
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจาํป พ.ศ. 2559 

วันที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน ธนะแพสย  
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ  ชาติบัญชากร  
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  

10 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
12 นายวริน   ศิริพานิช วริน   ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร  
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 นายศิริพันธ  ศรีกงพล ี
 

ศิริพันธ  ศรีกงพล ี
 

ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

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

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
2 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ  หวังทรัพยทว ี รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
3 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
5 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
6 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผอ.สํานักการศึกษา 
7 นายอลงกรณ  นาเมืองรักษ อลงกรณ  นาเมืองรักษ รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
8 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ กาญจนหงส ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
9 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 

10 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล  นิลผาย รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
11 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
12 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร วัฒนา  กระวีสายสุนทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
14 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ 
15 นายสนั่น  อุตอามาตย สนั่น อุตอามาตย ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาล 
16 นายกองพล  ศิริเวช กองพล ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
17 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
18 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
19 นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร ทวิชา  ปรเมษฐวรางกรู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
20 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนฯ 
21 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
22 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
23 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
24 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
25 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุฯ 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 ผูแทนชุมชน   
1 นางพูลทรัพย  บูรณะกิตต ิ พลูทรัพย บรูณะกิตต ิ กรรมการชุมชนมั่นคงพัฒนา 
2 นางหนูจันทร  อารเีอื้อ หนูจันทร  อารีเอื้อ กรรมการชุมชนมั่นคงพัฒนา 
3 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง รองประธานชุมชนโรงเรียนเมือง 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 
6 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุม  
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิาร
สถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป 
พ.ศ. 2559  มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอนครบั 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559  
ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25                 
แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ลงชื่อ นายพิเชฐ  สุขเพสน ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมีนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบ 
วาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1/1 
ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด   
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ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1/1 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข ขอเชิญครบั มีไหมครับ เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดแกไข ผมขอมตทิี่ประชุม   
นะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1/1 ประจําป พ.ศ. 2559 
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โปรดยกมือ เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเปนเอกฉันท หมดระเบียบ   
วาระที่ 2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1) ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คําแถลงงบประมาณ   
นายกเทศมนตรี ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะบรหิารเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดจะไดเสนอรางเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป  ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดอกีครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  
ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจงึขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาทกุทาน ไดทราบถงึ
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้               
1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
เทศบาลเมอืงรอยเอด็ มสีถานะการเงนิดังนี ้1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 181,651,584.06 บาท 1.1.2 เงินสะสม 
จํานวน 125,379,038.73 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 62,458,275.90 บาท 1.1.4 เงินกูคงคาง 
จํานวน 34,604,338.65 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม     
พ.ศ. 2559 (1) รายรับจรงิ จํานวน 389,977,416.26 บาท ประกอบดวย  หมวดภาษีอากร 24,479,055.75 
บาท  หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนญุาต 11,028,951.70 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
13,516,314.79 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,556,968.34 บาท หมวดภาษีจัดสรร 89,850,581.68 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 245,545,544.- บาท (2) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 67,382,453.45 
บาท (3) รายจายจริง จํานวน 320,916,625.62 บาท ประกอบดวย งบกลาง 15,188,149.22 บาท งบบุคลากร 
173,901,648.18 บาท งบดําเนินงาน 103,778,065.37 บาท งบลงทุน 1,883,058.- บาท  งบเงินอุดหนุน 
26,165,704.85 บาท (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 60,661,463.34 บาท 
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม 14,736,583.- บาท  3. งบเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  รายรับจรงิ 28,319,255.24 บาท รายจายจรงิ 5,731,062.86 บาท กําไรสะสม 
24,470,207.70 บาท         เงินสะสม 116,390,593.63 บาท กูเงินจากธนาคาร กองทุนสงเสริมกจิการเทศบาล 
และอื่นๆ 85,863,802.89 บาท เงินฝากธนาคาร 20,826.93 บาท ทรพัยรบัจํานํา 236,714,275 บาท  รายได
จัดเกบ็เอง หมวดภาษีอากร 24,810,000.- บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนุญาต 11,764,000 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 15,300,300 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย 7,650,000 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,330,000 บาท  รวมรายไดจัดเกบ็เอง 64,854,300 บาท  รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร  111,070,000 บาท  รวมรายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรให       
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น  111,070,000 บาท รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 311,784,010 บาท รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 311,784,010 บาท 
รวมทั้งสิ้น 487,708,310 บาท  รายจาย งบกลาง ประมาณการป 2560  48,417,260 บาท งบบุคลากร 
249,249,300 บาท งบดําเนินงาน 162,117,710 บาท งบลงทุน 1,855,300 บาท งบรายจายอื่น 150,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน 25,918,000 บาท  รวมจายจากงบประมาณทั้งสิ้น 487,707,570 บาท หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดานบริหารงาน
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 51,553,360 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,459,600 บาท ดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศกึษา 277,015,750 บาท แผนงานสาธารณสุข 11,650,900 บาท แผนงาน
สังคมสงเคราะห 4,617,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 39,074,200 บาท แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 
785,000 บาท แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,945,300 บาท ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 9,690,900 บาท แผนงานการพาณิชย 6,498,300 บาท ดานการดําเนินงานอื่น แผนงาน
งบกลาง 48,417,260 บาท งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 487,707,570 บาท รายจายตามงานและงบรายจาย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวม 30,562,360 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,038,600 
บาท งานบริหารงานคลงั รวม 17,952,400 บาท รวมทัง้สิ้น 51,553,360 บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 10,965,500 บาท งานเทศกจิ รวม 5,184,100 บาท   
งานปองกันภัย ฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย รวม 1,310,000 บาท รวมทั้งสิ้น 17,459,600 บาท แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 8,892,100 บาท งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
249,340,200 บาท งานระดบัมัธยมศึกษา รวม 16,263,450 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดบั รวม 2,520,000 
บาท รวมทัง้สิ้น 277,015,750 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,882,300 
บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข  รวม 5,768,600 บาท รวมทั้งสิ้น 11,650,900 บาท  แผนงานสงัคมสงเคราะห 
งานบรหิารทั่วไปสงัคมสงเคราะห รวม 4,617,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,617,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาถนน รวม 14,934,000 บาท งานสวนสาธารณะ รวม 7,989,300 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รวม 16,150,900 บาท รวมทั้งสิ้น 39,074,200 บาท  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 785,000 บาท รวมทั้งสิ้น 785,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,163,900 บาท งานกีฬาและ
นันทนาการ รวม 14,734,400 บาท        งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 3,180,000 บาท งานวิชาการวางแผน
และสงเสรมิการทองเที่ยว รวม 1,867,000 บาท รวมทัง้สิน้ 20,945,300 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบรหิารทั่วไปอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,215,800 บาท งานโครงสรางพื้นฐาน รวม 7,475,100 บาท  รวม
ทั้งสิ้น 9,690,900 บาท แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด รวม 2,522,000 บาท  งานโรงฆาสัตว รวม 
3,976,300 บาท รวมทั้งสิ้น 6,498,300 บาท  งบกลาง งานงบกลาง รวม 48,417,260 บาท รวมทั้งสิ้น 
48,417,260 บาท  เหตุผล เพื่อใช ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบรหิารฯ  ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบตอไป 

นายพิเชฐ  สุขเพสน     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ     งบประมาณ พ.ศ. 2560  ใหที่ประชุมทราบแลว เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ขอ 45  วรรคสาม กําหนดวา 
ในการพิจารณาเทศบัญญัตงิบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได ตองพจิารณาเปน 3 วาระ กลาวคือ      
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ และในการ 
พิจารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ชั่วโมง  นับแตสภาเทศบาลมีมตริับหลกัการ 
แหงรางเทศบัญญัติ ตอไปเปนการพจิารณา  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ขอหารือสมาชิกสภาฯ วาจะอภิปราย 
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เปนสวนแผนงานหรือจะอภิปรายภาพรวม มสีมาชิกทานใด จะอภิปราย เชิญครบั มีสมาชิกทานใดจะเสนอไหมครบั  
เชิญทานวริน  ศิริพานิช ครับ 

นายวริน  ศิริพานิช  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผมนายวริน  
สมาชิกสภาฯ ศิริพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ ขอเสนอใหมีการอภิปรายภาพรวม ครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครบั ไมมีนะครับ ถาอยางนั้น ก็ยึดตามทีท่าน
ประธานสภาฯ  วริน  ศิริพานิช เสนอนะครับ คือใหอภิปรายภาพรวม แลวใหคณะผูบรหิารตอบครั้งเดียวนะครับ         
มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครบั โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร ครับ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบังบประมาณ
เกี่ยวกับเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 กระผมไดต้ังขอสงัเกตไวในเรื่องเกี่ยวกับ รายรบั และรายจาย
ของงบประมาณที่เราจะใชในการบริหารงานในงบประมาณ 2560 โดยตั้งขอสังเกตเปนประเด็นใหญๆ  เริม่จาก          
ในประเด็นของรายรับกอน ซึ่งรายรบัจากที่ไดตั้งงบประมาณไวโดยภาพรวม ก็นับวาตั้งงบประมาณรายรบัที่เหมาะสมกบั
เศรษฐกจิ เนื่องจากวาสภาพเศรษฐกจิปจจบุันนี้ไมมีความเหมาะสมที่จะมีการเกบ็รายรับไดเพิ่ม แตทางผูบริหารก็ไดมีการ
ตั้งงบประมาณไวที่ 12% จากรายรบัรวม 12.96%  น่ีก็แสดงไดวาเปนการบรหิารงานในเชิงรุก สําหรบัในรายละเอียด
เกี่ยวกับรายรบัก็มปีระเด็นหนึง่ จะตัง้ขอสงัเกตเกี่ยวกับคาธรรมเนียมในการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
เนื่องจากวา มีการลดลงที่คอนขางที่เยอะ ประมาณเกือบ 40% กระผมจงึอยากจะเรียนถามวาในประเด็นดังกลาว 
สาเหตุใดจึงลดลงจํานวนมาก หรืออาจจะมีการสรางโรงฆาสตัวในเขตรอบ ๆ หรือไม ที่เกิดการแขงขันในการบริการ
ประชาชน ขามมาในประเด็นของรายจาย ดูจากงบประมาณโดยสวนรวม ก็มีการตั้งงบประมาณไวใชจายโดยเหมาะสม 
ซึ่งอยางเชนคาตอบแทนในหนาที่ 29 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการจาก 380,000 อันนี้กเ็ปนรายจายที่ลดลงคอนขาง  
ที่เยอะ ซึง่ในประเด็นนี้กอ็ยากจะกราบเรียน วาลดลงขนาดนี้จะทํางานไดหรือเปลา ก็อยากใหชี้แจง อีกประเด็นหนึง่ ซึ่ง
จะเกี่ยวกบัเงินเดือน จริง ๆ ก็ไมอยากอภิปรายแตเผอิญประเด็นวา ลดลงเยอะกเ็ลยมีขอสงสัยวาจะปฏิบัตหินาที่กัน
อยางไร ในหนาที่ 41 บรรทัดแรก เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จาก 37 ลาน ลดลงไปเหลือ 12,718,800 บาท      
ซึ่งคอนขางทีจ่ะลดลงเยอะ กก็ราบเรียนถามวาประเด็นดังกลาว ปงบประมาณที่ผานมา เราใชไปเกี่ยวกับพนกังาน
ชั่วคราวอะไรตาง ๆ หรือไม เพราะจรงิ ๆ ลดลงคอนขางทีจ่ะเยอะ แลวก็ในหนาที่ 42 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเดก็ 
ซึ่งผมมองวาคาใชจายมันเกี่ยวกบัคาอาหารเด็ก ก็ไมทราบเหตุผลวาเด็กลดลงหรือไม แตในเชิงตรรกะยังไงก็แลวแต     
ผมก็อยากใหคุณภาพ ในสวนของอาหารของเด็ก ๆ ซึ่งดูแลวงบประมาณลดลงกวา 13% ก็อยากขอคําช้ีแจง สําหรบัผม 
ก็มีเพียงเทานี้ครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  ครับ
ประธานสภาฯ   

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ดิฉัน              
สมาชิกสภาฯ นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ในญัตติของงบประมาณ ก็ขอ
อนุญาตที่จะอภิปราย เรื่องแรกคือในหนาที่ 3 จะเห็นวาทางผูบริหารมีงบประมาณใหเห็น 3 ป ที่ชัดเจนเปรียบเทียบกัน 
จะเห็นวางบประมาณของเทศบาลโดยรวมแลว ดูเพิ่มมากขึ้นประมาณ 36 ลานบาท จะเห็นไดเลยวาที่เพิ่มเตมิตรงนี้   
อีก 36 ลานมาจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งตรงนี้ไมทราบวาเปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่เราไดมาจากอะไร และใน
ประเด็นตอไปคือในสวนของงบประมาณรายจายของป 2560 คือหนาที่ 10 จะเห็นไดวางบลงทุน ปนี้ ป 2560       
เราเหลือเพียงแคหนึ่งลานแปดแสนกวาบาท ซึง่จะเห็นไดวานาจะเปนการบรหิารงานที่คอนขางจะลําบาก ในเรื่อง
งบประมาณของเทศบาลในงบลงทุนเพียงแคนี้ แตเช่ือมั่นวาโดยศักยภาพของผูบรหิารและพนักงานเทศบาลเอง เรานาจะ
สามารถผานชวงเวลานี้ไปไดและสามารถทีจ่ะทําใหเทศบาลของเรายงัมีการพฒันาในดานตาง ๆ ตอไป และจะเห็นไดวา
ในงบประมาณในปนี้ หลายอยาง หลาย ๆ โครงการ ไดถูกตัดทอนลงไปซึง่ก็เปนเรื่องที่คิดวานาจะเนื่องมาจาก
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งบประมาณที่นอยลง และอีกสวนหนึง่ที่อยากจะสอบถาม เอกสารที่ไดมาจะเห็นไดวาในแตละชองจะมี หนาแรก  
คอลัมนแรกของรายการจะเห็นไดวาบางรายการหายไป ช่ือไมเต็ม จะขออนุญาตยกตัวอยางใหเห็นภาพ เชน ในหนา 40 
คาใชสอย โครงการพัฒนาและยกระดับ แลวกห็ายไปเลยกเ็ลยไมรูวายกระดับอะไร มีเยอะทีเ่ปนลักษณะนี้ ก็จะเห็นไดวา
ถาจะตองใหสมาชิกไปอานในแตละหนา ขางหลงั ซึ่งเปนรายละเอียดของโครงการ นาจะยากลําบากพอสมควร ซึ่งตรงนี้
ถือวาผูจัดทําตองการสรปุใหเราเห็นภาพชัดเจนวาในแตละโครงการคอืโครงการอะไรและงบประมาณเทาไหร ปรากฏวา
คอลัมนสั้นไป ทําใหชื่อโครงการหายไป ซึง่บางโครงการไมใชแคหนึ่งโครงการ มีหลายโครงการที่มีชื่อไมเต็ม อยางเชนหนา 
59 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางดาน แลวก็หายไปเลย ก็ตองกลบัไปดูในหนาหลัง ซึ่งจะเห็นวาทีห่ายไปไมต่ํากวา 20 – 
30 โครงการ ตรงนี้ก็อยากจะใหทางผูจัดทําไดมีความละเอยีดรอบคอบมากกวานี้ อันนี้คือขอสังเกต สวนในงบประมาณ
ตาง ๆ จะเห็นไดวาบางโครงการ เราลดคาพนักงานตาง ๆ ตํ่าไป ซึ่งก็นาจะเกิดจากการตองการทีจ่ะทํางบประมาณใหเปน
งบประมาณที่สมดลุ และดทีี่สุด จะเห็นวางบประมาณของปนี้ ผูบรหิารจัดทําอยางระมัดระวังและรอบคอบเนื่องจาก
งบประมาณที่จํากัด เพราะฉะนั้นจะเห็นวางบประมาณแตละโครงการถูกตัดไป แตในขณะเดียวกันก็ยังคงอยู จะเห็นวา 
ไมวาในเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาพาไปแขงในระดบัทองถิ่นและระดับประเทศ งบตรงนีเ้ราก็ยงัคงไว หรือวาในสวน
ของกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมจะเห็นไดวาในแตละโครงการไมไดลดลง จํานวนก็ยังคงเทาเดิม เพราะฉะนั้นถือวา       
ในภาพรวมผูบริหารจัดทํางบประมาณไดละเอียดและรอบคอบ ขอช่ืนชม แตในขณะเดียวกันก็อยากจะใหผูบริหารเอง   
ไดพิจารณา เกี่ยวกับโครงการทีเ่ราตัง้ไวเหมอืนเดิม ทัง้ทีร่ายไดเรานอยลง ซึ่งถาเปนไปไดก็อยากจะใหเขาไปพจิารณา   
ในแตละโครงการนั้น เชน โครงการนกักีฬาที่ไปแขง ที่ตั้งระดับทองถิ่นไว 800,000 บาท ระดับประเทศ 850,000 
บาท ซึ่งเราเขาใจวาเปนการสนับสนุนนักเรียนเพื่อใหไปแขงขัน ในขณะเดียวกันเราก็ตองดูตัวเราเองดวยเหมือนกัน       
วาเรามีศักยภาพแคไหน ในงบประมาณที่เรามจีํากัดทางดานนี้ ซึ่งเราเชื่อวาในงบประมาณทั้งหมด ผูบรหิารมเีจตนาที่ด ี 
ที่ตองการจะสนับสนุนนักเรียน ตองการที่จะสนับสนุนในทกุ ๆ ดาน ในกิจกรรมของเทศบาลเอง แตเราก็อยากจะให
ผูบริหารไดมองและตระหนักเชนเดียวกันวา ไมวาจะในดานโครงสรางพื้นฐานของโครงการทางดานสาธารณสุข           
ในโครงการดานการลงทุน  ทุกอยางลวนมีความสําคัญ ก็อยากใหแบง ๆ งบประมาณในสวนที่มีความจํากัด อยากจะให
ชวย ๆ กันดูแล แคนั้นเอง    ก็อยากใหกําลงัใจทัง้พนักงานเทศบาลทกุคนวาในปงบประมาณที่มีความจํากัดในปนี้ กเ็ชื่อ
วาคงจะมีความยากลําบาก   ในการทํางานมากขึ้นเชนเดียวกัน ก็อยากใหกําลังใจ และอยากใหปฏิบัตหินาที่กันอยาง
เต็มที่ตอไป ขอบคุณคะ      

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานอาทิตย กฤตตาคม  ครับ
ประธานสภาฯ   

นายอาทิตย  กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาทิตย กฤตตาคม 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 2 ก็เปนสวนทีอ่ยากชี้แจงใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรบัรู 
รับทราบวา เทศบาลของเราไดดําเนินการพฒันาบานเมืองไปถึงไหนอยางไรและการใชงบประมาณในการพัฒนา           
ไดเหมาะสมหรือไม สมาชิกสภา ก็ไดอภิปรายไปบางสวนแลว แตสวนที่ผมจะอภิปราย กเ็รื่องเกี่ยวกบังบประมาณทีจ่ะ 
คุยกันในวันนี้ ผมขอช่ืนชมในการทํางบประมาณสมดุลมาก ไมวาจะเปนงบกลาง แผนงานศึกษา สาธารณูปโภค           
แตสิ่งหนึง่ทีผ่มอยากจะชี้แนะ ตั้งขอสังเกตไววาการทํางบประมาณ จะมีทัง้เพิม่และลดตามภาวการณ ซึ่งผมไดตั้ง
ขอสังเกตไววา คําแถลงงบประมาณรายไดทีเ่ราจัดเก็บ ถาเราดูในหนาที 3 หมวดภาษีอากร เราเก็บเพิ่มได 1,580,000 
บาท นั่นแสดงวาผูบรหิารไดตระหนกัถึงความสําคัญของพนกังานที่จะสามารถจัดเกบ็รายไดเพิม่ขึ้นดานภาษีอากร 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ตัวนี้ลดลง ก็ไมทราบวาสาเหตทุี่ลดลงเพราะอะไร กล็องเปรียบเทียบกับประมาณ
การ ป 2559 กับประมาณการ ป 2560 หมวดรายไดจากทรัพยสินเพิม่ขึ้นเปน 1,870,000 บาท หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย เพิ่มขึ้น 300,000 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เพิม่ขึ้น 804,000 บาท รวมการจัดเกบ็
รายได เราประมาณการป 2560 ไว เพิ่มขึ้น 4,384,000 บาท นั่นแสดงวาศักยภาพพนักงานไดทํางานอยางเต็มทีเ่พื่อ
สนองนโยบายของผูบริหาร ซึ่งก็ขอชื่นชมพนักงานเทศบาลทุกทาน ที่ทํางานรวมกันกับฝายบริหารในการหาเงินมาพฒันา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเราใหพฒันายิ่งขึ้น ขอช่ืนชมดวยใจจริง มาดูรายไดจากการจัดสรรงบประมาณใหองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นของรัฐบาล หมวดภาษีจัดสรร อันนีเ้ราไดลดลง ประมาณการ ป 2559 114,820,000 บาท      
ป 2560 11,070,000 ลดลง 3,750,000 บาท อันนี้คือที่เราไดลดลง สวนเงินอุดหนุนทั่วไป ซึง่ผมก็ตั้งขอสังเกตวา
เพราะสาเหตุใด ประมาณการป 2559  276,140,520 บาท แตประมาณการ ป 2560 เราประมาณการไว 
311,784,010 บาท เพิ่มขึ้น 35,643,490 บาท รายไดจากรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปกติแลว
ถาเราเปรียบเทียบกบั 2558 ที่เราไดรับ เราประมาณการไดรับเพิ่มขึ้นนิดหนอย แตปนีเ้ราไดรับเพิ่มขึ้น ก็อยากจะ   
เรียนถามทานประธานถึงคณะผูบริหารวาทําไมถึงไดเพิม่ขึ้น นั่นคือรายรบัที่เราประมาณการ คณะผูบริหารเสนอตอสภา 
เรามาดหูนาที่ 1 งบประมาณรายจาย เปนงบกลาง ถาเราดปูงบประมาณ 2559 เรามีแค 19,984,490 บาท แตพอมา
ป 2560 เรามี 48,417,260 บาท เพิม่ขึ้น 28,432,770 บาท งบบุคลากร มีเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลววาลดลง
บาง เพิ่มขึ้นบาง ป 2559 239,995,280 บาท ป 2560 เพิ่มขึ้นเปน 249,249,300 บาท เพิ่มขึ้น 9,254,020 
บาท งบดําเนินงาน เพิม่ขึ้น 2,339,090 บาท งบลงทุน ป 2559 5,504,400 บาท ป 2560 เราไดนอยมาก       
งบลงทุนเปนงบทีส่ําคัญมาก ที่จะพัฒนาบานเมือง แตป 2560 เรามีงบลงทุนแค 1,855,300 บาท ลดลง 
3,649,100 บาท ในการประมาณการงบรายจายอื่น เทาเดิม เงินอุดหนุน ลดลง 74,000 บาท รวมรายจายหักลบ 
กลบหนี้กบัประมาณการรายรับ เราใชเงินจากการประมาณการรายจาย เหลือ 740 บาท จากประมาณการรายรับ      
ซึ่งถือไดวาการจัดทํางบประมาณที่ทําใหเหลอืนอยทีสุ่ด นั่นแสดงถึงความตั้งใจของฝายบรหิารที่ใชเงินใหคุมคา และ
สมเหตุสมผลสิ่งทีม่ันจะเกิดในบานเมืองของเราคือการพฒันาบานเมือง โดยความสามารถของผูบรหิารที่จะดําเนินการ
พัฒนาตอไปอยางยั่งยืน ผมขอสนบัสนุนการจัดทํางบประมาณ ป 2560 อยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ใหกาวไกลกวาเดมิ ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญทานนายกฯ  ครับ             
ประธานสภาฯ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในสวนที่ 
นายกเทศมนตรี  ทานสมาชิก ทั้ง 3 ทาน ไดกรุณาไดใหขอสังเกตและไดมีขอสอบถามถงึความแตกตาง           
ของการตัง้งบประมาณรายรับและทางดานรายจายดวย ซึ่งกต็องขอบคุณทางสมาชิกที่ไดมกีารตรวจดูในเรื่องของ       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 โดยละเอียด แลวก็ใชหลักของการเทียบเคียงวิเคราะหมาประกอบ     
ในการอภิปราย ก็ถือไดวาเปนประโยชนกับทองถิ่นอยางยิ่งที่จะไดชวยใหขอสงัเกต คําแนะนํากับทางคณะผูบรหิาร      
ในการจัดทํางบประมาณ ป 2560 ใหเกิดประโยชนสูงสุดในงบประมาณที่จะไดรบัมาในป 2560 และก็พจิารณา
รายจายในป 2560 ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ สําหรับในสวนของทานสมาชิกก็ไดแสดงความคิดเห็นวาไดมีการตัง้
รายรับไวในทิศทางที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกจิ คือ ไมไดตั้งไวสูงจนเกินไปจากสภาวะการคาดการณรายได
ที่จะเกิดข้ึนในป 2560  ซึ่งหลักตรงนี้ก็นําเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานวาคณะผูบรหิารไดใหความสําคัญกับการ             
ตั้งงบประมาณรายรับเปนอยางมาก เนื่องจากเพราะวาประมาณการรายรับที่เปนเหตุเปนผลและใกลเคียงความเปนจริง
ที่สุด ก็จะทําใหเราสามารถที่จะบรหิารไดอยางถูกตองเหมาะสม ถาตั้งประมาณการรายรับไมสูงเกินความจริงก็จะมี
ผลกระทบตอแผนงานโครงการทีเ่ราจะผานสภาฯ แลวก็ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งกห็มายถึงประสิทธิภาพในการบรหิาร
งบประมาณ ตรงนี้เราไดใหความสําคัญ แลวกเ็ชื่อมั่นวาประมาณการรายรับที่ประมาณการมีตรรกะแนวคิดกับเชิงขอมลู
เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป ประกอบกับแนวนโยบายแหงรัฐในการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับทองถิ่นในป 2560 ที่ไดผาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจมาแลว เราก็สามารถดําเนินการไดวา เราจะไดรบัมากขึ้นหรือลดลง หรือมีการปรับเปลี่ยน
หมวดประเภทเงินอุดหนุนอยางไร ซึ่งจะไดสอดคลองกบัทิศทางของพวกเรา อันนี้ก็นําเรียนใหสบายใจได สวนในเรือ่ง  
ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคาใชจายทีส่อบถามมาในหนาที่ 29 แลวก็สอดคลองกบัทานสมาชิกสภาคุณฐิติพร    
เชี่ยวพัทยากร ทีส่อบถามวาการพิมพรายละเอียดคาใชสอยตาง ๆ ในเลมงบประมาณไมครบถวนขาดหายไป อานแลว    
ก็ไมเขาใจ จะตองไปเปดดูในรายละเอียด ในเรื่องของแผน โครงการในรายจายตาง ๆ ซึ่งตรงนี้กเ็รียนช้ีแจงเนื่องจากวา   
ในการจัดทําก็ไปเอาขอมูลจากระบบ e - laas ซึ่งเปนระบบขอมูลรวม แลวก็จบัขึ้นมาพิมพ แตวาการพมิพทําใหขนาด
ชอง พอเกินกวากําหนดระบบตัดเลย ไมสามารถจะนําเขาบรรทัดที่ 2 ที่ 3 ใหพิมพเต็มจํานวนได ตรงนี้เปนเทคนิคของ
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ระบบซึ่งจะตองนําไปแกไขตอไป แตวาในรายละเอียดไดเขียนไวชัดเจน ครบถวน อันนี้ก็เรียนทําความเขาใจดวย       
ไมใชเฉพาะในหนาที่ไดใหขอสังเกตไว ทุกโครงการ แตละอยางจะพมิพครบถวนละเอียด ในสวนของรายจายชี้แจง
ประเภทรายจายแตละโครงการ แตละอยางจะพิมพครบถวนละเอียด ในสวนของรายจายในหนาที่ 29 ที่ไดสอบถามมา
เกี่ยวกับคาตอบแทนผูปฏิบัติการราชการ ซึ่งทานสรายทุธ ไดสอบถามก็ขอเรียนชี้แจงวา เดิมทีก่็อยูทีป่ระมาณ ป 2558    
4,500 กวาบาท แตป 2559 ตั้งไวที่ประมาณการ 380,000 บาท แลวพอมาป  2560 ลดลง สมาชิกก็เปนหวงวา  
จะทําใหการปฏิบัติราชการมีขอบกพรองแลวไมสามารถทํางานไดอยางอยางเต็มประสทิธิภาพหรือไม ก็ขออนุญาต    
กราบเรียนวา เนื่องจากป 2559 เราไดตั้งงบประมาณ คาเลือกตั้งไวคาดวาครบวาระเลอืกตั้ง แตวาคณะ คสช. ไดยกเลกิ 
งดการเลือกตั้ง ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวยังไมไดจาย แลวในป 2560  ก็คาดวาจะยังไมมีการเลือกตั้ง จงึปรับลดให
สอดคลอง เพราะวาคาตอบแทนนี้คือคาตอบแทนของผูปฏิบตัิงานในหนวยเลอืกตั้งทั้ง 37 หนวยในเขตเทศบาล ซึง่ตรงนี้
ก็ทําใหสอดคลองกับขอเทจ็จริง สวนในรายละเอียดในหนา 41 ที่สอบถามเกี่ยวกบัเรื่องของยอดงบประมาณทีห่ายไป    
ก็เปนหวงพนักงานของเราวา กลัววารายไดเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานที่ตั้งไวในป 2558 25 ลานเศษ ป 2559        
37 ลาน แลวป 2560 ตั้งไวแค 12,700,000 บาท ลดไปถึง 60% มีผลกระทบหรอืวามาจากอะไร ก็เนือ่งจากวา
ระเบียบหลกัเกณฑของการจัดทําระบบบญัชี e-laas ใหแยกประเภทชนิดดวย จึงเกิดหมวดรายจายใหมขึ้นมาในบรรทัด 
ที่ 3 ถัดลงมา คือเงินวิทยฐานะ ซึง่ในอดีตในแตละป จะไมมหีมวดนี้ ก็ไปรวมในหมวดของเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน  
แตวาในป 2560 ในระบบ e-laas ใหแยกไวเลยวาเงินแตละประเภทใชจายเทาไหรที่ชัดเจน จึงไดรวมทั้งเงินประจํา
ตําแหนง แลวก็เงินวิทยฐานะดวย เฉพาะเงินวิทยฐานะก็ 14,760,000 บาท กร็วมแลวก็ใกลเคียงกัน ก็เรียนเพือ่เขาใน
เรื่องของการจัดทํางบประมาณ ป  2560  ซึ่งสมาชิกไดสอบถาม ในสวนของทานสมาชิกสภาทานฐิตพิร ไดใหขอสงัเกต
เกี่ยวกับเรื่องรายรับอยูที่หนา 3 ในประเด็นรายไดที่ทางรัฐจดัสรรใหในหนาที่ 3 จํานวนเงินรายไดจากรฐัอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 234,000,000 บาท ในป 2558  ป 2559 276,000,000 เพิ่มขึ้นเล็กนอย พอมา     
ป 2560 เพิ่มเปน 311,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 30 ลานบาท อยางที่เรียนไป แลวก็ไปสอดคลองกับทาน
สมาชิกสภาเทศบาล คุณอาทิตย กฤตตาคม ก็ไดสอบถามวาเพิ่มขึ้นดี ทําไมเพิม่ขึ้นนอย นาจะเพิ่มมากกวานี้ อยางที่ทาน
เรียนถาม ก็เรียนชี้แจงวาเนื่องจากวารายไดทีร่ัฐอุดหนุนมาใหที่ในป 2560 เปนการเปลี่ยนหมวดประเภท นั่นคือ
หมายความวาเดิมทเีงินอุดหนุนทั่วไปทีร่ัฐใหมาไดแยกเงินประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึง่เปนหมวดวาดวยการจาย    
คาเบี้ยผูสูงอายุ คนละ 600 คนละ 800 คนละ 1,000 บาท ไปอยูในอุดหนุนเฉพาะกิจของแตละปกบัเบี้ยผูพกิาร     
แตพอมาป 2560 รัฐบาลโดยคณะกระจายอํานาจไดเปลี่ยนหมวดเงินนี้ใหม จากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ซึ่งเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจไมตองมาตราเปนเทศบัญญัติ ไมตองผานสภาฯ จายกับรัฐบาลตรงตามนโยบายแหงรัฐ แตพอเปลี่ยนหมวด    
มาเปนอุดหนุนทั่วไป ใหยายจากหมวดอุดหนุนเฉพาะกจิ ซึ่งไมเคยผานสภาใหมาผานในสภาดวย เงินตรงนีจ้ึงเพิ่มเขามา
ประมาณ 30 ลานบาท คือโดยเฉลี่ยเราจายเงินใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ เดือนละประมาณ 2,500,000 บาท ประจําทกุ
เดือน 12 เดือน ก็ประมาณ 30 ลานบาท ตัวเลขที่เพิม่ขึ้นกเ็พิ่มตามหลกัเกณฑที่ในระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณ
ป  2560 ซึ่งยายหมวดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ มาอยูในอุดหนุนทั่วไป จึงเพิ่มขึ้น นั่นหมายความวาเงินเพิ่มขึ้น แตเปน
เงินที่ตองปฏิบัติตามภารกิจที่รัฐถายโอนมาให สวนกรณีทีท่านสมาชิก ทานฐิติพร ไดสอบถามวาเงินรายไดทีร่ัฐจัดเก็บให 
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดลงหายไป ในกรณีที่อยูในหนาที่ 3 เดิมที่เคยไดรบัอยูที่ 121 ลานบาท แตป 
2560  หรือป 2559  114 ลานบาท แลวป 2560 ก็ลดลงไปอกีเหลอื 111 ลานบาท ดวยเหตทุี่ลดลงก็เนื่องจากวา
เราไดวิเคราะหเนื่องจากวาจะมเีงินหมวดหนึง่ที่มันมีทิศทางที่ลดลงอยางชัดเจนและตอเนือ่ง นั่นก็คือเงินวาดวย
คาธรรมเนียมจดนิติกรรมที่ดิน ที่ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดไดจัดสรรใหในเขตพื้นที่โฉนดที่ดินที่อยูในเขตเทศบาล ก็
เปรียบเทียบตัวเลขจะเห็นวาในป 2558 เราไดรบัรวมอยูทีป่ระมาณจากเดิม 121 ลานบาท ในหมวดเดียว วาดวยเรื่อง
คาธรรมเนียมที่ดิน อยูทีป่ระมาณ 24 ลานบาทตอป แตป 2559 ที่ผานมาเหลืออีก 2 เดือน จะสิ้นปงบประมาณแลว 
ตัวเลขยังรบัอยูทีป่ระมาณ 12 ลานบาท แลวคาดการณวาจะไดรับอยูที่ไมเกิน 2 ลานบาท อยางมากที่สุดก็คืออยูที่
ประมาณ 14 แลวสภาวะเศรษฐกิจอยางนี้ อยางทีท่านสมาชิกไดเรียนแลววาเราตัง้รายรับอยางเหมาะสมกบัสถานการณ 
เราจงึไมกลาทีจ่ะตั้งหมวดน้ีใหสูงกวาน้ีไปได หรือเทียบเคียงป  2558 มาตั้งไวที่ 24 ลานบาท ก็ไมสามารถดําเนินการได
จึงตั้งไวเทาเดิมที่ 14 ลานบาท น่ีเปนเหตุหนึง่ที่หายไป ถาเทียบเคียงก็คือหายไปประมาณ 10 ลานบาท น้ีคือทีม่าวาหาย
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อยางไร สวนหนึง่ก็จะอยูโดยทั่ว ๆ ไป ในสวนของทีท่านสมาชิกไดกรุณาสอบถามในแตละสวน สวนทานอาทิตย        
กฤตตาคม ไดสอบถามเรื่องงบกลาง งบกลางทีสู่งขึ้น อยูในจากเดิมที่อยูที่ 19 ลานเศษ แตพอมาปนีง้บกลาง รายจาย  
อยูที่ หนาที่ 4 ไปเปน 48 ลานบาท เพิม่ขึ้นประมาณ 30 ลานบาทโดยประมาณ อันนี้ก็เหตุผลจากการที่เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เดิมทีท่ี่เคยไดรับในสวนของเบี้ยผูสงูอายุ กับเบี้ยผูพิการซึง่อยูในหมวดอุดหนุนเฉพาะกจิ แตพอมาป 2560  
ใหมาอยูในหมวดทั่วไป พอมาอยูในหมวดทั่วไป ในการตั้งรายจายในหมวดน้ี เขาใหไปตัง้อยูในหมวดงบกลาง จงึทําใหมี
ผลในการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 ลาน นั้นก็หมายความวางบกลางโดยปกติเราก็อยูที่ 19 ลาน 18 ลาน โดยปกติเพิม่ขึ้น
เปน 30 ลาน ก็ดวยเหตผุลระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณใหโอนหมวดของเบี้ยผูสูงอายุ และผูพิการใหอยูในหมวด
งบกลาง แลวไปตั้งรับในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป อันนี้ก็คือปจจัยทีท่ําใหตัวเลขที่ทานสมาชิกไดใหขอสังเกต ซึ่งผมได     
นําเรียนในเบื้องตนวากเ็ปนเรื่องที่ทางสมาชิกสภาไดทําการบานมาเปนอยางดี ไดทําหนาที่ในสวนของสภา ไดชวยตั้ง
ขอสังเกตใหคําแนะนําและสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลง ความแตกตาง สวนดานเพิ่ม สวนดานลด และการใชจาย
งบประมาณตาง ๆ ทีส่ําคัญก็คือ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับงบลงทุน วาต่ํามาก อันนี้ผมเห็นดวย ก็เนื่องจากภาวะที่       
กราบเรียนในเบื้องตนวา งบลงทุนในปนีห้ายไปเยอะ มีอยูเพยีง 1 ลานกวาบาท แลวในลานกวาบาทก็อยากเรียนกวา 
เปนเงิน ที่เราไดรับเงินอุดหนุนในสวนของทางดานการศึกษาโดยเปนงบเรื่องการซอมแซมอาคารเรียน ซึง่กรมฯ ใหมาเปน
งบลงทุน มีอาคาร มีโรงเรียน 8 แหง เฉลี่ยใหแหงละ 2 แสนบาทตอป ไดเงินมา 1,600,000 บาท เพราะฉะนั้น        
ในงบลงทุนทีม่ีอยู 1,855,300 บาท เอา 1,600,000 หกัออกกเ็ปนเงินเราจริง ๆ  250,000 กวาบาท เทานั้นเอง  
ใน 250,000 บาท ก็เปนงบทีม่ีความจําเปนมากซึ่งหลีกเลีย่งไมไดเลย ก็คือในเรื่องครุภัณฑในระบบ GIS ซึ่ง UPS ชํารุด 
ไมสามารถใชได  แลวตองตั้งงบประมาณใหม ซึ่งในหมวดครภุัณฑตองผานสภาฯ ราคาอยูทีป่ระมาณ 30,000 บาท แลว
สวนที่เหลือก็ไปในสวนของวิชาการ เวทีกลางแจง ซึ่งเราจะไดรับการถายโอนจากจงัหวัดใหดูแล วาการที่จะทําใหจอ LED 
หนาเวทีกลาง มปีระสิทธิภาพ เราก็จําเปนตองซื้อ Note Book แลวก็กลองในการถายทําตัดตอขึ้นจอใหได ใชเงินอยูที่
ประมาณ 2 แสนกวาบาท นอกนั้นไมสามารถดําเนินการไดเลย ซึ่งอันนีก้็เปนเรือ่งที่นาหวงใย และเห็นใจ เขาใจ แลวก็
ขอสังเกตเกี่ยวกบัเรื่องปนี้เราจะตั้งเกี่ยวกับอุดหนุนของการศึกษาไวคอนขางจะมากเหมือนเดิม แตวาถาดูมากก็ไมเชิง 
เพราะวางบประมาณปดไมลงตัว เราก็ใหแตละกองฝายไดไปปรับลด หมวดคาใชสอย คาใชจาย ในแตละกอง ฝาย งาน 
ปรับลดลง อยางนอย 15% เพื่อทีจ่ะใหปดงบบัญชีใหได ซึ่งแตละกองก็ไปทบทวนวาโครงการไหนที่สามารถลดได หรือ
สามารถทีจ่ะแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได ก็ใหไปพิจารณาในแตละฝายแลว ก็ไดขอยุติในเบื้องตนวาเราก็ชวยกัน 
ปรับลดในสวนหนึ่ง แตสําหรบัในเรื่องของการพฒันาเยาวชน นักเรียน ก็เปนนโยบายสําคัญของผูบรหิารทีจ่ะตองการให
นักเรียนของเราไดมีโอกาสแลวกอ็ยางที่พวกเราตัง้ใจไววาตองการที่จะสรางโอกาส แลวใหเด็กเยาวชนเราไดประสบการณ
ที่ดี ๆ เพื่อไปพฒันาตอยอดในระยะยาว เพราะการลงทุนการสรางคนมันจะตองใชงบประมาณ ใชเวลา ถาเราจะไป
ยกเลกิโครงการที่เคยทํามาตอเนื่องแลว ก็คาดวาจะมผีลกระทบตอการพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาเยาวชนของเรา ก็พยายาม
ที่จะจัดสรรเงินลงไปใหโครงการเหลานี้อยูตอได แลวประการสําคัญที่งบลงทุนในปนีห้ายไปเยอะเนื่องจากวาไปลงทุนใน
เชิงสงัคม และสงเสริมในการพัฒนาเชิงการทองเที่ยวในการที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นระดับประเทศ ซึ่งก็จะมีทองถิ่นทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด มารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองทองถิน่
ที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา ในระหวางวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 นี้ เราก็ไดเปนเจาภาพ ซึ่งก็ตองมีการลงทุน
ในการพัฒนาเตรียมการในการจัดงานแขงขัน คาดําเนินงาน ในเรื่องของพิธีการตาง ๆ  คาดําเนินการตัดสิน คาปรบัปรุง
สนามแขงขัน คาดําเนินการอื่น ๆ จิปาถะ การประชาสัมพันธแลวการเตรียมการตอนรบัตาง ๆ ก็ใชเงินลงทุนไประดับ
หนึ่ง แตวาการลงทุนครัง้นี้ เราไดรับเงินอุดหนุนในการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาจากกรมสงเสรมิฯ 7 ลานบาท ก็ถือวา
เปนรายรับเขามาสวนหนึ่ง แลวนอกจากนี้ก็ยงัมเีงินสนับสนนุจากสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย อุดหนุน
ใหกับเทศบาลทีเ่ปนเจาภาพ 2 ลานบาท เรากจ็ะไดมีเงินรายรับเขามาอีก เปนเงินอุดหนุนทัง้หมด 9 ลานบาท แตวา
งบประมาณครั้งใหมในการจัดเปนเจาภาพครั้งนี้ ผูคนจะมารวมประมาณ 3,000 คน แลวเตรียมการตอนรบัใหเปน  
อยางดี ใหคนที่มาเยอืนเมอืงรอยเอ็ด กลับบานไปแลวคิดถึงเมืองรอยเอ็ด แลวนําความรูสึกดี ๆ จากการมารวมแขงขัน        
10 วันที่เมืองรอยเอ็ด ไดพบสิ่งที่เขาประทับใจ กลับไป เราไมอยากใหการจัดการแขงขันทีเ่ราเปนเจาภาพ มีขอบกพรอง
แลวทําใหเขารูสึกไมสบายใจ เราจะใหมีขอบกพรองนอยที่สดุ คณะผูบรหิารจึงไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเขาไปเพิม่
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จากเงินอุดหนุนที่เขามาอกีประมาณ 4 ลานบาท น่ันหมายความวาสรุปแลวเราจะใชเม็ดเงินทั้งสิ้นในการบรหิารจัดการ
แขงขันกีฬา อยูที่ประมาณ 13 ลานบาท เราไดรับเงินอุดหนุน 9 ลานบาท เราเพิ่มเติมเขาไปอีก 4 ลาน ในระบบทัง้หมด 
นี่ก็คือเรื่องทีเ่ราตองทําใหงบลงทุนนอยมากในปนี้ แตสวนหนึ่งคือประมาณซัก 4 ลานบาท เราไปลงทุนเชิงการสงเสริม
การทองเที่ยว และเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬา นี่คือเหตผุล และขอจํากัดของงบประมาณตลอดจนนโยบายทีผู่บริหาร
คิดวาการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปนี้ จะไดคุมคาและเกิดประโยชนสงูสุดในขอจํากัดทีเ่รามี ก็ขออนญุาตเรียน
และใหขอมลูกบัทานสมาชิกไดประกอบการพิจารณาในวาระขั้นรับหลักการครับ ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานรองฯ วัฒนพงษ ชิตทรงสวสัดิ์ ครับ                                              
ประธานสภาฯ   

นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                      
รองนายกเทศมนตรี ขอเรียนใน 2 ประเด็น ในขอซักถามของทานสมาชิกสภา ทานสรายุทธ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด เขต 1 ในเรื่องของคาธรรมเนียมควบคุมการฆาสัตว และการจําหนายเนื้อสัตว ที่ตั้งไวในป 2559  
750,000 บาท ในหนาที่ 10 แลวป 2560  450,000 บาท จรงิ ๆ ต้ังไวเทาเดมิ แตมีวิธีการตั้งงบประมาณ ประมาณ
การรายรับในการปรับเปลี่ยนใหตรงหมวดใหถูกตอง ในสวนหนึ่งคาธรรมเนียมการควบคุมเนื้อสัตว และจําหนายเนื้อสัตว 
จะมรีวมการจัดเก็บอยูหลายอยาง ไมวาจะเปนเงินอุทิศ คาขนเนื้อ คาตลาดตาง ๆ  มีหลายหมวดในคาธรรมเนียมตรงนี้  
ก็เลยมีการจัดประมาณการรายรับแบบใหมใหตรงหมวด มีการปรบัเพิ่มในหนา 21 คือ ในหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เงินทีม่ ี
ผูอุทิศใหสวนหนึง่จะมาอยูในตรงนี้ 300,000 บาท จะเห็นวาจะมีการเพิ่มขึ้น 100% คือ 700,000 บาท จะไปรวม
กับรายไดอื่น ๆ ที่มีคนอทุิศใหกบัเทศบาลเหมือนกัน แตตัวน้ีจะฝงอยู 300,000  แตในการประมาณการ คาธรรมเนียม
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ไมไดลดลง ขอบคณุครับ  

นายพิเชฐ  สุขเพสน    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  ขอเชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใด  
ประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติข้ันรับหลักการ สมาชิกทานใด   
เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โปรดยกมือครับ  
เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ตอไปเปนการพจิารณาในข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใด
จะเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลาเทาใด  โปรดยกมือครบั  ขอเชิญทานพนม  ชาชิโย ครับ 

นายพนม  ชาชิโย   -  ผมเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลา 7 วัน ครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นายพิเชฐ  สุขเพสน       -  ขอผูรับรองดวยครับ มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
ประธานสภาฯ หรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานพนม ชาชิโย  
ไดเสนอเวลาแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ  ที่จะเสนอ 
ขอแปรญัตติไดกับกรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว และนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ    
นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
สมาชิกสภาฯ สําหรับในวาระอื่น ๆ ผมกอ็ยากฝากในเรือ่ง ในชวงนี้เปนชวงฤดูหนาฝน ในหลาย ๆ เขตเทศบาล 
ไดเกิดฝนตกและน้ําทวมขัง ซึง่เปนทีส่ังเกตวาในบางจุดมีการทําถนนไดไมนานแลวก็มีการวางทอใหม แตประเด็นที่       
กราบเรียนถามคือ หมายถึงวาเกิดน้ําทวมขัง พอดีวาในประเด็นดังกลาวใหตรวจสอบดูวา สิ่งปฏิกูลในการกอสราง 
เมื่อแลวเสร็จ มกีารขุดลอกไปหรือเปลา มีขอสงัเกตวาเพิ่งเสร็จใหม ๆ  มีน้ําทวมขัง จริง ๆ เสรจ็ใหม นาจะตองระบายได 
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อยางรวดเร็ว อันนี้ ก็อยากฝากไว และอีกประเด็นหนึ่งทีอ่ยากตั้งขอสงัเกตไววา ในเขตรอยตอของเทศบาลและเขต อบต.  
ตาง ๆ ซึ่งเปนรอยตอ เชน ทางคุมหนองหญามา หรือจะเปนทางตําบลรอบเมือง ไดมีการบรูณาการหรือไม ในการวางระดับ 
แนวทอของระดบัเขตตอของ อบต. และเขตตอของเทศบาลวามีการวางระดบัโดยการบรูณาการรวมในเขต วาการถาย 
ระดับน้ําจะลงไปไดอยางไร เพราะวาสิ่งที่ไดเห็นดังกลาว เขตใน อบต. พื้นที่ต่ํากวาก็จรงิ แตวาน้ําไมทวม ในเขตเรามันทวม 
เราสูงกวากจ็รงิแตเราทวม ก็เปนที่สงสัยวาการวางระดับแนวทอถูกตองหรือไม และในระยะยาวก็อยากฝากผูบรหิารวา  
หากมีการดําเนินการ ซึ่งอาจจะเหมือนกับในเรื่องของการปองกันอัคคีภัยโดยการรวมมือกันกับ อบต. ทั้งหมด การวางแผน 
เรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทัง้ระบบ ถาเรามีการบริการรวมกัน จะเปนการดมีาก ทุกระบบผมกราบเรียนวาทุกระบบ 
ไมใชแคระบบน้ําอยางเดียว จะเปนภาพ CCTV  ภาพถนนหนทางที่เชื่อมรอยตอระหวางเขตเทศบาลเพราะวารอยตอ 
เทศบาล เชน ถนนบางเขต ทางหนองหญามา นับจากปากซอย 200 เมตร หลังจากนั้นกจ็ะเปนเขต อบต. ซึง่ถนนดังกลาว 
สังเกตไดจากงบประมาณที่ตางกัน ฉะนั้นเพื่อเปนการบรกิารในเขตอําเภอเมืองดวยกัน ผมกม็องวาเราตองทําดวยกัน  
เพื่อจะใหเสร็จและสมบรูณ หากทําคนละครัง้คนละทีก็จะไมเรียบรอยและเปลอืงงบประมาณหลายครั้ง หากเปนไปได  
ก็ขอฝากไวเทานี้ ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดจะอภปิราย เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรีฯ สําหรับขอสังเกตในเรื่องอื่น ๆ ทีท่านสมาชิกสภา ทานสรายทุธ ไดกรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรือ่ง 
ถนนที่ทําไปแลว วางทอแลว และยงัมีน้ําทวมขงั ก็คงจะตองขอรายละเอียดวาตรงไหนจุดไหน อยางไร ประการที่ 1  
ประการที่ 2 โดยระบบแลวคณะผูบรหิารไดมอบนโยบายใหกับทางเจาหนาทีฝ่ายสาธารณสุข เราจะมทีีมทีเ่กี่ยวกับ           
ผูปฏิบัติการดูแลเกี่ยวกับระบบระบายน้ําหรอืการลอกทอ การดูดโคลนตามบอพักถนนตาง ๆ ในเขตเทศบาลตลอดทั้งป      
โดยมีแผนการปฏิบัติตลอด ไมใชออกเฉพาะหนาฝน แตก็จะทําไปเรือ่ย ๆ นั่นคือสวนที่ 1 ก็คิดวาคุณภาพในเรื่องของระบบ 
ระบายน้ําของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมปีระสิทธิภาพอยางแนนอน ประการที่ 2 เกี่ยวกบัเรื่องของภารกจิสรางอาคาร เราก็ได 
มีมาตรการรวมกับทางกองชาง เมื่อผูขออนญุาตไดกอสรางอาคาร ไมวาจะเปนพื้นที่ที่ติดถนนสายหลกัหรือสายรองก็แลวแต 
เศษวัสดุการกอสราง กอนทีจ่ะมกีารตรวจรบั ขอเลขบาน เราก็จะมกีารใหคณะกรรมการ ทีมงานของสาธารณสุข ไปดูระบบ 
ระบายน้ําหรือทอระบายน้ําหนาสถานที่กอสรางแหงนั้นวามอีะไรลงไปทีท่ําใหระบบระบายน้ําอุดตัน หรอืทําใหระบายนํ้า 
ไมสะดวกหรือไม อยางไร โดยมีการวางเงินประกันไวดวยในขณะที่มีการขออนญุาตกอสราง ซึ่งมาตรการเหลานี้ก็ชวยได 
มากทีเดียว แลวชางเขตเองก็ไปตรวจสอบเปนระยะ ในการวางวัสดุกอสราง ไมวาจะเปนหิน ทราย เศษวัสดุ ถารุกล้ําเขาไป 
ในที่ผิวจราจรมาก เราก็ขอใหเกบ็และนําเขาไปในพื้นที่อาคาร มาตรการเหลานีผ้มคิดวาก็เปนสวนที่ชวยบรรเทา และไมได 
เพิกเฉย สวนปญหาหลักทีเ่ราหนักใจอยูก็คือถนนรณชัยชาญยุทธ เหตุผลเพราะวาเปนถนนที่เรารบัถายโอนจาก      
กรมทางหลวงมา แลวกก็รมทางหลวงไดมีภารกิจสรางพฒันา ปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา แตวาไมเสรจ็สมบรูณ 
เลยทเีดียว นั่นหมายความวา ระบบระบายน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งทอระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธจากสี่แยกหลกักิโลศนูย 
หรือสี่แยกโรงพยาบาล ไปทางดานอําเภออาจสามารถหรือไปทางชุมชนหนองหญามา ทีร่ะบบระบายน้ําไปถึงซอย 
รณชัยชาญยุทธ 23 เทานั้นเอง จากซอย 23 ไปจนถึงสี่แยกบายพาสหนองหญามา ไมมีทอระบายนํ้าเลย เปนระบบ 
รางเปลอืยรองน้ําธรรมชาติ ก็มีประชาชนที่ไดมีการวางสิ่งของไมวาจะเปนถมทางเขาบานหรอืวาตอเติมมาทําใหระบบ 
ระบายน้ําทัง้ 2 ฝง ก็ขาดประสทิธิภาพไป ก็เปนปญหาใหญ ความเชื่อมโยงระหวางเทศบาลกับ อปท. รอบขางเรา 
 ไดมีการทําแผนและพูดคุยกันในระยะหลัง กอนหนานั้นตางคนก็ตางติดขัด ตางคนก็ตางมีแผนของตนเอง หลงัจากที่เรา 
ไดมีการประชุมวาการจัดทําแผนโครงขาย เครือขาย ถนนที่มีความเชื่อมโยงกัน ตองมาคุยกันกอน และออกแบบให 
สอดคลองกัน ทางทีมชางของเรากับของ อบต. ก็ไดมีโอกาสพูดคุยกัน แลวก็รวมกันพฒันา ยกตัวอยางถนนรณชัยชาญยทุธ  
ซอย 38 หรือถนนที่ไปหัวแฮดเกา ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอชัดเจน ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับ อบต. รอบเมือง  
ซึ่งมปีญหารวมกัน ก็ไดมีการประชุมวางแผนทั้งระบบ แลวกก็ารจัดทํางบประมาณในปงบประมาณเดียวกัน อยางนี้เปนตน 
 ที่อื่นก็มี อยางนี้เราก็ไดมีการพูดคุย สวนระดบั แนนอนวามมีาตรฐานอยูแลว เนื่องจากวาระบบระบายน้ําของเราม ี
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คลองคูเมือง จุดระบายตํ่าสุดก็คือที่ฝายน้ําลนปากกระโถนตรงโคงบานชฎาทอง หรือมมุโคงวัดบรูพาภิราม เปนจุดต่ําสุด 
เพราะฉะนั้นจุดระบายน้ําก็ใชจุดนีเ้ปนจุด 00 ทิศทางทีจ่ะระบายน้ําลงสูคลองคูเมืองได ไมวาจะเปนฝงในเมืองโบราณ  
เมืองเกา หรือนอกเขตเมอืงนอกคลอง ก็จะมีทิศทางในการระบายน้ําเขาสูคลองคเูมือง ในสวนที่ไกลออกไป กร็ะบายไป 
นอกเมืองทางบายพาส โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนรณชัยชาญยทุธ ก็จะระบายไปลงทีห่วยรากไถ ขางคลองชลประทาน  
อยูหนองหญามา ซึ่งเราไดวางระบบปลายทอไวเรียบรอยแลว รอรับโครงการของทางหลวงทีจ่ะมาพัฒนา หนาโรงเรียน 
เทศบาลหนองหญามา เนื่องจากขณะนี้ของบประมาณไปอยูที่ 25 ลาน แลวก็อยูในความดูแลของทางหลวง ถาโครงการนี้ 
สําเร็จขึ้นมา ความเชื่อมโยงระหวางถนนรณชัยชาญยุทธ ทอระบายน้ํากจ็ะมกีารระบายไดทัง้ 2 ฝง คือฝงทิศตะวันตกและ 
ฝงทิศตะวันออก ถาระบบระบายน้ํานี้สมบรูณ ซอยตาง ๆ ในรณชัยชาญยุทธ เหลานี้กจ็ะหมดปญหา แตวันนี้ระบายน้ํา 
ในบางสวน เหตุผลก็เพราะวาการะบายน้ําเขาสูถนนสายหลกั คือ รณชัยชาญยุทธ มันมีระบบระบายน้ําที่ยังไมสมบูรณ  
ก็มีการแกไขปญหาโดยการลอกทอ ขุดรอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกบัประชาชน แตวาไมไดเกิดจากการทําถนนใหม 
แลวขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถระบายนํ้าได ก็คงไมถูกตองนัก ก็เชื่อวาในโอกาสตาง ๆ มีการสํารวจวางแผน มกีาร 
กําหนดรองรบักบัโครงการในอนาคตที่ชัดเจนแลว สวนการพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ํา เรามีการดูแลตลอดทัง้ป  
เวนแตเหตุทีเ่กิดข้ึนในการที่ฝนตกหนักจรงิ ๆ ระบายน้ําไมทนัในบางพื้นที่ หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ก็จะไดนําเจาหนาที่และสาธารณสุขออกไปชวยแกไขปญหาเฉพาะหนา คือ ไปสูบระบายได เพราะฉะนั้นกเ็รียนใหทาน 
สมาชิกไดทราบวา เราไดมีแผน มกีารประสานและไดมีทิศทางที่ชัดเจนในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลของเรา  
ก็ขอไปดูในรายละเอียดที่ทานสมาชิกไดพูดถึงวาถนนที่ทําเสร็จใหม ๆ แลวน้ํายังทวมอยู กจ็ะไดไปดูในรายละเอียดตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ อกีหรือไม ครับ ขอเชิญทานรองฯ เรืองรัตน 
ประธานสภาฯ           รัตนโภคาสถิต ครับ  

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ก็ขอนําเรียนเพิ่มเติมทีท่านสมาชิกไดกรุณาสอบถาม เพิม่เตมิจากทานนายกฯ ที่ไดนําเรียนที ่
ประชุมแลว นอกจากในสวนของกระบวนการที่ทานไดเรียนไปแลว ก็ยังจะมีอีกสวนหนึ่งก็คือในกรณทีี่มีการตรวจรับ 
การกอสราง เทศบาลจะเนนในเรื่องของการขุดลอก หรอืรื้อในสวนที่มีเศษวัสดุ ซึง่อาจจะอุดตัน โดยคณะกรรมการตรวจรบั     
ก็จะตองดําเนินการใหผูรบัเหมา หรือผูรับจาง ดําเนินการกอนที่จะมกีารตรวจรบั โดยเฉพาะทอระบายน้ํากจ็ะใหสวนของ 
ตัวแทนของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เขารวมเปนกรรมการตรวจดวย ถาอยูในโรงเรียน ก็ตองใหโรงเรียนรวมดวย  
เพื่อใหปญหานี้ลดนอยลง แตทัง้หมดนั้นก็ขึ้นอยูกับปลายทางของน้ําทีจ่ะไหลไปดวย ถาปริมาตรน้ํารวมกบัปริมาตรน้ําที่ไหล 
เขามาในบางครั้งถึงแมวาเขตพื้นที่ อปท. ที่อยูขาง ๆ มีพื้นทีต่่ํากวา แตนํ้าไมทวมขัง กลับมาทวมขงัในเขตเทศบาลที่มีพืน้ที่ 
สูงกวาน้ัน ก็จะตองดูในบริบทของพื้นที่ การรองรับน้ําในบริเวณน้ัน เพราะโดยชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด        
มีความหนาแนน น้ําในระบบทอกม็ีปริมาณมาก และไหลแรงกวาน้ําที่กระจายอยูทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่ตองระบายน้ํานั้น  
ก็ทําใหมกีารเปนคอขวดได อันนี้ก็เปนการเรียนชี้แจง มอีีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนชี้แจงและทําความเขาใจกับทาน 
สมาชิกเพือ่ใหเกิดความชัดเจน จากที่มทีานสมาชิกบางทานกรุณาสอบถามวา เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีมาตรการอยางไรใน 
การตีเสนหามจอดหรอืเสนทะแยงขาวเหลอืงในเขตเทศบาล ก็อยากจะเรียนวาในฐานะทีเ่ปนสมาชิกสภาเทศบาล ก็ไดช้ีแจง 
ประชาชนดวย ใหความชัดเจน เพราะถาสมาชิกไมสามารถที่จะชี้แจงใหกบัประชาชนได ก็เกรงวาบทบาทสมาชิกอาจจะไมม ี
ความรู ความสามารถ ทําใหสมาชิกไดรบัความนิยมนอยลง สิ่งทีเ่กิดข้ึนก็คือเกณฑของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในการตเีสน 
ทะแยงขาวเหลือง หรือเสนหามจอดนั้น เรามีหลักเกณฑอยู 3 ประการดวยกัน คือ 1. ทางรวมทางแยก ทางเขาออก อันนี้ 
คือประการที่ 1 ประการที่ 2 ก็คือ อยูในบรเิวณที่รถจะจอดติดไฟแดงหรือสัญญาณไฟ สะสม ทางเขาออกหรือทางรวม    
ทางแยกนั้น 3. เปนอาคารสาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน เชน โรงเรียน โรงแรม โรงมหรสพ ศูนยการคา ศูนยประชุม  
หางสรรพสินคา สนามกีฬา อันนี้เปนตน เพราะฉะนั้นที่ทานสมาชิกไดเรียนสอบถามวา ใชอภิสิทธิ์หรือเปลาในการตี สมาชิก 
บางทานกอ็ยากจะตีดวย ก็อยากจะเรียนวา ไมไดมีอภิสิทธิ์ เราก็ตีตามหลักเกณฑทีเ่ทศบาลกําหนด ถึงแมวาทานอยูใน 
หลักเกณฑนีก้็ไมตองขอ เพราะถาหากมีการชุมนุมแออัด รถติด อยูในหลักเกณฑนี้ ทางเจาหนาที่เขากจ็ะดําเนินการไป 
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ตรวจสอบและตีเสนให ก็นําเรียนใหทานสมาชิกไดกรุณาเขาใจวาเรามเีกณฑเปนอยางไร แลวดําเนินการอยางไร เพื่อทีจ่ะได 
ตอบขอช้ีแจงรวมทั้งทานชุมชนที่อยูในที่นี้ดวย ก็จะไดทราบเชน สามแยกรณชัยชาญยุทธ บรเิวณซอยวิมาณเทพกอนจะติด 
สะสมบริเวณไทแซ เทศบาลก็จะไปตีให สามแยกที่จะไปโรงฆาสัตวบริเวณหนาสหพันธทัวร ที่จะออกจากตัวเมอืงไปทาง    
คิววาปปทุม ตรงนั้นกม็ีรถติดสะสมจากไฟแดง ตรงนั้นเราก็ไปตีให โรงเรียนกวดวิชาบิ๊กบุคก็เปนสวนหนึ่งที่มีรถติดสะสม 
ทั้งทางเขาและทางออกเราก็ไปตีให เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในสวนของรายละเอียดที่เปนการตีเสนสเีหลืองทแยงหามจอด 
ซึ่งเปนไปตามหลกัเกณฑ ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงใหทานสมาชิกไดกรุณารับทราบ ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่น ๆ อีกหรอืไม เรียนเชิญทานพนม  ชาชิโย ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายพนม  ชาชิโย   -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขออนญุาตอภิปราย 
สมาชิกสภาฯ เรื่องถนนซอย ถนนรณชัยชาญยุทธที่เปนปญหาในสวนนี้ ในชุมชนหนองหญามาก็คือซอย 35  
เนื่องจากวาซอยนี้ไมใชถนนกอสรางใหม เปนถนนกอสรางมาหลายปแลว แตเนื่องจากวาความเขาใจวาในชวงการกอสราง 
ในชวงนั้น จะอาศัยพื้นดินเดิมไมจบัระดับกบัถนนรณชัยชาญยุทธปจจุบัน และชวงนั้นจะมีประชาชนที่กอสรางบานในชวง 
นั้นอยูในพื้นที่เกา พอซอย 35 เรากอสรางดวยระบบเรามีเปนถนนคอนกรีตแลว ประชาชนอีกสวนหนึ่งเขาไปสรางบานใหม  
ถัดไป เขาก็ถมที่เขาสงู แลววางทอระบายน้ําไวสงู ก็ทําใหสวนนี้ในระหวางซอย 35 เดี๋ยวน้ีประชาชนสวนหนึ่งก็ไดทํา 
หนังสือรองเรียนมายงัเทศบาล ทางเทศบาลก็ไปแกไขแลวสวนหนึ่ง แตก็ไมทราบวาการแกไขในสวนน้ันไดหยุดชะงกัลงไป 
เนื่องจากวาไดทราบวามปีระชาชนในพื้นที่ตรงนั้นมาพูดทํานองวาตอตานการทํางาน การดําเนินการในรปูแบบนี้ เขาบอกวา 
ไมถาวร จะแกไขปญหาไมได เพราะฉะนั้นชวงนีผ้มก็อยากใหทางกองชางไปศึกษารายละเอียดวาแกไขปญหาไดอยางไร  
ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ ทองถิ่นจงัหวดัรอยเอ็ด  คณะผูบริหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  
รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน  
เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุม 
ครับ 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 

รับรองแลว 
ลงชื่อ       กิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่          พิเชฐ  สุขเพสน 
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       (นายพิเชฐ  สุขเพสน) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที ่
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 


