
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  23  พฤษภาคม  2557   เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร    - ลาปวย 
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ  
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
7 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  

10 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
11 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
12 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
16 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน   
17 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  
18 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 
๒ 

นายพลากร  บุญประคอง 
นายบุญสรวง  พุฒิพฒันพาณิชย 

พลากร  บุญประคอง 
บุญสรวง  พุฒิพฒันพาณิชย 

รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
หน. กลุมงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องราวรองทุกข 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
3 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 
4 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
5 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
6 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
7 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
    
    
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายวีระศักดิ์  พันธนาเหนือ วีระศักดิ์  พันธนาเหนือ ผูจัดการสถานธนานุบาล 
2 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
3 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
5 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายบรหิารการศึกษานอกระบบฯ 
6 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
7 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
8 นางพิกุล  พรมเกต ุ พิกุล  พรมเกต ุ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
9 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 

10 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
11 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
13 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
14 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ ผอ.กองคลงั 
15 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
16 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
17 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
18 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
19 นายประจักษ  ชุมพล ประจักษ  ชุมพล รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายชู  อารีเอื้อ  ชู  อารีเอื้อ ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
2 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
3 นางยุพา  จันทรคํา ยุพา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
4 นายจําลอง  ตรีบุญเมือง จําลอง  ตรีบุญเมือง กรรมการชุมชนโรงพยาบาล 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2557  แตเนื่องจากทาน 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด และรองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด คนเกาไดยื่นใบลาออกตอทาน            
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด มีผลตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป 
 -    ทําใหตองมีประธานสภาช่ัวคราว เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ในการ 
เลือกประธานสภาช่ัวคราวตองพิจารณาจากสมาชิกสภาเทศบาลทีอ่าวุโส ซึ่งไดตรวจสอบทะเบียนสมาชิกแลว 
ปรากฏวา นายอํานวย  อายุวัฒน  มีอาวุโสสูงสุด  จึงขอเรียนเชิญ คุณอํานวย อายุวัฒน ทําหนาที่ประธานสภาช่ัวคราว   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตอไป ขอกราบเรียนเชิญครบั 

นายอํานวย  อายุวัฒน  -   เรียน  คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรตทิุกทาน    
ประธานสภาชั่วคราว  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่2 
ประจําป พ.ศ. 2557 และวันนี้ทางสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเราไดรับเกียรตอิยางสูงยิ่ง จากทานรองผูวาราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด ไดมารวมประชุมในวันนี้ คือ ทานพลากร  บญุประคอง รองผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด และอีกทานหนึ่ง
เปนตัวแทนจากทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ทานบุญสรวง พุฒิพฒันพาณิชย หัวหนากลุมงานระเบียบและเรื่องราวรองทุกข 
สํานักสงเสรมิการปกครองทองถิ่น วันนี้ก็ถือวาเปนวันที่ดียิ่ง ที่ทานรองผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด ทานไดมารวมประชุม
และรวมสังเกตการณในการประชุมสภาครั้งนี้ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กอนทีจ่ะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ก็ขออนุญาตไดใหทานเลขานุการสภาไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหที่ประชุมทราบ เรียนเชิญครับ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  
ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป มีกําหนด  30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ลงชื่อ  นายประสทิธิ์  ธนานันต  ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายอํานวย  อายุวัฒน  -   ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม   
ประธานสภาชั่วคราว ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
-    เรื่อง แนะนําบุคลากรใหม  ดังนี้ 1.รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ นางสุวัฒนา  ผดุงกจิ   

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานคุมประพฤติ จงัหวัดรอยเอ็ด มาดํารง
ตําแหนง เจาพนกังานธุรการ ระดบั 5 งานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที ่
2 เมษายน 2557 เปนตนไป 2. รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 1. นายปริญญา  เถาวจันทร  ตําแหนง 
นายชางโยธา ระดับ 6ว สังกัด สวนโยธา องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเปลือย  อําเภอศรสีมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ด  
มาดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 6ว  งานวิศวกรรม  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  กองชาง  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ทัง้นี้ ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2557 เปนตนไป 2.  นางสาวสุดารัตน  อิทธสมบัติ  ตําแหนงเจาพนกังานการเงิน
และบญัชี ระดับ 5  สังกัดกองคลงั เทศบาลเมืองบัวขาว  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสนิธุ  มาดํารงตําแหนง   
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 5  งานการเงินและบญัชี  ฝายบริหารงานคลัง  กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2557 เปนตนไป  3. พันจาตรีประภาส  ลือชัย  ตําแหนงเจาพนักงานเทศกจิ  ระดับ 5   
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งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง   ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  อําเภอธัญบรุ ี 
จังหวัดปทุมธานี  มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานเทศกจิ ระดบั 5 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง          
ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม  
2557 เปนตนไป 3. รบัโอนขาราชการครู จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 1. นายนิรันดร  ปาปะโข  ตําแหนง ครู  อันดับ คศ. 2   
วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  โรงเรียนหนองแกวิทยา  อําเภอวาปปทมุ  จังหวัดมหาสารคาม  มาดํารงตําแหนง ครู  อันดับ 
คศ. 2  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2557  เปนตนไป 2. นางรัชนี  จันทิมา  ตําแหนง 
ครู  อันดับ คศ. 2 โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  มาดํารงตําแหนง  ครู  อันดับ  คศ. 2  
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  สํานักการศึกษา  เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  16  เมษายน 2557  เปนตนไป  
3. นางสาวรวีวรรณ  พันธไชย ตําแหนง ครู อันดับ คศ. 1 โรงเรียนวัดปลูกศรทัธา  สํานักงานเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร  มาดํารงตําแหนง ครู อันดบั คศ. 1  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2557  เปนตนไป  ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรบั และขอให
ตั้งใจปฏิบัตหินาที่ใหเต็มกําลังความสามารถตอไป นะครับ หมดระเบยีบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ขอเรียนเชิญทานเลขาฯ ไดอานระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลอืกประธานสภาใหที่ประชมุทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองดี -    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 วาดวยวิธีการเลือก 
ประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรให 
เปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น  การเสนอนั้นตองมสีมาชิกสภาทองถิ่นรบัรองไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอ 
ไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น ฯลฯ  และขอ 14  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น     
รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึง่คน  
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลอืก 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานระเบียบฯ ขอบังคบัการประชุมใหทราบแลว 
ประธานสภาชั่วคราว ตอไป เปนการเลือกประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะเสนอผูใดครับ                        
ขอเชิญคุณ วิวัฒน ครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย -   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผูบรหิาร สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ   กระผม นายวิวัฒน  ธนะแพสย  ขอเสนอช่ือประธานสภา คือ นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
ขอผูรบัรองดวยครับ 

นายอํานวย  อายุวัฒน    -   มีผูรับรองถูกตอง มีใครจะเสนอเปนอยางอื่นครบั ไมมีนะครบั ถาไมมีเปนเปนอันวาที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว      สภาเทศบาลฯ เห็นชอบให  นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ทํารายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล เสนอทานผูวาราชการ
จังหวัด  เพื่อลงนามคําสั่งแตงตัง้ตอไป พักการประชุม 10 นาที  เพื่อนําคําสั่งใหผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด ลงนาม 

นายอํานวย  อายุวัฒน    -   บัดนี้ผูวาฯ  ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งประธานสภาฯ  คนใหมแลว  
ประธานสภาชั่วคราว  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศใหที่ประชุมไดรับทราบ    
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นายสุเวช  ชัยทองดี  -   คําสั่งจังหวัดรอยเอ็ด ที่ ๑๔๐๗ / ๒๕๕๗ เรื่องแตงตัง้ประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด       
เลขานุการสภาฯ       ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ และสภาเทศบาลไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเลือก  
นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  เปนประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  แทนตําแหนงที่วาง  อาศัยตามความในมาตรา 
๒๐ วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูวาราชการจงัหวดั
รอยเอ็ด  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงแตงตั้งนางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร  เปนประธานสภา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สั่ง ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายพลากร  บุญประคอง  รองผูวาราชการจงัหวัด     
รักษาราชการแทน  ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   บัดนี้ไดมีประธานสภาเทศบาลแลว  ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล 
ประธานชั่วคราวฯ        ไดข้ึนทําหนาที่ตอไปครับ     

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -  กอนอื่นตองขออนญุาตกลาวขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัด  ทานพลากร   
ประธานสภาฯ            บุญประคอง อีกครัง้หนึ่ง  ที่วันน้ีไดใหเกียรติรวมในการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด            
และขออนุญาตขอบคุณทานสมาชิกและสภาผูทรงเกียรตทิุกทานที่ไดมอบความไววางใจ  ใหเกียรติกับดิฉันไดปฏบิัติหนาที่ 
ขึ้นเปนประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดิฉันจะตั้งใจปฏบิัติงานและทําหนาที่เพื่อเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเราอยางเต็มที่  
ขอบคุณคะ  ขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานเลขาฯ  ไดอานระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลอืกรองประธานสภา ใหทีป่ระชุมทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี   -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547   
เลขานุการสภาฯ        แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 12 วาดวยวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น   
ใหประธานสภาทองถิ่น จัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทากบัจํานวนทีก่ฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นั้นกําหนด โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา 
ทองถิ่น หรอืเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึง่คนใหถือวา                 
ผูนั้นไดรับเลอืก 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   ตอไปเปนการเลอืกรองประธานสภา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือผูใดเปน 
ประธานสภาฯ           รองประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือ เชิญ คุณพนม  ชาชิโย 

นายพนม  ชาชิโย       เสนอช่ือ นายอาทิตย  กฤตตาคม  ขอผูรบัรองดวยครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -   มีผูรับรองถูกตองนะคะ มสีมาชิกทานใดจะเสนอผูใด 
ประธานสภาฯ           เปนรองประธานสภาเทศบาลอีกไหมคะ   เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น  เปนอันวาสภาแหงนี ้
เลือกคุณอาทิตย  กฤตตาคม  เปนรองประธานสภาฯ ดิฉัน ขอมอบใหเลขานุการสภาฯ ทํารายงานผลการเลือก 
รองประธานสภาฯ เสนอทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เพือ่ลงนามคําสั่งแตงตัง้ตอไป ก็ขอแสดงความยินดี และใน 
โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญทานอาทิตย กฤตตาคม ไดกลาวแสดงความรูสึกคะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติครับ  ในสวนตัวก็ขอกราบ  
รองประธานสภาฯ        ขอบพระคุณ เพื่อนสมาชกทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ เลือกผมเปนรองประธานสภา       
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ผมกจ็ะทําหนาทีเ่ต็มความสามารถเพือ่พัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยเฉพาะสภาเทศบาลแหงนี้ใหเจริญรุงเรือง       
และมั่นคงตอไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2557   ประชุมเมื่อวันที่  3  มีนาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวริน  ศิริพานิช        -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายอาทิตย  กฤตตาคม  2. นายวริน  ศิริพานิช 3. นายพนม  ชาชิโย วันนี้ 
วันที่ 10 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทําหนาที่ตรวจ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง 
นายอาทิตย  กฤตตาคม เปนประธานกรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช  เปนกรรมการ  นายพนม  ชาชิโย  เปนกรรมการ 
และเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามญั สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็- 
แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็น 
ควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารบัรองตอไป เลิกประชมุเวลา  12.00 น.  ลงชื่อ นายอาทิตย  กฤตตาคม 
ประธานกรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช กรรมการ  นายพนม  ชาชิโย  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดอานรายงาน 
ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมทราบแลว  มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญทานพิเชฐ  สุขเพสน   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ขอแกไขเอกสารหนา 10 ตรงชื่อพิเชษฐ ไมมี  ษ และการันต จะเปน พเิชฐ  ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   - ขอใหแกไขเอกสารหนา 10 ตามที่ทานพิเชฐ  ไดกลาวการสะกดช่ือผิด ใหตัด ฐ  
ประธานสภาฯ             ออก ขอบคุณคะ มีสมาชิกทานใดจะแกไขอีกหรือไม  มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกแกไข   
ดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ  สมาชิกทานใด  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก   
ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมือ่  วันที่ 3 มีนาคม 2557   โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ รบัรองดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่  4  เขาสูระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบรหิาร    

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี             ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด  ตามทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดที่ 387/2555  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด               
ที่ 389/2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีวาระคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการคัดเลอืกอีกได 
และคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ครบวาระในวันที 29 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548       
จึงขอใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพจิารณาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อรับการแตงตัง้รวมเปนคณะกรรมการ
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จัดทําแผนพฒันา โดยมหีลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการ ขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เพื่อรบัการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประกอบดวย 1. คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีส่ภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน  เหตุผล  เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ขอ 8 (3) และหมวด 6 ขอ 28 (1)  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภา
เทศบาลแหงนี้ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ตามจํานวนที่กําหนดไวตามระเบียบฯ ขอไดโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง     
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด คณะกรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน คณะกรรมการชุดที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 3 คน  ขอเชิญคะ  เชิญทานพนม  ชาชิโย  คะ 

นายพนม  ชาชิโย     -  กระผม นายพนม  ชาชิโย  ขอเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ         จํานวน 3 คน คือ 1. นายอํานวย  อายุวัฒน  2. นางศิรินธร  ไกรการ  3. นายพิเชฐ  สุขเพสน   
ขอผูรบัรองดวยครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานอํานวย  อายุวัฒน คะ   
ประธานสภาฯ        

นายอํานวย  อายุวัฒน     -  กระผม นายอํานวย อายุวัฒน  ขอเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 2  คณะกรรมการติดตาม 
สมาชิกสภาฯ         และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 3 คน คือ 1. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  2. นายพนม   
ชาชิโย  3. นายวิวัฒน  ธนะแพสย ขอผูรับรองดวยครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น   
ประธานสภาฯ       เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยกับทานพนม  ชาชิโย ในการเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 1  
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล จํานวน 3 คน คือ 1. นายอํานวย  อายุวัฒน  2. นางศิรินธร  ไกรการ  3. นายพิเชฐ   
สุขเพสน และเห็นดวยกับทานอํานวย  อายุวัฒน  ในการเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน คือ 1. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  2. นายพนม  ชาชิโย  3. นายวิวัฒน   
ธนะแพสย หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาํนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล   - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดวยงาน 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ในการบริการสาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงการ/ 
กิจกรรม ที่ดําเนินการตลอดปงบประมาณ รวมทัง้การดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับเครือขายดานการปองกันและบรรเทา-   
สาธารณภัย โดยมีภารกิจที่เพิม่มากขึ้นจากการดําเนินงานของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ จึงจําเปนเหน็ 
ควรใหมีรถยนตตรวจการเพิ่ม จํานวน 1 คัน เพื่อใหมีเครือ่งมือเครือ่งใชในการปฏิบัติงาอยางเพียงพอ รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  รถยนตตรวจการณ แบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู  เครือ่งยนตดีเซล ขับเคลื่อน  
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2 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ติดตั้งเครือ่งวิทยุสื่อสารประจํารถตรวจการณ อุปกรณครบชุด ติดต้ัง 
ไฟไซเรนพรอมอุปกรณ ติดตั้งระบบเสียงไซเรนพรอมไมคพดู ติดต้ังโรลบารสแตนเลส ทอขนาด 3 น้ิว จํานวน 1 คัน  
ราคาตั้งไว 742,400 บาท หลกัการ  ในปงบประมาณ 2557 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมไดตั้งงบประมาณ 
สําหรับการจัดซื้อรถยนตตรวจการณดังรายละเอียดขางตน  จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณไปตัง้จายเปนรายการใหมโดยม ี
รายละเอียดในการโอนงบประมาณ ดังนี้  โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจายงบกลาง ประเภทเงิน 
สํารองจาย งบประมาณตั้งไว 3,000,000 บาท คงเหลือ 2,117,485.87 บาท ขอโอนลด 742,400 บาท  โอนเพิม่ 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
หมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซื้อรถยนตตรวจการณ ต้ังไว   
742,400 บาท เพื่อจัดซือ้รถยนตตรวจการณ เครือ่งยนตดเีซล  ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา  
2,400 ซีซี พรอมอุปกรณอื่น ๆ ทีจ่ําเปน จํานวน 1 คัน ขอโอนเพิ่ม 742,400 บาท  เหตผุล  เพื่อใหเปนไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27  
การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรอืโอน 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ ที่สงมาพรอมนี้  
จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิ สมาชิกทานใด  เห็นชอบดวยกับญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน 
รายการใหม ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 6  เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม     
ของกองสวัสดิการสังคม เชิญคณะผูบรหิาร  

นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์         - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ดวยศูนยบริการ 
รวมแบบเบ็ดเสร็จ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีภารกจิหลายดานในการใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ ซึ่งมีบุคลากร 
แตละงานเพิ่มขึ้นสําหรบัใหบรกิารประชาชน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงทําใหโตะ-เกาอี้ ปฏิบัติงานของบุคลากร       
ไมเพียงพอ ทําใหไมสะดวกในการใหบริการ แตเนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงขอโอน 
งบประมาณจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการสงัคม ตั้งไว 20,000 บาท   
ไปตั้งเปนรายการใหม เพื่อจัดหาโตะ-เกาอี้ ปฏิบัติงานบุคลากรในศูนยฯ โดยมีหลักการเหตุผลดังนี้ หลักการ โอน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 ดังนี้ รายการโอนลด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการ      
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท รวมขอโอนลด 11,000 บาท  รายการโอน  
ไปตั้งเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาโตะ-เกาอี้ จํานวน 1 ชุด รวมโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม จํานวน 11,000 บาท 
เหตผุล เพือ่ใหมโีตะ-เกาอี้ สําหรบับุคลากรใชในการปฏิบัตริาชการในศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ โดยปฏบิัติตาระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การ 
โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ 
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล  
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิ สมาชิกทานใด  เห็นชอบดวยกับญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน 
รายการใหม ของกองสวสัดิการสังคม  โปรดยกมือคะ เปนอนัวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
หมดระเบยีบวาระที่ 7  เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ของสาํนักการศึกษา เชิญคณะผูบรหิาร  

นายนุชากร  มาศฉมาดล            - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ตามทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราบัญญัตงิบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ซึ่งไดประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อใหการพฒันาเทศบาล 
ตลอดจนการแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองโอน
งบประมาณรายจายประจําป 2557 ไปเพิ่มจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมหีลกัการและเหตุผล ดังนี ้ 
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 192,000 บาท ดังนี้ โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดเงินสํารองจาย เงินสํารองจาย ตั้งไว 3,000,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลอื 
จํานวน 1,375,085.87 บาท ขอโอนลดครัง้นี้ จํานวน 192,000 บาท โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประเภทโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเขาออกหนาโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาตั้งไว จํานวน 370,000 บาท ขณะนี้งบประมาณ
คงเหลือ จํานวน 370,000 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จํานวน 192,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 562,000 บาท      
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทางเขาออกโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาโดยทําการกอสรางถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร จํานวนไมนอยกวา 732 ตารางเมตร  งานคันหินสําเร็จรูป จํานวนไมนอยกวา 88 เมตร งานตอผนัง
รางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55 x 0.55 x 0.15 เซนตเิมตร จาํนวนไมนอยกวา 130 เมตร งานกอสรางรางยฝูาวี คสล. 
ขนาดกวา 0.55 x 0.55 x 0.15 เซนติเมตร จํานวนไมนอยกวา 44 เมตร และงานปลูกหญานวลนอย จํานวนไมนอย
กวา 70 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เหตผุล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด  
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลพจิารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป  
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานพนม  ชาชิโย คะ   

นายพนม  ชาชิโย     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขออนุญาตอภิปรายเนื่องจาก   
สมาชิกสภาฯ          วาขนาดงานกอผนังรางยฝูาวีคอนกรตีเสริมเหลก็กวาง 0.55 x0.55x 0.15 เซนตเิมตร ซึง่ใน 
ความเขาใน ไมทราบวาจะผิดหรือถูก ผมเขาใจวาหนวยนาจะเปนเมตร ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานผูบริหาร ทานรองนุชากร  มาศฉมาดล คะ   
ประธานสภาฯ            

นายนุชากร  มาศฉมาดล             - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอบพระคุณ  
รองนายกเทศมนตรี         ขออนุญาต  เอยนามทานพนม  ชาชิโย  ขออนุญาตแกไข เปนเมตร ขอบคุณครบั   
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอบคุณทานรองฯ นุชากร ขอแกไขหนวยเปนเมตร ขอบพระคุณทานสมาชิก  
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด  เห็นชอบดวยกับญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไป  
ตั้งจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8 เขาสูระเบยีบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขอรับความเห็นชอบใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดินของเทศบาลแลวอุทิศให
เทศบาล ของกองชาง  เชิญคณะผูบรหิาร  

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถต      - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ และผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบโครงการใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดินของเทศบาลแลวอุทิศ 
ใหเทศบาล  ดวยคณะผูบรหิารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีแผนงานที่จะพัฒนารายไดโดยการจัดทําปายประชาสัมพันธแลวให 
เอกชนเชาโฆษณาสินคา ซึ่งปายดงักลาวเปนปายไฟฟา จอ LED  ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร สูงจากพื้นไมเกิน 15 เมตร  
(จากระดับถนน) โดยกอสราง ณ บรเิวณถนนเทวาภิบาลดานทิศใตบริเวณทีท่ําการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด แตเนื่องจากราคาตนทุนกอสรางสูงจึงจําเปนตองใหเอกชนเปนผูดําเนินการ  หลักกการ  กอสราง 
ปายโฆษณาประชาสมัพันธ จอ LED ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 15.00 เมตร ตามแบบแปลนที ่
เทศบาลกําหนดโดยมีเงื่อนไขดังนี้  1. คากอสราง คาติดตั้งมิเตอรไฟฟาตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ใหเอกชนผูรับสิทธิเปน 
ผูดําเนินการเองทัง้หมดแลวอุทิศใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  2. เทศบาลยินยอมใหสิทธิการโฆษณาหรอืการจัดหารายได 
จากการโฆษณาตาง ๆ  แกเอกชนผูรบัสิทธิเปนระยะเวลา 3 ป นับถัดจากวันรับมอบและใหมีสทิธิตอสญัญาเชาไดอีก 3  
ป โดยไมตองมีการประมลู  3. ผูรบัสทิธิกอสราง จะตองจายคาตอบแทนคาใชประโยชนจากปายใหกับเทศบาลฯ ไมนอย 
กวาเดือนละ 40,000 บาท หรอืไมนอยกวาปละ 480,000 บาท   4. ผูรับสทิธิตองชําระคาภาษีปายตาม พ.ร.บ ภาษี 
ปาย พ.ศ. 2510 ใหแกเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตามประเภทที่โฆษณา  5. จะตองจัดใหมปีายบอก วัน เดือน ป เวลา และ 
อุณหภูมิไว ณ สวนหนึ่งสวนใดของปาย  6. ผูรบัสทิธิจะตองใหสิทธิการประชาสมัพันธกับเทศบาลในสัดสวนรอยละ 10  
หรือ คิดเปน 6 นาที ตอช่ัวโมง  7. รายละเอียดอื่น ๆ (ถาม)ี ซึ่งจะทําความตกลงในวันทําสัญญาเชา  เหตุผล  เนื่องจาก 
การกอสรางดังกลาว เปนโครงการที่ตองลงทุนคอนขางสูงประกอบกับตองใชเทคโนโลยสีมัยใหม จึงจําเปนตองใหเอกชน 
เปนผูดําเนินการแลวอุทิศใหเทศบาลฯ โดยมเีงื่อนไขดังกลาวขางตน ซึ่งผูบริหารเห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการ 
เปนอยางยิง่  ดังนั้น เพื่อถือปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2535 หมวด 2 การจัดหา สวนที่ 1 ขอ 9 จึงเสนอญัตติโครงการใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดิน 
ของเทศบาลแลวอุทิศใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เพื่อใหสภาฯ เห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง   
โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชญิทานอํานวย อายุวัฒน คะ   

นายอํานวย  อายุวัฒน    - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ          เนื่องจากวาญัตติขอรบัความเห็นชอบโครงการใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดินของ 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด กระผมเห็นวาเปนโครงการที่ดีเปนอยางยิ่ง เนื่องจากวาเราจะไดมกีารประชาสัมพันธเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ดของเราทุก ๆ สวนและเปนสวนหนึ่งของความเจริญเติบโตของเมืองรอยเอ็ด ผมไดฟงผูบรหิารไดอานแถลง
หลักการแลว คอนขางจะสบัสนเรื่องของสถานที่กอสราง โดยกอสรางบริเวณถนนเทวาภิบาล ดานทิศใตบรเิวณที่ทําการ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณาภัย คําวาดานทิศใตหมายถึง ตรงไหน  อยางไร ขอความกระจางดวยเผื่อมพีี่นองไดเรยีน
ถามทานสมาชิก 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานพิเชฐ  สขุเพสน คะ 
ประธานสภาฯ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
สมาชิกสภาฯ         กระผมพเิชฐ  สุขเพสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ก็อยากสอบถาม 2 – 3 ประเด็น เรื่องแรก  
คือเรื่องการดําเนินงานของเอกชน อยากทราบวาสามารถเปดเผยช่ือเอกชนในการเขามาจัดทําปายโฆษณาในญัตตินี้ได 
หรือไม เรื่องที่ 2 เรื่องสญัญาการเชา ระยะเวลา 3 ป แลวสามารถตอระยะเวลาอีก 3 ป และตอจาก 3 ปนั้น วิธีการเปน 
อยางไร และผูทีร่ับสิทธิในการประชาสัมพันธใหเทศบาล รอยละ 10 หรือ 6 นาทีตอช่ัวโมง  วันหนึ่งปายโฆษณานี้ 
สามารถเปดไดกี่ช่ัวโมง และกําหนดสัญญานี้แลว ตรงนีม้ีที่เดียวในการติดตั้งจอ LED อยากสอบถามวาถามีเอกชนรายอืน่ 
สนใจทีจ่ะมาทํา  ทางเทศบาลสามารถที่จะเปดพจิารณาเรื่อง จอ LED ณ จุดอื่นไดอีกหรือไม ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานอาทิตย  กฤตตาคม คะ  
ประธานสภาฯ   

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน ครบั  
สมาชิกสภาฯ         กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2  จากโครงการปาย  
LED เปนโครงการใหม จริง ๆ  แลวโครงการนี้นาจะมีตัง้นานแลว เพราะบงบอกถึงความเจรญิของเทศบาลของเรา  
แตพอมีทางทานผูบรหิารเสนอมา ในสวนตัวแลวผมสนับสนนุจริง ๆ การหารายไดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนสิง่ 
ที่เราสามารถจัดเก็บรายไดได  จากหลักการและเหตุผล ผมเชื่อไดวาเปนหลกัการที่เหมาะสมและเปนผลเพียงพอ ในการที่ 
จะพัฒนารายได สิ่งที่ทางสมาชิกไดทวงติงในรายละเอียด นัน่คือปลีกยอยที่เราจะตองดําเนินตอไป  ถาสมมุติวาโครงการนี ้
ดี เราสามารถเพิม่เขตอื่นได เพราะเราจะไดรายไดเพิ่มขึ้น สิง่หนึ่งที่ผมเปนหวงคือ การลงทุนของผูประกอบการ ทราบ 
โดยทั่วไปวาการลงทุนของ จอ LED ตัวน้ี ถาเปนขนาด 4 x 8 เมตร สงู 15 เมตร กล็งทุนประมาณ 2 – 3 ลานบาท  
ถามวาการลงทุนของเอกชนแลวเรามาเก็บคาเชาเขาเดือนละ 40,000 บาท ตรงนีผ้มไมแนใจวาเขาจะคุมคาการลงทุน 
หรือไมอยางไร แตถาโดยสวนตัวแลว ผมคิดวาการลงทนุแลวเขาก็คงหวังผลกําไร  ถาเปนไปไดผมอยากใหฝายบริหาร 
ยืนยันในตรงนี้ อยาไปลดใหเขา การหารายไดใหกับเทศบาลตรงนี้เหมือนกัน เพราะสิง่ทีร่ะบุไวในหลักการและเหตผุล   
ผมคิดวาเหมาะสมจริง ๆ  ถาเปนไปไดเหมอืนกับเพื่อนสมาชิกสอบถาม มเีสนทางไหนที่เราพอทีจ่ะเพิ่มได และกําหนด 
กฎเกณฑ กติกาเหมือนอยางนี้ หรือนอยกวานี้ลงอีกนิด กจ็ะทําใหเทศบาลเรามีรายไดเพิม่ขึ้น และสิง่ทีส่ําคัญทีสุ่ดก็คือ 
การมองภาพรวมและภาพกวางของเทศบาลเรา จะมองวาเทศบาลเราทันสมัยขึ้น ผมไมอยากเห็นปายที่เขายังไมมาขอ 
อนุญาตเทศบาลเราแลวไปตั้งโดยพลการ แอบอางวาไปโนน ไปนี้ แลวมีปายโฆษณาตนเองติดไว เหมือนอยางที่ผมเจอ 
วันนี้ มีปายโฆษณาหนึ่ง พอพูดถึงปายโฆษณาขอพูดถึงเรื่องนี้ ปายโฆษณาบอกไปทางเทศบาลนครรอยเอ็ด บอกไปศาลา- 
กลาง ซึง่เขียนผิดแลวมิหนําซ้ําอยูใตยังมีการโฆษณาแอบแฝง  ผมอยากฝากใหตรวจสอบดวย ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีขออนญุาตใหผูบริหารไดช้ีแจง   
ประธานสภาฯ          ขอเรียนเชญิทานนายกฯ คะ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท           - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติ  สําหรบัในญัตติ   
นายกเทศมนตรี          ขอรับความเห็นชอบโครงการใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดินของเทศบาลแลวอุทิศใหกบั 
เทศบาล ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหขอสงัเกตและความคิดเห็นที่เปนประโยชน  ก็ขออนุญาตเรียนวา ในปจจุบันเทศบาล 
ของเราก็ไดมุงเนนที่จะมีการประชาสัมพันธในกิจการของเทศบาลเอง และก็ใชในงานตาง ๆ  ก็พยายามเพิ่มจุดที่พอทีจ่ะ 
เหมาะสมในการติดตั้งปายประชาสัมพันธและก็อาจจะสามารถที่จะเปนจุดในการพัฒนารายไดของเทศบาลดวย ซึ่งที่ผาน 
มาเรากม็ีหลายจุดที่เราไดใหภาคเอกชนไดมาเชาพื้นที่ในการโฆษณาในปายของเทศบาลทีผ่านมาแลว ในการพัฒนาเรื่อง 
ปายเราก็มองไปขางหนาวาในเรื่องของปาย LED ซึ่งเปนเรื่องของความทันสมัย และมีความชัดเจนเปนที่นิยมในเมืองที ่
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เจริญแลวไมวาจะเปนตางประเทศ หรือกรงุเทพมหานครก็พยายามที่จะติดปาย LED ซึ่งจะสามารถเห็นปายเคลื่อนไหว  
เปนเรื่องราวและก็มสีีคมชัด เทคโนโลยีก็พฒันาไปอยางรวดเร็ว ก็มีความตั้งใจที่จะติดตัง้จอ LED ในบางจุด บางพื้นที่  
จากการที่ใหกองชางไดประเมินและสํารวจในเรื่องคาใชจายก็คอนขางที่จะสงู สรปุแลวก็คิดวามันอาจจะเกินความจําเปน 
ของเรา แลวเรากอ็าจจะไมคุมทุนในการทีเ่ราจะดําเนินการเอง เพราะตองอาศัยในเรื่องคาใชจาย การดูแล ตลอดจนคา 
ไฟฟา จํานวนมาก ก็มองวาถาอยางนั้น ถาเรามีความประสงคในเชิงพาณิชย นาจะเชิญชวนภาคเอกชน การเชิญชวนนี้เรา 
ตองสรางเงื่อนไขใหมจีุดทีเ่หมาะสมใหกบัทัง้สองฝาย ท ี่ทานสมาชิกไดกรุณาสอบถามวาจะเปดเผยรายช่ือผูทีส่นใจไดไหม   
อันนี้ยังไมทราบเลยวาจะมีใครมาหรอืเปลาแตวาจะเปนเงื่อนไขที่เราจะเสนอเปดไปเลยวา ใครมีความพรอมทีจ่ะรบั 
เงื่อนไขตรงนี้ได ตามกติกาที่เราสรางไว ก็จะเปนเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน รูปแบบ สถานที่ตัง้ เราก็คิดวาจุดนี้นาจะม ี
ความเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ เพื่อเปดทางดานการประชาสมัพันธ แลวก็มีผูคนสัญจรไปมาเห็นชัดเจนที่สุด คือ ถนน     
เทวาภิบาล ก็คิดวา สถานที่ที่เหมาะสมแลวก็มีความโลง มจีดุสี่แยกไฟแดงติดทั้งสองดานทั้งทางดานทิศตะวันออกและ 
ตะวันตก ก็คือสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเรา คือในพื้นที่ของเทศบาลเรา ก็ตองใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร ในจุดนี้เราก็ไดกําหนดรูปแบบไวแลววาจะเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ  สวนในเรื่องของเงื่อนไข 
เราจะไมลงทุนเลย เนื่องจากวาเปนคาใชจายที่คอนขางจะสงู ซึ่งถาตามทีเ่ราไดกําหนดรูปแบบในเรื่องคุณสมบัติตลอดจน 
ขนาดของจอ คุณสมบัตเิรือ่งเทคโนโลยีตาง ๆ  แลวก็จอของ เรื่อง วัน เวลา อุณหภูมิ ก็จะตองใชงบประมาณ ประมาณ   
4 ลานบาท ซึ่งตรงนีเ้ราคิดวาก็เปดใหภาคเอกชนเขามา เราก็นาจะมีความคุมคาในเรื่องระยะเวลา นอกจากนั้นเราก็ยงัตั้ง 
เงื่อนไขวาจะตองจายคาตอบแทนใหกบัทางทองถิ่นดวย เพือ่พัฒนารายได คือ กําหนดขั้นตํ่าไว ผูสนใจตองกําหนด 
คาตอบแทนใหกบัทางเทศบาลไมนอยกวาเดือนละ 40,000 บาท ถาเขาใหมากกวานั้นก็ได สมาชิกหลายทานอาจจะเปน 
หวงวาจะไมมีใครมา เพราะคาใชจายสงู ในขณะเดียวกันก็ประสบปญหาในเรื่องของคูโฆษณาก็ลดลง เพราะวาเรื่อง 
เศรษฐกจิ อันนั้นก็เปนเรื่องที่เรากําหนดเงื่อนไขไวใหสงูไวกอน สวนเรื่องภาษี เปนไปตามกฎหมายภาษี และเราก็ขอ 
เงื่อนไขไววาถาเทศบาลมเีรือ่งจะประชาสัมพันธตองเปดโอกาสใหเราใชพื้นที่ตรงนี้ไดดวย ก็กําหนดเงื่อนไขวา ใน 1  
ชั่วโมงใหเรา 10 %  คือ 6 นาทีตอช่ัวโมง ก็จะมเีวลาใหทองถิ่นสามารถประชาสัมพันธ ถาเขารบัเงือ่นไขเราไดก็คงจะไม 
มีปญหาอะไร  ในสวนของสัญญา เราก็ตองเปดโอกาสใหเขาเพราะวาตองมีระยะเวลาความเสี่ยงในราคาธุรกจิเขา ใน 3 ป 
แรก และขอตอสัญญาไดใน 3 ป ถัดจาก 3 ปก็เปนเรื่องที่เราจะเปลี่ยนเงื่อนไข กําหนดรูปแบบใหม ใหสอดคลองกับ 
สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได อันนี้ก็หมายความวาผูบรหิารก็เหน็วาการเชิญชวนภาคเอกชนมาลงทุนเราตองไดประโยชน   
ทั้ง 2 ฝาย และฝายทองถิ่นก็ไดรับประโยชนคอนขางเหมือนกับเราไมตองลงทุนอะไร สวนจะมผีูมาหรือไม ก็เปนเรือ่งของ 
ภาคเอกชนแกไข วิเคราะหเรือ่งของความคุมทุน คุมคา อะไรตาง ๆ  อันนี้ก็เปนเรือ่งทีผ่มคิดวาเปนประโยชนกับสวนรวม  
ซึ่งหลายทานก็คิดวาเปนประโยชนและเปนแนวทางใหมของทองถิ่น ที่จะเปดใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในการโฆษณา 
ประชาสมัพันธในมิติใหม ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลเรา ก็ประสบผลสําเรจ็อยางไร ก็คอยวาอีกทีวาจุดไหนทีเ่หมาะสม 
อยางไร จะขยายพื้นทีอ่ยางไร ก็อาจเปนจอเล็กหรืออะไรตาง ๆ  แตตองดูภูมิทัศนของเมืองดวยวา เกะกะไหม รบกวน 
ทางสายตามากไหม เปนตน สวนปญหากรณีที่ปายไมเปนไปตามระเบียบ ทีท่านเสนอขึ้นมา ก็คณะผูบรหิารไดมีแนวทาง 
ในการจัดระเบียบใหม  เราจะทบทวนปายของเทศบาลเอง ซึ่งมีขนาดใหญที่มทีําปายขึ้นไปตามจุดตาง ๆ  ปรบัปรุงให 
ใหญขึ้นมอบใหกองชางไดไปสํารวจ และประมาณการแลววาเราจะเปลี่ยนเสาปายประชาสัมพันธที่เรามีทัง้หมดอยู 30  
กวาตนในเขตเทศบาลทั้งหมด  จะเปลี่ยนปายใหใหญขึ้น โดยชัดเจนขึ้นแลวมีภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากล เพือ่ให 
สอดคลองในเรื่องของประชาคมอาเซียน แลวก็จะจัดระเบียบในเรือ่งของการติดตั้งปาย เพราะในขณะนี้มีความเขาใจที ่
คลาดเคลื่อนกัน หนวยงานบางหนวยงานมีเปาหมายที่จะมาติดปายในเขตเทศบาลเพื่อทีจ่ะบอกทางไปองคกรของตนเอง  
ก็มีไปหนวยงานราชการก็มี แลวก็ไปขอรับการสนบัสนุนจากภาคเอกชน ใหจัดทําปายแลวก็มผีูมารบัติดตั้งปายให แตก็ยงั 
ไมมีขออนุญาตเทศบาล เรากจ็ะมาทราบภายหลงัซึง่ตรงนี้ก็เปนปญหาในปจจบุัน เราก็จะมีหนงัสือแจงไปยงัผูที่ดําเนินการ 
หารือเจาของปาย ใหมาขออนญุาตกอน ถายังไมอนญุาตใหรือ้ออกกอน ซึง่ก็ตองทําความเขาใจกับภาคสวนราชการ และ 
ภาคเอกชนซึ่งเปนสวนทีส่นับสนุนการจัดทําปายเหลานี้วามนัไมถูกตองตามระเบียบขั้นตอน ก็เรียนทีป่ระชุมไดกรุณา 
ทราบที่ไปทีม่า สวนจะมีภาคเอกชนมาหรือไม ก็เปนเรื่องที่ตองรอดกูอน ถาสภาเห็นชอบแลวก็คิดวาเราก็จะพยายามเชญิ 
ชวนรณรงคใหกบัภาคเอกภาคชนที่อยากจะลงทุนทางดานนี้มาดูวาเขาจะรบัเงื่อนไขตรงนี้ไดหรือไมอยางไร  
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ก็กราบเรียนใหทีป่ระชุมไดรับทราบ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - เชิญทานรองฯ เรืองรตัน  รัตนโภคาสถิต คะ   
ประธานสภาฯ            

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต        - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครบั 
รองนายกเทศมนตรี         ขอเรียนเพิม่เติมทานนายกฯ ตามที่ทานสมาชิกไดกรุณาสอบถาม ประการแรกดานทิศ 
ใต คือ ดานทิศใตของถนนเทวาภิบาล ถาหากวาเราออกจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดแลววิ่งไปทางงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ทางซายมือเรียกวาทิศใต  ฝงขวาคือทางฟอรด ชิตทรงสวัสดิ์  เรียกวาทางทิศเหนือ ก็คือทิศเหนอืของถนน 
เทวาภิบาล และทิศใตของถนนเทวาภิบาล แตพื้นที่จุดทีจ่ะตดิตั้งนั้น ถาเอกชนสนใจเรากก็ําหนดจุดไวที่ทางทิศตะวันออก 
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะฉะนั้นขอความที่พิมพนี้ถูกตองแลว เพียงแตวา ติดกับคําวาบริเวณก็ทําให 
เกิดความสบัสน วาทิศใตบรเิวณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งก็ดูเหมือนวาจะอยูดานหลังของงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เพราะฉะนั้นก็สรุปวาดานทิศใตไปขยายคําวาถนนเทวาภิบาลอันนี้ถูกตองแลว ประเด็นตอมาทีท่าน 
สมาชิกไดสอบถาม ทานนายกฯ ไดตอบขอซักถามไปแลวในบางประเด็น ในประเด็นที่เรียนสอบถามวา สัญญา 3 ปตอได 
อีก 3 ป โดยที่ไมตองเปดประมลู และหลงัจากนั้น ก็ตองเปนไปตามระเบียบพัสดกุารจัดหารายไดของเทศบาลซึ่งจะตอง 
นําพิจารณา โดยมสีัญญาหลายอยาง เชน โครงสรางยังคงใชไดอยูหรือไม ความตองการของการประชาสมัพันธยังคงมีอยู 
หรือไม เทศบาลมีความจําเปนตองใชบรหิารเองหรอืใหเอกชนเขามาบรหิารตองไปดําเนินการในชวงนี้อีกครั้งหนึ่ง ก ็
เปนไปตามระเบียบของเทศบาล  ประการตอมาคือ ถาเราไดโฆษณาประชาสัมพันธกจิกรรมของเทศบาล 6 นาทีตอ 
ชั่วโมง ใน 1 วัน เปดไดกี่ช่ัวโมง ก็คือ 1 วันเปดได 24 ชั่วโมง ยกเวนในกรณทีี่เขาปดซอม คือถาชวงไหนที่เขาปดซอม 
เราก็ไมไดมกีารประชาสมัพันธ ก็จะเปนประมาณนั้น ประการตอมารายอื่น ๆ  ถาสนใจจะสามารถมีไดหรือไมในสวน 
ตรงนี้ก็อยากจะเรียนวา ปายตาง ๆ  ที่มีอยูในเขตเทศบาล เทศบาลเรากพ็ยายามทีจ่ะใหกําหนดจุดเพื่อใหสอดคลองกับ 
ความตองการในเรื่องของความสมัพันธในเรือ่งของสิ่งแวดลอมดวย เพราะฉะนั้นแตละจุดตาง ๆ รวมทั้งจํานวนปายทีม่ ี
การประชาสมัพันธนั้น ก็ข้ึนกับปจจัยหลายอยาง เพราะฉะนัน้สถานการณก็อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ้งปายนี้อาจจะมีคนมา 
ประมูล และหากวามีความจําเปนตองเปดอีกจุด 2 จุด 3 จุด ก็จะนําเขาสภาฯ อีกครัง้หนึง่วามีความเหมาะสมเพียงใด     
ก็เรียนวาในเบื้องตนตอนนีเ้ปนเงื่อนไขทีเ่ทศบาลไดเขาสูสภาฯ สวนใครจะมาประมูล ย่ืนเงื่อนไขที่ดีทีสุ่ดใหเทศบาลรบั  
เทศบาลก็จะพิจารณาจากรายนั้น ๆ  โดยปจจัยเหลานั้น ซึง่ไมไดหมายความวา ณ ตอนนี้เรามีตัวตนผูที่จะมาทําปายให 
แลว ประการตอมาก็คือในสวนของทีเ่รียนเพิ่มเติมวาปายนีส้ามารถรบัสญัญาณผานดาวเทียม เพราะฉะนั้นหากกจิกรรม 
ของเทศบาลมกีารถายทอดสดงานสมมาน้ํา ก็ดี งานบุญผะเหวดก็ดี ก็จะสามารถถายทอดผานดาวเทียม ถาระบบเขาเอือ้ 
ในการที่จะรบัสญัญาณผานทางนั้นได ก็จะสามารถทําได หรอืในกรณีทีร่ับสัญญาณดาวเทียมโดยไดรบัลิขสิทธิ์จากฟุตบอล 
โลก สมมุติ ก็จะสามารถถายทอดตรงนั้นไดก็เปนการประชาสัมพันธ เทศบาลกจ็ะทํารวมในอนาคตตอไป ถาหากวาม ี
ความเปนไปได  ก็นําเรียนเพิ่มเตมิ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม   เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ          ประสงคจะอภิปราย  ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด  เห็นชอบดวยกับญัตต ิ
ขอรับความเห็นชอบใหเอกชนกอสรางปายโฆษณาในที่ดินของเทศบาลแลวอุทิศใหเทศบาล ของกองชาง โปรดยกมือคะ   
เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 9 เขาสูระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ  ของกองชาง  เชิญคณะผูบริหาร  

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ และผูทรงเกียรตทิุกทาน              
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2557 รายจายจําแนกตามหนวยงานกองชาง รายจายเพื่อการลงทุน ใน
หมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง เพื่อจายเปนคากอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 16 แยก 1 โดยทําการกอสราง
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ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 186 ตารางเมตร ลงลูกรงัไหลทางจํานวนไมนอยกวา 12 
ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) หลกัการ ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงโครงการ เดิม โครงการกอสราง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16 แยก 1 ตั้งไว 127,000 บาท สําหรับเปนคากอสรางถนนถอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 186 ตารางเมตร ลงลกูรังไหลทางจาํนวนไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลน-
เทศบาล) ขอแกไขเปน โครงการกอสรางถนนเทวาภิบาลซอย 16 แยก 1 ตั้งไว 115,000 บาท สําหรบัเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 186 ตารางเมตร ลงลูกรงัไหลทางจํานวนไมนอยกวา 12 
ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) เหตผุล ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 16 แยก 1 ปจจุบันไดทําการกอสรางเปนถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็เต็มพื้นที่ถนนแลว สวนถนนเทวาภิบาลซอย 16 แยก 1 ปจจุบันเปนถนนผิวจราจรลูกรัง ในฤดูฝน  
น้ําทวมขังเปนหลุมเปนบอ ในฤดูหนาวและฤดูแลงเกิดฝุนละออง ซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
จึงจําเปนตองทําการกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหไดมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง จึงตองขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 29  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพจิารณาอนมุัติ ขอแสดงความนับถือ  
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมื่อไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิ สมาชิกทานใด  เห็นชอบดวยกับญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ    
ของกองชาง  โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 10   
เขาสูระเบยีบวาระที่ 11 
 

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -    ตามที่สภาเทศบาลไดมกีารประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสามญัประจําสภา 
ประธานสภาฯ      เทศบาล ตั้งแตป 2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมี 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม มี นายอาทิตย  กฤตตาคม  นายวริน  ศิริพานิช  และนายพนม  ชาชิโย      2. คณะกรรมการแปร 
ญัตติรางเทศบญัญัติ มี นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  นายพิเชฐ  สุขเพสน  และนายวิวัฒน   ธนะแพสย  เนื่องจาก 
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  ไดปฏิบัติหนาที่มาเปนเวลาพอสมควรแลว  เห็นควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม  
ควรจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  
2547 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 106 (4) ระบุวา กรรมการสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง เมื่อมีการ 
เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหม  ดิฉันจะถามทานสมาชิกวา มีสมาชิกทานใด จะเสนอผูใดเปนกรรมการทัง้ 2 ชุด  
ดังกลาว คะ ขอเชิญทานประสิทธิ์  ธนานันต คะ 

นายประสิทธิ์  ธนานันต     - กระผม นายประสทิธิ์  ธนานันต  ขอเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 1  คณะกรรมการตรวจ 
สมาชิกสภาฯ         รายงานการประชุม จํานวน 3 คน คือ 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ   
ชัยคณารักษกูล  3. นายวทัญู  วิจักษณบุญ  ขอผูรับรองดวยครับ 
 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   - ขอเชิญทานพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล คะ   
ประธานสภาฯ        

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล     - กระผม 

 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  ขอเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 2   
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สมาชิกสภาฯ         คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญตัิ จํานวน 3 คน คือ 1. นายประสิทธิ์  ธนานันต   
2. นายนพคุณ  เขตคาม  3. นายวริน  ศิริพานิช ขอผูรับรองดวยครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น   
ประธานสภาฯ       เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยกับทานประสิทธิ์  ธนานันต ในการเสนอช่ือคณะกรรมการ  
ชุดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน คือ 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชาติกร  2. นายพีรพันธุ   
ชัยคณารักษกูล  3. นายวทัญู  วิจักษณบุญ และเห็นดวยกับทานพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล  ในการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน คือ 1. นายประสิทธิ์  ธนานันต   
2. นายนพคุณ  เขตคาม  3. นายวริน  ศิริพานิช  หมดระเบียบวาระที่ 11 เขาสูระเบียบวาระที่ 12 

ระเบียบวาระที่  12   เรื่องอื่น ๆ   เชิญคณะผูบรหิาร 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท       - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     เรื่องการขอปรบัลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจําป 2557 ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดตั้งลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายนายสุรัตน แสนรุงเมอืง จํานวน 32,725.15 บาท ซึง่เปนลูกหนี้ของภาษี  
2546 – 2549 รวม 4 ป แตเมื่อตรวจสอบตามใบแจงประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 8) ของป 2547  
ปรากฏวามียอดคาภาษีเพียง 9,905 บาท แตไดตั้งลูกหนี้จาํนวน 17,116 บาท ซึ่งเปนการตัง้ลูกหนี้เกินความเปนจริง 
7,211 บาท เพื่อใหลกูหนี้คางชําระและวิธีการบันทึกบัญชขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 2 การลดยอดลกูหนี้คาง
ชําระ “กรณีองคกรปกครอง สวนทองถิ่นจัดเก็บขอมลูหนี้คางชําระโดยไมมมีูลหนี้หรือจัดเกบ็ขอมลูผิดพลาด และได
บันทึกบัญชีเปนรายไดประจําปไวแลว ทําใหมียอดลูกหนี้คางชําระตามความเปนจริงไดโดยใหเสนอผูบรหิารทองถิ่นอนมุตัิ 
และแจงสภาทองถิ่นทราบ”  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม   มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวม 
สังเกตการณ    การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคณุทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ   
ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 15.25 น. 

 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  4                          ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 


