-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 เวลา 14.00 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
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายสุเวช ชัยทองดี
นายวิทยา ตรีวิเศษ
นางวราภรณ นวลเพ็ญ
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด

ลงนาม
พนม ชาชิโย

หมายเหตุ
-ติดภารกิจ-

อํานวย อายุวัฒน
นพคุณ เขตคาม
สรายุทธ ชาติบัญชากร
กฤตกร อุทัยรัตนกิจ
พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
วทัญู วิจักษณบุญ
กิติ โฆษิตจิรนันท
สุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
ศิรินธร ไกรการ
อาทิตย กฤตตาคม
วริน ศิริพานิช
นพรัตน รัชฎามาศ
วรสิทธิ์ เสรีรัตน
ฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
พิเชฐ สุขเพสน
ประสิทธิ์ ธนานันต
บรรจง โฆษิตจิรนันท

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

นุชากร มาศฉมาดล
เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
- ติดภารกิจสาธิต กฤตลักษณ
พีรพงศ จุรมี าศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

สุเวช ชัยทองดี
- ติดภารกิจ วราภรณ นวลเพ็ญ
ธนพนธ ปฐมกําเนิด

เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
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รายนาม
นายไพรัก โคตะยันต
นายประวัติ นาวัลย
นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข
นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง
หัวหนาสวนการบริหารงาน
เทศบาลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
นายสมเกียรติ กาญจนหงษ
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ
นายกองพล ศิริเวช
นางศิริภรณ กระวีสายสุนทร
นางธนิตา กุลสุวรรณ
นายสันติ ทวีแสง
นายเรียบ สวัสดิผล
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ
นายพรชัย ตรีบุญเมือง
นายวิชัย พรมเกตุ
นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
นางสุมาลี สานุจิตร
นายวัฒนา กระวีสายสุนทร
นายพิรุฬ มาตมูล
นายจักรี เกียรติขจร
นางทวิชา ปรเมษฐวรางกูร
นางวัชรี ศรีทอง
นางยุวดี ถนอมแสง
นางทิมาพร จันทรถง
นางกิติพร ตราตรี
นายไพรินทร สินธุไพร
นางสาวรัชนีกร คําภักดี
ดต.สาธิต โคกถม
นางชุมเมือง ศีลพันธุ
นางสาวสุภาษิต ศรีกกโพธิ์
นายทองพูล คัธเนตร
นายสมศักดิ์ คําบุศย
ผูแทนชุมชน
นางลัคณา คะเชนทน
นายชู อารีเอื้อ
นางยุภา จันทรคํา

-2ลงนาม
ไพรัก โคตะยันต
ประวัติ นาวัลย
พณิดา ประเสริฐสังข
หนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง

หมายเหตุ
หัวหนางานธุรการ (สป.)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

สมเกียรติ กาญจนหงษ
อลงกรณ นาเมืองรักษ
ประวิทย โอวาทกานนท
ภานุวัฒน เฉวียงวาศ
กองพล ศิริเวช
ศิริภรณ กระวีสายสุนทร
ธนิตา กุลสุวรรณ
สันติ ทวีแสง
เรียบ สวัสดิผล
ปราริชาติ สายเชื้อ
พรชัย ตรีบุญเมือง
วิชัย พรมเกตุ
ฉัตรชัย นวลเพ็ญ
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
สุมาลี สานุจิตร
วัฒนา กระวีสายสุนทร
พิรุฬ มาตมูล
จักรี เกียรติขจร
ทวิชา ปรเมษฐวรางกูร
วัชรี ศรีทอง
ยุวดี ถนอมแสง
ทิมาพร จันทรถง
กิติพร ตราตรี
ไพรินทร สินธุไพร
รัชนีกร คําภักดี
ดต.สาธิต โคกถม
ชุมเมือง ศีลพันธุ
สุภาษิต ศรีกกโพธิ์
ทองพูล คัธเนตร
สมศักดิ์ คําบุศย

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
รองผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายปองกันฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (วช.)
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
หน.ฝายแบบแผนและกอสราง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กช.)
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รองผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
หน.ฝายสวัสดิการสังคม
หน.ฝายกิจการโรงเรียน
หน.ฝายการโยธา
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
หน.ฝายบริหารงานคลัง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กค.)
ผอ.กองคลัง
หน.ฝายพัสดุ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ
ตํารวจรักษาความสงบ
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ
เจาหนาที่รกั ษาความสงบฯ
เจาหนาที่รกั ษาความสงบฯ

ลัคณา คะเชนทน
ชู อารียเอื้อ
ยุภา จันทรคํา

ชุมชนพิพิธภัณฑ
ประธานชุมชนมั่นคงพัฒนา
ชุมชนรอบเมือง

-3ลําดับที่
รายนาม
4
นายเหรียญ มูลสาร
5
ภญ.จรูญศรี จงรุงเรือง

ลงนาม
เหรียญ มูลสาร
ภญ.จรูญศรี จงรุงเรือง

หมายเหตุ
ชุมชนศิริมงคล
ประธานชุมชนหนองแคน

นายสุเวช ชัยทองดี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูท รงเกียรติ และทานผูมเี กียรติ
เลขานุการสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559
มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม เนื่องจากวันนี้ทานประธานสภาฯ ติดภารกิจ ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ
นายพนม ชาชิโย
- เรียน คณะผูบ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน
ประธานสภาฯ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน และผูนําชุมชน
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบ
องคประชุมแลว ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหทปี่ ระชุมทราบกอนครับ
นายสุเวช ชัยทองดี
- ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรือ่ ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแต
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่
8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ลงชื่อ นายวิวัฒน ธนะแพสย ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย
- ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มีดังนี้
นายพนม ชาชิโย
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกได ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบ ริหารสถานศึกษา
ประธานสภาฯ ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รายนางสุมาลี สานุจิตร อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ ผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558
เปนตนไป 1. รับโอน (ยาย) พนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางนุกูล อามาตยเสนา ตําแหนงครู อันดับ
คศ. 2 วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ปฏิบัติหนาที่
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
2. นางสาวลักษณาพร คชโคตร ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 สังกัดเดิม โรงเรียนมัธยมดงยาง กองการศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 2. รับโอนพนักงานสวนตําบล ราย จาสิบตรี
ธนากร ศรีใส ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
ดูกอึ่ง อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับผูสอบคัดเลือก
ได และขอตอนรับพนักงานครู พนักงานเทศบาล ที่ไดมาปฏิบัติงานกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนั้นขอใหตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ใหเต็มกําลังความสามารถตอไปนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
นายพนม ชาชิโย
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ ไดอานรายงานใหทปี่ ระชุมทราบ
นายวทัญู วิจักษณบุญ - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล เปนกรรมการ
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู
วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการ
นายพนม ชาชิโย
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุม ทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไมมสี มาชิกทานใดทีจ่ ะแกไขแลว ผมขอมติ
ที่ประชุมนะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป ๒๕๕8 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกฯ รับรองดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ 3
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2559 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560
นายพนม ชาชิโย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภาฯ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลา และวันเริม่ ตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริม่ สมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม” ขอ 11 (2) ระบุวา
“สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยใน
ปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน”
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ ครับ เชิญทานวทัญู วิจักษณบุญ ครับ
นายวทัญู วิจักษณบุญ - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายวทัญู วิจักษณบุญ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ขอเสนอกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2559 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 ดังนี้ ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน
เปนตนไป สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป และ
สมัยแรก ประจําป 2560 กําหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป
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- ขอผูรับรองครับ มีผรู ับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
ประธานสภาฯ
อีกไหมครับ เมื่อไมมผี ูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไป
ตามที่ทานวทัญู วิจักษณบุญ เสนอนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเชิญคณะผูบ ริหารครับ
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุ ทานครับ
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม
ตามที่ เทศบาลเมืองร อยเอ็ ด ไดตราเทศบั ญญั ติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศใชไปแลวนั้น กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอมมีความประสงคปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ เนื่องจากปจจุบันมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม
ทําใหทัศนียภาพของตลาดทุงเจริญไมสวยงาม อาจสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของผูประกอบการคา และสภาพ
เศรษฐกิ จภายในตลาดได เพื่อ เปนการสรางเสริมขวัญ และกําลังใจของผูประกอบการคาและสงเสริม สภาพเศรษฐกิ จ
ภายในตลาด จึงจําเปนตองโอนงบประมาณที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายในรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานตลาด
ประเภทคาบํารุง รัก ษาและปรั บปรุ งที่ ดินและสิ่ง กอ สราง หมวดคาที่ ดินและสิ่ง กอ สราง และหมวดเงิ นอุดหนุนโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓๖,๐๐๐
บาท ดังนี้ โอนเพิ่มดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ ตั้งไว ๑๓๖,๐๐๐
บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของศาลปูโกปูโนซึ่งเปนที่เคารพนับถือของผูประกอบการคาในตลาดและบุคคลทั่วไป ใหมี
ความเหมาะสมกับเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สรางเสริมขวัญและกําลังใจของผูประกอบการคาและสงเสริมสภาพเศรษฐกิจ
ภายในตลาด โอนลดดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด หมวดคาวัสดุ ประเภทคาวัสดุกอสราง
คาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมโครงสรางอาคารตลาดและสาธารณูปโภค ตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท รวมโอนทั้งสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ บาท เหตุผล
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีก ารงบประมาณขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุ ภัณฑที่ดิน
และสิ่ ง ก อ สร า งที่ ทํ าให ลั ก ษณะปริ ม าณ คุ ณภาพเปลี่ ยน หรื อ โอนไปตั้ง จ ายเป นรายการใหม ใ ห เ ป นอํ า นาจอนุมั ติ
ของสภาเทศบาล ดัง นั้น จึ งเสนอญัตตินี้ม าเพื่ อโปรดพิจ ารณาให ความเห็ นชอบตอไป นายบรรจง โฆษิตจิ รนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย
- คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุ ทาน
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรับญัตติขออนุมัติ
ในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม เกี่ยวกับการปรับภูมทิ ัศนศาลปูโ กปูโนใหเจริญขึ้น ญัตตินี้
ก็เห็นดวยเปนอยางยิง่ ซึ่งผมก็จะตัง้ ขอสังเกตโดยเสริมขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง โดยรอบ ๆ ซึง่ ในปงบประมาณหนา อยากฝากวา
โดยรอบขางเนื่องจากวามีการใชงานอยางคุม คา และมีการเสื่อมสภาพอยางมาก เศษวัสดุหรือน้ําที่มากัดเซาะทอระบาย
น้ําหรือทางเดินเทา แลวก็บอตาง ๆ ไดชํารุดอยางรวดเร็ว จึงอยากจะฝากทางคณะผูบ ริหารเพื่อจะเขาแผนในการบรรจุ
เพื่อปรับปรุงในปงบประมาณหนา ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย
- มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใดประสงค
ประธานสภาฯ จะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมือครับ เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควร
อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5

-6ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ

นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดทําการ
กอสรางอาคารตลาดขึ้นใหม จํานวน ๑ หลัง ที่บริเวณตลาดสระทอง จึงมีความจําเปนตองขยายเขตไฟฟาและประปา
เพื่อใชในอาคาร แตในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายเพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด และการประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด ซึ่งเปนผูดําเนินการ
จึงจําเปนตองโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนใหกบั รัฐวิสาหกิจทัง้ ๒ แหง ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โอนครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ หลักการ เนื่องจากเปนการโอนงบประมาณ
ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน และเปนการโอนกลางป จึงขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด ๘๐,๙๐๙.๑๒ บาท และการประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด ๒๗,๒๔๔.- บาท รวมทัง้ สิน้
จํานวน ๑๐๘,๑๕๓.๑๒ บาท เหตุผล เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ความวา มาตรา ๖๗ “เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ ฯลฯ (๘)
เงินอุดหนุน” มาตรา ๖๗ ทวิ “การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพือ่ การลงทุนเทศบาล จะกระทําได
เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว” ดังนั้น จึงเสนอญัตตินมี้ าเพือ่ โปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมที านใดประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสู
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ ติดชุดเครน
ของกองชาง ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ ติดชุดเครน
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีภารกิจในการบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตลอดจนแกปญ
 หาความเดือดรอน
ของประชาชนในเรื่องระบบไฟฟาแสงสวาง ซึ่งปจจุบันเทศบาลฯ มีรถกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 3 คัน แบงเขตความ
รับผิดชอบในการออกปฏิบัติงานเปน 3 เขต เพื่อใชในการออกปฏิบัติงานซอมไฟฟาสาธารณะทัง้ กลางวันและกลางคืน
และใหความชวยเหลือการบริการแกประชาชนที่มีความจําเปนตองใชบริการรถกระเชาไฟฟาในยามฉุกเฉินเรงดวน ซึ่งใน
เขตเทศบาลมีเสาไฟฟาสองสวางถนนเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากรถกระเชาไฟฟาทีม่ ีอยูบางคันมีอายุการใชงานมานาน
และมีสภาพทรุดโทรมทําใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา ขาดความคลองตัวในการใหความชวยเหลือบริการ
ประชาชน ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริการซอมแซม
ระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปจจุบันเทศบาลฯ มีภารกิจและปริมาณงานตามแผนงานเพิ่ม
จํานวนมากขึ้น รวมทั้งการซอมแซมตรวจสอบระบบไฟฟาสาธารณะ ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟาแสงสวางทางหลวงทีร่ ับการ
ถายโอนไฟฟาแสงสวางรอบบึงพลาญชัย (Bike lane) ไฟฟาแสงสวางฝายน้ําลน งานจัดระเบียบสายไฟฟาในเขตเทศบาล
สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามสวนสาธารณะ และการใหบริการแกประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอน และกรณีฉุกเฉินที่ตองใชรถกระเชาใหความชวยเหลืออยางเรงดวน จึงจําเปนอยางยิง่ ตองจัดหารถกระเชา
คันใหม เพื่อมาทดแทนคันเดิมที่มสี ภาพเกาชํารุดทรุดโทรมขาดประสิทธิภาพในการใชออกปฏิบัติงาน และใหบริการ
ซอมแซมระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใชออกปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

-7และความปลอดภัยแกผปู ฏิบัติงานในทีส่ ูง จึงมีความจําเปนตองจัดซือ้ รถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ พรอมติดตั้งชุดเครน
เพิ่มอีก จํานวน 1 คัน ประกอบกับฐานะการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในปจจุบันมีเงินสะสมทัง้ สิ้น
21,678,832.41 บาท แตเงินสะสมทีส่ ามารถนํามาใชได 21,352,502.57 บาท หลักการ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม
จํานวน 2,700,000 บาท เพื่อใชในการจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ พรอมติดตั้งชุดเครน โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1. รถกระเชาซอมไฟฟา เปนรถบรรทุก 6 ลอ 2. เปนเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา 150 แรงมา ติดชุดเครน
น้ําหนัก รถบรรทุก 5,500 กก. 3. กระเชายกไดสูงจากพืน้ ดินไมนอยกวา 12 เมตร เครนยกน้ําหนักได 2,000 กก.
แขนหมุนได 360 องศา ควบคุมยกดวยระบบไฮดรอลิค กระเชาภายในกรุไฟเบอรกลาสปองกันไฟดูด รถบรรทุก
กะบะยาวสามารถเปดขางไดทั้งหมด เหตุผล เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยหนาที่ และปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 จึงขออนุมัตจิ ายขาดเงินสะสมจํานวน
ดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึง่ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น เมื่อจายขาดเงินสะสมครัง้ นี้
แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพือ่ มิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติดําเนินการตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัตจิ า ยขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ
ติดชุดเครน ของกองชาง โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
หมดระเบียบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล มีภารกิจหนาที่
ในการบริการสาธารณะ ดานการจัดการสาธารณภัยตาง ๆ ตลอดจนการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข ของประชาชน
หรือตามคําสั่งของผูบ ังคับบัญชา โดยมีรถยนตดับเพลิง รวม 8 คัน เปนรถยนตดับเพลิงขนาดกลาง ๖ ลอ จํานวน ๖ คัน
รถยนตดับเพลิงขนาดใหญ ๑๐ ลอ จํานวน ๒ คัน ปจจุบันสภาพบานเมืองในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม มีการกอสรางหางสรรพสินคา สถานประกอบการ บานเรือน
ประชาชน จํานวนมากทําใหเกิดปญหาพื้นที่คับแคบ และชุมชนแออัด ประการสําคัญจํานวนรถยนตทเี่ พิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทําใหการจราจรติดขัด โดยเฉพาะชวงชั่วโมงเรงดวน หรือชวงจัดงานเทศกาลตาง ๆ มักจะเกิดปญหาความ
ลําบากในการเขาถึงพื้นที่เกิดเหตุ เกิดลาชาในการปฏิบัติงานของรถยนตดับเพลิงขนาดใหญดงั กลาว สงผลเสียหายตอ
ผูประสบภัย จึงเห็นควรจัดหาเปนรถดับเพลิง ขนาดเล็ก ๔ ลอ จํานวน 1 คัน เพื่อใหมี ในการปฏิบัตงิ านรวดเร็ว เขาทํา
การดับเพลิงในพื้นที่คบั แคบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนอยางทันทวงที
หลักการ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 2,100,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ
รายละเอียดดังนี้ เปนรถปคอัพ 4 ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดปริมาตรความจุ
กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี ถังบรรจุน้ํามีขนาดความจุไมนอยกวา 500 ลิตร ภายในกระบะดานทายมีเบาะนั่ง
มีพนักพิง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม ชุดถังบรรจุน้ํา พรอมเครื่องมือและดับเพลิง/กูภัยประจํารถ ผลิตและ
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 จากหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน
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ของใหม ไมเคยใชงานมากอน จํานวน 1 คัน ราคาตั้งไว 2,100,000 บาท ตามโครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง เครือ่ งมือเครื่องใช และสถานทีป่ ฏิบัติงาน แผนพัฒนาเทศบาลสามป แกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 –
2561) เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการนีไ้ ว
แตมีความเรงดวนและจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากไมรบี ดําเนินการ อาจเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และขาดความเชื่อมั่นในการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลบาลเมือง
รอยเอ็ด จึงขออนุมัตจิ ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 2,100,000 บาท จัดซื้อรถดับเพลิง
อเนกประสงคแบบปคอัพ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานอํานวย อายุวัฒน ครับ
นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุ ทาน
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอํานวย อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 จริง ๆ แลวทั้ง 2 ระเบียบ
วาระนี้ ยอนกลับไประเบียบวาระที่ 6 ก็เห็นดวย สนับสนุน ทางกองชางขออนุมัตจิ ัดซื้อรถกระเชาไฟฟาชาเกินไป พี่นอง
ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาหลายป เรามีรถกระเชา 2 คัน ซึ่งเกามาก อันนี้กส็ นับสนุนเปนอยางยิง่ แลวมาถึง
ระเบียบวาระที่ 7 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ มาดูหลักการแลว
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 2,100,000.- บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิง กระผมก็มีความไมเขาใจ
เปนรถปคอัพขนาด 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี
ก็คือรถปคอัพธรรมดา ถังบรรจุน้ํามีขนาดความจุไมนอ ยกวา 500 ลิตร ภายในกระบะดานทายมีเบาะนั่ง มีพนักพิง
คือยังมองภาพไมออกวา ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม ชุดถังบรรจุน้ําพรอมเครื่องมือ และดับเพลิง/กูภัย
ประจํารถ อันนี้กระผมไมเขาใจ หรือมองภาพยังไมออกวา รถปคอัพเราจะเอาเครื่องสูบน้ํา เอาถังน้ําขึ้นไปหรืออยางไร
หรือออกแบบมาพิเศษตางหาก อยากไดรับความกระจางจากตรงนี้ ก็เปนเรื่องที่จําเปนตอพี่นองประชาชน กรณีที่ไม
สามารถเขาไปได หรือในซอยที่เกิดไฟไหม แบบไฟไหมพงหญา ไฟไหมในหมูบ านที่ในซอยเล็ก ๆ ที่รถเล็กเขาไปได
รถใหญเขาไมได หรือในซอยที่เกิดไฟไหม อยางนีม้ ีประโยชนอยางยิ่ง แตสเปคที่ทางคณะผูบ ริหารไดแถลงหลักการแลว
ทําใหเรามองภาพไมออก กรุณาไดใหความกระจางมากกวานี้ไดหรือไม ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - เชิญผูบริหาร ครับ ขอเชิญทานนายกฯ
ประธานสภาฯ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูท รงเกียรติ สําหรับในสวนของขอสังเกต
นายกเทศมนตรี เรื่องคุณสมบัติของรถดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ อันนี้กเ็ ปนเรือ่ งของศูนยความรวมมือฯ
ที่ไดรวมปฏิบัตงิ านรวมกัน ทัง้ 5 อปท. คือ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และอปท.รอบเมือง, ดงลาน, ขอนแกน, เหนือเมือง
ไดมีการทําแผนรวมกันมาโดยตลอดในการทีจ่ ะเพิ่มศักยภาพในการเขาไปชวยเหลือพี่นอ งประชาชน ปญหาที่เปนปญหา
ในขณะนี้ คือ เรื่องอยางนีเ้ ราคอนขางที่จะมีความพรอม แตปญหาที่เปนแผนทีเ่ ขาไปแกไขปญหาในพื้นที่คบั ขันหรือมี
ความคับแคบของรถไมสามารถเขาไปถึงไดในพื้นที่ สวนของเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของก็ไดมีการประชุม และเห็นวาทาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรามีความจําเปนอยางยิง่ ที่ตองมีคลาย ๆ รถตรวจการณ และรถหนวยนําหนาในการทีเ่ ขาไป
ผจญเพลิงในเบื้องตนกอน เพือ่ ที่จะบรรเทาความเสียหายในเบื้องตน ซึ่งเดิมที่เรามีเฉพาะรถตรวจการณธรรมดา
ไมสามารถที่จะเขาไประงับเหตุเบื้องตนได ทีนี้ในสวนของเรือ่ งรถปคอัพที่ใชในการดับเพลิงแบบนี้กจ็ ะอเนกประสงค
ในเรื่องเปนทั้งรถตรวจการณ เปนทั้งรถหนวยนําหนาไปกอน ซึ่งอุปกรณตาง ๆ มีบริษัทหลายบริษัทที่ประกอบและ
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500 ลิตร แลวในเรื่องอุปกรณติดตั้งตาง ๆ ในการดับเพลิงใชประกอบซึง่ ก็เปนมาตรฐานครุภัณฑที่ทางกรมบัญชีกลาง
กําหนดไว แลวผูประกอบการก็ไดเสนอเงือ่ นไข ซึ่งมีหลายบริษัทดวยกัน ตามราคาที่กําหนดไว อันนี้เราก็อาจมองวา
รถปคอัพธรรมดาแตทําไมสูงกวาราคาปคอัพทั่วไป ก็เนื่องจากวาระบบในเรือ่ งของการใชอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพ
รถปคอัพในการเขาดับเพลิงเบื้องตน ก็มีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณการใชงาน สวนเรื่องราคา
เปนราคาทีเ่ ปนมาตรฐานที่เสนอมา สวนในเรื่องการดําเนินการจัดซือ้ จัดจางก็เปนไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ
ก็นําเรียนแจงประชาสัมพันธ
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานสรายุทธ ครับ
ประธานสภาฯ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ
สมาชิกสภาฯ สําหรับในญัตติขออนุมัตจิ ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ
อยางที่ทานนายกฯ ไดอธิบายในประเด็นความจําเปนการจัดซื้อ จัดจางรถดับเพลิงปคอัพ ในวัตถุประสงคดังกลาว
คิดวามีความเหมาะสมเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะเขาตรอก ซอก ซอย ซึ่งเปนสิง่ ที่ดี เพือ่ ที่จะเขาไปบรรเทาทุกขใหกบั ประชาชน
ในเขตที่เขาไปคอนขางจะลําบาก แตกระผมอยากจะติงนิดหนึ่งวา ในประเด็นดังกลาว 1. ราคา แนนอนวาถาจะเทียบกับ
รถ 6 ลอ ในญัตติที่ผานมา หางกันแคนิดเดียว ใหญกวาเปนเทาตัว อันนี้หากจะคิดกันแบบงาย ๆ อันนี้ก็ขึ้นอยูกบั วิธีการ
จัดซื้อ จัดจาง แตถามองไปถึงการใชสอย คือการใชสอยเนื่องจากวารถตองบรรทุกหนัก ในประเด็นดังกลาว 2,400 ซีซี
ซึ่งรถในทองตลาด วีโกธรรมดาที่ใชบรรทุกหนัก ตองอยูท ี่ 3,000 ซีซี ไมจําเปนตองวีโก ขอประทานโทษ มันถึงจะ
บรรทุกน้ําหนักแลวมีความรวดเร็วในการทํางาน เดี๋ยวบอกวามีการล็อคสเปค ไมใช จริง ๆ ตอง 3,000 ซีซึ ขึ้นไป
ถึงจะใชได เขาใชกันทั่วไป 3,000 ซีซี ถึงจะบรรทุกปริมาณน้ําไปในการดับเพลิงทีร่ วดเร็ว ทันใจ และอีกประเด็นในเรื่อง
ของคุณสมบัติ สเปค 500 ลิตร ผมอยากเรียนกับสภาฯ ทานผูบริหาร วาทานลองอนุมานวา 1,000 ลิตร ขนาดเทาไหร
1 x 1 เมตร ประมาณนั้น 1 ลูกบาศกเมตร แลวนี่แค 500 ลิตร จะใชดับเพลิงไดซักเทาไหร แตจริง ๆ แลวสเปครถ
โดยทั่วไป 3,000 ซีซี เขาจะบรรทุกอยูทปี่ ระมาณ 1 ตัน หรือ 2 ตันก็ยังได ถาเผื่อจะใชกันจริง ๆ แตเอาตามกฎหมาย
ก็แลวกัน ก็ใหตันกวา ๆ แตถารวมการบรรทุกทั้งตัวถังทีจ่ ะบรรจุน้ํา เครือ่ งดับเพลิง คิดวานาจะใสปริมาณน้ําไดเยอะกวา
นี้ จึงเกิดความคุมคาในการทํางาน แตถา 500 ลิตร ก็คอนขางจะนอยจริง ๆ ในการทํางานจะเหมาะสมหรือเปลา แลวยัง
ไมพอ เบาะหลังตองมีคนนั่งหรือเปลา ถาเราจะใชดับเพลิง ที่ขางหลังไมมีคนนัง่ ผมก็วาดี จะไดใสน้ําไดเยอะ ๆ ประมาณ
นั้น เพื่อใชในการทํางาน กระผมก็กราบเรียนถามในประเด็นนี้ ในสวนของหาบหามนี้ก็คงคิดวาเปนการหาบอะไร
หรือเปลา ก็ขอคําอธิบายวาหาบหาม ผมไมคอยมั่นใจ ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานรองฯ นุชากร ครับ
ประธานสภาฯ
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปค
รองนายกเทศมนตรี ของรถ ในประเด็นแรกเรื่องของความจุของกระบอกสูบ เรากําหนดไวไมนอยกวา 2,400 ซีซี
เพื่อจะไดเปดกวางใหกับบริษัทรถยนตใหสามารถเขามายื่นได ถากําหนดเปน 3,000 ซีซี หลายบริษัทไมสามารถเขา
มาได เปนการลอคสเปค ถากําหนดไมนอ ยกวา 2,400 ซีซี หลายบริษัทที่เปน 2,400 ซีซี 2,700 ซีซี สามารถเขา
ไดหมด เปนการเปดกวางใหกับบริษัทสามารถที่จะเขามาเสนอราคาได ในสวนที่ 2 รถคันนี้ถามองแลวจะไมเหมือนกับ
รถขนาดใหญ เพราะเปนรถปคอัพตอนเดียว แลวมาตอชวงหลัง ถังน้ํา 500 ลิตร จริง ๆ ถาถามวาดับน้ําไดไหม ได
2 นาที แตวาตัว 500 ลิตร เขาใชในการดีเลยน้ํา ดีเลยหมายความวารถคันเล็กเขาไปในเขต ตรอก ซอก ซอยได แลว
จะมีน้ําสายสงน้ําดีเลย น้ํา 500 ลิตร จากตรงนี้ ตัวเครื่องหาบหามที่ใชศัพทของทางปองกันฯ เครื่องหาบหาม คือวา
เครื่องดับเพลิงสามารถเคลื่อนยายได เชนถามีแหลงน้ําตรงไหน เครื่องหาบหามสามารถยกไปสูบน้ําจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติได ถามีทอน้ําดิบ อยูตรงไหน เครื่องนี้กจ็ ะมูฟไปตัง้ ไปดีเลยน้ําตรงนี้ได รถคันนี้กจ็ ะมีประสิทธิภาพ ที่รถดับเพลิง

- 10 คันใหญเขาไปไมได แตวาในการใชสายดับเพลิงตาง ๆ เหมือนรถคันใหญ แตวาเปนรถที่ดีเลยน้ําในการที่ใชดับเพลิง
เพราะฉะนั้นสเปคที่ออกมาจึงเปนสเปคมาตรฐานทีง่ านปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศไทยใช เรากําหนด
เปนมาตรฐานกลางไวเพื่อจะใหเมื่อเวลาในระเบียบวิธีพัสดุแลว บริษัทก็จะนําเสนอรายละเอียดกันวารถคันนี้หลักการ
ใชงานเหมือนคันใหญแตวาเปนรถดีเลยน้ําจากคันใหญไปใชในตรอก ซอก ซอย ซึ่งรถคันใหญไมสามารถเขาไปได ปกติถา
มีเครื่องหาบหามเครือ่ งเล็ก ๆ ไปตั้งกับแหลงน้ําก็สามารถทีจ่ ะมีเครื่องปมฉีดได แตตัวนี้จะมีเครื่องปมหัวฉีดจากนอก
จึงจะสามารถใชเปนเครื่องดับเพลิงได โดยเปนสเปคของ มอก. ที่จะประกอบตรงนี้ได จึงไดกําหนดสเปคตรงนี้ขึ้นมา
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานนายกฯ ครับ
ประธานสภาฯ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - ขอนุญาตเรียนเพิม่ เติม เนือ่ งจากวาถาเราไมเขาใจในประเด็นเหลานีก้ ็อาจจะเกิดความ
นายกเทศมนตรี สับสนได แลวพี่นองประชาชนที่ฟงอยูก ็อาจจะเขาใจในเรื่องที่วาเกินกวาทั่วไปหรือไม เรียนอยางนี้
ครับ รถดังเพลิงของเรา บันไดสูง 15 เมตร คันนี้สามารถจุนา้ํ ไดเพียง 2,000 ลิตร รถปคอัพเราบรรจุได 500 ลิตร
รถดับเพลิงทั่วไปที่เราใชอยูก็บรรจุได 2,000 ลิตร เพื่อความเรงดวนทันทีในการฉีดอัดแรง แตวาตัวสําคัญคือตัวดีเลย
ตองมีรถเสริม เรามีรถน้ํา 10,000 ลิตร อุปกรณเหลานี้เปนตัวประกอบสําคัญ ทีนี้ในสวนของผูปฏิบัตงิ าน งานปองกันฯ
ไดทําเรื่องเสนอผูบ ริหารมาโดยตลอดวาตองการรถปคอัพขนาดเล็ก หนวยนําหนา นํารองกอน เพราะวาเวลาเกิดเหตุ
เขาอยูปฏิบัติงาน เขาตองการอุปกรณเหลานี้ไปเสริม ซึง่ ราคานี้ดูแลว จุน้ําไดแคนี้ จะคุมไหม เกินคุมเวลาทีเ่ กิดเหตุ
สวนสําคัญคือการซอมแผน การฝกซอมในการตอน้ํา เหมือนที่ทานรองฯ นุชากรไดเสนอไป ทั้งรถน้ําเราเอง หัวดับเพลิง
แดง ในเรื่องของหาบหามที่จะดูดจากสระ หรือแหลงน้ําทั่วไปที่มีในพื้นที่ ก็จะชวยในการผจญเพลิงในเบื้องตน จากความ
เสียหายมาก ก็จะเปนเสียหายเล็ก แตถาเราเขาไปไมถึง ไมพรอม หนวยนําหนาเขาไปไมได ความสูญเสียของประชาชน
ก็จะคิดเปนมูลคาไมได ก็เรียนเพื่อทําความเขาใจ วามีความจําเปนที่ตองมีหนวยอุปกรณ รถเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเต็มที่ ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานสรายุทธ ครับ
ประธานสภาฯ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - ขอนําเรียนในเรื่องดังกลาวอีกเล็กนอย ครับ คือในเรื่องตรงนี้ ผมคิดวา
สมาชิกสภาฯ ถาเปนไปได ตัวสเปคอยากใหมีกําลังแรงดันในการทํางานอยางที่ทานนายกฯ ไดกลาววา ประเด็น
ดังกลาว ตัวเครื่องตัวนี้ตองมีราคาพอสมควร ถาเปนไปไดอยากใหสเปคที่คอนขางสูงพอสมควร เพื่อใหมปี ระสิทธิภาพ
ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใด
ประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม
เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล
โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7
เขาสูระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 8
ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ของสํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ตามที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดเสนอใหสรางสถานธนานุบาลแหงใหมเนือ่ งจากสถานทีเ่ ดิมไดกอสรางมา
นานมากกวา 49 ปแลว ทําใหสภาพอาคารเกาชํารุด จุดใหบริการคับแคบไมเอื้อตอการใหบริการแกประชาชน ทั้งความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งผานความเห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลไปที่ตั้งแหงใหม ตามมติที่ประชุมสภา

- 11 เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ยังไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได เนื่องจากเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไว
คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน
10,000,000.- บาท เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขนาดกวาง 16.80 เมตร ยาว 23.80 เมตร
สูง 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 589 ตารางเมตร พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล) ตามโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพิ่มเติม แกไขหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2559 เหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 วรรคสอง ความวา “การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว”
จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุญาต เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ครับ สําหรับญัตติ
ขออนุญาตใหกเู งินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประเด็นดังกลาว
เนื่องจากวาอาคารใชมากกวา 49 ป ซึ่งมีการชํารุดทรุดโทรม และมีขนาดที่คอนขางเล็กเกินไป เรื่องดังกลาวก็มีความ
เหมาะสมเปนอยางยิ่ง ทีจ่ ะมีการกอสรางใหมใหทันเหตุการณและทันสมัยมากขึ้น ประเด็นดังกลาวผมไมไดติดขัด
ประการใด แตคิดวาในเรื่องรายละเอียดแนบ ผมมองวา อยางในวาระที่ 4 ซึ่งศาลปูโกปูโนก็มีรายละเอียดในเรือ่ งของ
การถอดแบบการกอสราง ใชอะไรตาง ๆ ซึง่ แสนกวาบาทเอง ในประเด็นนี้ตั้ง 10 ลาน หากจะเปนไปได อยากใหมี
รายละเอียดประกอบการพิจารณาพอสมควร เพือ่ ที่จะดูและไดพิจารณาไดอยางรอบคอบครับ
นายพนม ชาชิโย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ประธานสภาฯ ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ
เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8 เขาสูระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 9
ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางถนน ของกองชาง
ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางถนน ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 เนื่องจากในแตละปงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปน
รายจายประจําเปนสวนใหญ จึงไมมงี บประมาณเพียงพอทีจ่ ะนําไปเปนรายจายเพือ่ การลงทุน เนื่องจาก คณะผูบ ริหาร
ของเทศบาลไดตระหนักถึงประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความจําเปนเรงดวนและความปลอดภัยในทรัพยสิน ตลอดจนการ
ใชถนนอยางปลอดภัย ในเสนทางการสัญจรไปมาอยางสะดวกปลอดภัย และสรางความเจริญรุงเรืองใหแกบานเมือง
มีนโยบายเรงดวน โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใชงบประมาณดําเนินการ
ซึ่งมีหลายโครงการทีเ่ ทศบาลไมสามารถดําเนินการได และมีประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก มีการ
รองเรียนผานทั้งทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและสื่อมวลชนตลอด จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแกไข หากจะรอ
แตเพียงงบประมาณรายจายประจําปจะทําใหประชาชนเสียโอกาส ในการไดรบั บริการสาธารณะที่ดีจากเทศบาลเมือง

- 12 รอยเอ็ด จึงมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อใชจายตามนโยบาย หลักการ
ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 13,419,000.-บาท เพือ่ ใชจายตามนโยบาย
เรงดวน 9 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคุมแสนสุข (ชวงจากถนนคุมวัดปาเรไร) โดยกอสราง
ถนน คสล.หนา 15 เซนติเมตร กวาง 7.00 เมตร ยาว 392 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
2,764 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังจํานวนไมนอยกวา 78 ลูกบาศกเมตร ตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติกขาว-เหลือง
พื้นที่ไมนอยกวา 98 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,750,000 บาท
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเปรมประชาราษฎร (ชวงถนนเทวาภิบาล – ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3) โดยกอสราง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 20 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร เครือ่ งหมายจราจร
บนผิวทาง พื้นที่ไมนอยกวา 130 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา 270 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 2,070,000.- บาท 3. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนรัชชูปการ (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบํารุง) โดยทําการปูผิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา
4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 15.30 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,970 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,269,000.- บาท 4. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเสนาเริ่มคิด (ชวงหาแยกวงเวียนอนุสาวรีย
ทาวทนต-ถนนเทวาภิบาล) โดยกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย 11.95 เมตร ยาว 358 เมตร
หนา 20 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,300 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางสีเทอรโมพลาสติก
พื้นที่ไมนอยกวา 108 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา 230 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 3,450,000.-บาท 5. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนนเสนาเริม่ คิด (ชวงหาแยกวงเวียน
อนุสาวรียทาวทนต-ถนนผดุงพานิช) โดยทําการปูผิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา 4 เซนติเมตร กวาง
11.00-14.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 260 เมตร หรือพืน้ ที่ไมนอยกวา 3,150 ตารางเมตร เครือ่ งหมายจราจร
บนผิวทางสีเทอรโมพลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา 140
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 1,070,000 บาท 6. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนน
รณชัยชาญยุทธ (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบํารุง) โดยทําการปูผิวจราจรดวยดวย Asphaltic Concrete หนา
4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 17.00-19.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 325 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,640 ตารางเมตร
ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน
1,820,000 บาท 7. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนนเพลินจิต (ชวงถนนผดุงพานิช-ถนนสุขบูรพา) โดยทําการ
ปูผิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา 4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 10.95 เมตร ยาวไมนอยกวา 242 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,650 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 860,000 บาท 8. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนนเจริญพานิช (ชวงถนนผดุงพานิชถนนสุขบูรพา) โดยทําการปูผิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา 4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 10.54 เมตร
ยาวไมนอยกวา 185 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา
100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 630,000 บาท 9. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเขาหมูบานมั่นคงพัฒนา โดยทําการปูผวิ จราจรดวย Asphaltic Concrete หนา 4 เซนติเมตร
กวางเฉลี่ย 7.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 203 เมตร หรือพืน้ ที่ไมนอยกวา 1,580 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 500,000 บาท รวม 9 โครงการ เปนเงินทัง้ สิ้น 13,419,000 บาท เหตุผลเนื่องจาก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2559 ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเ งินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 66
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ความวา การกูเงิน
จากกระทรวง ทบวง กรม องคกรหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และ
ไดรับอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุญาต จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

- 13 นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานพิเชฐ ครับ
นายพิเชฐ สุขเพสน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูท รงเกียรติ ขออภิปรายญัตติเรื่องเกี่ยวกับการ
สมาชิกสภาฯ ขออนุญาตกูเ งินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อกอสรางถนน อยากตัง้ ขอสังเกต 2 – 3 เรื่องเกี่ยวกับ
การขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล อยางทีห่ ลักการขอ 1 หรือขอ 2 ตามที่นโยบายผูบ ริหาร เราไดทราบกัน
อยูวาผูบริหารสวนมากที่ปรับปรุงกอสรางถนนนั้น เชน ถนนคุมแสนสุข เราจะทําการปรับปรุงถนนโดยทําเปน คสล.
หนา 0.15 เมตร โดยทีเ่ ปนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนเปรมประชาราษฎร ทีเ่ ปนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงนี้
จะหนา 20 เซนติเมตร แตวาจากขอ 3, ขอ 5, ขอ 6, ขอ 7 โครงการขอ 8, ขอ 9 เราจะเห็นวาจะทําการปูเปน
แอสฟาสติกส คือยางมะตอยนั่นเอง จากนโยบายกอน ๆ ทีเ่ ราทํามา คือ พื้นผิวถนน เชน ขางรอยเอ็ดพลาซาหรือ
ขางวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่เปนแอสฟาสติกสคอนกรีต แลวเราเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยากทราบวาประเด็น
ที่เราเปลี่ยนแปลงการปูพื้นดวยแอสฟาสติกสคอนกรีตที่เราใชความหนาแค 4 เซนติเมตร นั้น มีความคงทนหรือหยืดหยุน
ในการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร แลวการใชแอสฟาสติกสคอนกรีตบางเสน ผมยังไมไดไปดูหมดทุกเสน อยากสอบถามวา
แอสฟาสติกสคอนกรีตนั้น จะมีปญ
 หาเรื่องน้ํา อยากสอบถามวาโครงการนั้นดานซาย ดานขวา มีทอระบายน้ําเรียบรอย
หรือยัง ก็เห็นสมควรแตขอตั้งขอสังเกต 2 – 3 ประเด็น ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานรองฯ ครับ
ประธานสภาฯ
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูท รงเกียรติทกุ ทาน ครับ
รองนายกเทศมนตรี ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาสอบถามในประเด็นที่มีความเขมแข็ง ทนทานหรือไม
กรณีที่เทศบาลปรับเปลี่ยนบางเสนทางโดยปูแอสฟาสติกสคอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ก็เรียนวา จากการสํารวจของ
ทีมวิศวกร จะเห็นไดวาในพื้นทางเดิม ในถนนที่มีการปูแอสฟาสติกสคอนกรีตได เหมือนกับถนนรอบบึงพลาญชัย
ที่เราเพิ่งปูเสร็จไป เราก็ปพู ื้นทางเพียง 4 เซนติเมตรเทานั้น ซึ่งเสนทางที่เราปูแอสฟาสติกสคอนกรีตนั้น จะมีทอ ระบาย
น้ํารองรับเปนทีเ่ รียบรอยแลว ยกเวนโครงการที่ 1 ถนนคุมแสนสุข ซึ่งเราทําเปนถนนคอนกรีตตอจากโครงการเดิม ซึง่
โครงการนี้เราเคยของงบรอยมือสรางเมืองไว แตเนื่องจากวาไดทอดระยะเวลามานานพอสมควรแลว ถาหากวาถนนเสนนี้
เราทําปนแอสฟาสติกสคอนกรีตก็เกรงวาจะไมมีความคงทน ถาวร เนื่องจากวาไมมรี ะบบระบายน้ําบริเวณถนนคุมแสนสุข
ตรงนี้ สวนความหนาของถนนเสนนีห้ นาเพียง 15 เซนติเมตร ซึ่งแตกตางจากถนนเปรมประชาราษฎร ซึ่งหนา 20
เซนติเมตร นั้น เรียนวาเนือ่ งจากถนนสองเสนนั้นมีความหนาแนนในการจราจรที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นปริมาณรถ
ตลอดจนการสัญจรไปมา ทางวิศวกรไดคํานวณแลววาถนนคุมแสนสุขทีเ่ ราทําไปแลว เดิมก็มีความหนา 15 เซนติเมตร
สามารถรับปริมาณรถ น้ําหนักของรถไดเปนอยางดี สวนของถนนเปรมประชาราษฎร ซึง่ อยูห ลังสถานีตํารวจนั้น มีความ
จําเปนก็ตองรองรับถึง 20 เซนติเมตร เปนการคํานวณออกแบบสํารวจทีมงานสถาปนิก วิศวกร ไดอยางถูกตองตาม
แนวทางแลว แตก็เรียนทานดวยความหวังดี เสนอแนะไว ตั้งขอสังเกตไว ในการทําก็ขอใหควบคุมการกอสราง ทั้งในเรือ่ ง
คุณภาพไดเปนอยางดี ใหเกิดความคงทน ถาวร ตลอดจนในงบประมาณ ถาหากวาเราปรับเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทัง้ หมด งบประมาณที่ใชอาจจะตองเพิ่มขึ้น 2 – 2.5 เทา ดังนั้นในการที่เราเลือกใชแอสฟาสติกสคอนกรีต
ทางวิศวกรไดคํานวณแลววาสามารถที่จะรองรับได และพื้นเดิมก็จะสามารถรองรับ น้ําหนักรถ ตลอดจนไมเปนทีท่ วมขัง
ของน้ําในบริเวณถนนเสนดังกลาว ประกอบกับบางเสนทางนั้นจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กอยูแลว โดยการปูแอสฟาสติกส
คอนกรีตทับหนาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มอี ยูแลว ก็นําเรียนเพิม่ เติมครับ
นายพนม ชาชิโย - มีผูใดอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทานอํานวย ครับ
ประธานสภาฯ
นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกียรติ กระผมนายอํานวย อายุวัฒน
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 หลังจากทีเ่ ราไดรบั ทราบญัตติขออนุญาตกูเ งินทุนสงเสริม

- 14 กิจการเทศบาล เพือ่ กอสรางถนน สมาชิกสภาเทศบาลหลายทานก็ไดรับทราบทั้งหลักการและเหตุผล เพื่อทีจ่ ะไดนําไป
พัฒนา ในเรื่องนี้กระผมขออนุญาตเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด โครงการทั้งหมด 9 โครงการนี้ คณะผูบ ริหารไดกรุณาอนุมัติ และกูเงินมาดําเนินการนั้นเปนประโยชนแกพี่นอ ง
ประชาชนเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนพื้นที่ของเขต 1 เขต 2 เขต 3 ทั้งหมด และทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือ การกอสรางปรับปรุง
ถนนคุมแสนสุข ชวงถนนคุมวัดปาเรไร จนถึงชวงที่ทําเสร็จไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูบริหาร กรุณาเรียนใหทราบวา
โครงการนี้ เราเอาปายโครงการรอยมือสรางเมืองไปปกไวตั้งแตสมัยรัฐบาลกอน ก็ปรากฏวาปายนั้นหลุดหายไปแลว
คณะผูบริหารเห็นความสําคัญนี้ ก็เปนทีล่ ําบากจริง ๆ ในฐานะที่เราอยูในพื้นที่ มาทําถนนไดครึง่ หนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเปนหลุม
เปนบอ เปนสิ่งที่พวกเราลําบาก เมื่อไดรับทราบวาคณะผูบ ริหารไดอนุมัติโครงการและใชเงินกูไปทําถนนในชวงนี้ พี่นอง
ประชาชนที่อยูในบริเวณนั้น และที่สญ
ั จรไปมาถนนเสนนี้ ซึง่ เปนเสนทางลัดออกสูถนนกองพลสิบ ออกทางโลตัส ก็จะได
สะดวกสบาย เพราะฉะนั้นโครงการทั้งหมดเราใชเงินกูก็คงไมมีปญ
 หา ในสมัยกอนเราก็เคยกูมามากวานี้ ไมวาตลาด
สระทองก็ดี ตลาดทุงเจริญก็ดี เราทํางานสําเร็จมาแลว โครงการเหลานีเ้ ปนโครงการที่ดี ประชาชนจะไดรบั ผลประโยชน
เปนอยางยิง่ ก็ขอขอบพระคุณคณะผูบ ริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง กองชางที่ออกแบบและสํารวจไวใหเรียบรอย ก็เรียนตอ
วาโครงการที่ตัดมาทีส่ ภาฯ ไดอนุมัติแลว เห็นโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่ไปถึงพี่นองประชาชน ก็อยากจะฝาก
ทานผูบริหาร ผูทรี่ ับผิดชอบ ขอความกรุณาเรงรัดใหผทู ี่ดําเนินการไปดําเนินการใหพี่นองประชาชนไดเห็น ไมวาจะเปน
ตําบลละ 5 ลานบาท ก็ขอเรียนวา กรุณาเรงรัดใหดวย ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย - เชิญทานพิเชฐ ครับ
ประธานสภาฯ
นายพิเชฐ สุขเพสน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูท รงเกียรติ กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมญัตตินี้
สมาชิกสภาฯ อีกเพียง 2 ขอ ครับ อยางโครงการซอมบํารุงผิวถนนรัชชูปการชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนน
สุริยเดชบํารุง คือหลังโรงพยาบาลและโครงการซอมบํารุงถนนรณชัยชาญยุทธชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนสุริยเดชบํารุง
คือหนาโรงพยาบาล อยากจะขอบคุณทานผูบริหารที่เห็นวาโครงการทั้ง 2 โครงการเปนโครงการที่ดี ผมอยากสนับสนุน
โครงการทั้ง 2 อยางเต็มที่ แตวาอยากฝากทานผูบ ริหารดูแลเกี่ยวกับโครงการนี้ดวย เพราะวาอยูในเขตพื้นที่ชุมชน
โรงพยาบาล ซึ่งพื้นที่ชุมชนโรงพยาบาลตรงนั้น การจราจรตั้งแตชวงเชา 08.00 น. ถึง 09.00 น. หรือเวลาเรงดวน
ตั้งแตเชาและเย็น มีการจราจรที่คบั คั่งตลอดเวลา หรือแมแตตอนเที่ยง อยากฝากกอนที่จะโครงการนี้ อยากจะให
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปดถนนหรือวาขอความรวมมือประชาชนในเขตพื้นที่นั้น เพราะวาถนนทั้งสองเสนนั้น
คือ ถนนที่พี่นองประชาชน เขามาอาจจะนอกเขตหรือในเขต มาเยี่ยมบุคคลของครอบครัวเขาทีโ่ รงพยาบาล
ก็ขอบคุณครับที่มองเห็นประโยชนสงู สุดของชุมชนโรงพยาบาลและเขตเทศบาลของเราครับ
นายพนม ชาชิโย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ประธานสภาฯ ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
เพื่อกอสรางถนน ของกองชาง โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
หมดระเบียบวาระที่ 9 เขาสูระเบียบวาระที่ 10
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขาย
สงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมดูแลนํารอง (Smart city) ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพ
ระยะไกล พรอมติดตัง้ กลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนํารอง (Smart city) ปจจุบันหลาย
หนวยงานในประเทศทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบานเรือนประชาชนทั่วไปไดมีการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ไวตามสถานที่หรือจุดทีส่ ําคัญ ดวยวัตถุประสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสอดสองดูแลเหตุการณ

- 15 หรือสถานการณตาง ๆ และนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย เชน ใชในการสังเกตสภาวะอากาศหรือสภาพจราจร
บนทองถนน เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงไดเล็งเห็นประโยชนและการควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ
อยางทั่วถึง จึงมีนโยบายกําหนดโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนํารองขึ้น ซึ่งในโครงการนอกจากการศึกษาเพื่อวางระบบการ
เชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพทางไกลแลว ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดยังมีเปาหมายทีจ่ ะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
และพัฒนาระบบสําหรับการควบคุมดูแลสัญญาณภาพที่สง มาจากกลอง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทสมารทโฟน
สําหรับใหประชาชนที่สนใจหรือประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ สามารถรับทราบขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดและขอมูล
ขาวสาร การประชาสัมพันธทั่วไปจากทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดแบบทันกาล (Real time) อาทิ ขอมูลสภาพจราจร
สภาพอากาศ การแจงเตือนขาวสาร กําหนดการทีส่ ําคัญตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวสําเร็จลุลวงเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยรวม จึงมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพื่อ
ดําเนินโครงการ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 10,000,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้ 1. คาอุปกรณภายในหองควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 3,892,000 บาท 2. งาน
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมเชื่อมตอสัญญาณ 3,161,970 บาท 3. คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายสํานักงาน,
คาเดินทาง, คาติดตอสื่อสาร คาธรรมเนียมการบริหารวิชาการของสถาบันและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 2,946,030 บาท
เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว
คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
โดยปฏิบัติตามความใน มาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 ความวา “การกูเงินตามกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ เทศบาลจะกระทําได
ตอเมื่อไดรบั อนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว” ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุญาต เพื่อใหเทศบาลฯ ดําเนินการตามระเบียบตอไป นายบรรจง
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมือ่ ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพือ่ วางระบบการเชื่อมตอ
เครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนํารอง
(Smart city) ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 10 เขาสูระเบียบวาระที่ 11
ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไวเพื่อบริหารงานของเทศบาล ตามแผนงานและโครงการทีก่ ําหนดไวไปแลว
นั้น เนื่องจากคณะผูบริหารของเทศบาลมีนโยบายเรงดวนทีจ่ ะตองกอสรางหลังคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 (อินทนิล)
และอาคาร 4 (นิลบุ ล) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เพือ่ รองรับจํานวนนักเรียนทีเ่ พิ่มขึ้นและรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนที่จะตองกูเ งินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล เพือ่ ใหจายตามนโยบายเรงดวนดังกลาว หลักการ ขออนุญาตกูเ งินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน 2,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 (อินทนิล) และอาคาร 4
(นิลุบล) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ขนาดความยาว 80 เมตร กวาง 13 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว
คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยปฏิบัติ
ตามความในมาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2553

- 16 ความวา การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคกร หรือนิติบุคคลตาง ๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรบั อนุญาตจาก
สภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เพื่อพิจารณาอนุญาต จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ของสํานักการศึกษา
โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 11
เขาสูระเบียบวาระที่ 12
ระเบียบวาระที่ 12

ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอเชิญคณะผูบริหาร
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ดวยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนทีจ่ ะตองขอกูเ งินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในการใหสถานธนานุบาลฯ กูเงินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน 40 ลานบาท ตามหลักเกณฑของสํานักงานเงินทุนสงเสิรมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เหตุผล ดวยปจจุบันสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดมีประชาชนผูเ ดือดรอนในดานการเงิน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด
และจังหวัดใกลเคียง ไดใหความเชื่อถือในกิจการและมาขอใชบริการของสถานธนานุบาลเปนจํานวนมาก ซึง่ มีแนวโนมวา
จะมากขึ้นเรื่อย ๆ เนือ่ งจากสถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยแหงหนึ่งของทองถิ่นที่ไดชวยอนุเคราะหดานการเงิน
แกผูเดือดรอนในการแกปญ
 หาไดเปนอยางมากและตรงจุดทีส่ ุด รวมทั้งเปนการชวยเหลือในดานการเงินเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจขนาดยอม ดังนั้น เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ไดใหเทศบาลดําเนินการจัดหาแหลงบริการ
สินเชื่อเพื่อบริการใหกบั ประชาชนในทองถิ่น โดยไมตองไปขอกูเงินจากเอกชน ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราทีส่ ูง
ประกอบกับเมื่อมีการรับจํานํามากขึ้นรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานําก็เพิม่ มากขึ้น ซึ่งทําใหผลกําไรสุทธิประจําปมากขึ้น
เชนกัน และสงผลใหเทศบาลไดรบั เงินบูรณะทองถิ่นจากสถานธนานุบาลเพิม่ มากขึ้นไปดวย และในขณะนี้สถานะของ
สถานธนานุบาลมียอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดทรัพยรบั จํานําในสตอก ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ 2558 ดังนี้
1. เงินสด 94,745.82 บาท ๒. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา ๔,565.92 บาท ๓. เงินฝากธนาคารออมสิน –
ออมทรัพย 7,610.92 บาท ๔. ทรัพยรบั จํานําคงเหลือ ๑2,900 ราย เปนเงิน ๒27,966,600.๐๐.- บาท
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กูเงินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวนเงิน 4๐ ลานบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบในการกูเ งินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 12 เขาสูระเบียบวาระที่ 13
ระเบียบวาระที่ 13

ญัตติขอความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบริหาร

- 17 นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีวาระการ
ดํารงตําแหนง คราวละ ๔ ป ซึ่งจะหมดวาระลงในปการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ จําเปนตองแตงตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานชุดใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๖๕๖๒ หลักการ คณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนั้น จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้ ๑. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ขอเสนอชื่อนายสรายุทธ
ชาติบัญชากร ๒. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ขอเสนอชื่อนายวริน ศิริพานิช ๓. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ขอเสนอ
ชื่อนายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล ๔. โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ขอเสนอชื่อนายอํานวย อายุวัฒน ๕. โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา ขอเสนอชื่อนายพนม ชาชิโย ๖. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ขอเสนอชื่อนายสุทธิวุฒิ วิสตู รานุกูล
๗. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ขอเสนอชื่อนายนพคุณ เขตคาม ๘. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ขอเสนอชื่อนายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ ๙. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอเสนอชื่อนายวิวัฒน ธนะแพสย
๑๐. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา ขอเสนอชื่อนางศิรินธร ไกรการ เหตุผล เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความใน
มาตรา ที่ ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณาตอไป นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายพนม ชาชิโย - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมที านใด ประสงคจะอภิปราย
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบในการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 13 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 14
ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องอื่น ๆ เชิญคณะผูบริหาร ครับ

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
- เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายกเทศมนตรีฯ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก ความวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ฯลฯ” และวรรคหา ความวา
“ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป”
และวรรคหก ความวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยที่
เปดเผยทีส่ ํานักงานเทศบาล” นั้น บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดรวบรวมผลการปฏิบัตงิ านในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว สรุปพอ
สังเขป ดังนี้ ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประมาณการรายรับ – รายจาย รวมทั้งขอมูล
การรับจริง – จายจริง ดังนี้ ประมาณการรายรับ ตั้งไว 414,121,508.23 บาท รับจริง 579,728,115.74 บาท
ประมาณการรายจาย ตั้งไว 414,116,960.00 บาท จายจริง 558,396,715.26 บาท ข. ผลการดําเนินการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร การพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดานตางๆ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน ๓ โครงการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
57 โครงการ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6๔ โครงการ

- 18 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 7 โครงการ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 53 โครงการ
รวมทั้งหมด จํานวน 194 โครงการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ประจําป 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 29 (3) “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปน
ประจําทุกปตอสภาทองถิ่น” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560 ) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2558 เสร็จเรียบรอยแลว
ดังนั้น จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดประจําป 2558 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558–2560)
ประจําป พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558 – 2560) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1, แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ
แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจําป 2558 ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น 306 โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 261 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.29 ของจํานวนโครงการทีบ่ รรจุในแผน และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
194 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 67 โครงการ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 32 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.45 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 59.37 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.18 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบั อนุมัตงิ บประมาณ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.14 ของจํานวนโครงการ
ในสาขานี้ 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน
62 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.26 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 62
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.85 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 71 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.26 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน
22 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.18 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน
15 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.18 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง การปกครอง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 111 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.27
ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 90 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.08
ของจํานวนโครงการในสาขานี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558 ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และองคการ
บริหารสวนตําบลขอนแกน ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบริการ
สาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ ปนภาคีสมาชิก นั้น
ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 เพื่อ
รายงานใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ขออนุญาตนําเสนอเปน power point ประมาณ 10 นาที ครับ
นายพนม ชาชิโย
- สมาชิกทานใดมีเรือ่ งอื่นๆ โปรดยกมือครับ เชิญทานอํานวย อายุวัฒน ครับ
ประธานสภาฯ

- 19 นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ จากทีท่ านคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ไดรายงานกิจการในการดําเนินงานประจําปที่ผานมาใหสภาฯไดรับทราบแลว ก็เปนทีพ่ ึงประสงค
และเปนที่พงึ พอใจของสภาฯ เรา และพี่นองประชาชนไดรับทราบผลการดําเนินงาน คงจะมีความรูส ึกเดียวกัน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเราไดพัฒนาอยางตอเนื่องและพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงพี่นองประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ฝากทานประธานฯ ไปยังผูบ ริหาร ในโครงการตาง ๆ ในการรายงานเราไดรบั ทราบแลว แตโครงการ
ตาง ๆ ที่สภาฯ เคยไดอนุมัติ โครงการที่ไดรวมมือกับทางจังหวัด รวมมือกับทางมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน โครงการ
กําจัดขยะ ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว โครงการที่กอสรางเวทีกลางแจง พวกเราจะไดรับรูร ับทราบวาดําเนินการไป
อยางมีประสิทธิภาพ แตสิ่งทีส่ ภาฯ เรา อยากจะทราบในการที่เราจะอนุมัตเิ งินสนับสนุนเงินเพิม่ เติมครั้งหนึ่งแลวนั้น
โครงการกําจัดขยะที่เราดําเนินการกับมหาวิทยาลัยสุรนารี ไดดําเนินการไปถึงไหน อยางไร พี่นองประชาชนจะไดรบั รู
รับทราบดวย ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย
- เชิญทานนายกฯ ครับ
ประธานสภาฯ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในสวนของ
นายกเทศมนตรี โครงการทีท่ างเทศบาลเราไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด หรืองบยุทธศาสตร
ของรัฐบาล อยางเชน โครงการแกไขปญหาเรื่องขยะลนเมือง ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา ไดมีโครงการนํารองใหกบั ทองถิ่นทั่วประเทศ 21 แหง ในการทีจ่ ัดการขยะโดยใชระบบ RDF ซึ่งเปน
โครงการในการศึกษาออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพขยะในประเทศไทย โดยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุรนารี ที่นครราชสีมา
ดําเนินการออกแบบวิเคราะห ก็ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ปรากฏวาใน
ขณะนี้ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เราก็เปน 1 ใน 21 แหงทัว่ ประเทศ มี 3 แหง ที่ไมผานการประชาพิจารณ หลุดไป
3 แหง ขณะนี้เรื่องของรายละเอียดแบบแปลนการประมาณการหรือวารายละเอียดในโครงการ RDF ก็ตองมีการแกไข
และตรวจสอบในขั้นตอนสุดทาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม คือสํานักงานสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม สผ. ไดพิจารณาแกไขปรับปรุง ลาสุดสําหรับเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเราไดรับอนุมัติแกไขแบบเรียบรอยแลว ก็สามารถดําเนินการได ซึ่งภายใตยุทธศาสตรของรัฐบาล ก็ถือวา
จะตองมีคูสัญญา ผูกพันสัญญา ผูร ับจางภายในไมเกิน 31 มีนาคม ถาเกินนี้งบจะตก ซึง่ ในสวนของ 19 แหง ทีจ่ ะไดรบั
งบนี้ก็มเี ทศบาลเราไดรบั งบประมาณเปนแหงแรก สวนแหงที่ 2 ที่ 3 ยังอยูในระหวางการดําเนินการของ สผ. ซึง่ ตรงนี้
ก็ถือวาเปนเรื่องที่เราไดมีความพยายามติดตอ และประสานงานอยางใกลชิด โดยเฉพาะในสวนของสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเทศบาลของเรารวมกับงานกองชาง ในการประมาณการและออกแบบ การปรับปรุงแกไขแบบใหสอดคลอง
ใหทาง สผ. เขาไดพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดประสานงานอยางใกลชิด โดย ผอ.กองชาง ไดประสานกับทางสวนของสํานักงาน
นโยบายและแผนสิง่ แวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยตลอดเปนเวลาถึงเกือบ 2 เดือนแลว
ลาสุดไดรบั อนุมัติแลว ก็จะรีบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกรอบรัฐบาลกําหนด ที่จะตองไดคูสญ
ั ญาใหแลวเสร็จ
ภายในไมเกิน 31 มีนาคม 2559 นี้ ถาไมสามารถดําเนินการใหเสร็จได งบนีจ้ ะตกทันที ก็เรียนใหทราบ เรื่องที่ 2
ก็คือไดรับทราบวาทางสวนของจังหวัด วันนี้ไดมีการประชุมงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุมจังหวัด ซึ่งเปนการพิจารณา
เพิ่มเติมจากงบเหลือจายของป 2559 ซึ่งดําเนินการไปแลว ปรากฏวามีเงินเหลือจายอยูทปี่ ระมาณ 33,500,000
บาทเศษ จังหวัดจึงไดมกี ารโอนเปลี่ยนแปลงในการทํารายการเพิ่ม สวนรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 5 เปนโครงการที่อยู
ในแผน Y2 อยูแลวจึงไมมีปญ
 หาอะไร สวนของเทศบาลทีเ่ ราไดมีโครงการทีจ่ ะปรับปรุงฟุตบาททางเทา เกาะกลาง
บึงพลาญชัยใหมและฟุตบาททางเทาถนนรัชชูปการ ฝงตรงขามกับตึกมหาวิโร หรือถนนชวงระหวางถนนรัฐกิจไคลคลา
ถึงถนนสุริยเดชบํารุงชวงริมคลอง จังหวัดก็ไดอนุมัตโิ ดยใหใชแบบแปลนของเทศบาล โดยใหโยธาธิการจังหวัด
เปนผูดําเนินการ ไดผานที่ประชุมในวันนี้แลว ก็คืองบปรับปรุงฟุตบาททางเทา จากเงินเหลือจายจังหวัด จํานวน
6,500,000 บาท และก็งบในการปรับปรุงฟุตบาททางเทาขางคลองคูเมืองถนนรัชชูปการ ตรงขามมหาวิโร
งบประมาณ 967,000 บาท ซึ่งก็ไดอนุมัติวันนี้แลว ก็จะไดดําเนินการตอไป สวนโครงการกอสรางเวทีกลางแจง

- 20 สาธารณะใชงบประมาณจังหวัด จํานวน 9 ลานบาทเศษ ขณะนี้ดําเนินการไปไดเพียง 30% ไปลาชาทีร่ ะบบจอ LED
ซึ่งจะตองสั่งจากตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จหลังบุญผะเหวด แตวาชวงเวทีก็นาจะดําเนินการได ใหใชประโยชนได
ในงานบุญผะเหวด สวนพื้นทีล่ านรอบเวทีกลางแจงสาธารณะซึ่งเปนงบของเทศบาล และไดรบั เงินอุดหนุนจากมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ดดวย 300,000 บาท ขณะนี้ผูดําเนินการเบิกงวดแรกแลว คาดวาจะปูพื้นใหแลว
เสร็จทันงานบุญผะเหวดในปนี้ นี่คือสวนที่เรียนใหทราบ และลาสุดเราไดรบั แจงจากสวนของกรมทองเที่ยว กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ไดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงพื้นที่ในบึงพลาญชัย งบประมาณ 9,700,000 บาท
ซึ่งจะเปนการปรับปรุงเรื่องสถานีออกกําลังกาย และก็ในสวนของพื้นผิวการปรับปรุงภูพลาญใหมทงั้ หมด ซึ่งทางจังหวัด
ไดมีหนังสือตอบยืนยันวาสามารถจะดําเนินการหาคูสัญญาใหแลวเสร็จทัน 31 มีนาคม 2559 นี้ ก็รอทางสํานัก
งบประมาณ สงใบจัดสรรมาให คาดวานาจะมาในชวงประมาณสัปดาหนี้ หรือตนสัปดาหหนา ใหทันกอนสิ้นเดือน
กุมภาพันธนี้ ก็เปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลของเรา กับโครงการตาง ๆ และสุดทายก็คือ เรือ่ งของน้ําพุดนตรี
ก็ไดประกาศเรียบรอย ไดคูสัญญาแลวงบนี้กผ็ ูกพันได ไมตก เปนเงินของจังหวัดในป 2559 ในวงเงิน 30 ลานบาท
ซึ่งโครงการทั้งหมดเทศบาลจะตองมีสวนรวมในโครงการนี้ รวมกับทางจังหวัดดวย มีของเทศบาลและ อบจ. รวมดวย
ซึ่งก็คงตองนําเขาสภาฯ อีกสวนหนึ่ง หลังจากที่จงั หวัดไดดําเนินการไปแลวบางสวน และในสวนของงบประมาณที่ไดรบั
อุดหนุนเฉพาะกิจมากอสรางอาคารอเนกประสงคที่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร แตเนื่องจากไมสามารถลงงานในพื้นที่
นั้นได เนื่องจากวาพื้นที่ไมเหมาะสม จึงขออนุญาตแกไขแบบแปลนและรูปแบบการใชไปทําเปนอาคารของอนุบาล
อยูที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ก็ไดรับอนุมัติแกไขแบบเรียบรอยแลว วงเงินประมาณ 8 ลานบาทเศษ ก็อยูระหวาง
การทีจ่ ะดําเนินการจัดหาผูร ับจาง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จทัน 31 มีนาคม 2559 เชนเดียวกัน ก็โดยสรุปงบประมาณ
ที่ผานมาเขามาในสวนของยุทธศาสตรของจังหวัด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กรณีเรงดวนตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ของ
เทศบาล ทราบวาถึงวันนี้ ก็ไมมีงบตัวไหนตก เปนเรื่องที่นายินดี และเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดอยางยิง่ ก็ตองขออนุญาตชื่นชมและขอบคุณ ขออนุญาตใหทางสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ แหงนี้
ไดปรบมือขอบพระคุณเจาหนาทีท่ ุกฝายทุกกอง ที่ไดรวมกันทุมเท จนทําใหภารกิจที่สําคัญ งบประมาณตาง ๆ
ไมหลุดลอยไป ขอบคุณครับ
นายพนม ชาชิโย
- มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ
ประสงคทจี่ ะเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ผมขอขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกอง ผูบ ริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวม
สังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณสื่อมวลชน เคเบิล้ ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ
ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม ผมขอปดการประชุมครับ
ปดประชุมเวลา 16.05 น.
ลงชื่อ พณิดา ประเสริฐสังข ผูจดบันทึก
ลงชื่อ
สุเวช ชัยทองดี
ผูตรวจรายงาน
(นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข)
(นายสุเวช ชัยทองดี)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาเทศบาล
ลงชื่อ สรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามัญประจําสภา
(นายสรายุทธ ชาติบัญชากร) ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
รับรองแลว
ลงชื่อ พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่
(นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล)ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ลงชื่อ

วทัญู วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภา
(นายวทัญู วิจักษณบุญ) ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

วิวัฒน ธนะแพสย
(นายวิวัฒน ธนะแพสย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

