
 

-สําเนา- 
รายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2561 
วันที่  21  สิงหาคม  2561  เวลา  14.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
2 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
 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  อุทัยรัตนกิจ กฤตกร  อุทัยรัตนกิจ   
7 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 

10 
นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 
นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล 

พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 
           - 

 
ลาปวย 

11 นางศิรินธร  ไกรการ            - ลาปวย 
   12 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  

13 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร            - ลาปวย 
16 ประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  

 ผูบริหารทองถิ่น   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรีมาศ พีรพงศ  จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

 

1 
 

นางภาคินัย  เฉลิมแสน 

 

ภาคินัย  เฉลิมแสน 
 

 

นิติกรชํานาญการ 
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองด ี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สํานักปลัดฯ 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางอารียรัตน  คําภักดี อารียรัตน  คําภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรเีมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายเรียบ  สวัสดิผล เรียบ  สวัสดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
2 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
3 นายประเวชพล  นนทะไชย ประเวชพล  นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
4 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ  หวังทรัพยทวี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5 นายไพทูรย  พันโนลาด ไพทูรย  พันโนลาด รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
6 นายนุชิต  เกรียงวชิ นุชิต  เกรียงวิช หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
7 นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ ภานุวัฒน เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
8 นายวิชัย  พรมเกตุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
9 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายชางสุขาภิบาล 

10 นายกองพล ศิริเวช กองพล ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
11 นางสุวิชชา  ตรีนาจ สุวิชชา  ตรีนาจ รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
12 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตรี หน.ฝายพัสดุฯ กองคลัง 
14 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลัง 
15 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
16 นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
17 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
18 นางจุฬาณี  บุบผาพิลา จุฬาณี  บุบผาพิลา หน.ฝายบริหารงานทั่วไป สน.กศ. 
19 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองชาง 
20 นางวัชรี ศรีทอง วัชรี ศรีทอง หน.ฝายบริหารงานคลัง 
21 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
22 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน สน.กศ. 
23 นายสุบิน  ทราบรัมย สุบิน  ทราบรัมย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
24 นางสาวกรชนก  ยุคะลัง กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
25 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว หน.งานจัดทํางบประมาณ 
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 
26 
27 

ด.ต.สาธิต  โคกทม 
นางสาวกัญญา  จําปาทิพย 

สาธิต  โคกทม 
กัญญา  จําปาทิพย 

ตํารวจรักษาความสงบ 
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

 
28 

ตัวแทนชุมชน 
นางหนูจันทร  อารีเอ้ือ 

 
หนูจันทร  อารีเอ้ือ 

 
ชุมชนม่ันคงพัฒนา 

29 นางพูลทรพัย  บูรณะกิตต ิ พูลทรัพย  บูรณะกิตต ิ ชุมชนม่ันคงพัฒนา 

 
นายสุเวช  ชัยทองดี -    สวัสดีครับ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2561  มีสมาชกิ 
เขารวมประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -   เรียนทานภาคินัย  เฉลิมแสน  นิติกรชํานาญการ  กลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข
ประธานสภาฯ             สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกองทุกกอง  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝาย/งาน   และผูนําชุมชน 
ทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุม       
ครบองคประชุมแลว  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   
ประจําป  พ.ศ. 2561  ประชุมเมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2561 
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   
 

นายกิติ  โฆษติจิรนันท  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 

คณะกรรมการฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประชุมวันที่ 14 สิงหาคม  2561  เวลา 14.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ผูมาประชุม  1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  วันนี้วันที่ 15 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป พ.ศ. 2561  ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ   นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ  เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป พ.ศ. 2561  ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2561  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว  และเสนอใหตรวจ  คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป  เลิกประชุมเวลา   
13.00 น.  ลงชื่อ นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  ประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  กรรมการ  นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
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นายอาทิตย  กฤตตาคม - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญครับ  มีไหมครับ  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดแกไข  ผมขอมติ 
ที่ประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 
พ.ศ. 2561  ประชุม  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลรบัรองดวย
คะแนนเสียง 14 คะแนน  คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 2  เขาสูระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติ  และแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ              ไดรายงานสรุปผลการประชุม  ใหสภาฯ ไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 
 

นายวริน  ศิริพานิช       -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติ  
คณะกรรมการฯ           และแปรญัตติ  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2561  วันที่  
14 สิงหาคม 2561  และสภาเทศบาลมีมติกําหนดระยะเวลาเสนอเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 7 วัน นับแตสภาเทศบาล
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ  เปนตนไป  นั้น  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ทําหนาที่
ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ  ขอรายงานสรุปผลการตรวจรางเทศบัญญัติและผลการประชุมพิจารณาแปรญัตติ 
ใหสภาเทศบาลไดทราบ  ดังนี้  ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ  เปนเวลา  7  วัน  คณะกรรมการ
สามัญประจําสภาเทศบาล  ไดเชิญผูที่มีสวนเก่ียวของ  เจาหนาที่งบประมาณ  หัวหนาสวนราชการตางๆ  รวมรอรับ 
การเสนอคําแปรญัตติ  และชี้แจงในรายละเอียด  เพ่ือประกอบการพิจารณา  ตลอดระยะเวลาการรอรับการเสนอ 
คําแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ปรากฏวา  ไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใด  เสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  แตอยางไร  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ไดประชุม
พิจารณารวมกัน  จึงมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดเสนอ   
ลงชื่อ นายประสิทธิ์  ธนานันต  ประธานกรรมการ  นายนพคุณ  เขตคาม  กรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช  กรรมการและ
เลขานุการ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม    - คณะกรรมการตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ  ก็ไดอานรายงานสรุปผลการประชุม 
ประธานสภาฯ             การพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติใหที่ประชุมทราบแลว  ซึง่ปรากฏวาในชวงระยะเวลา
เสนอคําขอแปรญัตติเปนเวลา 7 วัน  ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด และมีมติใหคงไว
ตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ในวาระที่ 2  เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ  จึงไมมีการอภิปรายและไมตองลงมตินะครับ 
ตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 3  ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ  ผมจะถามมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดโปรดยกมือครับ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 14 คะแนน  คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่ 4 
 

ระเบียบวาระที่ 4        ญัตติขออนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                             ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบริหารครับ 
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ญัตติขออนุมัติ 
นายกเทศมนตรีฯ    ในการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งเทศบาลฯ ไดประกาศใชไปแลวนั้น  เพ่ือใหการ
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ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  ตอบสนองความตองการของประชาชนในการเขารับการบริการ  และเพื่อเปนการ
พัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุดตอองคกร  แตเนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในสวนนี้ไว  จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายที่ไดตั้งไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้  หลักการ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน 
และสิ่งกอสราง  จํานวน 5,066,100 บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม  รายละเอียดดังนี้  โอนลด  แผนงานการศกึษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว 
102,130,000 บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,202,121.97 บาท  ขอโอนลด 3,000,000 บาท  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  
ของพนักงาน  งบประมาณตั้งไว 19,267,200 บาท  ขณะนี้คงเหลือ 7,813,921 บาท  ขอโอนลด 2,066,100 บาท 
รวมโอนลดจํานวน 5,066,100 บาท  โอนเพ่ิม  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร-
ท่ัวไป (สํานักปลัด) หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว – ติดตั้งผามานหองประชุม
สุนทรเทพ  จํานวนเงนิ 110,000 บาท  ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง – โครงการปรับปรุงผิวถนนภายในสํานักงาน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวนเงิน 374,000 บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร  1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน 
130,000 บาท  2. จัดซื้ออุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 42,000 บาท  3. จัดซื้อ
อุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 21,000 บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  1. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง  เปนเงิน 60,000 บาท  2. จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว เปนเงิน 15,000 บาท  ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง – จัดซื้อปนฉีดน้ําดับเพลิง
แบบดามมือจับ  จํานวน 4 ตัว  เปนเงนิ 100,000 บาท  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  1. จัดซื้อเครือ่งรับสงวิทยุ 
ชนิดมือถือ  ขนาดไมต่ํากวา 5 วัตต  จํานวน 10 เครื่อง  เปนเงิน 75,000 บาท  2. จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 
ขนาดไมต่ํากวา 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 14,000 บาท  3. จัดซื้อชุดตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
จํานวน 4 ตู เปนเงิน 30,000 บาท  4. จัดซื้อไมโครโฟนพรอมสายไมนอยกวา 4 เมตร  จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 8,000 
บาท  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร – จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 21,000 
บาท  ประเภทครุภัณฑการเกษตร – จัดซื้อเครื่องตัดหญา  ขนาดไมต่ํากวา 35.8 ซีซี  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 15,000 
บาท ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ  – จัดซื้อปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 2 ปาย เปนเงิน 30,000 บาท งานเทศกิจ  
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30,000 
BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 37,000 บาท  2. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท   
3. จัดซื้อชุดเขามุมสามเหลี่ยม จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน 2,000 บาท  4. จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 14,000 
บาท  5. จัดซื้อเกาอ้ีบุนวมหุมหนงัเทียม จํานวน 3 ตัว เปนเงิน 5,400 บาท  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการศึกษา  1. จัดซื้อโตะครู  จํานวน 13 ชุด 
เปนเงิน 58,500 บาท  2. จัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 228 ชดุ เปนเงิน 410,400 บาท  
3. จัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 70 ชุด เปนเงิน 140,000 บาท  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  
1. จัดซื้อโตะพับหนาขาว ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอยกวา 60 x 180 x 75 ซม. จํานวน 10 ตัว  เปนเงนิ 15,600 
บาท 2. จัดซื้อโตะพับหนาขาว  ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอยกวา 75 x 180 x 75 ซม. จํานวน 20 ตัว  เปนเงิน 
36,000 บาท  3. จัดซื้อโตะประชุม ขนาดไมนอยกวา 300 x 150 x 75 ซม. จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน 11,000 บาท 
4. จัดซื้อชั้นวางของ 10 ชอง มีฝาปด จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 5,000 บาท  5. จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนและกระเปา แบบ  
10 ชอง  จํานวน 2 ชุด  เปนเงนิ 7,500 บาท  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น รุน 6 กอก 
จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 32,000 บาท  2. จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา แบบ 2 ทอ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 14,000 บาท 
ประเภทครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. จัดซื้อเครื่องฉายภาพขามศรีษะ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 15,000 บาท  
2. จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาดเสนทแยงมุม ไมนอยกวา 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ เปนเงิน 15,000 บาท  
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ประเภทครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ – จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 650 วัตต จํานวน 1 ชดุ เปนเงิน 30,000 บาท 
ประเภทครภุัณฑดนตรีและนาฏศิลป  1. จัดซื้อกลองใหญ 4 หลัก ขอบเหล็ก 26 นิ้ว จํานวน 1 ใบ  เปนเงิน 8,400 บาท 
2. จัดซื้อสแนรCMC 10 หลกัคู ขอบเหล็กโครเม่ียม 14 นิ้ว จํานวน 1 ใบ  เปนเงิน 4,700 บาท  3. จัดซื้อเมโลเดียน 
37 คีย จํานวน 10 ตัว เปนเงนิ 12,000 บาท  4. จัดซื้อเบลไลลา จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 6,000 บาท  5. จัดซื้อ 
กลองทอม  จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,000 บาท  6. จัดซื้อฉาบเดินคู จํานวน 1 คู เปนเงิน 2,500 บาท ประเภทท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  1. โครงการกอสรางสะพานทางเชื่อมอาคารเรียนอุนตรีทศกับอาคารรัตนโกสินทร (อาคารมัธยมตนกับ
มัธยมปลายใชหองเรียนพิเศษและครูรวมกัน) โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ โดยกอสรางสะพานเหล็กเชื่อมอาคาร  
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 7.80 เมตร  พรอมหลังคาคุม (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) เปนเงิน 170,000 บาท  
2. โครงการซอมแซม อาคารนิลุบลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  โดยทําการเปลี่ยนหนาตางเดิมออก เปนหนาตาง
อลูมิเนียมลูกฟกกระจก ขนาด 2.50 x 3.60 เมตร จํานวน 3 หอง (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) เปนเงิน 200,000 บาท 
3. โครงการกอสรางปรับปรุงรั้วรอบอาคารฝงทิศเหนือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยทําการกอสรางปรับปรุง
รั้วเดิมและประตูเดิมยาวรวม 69.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) เปนเงิน 150,000 บาท 4. โครงการติดตั้งกันสาด
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยทําการติดตั้งกันสาดหลังคาโพลี่คารบอเนต ขนาดกวาง 2.00 
เมตร x ยาว 5.70 เมตร จํานวน 4 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) เปนเงิน 70,000 บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  1. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 32,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 42,300 บาท 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมนอยกวา 40,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 51,200 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการเกษตร – จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จํานวน 10 เครื่อง เปนเงนิ 95,000 บาท ประเภทครุภัณฑกอสราง – จัดซื้อรถเข็นขยะ 
ความจุไมนอยกวา 400 ลิตร จํานวน 20 คัน เปนเงนิ 90,000 บาท ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว – จัดซื้อ 
ถังคอนเทนเนอรทําดวยเหล็ก ความจุไมนอยกวา 4 ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง เปนเงิน 400,000 บาท  ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน 1. จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว เปนเงนิ 6,600 บาท  2. จัดซื้อเกาอ้ีแบบมีลอเลื่อน ปรับระดับ 
สูงต่ําได จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 4,900 บาท  3. จัดซื้อโตะทํางานพนักงาน จํานวน 8 ตัว เปนเงิน 32,000 บาท  
4. จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว เปนเงิน 18,400 บาท  5. จัดซื้อเกาอ้ีสแตนเลส 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
7,100 บาท  6. จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 10 ตัว เปนเงนิ 23,000 บาท  7. จัดซื้อเกาอ้ีบุนวม จํานวน 10 ตัว เปนเงนิ 
5,500 บาท  8. จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 4,900 บาท  9. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 3 หลัง เปนเงิน 23,700 บาท 10. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบทึบบานเปดสูง 2 บาน จํานวน 2 หลัง เปนเงิน 
10,000 บาท  11. จัดซื้อชั้นวางหนังสอืแบบ 3 ชอง จํานวน 4 ตัว เปนเงนิ 4,000 บาท  12. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมนอยกวา 18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 28,600 บาท 13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 
24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง เปนเงนิ 129,600 บาท ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท 2. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง  
เปนเงิน 4,300 บาท 3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 13,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  1. จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม 
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 5 เครือ่ง เปนเงนิ 51,000 บาท  2. จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งแบบสะพาย  จํานวน  
2 เครื่อง เปนเงิน 47,500 บาท  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริม 
การทองเที่ยว  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว – จัดซื้อตูแช ขนาดไมนอยกวา 
5.3 คิว จํานวน 1 ตู เปนเงิน 8,500 บาท  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ – จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมติดตั้ง จํานวน  
1 ชุด เปนเงิน 27,000 บาท  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑ
อ่ืน ๆ – จัดซื้อสระน้ําพองลม ขนาดไมนอยกวา 8 x 8 x 0.60 เมตร หนา 0.80 มิลลิเมตร จํานวน 1 สระ เปนเงิน 
100,000 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง – โครงการติดตั้งปายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 30 ปาย (ตามแบบ
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แปลนเทศบาล) เปนเงิน 300,000 บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง – โครงการกอสรางท่ีพักสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยทําการกอสรางอาคาร ขนาด  
6.35 x 21.40 เมตร จํานวน 1 หลัง และอาคารที่พักสัตว ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาล 
จํานวนเงิน 984,000 บาท  รวมโอนเพ่ิม 5,066,100 บาท การโอนตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ทุกโครงการเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 เหตุผล ในการโอน
งบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงินดังกลาวนั้นกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ในดานการศึกษา  โดยโรงเรียนในสังกัดมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ทันสมัยทําใหการเรียนการสอนพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และเพื่อใหอาคารสถานท่ี  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  มีความพรอมในการบริการประชาชน
และสอดคลองกับการใชงานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ในดานตาง ๆ ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4 ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอ
ญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ขอแสดงความนับถือ  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม    - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผลใหที่ประชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ               มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือขึ้นครับ ขอเชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร 
 

นายสรายุทธ ชาติบญัชากร - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิกระผมนายสรายุทธ  
สมาชิกสภาฯ              ชาติบัญชากร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1  สําหรับในเรื่องการโอนงบประมาณ
เพ่ือใชจายในการทํางานของเจาหนาที่ไดทํางานดียิ่งข้ึน  ในกรณีดังกลาว  ก็แสดงใหเห็นวาการใชงบประมาณที่โอนลด
ตางๆ  เปนไปอยางคุมคา ซึ่งกระผมพอลงในรายละเอียดของแตละกอง  มีขอซักถามอยูเล็กนอย  แตก็เปนการ
เปรียบเทียบที่อาจจะยังไมเขาใจนักในเรื่องของรายละเอียด  อยากจะยกตัวอยาง 1 เรื่อง ทั้ง 3 กองมีการจัดซื้อ
เหมือนกัน  แตจํานวนไมเหมือนกัน  เชนเครื่องตัดหญา  เพื่อความเขาใจกับทานสมาชิกแตละทาน ขออนุญาตยกตัวอยาง
ในหนาที่ 5  เครื่องตัดหญาแบบสะพายแขวน 1.5 แรงมา  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ถาหารแลว 10 เครื่อง 
ตกตัวละ 9,500 บาท  ผมอยากเรียนถามในเรื่องของสเปค สวนพอมาอีกหนาหนึ่ง  หนาที่ 8 ก็ 1 เครื่องเชนกัน  
4 จังหวะ ก็คงจะไมเหมือนกัน  ตัวละ 15,000 บาท  4 จังหวะ พอมาถึงกองชาง  2 เครื่อง 1.5 แรงมาเทากัน   
กับของทางสาธารณสุขฯ  เพราะวาทั้งนี้ทั้งนั้น  เราก็ไมไดระบุยี่หอในราคากลางในการจัดซื้อจัดจางตางๆ  จึงเรียนถามวา
ของกองชาง 2 เครื่อง 47,500 บาท  ตกเครื่องละ 23,750 บาท  1.5 แรงมาเทากัน 30 ซีซ ี กับกองสาธารณสุขฯ 
ตัวละ  9,500 บาท  ซึ่งตางกันประมาณ 2 เทากวาๆ  อยากทราบวามีความแตกตางกันอยางไร ในประเด็นนี้ตองการ
ทราบรายละเอียดเพ่ิม  ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม        - เรียนเชิญทานบรรจง  โฆษิตจิรนันท ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขอบพระคุณทานสมาชิก   
นายกเทศมนตรีฯ                     ที่ไดกรุณาใหของสังเกตและตั้งคําถาม  ถาเปรียบเทียบเครื่องตัดหญาแบบ 
สะพายไหล  ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จํานวน 10 เครือ่ง  เปนเงิน  95,000 บาท ถาเฉลี่ยก็เครื่องละ 9,500 บาท 
อยูหนาที่ 5  สวนในหนาที่ 6  เปนงานสวนสาธารณะที่มีการขอซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งแบบสะพาย  จํานวน  
2 เครื่อง  เปนเงิน 47,500 บาท  อันนี้ก็ขอเรียนทางฝายเจาหนาที่ไดใหขอมูลตอสภาดวยครับ  เชิญครับ 
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นายอาทิตย  กฤตตาคม  - เชิญผูอํานวยการกองชาง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพัฒนพงศ  ศรีทอง      - เรียนทานประธานสภา  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ   
ผูอํานวยการกองชาง               กระผมนายพัฒนพงศ  ศรีทอง   ผูอํานวยการกองชาง  ในสวนของเครื่องตัดหญาแบบ
ขอสะพายแข็ง  ที่พิมพมาในญัตติ  เมื่อตรวจเช็คแลว  เปนการพิมพจํานวนผิด  ที่ถูกตองคือ จํานวน 5 เครื่อง  
และจํานวนเงนิเทากันคือ 47,500 บาท  เฉลี่ยเครื่องละ 9,500 บาท  ตรงกับของกองสาธารณสุขฯ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - เรียนเชิญทานบรรจง โฆษิตจิรนันท ครบั 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ  ก็คงไดรับขอมูล
นายกเทศมนตรีฯ             แลววาเปนการพิมพที่ผิดพลาด  ก็ขออนุญาตสภาไดแกไขเพื่อใหถูกตอง  คือในที่นี ้
เขียนวา เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล  ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จํานวน 10 เครื่อง เปนเงิน 95,000 บาท หนาท่ี 6 
ในรายละเอียดที่เขียน  เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  แบบสะพาย แกไขเปนชนิดเดียวกันแลวเปนจํานวน 5 เครื่อง  แลวก็
หนาที่ 8 แนวขวาง  ใบนี้พิมพเครื่องตัดหญา 4 จังหวะ ขนาด 35.8 ซีซี  จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งเปนการจัดซื้อนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ  ก็เปนจําเพาะเจาะจง  ไมใชแบบ 1.5 แรงมา  แตเปน 35.8 ซีซี  ไมเหมือนกันคนละประเภท  เดี๋ยวใหทาง
เจาหนาที่ชี้แจง  เพราะวาทานสมาชิกสงสัย  ฝายปฏิบัติที่ตองการอุปกรณมาใช  ใหขอมูลชี้แจงดวย  เชิญครับ  
ตัวที่ตองการ  ราคา 15,000 บาท  สเปคถูกตองหรือไม เปน 4 จังหวะหรือไม 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม    - เรียนทานสมาชิก เพ่ือใหการประชุมดําเนินการดวยความเรียบรอย  ถาประธาน 
ประธานสภาฯ                ไมอนุญาตใหพูด  กรุณาอยาเพ่ิงนะครับ  เพราะเปนระเบียบการประชุมสภาของเรา  
เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  และใชเวลาใหนอยท่ีสุด ก็ขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจงใหทางสภาไดทราบครับ  
ก็ใหทางเจาหนาที่ทําเรื่องชี้แจงใหเปนลายลักษณอักษรใหทางสภาทราบ  เรียนเชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 
 

นายอํานวย  อายุวัฒน            – เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ          ผมนายอํานวย  อายุวัฒน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ก็เรียนทานประธาน   
ทานสมาชิกที่อยูในที่ประชุมสภาแหงนี้  ไมทราบวาในเมื่อสมาชิกที่อยูในท่ีประชุมสภาแหงนี้สามารถที่จะชี้แจงได  นาจะ 
ใหจบในสภาตรงนี้เลย  ไมตองไปทําเปนหนังสือลายลักษณอักษร  ผมขอเสนอใหเจาหนาที่ชี้แจงตรงนี้วาอะไรราคาถูก 
ราคาแพง  ขอบคณุครับ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม         - ทานอํานวย  อายุวัฒน  เสนอใหเจาหนาที่ชี้แจงไมตองทํารายงานเปนหนังสือ  ก็ขอให 
ประธานสภาฯ         เจาหนาที่ไดชี้แจงครับ  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาของท่ีประชุมสภา  สวนการอธิบาย  
เจาหนาที่ที่จะอธิบายอยางไร  ผมขอใหสมาชิกถามหัวขออ่ืนกอน  ใหเตรียมตัวและหาขอมูลมาชี้แจงใหสภาไดรับทราบ  
ก็เรียนเชิญใหทานสมาชิกไดซักถามตอ  หรืออภิปรายตอ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เรียนเชิญ
ทานประสิทธิ์  ธนานันตครบั 
 

นายประสิทธิ์  ธนานันต         – เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ        ผมนายประสิทธิ์  ธนานันต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขต 3 ตามญัตติขออนุมัติ 
ในการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  หนา 6  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  โครงการ 
ที่พักสัตว  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยทําการกอสรางอาคารขนาด 6.35 x 21.40 เมตร จํานวน  1 หลัง  และอาคาร 
ที่พัก 4x 8 เมตร จํานวน 1 หลัง มีแบบประกอบการพิจารณาหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 
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นายอาทิตย  กฤตตาคม      - เรียนเชิญทานบรรจง โฆษิตจิรนันท ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในเรื่องของ 
นายกเทศมนตรีฯ     การปรับปรุงโรงพักสัตวของเทศบาล  ก็เปนพื้นที่ที่อยูภายในโรงฆาสัตวและมีสภาพที่ 
ไมเหมาะสมหลายประการ  แลวก็เนื่องดวยอยูในโครงการดูแล  โครงการรักสัตวที่ทางเทศบาลไดรวมกับทางมูลนิธิในการ
ดูแลโครงการรักสัตว  ประกอบกับนายสัตวแพทย  เทศบาลเราตองการท่ีจะใหมีอาคารการดูแลรักษาสัตว  โดยมีหอง
ผาตัดดวยแลวมีหองเก็บวัคซีนดวย  มิใชเฉพาะตัวที่พักสัตวเทานั้น  โดยแบบอาคารจะมีอยู 3 สวนดวยกัน  สวนที่ 1  
จะเปนอาคารสําหรับในการบริหารหรือจัดการในเรื่องของทีมงานสัตวแพทย  มีหองผาตัด  มีหองเก็บวัคซีน  และมีหอง
ทําความสะอาดเครื่องมือและหองปฏิบัติการของเจาหนาที่ดวย  อีกสวนหนึ่งก็ตอเติมไปทําเปนที่พักแมว  แยกจากสุนัข  
เพราะวาเปนคนละสวนกัน  ก็ใชพื้นที่มากขึ้น  ตัวอาคารเชื่อมโยง  ในสวนที่ 2 คือมีอาคารเพ่ิมเติมขนาด 4 x 8 เมตร 
แตมีการปรับปรุงแลวก็สรางอีกหลังหนึ่งข้ึนมา 4x 8  สําหรับในการพักของสุนัขจรจัด  หรือสุนัขที่ไมมีเจาของนํามาเลี้ยง  
ทําหมัน  และดูแล  ซึ่งในสวนของอาคาร 4 x 8 เมตร 2 หลังนี ้ ก็จะแยก 2 ลักษณะ  สุนัขที่มีความดุรายแตกตางกัน  
แยกเปน 2 โซน  สวนรายละเอียดแบบแปลนนี้มีแลว  แตยังไมนําเสนอเขามายังสภา  เปนโครงการที่ใหสํารวจออกแบบ
ตามแนวทางที่จะดูแล  โดยมีกรอบวงเงินที่เราโอนมาดําเนินการโครงการนี้ได  อยูที่ประมาณ 9 แสนบาท  
สวนรายละเอียดแบบแปลนก็จะขออนุญาตนําเรียนสมาชิกในภายหลัง  ในหลักการก็จะมีอาคารประกอบ 3 สวน อยางท่ี
ผมเรียนในเบื้องตน ขอบคุณครับ 
            

นายอาทิตย  กฤตตาคม   - ขอบคุณทานนายกฯ  แบบแปลนจะนําเสนอภายหลังนะครับ มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ      ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  ขอเชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ  และขอใหทาน 
ถามทางทานผูบริหารใหครบทุกขอ  จะใหตอบครั้งเดียว  เพ่ือการประหยัดเวลาครับ 
 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  สําหรับ 
สมาชิกสภาฯ           ในประเด็นตอไป ขอเรียนถามผานทางทานประธานสภา  ประเด็นการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
16 นิว้ 6 ตวั ซึ่งในหนาที่ 2 ไมใชท่ีตาราง  อยูในแผนงานรักษาความสงบภายใน  6 ตัว ถาหารออกมาแลวจะตกตัวละ 
2,500 บาท  กระผมจึงอยากเรียนถามวาถาเปนไปได  จะเปนขนาด 16 นิ้ว หรือ 18 นิ้ว  เพราะโดยท่ัวไป 16 นิ้ว  
คิดวารวมคาติดตั้งก็ไมนาจะเกินเครื่องละ 1,500  หากเปนไปไดจะเปนขนาด 18 นิ้ว หรือไม แลว 16 นิ้ว ก็คอนขางจะ
เล็กในการใชงานสาธารณะ  อยากจะฝากเรียนถามในเรื่องขนาดและราคา  สําหรับในประเด็นตอไป  อยากทราบ
รายละเอียดของเครื่องกรองน้ําแบบ 2 ทอ 1 เครื่อง ในหนาที่ 15 ในตาราง 14,000 บาท  เนื่องจากวาเครื่องกรองน้ํา
โดยปกติทั่วไป  ก็ราคาไมถึง 10,000 บาท และสุดทายหนา 18 ตูเย็นขนาด 5.3 คิว 1 ตู มูลคา 8,500 บาท   
ซึ่งจริงๆ แลว  ขนาดควิในราคานี้  จึงเรียนถามวา จะเปนไปไดหรือไมในขนาดคิวที่ขนาดใหญขึ้น ก็โดยทั่วไปคิวหนึ่งก็ 
คิวละ1,000 ประมาณนี ้ ซึ่งสามารถทราบไดตามใบปลิวตางๆ และสุดทายในประเด็นของสระวายน้ําซึ่งใชในเทศกาล
สงกรานต ขนาด 8 x 8 เมตร ซึ่งตรงนี้ทุกครั้งเทาที่เห็นนาจะเปนงานเชาของอีเวนท  ที่มีการตั้งงบประมาณในการ 
ซื้อสระดังกลาว  คิดวาการบํารุงรักษา  มันเปนประเภทพองลม  มันจะสามารถบํารุงรักษาไดดีหรือไมในงบประมาณที่ 
ซื้อไป  หรือเราจะเชาเขาไหม  เพราะใน 1 แสนบาท  เราจะบูรณะในสระวายน้ําเด็กดีหรือไม  ขอบคณุครับ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม       -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  เนื่องจากวา 
นายกเทศมนตรีฯ    งบประมาณเรามีจํากัด  เมื่อมีงบประมาณเหลือจาย  ก็มอบใหแตละกอง ฝาย  ไปดูวาขาด
อะไรบาง ที่จะสามารถนําไปปฏิบัติงานไดเต็มภารกิจหนาที่  แตละกอง ฝาย ก็ไปประชุมปรึกษาหารือแลวก็จัดสรร
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งบประมาณใหไป  ดูวาในสวนไหนตองใช  ที่นี้ทานสมาชิกไดมีขอสังเกตวามันแพงไป  ทานเลือกไมมีปญหา แตวาเราตอง
ตอบใหสภาเขาใจวาหลกัเกณฑและวิธีการตั้งคาครุภัณฑเหลานี้  ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑราชการอยางไร  ตอบใหชัด 
สวนวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางก็มีระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางอยูแลว  ไมมีปญหาอะไร  นี่คือประการที่หนึ่ง   
คือทานสรายุทธ  ทานถามออมๆ นาจะใบพัดมากกวานี้หรือไมถาราคานี้  เพราะฉะนั้น กอง ฝายตางๆ  ที่ไดรับขอสังเกต  
ผมตอบไมไดในรายละเอียด  ก็ขอความอนุเคราะหใหแตละกอง ฝายที่ได  เสนอขอมาไดใหขอมูลกับสมาชิกสภา 
ประกอบการพิจารณาดวยครับ  ประการที่ 1  สวนกรณีที่ 2 ที่สอบถามเรื่องสระน้ําพองลม  เปนนโยบายของผม  
เหตุเพราะวาเราจัดงานประเพณีสงกรานต  เราตองไปเชาเคา  เสียเงิน  แลวผมคิดวาเปนประโยชนเพราะเด็กไดใช
ประโยชนจริง แลวก็ซื้อมา 1 สระแลว  ตั้งแต 3 – 4 ปที่แลว  ใชมาจนถึงวันนี้  แลวก็ใชมา 4 ปแลว  เห็นวาจัดงาน
สงกรานตปรากฏวาเด็กหนาแนนมาก  มันไมพอ  กเ็ลยเห็นวานาจะมีอีก 1 สระ ในการจัดเพ่ือใหเด็กไดแยกกลุมอายุ  
และจากการการประเมินมันคุม  เพราะถาไปเชาแตละป  เราก็จะไดหลายตัวแลว  อันนี้ก็เรียนใหทานสมาชิกไดทราบวา
เปนแนวนโยบายผูบริหารมองวามันคุม  แลวจากการประเมินสระอันที่ 1 เกินคุมแลวที่ซื้อมา  ยังเก็บรักษาและใชไดดี 
เนื่องจากวาเรามีการทําความสะอาด  ปลอยลม และพับเก็บอยางถูกตอง  มันมีจุดที่รั่วซึมก็สามารถซอมแซมกลับมาใช
งานได  ซึ่งถาประเมินระหวางซื้อกับเชา  ผมคิดวาซื้อมาใชเองคุมคากวา อยางนี้เปนตน  ก็เรียนเพ่ือรับทราบแนวทางของ
เรื่องสระน้ําพองลมที่เห็นควรใหเขาแผน  แลวจัดซื้อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ  ก็ขอสภาซื้อ สวนเรื่องขอสังเกตวา   
ราคาสูง  ก็ขอให กอง ฝาย บุคลากรที่ของบประมาณมา  ไดกรุณาตอบใหสมาชิกไดรับทราบดวย  แลวเรื่อง 
เครื่องตัดหญา ที่ขนาดแรงมามากๆ  อันนี้ก็ตอบไดรึยังวาไมใชแบบสะพายใชไหม  เปนแบบรถเข็นหรือไม เชิญครับ  
ก็ขออนุญาตทานประธานใหเจาหนาที่ใหขอมูลกับทางสภาครับ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม        -  เชิญเจาหนาที่ครับ 
ประธานสภาฯ  

นางวราภรณ  นวลเพ็ญ        -  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ในสวนของที่ไดสอบถามในเรื่อง   
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    หนาที่ 2 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ 6 ตัว 15,000 บาท  ในขอเท็จจริงแลว จาก  
16 นิ้ว พิมพผิด ขอเท็จจริงเปน 18 นิ้ว   ก็จะตกตัวละ 2,500 บาท  จาก 16 นิ้ว เปน 18 นิ้ว สวนหนาที่ 3  ในเรื่อง
ครุภัณฑการเกษตร  จัดซื้อเครื่องตัดหญาไมตํ่ากวา 35.8 ซีซี  จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 15,000 บาท อันนี้ตามสเปค
ในขอเท็จจริงคือจะเปนแบบเข็น  สเปคสูง  จะเปนราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ จึงเปน ราคา 15,000 บาท  จึงนําเรียน
สภาเพ่ือทราบคะ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม        -  ทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร  เจาหนาที่ก็ไดชี้แจงแลว  มีประเด็นสงสัยอะไรอีก
ประธานสภาฯ          หรือไมครับ  เปนวาพิมพผิด  กับแบบรถเข็น  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ  เชิญทานสรายุทธ ครับ 
 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ในประเด็น  
สมาชิกสภาฯ           ดังกลาว ครุภัณฑการเกษตร  เครื่องตัดหญา  หากเราเปรียบเทียบกันแลว   ถาหากไปดู
มาตรฐานการจัดซื้อในอีกหนาหนึ่ง  จะระบุวาขนาด 30 ซีซี ขึ้นไป  มูลคาสมมุติวา 9,500 บาท  ในระบุตรงนี้ทานแนใจ
หรือไมวา  เพราะวามัน 1.5 แรงมา  ถาเปน 30 ซีซ ี จะมากกวากันแค 50 ซีซี  จะสามารถเปนแบบรถเข็น  
เพราะรถเข็นนี้ 1.5 แรงมา ไมเพียงพอ  แลวสําหรับ 35 ซีซี  ในสเปคตรงนี้ระบุ 30 ซีซี  ตรงนี้คือ 35 ซีซี  ตางกันเพียง
เล็กนอย  จึงขอเรียนเปนขอสังเกต  ตางกันแค 5 ซีซี  ในหนาที่ 8  ในตารางดานขวาง  แลวไปหนาที่ 10 เมื่อเทียบกับ
ทางกองกองชาง  จะไมนอยกวา 30 ซีซี 1.5 แรงมา  ซึ่งความแตกตาง  ตางกันแค 5 ซีซี  ตรงนี้จะเปนการพิมพผิดอีก
หรือไม  หนาที่ 10 ไมนอยกวา 30 ซีซ ี ผมอนุมานไดวาในตลาดจะอยูที่ 35 ซีซี   โดยเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
เพราะฉะนั้นอันนี้ จริง ๆ ก็เปนการตั้งขอสังเกตวา 35 ซีซ ี ในหนาที่ 8 15,000 บาท  เนื่องจากรายละเอียดไมคอยชัด 
ผมเลยอนุมานวานาจะเปนแบบเครื่องสะพายเชนเดียวกัน  แตทางเจาหนาที่ไดแจงวาเครื่องแบบรถเข็น  ถาเปนรถเข็น 
35 ซีซี  ไมสามารถที่จะเปนได  นาจะเปนการพิมพผิดอีกหรือไม ขอบคณุครับ 
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นายบรรจง  โฆษติจิรนันท     - ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม        - ขอเชิญทานผูบริหารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท      - ผมขออนุญาตทานประธาน พักการประชุมกอน เพราะวาเรื่องขอมูลสับสน ทั้งพิมพผิด  
นายกเทศมนตรีฯ        และในเรื่องคุณลักษณะเครื่องที่ตองการ  เจาหนาที่ยังสับสน  ขออนุญาตทานประธาน 
เพ่ือเจาหนาที่จะไดสรุปขอมูลใหชัด  คอยประชุมตอครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายอาทิตย กฤตตาคม   - ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - เรียนทานสมาชิกทุกทาน  เราก็จะเริ่มการประชุมตอในระเบียบวาระที่ 4  
ประธานสภาฯ           ญัตติขออนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองวิชาการและแผนงาน  สําหรับการชี้แจงก็คงจะเรียนเชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นายบรรจง โฆษติจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ขอบคณุ 
นายกเทศมนตรีฯ           ทานประธานที่ไดกรุณาไดใหพักการประชุมเพ่ือที่จะไปดูในเรื่องรายละเอียด 
ในรายการครุภัณฑตาง ๆ จากการสอบถามพนักงานฝายที่ตองการอุปกรณเครื่องมือมาใชในการปฏิบัติหนาที่  โดยได
สอบถามกับผูที่ปฏิบัติแลวก็ตองการ ก็มีความชัดเจนแลวรับทราบแลว ขอแกไขดังนี้  ในญัตติหนาที่ 2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ในรายการที่ 2  จัดซื้อพัดลม 
ติดผนัง  ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 6 ตวั  เปนเงนิ 15,000 บาท ที่ถูกตองคือตองแกไขขนาดใบพัด เนื่องจากวา 
พิมพผิดเปนขนาด 18 นิ้ว อันนี้ไดสอบถามชัดเจนแลว  ขออนุญาตทานประธานผานไปที่ทานสมาชิกไดแกไขในตัวเลข
ดวย จาก 16 นิ้วเปน 18 นิว้ ในสวนที่ 2 ที่ขออนุญาตแกไขในรายละเอียดเพ่ิมเติมก็คือในงานรักษาความสงบภายใน 
ประเภทครภุัณฑการเกษตรที่อยูในหนาที่ 3  คือในรายละเอียดถูกตองแลวเพราะอยูในแผนที่ไดประกาศใชไปแลว  
แผน 4 ป ก็คือจัดซื้อเครื่องตัดหญา  ขนาดไมต่ํากวา 35.8 ซีซี จํานวนตรงนี้พิมพผิดเปน 2 เครื่อง เปนเงนิ 15,000 
บาท  ขอแกไขจาก 1 เครื่องเปน  2 เครื่องครับ และในรายละเอียดหนาที่ 6 ก็เปนงานสวนสาธารณะ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร ลําดับที่ 2 คือจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งและแบบขอแข็งแบบสะพาย จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 
47,500 บาท  ที่ถูกตองคือ ตองแกไขจาก 2 เครื่อง เปน 5 เครื่อง  อนันี้ก็จะมีการแกไข 3 จุด นอกนั้นก็ไดนําเรียน
ชี้แจงทานสมาชิกไดรับทราบแลว ขอบคุณครับ 
 

นายอาทิตย กฤตตาคม       - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เรียนเชิญทานอํานวย  อายุวัฒน  
ประธานสภาฯ                  
 

นายอํานวย  อายุวัฒน       - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  เนื่องจากวาทางสภา
สมาชิกสภาฯ                    ของเราไดทวงติงและสอบถามในเรื่องการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑจากงบประมาณโอนลด 
และโอนเพ่ิม จากงบประมาณที่เหลือ  ก็เห็นวาเปนเรื่องที่ดีและมีความจําเปนตอการพัฒนาเทศบาลของเราเปนอยางมาก 
แตการจัดทํานั้น  ทางทานคณะผูบริหารทานไดชี้แจงแลว ทางสภาของเราก็ไดรับทราบและเขาใจวาก็คงจะเปนไปตามนั้น 
ในความเปนจริงแลวสภาของเรากับคณะผูบริหารทํางานอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาโดยตลอด  แตก็ขอเรียนวา 
ทานผูที่เปนเจาหนาที่ที่ดําเนินการจัดทําเรื่อง ที่จะเก่ียวของกับงบประมาณไมวาจะเปนการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
ใชงบประมาณเหลือจายก็ดี  ก็ขอความกรุณาไดตรวจสอบความถูกตองดวย  เนื่องจากวาสภาของเรานั้นถือวาอะไรที่
ถูกตอง  เขาสภาแลวไมวาจะเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เราอานงาย ดูงาย ปญหาก็ไมเกิด  ก็ขออนุญาตให 
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ทานประธานสภาไดเรียนใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของใหดําเนินการอยางถูกตองดวย แตจริง ๆ แลว การดําเนินงานดาน
งบประมาณนั้น  ระเบียบขอบังคบัจะมีอยูแลว  เราเชื่อวาดวยความบริสุทธิ์ใจแลว  ทุกคนตั้งใจทํางาน  แตมาวันนี้
ความผิดพลาดเล็กนอยก็ตองถือวาสภาเขาใจ ขอบคุณครบั 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม      - มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ                  ประสงคอภิปรายผมขอปดการอภิปรายเพ่ือลงมติ  สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติในการ 
โอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ของกองวิชาการและแผนงาน  โปรดยกมือครับ  สมาชิกเห็นควร
อนุมัติดวยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ   
  

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายสรายุทธ ชาติบญัชากร  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ  สําหรับ 
สมาชิกสภาฯ               ในวาระอ่ืนๆ กระผมอยากจะขอฝากเล็กนอย  เนื่องจากวาชวงนีเ้ขาสูฤดูฝน  แลวปนี้เปนปที่
น้ํามาเร็วและมาเยอะ  เนื่องจากในการบริหารจัดการที่ดี  เชน  ในวันที่ 7 สิงหาคมที่ผานมา ในเขตเทศบาลเราฝนตกกวา 
70 กวามิลลิเมตร  วัดคาออกมาแลว  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเราสามารถลดระดับน้ําในเขตเมือง  ในเขตตามถนน  ในเขต
ตามซอกซอย ไดในเวลาที่ 2 – 3 ชั่วโมง  ก็ถือวาเปนการท่ีรวดเร็วทันใจในระดับหนึ่ง  คือดีกวาทวมขังกันทั้งวัน  ซึ่งท้ังนี้
ทั้งนั้น  ผมก็ขอชมเชยในสิ่งดังกลาว  เพราะวาเปนตัวอยางในการบริหารจัดการบานเมืองโดยทั่วไปในการนําไปบูรณาการ
กับชาวบาน  ซึ่งเราคงจําไดวาเม่ือป 2514  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจมอยูใตบาดาลถึง 3 วัน ไดสรางความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนเปนอยางมาก  และดานเศรษฐกิจและหลาย ๆ ดาน  ณ บัดนี้ทางเราถือวาเปนสิ่งที่แกไขไดไมงายเลย  
เพราะระดับน้ําระดับทอตาง ๆ ตองใชทักษะของกองชาง  หรือทักษะของผูบริหารตาง ๆ บูรณาการชวยกัน 
ทั้งพนักงานเทศบาล  นอกจากจะกลาวชมเชยแลวผมอยากจะขอฝากอีกอยางวา  ชวงนี้เพ่ือไมเปนการประมาท ในเรื่องของ
การดูดทอซึ่งเราก็ไดรางวัลมา 2 ครั้ง  ใชเงินในการซื้อรถดูดโคลน เพราะวามีบางเขต  บางชวงในเขตเทศบาลยังมีการ 
ทวมขังกันอยูประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงข้ึน  ทีนี้ประชาชนบางทานหรือบางซอยในบางเขตสังเกตไดจากมีสมาชิกบางทาน 
หวังดี ทาง Facebook เขาสงมาใหดูทางสื่อออนไลนหลาย ๆ อยาง ก็บน ๆ เขามาวาทําไมบางเขตลงเร็ว บางเขตทําไม 
ทวมขัง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงคอยลด  ตรงนี้ในใจลึก ๆ ผมวาเราดีแลว อยางนอยก็ไมทวมขังเปนวัน  จึงขอเรียนวา  
ลองสํารวจ  ถาบางซอยหากมีการทวมขังเกิน 3 ชั่วโมง เปนไปไดไหมวารถดูดโคลนหรือจะขออนุญาตทางกองสาธารณสุขฯ 
เขาไปสํารวจตรวจสอบวาทอมีการอุดตันหรือไม  เพราะที่ผานมาบางครั้งเมื่อสักป 2516 มารูก็เมื่อสายแลว ปรากฏวา 
น้ําทวมไมใชเพราะอะไร  เกิดจาก ป 2514 เอากระสอบทรายลงไปใสแลวลืมเอาออก อะไรประมาณนี้ แตในกรณีดังกลาว 
ผมก็คิดวาซอยที่เปนซอยเกาแก เชน ในเขตแถวรณชัยชาญยุทธ  ซึ่งชาวบานมีการรองเรียน เขามาผานสื่อสาธารณะ  
เปนไปไดอยากใหสํารวจในเรื่องของทอเพ่ือจะดูดโคลน อาจจะบรรเทาทุกขไดในระดับหนึ่ง หรือเผื่อเราแกตรงท่ีมันคันได 
ในตรงประเด็น  เราก็จะไมตองวางงบประมาณในการวางทอใหม  ซึ่งหมดงบประมาณอีกหลายลานบาท  เราใชรถดูดโคลน
ไปดูด หากเปนไปได  ถาเราแกถูกจุดเราก็ไมตองเสียงบประมาณเยอะในการแกไขและบรรเทาทุกขดังกลาว  หากดูดแลว 
ยังไมดีข้ึน  ก็คงจะเปนโอกาสตอไปของผูบริหารที่ตองปดเปาบรรเทาทุกขใหแกประชาชนในการดําเนินการดังกลาว 
ขอบคุณครับ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม      - มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายบรรจง  โฆษติจิรนันท   -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  สําหรับในเรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ     ของการจัดการ  การเตรียมการ  วางวางแผน  เพ่ือที่จะแกไขในเรื่องการระบายน้ําหรือ 
น้ําทวมขังในบางพ้ืนที่  ในบางบริเวณ  ก็เรียนวาโดยในทางปฏิบัติและแผน  ทางคณะผูบริหารก็ไดมีการจัดการเปน
ขั้นตอนและไดดําเนินการจัดความจําเปนเรงดวน  แลวก็ในการวางระบบถาวรในการแกไขปญหาระยะยาวของเรื่องการ
ระบายน้ําในเขตเมืองไวคอนขางจะมีแผนและมีระบบอยางชัดเจนอยูแลว  อยางที่เรียนก็คงจะยังไม 100% เนื่องจากวา
ในบางพ้ืนที่ที่ซึ่งเราไมมีระบบระบายน้ําหลักบนถนนสายหลัก  ผมยกตัวอยาง เชน ถนนรณชัยชาญยุทธท่ีเราเปนปญหา 
มานาน  เนื่องจากวาเปนถนนทางหลวงเดิมแลวก็ถายโอนใหกับทางเทศบาล  ขณะเดียวกันถนนทางหลวงตรงนี้ก็จัดทํา
ระบบระบายน้ําวางทอขนาดใหญ 2 ฝงถนนเพียงบางสวนไมสุดเขตเทศบาลหรือเรียนใหทราบก็คือวาทําจุดทอระบายน้ํา
ถึงแคซอยถนนรณชัยชาญยุทธ 21 เทานั้น อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นซอยยอย ๆ ประกอบในถนนสายหลักนี้ เมื่อระบบ
ระบายน้ําทางดานหนามันไมมีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนราง  คลองรางโดยธรรมชาติ  หรือบางสวนก็มี
ประชาชนถมที่ดินเพ่ือทําทางเขาออกบาน  สัญจรไปมา  มีการวางทอเองบางไมเปนระดับเดียวกัน  ซึ่งปญหาเหลานี้ เราก็
แกไขปญหาเฉพาะหนามาโดยตลอด ไมไดละเลย ไมวาจะเปนเรื่องการเตรียมการกอนหนาฝน การดูดโคลนทอระบายน้ํา 
การทําความสะอาดการเตรียมแผนตาง ๆ ก็ทํามาอยางตอเนื่อง แลวก็คิดวาการระบายน้ําของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ของเรา ผมคิดวามันมีคุณภาพมาก  ตั้งแตทวมใหญตามท่ีทานสมาชิกไดกรุณาพูดถึง อันนั้นก็เปนปญหา ตกลงมาแรงมาก  
หนักมาก อยางตอเนื่อง น้ําทวมสูงจนน้ําในคลองไหลเขามาในเขตเทศบาล ลนมาตามทอระบายน้ํา ทวมขังถนนเพลินจิต 
ถนนสันติสุข  จนชนิดวาเอาเรือมาพายได  อันนั้นก็เปนเพราะวามันมีเหตุทางอุทกภัย เราก็ไดแกไขปญหานั้นโดยปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา ฝายน้ําลนเรียบรอยแลว  ก็คือเพ่ิมฝายกวางข้ึนจากเดิมที่มี 2 ปากกระโถนขนาดใหญกับขนาดเล็กเราก็
แกไขแลว  ก็ทําใหการระบายดีข้ึนไมเปนปญหา  แตเราก็เห็นวายังไมเพียงพอ  เพราะวาถนนวงแหวนจะเกิดข้ึนอีก
ชั้นหนึ่ง  ระบบระบายน้ํารอยตอระหวางเทศบาลกับ อบต.ขางเคียง  ก็จะไมมีที่ระบายน้ํา  ที่สําคัญก็คือพ้ืนที่รอยตอ
เหลานี้ก็จะตองมาลงที่คลองคูเมืองเปนหลักอยูดี   เราจึงไดมีการทําโครงการปรับระบบระบายน้ําฝายน้ําลนที่ 
วัดบูรพาภิราม เพิ่มเติมข้ึนมาอีก  ซึ่งตรงนี้คดิวาจะสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมาก  รองรับ
ปริมาณน้ําที่จะเกิดข้ึนทั้งภัยธรรมชาติและปริมาณน้ําเสียที่จะเกิดข้ึนจากพ้ืนที่การขยายถนนวงแหวน  เพราะฉะนั้น 
ผมคิดวาในสวนระยะยาว  โครงการระยะยาวนี้คงจะดีขึ้น ที่ดีข้ึนก็คือ 1. ถนนสายหลักรณชัยชาญยุทธเราไดรับ 
งบสนับสนุนจากจังหวัดในการทําทอระบายน้ํา 2 ฝงถาวรแลว ซึ่งอยูในระหวางการจัดจางแลวก็เตรียมลงมือ คาดวาจะ
เสร็จภายในปงบประมาณ 2562 แลวก็ตอเนื่องไปจนถึงหนาโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ก็จะมีระบบระบายน้ําสงไป
ยังคลองหวยรากไถของชลประทาน  ซึ่งก็เปนพ้ืนที่ระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพที่จะรองรับน้ําในซอยยอย 
ถนนรณชัยชาญยุทธไดทั้งหมด  ก็จะมีประสิทธิภาพและจะหมดปญหาไป  ประกอบกับเราก็ไดจัดงบลงไปในการเพ่ิมเติม
ทอระบายน้ําตามพ้ืนที่ซอยตาง ๆ ที่ไมมีระบบระบายน้ํา ก็เกือบจะครบ 100% ในสวนที่ 2 คือ ทางดาน 
ถนนราชการดําเนิน  บริเวณ 3 แยกวาป  อันนี้เราก็มีการปรับเพ่ิมทอระบายน้ํา จุด 3 แยกนี้  ก็ทําใหมีการระบายน้ําได 
ดีขึ้น แตก็ยังไม 100% เราก็เลยทําแผนขอขยายทําระบบระบายน้ําเชื่อมโยงเขากับถนนจันทรเกษมแลวมาลงท่ี 
คลองคูเมือง  เพ่ือที่จะแบงน้ําที่มาจากทางหลวงนอกเขตเทศบาลคือพื้นที่ของดงลานมาทางดานสี่แยกวาป  บายพาสวาป 
ไหลเขามาท่ีคลองคเูมือง  ก็จะแบงน้ําสวนนี้ลงไปสูระบบระบายน้ําใหมนี้ เขาขางถนนจันทรเกษม คือไมไดปลอยลงที่
คลองคูเมืองโดยตรง  สวนน้ําที่จะลงท่ีคลองคูเมืองโดยตรงก็คือมาจาก บขส. ถนนกองพลสิบ แลวก็ลงคลองก็จะทําใหมี
การแบงน้ํา  สามารถที่จะระบายน้ําไดดีขึ้นอยางแนนอนในระยะขางหนา อันนี้คือจุดที่ 2 ที่แกไข สวนที่ 3 จุดท่ีแกไขคือ
บริเวณรอบบึงพลาญชัย  ถนนขาวหอมมะลิ  หนาประตูเมือง  ก็เนื่องจากเปนที่ราบลุม แลวก็น้ําไหลบามาจากทางดาน
ทิศตะวันตกก็คือจากบานพักผูการฯ  แลวก็ถนนเทวาภิบาลบางสวน แลวก็ในสวนของถนนมีโชคชัยที่ลงมาบึงฯ แลวไหล
รวมกันกอนที่จะไหลลงท่ีถนนสันติสุข ลงที่คลองคูเมือง ทอระบายน้ําจากฝงของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรบริเวณ 
หนาประตูสาเกตนคร  ระบบระบายน้ํามันไมสามารถที่จะระบายไดคลองตัว เราก็มีการขุดลอกระบบระบายน้ําทางดาน
ทิศตะวันออกของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรหรือตรงขามกับสถานีตํารวจภูธรเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเปนคลองรางคลองใหญ  
และมีฝาปดระยะยาวมีการขุดลอกเรียบรอย  ก็จะสามารถเปนแกมลิงและรับน้ําได แตที่สําคัญคือสภาไดผานงบประมาณ
โครงการในการดําเนินการทําถนน ทําทอระบายน้ําจากประตูสาเกตนครไปเขาที่ขางถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3 หรือ 
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ขาง TOT ไปออกถนนเปรมประชาราษฎร เพ่ือรับน้ําในสวนนี้ไปลงท่ีคลองคูเมืองไดเร็วขึ้น อันนี้ก็เปน 3 พื้นที่ที่จะ
สามารถระบายได สวนอีกพ้ืนที่หนึ่งท่ีเปนพ้ืนที่ที่ทวมแลวมีปญหามาโดยตลอด  คือถนนรัฐกิจไคลคลา  ตั้งแตจุดเชื่อม
ถนนสุริยเดชบํารุง  ซึ่งตรงนี้น้ําก็จะมาสวนดานหลังเรือนจํารอยเอ็ด  ซึ่งก็จะเปนชุมชนรอยตะเข็บของ อบต.รอบเมือง  
น้ําก็จะมารวมที่ถนนรัฐกิจไคลคลา แลวเราก็ไดปรับระบบระบายน้ําตรงนี้แลว  เพ่ิมทอระบายน้ําขนาดใหญทั้ง 2 ฝงลงที่
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือบริเวณเหลากาชาดตรงขามคลองคูเมืองนี้ ประกอบกับเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีการคาดการณ
หนาฝนก็จะมีการระบายน้ําในคลองคูเมืองใหลดต่ํากวาระดับฝายน้ําลน 30 เซนติเมตร เพ่ือที่จะใหสามารถระบายน้ําได
เร็วขึ้น  ก็เปนแผนและมีความชัดเจนก็คิดวาในปหนา  คาดวาสภาพการระบายที่เปนปญหาที่มันไมสมบูรณ 100%  
คาดวาจะดีข้ึนอยางแนนอนตามที่ผมไดเรียนแลว  และเราก็ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําโดยพัฒนาระบบ 
ระบายน้ําของเราที่มีอยู  ก็คือรถดูดโคลนคันเดิมที่ซื้อมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 ยังใชไดอยู แตประสิทธิภาพก็ไมเต็มที่ 
ประกอบกับมีพ้ืนที่ทอระบายน้ําที่มากขึ้นจากการกอสราง การเพ่ิมพ้ืนที่ในการระบายน้ํา ถนนซอยเล็ก ซอยนอยตาง ๆ          
รถก็ไมเพียงพอ  สภาก็ไดอนุมัติแลว  ก็อยูระหวางการจัดหารถดูดโคลนกันใหมเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําให 
ทอระบายน้ําในเขตเทศบาลเรามีประสิทธิภาพมากข้ึน  ก็ขออนุญาตนําเรียนโดยสรุปวา  ในเรื่องความหวงใยระบบ 
ระบายน้ําทางเทศบาลเราไดมีแผน มีขั้นตอน มีระบบที่ชัดเจน ก็ขอใหทานสมาชิกไดสบายใจได อีกสวนหนึ่งการเฝาระวัง
หรือการชวยเหลือ เรามีศูนยฯ งานปองกันฯ ที่รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีเหตุเราก็เขาไปแกไขปญหาเบื้องตนได
อยางทันทวงที  ก็คิดวาปญหาเรื่องน้ําทวมในเขตเทศบาลในบางพ้ืนที่ที่มีอยูก็จะทุเลาเบาบางและก็ดีข้ึนตามลําดับ  
ก็ขออนุญาตเรียนใหขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับทานสมาชิกที่หวงใยในเรื่องของระบบการระบาย เพ่ือที่จะไดชวย
ประชาสัมพันธแลวไดชวยใหขอมูลกับพ่ีนองในเขตพื้นที่ที่ทานดูแลวา  เทศบาลมีแผนงาน มีข้ันตอนกระบวนการ  
ทําอยางไรบาง อยางที่เรียนไปแลว 3 โครงการใหญ ๆ ก็คือโครงการถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3 ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ถนนจันทรเกษมเชื่อมโยงกับถนนราชการดําเนิน ขอบคุณครับ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม    - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ                      ประสงคที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ผมขอขอบคณุ  คณะผูบริหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกองทุกกอง  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝาย/งาน  
รวมถึงผูแทนชุมชน  ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน  เคเบิ้ลทีว ี 
ที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุม 
ครับ 
 

ปดประชุมเวลา 16.04 น. 

 

     ลงชื่อ    ไพรัก  โคตะยันต   ผูจดบันทึก       ลงชื่อ     สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
            (นายไพรัก  โคตะยันต)                  (นายสุเวช   ชัยทองด)ี 
      เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                   เลขานุการสภาเทศบาล 
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ลงชื่อ   สรายุทธ  ชาติบัญชากร    ประธานกรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่ 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 
 
ลงชื่อ       กิติ  โฆษิตจิรนันท       กรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่           
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
      

        
ลงชื่อ    วทัญู  วิจักษณบุญ       กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาท่ี 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 
 
 
                                                              รับรองแลว 
                                                         
                                                         อาทิตย  กฤตตาคม 
                                                     (นายอาทิตย  กฤตตาคม) 
                                               ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 


