่ใ นดุ ลพิ นิ จ ของผู้ มีอำนาจที่ จ ะพิ จารณาอนุ มัติ ให้ แ ก้ ไขได้ (2) ในกรณี ที่ มีค วาม
จำเป็ นต้ องแก้ไ ขสั ญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หากการแก้ไ ขนั้ น ไม่ ทำให้ หน่ ว ยงานของรัฐ เสี ย
ประโยชน์ และตา มระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธี การงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น พ.ศ.2541แก้ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
ข้อ 29 การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ ดิ น
และสิ่ง ก่อ สร้ าง ที่ ท ำให้ ลัก ษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ ยน หรื อ เปลี่ ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุ มัติ ต่อไป
(ลงชื่อ)
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายศิรภพ บุญลพ
สำหรับญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายไหมครับ เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สำหรับดิฉัน ท่านประธานค่ะ การขยับตำแหน่งพื้นหลังอาคารไม่ได้เกี่ยวกับเรา
สมาชิกสภาเทศบาล
จะต้องเปลี่ยนงบประมาณใหม่ ก็ยังใช้งบประมาณเดิมเนื้องานยังเหมือนเดิมนะคะแต่
เพื่อให้เกิ ดมีพื้น ที่มากขึ้ น มีพื้น ที่ใช้สอยมากขึ้ น ก็เป็น ความถู กต้องที่ เราในอนาคตพื้ นที่ใช้
สอย ด้ า นหลั ง ถ้ าไม่มีค วามจำเป็น เราปรับ ไป ก็ ยัง มี เหลื อกว้ างอี กตั้ ง 3 เมตร นะคะ
ด้านหน้า ถ้า จะเป็น ที่จ อดรถสำหรั บรถที่ จะปฏิ บัติ ห น้า ที่ก็ ถือ ว่า มี ความจำเป็ นมากกว่ า
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การปรับ ผังตรงนี้ ก็ไม่ ได้มีความเสีย หายอะไรแต่ เพื่อ ความถูก ต้องในเรื่ องของผั งเมือ งเรา
ได้นำเข้าสภาแห่งนี้เพื่อให้ความเห็นชอบดิฉันเห็นว่า เห็นควรอนุมัติด้วยค่ะ
เรียนเชิญ อาจารย์บุญทัน เที่ยงธรรม ครับ

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ญัตตินี้ไม่ขัดข้อง แต่ว่าขอตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับ ในการทำแบบแปลนแผนผังคือ
ตามปกติ แล้ ว สำนัก การช่ าง ไม่ ทราบว่า ได้ ปรึ กษาคณะผู้ บริ หารหรื อไม่ ตามปกติค วร
จะมี การปรึ ก ษาหารือ ก่ อน ไม่ ใช่ ว่ าไปนั่ง แล้ว ก็ มาเขี ย น มาเขี ยนทำก็มาเสนอมา ก็ มี
ปัญ หาอย่า งนี้ แหละครั บ ถ้ า ทำอย่ างนี้ บ่ อยๆก็ จะเกิ ด ปั ญ หา ก็ จะมี ก ารแก้ไ ขกัน เป็ น
ประจำ ซึ่งหมายถึ งยังไงล่ะครั บ หมายถึง ความไม่รอบคอบหรือหมายถึ งทำตามอำเภอใจ
ตัวเองหรือยั งไง ครั บ มั นแปลได้ห ลายอย่ าง ต่อไปนี้ ก็อยากให้ร อบคอบกว่า นี้นิ ดหน่อ ย
ครับขอบคุณมาก ครับ
นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 58/2563
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โปรดยกมือครับ ให้การอนุมัติ 12 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง ญัตติ อื่นๆ
นายศิรภพ บุญลพ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติอื่นๆ
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือชี้แนะ เรียนเชิญท่านลลิตา นวเลิศปรีชา
นางลลิตา นวเลิศปรีชา ขอบคุ ณ ค่ ะท่ า นปร ะธานสำหรั บ ดิ ฉั น เองมี เ รื่ อ งที่ จ ะปรึ ก ษากั บ ทางท่ า น นายก
สมาชิกสภาเทศบาล
แล้วก็สำนักการศึกษา ก็คือเนื่องจากว่าศูนย์เด็กเล็กของเรา จะมีเด็กนอกเขตเอาบุตร
หลานมาฝากไว้ที่ศูน ย์เด็กเล็กของเรา ซึ่ง ก็ยังเป็ นปัญหาอยู่ที่ ว่าเราจะรับหรือไม่รั บ ดิฉั น
เห็นควรว่า ควรรั บ แสดงว่ าผู้ป กครองได้เ กิดความมั่ นใจในระบบการดูแลบุตรหลานของ
เขาในระบบการศึ กษาของเรา ในเรื่ องตั วอาคารสถานที่เ รียนของเรา ซึ่ งเราก็พยายาม
พั ฒ น าเพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นของเราให้ เป็ น โรงเรี ย น ซึ่ ง ใน เขตผ่ อ นภาระของ
ผู้ป กครองนะที่ เอาบุ ต รหลานมาเรี ยน ที นี้ ท างโรงเรี ย นก็ จ ะมี ปั ญ หาว่ าเด็ ก นอกเขต
เพราะว่าจริงๆ แล้ว ก็ต้องเป็ นการใช้ทรัพยากรของเราแหละถ้าเด็กมาเรีย น แต่ถ้าเราได้
ค่าหัว นักเรี ยน มี ค่าหั วนัก เรียนก็จะดี แต่ที นี้ในเมื่อมาแล้ ว เราจะปัด ไปไม่ รับก็ กระไรอยู่
ถือว่าเป็นความตั้งใจ บางคนก็เดิมอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเราแล้วช่วงหลั งมาไปซื้อบ้าน
นางลลิตา นวเลิศปรีชา ขยับออกไปข้า งนอกไปอยู่บ้า นนอก ก็ยั งผูก พันอยู่กับ โรงเรี ยนของเราก็เอาเด็ก มาฝากก็
สมาชิกสภาเทศบาล
อยากให้ท่าน ผอ. ให้คำแนะนำทางโรงเรียน ดิฉันเห็นว่าถ้าเป็นปัญหาแบบนั้นก็อาจจะ
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ต้ อ งแน ะน ำให้ ผู้ ป กคร องย้ า ยทะเบี ย น เข้ า มา เหมื อ น เด็ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ศรี สะเกษเด็ กมาเรีย นเยอะมาใช้ ส าธารณู ป โภคของเราในเรื่ องของสวนสาธารณะออก
กำลังกายกันเยอะเครื่องก็ช ำรุดทรุด โทรมไป แต่ว่าเราก็ต้องหางบไปทำไปซ่อมอยู่ประจำ
แต่ว่ าค่ าหั วเราไม่ ได้เ ลย ทีนี้ ก็รู้ สึก ว่าจะเคยคุ ยกั บทางมหาวิท ยาลั ยให้เด็ กที่ จะมาเรีย น
ศึกษาต่อ ที่นี่ได้ มีท ะเบีย นบ้า นอยู่ ในเขตพื้ นที่ใ นเขตเทศบาลของเราโรงเรี ยนก็ เช่นกั น ค่ ะ
ผอ.เพชรคะ ก็อยากจะให้ร่วมกันกับทางโรงเรียนว่ าหาวิธีการอย่างไรที่ จะให้เรารับเด็กได้
นะคะก็ ฝ ากทางโรงเรีย นด้ว ยของเรามี ศู นย์ ทั้ งหมด 4 ศูน ย์ ตำบลน้ ำ คำเด็ ก ของเขา
ศูนย์ 1 ตั้ง 60-70 คนเลย เขามากกว่าของเราตั้งเยอะ แล้ วเขามีตั้ง 5 ศูนย์ ของน้ำคำ
มีตั้ง 5 ศู น ย์ ของเรามี 4 ศู นย์ ก็ คิด ว่า ถ้า พูด ถึง ว่าถ้ าจะต้ องมีข้ อบั งคั บเกี่ ยวกับ ว่า ได้
หรือไม่ได้ก็ปรึกษากันดูนะค่ะ ขอเรียนปรึกษาไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียนเชิญอาจารย์ นิโรจน์ ธรรรมรส
กราบเรียนท่ านประธานสภา ท่านนายกและท่ านคณะผูบ้ ริหารรวมทั้ งทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ ครับ ผมนิโรจน์ ธรรมรส นานแล้วครับที่
ไม่ ได้ เสนอเรื่ อ งอื่ น ๆ แต่ มีเรื่ อ งที่ ป ระทั บ ใจในเรื่ อ งอื่ น ๆ ขอนำเรีย นดั งนี้ ค รั บ เรื่อ งที่
ประทั บใจได้รั บคำชมเชยจากพี่น้ องที่ มาเที่ยวชมงานหรือพี่ น้องในจัง หวัด ศรีส ะเกษและ
หรือต่า งจังหวัดด้ว ยจากการทัก ไลน์ไปก็กล่า วชมเชยศรีส ะเกษพัฒนาก้าวหน้าไปมากอั น
นี้ผมก็ดีใ จ ในฐานะที่เ ป็นคนศรีสะเกษนะครั บ เรื่องที่สองก็คื อขออนุญ าตถือเอกสารนะ
ครับ เพื่อ ความกระชั บตามที่ผ มเคยได้ เสนอต่ อ ที่ป ระชุมสภาผ่ านมานานแล้ว เรื่ องการ
ขยายถนนตรงที่บริเ วณสี่แ ยกหอนาฬิกา บริเวณตรงหั วมุมด้ านทิศตะวันตกของโรงเรีย น
ศรีส ะเกษวิ ทยาลัย ซึ่ง มีผิ วจราจรค่อ นข้ างแคบการสัญ จรไปมาของยวดยานพาหนะไม่
สะดวกทำให้ เกิดอุบั ติเหตุ บ่อยครั้ง ซึ่งก็ ได้รับ การแก้ ไขมาแล้วโดยทางเทศบาลของเราได้
ขยายผิว จราจรแต่ก็เป็น เพียงเล็ กน้อยตัด ฟุตบาทออกแล้ วก็ให้ถ นนพื้นผิ วจราจรกว้างขึ้ น
แต่ ผู้ สั ญ จรไปมาบนฟุ ต บาทไม่ ส ะดวกนะครั บ ก็บ อกฝากผมมาว่า อยากจะให้ ท าง
เทศบา ลขยายถน นให้ กว้ า งขวางให้ ม ากขึ้ น เรื่ อ งนี้ น ะครั บ ผมได้ น ำ เสนอประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาครั้งที่ แล้ วนะครับ ซึ่งในการประชุมหลายฝ่า ยหลั งจากประชุมหรื อ
ในที่ป ระชุ มก็พูด คุย กั นว่ า เห็ นดี ด้ วยนะครับ ผมมีโ อกาสได้พูด คุย กั บ ท่ า นผู้ อ ำนวยการ
โรงเรีย นคนใหม่ คือ ท่า นยิ่ งยง นั น ทวณิช ชากร นะครับ ท่ านยิ นดี ด้ว ยอย่า งยิ่ งและให้
เหตุผลว่าการสัญ จรไปมาจะได้คล่อ งตัวมากขึ้น และท่ านยั งจะทำป้ายโรงเรีย นตรงหัวมุ ม
ตรงนั้ นนะครั บบริ เวณนั้ น ให้ ดูดี มีส ง่ าส่ วนตัว แล้ว เห็ นว่ าการที่ ทางราชการจะเสี ยสละ
พื้น ที่ใ ห้แ ก่ท างราชการไม่ไ ด้เ สีย หายอะไรผลประโยชน์ที่ ได้ ก็ต กอยู่ที่ ท างเทศบาลหรื อ
ทางราชการท่านยังพูดคุ ยต่อกับ ผมอีกว่า อยากจะให้ทางเทศบาลเมืองศรี สะเกษของเรามี
หนังสื อถึงทางโรงเรียนเพื่อ จะได้ นำเข้า สู่ที่ป ระชุม ต่อคณะกรรมการสถานศึก ษา สมาคม
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ครูผู้ปกครองและบุ คลากรทางการศึ กษาได้ทราบ อนึ่ง ท่านพูดว่าท่านนายก ท่านส.ส สิริ
พงศ์ และอดีต สจ.รัฐ วิท ย์ อังคสกุ ลเกี ยรติ เป็ นผู้ มีคุณูป การต่อ ทางโรงเรีย นมาด้ว ยดี
โดยตลอดและมากมายคำพูดอย่างนี้นะครับ สถาบันการศึกษาโรงเรียนเรามาโดยตลอด
คือ โรงเรีย น ศ.ก.ว. เมื่ อท่ า นคิ ดที่ จะพัฒ นาบ้ านเมือ งให้เจริญ ก้ าวหน้ าทุ กฝ่ ายคงเห็น ดี
ด้วยถ้าจะให้ดีก็นำเรียนท่านผู้ว่า ราชการจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ความกรุณาจาก
ท่านได้ แจ้งมาทางโรงเรีย นอีกทางหนึ่ งก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรครับและท่านยังบอกว่าถ้ า
เรื่อ งนี้ จะให้ส ะดวกจริ งๆผมจะนำเข้า สู่ค ณะกรรมการแผนนะครั บเขาจะประชุมในเร็ ว
วันนี้ถ้าได้ หนังสือจากทางเทศบาลเราก็ เป็นสิ่งที่ดี มากครับ อีกเรื่องครั บก็คือเรื่อ งของถนน
บริเ วณตรงข้ ามร้าน เอ ป๊ อป ทั้ง 2 ฝั่ งนะครั บ จากบ้ านผมไปเป็น หลุ มเป็น บ่อ ผมเอง
และพี่ น้อ งอยู่ต รงบริ เวณนั้ นเอาอิ ฐหั กไปถมเอาไว้ค รับ เพราะเคยมีเด็ กหยอกล้อ กัน เขา
เดิน ไม่ส ะดวกแล้ วไปตกหลุ มมั น ไม่เป็ น อัน ตรายมากอะไรนะครับก็ เลยอยากจะให้ ทาง
เทศบาลของเราได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยนะครับขอบคุ ณครับ
เรียนเชิญ ท่านสมัย บำรุงกิจ ครับ
ประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผม นายสมัย บำรุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผมมีแนวคิดว่า ตรงหอสูงครับ ด้านหลังชั้น 2 ครับ
เราควรทำเป็นลานสเก็ต ซึ่งเป็นพื้นแก้วนะครับ ยื่นเข้าไปในแม่น้ำเป็นการเพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวครับ ซึ่ง ในเขตภาคอีสานเหล่านี้ก็ ยังไม่มีน ะครับ ผมคิดว่าถ้า เราทำจุ ดนี้ได้ก็จ ะ
เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับศรีสะเกษครับ ขอบคุณครับ
เรียนเชิญ ท่านลลิตา นวเลิศปรีชา ครับ

นายศิรภพ บุญลพ
ประธานสภาเทศบาล
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
ขอบคุณค่ะท่านประธานขออีกเรื่องหนึ่งค่ ะ เมื่อสักครู่ ไม่ได้ต่อเนื่อง จากการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้เป็นที่จอดรถได้กว้างขึ้น เรามี
การทุบ ฟุตบาททุกอาคารออก และที นี้สมัยก่ อนยังไม่มีการปรับปรุ งภูมิทัศ น์ตรงนี้ ก็จะมี
การนำรถจัก รยานยนต์ เข้า มาจอดแถบฝั่ งทางประตูท างเข้ า ติ ดกั บทางรั้ว ก็จ ะมี รถมา
จอดแล้ วก็ไ ปทำงานที่ อื่น แล้ วตอนเย็น ๆค่ำ ๆ มื ดๆ ก็จ ะกลับ มาเอารถ ตอนนี้เ รามี การ
ปรั บปรุง ภู มิทั ศน์ ดี ขึ้น สะอาดขึ้น ก็ เพื่ อที่ จ ะให้ เป็ น ที่จ อดรถของพนัก งานเท่า ที่จ ำเป็ น
เพร าะส่ ว นใหญ่ ก็ รู้ ว่ า ถ้ า มาคน ละคั น ก็ ไม่ รู้ กี่ คั น แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว น ใหญ่ ก็ เอา เป็ น
จัก รยานยนต์ มาด้ ว ย เป็ น รถยนต์ ด้ วยก็ เ ท่ าที่ จ ำเป็ น ก็ เ ป็ น ของสำนั ก งานด้ ว ย ที นี้
กลายเป็ นว่า คนภายนอกเอารถเข้ ามาจอดถือ วิสาสะเข้ามาแบบคิ ดว่า เป็น มาติ ดต่ องาน
จริงๆไม่ได้ มาติดต่องาน เข้ามาจอดแล้ว ก็นั่งรถประจำทางไปทำงานอี ก ทีนี้เราก็อยากจะ
ให้หาวิธี ทำอย่า งไร เพื่ อป้องกั นไม่ให้ คนเอารถมาจอดในเขตเทศบาลของเราแล้ ว ไม่ได้ท ำ
เป็น ที่ จอดรถสาธารณะ เพราะว่ าในพื้ นที่ ข องเราเองก็ไ ม่พอจอดอยู่แ ล้ว ก็ อยากจะให้
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ทางเทศบาลหาวิ ธี การและก็ ป้ องกั นไม่ใ ห้ บุค คลภายนอกเข้า มาจอด จอดชั่ว คราวไม่
เป็นไร จอดตั้งแต่ 7.00 น กว่าจะมาเอาบางทีก็ 18.00 น ค่ ะ เรื่องแบบนี้ก็มีค นพูดมาว่ า
เอารถไปจอดไม่ต้ องไปจอดไหนปลอดภัย ด้ว ยในเทศบาลไม่ หายด้ วย ก็ เคยเรี ยนชี้แ จง
แนะนำเสนอให้กับทางผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ ได้ไปหาวิธีป้องกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

นายศิรภพ บุญลพ
มีสมาชิกท่านใดชี้แนะหรือว่าจะสอบถามอะไรจากฝ่ายบริหาร ไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ านสมาชิ ก ผู้ มีเกี ย รติ ที่ เคารพทุ กท่ า น ครั บ
นายกเทศมนตรี
ก็ต้องขอบคุณนะครับในคำเสนอแนะของท่านสมาชิก ทุกท่านนะครับก็อยากจะเรียนว่า
ท่า นสมาชิ ก ที่ ได้ เสนอเรื่อ งที่ จ อดรถนะครั บ จริง ๆแล้ วจอดเทศบาลก็ ยัง ไม่ ป ลอดภั ย
เท่า ไหร่ เพราะมีก ารหายมาแล้ วนะครั บ ก็คิ ด อยู่ เหมือ นกัน ครับ ว่า เราขยายที่ จ อดรถ
ออกไปยิ่งกว้ างเท่า ไหร่รถก็ยิ่งเต็ มเท่า นั้นนะครับ เดี๋ยวต่ อไปสมั ยหน้า ก็จะให้เป็นบั ตรนะ
ครับ บั ตรจอดรถใครเข้า มาก็ ต้อ งมาสแกนบั ตรนะครับ ถ้ าไม่ ได้ส แกนบั ตรก็ ต้อ งเสี ยค่ า
จอด เหมือนเราไปธุ ระตามห้า งตามอะไร ซึ่งผมก็ไ ด้เห็ นเทศบาลหลายแห่งนะครั บก็ อยู่
ใกล้ต ลาดสดซึ่ง ตรงนั้ นก็มีพ่อค้ าแม่ข ายเอารถไปจอดทำให้ผู้ม าติด ต่อราชการไม่มีที่จอด
รถ ก็อ ยากจะเรียนว่ าอันนี้ ก็เป็นปั ญหา ถ้าให้มีอีก 5 ไร่ก็ไม่พอจอดอย่างแน่นอนแต่ตรง
นี้เราก็ ต้อ งเห็ น ใจชาวบ้า นเห็น ใจประชาชนที่ เข้ ามาติ ดต่ อราชการเหมือ นกั นนะครับ ก็
อยากจะเรียนอย่า งนั้นว่าเราก็ได้มองเห็นว่า โดยปกติ ทุกวันนี้น ะครับที่จ อดรถนั้ นมีปัญหา
กับทุก แห่งโดยเฉพาะร้า นค้าร้ านขาย ในตลาดร้านไหนที่ไ ม่มีที่จ อดรถแล้วก็ มองเห็นว่ า
ร้านจะขายไม่ ค่อ ยดี คนเข้า ไม่ค่ อยได้ เพราะเขาต้ องเดิน มาไกลหรื อว่ าเขาไม่ มีที่ จอดรถ
เราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้า ใหญ่ๆ มี ที่จอดรถที่สะดวกสบายอันนั้น ก็เป็นการบริการ
อีกอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งทางเทศบาลก็จะต้อ งจัดระเบี ยบใหม่ แต่ตอนนี้ เรายังปรับปรุงยั ง
ไม่เสร็จ นะครับ อี กเรื่ องหนึ่ งครั บก็ คือ พรุ่ง นี้น ะครับ ทางเทศบาลโดยกองสวัส ดิก ารและ
สัง คมจะไปมอบเครื่ องอุ ปโภคบริโ ภคให้ กั บ ผู้ที่ มีรายได้น้ อ ยนะครั บ หรื อ ว่า ผู้ที่ ป ระสบ
ปัญหาก็จะออกจากเทศบาล 09.00 น โดยแยกทั้งหมดเป็น 4 สายนะครั บสมาชิกท่านใด
สะดวกนะครั บ ก็ เชิ ญ ที่ ส ำนั ก งานเทศบาลไปมอบสิ่ ง ของด้ ว ยกั น มี 1 ผ้ า ห่ มนะครั บ
2 ข้าวสารปลากระป๋อง น้ำปลา ไปมอบให้ถึ งบ้านซึ่งผมก็อยากจะเรียนว่าสำหรับรายชื่ อ
ผู้ที่ด้อ ยโอกาสนะครั บที่เ ราไปมอบเรามี รายชื่อขึ้ นทะเบียนเอาไว้แล้ ว ก็อ ยากจะบอกว่ า
เพื่อถ้าหากว่าท่านสมาชิกท่านใดได้รับการร้ องขอ ถ้ามี รายชื่อตกหล่นนะครับ ก็ขอให้แจ้ ง
ที่กองสวั สดิก ารได้ เพราะว่า เจ้าหน้า ที่เราจะได้ไปตรวจสอบแล้วก็ มอบให้ เพิ่มเติมต่อไป
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นะครับ ซึ่ง ทุกครั้งเราก็ จะให้มารับ อยู่ ที่ส ำนัก งานของเรานะครั บ แต่คราวนี้เราก็คิ ดว่ า
เราน่าจะไปมอบให้ที่ บ้า นจะสะดวกกว่ านะครับ จะสะดวกคนมารับมากกว่ า เพราะว่ า
1.ลดการรถติด ลงไป 2. ลดค่า ใช้จ่า ยนะครั บแล้ วก็ผู้ ที่มาบางคนก็ เป็น ผู้ที่มีอายุ มากการ
เดินทางไปมาก็ไม่สะดวก ขอเรียนเชิญด้วยนะครับ ขอบคุณ ครับ
สำหรับวันนี้ก็ประชุมครบทุกวาระนะครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและผู้ร่วมประชุมทุกๆท่านที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณมากครับ หมดวาระผมขอปิดประชุมครับ

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามั ญ สมัย ที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่ อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แล้ว

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอุดม แก้วคะตา)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนิโรจน์ ธรรมรส)

กรรมการ
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