
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  18  สิงหาคม  2557  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

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

10 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน   รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ   สุขเพสน   
15 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์   ธนานันต  
16 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 คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ -ติดภารกิจ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายโรจนพงษ  แกนจันทน โรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
2 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
3 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
5 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
6 นายเกษม  สังฆะมณ ี เกษม  สังฆะมณ ี หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
7 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
8 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว นักวิชาการคลัง 
9 นางเพ็ญละดา  สระแกว เพ็ญละดา  สระแกว หน.ฝายบรกิารสาธารณสุข 

10 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
11 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
12 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายการโยธา 
13 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
15 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
16 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
17 นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ ธรรมวัจน  วิลัยพิศ รองผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
18 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
19 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
20 นายศุภชัย  พิมพวิชัย ศุภชัย  พิมพวิชัย หน.ฝายพฒันาชุมชน 
21 นายประจักษ  ชุมพล ประจักษ  ชุมพล รองผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาํป พ.ศ. 2557  มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ   

- กระผมขออนญุาตนําเรียนกอนเขาสูระเบียบวาระ ดังนี้ 1. ดวยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
2557 ไดเกิดเพลิงไหม บานเลขที ่52 หมู 5 บานเหลากลวย อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนบานของนางสาว  
ญาสุมินทร ชมพูบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ซึ่งทําใหทรัพยสินและบานถูกไฟไหม
เสียหายทั้งหลงั สํานักการศึกษาจงึไดขอความรวมมือจากทกุกอง / ทุกสํานัก / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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และศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมบริจาคตามกําลังศรัทธา  เพื่อชวยเหลือนักเรียนทีบ่านประสบอัคคีภัยดังกลาว  รวมไดรับเงิน
บรจิาค ทั้งสิ้น จํานวน 20,150.50 บาท   ในการนี้ขอเรียนเชิญทานนายกฯ  ไดมอบเงินบรจิาคจํานวนดังกลาวใหแก
นางสาวญาสุมินทร  ชมพูบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  2. ขอเรียนเชิญ 
ทานนายกฯ ไดมอบเกียรติบัตรใหแก นายธีระศักดิ์  ย่ิงรักศรีศักดิ์ ซึ่งเปนผูทําคุณประโยชนเพื่อสวนรวมและสงเสรมิ 
การอนุรกัษคูเมือง กําแพงเมืองรอยเอ็ด  พรอมทั้งกลาวขอบคุณ ครับ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานผูมเีกียรตทิี่เคารพทุกทานครับ วันนี้เปน
นายกเทศมนตรี  การประชุมสภา  และกอนระเบียบวาระการประชุม  ก็เปนเรื่องที่แสดงออกซึง่ความยินดี  และ
เปนเรื่องของการที่พวกเราไดมสีวนอนุเคราะหดวย  ในกรณีที่นักเรียนในสงักัดโรงเรียนเทศบาลของเรา  บานไดประสบ
อัคคีภัยแลวก็เสียหายทั้งหลงั  อยางที่ทราบกัน  ก็ไดมีการแจงขอใหทุกคนไดมีสวนรวมในการชวยบรรเทาใหกับ
ครอบครัวของนกัเรียน นางสาวญาสุมินทร  ชมพูบุตร  ซึ่งเปนนักเรียนอยูทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ก็ไดรวบรวม
ปจจัยแลวก็ไดมอบชวยไปแลว  และวันนี้ก็ไดมามอบในสภาฯ  เพื่อเปนการแสดงออกซึ่งความชวยเหลือ  แลวก็มีการ
อนุเคราะหรวมกันในสังกัดพวกเราชาวเทศบาล  ในนามของสภาเทศบาลก็แสดงความเสียใจกบัครอบครัวของนกัเรียน  
นางสาวญาสุมินทร  ชมพูบุตร  ที่เกิดอัคคีภัยในครั้งนี้  ขอแสดงความเสียใจในครัง้นี้ดวย  ในเรื่องที่ ๒ ที่ทางเทศบาล
ไดรับความอนุเคราะห  ประสานและในการสนับสนุน  ในการสงเสริมอนุรักษคลองคเูมือง  ไดรับความอนเุคราะหอยางดี
ยิ่งจากคุณธีระศักดิ์  ย่ิงรกัศรีศักดิ์  ซึ่งวันน้ีทานสุขภาพรางกายไมแข็งแรง  และก็ไดมอบหมายใหลูกชายคือคุณปรีดี  
ไดมารับแทน  เมื่อสักครูก็ยังอยูนะครบั  คือคุณมอคตา ก็ตองขอขอบพระคุณเปนอยางยิง่วาจังหวัดรอยเอ็ดของเรา  
โดยเฉพาะอยางยิง่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา ไดใหความสําคัญในเรื่องการพฒันาคลองคูเมอืงมาโดยตลอด 
เปนเวลานานแลว  การพัฒนาคูเมืองก็เปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  แตก็มีบางสวนที่ตองชะงักไปเนื่องจากมีเหตุ 
ในเรื่องของผูที่อยูอาศัยมากอนนี้  แลวก็ยังมีความไมพรอม  แตก็มีหลายสวนที่มีคูสญัญากบัทางธนารักษ  แลวก็ไดหมด
สัญญาแลว  อยางกรณีของคุณธีระศักดิ์  ย่ิงรกัศรีศักดิ์  ก็มสีญัญาไดใชประโยชนที่ดินคลองคเูมือง  ตั้งแตสมัยดั้งเดิม   
มาปจจุบันนีก้็มีความประสงคที่อยากจะใหคลองคูเมืองไดมกีารพัฒนาไดสวยงาม  จึงไดใหความรวมมือกบัทางจังหวัด  
โดยเฉพาะเทศบาล  ไดเขาไปปรับปรงุภูมิทัศนอยางที่นําเสนอภาพปรากฏในการประชุมสภาในครัง้นี้  ก็เปนพื้นที่ขนาด 
ความยาวประมาณเกอืบ ๘๐ เมตร  ก็สามารถเขาไปพฒันาปรับปรงุ  ก็จะทําใหภูมิทัศน  และก็มกีารคมนาคมสัญจร 
ไปมาได  มีสวนหยอม  มีคูเมือง  ซึ่งเปนแบบที่ทางกรมศิลปากรไดใหความเห็นชอบในเบื้องตน  วันนี้ทางเทศบาล 
ไดเขาไปแกไข ไดเขาไปปรับปรุงในพื้นที่  ในสวนของคุณธีระศักดิ์  ย่ิงรักศรีศักดิ์เอง แลวยังประกอบในพื้นที่ขางเคียงดวย  
ชุมชนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงก็ใหความรวมมอืในการที่จะยาย  ปรับปรุง  เพื่อใหคูเมืองไดสามารถทีจ่ะขยายและก็แกไข
ปญหาเรือ่งการคมนาคม  ตลอดจนภูมทิัศนที่สวยงามไปดวย  ก็นับวาเปนพระคุณอยางยิ่ง  แลวก็เปนผูที่ทําคุณประโยชน  
สงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ดและเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงไดขออนุญาตมอบใบประกาศเกียรติคณุ
ในการประชุมสภาในครัง้นี้  ก็เชิญชวนพวกเราไดปรบมือขอบคุณครอบครัว ยิ่งรักศรีศักดิ์ ครบั  ขอบพระคุณมากครับ  

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    เรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 
เลขานุการสภาฯ การประชุมตอไป ครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
ผูอํานวยการกอง ทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว  
ดิฉันขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะคะ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป    
พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2557  
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-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 17 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 17 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2557  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชมุเมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ    นะคะ  อยากใหสมาชิกไดดูวาในการที่อภปิรายไปครั้งที่แลว  ครบถวน  ถูกตองหรือไม  
เพราะวาในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดานงบประมาณ  ซึ่งก็มทีั้งหมด ๒๔ หนา  ก็ขอใหตรวจดูดวยคะ  มีสมาชิกทานใด  
ที่ตองการทีจ่ะแกไข  มีไหมคะ  ขอเชิญทานพิเชฐ คะ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - กราบเรียนทานประธานสภา  หนาที่ ๑๑  ครับ  ตั้งงบประมาณ 
สมาชิกสภาฯ  เกี่ยวกับการพฒันาภาษาตางประเทศกบัครูทีม่าสอน  ๑๑  คน  ครับไมใช  ๑๗  คน  ที่เดียว
ครับ  ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัธยากร - แกไขตามที่ทานสมาชิก พิเชฐ ไดกลาวไปแลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดตองการ 
ประธานสภาฯ     ที่จะแกไขเพิม่เตมิอีกไหมคะ  ถาไมมีสมาชิกทานใดทีจ่ะแกไขแลว  สมาชิกทานใดเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจําป  ๒๕๕๗  ที่ประชุมไปเมื่อวันที่   
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ขอโปรดยกมือคะ  สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒   
เขาสูระเบยีบวาระที่ ๓ คะ 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)   
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติได 

รายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชญิคะ   

นายวริน  ศิริพานิช - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจราง  
คณะกรรมการฯ       เทศบัญญัติและแปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ไดมีมติรบัหลักการแหงราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่ 3 
ประจําป พ.ศ. 2557  วันที่  15  สิงหาคม  2557  และสภาเทศบาลมมีติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 
3 วัน  หลังจากสภาเทศบาลลงมตริับหลักการ  เปนตนไป นัน้ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจ
รางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ขอรายงานสรปุผลการตรวจรางเทศบญัญัติและประชุมพจิารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาลได
ทราบ ดังนี ้ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญตัติ  เปนเวลา  3 วัน คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ได
เชิญผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ เจาหนาทีง่บประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมรอรบัการเสนอคําแปรญัตติแหงราง      
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เสนอคําขอ
แปรญัตตริางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ไดประชุมพิจารณารวมกัน  จึงมมีติเห็นชอบใหคงไว 
ตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ตามที่นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ดเสนอ  ลงชื่อ นายประสทิธิ์  ธนานันต  ประธานกรรมการ 
นายนพคุณ  เขตคาม  กรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรางเทศบญัญัติและแปรญัตติ  ก็ไดอานสรปุผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ  ในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติใหทีป่ระชุมทราบแลว  ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอ 
คําขอแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน  ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด  และมมีต ิ
ใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ในวาระที่ 2  ไมมีการอภิปรายและไมตองลงมติ  เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ  
นะคะ  ตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 3  ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ  ดิฉันจะถามมติทีป่ระชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดโปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที ่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อการปรับปรุงระบบระบายนํ้าลนลําหวยเหนือ  
ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อการปรบัปรุงระบบระบายน้ําลนลําหวยเหนือ 
เนื่องดวยสภาพภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ที่มีคลองลอมรอบและเปนพื้นทีร่ับน้ําจากพื้นที่ชั้นในแลวระบายลงสู
ลําหวยเหนือซึง่เปนคลองธรรมชาติผานระบบระบายน้ําในลกัษณะฝายน้ําลน ทีผ่านมาในฤดูฝนซึ่งมปีรมิาณน้ําไหลลง
คลองรอบเมืองเปนจํานวนมาก  การระบายน้ําออกจากคลองรอบเมอืง  โดยผานชองระบายน้ําไมสมดลุกบัปริมาณน้ําฝน
ที่ไหลลงคลอง  จึงทําใหเกิดน้ําทวมในเขตเมืองชั้นใน  ซึ่งเปนพื้นที่เศรษฐกิจ  ดังนั้น เทศบาลฯ จึงมีความจําเปนเรงดวน   
ที่จะตองแกไขปญหาการระบายน้ําดังกลาว โดยการปรับปรงุระบบระบายน้ําลนใหม  เพื่อใหน้ําระบายไดทันกบัปริมาณ
น้ําฝนที่รบัลงสูคลอง  ซึ่งเปนการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเมืองในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลฯไมอาจใชงบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 ได  เนื่องจากไมมเีงินเพียงพอทีจ่ะโอนมาตั้งจายได  ประกอบ
กับฐานะการคลงัของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ในปจจุบนัมีเงินสะสมทั้งสิ้น  90,259,104  แตเงินสะสมทีส่ามารถ
นํามาใชได  13,521,844 บาท หลกัการ ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน  1,980,000 บาท เพื่อใชในการกอสราง
ปรับปรงุระบบระบายน้ําลนลําหวยเหนือ  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตุผล เพื่อประโยชนในการบริการ
ชุมชนและสังคม  ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน     
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  
ประกอบกบัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัตจิายขาดเงนิ
สะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาด
เงินสะสมครั้งนี้แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบรหิารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯ อนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
และเพือ่เปนการประกอบการพจิารณาการตัดสินใจของทานสมาชิกฯ ขออนุญาตทานประธานไดนําเสนอเปนภาพวีดีทัศน
โดยสังเขป  ณ  บริเวณที่ไดดําเนินการปรบัปรุงแกไขครบั  (นําเสนอ Power point) อันนี้คือบรเิวณจุดที่ดําเนินการ      
ก็คือบรเิวณโครงการปรับปรงุระบบระบายน้ําบริเวณลําหวยเหนือ  บรเิวณฝายน้ําลนหมูบานชฎาทอง  ซึ่งจะตรงขามกับ 
วัดบูรพาภิราม  ตรงสะพานถนนเพลินจิต  อันนี้คือจุดทีเ่ราจะดําเนินการ  เปนปากกระโถน  ซึ่งภาษาทางการเรียกวา
ปากเปด  แตชาวบานทั่วไปเรียก ปากกระโถน  ปญหาที่เราตองดําเนินการ  สืบเนือ่งจากวาเทศบาลไดแกปญหาได     
เปนระบบแลว  จากการแกปญหาอยางตอเนื่องไมวาจะเปนบริเวณสามแยกวาป  บรเิวณถนนรัฐกจิไคลคลา   
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ถนนสุริยเดชบํารุง รวมทั้งสรรพากร  พื้นที่ที่มกีารวางระบบระบายน้ําเพื่อใหลงยงัคลองรอบเมืองอยางตอเนื่อง  รวมทัง้
ถนนสันติสุข  ซึ่งจะใชงบประมาณ  ๑๑  ลานบาท  และเขาสภาแหงนีเ้ปนทีเ่รียบรอยแลว  เพื่อรองรบัและแกปญหาน้ํา
ทั้งบริเวณสี่แยกรอยเอ็ดพลาซา  รวมทั้งถนนรอบบึงพลาญชยั  และประตสูาเกตนคร  ก็จะสามารถระบายน้ําลงไปได 
ขณะเดียวกันก็มีการวางอีกจุดหนึ่งก็คือ  บริเวณถนนเพลินจติ  ซอย ๔  ซึ่งขณะนี้ดําเนินการกอสรางอยู  และเปนผลพวง
จากการที่เราไดมีการปรับปรุงภูมทิัศนตรงจุดนั้นเอง  ทําใหคุณธีระศักดิ์ พรอมครอบครัว  ไดเห็นความสําคัญในการ
ปรับปรงุภูมิทัศน  จึงไดยินดีใหการสนับสนุนและก็มอบพื้นที่ซึ่งไมไดทําประโยชนในสวนของพื้นที่ธนารักษแลวใหเทศบาล
ในการจัดภูมิทัศนเพื่อใหเกิดความสวยงาม  ตามที่ไดมารบัใบประกาศเกียรติคุณไปแลว  เพราะฉะนั้น  น่ันก็เปนการ
แกปญหาทั้งระบบ  รวมทั้งเทศบาลไดประสานไปยังกรมชลประทาน  โดยทานอนุรักษ  จุรมีาศ  ไดของบประมาณในการ
เปดทางน้ําบริเวณทายฝายน้ําลน  ก็คือสูหวยกุดขวาง  สามารถระบายน้ําไดอยางคลองตัว  แตถาหากวาบริเวณน้ําฝน
ที่มาคอนขางแรง  ขณะเดียวกันไมสามารถที่จะลงบรเิวณปากกระโถนไดอยางเพียงพอ  ก็จะเกิดปญหาใหญเหมอืนป 
๒๕๔๗  ที่น้ํามาแลวไมเลี้ยวลงปากกระโถน  ก็จะเลยไปวัดบูรพาภิราม  ทวมเขามารอยเอ็ดซิตี้  ทวมไปทีโ่รงเรียนรอยเอ็ด
วิทยาลัย  ทวมไปที่วิทยาลัยเทคนิค  เพราะฉะนั้นนั่นคือปญหาที่รอยเอ็ด  เมื่อป ๒๕๔๗  แตการแกปญหาก็คือแกปญหา
ทั้งระบบ  เมือ่ตนทางที่เราเอาน้ําลงคลองรอบเมืองเรียบรอยแลว  แลวปลายทางกรมชลประทานดําเนินการใหแลว  
เพราะฉะนั้นก็เหลอืภายในเขตเทศบาลที่ตองบริหารจัดการใหน้ําลงใหเร็วทีสุ่ด  จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองขยาย        
ปากกระโถนแหงนี้  เพื่อใหน้ําทีม่าจากดานทิศตะวันตก  ก็คือ  ฝงเขตดงลาน  เขต อบต.ขอนแกน  ไดลงบรเิวณ       
ปากกระโถนไดเร็วข้ึน  อันนี้ก็คือสภาพปจจุบัน  อันนี้เพียงแตฝนตกเมื่อชวงฤดูฝนทีผ่านมากเ็กิดน้ําทวมขังบรเิวณ
เศรษฐกจิของเมือง  เพราะฉะนั้นนี่กเ็ปนปญหาอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งเปนการทํางานรวมกันอยางบูรณาการในสวนของ      
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อันนี้ก็คือสภาพปญหา  ดังนั้นถาเราแกปญหาไดตรงจุดนี้แลว  
ในการทําถนนสงน้ําลงบริเวณถนนสันตสิุข  แตถาน้ําที่จะลงปากกระโถน  ไมสามารถทีจ่ะรองรับไดทัน  ก็จะเกิดปญหาได  
จึงเห็นวาน่ีคือสภาพปจจุบัน  ซึ่งมสีภาพที่คอนขางแคบ สั้น  ไมสามารถทีจ่ะรองรับปริมาณน้ําได  ซึ่งปกติปจจุบันนี้ตัว
ปากกระโถนจะยื่นออกมาประมาณ  ๗ – ๘ เมตรเทานั้นเอง  แตบริเวณคลองตรงนี้มีอยูประมาณ  ๕๐ – ๖๐ เมตร  
ดังนั้นการทีจ่ะยื่นปากกระโถนออกไปเพือ่รบัปริมาณน้ําใหมากยิ่งขึ้น  ออกไปอีกใหไดซกัประมาณ ๓๐  เมตร  ก็จะชวย
ระบายน้ําใหลงปากกระโถนไดเร็วยิ่งขึ้น  อันนี้ก็คือสภาพปจจุบันทีเ่ราเห็นอยู  สวนไมที่ทานเห็นอยูเปนนั่งราน  ก็คือการ
ทําเขื่อนซึง่ไดรับความอนเุคราะหจากทานอนุรกัษ  เชนกัน  ในการประสานกับกรมชลประทานในการทําเขื่อน            
ซึ่งปจจบุันมสีภาพที่ถูกกัดเซาะจนไหลถนนทรุด    ก็จะเกิดอันตราย  อันนี้คือบรเิวณประตูน้ําลนทีเ่ราตองเปด ปด และ
บูรณาการอยางรวดเร็วในการปองกัน  ลดระดบัน้ํา  เพื่อรองรับน้ําที่จะเขามาใหม  เปนสภาพน้ําที่ไหลลงในภาวะปจจบุนั  
อันนี้คือสภาพปลายฝายน้ําลนที่กรมชลประทานไดทําใหเสรจ็เรียบรอยแลว  เพราะฉะนั้นก็จะเกิดประโยชนกับ ๒  
หมูบานเปนอยางนอย  ก็คือ  หมูบานเสาวลกัษณ ๒  และหมูบานชฎาทอง  ซึ่งไมตองเปนกังวล  หวาดผวาในเรื่องตลิ่งที่
จะพัง  จะทรุด  จะเซาะเขาไปไดบาง  อันนี้คือสภาพบริเวณที่เราเห็น  ขาง ๆ กับสะพานฝายน้ําลนทีเ่ราดําเนินการใกล
แลวเสร็จ  ปจจบุันเสรจ็แลว  อันนี้เปรียบเทียบของเดมิกับของใหม  ของเดมิกจ็ะอยูที่ดานซาย  ก็จะมปีากยื่นออกมาสั้น
หนอย  ก็จะรับปริมาณน้ําไดนอย  แตถาหากดานขวาก็จะยืน่ออกมาเยอะ  ก็จะสามารถรับน้ําที่จะลงไดเร็วมากยิง่ขึ้น  
โดยเฉพาะน้ําที่ทะลกัมาจากเขตของฝงทิศตะวันตกของเมือง  อันนี้ก็คือสภาพน้ํา  ก็คือในสวนของรายละเอียดที่นําเสนอ
ตอที่ประชุมเพือ่ประกอบการพิจารณาการแกไขปญหาน้ําทวมของเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของโครงการนี้และของญัตติ
นี้ครับ  ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  รวมทั้งไดมีการนําเสนอ 
ประธานสภาฯ  ใหกับทานสมาชิกไดรบัทราบไปแลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม   
ขอเชิญทานอาทิตยคะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต ๒ กอนอื่นผมขอกลาว
คําชื่นชมในการทํางานของฝายบริหารในเชิงรุก  จรงิ ๆ แลว  โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องจากการที่เราปรับปรุงถนน
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หนทาง  โดยเฉพาะถนนเสนสันติสุขทีเ่ราไดรับงบประมาณไปแลว  สิ่งหนึง่ที่ทําใหการบริหารจัดการสําเรจ็เรียบรอยก็คอื  
การทําปากกระโถนตรงนี้แหละครบั  ที่วันน้ันผมไดอภิปรายไปแลว  ผมในฐานะสมาชิกสภา เขต ๒  เพราะวา         
ปากกระโถนอยู เขต ๒  ก็ตองขอบพระคุณทานผูบรหิารทุกทานที่ไดเลง็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้  ผลประโยชนที่ไดรับ
มิใชไดรับเฉพาะเขต ๒  ครับ  ทั้งเมือง  ไมวาจะเปนรอบเมอืง  เหนือเมือง  หรือเทศบาล  ไดรับผลประโยชนจากการ
แกปญหาครบวงจรของการระบายน้ําอันนี้ดวยกัน  สิ่งหนึ่งทีท่ําใหสามารถทําอยางนี้ไดก็คือการรวมมือรวมแรง         
รวมใจกันของทุกฝายงาน  ทําใหการทํางานครั้งนีส้ําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผมคิดวาปหนาการไหลเวียนของน้ําในเขต
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  คงจะไมเกิดปญหาข้ึน  หรือเกิดนอยลงเปนแนนอน  ฝากขอบคุณทานประธานไปถึงผูบรหิาร
ใหกับเพื่อนพี่นองชาวบานดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงคจะ  
ประธานสภาฯ        อภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เหน็ชอบดวยกับญัตติขออนมุัติจาย 
ขาดเงินสะสม เพื่อการปรับปรุงระบบระบายน้ําลนลําหวยเหนือ ของกองชาง โปรดยกมอืคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที ่4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อการปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย 52 ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อการปรบัปรุงระบบระบายถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย  52  
เนื่องดวยโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม 
โดยเฉพาะในชวงที่ฝนตกหนักหรอืชวงที่มีพายฝุนตามฤดูกาล เนื่องจากไมมรีะบบระบายน้ํามาตรฐาน สําหรบัระบายน้ํา
ออกจากบรเิวณโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง จงึทําใหโรงเรียนและชุมชนไดรับความเดือดรอนมาก เทศบาลจงึมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองแกไขปญหาน้ําทวมดงักลาว โดยการกอสรางระบบระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  เพื่อระบายนํ้าออก
จากบริเวณโรงเรียนและชุมชนพรอมกับกอสรางถนนเพื่อใหการสญัจรเปนไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนีเ้พื่อเปนการปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากปญหาน้ําทวมขัง  แตเทศบาลไมสามารถที่จะใชจายจากงบประมาณประจําป 2557 
ได เนื่องจากไมมีเงินเพียงพอทีจ่ะโอนมาตั้งจายได   ประกอบกับฐานะการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ในปจจบุันมเีงินสะสมทัง้สิ้น  90,259,104  บาท  แตเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใชได  13,521,844 บาท         
หลักการ  ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน   1,150,000 บาท เพื่อใชในการกอสรางปรับปรงุถนนและระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 52 โดยการกอสรางถนน คสล. หนา 0.15   เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 350 ตารางเมตร   
วางทอระบายนํ้าขนาด  0.80  เมตร ยาว  154.00  เมตร  และวางทอระบายน้ําขนาด   1.00  เมตร   
ยาว  10.00  เมตร  กอสรางรางวี คสล. ยาว 136 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  เหตผุล              
เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสงัคม   ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมือง -รอยเอ็ด  และแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  
การเกบ็รกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2548  หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2553  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครัง้นี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาดเงินสะสมครั้งนี้แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให 
เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว  จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป                                            
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  และขออนุญาตทานประธานไดนําเสนอ
ภาพโดยสังเขป  ในการแกปญหาและสาเหตุของปญหาใหทีป่ระชุมไดรบัทราบ  เพื่อที่สภาไดประกอบการตัดสินใจครับ 
(นําเสนอ Power point) ภาพที่เห็นนีก้็คือจุด รณชัยชาญยุทธ ๕๒ นั่นคือทางเขาบานเขวา  ก็คือสุดเขตเทศบาล  ก็จะมี
คลองสงน้ําของชลประทาน  จะวิ่งตัดผานถนนรณชัยชาญยุทธ  กอนที่จะไปถึงหมูบานมั่นคงพฒันา  เพราะฉะนั้นที่ทาน
เห็นสีแดง ๆ ดานลาง  คือเสนทางที่จะสงน้ําไปยงัคลองสงน้าํออกมาจากฝายน้ําลนของโครงการชลประทานหนองหญามา  
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ดานซายบนสุดก็คือ  บริเวณโรงเรียนหนองหญามา  ซึ่งสภาพปญหาปจจบุันการรับน้ํา  ไมไดรับน้ําจากปริมาณน้ําฝนใน
บริเวณรอบ ๆ เทานั้น แตนํ้านี้มาจากโคงประปาดวย  คือถนนรณชัยชาญยุทธ  มีความยาวตลอดสาย  เพราะฉะนั้นจะ
เห็นวาสภาพน้ําจากถนนรณชัยชาญยุทธ  ต้ังแตถนนศรีเทวา  ทั้ง ๒ ฝง น้ําก็จะวิ่งออกไปถนนบายพาส บางสวนก็จะไป
ตามถนนบายพาส บางสวนกจ็ะมาบรเิวณถนนเสนนี้ ประกอบกับบานทุงนาหลวงหรือบานหัวแฮดก็ดี  ปริมาณน้ํากจ็ะมา
บริเวณเสนนี้  ดังนั้นการแกปญหากจ็ึงดําเนินการแกไขเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับคลองสงน้ําของโครงการชลประทาน
ดวย  น่ีคือสภาพปญหาลาสุดที่เกิดข้ึนเมือ่ ๒ สัปดาหที่แลว   ที่ฝนตกหนักบรเิวณโรงเรียนบานหนองหญามา  ทําใหเกิด
การทวมขังเปนระยะเวลานาน  ดังนั้นการรวมกันของกองชาง  สาธารณสุข  และบรรเทาสาธารณภัย  ในการชวยกัน
เปดทางน้ําเพื่อใหน้ําไหลลง  แตเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา  ดังนั้นโครงการนี้กจ็ะแกปญหารองรับในระยะยาวได  
เพื่อสงน้ําลงไปยังระบบระบายน้ําของโครงการชลประทาน  อันนี้คือคลองสงน้ําที่ออกมาจากฝายน้ําลนของโครงการ
ชลประทานหนองหญามา  อันนี้คือถนนเสนที่จะเขาไปบานเขวา  ซึ่งปลายทางสุดถนนก็จะมีคลองสงน้ําอีกเสนหนึ่ง   
เปนคลองใหญ  ซึ่งจะผานไปยงัสะพานสุดเขตเทศบาลพอดี  ที่จะไปบริเวณจุดตัดกบัหมูบานมั่นคงพฒันา  แตคลองสงน้าํ
นี้เปนคลองสงน้ําเล็ก ทีท่านเห็นอยูทางขวามือ  เราก็จะไมกระทบกับคลองสงน้ํานี้  ซึ่งเปนโครงการชลประทานเขาไมได
ใหเราดําเนินการแตะตองในสวนของตรงนี้ได  เพราะจะทําใหระบบสงน้ําเขาชํารุดเสียหายได  อันนี้คือบรเิวณปลายทางที่
เราจะนําน้ําไปลงทีบ่รเิวณคลองสงน้ําของชลประทาน  ซึ่งน้าํนี้จะไหลลงสูคลองไปตามระบบของทางน้ําตามปกติ 
เพราะฉะนั้นก็คือการแกไขปญหาใหกบัโรงเรียนหนองหญามา และชุมชนในละแวกนั้น  อันนี้คือสภาพถนนที่จะเขาไป
บานเขวา  ก็จะเปนสะพานที่รองรบัน้ําทีเ่ราจะนํามาลงบรเิวณคลองสงน้ําตรงนี้  เพราะฉะนั้นก็คือการแกปญหาใหกับ
ชุมชน  ใหกับโรงเรียนหนองหญามา  เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังเปนประจํา  ทุกปและซ้ําซาก  การแกครัง้นี้ก็อาจจะบรรเทา
ไดเปนอยางดี แตอีกอยางหนึ่งก็คงตองรองบประมาณซึ่งทางหลวงเขาจะดําเนินการใหในระยะประมาณ 300 เมตร และ 
600 เมตร ซึง่จะเปนการแกปญหาของระบบได อันนี้ก็คือสภาพถนน  ที่เราจะวางแนวทอสงน้ําไป เพือ่ที่จะไปยังบรเิวณ
ฝายน้ําลน ภาพดานลางที่เราเห็นก็คือตนรณชัยชาญยุทธ  ปลายทางที ่
เราเห็นก็คือจะเขาไปที่หมูบานเขวา อันนี้คือสภาพจําลองลกัษณะเขาไปคลองสงน้ํา เพือ่สงน้ําไปลงคลอง  
คือภาพจําลองที่มีการปรับปรงุภาพตัดขวางใหเห็นสภาพการสงน้ํา   ถนนเสนนี้ ก็นําเรียนทีป่ระชุมเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจครบั ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  พรอมทัง้ไดอธิบายแนวทางการ
ประธานสภาฯ  แกปญหาวาจะแกปญหาไดอยางไร ใหทีป่ระชุมทราบแลว มสีมาชิกทานใดประสงคทีจ่ะ
อภิปรายไหมคะ ขอเรียนเชิญทานพนมคะ 

นายพนม  ชาชิโย  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติกระผม 
สมาชิกสภาฯ  นายพนม  ชาชิโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ประธานชุมชนหนองหญามา     
ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติม คลองน้ําที่ทานผูบรหิารไดนําเสนอวาจะแกปญหาน้ําทวมบรเิวณโรงเรียนเทศบาล          
หนองหญามา คลองตรงนี้เขาเรียกคลองรากไถ ซึ่งเปนคลองที่ตอจากปากกระโถนของโครงการชลประทานรอยเอ็ด  
คลองรากไถจะลงสูลําน้ําชี เปนทางระบายน้ําธรรมชาติ การแกปญหาตรงนี้นั้น ในนามชุมชนหนองหญามา ขอกราบ
ขอบพระคุณทานผูบริหารที่ไดมองการณไกลวาพื้นทีจ่ะเปนจุดที่ประหยัดคาใชจายที่สุด เปนวิธีการแกปญหาระยะสั้น
ที่สุด ถาเราจะทําระบบระบายน้ําตรงนี้ ไปถึงสะพานหมูบานมั่นคง ระยะทางไกลมาก  และก็อกีสวนหนึง่นั้น ในนาม
ชุมชนหนองหญามา  ขอขอบคุณทางโครงการชลประทานจงัหวัดรอยเอ็ด ที่อนุญาตใหแกปญหาเฉพาะหนาตรงนี้ 
เนื่องจากวาทางโครงการชลประทานนั้นเขาไมใหน้ําจากระบบน้ําปา เขาเรียกน้ําปาหรอืน้ําเสีย ไมใหไหลลงคลอง
ชลประทาน แตในขณะนี้เขาไดอนุญาตใหลงไวกอน ก็อยากจะเรียนวาสภานี้อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมตรงนี้ไป
ดําเนินการ  ก็เนื่องจากวาบริเวณ ณ ปจจุบันนี้เรายังแกปญหาไดสวนหนึ่งอยูแลว ลงในคลองน้ําชลประทาน  จากนั้น    
ก็จะไหลไปตามธรรมชาติของมัน บรเิวณที่เราจะดําเนินการน้ีจะมีที่ดิน ผมเองไดประสานกับเจาของที่ดิน 3 เจา         
เขาไดทํานาไวแลว ตนขาวกําลังงอกงามดี แตถาหากวาสภาอนุมัติแลว ก็อยากจะดําเนินการในสวนนั้น ถาหากวาไป
ดําเนินการหลงัวันที่ 16 พฤศจิกายน  เฉพาะสวนทีเ่ปนแปลงนา  ถาหากวาดําเนินการในหลงัวันที่ 16 พฤศจิกายน 
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เพราะชาวนาก็จะเกบ็เกี่ยวขาวประมาณ วันที่ 24 พฤศจิกายน ขึ้นไป ก็จะเปนพระคุณอยางสูง และขอขอบคุณ       
ทานผูบริหารที่ไดมองเห็นวาวิธีการแกปญหาตามที่ทานรองนายกฯ ไดกราบเรียนไปแลวครบั ขอบคุณมากครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - เรียนเชิญทานนายกฯ คะ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
นายกเทศมนตรี  ญัตติในการจายขาดเงินสะสมครั้งนีก้็เปนเพราะวามีความจําเปนและเรงดวน เนื่องเพราะวา
จากสิง่ที่มันเกิดข้ึนจากการน้ําทวมขังบริเวณแถวชุมชนหนองหญามา โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
โรงเรียนกีฬาทองถิ่น  เนื่องจากวาทิศทางน้ําและกส็ภาพการระบายน้ําในยานชุมชนน้ัน มันมีทิศทางเดียวคือจะตองไหล
ไปลงที่คลองรากไถ อยางทีท่านสมาชิกไดอธิบาย แสดงความคิดเห็นไปนั้น แตกอนที่จะไปถงึคลองรากไถ มันระยะยาว  
ระยะไกล รณชัยชาญยุทธนี้ ประกอบกบัในสภาพปจจุบันนี้  ทางชุมชนไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการขุดรองระบาย
น้ํา โดยการนําทอระบายน้ํา โดยการแกไข โดยความรวมมือของชุมชนก็สามารถชวยไดในระดับหนึง่ แตวาสภาพที่มัน  
อุดตันแลวก็การไหลของน้ําไมสะดวก ก็ไดมีการปรับปรงุและแกไขเพื่อระบายน้ําโดยเรงดวน  ทําใหปลายทอซึ่งเปน
ปลายเปดไว บริเวณคลองสงน้ําของชลประทานเขากท็ําใหน้าํไหลลงไปในคลองสงน้ําชลประทาน  แลวก็ทําใหคลอง
ชลประทานเขามกีารทรุดตัวเนื่องจากน้ําหลากมาจํานวนมากในการระบายน้ําจากโรงเรียนหนองหญามามา ตามกฎหมาย
การรกัษาคลองสงน้ําของชลประทาน ก็เปนกฎหมายที่ไมใหน้ําใด ๆ ลงไปในคลองสงน้ําและกท็ําใหคลองชํารุดเสียหาย 
ซึ่งเราก็ไดไปประสานขออนุญาตแกไขเนือ่งจากวาเปนภัยทีม่นัเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย จึงไดรวมกันในการวางแผนแกไข
ปญหาในระยะยาว ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาอยางถาวร ก็ถอืวาในอนาคตขางหนาถาสํานักงานบํารุงทางรอยเอ็ดไดรับ
งบประมาณในการจัดทําเรื่องถนนสาธารณะ ในยานสาธารณะ ก็คือระยะประมาณ 600 เมตร วงเงิน 15 ลานบาท ซึง่
เปนแผนงานโครงการของสํานกังานบํารุงทาง ตามทีเ่ราไดขอรับสนับสนุนไป ก็อยูในระหวางการพจิารณาป 2557 ไมได  
ป 2558 ก็ขอตออีก ถาไดมาก็จะสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่เราทํากัน วันนี้ที่ทางสภาไดอนุมัติ  เพราะวาระบบระบาย
น้ําก็จะสามารถเชื่อมโยงกับโครงการของเราที่วางทอไปตามแนวถนน ทางเขาบานเขวาเดิม ซึ่งเราก็ไดรับความอนเุคราะห
จากชาวบานในการเปนเจาของที่ดิน ก็ยอมมอบที่ดินเพื่อเปนทางสาธารณะในการทีจ่ะวางทอระบายนํ้าไปลงคลองรากไถ 
ซึ่งตรงนี้กส็ามารถทีจ่ะในการแกไขปญหาระยะยาว  แลวก็ใชเงินนอยทีสุ่ด แตวามันเปนความจําเปนเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการในหวงเวลานีเ้ทานั้น ก็อาจจะตองรอ หรือทอดเวลาออกไปไมได เนื่องจากวามีความจําเปนเรงดวน ที่เราตอง
ดําเนินการโดยดวนครบั ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงคจะ  
ประธานสภาฯ        อภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เหน็ชอบดวยกับญัตติขออนมุัติ       
จายขาดเงินสะสม เพื่อการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 52 ของกองชาง โปรดยกมือคะ เปนอันวา 
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ดวยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จะหมดวาระในวันที่  
1 ตุลาคม 2557 และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แจงใหสรรหาคณะกรรมการชุดใหมตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เรือ่งกําหนดหลกัเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เพื่อสงรายชื่อให
สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติออกคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุน ทั้งนี้คณะกรรมการสวนหนึง่  มา
จากผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ผานการคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน หลักการ ขอความรับผิดชอบในการคัดเลือก
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สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๒ คน  เพื่อเสนอชื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อปฏบิัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบั
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ขอ 8  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใหเทศบาลแหงนี้ พิจารณาคัดเลอืกสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 2 คน เพื่อเสนอช่ือแตงตัง้เปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ  จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 2 คน โปรดยกมือคะ เชิญทานศิรินธร ไกรการ คะ 

นางศิรินธร  ไกรการ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางศิรินธร  ไกรการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด คนที่ 1 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  คนที่ 2 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร คะ ขอผูรบัรองดวยคะ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีผูรับรองถูกตอง นะคะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม 
ประธานสภาฯ  เมื่อไมมทีานใดประสงคจะเสนอเปนอยางอื่น ดิฉันขอมติทีป่ระชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบดวย
กับญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมอืคะ  เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบ
วาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 
ของสํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอช่ือบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติ  
ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบพระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. 2557 บัญญัติใหมสีภาปฏิรปูแหงชาติและวิธีการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ เพื่อเขารับการ
คัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติซึง่มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ จํานวน        
11 ดาน และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. 2557   
ไดประกาศสรรหาบุคคลเพือ่เขารบัการคัดเลอืก ซึ่งการเสนอชื่อโดยนิติบุคคล ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 
กันยายน 2557 ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ศนูยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี     
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ หลักการ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ ตองไดรบัความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จงึเสนอ นายนุชากร มาศฉมาดล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด เขารับการสรรหาบุคคลเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติ ดานที่ 4 
ดานการปกครองทองถิ่น เหตุผล เพื่อปฏิบัติใหเปนตามหลักเกณฑพระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติ พ.ศ. 2557 และประกาศสํานกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเขารบัการคัดเลือก
เปนสมาชิกสภาปฏริูปแหงชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีมาเพื่อใหสภาเทศบาล   
เมืองรอยเอ็ดพจิารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย เมื่อไมมีผูใดจะอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบดวย
กับญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเขารบัการสรรหาเปนสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติ ของสํานักปลัดเทศบาล 
โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7 เขาสูระเบียบวาระที่ 8  
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ระเบียบวาระที่  8   เรื่องอื่น ๆ    

   - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม   มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกัปลัดฯ ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทน 
ชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอด      
การประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 15.10 น. 

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


