
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  9  มิถุนายน  2557   เวลา  16.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภา   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัตน    อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ ชาติบัญชากร  
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ  
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
7 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู - -ลาปาย- 
9 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  

10 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
11 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน  รัชฎามาศ - -ลาปวย- 
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน   
15 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  
16 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 
๒ 

ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล 
นายโรจนพงษ  แกนจันทน 

สมศักดิ์  จังตระกลู 
โรจนพงษ  แกนจันทน 

ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
3 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 
4 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
5 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
6 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
7 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
    
    
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน คําภักด ี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
2 นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ ธรรมวัจน  วิลัยพิศ รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
3 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
5 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
6 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
7 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
8 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
9 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 

10 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
11 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12 นายวีระศักดิ์  พันธนาเหนือ วีระศักดิ์  พันธนาเหนือ ผจก.สถานธนานุบาล 
13 นางเพ็ญละดา  สระแกว เพ็ญละดา  สระแกว หน.ฝายบรกิารสาธารณสุข 
14 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
15 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
17 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
18 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายการโยธา 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
2 นางยุพา  จันทรคํา ยุพา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
3 นายสมศักดิ์  ไชยยนต สมศักดิ์  ไชยยนต กรรมการชุมชนจันทรเกษม 
4 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  มีสมาชิก 
เขารวมประชุม ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน  ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด  ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหารเทศบาล   
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน   ผูอํานวยการสํานกัการศึกษา  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
ผูอํานวยการกองทกุกอง ผูบริหารสถานศึกษาทกุโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว ดิฉัน   
ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 29 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยที่ 
ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชมุเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.00 น.  ลงชื่อ นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ  นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดอานรายงาน 
ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมทราบแลว  มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญคะ  เมื่อไมมีสมาชิกแกไข สมาชิกทาน 
ใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุม 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท นะคะ  
หมดระเบยีบวาระที่ 2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3   

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบป พ.ศ.  
2554 - 2557 เพื่อใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2558 – 2561 ของกองคลัง   
ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี             ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการตรีาคากลางของที่ดินรอบป พ.ศ. 
2554 – 2557 เพื่อใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2558 – 2561 ดวยกระทรวงมหาดไทย แจงวา 
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คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วันที่ 18 ธันวาคม 2555 มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง รบัความเหน็
ของเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ในการจัดทําราคาปานกลางที่ดินขึ้นใหม แทนการใช
ราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 เนื่องจากไม
สะทอนถงึราคาที่ดินที่แทจริงในปจจุบัน ซึ่งจังหวัดรอยเอ็ด ไดแจงใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด แจงชื่อผูทรงคุณวุฒทิี่ไดรับ
เลือกจากสภาทองถิ่น 2 คน เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรีาคาปานกลางของที่ดิน     
ใหจังหวัดทราบภายใน 18 มิถุนายน 2557 หลักการ ขอรบัความเห็นชอบในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 2 คน 
เพื่อรบัการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรีาคาปานกลางของทีด่ิน รอบป พ.ศ. 2554 – 2557 เพื่อใชในการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ สําหรับป พ.ศ. 2558 – 2561 ในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  เหตุผล เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0310.3/ว 1181 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่องการตรีาคาปานกลางของที่ดิน   
รอบป พ.ศ. 2554 – 2557 มาใชในการประเมินภาษีบํารงุทองที่ สําหรับป พ.ศ. 2557 – 2561 ขอ 1.2            
ใหสภาทองถิ่น คัดเลือกและเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 2 คน (ควรเลือกและเสนอชื่อผูมีความรูดานประเมินทุนทรัพยหรือ   
นักประเมินทุนทรัพยจากสํานักงานธนารักษพื้นที)่ เปนคณะกรรมการ จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณา 
คัดเลือกผูทรงวุฒิ จํานวน 2 คน เพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรีาคาปานกลางของที่ดิน ขอได
โปรดพจิารณาและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายช่ือเปนคณะกรรมการตรีาคาปานกลางของที่ดินรอบป พ.ศ. 2554 –  
2557 เพื่อใชในการประเมินภาษีบํารงุทองทีส่ําหรับป พ.ศ. 2558 – 2561 จํานวน 2 ทาน โปรดยกมือคะ  
เชิญทานศิรินธร  ไกรการ คะ 

นางศิรินธร  ไกรการ   -  ดิฉัน นางศิรินธร  ไกรการ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ขอเสนอช่ือคนที่ 1   
สมาชิกสภาฯ         คุณวุฒิชัย  ขาขันมะลี  ผูชวยผูอํานวยการสํานกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณจงัหวัด 
รอยเอ็ด  คนที่ 2 คุณกชกร  เพชรมุนี  นักประเมินราคาทรพัยสินชํานาญการ สํานักงานธนารกัษพื้นทีจ่ังหวัดรอยเอ็ด   
ขอผูรบัรองดวยคะ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีผูรับรองถกูตอง มสีมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดจะเสนอ  
ประธานสภาฯ       เปนอยางอื่น  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยกับทานศิรินธร  ไกรการ ในการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการตรีาคาปานกลางของที่ดิน คนที่ 1 คือคุณวุฒิชัย  ขาขันมะลี  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานธนาคาร      
เพื่อการเกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด  คนที่ 2 คือคุณกชกร  เพชรมุนี  นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ  
สํานักงานธนารกัษพื้นที่จงัหวัดรอยเอ็ด  หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ   เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร       - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ     คณะผูบรหิารทุกทานครบั กระผมนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด   
เขต 1 เนื่องจากวาในโครงการที่อยูในเขตเทศบาลทีเ่ปนทีส่นใจของประชาชนก็คือในปจจุบนัมีการกอสรางริมคูคลอง   
ซึ่งในโครงการดงักลาวเปนทีส่นใจของประชาชนเพราะวามีการดัดแปลง และมกีารเปลี่ยนแปลงการใชงานพอสมควร ซึ่ง
กระผมขอเรียนถามนิดหนึ่งวาประเด็นดงักลาว ซึ่งเปนสิ่งที่ดกีอใหเกิดประโยชนสําหรบัประชาชนโดยทั่วไปในเรือ่งของ
แบบการกอสราง วันนี้จะมีการทําอยางไรเพือ่ที่จะใหประชาชนสวนมากไดรับทราบ ยกตัวอยางเชนสรางอยางไร จะออก
กําลังกายไดหรือไม ตนไมจะปลูกอยางไร  ซึ่งเปนทีส่นใจของประชาชนสวนมาก ถาเปนไปไดอยากใหคณะผูบรหิารมีการ
ประชาสมัพันธใหมาก วาสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นมีผลตอประชาชนอยางไรบาง และอีกอันหนึ่งในเรื่องของตนไม คือตนไม          
ที่จะตัดลง ไมใชวาเราจะไปทอนลงไปตัดลง เนือ่งจากตนไมดังกลาว ตนอินทนลิบก เปนสญัลกัษณของรอยเอ็ด บางครั้ง
ถาปลูกใหม ก็อาจจะตองใชเวลาคอนขางพอสมควร ซึง่นาเสยีดายเพราะเปนตนไมประจําจงัหวัด และประเด็นทีส่อง 
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ประเด็นทีส่าม เนื่องจากวาบงึพลาญชัยที่ทานผูวาราชการจงัหวัดไดกลาว คอนขางจะเปนจุดสนใจของประชาชนในเขต
ของเรา กอใหเกิดผลดีทั้งในดานสุขภาพของประชาชนและทางดานสุขภาพจิต ซึง่ตรงนี้ถาเปนไปไดจะทําเปนลูวิ่ง      
แลวก็วน ๆ  อะไรประมาณนี้ แลวก็คลาย ๆ  กัน ในอนาคตไดไหม เพื่อทีจ่ะใหมีการเพิ่มพื้นทีส่วนสาธารณะ มีพื้นที่      
สีเขียว ซึ่งใชพื้นที่โดยจํากัด  เพราะพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดที่มอียู ในดานคูคลองอยางนี้ สามารถจะนํามาปรบัเปน
สวนสาธารณะได กระผมกอ็ยากจะฝากไว 3 ประเด็น 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - เชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ            

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในสวนที่ทาน  
นายกเทศมนตรี สมาชิกไดกรุณาใหขอสังเกตและสอบถามดวยความเปนหวง และก็มีขอเสนอแนะ กเ็ปนเรื่องที ่
คณะผูบรหิารและพวกเราไดพยายามในการทีจ่ะเพิ่มพื้นที่สเีขียว และพัฒนาสวนสาธารณะใหรองรับกบัพี่นองประชาชน 
ไดอยางเพียงพอและเหมาะสม ก็อยากเรียนเรื่องเขื่อนปองกนัตลิ่งเปนเรื่องแรกกอนที่ไดดําเนินการไป ตองเรียนวาเมือง 
รอยเอ็ด เทศบาลของเรามีคลองคเูมือง เปนโบราณสถานแลวก็มีสภาพเปนคลองที่ไมมีแนวปองกันตลิ่ง หรือมเีรือ่ง 
สิ่งกอสรางถาวรทีจ่ะชวยในการทีจ่ะใหมีความมั่นคงแข็งแรง เราก็ไดทําแผนงานโครงการในการที่ขอรับสนับสนุนจาก  
กรมชลประทาน ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลในเรือ่งลําธารชลประทานซึ่งก็ไดข้ึนทะเบียนเปนลําธารสาธารณะในการเชื่อมโยง 
กับลําหวยกุดขวาง ทานอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในสมัยนั้น ก็คือทานอนุรกัษ  จุรีมาศ ก็ได 
ผลักดันชวยใหแผนงานโครงการเหลานี้ โดยใหทางชลประทานเขามาชวยศึกษาและออกแบบและทําเขื่อนปองกันตลิง่ทัง้ 
รอบในและรอบนอกตลอดคลอง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรเศษ ซึ่งใชเวลาในการกอสรางและก็ดําเนินการมาเปน 
เวลานานพอสมควร แลวเสรจ็กระทัง่ปจจบุัน สิ่งที่มีการปรบัปรงุในครัง้นี้ก็คือเรื่องการสรางแนวคลองคูเมือง คันหิน 
ปองกันตลิ่ง ตามพื้นที่ที่มกีารทรุดตัวดินสไลด ทําใหเขื่อนดินมีการทรุดตัวลง เมื่อเขื่อนดินมีการทรุดตัวลงกม็ีผลสะทอนไป 
ถึงเรื่องความมั่งคงแข็งแรงของถนนรอบคลองดานนอกและดานในบางสวน ซึ่งตรงนีเ้ปนปญหาที่ทางเทศบาลเห็นวามัน 
จะมปีญหาที่รุนแรงตอไป เรื่องการพัฒนาเรื่องพื้นทีส่ีเขียวเราก็มีนโยบายที่จะปลกูตนไมประจําจังหวัด คือตนอินทนิลบก 
รอบคลองคเูมืองอยูแลว ทั้งรอบในและรอบนอกในพื้นที่ใดทีจ่ะสามารถดําเนินการได ก็ปลูกไปตามพื้นที่ตามสภาพ ใน 
ระยะตอมาก็มีการสไลด ทําใหตนไมลมเอียงแลวกท็รุดตัว พืน้ที่อันตรายก็คือถนนจะทรุดจะพังในอนาคตขางหนา เราก ็
เลยประสานขอความอนุเคราะหในการของบซอมแซมปรบัปรุงจากกรมชลประทาน ซึ่งเราก็ไดมาในระยะแรก ในชวง 
ระยะประมาณ 200 เมตร ก็คือจากบริเวณหมวดการทางรอยเอ็ดมาถึงกึ่งหนึ่งของสะพานรอยเอ็ดซิตี้  ซึ่งทางกรม- 
ชลประทานเปนผูออกแบบและวเิคราะหในการทําเขื่อนปองกันตลิ่ง พอวิเคราะหออกแบบแลวกท็ําแบบมา  เราก ็
เห็นชอบดวย เพราะวาในการปรบัปรุงครัง้นี้ เขาก็ปองกันไมใหดินสไลดลงมาพรอมกบัทําทางเดินเล็ก ๆ  ให ติดขอบใน 
ดวย ซึ่งหลงัจากทําตรงนีเ้สรจ็แลว ตอมาพื้นทีท่ี่ทรุดมากทีส่ดุก็คือบรเิวณใกล ๆ  เขื่อนระบายน้ําปากเปด บริเวณหมูบาน 
ชฎาทองหรอืโคงวัดบรูพาภิราม จากถนนรอบเมอืง ซอย 10 ซอย 11  ยาวไปถึงรอบเมืองซอย 9 ซอย 7 ก็ทําใหมีการ 
ทรุดตัวอยางมาก จึงไดขอสนบัสนุนผานไปทางกรมชลประทาน แลวก็ไดรับความอนุเคราะหจากทานรัฐมนตรีอนุรกัษ   
อีกครั้งหนึ่ง กจ็ัดงบมาใหประมาณ 500 เมตร ก็ทําตอเนื่องจากจุดเดิมหมวดการทางทีเ่ราทําไวกึง่หนึ่ง มาถึงสะพาน 
รอยเอ็ดซิตี้ แลวเราเห็นวาจุดที่มันทรุดตัวมากและอันตรายก็คือ จากสะพานวัดบูรพาภิรามไปจนถึงเขื่อนปากเปดที ่
ระบายน้ําวัดบรูพาภิราม รวมเปน500 เมตร เพราะฉะนั้นการออกแบบกเ็ปนเรื่องที่ทางกรมชลประทานแลวกฝ็ายวิศวกร 
ผูออกแบบทํา จัดงบมาให ก็ตองตอกเขื่อนตามแบบที่ปรากฏ และรูปแบบกจ็ะเปนเหมือนแบบทีท่ําไปแลวครัง้แรก ก็คือ 
จากหมวดการทางมาถึงครึง่หนึง่ของสะพานรอยเอ็ดซิตี้ เพราะฉะนั้นในสวนน้ีมันมีความจําเปนในเรื่องของการกอสราง  
หลายคนสอบถามวาทําไม ตองตัดตนไม ตองยายตนไม กเ็พราะวาในเรื่องของเครื่องไมเครือ่งมอืและเสาเข็มตาง ๆ  ที ่
ตองลงไปกอสรางอยูในน้ําดวย มันไมมีที่และมีความจําเปนอยางยิ่ง ก็หารือกันแลว คุยกันแลว ถาอยางนั้นก็ตองทอน 
ตนไมออกไปปลูกที่อื่นที่พอจะทําไดแลว ตนไมไมไดเสียหาย แลวก็ปรบัปรุงเรื่องแนวดิน เพื่อที่จะมากอสรางใหแลวเสรจ็ 
ตามแบบแลวก็มีแผนการปลูกตนไมกลบัคืน ก็คือตนอินทนลิ แลวก็คงจะตองทําใหเปนแนวสวยงาม เพราะวาเขื่อนก็คงจะ 
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มีความมั่นคงแข็งแรง ไมมีการทรุดตัวแลว ก็เรียนประชาสมัพันธ แลวมีสวนอื่นอีกมากที่มันทรุดตัว ดินสไลดคือฝงคูเมือง 
ดานใน ทานก็จะเห็นแถววัดบูรพาภิราม แตวามันไมมผีลกระทบรุนแรงกับของแนวถนน ซึ่งบรเิวณที่รุนแรงก็ตองรบี 
ดําเนินการไปกอน มันกจ็ําเปนในหลายเรือ่ง แตก็ยอมรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ เพราะวาความรูสกึที่พี่นอง 
ประชาชนหวงใยในเรื่องของสิง่แวดลอม เรื่องตนไม เรือ่งภูมทิัศน เขาก็เสียดายเปนจํานวนมากแตวามันมีขอจํากัดในเรื่อง 
ของการทํางาน ก็ไดนําเรียนช้ีแจงไปพอสมควรแลว ก็คงเปนเรื่องที่เปนแนวทางหนึ่งที่ตอไปทางเทศบาลควรจะตอง 
รณรงคทําความเขาใจ ประชาสัมพันธกอนทําโครงการใหมากกวานี้ ประชาชนหรอืออกสื่อ หรือทําปายประชาสัมพันธ 
บอกตั้งแตเนิ่น ๆ ไมไปบอกเวลาทีเ่ขาทําสัญญากับชลประทานแลวเราคอยมาบอก ก็คงจะตองรบัขอสงัเกตนี้ไปแกไขเรือ่ง 
ของการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนครบั ในสวนของขอสงัเกตอื่น ทานรองฯ เรืองรัตนกจ็ะใหขอมลู 
เพิ่มเตมิ ในสวนของผมก็ขอเรียนช้ีแจงเพิม่เติมใหสภาทราบเพียงเทานีก้อน ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - เชิญทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต คะ  
ประธานสภาฯ            

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานครบั 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมในสวนของการกอสรางเขื่อนปองกันตลิง่ทรุดหรือตลิง่พัง ตอจาก 
ทานนายกฯ ครับ แบบที่มีทางเดินนั้น ก็อยากจะเรียนวาเปนแบบทีเ่หมือนกับที่สํานกังานหมวดการทางรอยเอ็ด กจ็ะม ี
ทางเดิน 1.20 เมตร ทางเดินประมาณ 1 เมตร 20 เซนติเมตร เปนพื้นที่คอนกรีตเสรมิเหลก็  ไมไดปูกระเบื้องเหมือนที่ 
บึงพลาญชัยไมมรีาวกันตก เพราะฉะนั้นสามารถเดินได ถาออกกําลงักายก็คงตองระมัดระวังกันนิดหนึ่ง เนื่องจากวาตรงนี้ 
ระยะความกวางของถนน ของคลองก็ดี ถาจะทํามากกวาน้ีเกรงวาจะกระทบกับระบบนิเวศนของคลองรอบเมืองและจุดนี้ 
เองก็ไมใชจุดที่ประชาชนจะมาใชออกกําลงักายมาก ถาหากวาเราทํากวางกวานี้ทางชลประทานเขาก็ไดสํารวจออกแบบ 
แลววาเปนระยะที่เหมาะสม  ประการตอมาก็คือในสวนของระยะทางและงบประมาณที่เราได ก็ประมาณ 9.7 ลานบาท  
ในการไปถึงโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ ประมาณ 200 เมตร และหลังจากนั้นเราก็กระโดดทีเ่ราไมทําในสวนหลังโรงแรมรอยเอด็ 
ซิตี้ เนื่องจากวาในชวงนี้ถนนกวาง เมื่อถนนกวางการทรุดของดินที่อยูใตถนน และเขื่อนปองกันตลิง่ก็ยังแข็งแรงอยู แต 
ขณะเดียวกันบรเิวณวัดบูรพาภิรามจากถนนรอบเมืองซอย 13 จนถึง ซอย 7 คอนขางที่ดินสไลดเยอะ เพราะถนนตรงนี้ 
คอนขางที่จะแคบและรถบรรทกุหนักที่วิ่งผานเสนนีก้็เยอะ ทําใหการสไลดของดินและการทรุดตัวเปนโพรงอยูใตดินนั้น ก็ 
เกรงวาจะเกิดอันตราย จะไดเริม่ทําชวงนี้กอนอกี 500 เมตร เปนเงินประมาณ 9.7 ลานบาท โดยนายชางผูรับเหมาของ 
กรมชลประทานเปนผูดําเนินการจัดหา แลวก็มีชางเทศบาลดําเนินการประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกและการดูแล 
อยางใกลชิด ถามวามีความจําเปนอยางไรจึงตองตัดตนอินทนิลบก ขอเรียนวาในเบือ้งตนนั้นเราก็พยายาม เรียกวาตัดแตง 
กิ่งเพือ่ใหเครื่องจักรสามารถดําเนินการ แตหลังจากเขาหนางานแลวปรากฏวา รถแบล็กโฮลดทีม่าขนอุปกรณก็ดี  
โดยเฉพาะเสาเข็มไมมีที่วางถาไมวางบรเิวณที่เปนพื้นที่สนามหญา ประมาณหลงัไหลคันหินไปประมาณ 1 เมตรครึง่ ก ็
ตองวางที่ไหลถนน ก็ยิ่งจะทําใหเกิดอันตราย เพราะฉะนั้นถาเราไมเอาตนไมออก ตนไมก็ตองตาย  เดิมทีเราคิดวาเราจะ 
ทอนแลวก็แตงกิง่ เนื่องจากวาเราไดเลือกแลว เราคิดวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ถาหากวาเราจะเลือกตนไมไว เราจะไมได 
งานปองกันตลิง่ ซึ่งมมีูลคางานที่มากกวา และมีความจําเปนมากกวา ถามวาตนไมมีความจําเปนในพื้นที่สเีขียวไหม มี แต 
เราสามารถปลูกทดแทนได จะเห็นวาหลังจากโครงการที่เราทําที่หมวดการทางรอยเอ็ด จากสี่แยกโรงเรียนรอยเอ็ด 
วิทยาลัยไปจนถงึครึ่งทางของสะพานโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ หลงัจากทีเ่ราไดตัดออกทั้งหมดแลว เรากป็ลกูใหม ปจจบุันจะ 
เห็นวาไดเกิดทดแทนขึ้นมาแลว เพราะฉะนั้นเราจงึเลือกแนวทางที่คิดวานาจะเกิดประโยชนมากทีสุ่ด แลวกส็ามารถ 
ทดแทนไดที่สุดจึงมีความจําเปนตองตัดตนเดมิ โดยตัดแตงกิง่ในชวงตน แตเมื่อประเมินแลวไมสามารถลงหนางานไดจึง 
ทอนออกทั้งหมด บางสวนก็เขาไปในเรือนเพาะชําของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด บางสวนถาเปนหนาฝนเราก็นําไปปลูก ไมวา 
จะเปนที่ในบงึพลาญชัย รวมทั้งถนนที่เราตัดใหม นั่นก็คือถนนคูเมืองทิศตะวันตก เพราะฉะนั้นก็นําเรียนประชาสัมพันธ 
เพิ่มเตมิขณะเดียวกันเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไดมีการประชาสัมพันธในเบื้องตนกอนทีจ่ะดําเนินการโดยการประสานงาน 
กับผูรับจาง และผูดําเนินงานโครงการของกรมชลประทานรอยเอ็ด ในเรือ่งของการประชาสมัพันธ เรือ่งของการทํา 
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หนังสือไปถึงสถานีวิทยุทองถิ่น เคเบิล้ทีวี รถแหปายประชาสัมพันธของเทศบาล และไดมาเพิ่มเติมในสวนของปายหนา 
งานอีกครัง้หนึง่ซึ่งเดิมที ทางผูรับจางกอสรางเขาจะดําเนินการ เรากจ็ะไดใหเรงดําเนินการ เพราะฉะนั้น นี่ก็คือในสวนที ่
เราพยายามที่จะดําเนินการใหสอดคลองมากที่สุด  อยางไรกต็ามขอเสนอแนะที่เปนประโยชนนั้นกจ็ะนําไปเพื่อทีจ่ะให 
ชางดําเนินการไดอยางรอบคอบทีสุ่ด และมีประสทิธิภาพมากที่สุด แตขณะเดียวกันในขณะการกอสราง ก็เรียน 
ประชาสมัพันธในเรื่องของการใชเสนทางอยางระมัดระวัง เพื่อที่จะไดหลกีเลี่ยงในกรณีอุบัตเิหตุทีจ่ะเกิดข้ึนดวย  ขอบคุณ 
ครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม   มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหาร   
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง  
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และ 
ขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชมุสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ 
การประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 17.25 น. 
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