-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/1 ประจําป พ.ศ. 2558
วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูเขารวมประชุม
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รายนาม
ประธานสภาและรองประธานสภาฯ
นายวิวัฒน ธนะแพสย
นายพนม ชาชิโย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายอํานวย อายุวัฒน
นายนพคุณ เขตคาม
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร
นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
นายวทัญู วิจักษณบุญ
นายกิติ โฆษิตจิรนันท
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
นางศิรินธร ไกรการ
นายอาทิตย กฤตตาคม
นายวริน ศิริพานิช
นายนพรัตน รัชฎามาศ
นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
นายพิเชฐ สุขเพสน
นายประสิทธิ์ ธนานันต
ผูบริหารทองถิ่น
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น
นายนุชากร มาศฉมาดล
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
นายคมกริช จุรีมาศ
นายสาธิต กฤตลักษณ
นายพีรพงศ จุรมี าศ
เจาหนาที่จังหวัด
นายโรจนพงษ แกนจันทน

ลงนาม

หมายเหตุ

วิวัฒน ธนะแพสย
พนม ชาชิโย
อํานวย อายุวัฒน
นพคุณ เขตคาม
สรายุทธ ชาติบัญชากร
กฤตกร อุทัยรัตนกิจ
-ลาปวย-ลาปวยกิติ โฆษิตจิรนันท
สุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
ศิรินธร ไกรการ
อาทิตย กฤตตาคม
วริน ศิริพานิช
นพรัตน รัชฎามาศ
วรสิทธิ์ เสรีรัตน
ฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
พิเชฐ สุขเพสน
ประสิทธิ์ ธนานันต
บรรจง โฆษิตจิรนันท

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

นุชากร มาศฉมาดล
-ติดภารกิจวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
-ติดภารกิจสาธิต กฤตลักษณ
-ติดภารกิจ-

รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

โรจนพงษ แกนจันทน

ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
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รายนาม
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายสุเวช ชัยทองดี
นายวิทยา ตรีวิเศษ
นางวราภรณ นวลเพ็ญ
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด
นายไพรัก โคตะยันต
นายประวัติ นาวัลย
นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข
นางสาวหนึง่ ฤทัย บุตรศรีเมือง
หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
นายสุริยา ทองหาว
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายสุพัฒน คําภักดี
นายไพรินทร สินธุไพร
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ
นางสาวศิริญาพร เวียงสมุทรช
นายกองพล ศิริเวช
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ
นายจักรี เกียรติขจร
นางสาวกรชนก ยุคะลัง
นางศิริภรณ กระวีสายสุนทร
นางบุญศรี บรรเลงการ
นายสันติ ทวีแสง
นายประสงค โพธิ์เนียม
นายพัฒนพงศ ศรีทอง
นางชุมเมือง ศีลพันธุ
นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ

ลงนาม

หมายเหตุ

สุเวช ชัยทองดี
วิทยา ตรีวิเศษ
วราภรณ นวลเพ็ญ
ธนพนธ ปฐมกําเนิด
ไพรัก โคตะยันต
ประวัติ นาวัลย
พณิดา ประเสริฐสังข
หนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง

เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (สป.)
หัวหนางานธุรการ สป.
เจาหนาที่ธุรการ 5
เจาพนักงานธุรการ 5
เจาพนักงานธุรการ 4

สุริยา ทองหาว
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
ภานุวัฒน เฉวียงวาศ
ประวิทย โอวาทกานนท
สุพัฒน คําภักดี
ไพรินทร สินธุไพร
อลงกรณ นาเมืองรักษ
ศิริญาพร เวียงสมุทรช
กองพล ศิริเวช
ปราริชาติ สายเชื้อ
จักรี เกียรติขจร
กรชนก ยุคะลัง
ศิริภรณ กระวีสายสุนทร
บุญศรี บรรเลงการ
สันติ ทวีแสง
ประสงค โพธิ์เนียม
พัฒนพงศ ศรีทอง
ชุมเมือง ศีลพันธุ
ฉัตรชัย นวลเพ็ญ

นักวิชาการคลัง
รอง.ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง
ผอ.รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผอ.รร.เทศบาลวัดเหนือ
รองผอ.รร.เทศบาลหนองหญามา
รองผอ.รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กช.)
หน.ฝายการโยธา
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (วช.)
รองผอ.รร.เทศบาลวัดปาเรไร
หน.ฝายแบบแผนและกอสราง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองชาง
ครู รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นายสุเวช ชัยทองดี - สวัสดีครับ ทานผูมเี กียรติ วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาฯ
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 / 1 ประจําป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ

-3นายวิวัฒน ธนะแพสย - เรียน ทานโรจนพงษ แกนจันทน ทองถิ่นจังหวัด คณะผูบริหารเทศบาล
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน และผูนําชุมชนทุกทาน วันนีเ้ ปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 / 1
ประจําป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเทศบาลผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบ ริหารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแตงตั้งพนักงานเทศบาล ตําแหนง บริหาร ผูผานการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร ราย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ตําแหนง
หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน (นักบริหารการศึกษา ระดับ 7) สวนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษา ใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 8) สวนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษา ทั้งนี้ตงั้ แต
วันที่ 9 กันยายน 2558 เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3
ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ

นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา
คณะกรรมการฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล เปนกรรมการ
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา
16.30 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู
วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือไม ขอเชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกแกไข ผมขอมติ
ที่ประชุมนะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓
ประจําป ๒๕๕8 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน ๒๕๕8 ขอโปรดยกมือครับ สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ครับ
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติได
รายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชิญครับ

-4นายวริน ศิริพานิช
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจราง
คณะกรรมการฯ
เทศบัญญัติและแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดมีมติรบั หลักการแหงราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 และสภาเทศบาลมีมติกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติเปนเวลายี่สบิ สี่ชั่วโมง หลังจากสภาเทศบาลลงมติรับหลักการเปนตนไป นั้น คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ขอรายงานสรุปผลการตรวจรางเทศบัญญัติและประชุม
พิจารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาลไดทราบ ดังนี้ ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลายี่สบิ สี่ชั่วโมง
คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ไดเชิญผูที่มสี วนเกี่ยวของ เจาหนาทีง่ บประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมรอรับ
การเสนอคําแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปรากฏวาไมมสี มาชิกสภาเทศบาลทานใด เสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาฯ ไดประชุมพิจารณารวมกัน จึงมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ตามที่นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ดเสนอ ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ธนานันต ประธานกรรมการ นายนพคุณ เขตคาม กรรมการ นายวริน ศิริพานิช
กรรมการและเลขานุการ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ก็ไดอานสรุปผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติใหทปี่ ระชุมทราบแลว ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอ
คําขอแปรญัตติเปนเวลายี่สบิ สีชั่วโมง ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด และมีมติ
ใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ในวาระที่ 2 ไมมีการอภิปรายและไมตอ งลงมติ เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ
นะครับ ตอไปเปนการพิจารณา ในวาระที่ 3 ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ ผมจะถามมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดโปรดยกมือครับ
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - สมาชิกทานใดมีเรือ่ งอื่นๆ เชิญครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทานสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล ครับ
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่ คารพ ทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติทกุ ทานครับ
สมาชิกสภาฯ ผมนายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ในเรื่องอื่น ๆ ผมอยากจะขอ
ไหน ๆ เราก็ไดทําถนนมาแลว ขีดเสนมาแลว ก็อยากขอใหปรับปรุงเกี่ยวกับปายจราจร โดยเฉพาะปายทีเ่ ปนวันเวย เพือ่
จะใหประชาชนไดมองเห็นชัดเจน ประชาชนที่มาจากตางจังหวัด เวลาเขามาในเขตเทศบาลคอนขางจะงงในถนนหนทาง
ของบานเรา ยังไงก็ฝากไวดวยครับ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไมครับ เชิญทานฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร ครับ
ประธานสภาฯ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท รงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ก็เผอิญมีคนฝากถาม
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการกองขยะของเรา เพราะวาเราก็ทราบวา เราไดเงินกองทุนมาจากรัฐบาล ในการที่จะชวยทําเปน
โรงกําจัดขยะ แตวาก็มีคนฝากถามวา เมื่อไหรโครงการจะเริม่ ตน แลวก็มีระยะเวลาแคไหน ขอบคุณคะ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - เชิญทานนายกฯ ครับ
ประธานสภาฯ

-5นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ในสวนของเรื่องการจัดการจราจร ความเรียบรอยในการคมนาคมในเขตเทศบาลก็เรียนวาคณะ
ผูบริหารไดมีการจัดตั้งทีมงานฝายในเรื่องของการดูแล การจราจร ก็คือทีมทีจ่ ะจัดระเบียบถนนภายในเขตเทศบาล ก็
ดําเนินการอยางตอเนื่อง แลวขณะนี้เราก็ไดรับอนุมัติจากสภาฯ ใหจัดซื้ออุปกรณในการตีเสนจราจร ตลอดจนทัง้ สี หมอตมสี
ก็คิดวานาจะเปนความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น ซึ่งจะทยอยดําเนินการไป สวนถนนสายใดที่มีความคุนเคยในการจอด
เราก็เกรงวาจะกระทบ ก็จะมีการทําประชามติ เชิญพีน่ องประชาชนที่อยูในถนนสายนั้น มารวมพิจารณารับทราบ ในเรือ่ ง
ของกฎหมาย ตลอดจนกฎจราจร และความปลอดภัยตามเหมาะสม ไดขอยุติแลวเราก็จะดําเนินการ ก็ดําเนินการมาแลว
หลายเสน สวนในเรื่องปายในเรื่องของการใหเดินรถทางเดียว ขณะนี้ก็เทาที่ทราบมีปญหา ประชาชนเขาเปนหวงก็คือ
ถนนสุนทรเทพ ก็มีประชาชนที่มาจากตางจังหวัด ก็ตรงเขามาที่ถนนหายโศรก มาที่ถนนเกิดวรามิตร ซึง่ เราบังคับใหเลีย้ ว
ซาย เพื่อจะวิ่งวนขวารอบบึงพลาญชัย แตก็มีรถจากตางจังหวัด วิ่งสวนทางไป คือเลี้ยวขวาไปทางดานคลินิกหมอชัชวาลย
แลวก็ทะลุไปถึงบึงหลวง ซึ่งตรงนีท้ างกองชางก็ไดไปทําปายขนาดใหญเพิม่ เติมขึ้น เพราะวาปายเดิมที่มอี ยูมันเล็กไป ก็ได
ปรับเปลี่ยนใหมีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวา อยางนี้เปนตน อีกสวนหนึ่งก็มบี าง ก็คือสวนทางเขาไปที่ถนนผดุงพานิช ที่มาจาก
จังหวัดกาฬสินธุแลวก็หามเลี้ยวซาย เขาก็เลี้ยวเขาไปทีห่ นารานวีระเภสัช ซึ่งก็จะมีปายที่เขียนไวเปนเครื่องหมายจราจร
วาหามเขาไป แตวาก็ยังมีกรณีเขาไป แลวก็อาจจะมีสวนอื่น ๆ อีกดวย อันนี้ก็คงจะตองขอรับไปในการที่จะไปเพิม่ ปรับปรุง
เรื่องปายใหมีความชัดเจนมากขึ้น หรืออาจจะเพิม่ ขนาดปายเขาไป อยางนี้เปนตน ก็ขอขอบพระคุณมาก ในเรือ่ งทีส่ อง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะ อยางที่ทานสมาชิกไดสอบถามประชาชนก็สอบถาม เทศบาลเราไดมกี ารรณรงค และก็
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและเขตเหนือเมือง ซึ่งเปนพื้นทีท่ ี่จะจัดการในเรื่องของโครงการกําจัดขยะ ในการทีจ่ ะทําขยะ
เปนพลังงานเชื้อเพลิง RDF และปุยอินทรีย ซึ่งก็ถือไดวาเปนความโชคดีของชาวบานจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนนโยบายเปน
ROAD MAP ของทางรัฐบาลในการที่จะแกไขปญหาเรือ่ งการจัดการขยะทั่วประเทศ โดยจัดทําโครงการนํารองทัง้ หมด 21
แหง โดยใชระบบในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ก็ปรากฏวาไดรับ ทีผ่ านการประชาพิจารณมีความพรอม
สามารถทําได มีประมาณ 18 แหงเทานั้น อีก 3 แหงก็ตกไป การจัดสรรงบประมาณในป 2559 ก็ผานสภาฯ เรียบรอย
แลว แตเนื่องจากวาใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาล ป 2559 มีวงเงินทีท่ างทองถิ่นตองสนับสนุน 10%
แลวก็อีกสวนหนึ่งก็จะมาจาก เงินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสํานักนโยบายและแผน แต
เนื่องจากวาในหลักเกณฑที่ไดออกมาประชาพิจารณ และรับฟงความคิดเห็นของทองถิ่น ในพื้นทีท่ ี่จะไดรับโครงการนี้ 21
แหง ปรากฏวาทองถิ่นแตละแหงก็มีฐานะการเงินที่ไมพรอม ที่จะสนับสนุนแตมีความเดือดรอน ในเรือ่ งปญหาขยะที่เปนมา
ยาวนานแลว ก็จึงไดมีมติในการที่จะขอผอนผัน ก็โดยมีมติของคณะกรรมการสิง่ แวดลอม มีมติเห็นชอบแลววาใหยกเวน ไม
ตองใหทองถิ่นสมทบ แตขณะเดียวกันตองนํารายงานนี้ นํามตินี้เขาคณะรัฐมนตรีอีก ในสวนของขั้นตอนก็วาไป เรื่อง
งบประมาณ แตวาทางเราก็พรอมวาถาจําเปนตองสมทบก็จะสมทบ แตถาวาไมสมทบ ก็จะเปนเรื่องดี เพราะวาปญหาวันนี้
เราตองรับการแกไขอยูในกระบวนการเรื่องงบประมาณ สวนขึ้นตอนตอมา ทางสวนนโยบายเรงรัดในการดําเนินการ ขณะนี้
ในเรื่องแบบ ในเรื่องของรายละเอียดตาง ๆ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ก็ไดเชิญทองถิ่นทัง้ หมดทีจ่ ะไดรับโครงการนี้
ไปทําบันทึกการอนุญาตใหใชเทคโนโลยีนี้ โดยไมคิดมูลคา แตวารุนหลังนี้จะตองคิดมูลคาซึ่งจะเชิญไปวันที่ 27 กันยายนนี้
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสวนของรายละเอียดแบบนี้ ก็ตองสงรายละเอียดนี้ไปที่ สผ. ๆ ก็จะสงรายละเอียดไปที่
กรมบัญชีกลาง เพื่อในการดูแลรายละเอียด แลวก็ดําเนินการ สั่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ใหประกาศหาผูรบั จาง ภายใน
เดือนตุลาคม ในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2559 และก็ใหรอจนกวาจะไดมกี ารจัดสรรเงินถูกตอง จึงจะสามารถ
ที่จะทําสัญญาวาจางได ก็เชื่อวาโครงการนีก้ ็นาจะเปนไปตามแผน ก็คงจะตองรออีกซักระยะหนึ่ง ในไตรมาสแรกของป
2559 ซึ่งขณะนี้ทางทีมงาน ทางกองสาธารณสุขฯ เอง ทางกองชางเอง เจาหนาที่ของเราก็ไดใหความสําคัญกับเรือ่ งนี้
เพราะวากลัววา 1. จะมีการงบประมาณตกหรือรายละเอียดแบบแปลนไมถูกตองก็รบี ดําเนินการแกไขเปนระยะ โดยการ
ติดตามอยางใกลชิด แลวก็ทางรองนายกเทศมนตรี คือทาน ดร.วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ ซึ่งดูแลเรื่องนีก้ ็ไดใหความสําคัญ
อยางมาก ในการติดตอประสานงาน ในสวนของสํานักงานสิง่ แวดลอมในสวนของคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ก็คิดวาไมนาจะมีปญ
 หา ก็คงจะรอขั้นตอนสวนราชการเทานั้น กระบวนการเราก็ตองทําตามทีเ่ ขากําหนดแผนงาน

-6วาใหทําอะไรบาง อยางไร ก็เปนไปตามแผน ขณะนี้ยังไมมีการสนับสนุนอะไร รอเรื่องของการยกเวน 10% วาจะไดรับการ
ยกเวนหรือไม ก็เรียนความคืบหนา ก็คิดวานาจะเรียบรอยในไตรมาสแรกของป 2559 สวนจะลงนามไดเมื่อไหรตองรอ
ใบจัดสรรงวดเงิน ซึง่ การอุดหนุนครั้งนี้เงินที่ไดรบั มา จะเปน 2 ปงบประมาณ ไมสามารถทีจ่ ะใหในปงบประมาณเดียวได
ในปงบประมาณ 2559 รัฐบาลจะจัดสรรเงินให 1 กอน อยูที่ประมาณ 40 ลานบาท แลวในสวนที่เหลืออีก 150 กวาลาน
บาท ก็จะเปนในเรื่องของปงบประมาณ 2560 ก็เปน 2 ปงบประมาณ ไมสามารถที่จะดําเนินการไดในปเดียว ก็ให
รายละเอียดเพิ่มเติม ขอบพระคุณครับ
นายวิวัฒน ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ
ประสงคทจี่ ะเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ผมขอขอบคุณ ทานโรจนพงษ แกนจันทน ทองถิ่นจังหวัด
คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอ ํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้
และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ
การประชุม ผมขอปดการประชุมครับ
ปดประชุมเวลา 10.25 น.

ลงชื่อ พณิดา ประเสริฐสังข ผูจดบันทึก
(นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข)
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ลงชื่อ

สุเวช ชัยทองดี
ผูตรวจรายงาน
(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาเทศบาล

ลงชื่อ สรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นายสรายุทธ ชาติบัญชากร)
ลงชื่อ พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล)
ลงชื่อ

วทัญู วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นายวทัญู วิจักษณบุญ)
รับรองแลว
วิวัฒน ธนะแพสย
(นายวิวัฒน ธนะแพสย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

