
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 3  ประจําป พ.ศ. 2558 

วันที่  24 กันยายน  2558  เวลา  09.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม   ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     

1 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
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 สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
15 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ 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 รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป (สป.) 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 5 
8 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
2 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
3 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.รร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
4 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.รร.เทศบาลวัดปาเรไร 
5 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.รร.อนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
6 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.รร.เทศบาลหนองหญามา 
7 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
8 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนและกอสราง 
9 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.รร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 

10 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
11 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
12 นายสงา  นามวิชัย สงา นามวิชัย หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สส.) 
13 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
14 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.รอ. 
15 นางศิริภรณ  บุตรพรหม ศิริภรณ  บุตรพรหม หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
16 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
17 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
18 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
19 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
21 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
22 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
23 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัด ุ

 ผูแทนชุมชน   
1 นางดวงจันทร  พุทธานี ดวงจันทร  พุทธาน ี ประธานชุมชนคุมวัดปาเรไร 
2 นายอําพล  พุกอนันต อําพล  พุกอนันต กรรมการชุมชนจันทรเกษม 
3 นายบรรจง  หลักคํา บรรจง  หลักคํา กรรมการชุมชนจันทรเกษม 
4 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
5 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารีเอื้อ ประธานชุมชนมั่งคง 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทานผูมีเกียรติ วันนี้เปนการประชุมสภา  
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครบั         
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการกอง ทกุกอง    
ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนาํชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวสิามญั 
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม  กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ    
ไดอานประกาศจังหวัดรอยเอ็ดใหทีป่ระชุมทราบกอนครับ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามญั  ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ดวยนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ขอให 
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ในการขอรบั 
ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่  
21 กันยายน 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วันนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบญัญัต ิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ดจึงเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 มีกําหนด 15 วัน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2558  
เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์  จังตระกลุ  ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  คือ 1. มีเอกสารแกไขของกองชาง วางไวที่โตะทานแลว 
2. รบกวนชวยเปดไปแผนขวางของสํานักการศึกษา หัวขอเพื่อการศึกษาแผนที่ 2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ โครงการยายชุมชนและจัดหาทีอ่ยูใหม ชองยอดเงินงบประมาณหลงัโอน พิมพเปน 277,000 บาท    
แกเปน 277 หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2
ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 19 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 19 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   



- 4 - 

 

13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญครับ มีไหมครบั  เมื่อไมมสีมาชิกแกไข ผมขอมติทีป่ระชุม  
นะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงาน   การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 
ประจําป ๒๕๕8  ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕8 ขอโปรดยกมอืครับ สมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียงเปน  
เอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ครบั 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)      
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1) ของกองวิชาการและแผนงาน  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558  เทศบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลวนั้น  ขาพเจาขอแถลงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทราบวา 
ขาพเจาไดดําเนินการใชจายเงินงบประมาณของเทศบาลใหเปนไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนไปตาม 
แผนงานที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อพฒันาทองถิ่นใหเจรญิกาวหนา และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นใหมากทีสุ่ด 
เทาทีจ่ะทําได บัดนี้ ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนมุัติ  ไมเพียงพอแกการใชจายประกอบกับมีความ 
จําเปนตองตั้งรายจายเพิ่มขึ้นใหม ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดมรีายรบัรวม เกินกวาประมาณการที่ตั้งไว  
จํานวน 16,851,508.23 บาท  ทําใหมีความจําเปนตองตัง้งบประมาณรายจายเพิม่เติม ฉบบัที่ 3  เปนเงินทั้งสิ้น   
16,847,500  บาท ตามรายละเอียด ที่เสนอมาพรอมนี ้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
ประจําปงบประมาณ 2558 หมวดภาษีอากร รวมยอดประมาณการตั้งรับ 20,350,000 บาท รบัจริงระหวางป 
22,341,291.49 บาท ยอดประมาณการเพิ่ม 1,811,291.49 บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   
รวมยอดประมาณการตั้งรับ 10,704,000 บาท รบัจริงระหวางป 12,315,075.50 บาท ยอดเกินกวาประมาณการ
1,611,072.50 บาท หมวดรายไดจากทรพัยสิน ยอดประมาณการตั้งรับ 12,230,000 บาท รบัจริงระหวางป  
13,560,219.77 บาท ยอดเกินกวาประมาณการ 1,330,219.77 บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ 
พาณิชย รวมประมาณการตั้งรับ 7,200,000 บาท รบัจริงระหวางป 6,708,382.24 บาท ต่ํากวาประมาณการตัง้รบั 
491,617.76 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวมยอดประมาณการตั้งรบั 4,226,000 บาท รับจรงิระหวางป  
4,392,636.08 บาท สูงกวาประมาณการ 166,636.08 บาท หมวดภาษีจัดสรร รวมยอดประมาณการตั้งรับ 
107,630,000 บาท รับจริงระหวาป 120,310,448.15 บาท สูงกวาประมาณการ 12,680,448.15 บาท   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมยอดประมาณการตัง้รบั 234,750,000 บาท รบัจริงระหวางป 234,493,458 บาท   
ต่ํากวาประมาณการ 256,542 บาท รวมทุกหมวดตั้งรับไว  397,270,000 บาท รับจรงิระหวางปรวมทกุหมวด  
414,121,508.23 บาท รวมสูงกวาประมาณการตั้งรับทั้งสิ้น 16,851,508.23 บาท หลักการและเหตผุล งบประมาณ 
รายจายเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 1,093,400  
บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 787,000 บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 700,000  
บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  ดานการเศรษฐกจิแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,413,000 บาท ดานการ 
ดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง 337,100 บาท งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 16,847,500 บาท  รายจายตามงาน และ 
งบรายจาย งบกลาง 337,100 บาท รวม 337,100 บาท  แผนงานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ  
งานบรหิารทั่วไป 306,400 บาท งานบรหิารงานคลัง 787,000 บาท  รวม 1,093,400 บาท แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน งบลงทุน คาครุภัณฑ งานเทศกิจ 787,000 บาท  รวม 787,000 บาท แผนงานการศึกษา งบลงทนุ  
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 700,000 บาท  รวม 700,000 บาท แผนงานเคหะ 
และชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิง่กอสราง งานไฟฟาถนน 120,000 บาท งานสวนสาธารณะ 197,000 บาท 
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คาครุภัณฑ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 3,200,000 บาท รวม 3,517,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,413,000 บาท รวม 10,413,000 บาท   
เหตผุล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิม่เติมฉบับนี้ขึ้น  เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอด็  
 มีรายรับรวมเกินยอดทีป่ระมาณการรายรบัไว จึงเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายเพิม่เติม ฉบบัที่ 3  ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - กอนการดําเนินการตอไปขอตอนรับทานทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ทานโรจนพงษ  แกนจันทน 
ประธานสภาฯ        ที่ใหเกียรตมิารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ ครับผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  
แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหที่ประชุมทราบแลว  
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ขอ 45  วรรคสาม กําหนดวาในการพิจารณาเทศบัญญัตงิบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไมได ตองพิจารณาเปน 3 วาระ กลาวคือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3  
ขั้นตราเปนเทศบญัญัติงบประมาณ และในการพจิารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแตสภาเทศบาลมีมติรบัหลักการแหงรางเทศบัญญัติ ตอไปเปนการพิจารณา ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  
ขอหารือสมาชิกสภาฯ วาจะอภิปรายเปนสวนแผนงานหรือจะอภิปรายภาพรวม มสีมาชิกทานใด จะอภิปราย เชญิครับ  
มีสมาชิกทานใดจะเสนอไหมครบั เชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 

นายอํานวย  อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม        
สมาชิกสภาฯ นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 ครับ อยากเรียนเสนอทานประธาน      
ใหมีการอภิปรายทุกทานกอนแจงใหผูบริหารตอบรวมกันครัง้เดียว ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ขอผูรับรองดวยครับ มผีูรบัรองถูกตอง มสีมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครบั 
ประธานสภาฯ ไมมีนะครับ ถาอยางนั้น ก็ยึดตามที่ทาน อํานวย  อายุวัฒน เสนอนะครับ คือใหอภิปรายรวม          
แลวใหคณะผูบรหิารตอบครั้งเดียวนะครับ มสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ โปรดยกมือครบั เชิญทานอาทิตย 
กฤตตาคม ครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม         
สมาชิกสภาฯ นายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ ตามที่ ผมไดพูดไว คือการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 สิง่ที่เราไดรับรูรบัเห็น จากการพจิารณางบประมาณ ฉบบัที่ 3 
ถาไมมีเงินเราก็คงไมนํางบประมาณตัวนี้เขามาพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นแลวสิ่งทีเ่ราไดประจักษเห็น ก็คือการทํางานทีม่ี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา สิง่หนึง่ที่ผมภูมิใจมาก
ที่สุด คือการจัดเกบ็รายได และประมาณการซึ่งการประมาณการของเราสามารถใกลเคียง ถือไดวาไมนอยหนาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ๆ สวนการเก็บรายไดเราถือวาเปนตน ๆ ซึ่งบงบอกการทํางานของพนกังานเทศบาลเรา ผมภูมิใจ
ครับทีเ่รามเีงินเหลือจากการพิจารณางบประมาณทีเ่ราตั้งไวเมื่อฉบบัแรก เรามเีงินเพิ่มเขามาเพือ่พัฒนาบานเมืองของเรา
ถึง 16,851,508.23 บาท ผมขอชมเชยพนักงานทกุทาน ที่ทานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีปาย ซึง่เราสามารถจัดเก็บเพิ่มไดตั้ง 676,879.90 บาท ภาษีโรงเรอืนและที่ดินก็เปนเรื่อง
ปกติของเศรษฐกจิ แตสิ่งทีบ่งบอกชี้วัดไดในการทํางานคือการเพิ่มรายไดในการทํางานเหมือนภาษีปาย การเกบ็ขยะ    
มูลฝอย น่ันคือการเอาใจใสในการดูและละเอียด ซึง่เราสามารถเก็บเพิม่ไดต้ัง 759,000 สิ่งนีเ้ปนสิ่งที่ทําใหสมาชิก   
ของผมภูมิใจมาก ภูมิใจจรงิ ๆ เพราะอยางนอย ๆ เงินทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือของพวกเราไดมานอยมาก       
ที่จะมาพัฒนา เราตองอาศัยตัวเองในการจัดเก็บรายไดเพื่อเอารายไดตรงนั้นมาชวยพัฒนาบานเมืองของเรา เปนนโยบาย
ที่ฝายบริหารทกุทานไดทําอยางมีประสทิธิภาพ ผมขอชมเชยและยกยองจริง ๆ การจัดเก็บรายไดของแตละฝายหรือการ
ทํางานของแตละทาน ทําใหคณะผูบริหารสามารถจัดสรรงบประมาณในการพฒันาบานเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธผิล ถาผมมาดูในรายงานการกระจายงบประมาณเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 ไมวาจะเปนแผนงานบรหิารทั่วไป แผนงาน
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รักษาความสงบฯ แผนการศึกษา แผนการเคหะและชุมชน แผนอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงบกลาง ลงตัวครบั 
ลงตัวจริง ๆ อยากจะบอกทานประธานวาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนสิ่งสําคัญทีเ่ราตองพฒันาบานเมืองให
เจริญรุงเรือง  ถาโครงสรางพื้นฐาน เราสะดวก การไปมาหาสูซึ่งกันและกัน ไปมางาย การบรหิารจัดการเรื่องงบประมาณ 
และรายไดกจ็ะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว สิ่งทีผ่มอยากชี้ใหทานประธานไดรบัทราบ และฝากถึงพี่นองประชาชนทุกทานวา
โครงการที่คางเหลือ โครงการที่เล็ก ๆ นอย ๆ หยิบเอามาทาํหมด เพราะเรามีเงิน 16 ลาน ผมถงึบอกวาโครงการตาง ๆ 
ที่เปนโครงการโครงสรางพื้นฐานไมวาจะเปนโครงการกอสรางปรบัปรุงถนนลําหวยเหนือ ชวงที่ 4 ที่เราติดขัดมาตัง้แตตน
ป ปลายป 2557 จนถึง 2558 เราก็ไดเงินตัวน้ีเขามาชวยเพื่อใหสอดคลองและจบครบกระบวนความ โครงการกอสราง
ปรับปรงุถนนเทวาภิบาล ซอย 21 พูดมา 5 ป ปนี้ซอย 21 สําเรจ็แลว เพราะเราไดเงินจากการพฒันารายไดของเราเอง 
มาชวยพัฒนาในการเตมิเสรมิแตง โครงสรางพื้นฐานใหกับซอย 21 และพี่นองประชาชนในซอย 21 โครงการกอสราง
ถนน คสล. กองพลสิบ ซอย 3 อันนี้กร็อนานเหมือนกัน โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนราชการดําเนิน ซอย 10       
จะเปนถนนซอยทีเ่รายงัขาดการพฒันา แตพอเรามีงบประมาณ เราเขาไปสู น่ีคือแนวความคิดสมัยใหม ผมขอชมเชยฝาย
บรหิารอีกคนครับ โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 2 ชวงที่ 1 และชวงที่ 2  แตกอน  
น้ําทวมเยอะมากแถวนั้น ถนนตรงนี้ชวยได โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 
แยก 4 จะเชื่อมตอกันได โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23/2 ผมถึงภูมิใจมากทีเ่ราไดทํางาน
เพื่อบานเมืองเรา ถามีงบประมาณเราก็ทําเตม็ที่ ผมคิดวาโครงการตาง ๆ ที่จัดสรรในงบประมาณรายจายเพิ่มเติม      
ฉบับที่ 3 ครั้งนี้ จะสามารถชวยบรรเทาใหพี่นองประชาชนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรา ดีข้ึนแนนอน และก็ขอกราบ
ขอบพระคุณฝายบริหารทุกทานดวย ที่ไดทําในสิ่งดี ๆ ใหกบับานเมืองของเรา ผมขอชมเชยและยกยอง สนับสนุนตอไป 
ขอบคุณครับ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ
ประธานสภาฯ  

นายอํานวย  อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม         
สมาชิกสภาฯ นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 ครับ จากที่ไดดูงบประมาณเพิม่เติม 
ฉบับที่ 3 แลว ซึ่งพวกเราทกุคนก็คงมีความรูสึกเชนเดียวกันวาเปนงบประมาณรายจายเพิม่เติมที่ทําใหสมาชิกสภา
เทศบาลของเราทกุคนมีความสุข นั่นก็คือ ทานคณะผูบรหิาร และทานเจาหนาที่ทีท่ํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได
เขาสูเทศบาลนั้น เปนไปตามเปาหมายและเกินเปา เปนการปฏิบัติงานทีม่ีประสทิธิภาพ ซึ่งพวกเราทุกคนทีอ่ยูในหอง
ประชุมนี้ ผมมั่นใจเหลือเกินวาคงจะช่ืนชมยินดี ที่เรามงีบประมาณเหลือจายถึง 16 ลานบาทเศษ แลวก็นํางบประมาณ  
ที่เหลือจายนั้นมาจัดสรรเพื่อดูแลพี่นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสรางพื้นฐานของพี่นองประชาชน ทั้ง   
9 โครงการ ทีท่านคณะผูบรหิารและเจาหนาทีท่ี่ไดดูแลพี่นองประชาชน ก็จะมีความสุข เหลานี้ ผมในนามสมาชิกสภา
เทศบาลก็ตองขอขอบพระคุณแทนพี่นองประชาชนที่จะไดรบัสิ่งดี ๆ จากคณะผูบรหิาร และเจาหนาทีร่วมทัง้สมาชิกสภา
เทศบาลทีจ่ะถายทอดไปยงัพี่นองประชาชน จากการดูงบประมาณรายจายแลวหลายอยางเพิ่มขึ้น แตที่ลดลงก็คือตัวภาษี
ของการเก็บภาษีการพนัน ลดลงไมถึงเปาทีก่ําหนด ก็แปลวาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเรานั้นการพนันลดลง  ขอช่ืนชม
จริง ๆ ทานประธานที่เคารพครับ ก็ขอเรียนวาในการทําโครงสรางพื้นฐานนั้น ผมในฐานะอยูเขต 1 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดูแลชุมชน ทานคร ซึ่งเปนชุมชนชานเมือง เมื่อเห็นงบประมาณรายจายแลว โครงการที่ 1 โครงการที่จะกอสรางสราง
ถนนลําหวยเหนือ ชวงสุดทายชวงที่ 4 ชวงจากถนนแยกวัดปาเรไร ไปจนถึงลําหวยเหนือ  ซอย 7 เปนระยะทางยาว
ประมาณนาจะไมต่ํากวา 600 เมตร ใชงบประมาณพอสมควร ก็จะเปนถนนเสนทีส่วยงาม   เมื่อสรางเสร็จแลว ถนนเสน
นี้จะมีความสวยงามและถนนที่จะระบายรถออกจากตัวเมืองไปสูจงัหวัดมหาสารคาม ไปสูจังหวัดกาฬสินธุ โดยผานทาง
ชุมชนทานครแลวออกไปบายพาส ถาสรางเสร็จแลวถนนเสนนี้นอกจากจะระบายรถออกจากเมืองแลวยังเปนเสนทางเขา
สูตัวเมืองอีกเสนหนึ่ง เนื่องจากวาเสนทางทีเ่ขาสูตัวเมอืงถนนเทวาภิบาลนั้น เปนถนนที่มีไฟแดงเยอะ เพราะฉะนั้น
ประชาชนที่สญัจรไปมาก็คงจะใชเสนทางสวนนี้มาก แตก็ขอเรียนวา ณ ปจจบุันนี้ชวงที่ยังไมไดกอสราง ชวงที่กําลงั
ดําเนินการอยู เปนหลุมเปนบอพอสมควร แตตรงนี้ไมไดติดใจวาจะไปมาลําบากเพราะเรามีความหวัง วา                   
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อีกไมนานเราก็จะไดถนนทีส่วยงามและเปนการจราจรที่คลองตัว และสะดวกที่สุด เพาะฉะนั้นในสวนของสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ของพวกเราทุกคน ขอช่ืนชม ยินดี แสดงความยินดีกับ ทานคณะผูบรหิารทานเจาหนาที่ทีท่ําการจัดเก็บ
รายไดที่เกินเปา 16 ลานบาทเศษ และก็ไปดูแลพี่นองประชาชน ไดพอสมควรในสวนนี้ โดยเฉพาะอยางยิง่ งบประมาณ
ประจําป ที่ไดนําเสนอทีส่ภานี้ ผมเคยไดเกริ่นไววาโครงสรางพื้นฐานของเราไมมปีรากฏในงบประมาณรายจายประจําป
ของเรา วันนี้มีแลว พวกเราจงึมีความรูสึกดีใจและภูมิใจแทนพี่นองประชาชนที่จะไดรับสิ่งดี ๆ จากพวกเรา ขอบคุณครบั 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใด 
ประธานสภาฯ    ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติข้ันรับหลักการ สมาชิกทานใด   
เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
โปรดยกมือครับ เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ตอไปเปนการพิจารณาในข้ันแปรญัตติ  
มีสมาชิกทานใดจะเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลาเทาใด โปรดยกมือครับ ขอเชิญทานประสิทธิ์ ธนานันต ครับ 

นายประสิทธิ์  ธนานันต   -  ผมเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลายีส่ิบสี่ชั่วโมง ครบั 
สมาชิกสภาฯ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย   -  ขอผูรับรองดวยครับ มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
ประธานสภาฯ    หรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานประสิทธิ์  
ธนานันต  ไดเสนอเวลาแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง  จึงขอแจงใหสมาชิก 
สภาฯ  ที่จะเสนอขอแปรญัตติไดกับกรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว และนัดประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/1 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2558 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบริหารครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2558 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตามทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป      
พ.ศ. 2558 ไปแลวนั้น ปรากฏวาจากการบริหารงบประมาณรายจาย ตั้งแตตนปทีผ่านมาเปนไปดวยความรอบคอบ 
ประหยัด และคุมคา จึงทําใหงบประมาณรายจายบางแผนงานที่บรรลุวัตถุประสงคแลว แตยังมงีบประมาณเหลือจายซึ่ง
ผูบริหารเห็นวาสมควรที่จะโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนการปรบัปรงุ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน หลักการ ขอความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย จํานวน 7,590,000 บาท ตามบัญชรีายการที่แนบ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ภายในโรงเรียน
เทศบาลหนองหญามา ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด งบประมาณ 3,610,000 บาท 2. โครงการขยายผิวจราจร
ถนน ค.ส.ล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ชวงจากถนนจันทรเกษม – สุดเขตเทศบาลดานทิศตะวันตก ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด งบประมาณ 2,280,000 บาท 3. โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ และอุปกรณกอสราง กองชาง ตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด งบประมาณ 1,700,000 บาท รวม 3 โครงการเปนเงิน 7,590,000 บาท  เหตุผล เพือ่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม” ใหเปนอํานาจอนมุัติ        
ของสภาทองถิ่น ดังนั้น จึงเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ     
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผลใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปรายครับ ขอเชญิทานฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ครับ  
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ดิฉัน         
สมาชิกสภาฯ นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 คะ ในญัตติวาระที่ 4 นี้  
ก็อยากจะขออนุญาตช่ืนชม วาระที่แลวช่ืนชมไปแลว ก็ขอช่ืนชมอีก เพราะวาวาระนี้ เงินที่ไดมาทั้งหมด เกิดจากการที่
เทศบาลเราเหลืองบประมาณใชจายจากทั้งปที่ผานมา ซึ่งจะเห็นไดวาเกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการใชเงนิ 
จึงทําใหมีเงินเหลอืจาย เหลอืที่จะมาทําโครงการตาง ๆ ทีจ่ะเกิดประโยชนใหกบัเทศบาลของเรา ซึ่งจะเห็นไดวา 3 
โครงการที่ไดขอมาในวาระนี้ ลวนแตเปนโครงการที่มีความเดือดรอนและตองการการแกไข ไมวาจะเปนโครงการระบาย
น้ําภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ  ซึ่งจะเห็นไดวา เทศบาลหนองหญามาฯ จะพบกับความเดอืดรอนในเรื่องของ
น้ําทวม เนื่องจากสภาพถนน และโรงเรียนมีความตางระดับกัน ซึ่งโรงเรียนเวลาน้ําทวมในระดบัทีสู่งมากจริง ๆ ณ ตรงน้ี
จึงขออนญุาตที่จะชื่นชม และเหน็ดวยเปนอยางยิ่ง โรงเรียนเทศบาลหนองหญาฯ จะไดรบัการแกไข ในสวนตรงนี้ แลวก็
ในสวนที่ 2 คือการขยายถนนพื้นผิวจราจรของชวงรณชัยชาญยุทธ จากถนนจันทรเกษมจนถงึสุดเขต ซึ่งตรงนี้จะเห็นได
วาในของซอยถนนตรงนีเ้ปนซอยทีเ่ปนถนนทีม่ีบานเรือนอยูกันอยางอัดแนนและขณะเดียวกันเปนถนนเสนที่ใชในการ
สัญจรไปมาระหวางเสนสามแยกวาปฯ และมาถึงเสนหลังโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด ซึง่จะมีรถคอนขางจะหนาแนน 
เพราะฉะนั้น เมื่อมกีารขยายถนนจราจรตรงนี้ ก็จะทําใหการจราจรดีข้ึนและสภาพถนนก็จะดีขึ้น ในขณะเดียวกัน จรงิ ๆ 
ตรงนี้ ในเวลาทีเ่กิดฝนตก น้ําทวมตรงนี้ก็มปีญหาดวย เชนกัน เพราะฉะนั้นก็คิดวา นาจะเปนประโยชนและนาจะทําให
เทศบาลของเรามสีภาพที่ดีขึ้น ซึ่งก็ขออนุญาตชมเชยและเหน็ดวยอยางยิ่ง ขอบคุณคะ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานประสิทธิ์  ธนานันต ครับ
ประธานสภาฯ  

นายประสิทธิ์  ธนานันต - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม         
สมาชิกสภาฯ นายประสิทธิ์  ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ครับ งบประมาณที่เราโอนมานี้  
ไมทราบวาจะมผีลขางเคียงหรือเปลา และสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนใหม เปนเรื่องที่ เทาที่เรายอหนาที่ 2 เกี่ยวกับถนนจันทรเกษม –       
สุดเขต เปนความลําบากของประชาชนเนิ่นนาน หลายสิบปที่ผมไดเจอ เปนสิง่ที่ดีมากครับ ทีเ่ราไดทําชวงสุดทายให
สมบรูณ ก็ฝากขอบคุณผูบรหิารทกุทานดวยความเคารพ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม         
นายกเทศมนตรี     
สําหรับในญัตตกิารโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ก็คงจะประกอบไปดวยในเรื่องของการใชจายเงิน อยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ ก็ทําใหเงินทีป่ระมาณการตั้งไว และดําเนินการตามวัตถุประสงคไดครบถวนแลว ทําใหมงีบ
คงเหลือประมาณ 7 ลานเศษ คณะผูบรหิารก็ไดรวมกันพจิารณาวา นาจะตองโอนงบนี้ไปตัง้เปนรายการใหม เพื่อแกไข
ปญหาที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ อยางที่ทานสมาชิกไดกราบเรียน อันน้ีก็ตองขอบพระคุณมากที่ใหกําลงัใจคณะผูบริหาร 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องของการไปเพิม่เติมในเรื่องที่แกปญหาวิกฤติที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายไป เกี่ยวกบั
เรื่องปญหาของโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ อันนี้ก็เปนโรงเรียนขนาดใหญ มพีื้นที่เปนของเทศบาลเอง แลวก็เปน
พื้นที่ต่ํา และรองรบัการเติบโตในโอกาสขางหนาทางกองชางรวมกบัทางสํานักการศึกษาไดวางแผนจัดระบบการบริหาร 
การใชประโยชนในที่ดิน การวางมาสเตอรแพลนไวในอนาคตแลว เมื่อมีแผนหลักในการที่จะสรางอาคาร งบประมาณที่ได
เพิ่มเตมิในปตอไปนี้ เราตองมีการคมนาคมที่ชัดเจนและเปนระบบ จึงไดจัดสรรงบประมาณลงไปแกปญหาเรื่องน้ําทวม 
การระบายน้ําและก็เปนการวางแผนระยะยาวของโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ ไปดวย ประกอบกับเราก็ตอง
เตรียมการเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2559 ซึ่งปนี้ทางเจาภาพ
ก็คือ ทางกรงุเทพมหานครรบัเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับประเทศ ในปตอไปเปนสัดสวนของทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เราจึงไดทําหนงัสอืขอรบัเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ระดับประเทศ ป 2559 ซึ่งก็จะมีการแขงขันในชวง เดือนธันวาคม 2559 ตรงนี้ก็เปนสวนหนึง่ที่เราเตรียมรองรับแผน
ในอนาคตระยะยาวขางหนา เพื่อเตรียมความพรอมสนามแขงขันและพื้นที่ของโรงเรียนทศบาลหนองหญามาฯ ไปดวย 
อันนี้ก็เรียนทานสมาชิกเพื่อรับทราบ และการบริหารจัดการในเรื่องของเงินทีเ่หลือจายในปนี้ ประกอบกับในสวนที่เราจดั
สรงบประมาณรายรบัไดเพิ่มเติมขึ้นก็ตอง ขอบพระคุณทางสวนของบุคลากร เจาหนาที่ของเทศบาล ที่ดูแลรับผิดชอบ  
การจัดเก็บรายไดแลวก็ทกุงาน ทุกฝายที่ไดทําหนาที่อยางเขมแข็ง ทําใหประมาณการที่ตั้งไว ก็บรรลุเปาหมาย และ    
เกินกวาเปาดวย จึงทําใหมีเงินเพิม่เติมเปน 16.8 ลานบาท อยางที่ผมเรียนไปแลว อันนี้ก็เกิดจากการที่บุคลากร 
เจาหนาที่ พนักงานของเทศบาล ทุกสวน ทุกกอง ฝาย งานที่เกี่ยวของไดรบันโยบายแลวก็ทํางานเชิงรุกในการติดตาม
เรงรัดประเมินตลอดจนในการพฒันา วิธีการจัดเกบ็รายได ซึง่เปนการอํานวยความสะดวกใหกบัพี่นองประชาชน ทั้งชวง
วันหยุด ชวงพักกลางวัน จากการทํางานที่เตม็ประสทิธิภาพ ของบุคลากรของเราเอง กท็ําใหประมาณการรายรบัที่เรา   
ตั้งรับไว สามารถที่ไดสงูกวาประมาณการรายรบักม็ีบางตัวทีเ่ล็กนอยมาก ที่ไมไดตามประมาณการที่ตัง้ไว ก็ไมมี
ผลกระทบอะไรอันนี้ก็ตองขอบพระคุณทางสภาฯ ที่ใหกําลังใจกับบุคลากร พนักงานเทศบาลเราทัง้หมด ทีท่านไดชื่นชม 
วันนี้ ทุกคนก็มีความสุข ผูบริหารเองก็มีความสุข ที่เราสามารถมีเม็ดเงินมาแกปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
ในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนในเรือ่งของหมวดครภุัณฑที่เกี่ยวของกบัการเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานใหกบั
พนักงานของเรา ไมวาจะเปนในเรื่องของอปุกรณตาง ๆ ครภุัณฑ รถยนต  รถขยะ เพิ่มขึ้น รถในการที่จะทํางานเตม็
ประสิทธิภาพ ก็ตองขอบพระคุณทกุฝาย   ทุกทานครบั ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ขอเชิญทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครบั                
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบขอกงัขาของทานสมาชิก ที่ไดกรุณาสอบถามสักครู วามีผลขางเคียงอยางไร
หรือไม ก็คงจะหมายถึงงบประมาณที่โอนลดก็อยากจะเรียนวา ขอมูลสวนใหญนั้นงบประมาณในการโอนลดมาจากสํานกั
การศึกษา ซึ่งในสวนของรองนายกเทศมนตรทีี่ดูแลดานการศึกษานั้นไดพิจารณาแลว  เห็นวางบประมาณนั้นไมมีความ
จําเปนที่จะตองใชในภาวะปจจบุัน ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลที่มกีารกระตุนเศรษฐกจิ เพื่อ
ตองการใหเกิดการหมุนเวียนในการใชจาย ดังนั้นจะเหน็ไดวางบประมาณ 7.59 ลานบาท ที่เทศบาลมาใชจายเปนงบ
เพิ่มเตมินั้น ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ถาหากวางบประมาณเราไมไดโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมนั้น ก็จะตกเปนเงินสะสม กจ็ะไมเกิดการใชจาย ไมเกิดการหมุนเวียน แตถาหากวาเราไดมาขอสภาแหงนี้ เพือ่อนุมตัิ
เงินกอนนี้ 7.59 ลานบาท ซึง่โดยปกติสภาพเศรษฐกิจโดยหลักแลวจะสะพัด 5 – 6 เทา  เพราะฉะนั้นเงิน 7.59 ลาน
บาท สะพัด 40 ลานบาท  ในสภาวะปจจุบัน เพราะฉะนั้นเชื่อแนวาโครงการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในการขอโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหมนั้น ก็จะเพิ่มการใชจาย ไปเพิ่มการจางงาน และเพิ่มภาวะเศรษฐกจิภายในเขตเทศบาล ดังนั้น         
ในสวนของผลกระทบขางเคียงที่เกิดในเชิงลบนั้นไมมี กม็ีเฉพาะในสวนของเชิงบวกทีจ่ะเกิดขึ้นจากการจางงานก็ดี เกิด
จากประสิทธิภาพในการทํางาน แลวก็ประสทิธิภาพในการพฒันาคน ก็นําเรียนใหที่ประชุมไดรบัทราบครบั ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมือ่ไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย  
ประธานสภาฯ        ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกบัญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจายประจําป 2558 เพือ่ไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง  
โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบ 
วาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ   

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ เชิญครบั มีสมาชิกทานใดจะอภปิราย โปรดยกมอืครับ  เชิญทาน  
ประธานสภาฯ            ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ครับ 



- 10 - 

 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ         
สมาชิกสภาฯ ในวาระอื่น ๆ ตรงนี้ มีคําถามเดียว ถนนรอบบึงฯ คะ เพราะวาถาถามกําหนดระยะเวลาทีเ่ราติดปายไว
ที่บึงฯ การขุดถนนหรือวาการปูพื้นตองเสร็จไปตัง้แตวันที่ 18 กันยายน แลว บัดนี้ก็วันที่  24 ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับการปพูื้นผิวถนน ซึ่งทําใหมีคําถามมากมาย เพราะวาเปนจุดสําคัญ เปนโลเคชันสําคัญของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เรา เพราะฉะนั้นตอนน้ีพูดตรง ๆ เลยวา ไปที่ไหนทุกคนถามหมดเลยวา เราทําอะไรกันอยูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให
ทางเทศบาล ทานผูบริหาร ผูทีม่ีสวนเกี่ยวของไดชวยตอบคําถามในตรงนี้ เพราะวาจรงิ ๆ พูดตรง ๆ เลยวา ไปตรงนี้ ไป
ตรงไหน คนถามกําหนดระยะเวลาทีก่ําหนดมา เกิดอะไรขึ้น ทําไมจึงไมเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่เรากําหนดไว 
ขอบคุณคะ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - เชิญทานนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ             

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ        
นายกเทศมนตรี    ก็สําหรับในสวนการถามในเรื่องของการจัดทําถนนรอบบงึพลาญชัย ที่มีปญหากระทบอยู ก็เรียน
สมาชิก เรือ่งนี้กเ็ปนเรื่องทีผู่บริหารไดใหความสําคัญ และไดมีการการประชุม มีการวางแผนกับฝายที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง ก็ตองเรียนวาถนนสุนทรเทพหรือถนนรอบบงึพลาญชัยของเรา มันเปนจุดศูนยกลางในการคมนาคม คือตองเปน
ชวงที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามถนนสายรอง หรอืสายหลกัตาง ๆ แลวพอเรามีการรื้อทําถนนใหม กท็ําใหมผีลกระทบ
กับลกัษณะการใชการคมนาคมรอบบงึพลาญชัย ประกอบกบัขณะที่กอสรางก็มเีรื่องของฝุน พี่นองประชาชนก็ไดโทรมา
หรือขอความชวยเหลือในเรื่องของฝุน เรือ่งนําน้ําไปรดไมใหมีฝุนมาก อะไรตาง ๆ อันนี้ ก็เรียนวา งบประมาณตรงนี้  
เปนงบที่ทางเทศบาลเองไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสรมิการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมา
เพื่อทีจ่ะพฒันาแหลงทองเที่ยวคือบึงพลาญชัย ในลักษณะเปนถนนแบบรีไซกิ้งเอสฟลติกส เมื่อไดรบังบประมาณมา 
กระบวนการขั้นตอนคือเขาไมถายโอนใหทองถิ่นเปนผูดําเนนิการเองจะตองใหทางโยธาธิการจังหวัดเปนผูดําเนินการ    
แตในสวนของโยธาธิการจงัหวัดก็ไดรวมประชุมกับทางเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดดวย เพราะทราบวาถนนสายนีจ้ะตองเปน
ปญหาที่ทําใหประชาชนเดือดรอนมีผลกระทบอยางมาก ประกอบกบัลกัษณะการทําถนนรีไซกิง้เอสฟลติกส มันก็จะมี
กระบวนการวิธีการทํางานของเขา ในระบบที่เปนเทคโนโลยอีีกแบบหนึ่ง เราก็ไดมีการประชุมรวมกับทางโยธาธิการ
จังหวัด แลวกผ็ูประกอบการคือผูรับจาง ไดมาวางแผนวาจะทําอยางไร วางแผนอยางไร ตรงไหนจะทํากอน ทําหลงั       
จะรื้อตรงไหนกอน รื้อแลวประชาชนสามารถใชไดไหม เรากม็ีแผนงานตามกระบวนการ สวนรายละเอียด วิธีการ เทคนคิ 
แลวก็กระบวนการ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ จะขอใหทานรองนายกเทศมนตรี ซึ่งดูแลรบัผิดชอบอยู คือ     
ทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต ซึง่ก็ดูแลอยางใกลชิด แลวก็ทางผูอํานวยการกองชาง หรือทีมงานควบคุมชาง         
ที่ควบคุมงานก็ไดเขาไปดูแลอยางใกลชิด ก็ไดรับความรวมมอืจากโยธาธิการจังหวัดเปนอยางดี แลวเขาก็ใหเราเปน
คณะกรรมการควบคุมงานดวย เปนคณะกรรมการตรวจรบัดวย เพราะมผีลกระทบกบัพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล   
แตวารับผิดชอบงบประมาณโครงการ คือ โยธาธิการจงัหวัด ประกอบกบัเรามีงานประเพณีหรืองานกิจกรรมที่ตองใช
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ถนนขาวหอมมะลิหนาบงึพลาญชัย เราก็มกีารเรงประสานงานเพือ่ใหเกิดความ
เรียบรอย  แตเนื่องจากวามันมเีรือ่งทีเ่ราตองวางแผนไว ไมวาจะเปนเรื่องของการสูบน้ําจากบึงฯ ขึ้นมาใชประโยชน หรือ
วาการเดิน  ลอดสายไฟฟาในการเตรียมโครงการระยะยาวขางหนา ก็มีการขุดและเจาะเพิ่มเติมตลอดจนเกาะกลางถนน
บางแหง      ที่มีพื้นที่กวางไมเพียงพอก็มีการรื้อปรบัเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสม อันนี้กเ็ปนสวนหนึง่ที่ทําใหมีผลกระทบ 
แตอยางไร  ก็ตามแต ก็ประกอบดวยเปนหนาฝนดวย แลวก็ไมไดมาตรฐาน เราไมผาน คือเรายอมใหเดือดรอนดีกวาจะทํา
ใหเสรจ็เร็ว แตวาขาดคุณภาพ ขาดวิชาการที่ทําถนนใหมีประสิทธิภาพ เราไมยอมผาน เมื่อมันไมไดมาตรฐาน อัดแนนไม
พอ ไมผานเราก็ขอใหแกไข ประกอบกับฝนตกลงมาตาง ๆ ก็ทําใหตองขยายเวลาออกไป จรงิ ๆ เขาบอกวาเขาทําใหเร็ว
กวาน้ีก็ได แตวาทําแลวมีปญหาระยะยาว เราก็คิดวาเราอดทนดีกวา เอาของดี นาน ๆ จะไดงบประมาณมากร็อมา      
เปนระยะเวลายาวนานมากแลว ก็คงจะตองฝากไปถึงทางพีน่องประชาชนดวยวางบประมาณกวาจะไดมา เราก็รอมานาน
พอสมควร  เมือ่ไดมาแลวเราก็อยากจะใหดทีี่สุด แตการที่จะดีที่สุด การควบคุมมาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐานสเปค
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ของมัน อุปสรรคปญหาในการกอสรางก็มีทัง้สภาพภูมิอากาศ สภาพโดยทั่วไป แลวปญหาหนางาน อันน้ีผมคิดวาเราตอง
ใจเย็นหนอย แลวใหเขาดําเนินการใหไดมาตรฐาน ผมคิดวาเดือดรอน อดทน แลวไดของดีทีสุ่ดดีกวา สวนรายละเอียดวา
ผิดจากแผนไปเพราะอะไร ใหทางทานรองนายกฯ ใหขอมูลกับทางสภาฯ ขอบคุณครับ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - เชิญทานรองเรืองรัตน ครบั 
ประธานสภาฯ             

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครบั                
รองนายกเทศมนตรี ก็ตองขอบคุณทานสมาชิกไดกรุณาสอบถามใหพี่นองประชาชน ก็ขอความกรุณาสื่อมวลชนได
กรุณาเผยแพร คําอธิบายนี้ ทางสื่อมวลชนดวยนะครับ แลวก็ฝากงานประชาสัมพันธในการทีจ่ะตัดตอภาพ หรือสัมภาษณ
พิเศษของทานนายกฯ ประชาสัมพันธใหกบัพี่นองชาวเคเบิ้ลทีวีดวย อันดับที่ 1 ทานนายกฯ ไดเรียนใหกับทานสมาชิกได
ทราบแลววา งบประมาณนี้เราไดรับจากกรมสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา เปนเงิน 9.7 ลานบาท ในการทําถนนเสนนี ้
ซึ่งจากการผลักดันของทานอนุรักษ จรุีมาศ ในชวงขณะนั้น ในการประสานงบประมาณ ซึ่งไมใชงบภาษีของทองถิ่น หรอื
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในการดําเนินการนั้นไดรับความกรุณาและประสานเปนอยางดีจากทานรองผูวาราชการจังหัด
รอยเอ็ด โดยความเห็นชอบของทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด คือ ทานรองผูวาฯ ธนวัฒน  พลอยโสภณ  ในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนแบบใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณในการที่ทําถนนเสนนี้ เดมิทีจะมี Bike lane  
อยูในถนนเสนนี้ดวย แตเนื่องจากวามีงบอีกสวนหนึ่ง ซึง่จะตกไปถาหากวาไมมีการปรับเปลี่ยน คือ 4.7 ลานบาท จาก
กรมพลศึกษา ที่ยายจากอานเกบ็น้ําธวัชชัย  ทานรองผูวาฯ ธนวัฒน พลอยโสภณ ไดเขาไปที่กรมฯ เพื่อขอปรบัเปลี่ยน 
และก็ยายงบ 4.7 ลานบาท ในการทีจ่ะนํามาทํา Bike Lane ใหกับรอบบึงพลาญชัย ซึ่งรายละเอียดจะไดนําเรียนตอไป
ที่นี้ในประเด็นของถนนรอบบึงพลาญชัย การจัดซื้อจัดจาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดมอบใหทานผูวาราชการ
จังหวัด ทานผูวาราชการจังหวัดไดมอบใหโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยจัดซื้อจัดจาง โดยมีเทศบาล
เปนชางควบคุมรวมในการตรวจสอบ และตรวจรับงานดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวาในชวงที่รอดําเนินการก็มีการประชุมหารือ
กันระหวางชางคุมงาน ชางตรวจรับ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูประกอบการดวย ในการวางแผนทํางานรวมกัน      
จะเห็นไดวาเดิมทีเ่ขาเสนอในการที่จะทําใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน แตเนื่องจากวาโดยหลักวิชาการแลว   
เราเกรงวาถาหากชั้นหรอืทางทําแลวไมมปีระสิทธิภาพ คือบดอัดไมแนนเกิดการบวม หรือ ซอรฟ ก็จะเกิดปญหาทีหลังใน
การทีจ่ะมาปูเอสฟลติกสคอนกรีตอกี 5 เซนติเมตร เพือ่ที่จะปูทับ ดังนั้นจะเห็นไดวาเราจึงยืดใหถูกตามหลักวิชาการ และ
เพื่อใหไดคุณภาพ เดิมทีเ่ขาจะบมพื้นทางเปนเวลา 2 วัน หรอื 3 วัน เราก็จะยืดใหได 7 วันเปนอยางนอย ดังนั้นจะเห็น
ไดวาในการขุดลอกผิวเดมิ แลวก็จะบดอัดนั้นกจ็ะผสม ตามสัดสวนของหินคลุกของซเีมนต เพือ่ใหเกิดมาตรฐาน แลวก็ให
ชางคุมงานไปตรวจรับ มกีารฉีดน้ําทุก ๆ ช่ัวโมง เพื่อทีจ่ะบมพื้นทางใหเกิดความแนน โดยอาศัยเครื่องจกัรของ
ผูประกอบการเอง รวมทั้งรถที่ว่ิงไปมาเอง เพราะฉะนั้นกจ็ะเกิดฝุนคลุกเคลาไปในชวงนั้น ซึ่งเกิดความลําบากแก
ประชาชน เทศบาลก็พยายามที่จะแกปญหาตรงนี้ คือ ใหเขาฉีดสเปรยน้ําทุก ๆ 1 ชั่วโมง แตการสเปรยน้ําถามากก็จะทาํ
ใหเกิดการบวมได เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวามี 2 ชวงดวยกันที่มีการบวมของพื้นทาง ช้ันพื้นทางก็คือ บรเิวณทางทิศเหนอื
ของประตูสาเกตนคร ก็มกีารแกไข รวมทัง้บริเวณตรงสามแยกหนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เราก็พยายามใหเขาแกความ
ซอรฟตรงนั้น ถาหากวาเราไมแกเวลาเราปเอสฟลติกสคอนกรีตลงแลว ก็จะเกิดการบวมภายหลงั เหมือนดังทีส่ี่แยกบาย
พาสทางไปบานหนองหญามา ทกุวันน้ี ทานจะเห็นวามีการบวม แลวก็เปนรอง เพราะฉะนั้นเราเกรงวาจะเกิดในลักษณะ
นั้นแมวาผูประกอบการจะรับผิดชอบในเรื่องรับประกันความเสียหาย อยู 2 ป แตความรูสึกและความที่ตองมาแกไข
ภายหลัง ก็ตองเสียเวลา ดังนั้นเทศบาลรวมกับโยธาธิการและผังเมือง จึงยอมทีจ่ะชาเพื่อใหไดประสทิธิภาพ ประกอบกบั
ชวงที่ดําเนินการไพนโพส คือปูยางรองพื้น เพื่อไมใหน้ําซมึและเพือ่จะใหยางเอสฟลติกสคอนกรีตติดแนบกบัพื้นทางทีเ่รา
บดอัด ก็เกิดดเีพรสชั่นความรอน ที่ทกุคนทราบ คือ เมื่อสัปดาหกอนโนน ตกทัง้วัน 7 วัน ดังนั้นการที่จะให ปูเอสฟลติกส
คอนกรีตลงไปเลยนั้นกเ็กรงวาจะเกิดผลกระทบในช้ันพื้นทางเชนกัน ดังนั้นการยืดอายุ โดยปกติแลว กําหนดการที่
ดําเนินการจะเสรจ็ประมาณตนเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยปกติแลวสัญญานี้ ในการทําจะเห็นวาในช้ันที่มีการบดอัด
แอสพาสตกิสืคอนกรีต เขากําหนดไว 150 วัน  แลวมีเครื่องหมายจราจรอีก 30 วัน รวมเปน 180 วัน แตเราก็พยายาม
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ที่ใหผูประกอบการสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นก็เรียนใหทานสมาชิกและสภาแหงนี้
ตลอดจนพี่นองประชาชนที่ไดรบัความลําบากในชวงนี้วาสาเหตุที่เกิดความลาชา เนื่องจากวาเทศบาลและโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด ตองการทีจ่ะใหมีประสทิธิภาพในช้ันพื้นทางทีม่ีการบดอัดน้ัน มีประสิทธิภาพสูงสุดจะไดไมเกิด
ปญหาในการแกไขปญหาในภายหลัง หลังจากทีเ่ราบดและปยูางเอสฟลตกิสคอนกรีตอีก 5 เซนติเมตร เรียบรอยแลว 
เพราะจะสงผลกับสีเทอรโม ที่มีการจะตีเสน Bike lene อีก 4.7 ลานบาทในอนาคต ซึ่งขณะนีง้บ 4.7 ลานบาท       
กรมพลศึกษาไดยืนยันไปทีส่ํานักงบประมาณเปนทีเ่รียบรอย รอเฉพาะในสวนสํานักงบประมาณแจงเปนลายลักษณอักษร
มาที่จงัหวัด แลวก็จะดําเนินการจัดซือ้ จัดจางตอไป เพราะฉะนั้นงบ 9.7 ลานบาท เปนงบจากกรมสงเสริมการทองเที่ยว
ที่เกิดความลาชา ผมขออนุญาตใหทานสมาชิกรวมทัง้สือ่มวลชนไดกรุณาประชาสัมพันธใหดวย ในขณะเดียวกันก็ไดมีการ
ประชาสมัพันธไปบางสวนแลว แตยอมรับวาหลังจากมีดจิิตอลทีวี ทําใหเคเบิล้ทีวีทองถิ่นอาจจะมกีารแชรเรื่องของคนด ู
ไปหลาย ๆ ชอง เพราะฉะนั้นขาวสาร ก็อาจจะถึงบางไมถึงบาง ก็จะขออนุญาตไปแกไขและประชาสัมพันธเพิ่มเติม น่ีคือ
เหตผุลทีท่ําใหการทําถนนนีล้าชา เกินกวาแผนทีเ่ขาไดวางไว  ก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเตมิและนอกจากนี้อีกเรื่องหนึง่     
ขออนุญาตที่ประชุม เนื่องจากวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรวมกับพันธมิตรเครือขาย จัดสายโทรคมนาคม ซึง่ประกอบไป
ดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด TOT CAT 3BB AIS DTAC True Move เคเบิ้ลทีวีเสียไทยแลนด กมลเคเบิ้ล
ทีวี รวมทั้งเครือขายตาง ๆ ไดมีการจัดระเบียบสายโทรคมนาคม ซึ่งโยงตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเรา
ไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผานมา เปนระยะเวลา 9 เดือน เราได
เสนทางทั้งหมดประมาณ 15 กิโลเมตร ในการรวบรวมสายทั้งสองฝงถนน ซึ่งประกอบไปดวยถนนเทวาภิบาล ทั้งสองฝง 
ที่อยูในเขตเทศบาล เริ่มตนจากสะพานดํา บานทานครจนถึงโรงพยาบาลกรงุเทพจรุีเวช อันนี้ก็คือถนนเทวาภิบาล ถนน
ศรีเทวา ถนนสุริยเดชบํารงุ ถนนรัฐกจิไคลคลา และถนนราชการดําเนิน เพราะฉะนั้นการรวบสายโทรคมนาคมภายในเขต
เทศบาลนั้น ในฝายของสวนงานทีร่ับผิดชอบ ก็คืองานไฟฟา ก็จะไปสํารวจวา ถนนเสนใดมีความยุงเหยิงมากก็จะไป
ดําเนินการในชวงนั้น มิไดเลอืกวาจะตองไปทําบรเิวณเสนนัน้ เสนนี้ เหมือนกบัที่หลายคนไดมีขอสงสัย จะเห็นไดวาถนน
เทวาภิบาล ก็มโีครงการของสมาชิก ถนนศรีเทวาก็มีโครงการของสมาชิก ถนนรัฐกจิไคลคลา ก็มโีครงการของสมาชิก 
ถนนราชการดําเนินกม็ีโครงการของสมาชิก ก็อยากจะเรียนวาเสนนี้เปนเสนที่มีความยุงเหยิง และเปนเสนหลกัในการ
สัญจรไปมา ก็คงจะขอนญุาตทานประธานสภา ไดนําเสนอเปนวีดีทัศน ไมเกิน 5 นาที ใหทานสมาชิกไดเห็นเพื่อทีจ่ะ
เผยแพรประชาสัมพันธตอไปวา โครงการนี้ไปอยางไร เริม่มาอยางไร มีประโยชนอยางไร ในการดําเนินการ ขออนุญาต
ทานประธานไดนําเสนอดวยครับ (นําเสนอวีดีทัศน) 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่นอกีหรือไมครบั เชิญทานสรายทุธ ชาติบัญชากร ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  - กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ กระผม 
สมาชิกสภาฯ     นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ก็ชื่นชมสําหรับในโครงการ      
ในถนนรอบบงึฯ ก็นับวามีการวางแผน แตดวยความเปนหวง แตคิดวานาจะเสรจ็ทันในชวงสมมาน้ําคืนเพ็งฯ ดวยความ 
เรียบรอย และอีกประเด็นหนึง่คือในชวงในบรเิวณบึงพลาญชัย คือสระบริสทุธิ์เดิม ซึ่งประชาชนไดรองเรียนมาวามีกลิ่น  
ซึ่งจะเขาใจวาอาจจะอยูระหวางการปรบัปรุง ซึง่ผมคิดวาในสวนของของบึงพลาญชัย ของเราซึง่มีความสวยงามอยูแลว  
ในประเด็นของสระบรสิุทธิ์ หากมีการบูรณาการใหทันทวงทใีนชวงสมมาน้ําคืนเพง็ฯ ไดก็จะเปนสิง่ที่ดี โดยวาจะทํา 
อยางไร จะมีการปลกูบัวหรือเปนการปลูกไมน้ํา อะไรก็แลวแต กระผมก็อยากจะฝากผานทางทานประธานสภา  
ไปสูคณะผูบรหิาร เพื่อทีจ่ะปรับปรงุในประเด็นดงักลาว ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน  
ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอด               
การประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ 
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ปดประชุมเวลา 10.10 น. 

 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) 

 
ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล) 
 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ) 
 

 
รับรองแลว 

 
        วิวัฒน  ธนะแพสย 
    (นายวิวัฒน   ธนะแพสย) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 


