
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  15  สิงหาคม  2557  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัฒน - ลาปวย 
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 สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
11 นายวริน     ศิริพานิช  - ลากิจ 
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน   รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
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 นายโรจนพงษ  แกนจันทน โรจนพงษ  แกนจันทน 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 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงาน

เทศบาล 
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  

  

1 นายวีระศักดิ์  พันธนาเหนือ วีระศักดิ์  พันธนาเหนือ ผูจัดการสถานธนานุบาล 
2 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
3 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 
4 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
5 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
6 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
7 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
8 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
9 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

10 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
11 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
12 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
13 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
14 นายเกษม  สังฆะมณ ี เกษม  สังฆะมณ ี หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
15 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
16 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
17 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
18 นายศุภชัย  พิมพวิชัย ศุภชัย  พิมพวิชัย หน.ฝายพฒันาชุมชน 
19 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง หน.ฝายพฒันารายได 
20 นายณรงค  ดอนกระสินธุ ณรงค ดอนกระสินธุ จพง.ธรุการ 6ว 
21 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
22 ด.ต.สาธิต  โคกทม สาธิต  โคกทม เจาหนาที่เทศกิจ 
23 นายทองพลู  คัธเนตร ทองพลู  คัธเนตร เจาหนาที่เทศกิจ 

 ผูแทนชุมชน   
1 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
2 จ.ส.อ.ชาญชัย  พิกุลรกัษ ชาญชัย  พิกุลรักษ ชุมชนทานคร 
3 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
4 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ ชุมชนวัดเวฬุวัน 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557  มีสมาชิกเขารวมประชุม  
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
ผูอํานวยการกอง ทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่น
ดิฉัน ใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศจงัหวดัรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอน คะ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557  
ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เปนตนไป มีกําหนด  30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ลงชื่อ นางสาวฐติิพร  เชี่ยวพัทธยากร ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ดิฉันขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
- ขอแกไขเอกสารรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จํานวน 10 หนา ดังนี้ หนาที่ 7 , 10 , 30 , 31 , 43 , 44 , 45 , 49 , 131 และ 132 ตามเอกสารที่ไดวางบนโตะ
ของทานแลว นะคะ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําป    
พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
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วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คะ คณะกรรมการสามัญประจําสภาก็ไดอานรายงานการประชุมใหทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ  ทราบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงคทีจ่ะขอแกไขไหมคะ ขอเรียนเชิญทานสรายุทธคะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานครับ ในหนา 7 ครับ บรรทัดทีม่ี 30 ป ผมฟงเอ         
สมาชิกสภาเทศบาล พิมพผิดนะครับ ขอแกไขใหม ไมรูวาคําเดิมเปนอะไรในบรรทัดที่มี 30 ป หนาที่ 7 นะครับ 
หลงัจากนั้นไปอีก 5 บรรทัดครบั หรือโอกาสตอไป หรือในสเปคตัวน้ี ไมใชหรือนะครบั ใหสเปคบันไดรถดับเพลงิตัวนี้    
ที่กําลงัซื้อไมใชนะครบั ที่จะซื้อรถดับเพลงิในโอกาสตอไป ขอใหมสีเปคบันไดที่สงูนะครบั ตรงนีจ้ะพมิพผิดนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คะ ก็แกไขตามที่ทานสรายุทธไดอภิปรายไปแลวนะคะ มีทานใดประสงค 
ประธานสภาฯ  ที่จะขอแกไขอีกไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใดแกไขอีก ดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ สมาชิกทาน
ใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 โปรดยกมือ เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2 เขาสูระเบียบ
วาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรี   คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558             
บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบรหิารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จะไดเสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปตอ        
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงขอช้ีแจงใหทานประธาน
และสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ปจจบุันเทศบาลมียอดสถานะการคลงั  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 193,913,656.96 บาท 1.1.2 เงินสะสม 
112,145,657.11 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 51,144,843.94 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้
ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน 8 โครงการ รวม 4,708,000 บาท 1.2 เงินกูคงคาง 49,633,877.66 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2556 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 363,663,204.27 บาท ประกอบดวย  
หมวดภาษีอากร 19,636,073.17 บาท หมวดคาธรรมเนยีมคาปรบัและใบอนุญาต 11,053,506.10 บาท  หมวด
รายไดจากทรัพยสิน 11,699,092.26 บาท  หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย 5,955,479.74 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 3,713,396.35 บาท หมวดภาษีจดัสรร 108,934,933.65 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
202,670,723 บาท (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาล  ใหโดยระบุวัตถุประสงค 89,663,436.86 บาท (3) รายจายจรงิ 
จํานวน 338,432,437.19 บาท ประกอบดวย  งบกลาง 16,357,375.81 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 164,106,250.17 บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอน และวัสดุ และ
หมวดคาสาธารณูปโภค) 107,365,016.21 บาท งบลงทนุ (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) 35,233,243 
บาท งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 50,000 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 15,320,552 บาท (4) 
รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุ วัตถุประสงค 89,663,436.86 บาท 3. งบเฉพาะการ งบประมาณ
รายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจรงิ 33,113,257.53 
บาท รายจายจรงิ 10,445,205.89 บาท  กูเงินจากธนาคารออมสิน จํานวน 160,000,000 บาท กูเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จํานวน 32,000,000 บาท  กูเงินจาก กบท. จํานวน 29,501,583 บาท กําไรสทุธิ จํานวน 
22,668,051.64 บาท เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 88,913.90 บาท ทรพัยจํานาํ 
จํานวน 248,054,550 บาท คําแถลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 2.1 รายรบั 1. รายไดจัดเกบ็เอง 
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หมวดภาษีอากร 20,530,000 บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  10,704,000 บาท หมวดรายได
จากทรัพยสิน 12,230,000 บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 7,200,000 บาท หมวดรายได
เบ็ดเตล็ด 4,226,000 บาท รวมรายไดจัดเกบ็เอง 54,890,000 บาท 2. รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 107,630,000 บาท 3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมรายไดที่รฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 232,690,000 บาท  รวม 
395,210,000 บาท 2.2 รายจาย จายจากงบประมาณ งบกลาง 20,824,560 บาท  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 203,682,760 บาท งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสัดุ และหมวด
คาสาธารณูปโภค) 141,021,740 บาท งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) 3,604,400 บาท  
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 100,000 บาท งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 25,976,000 บาท รวมจาย
จากงบประมาณ 395,209,460 บาท บันทกึหลักการและเหตผุล ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบรหิารงานทั่วไป 49,310,460 บาท แผนงาน 

การรกัษาความสงบภายใน 14,394,330 บาท ดานบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 223,804,660 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 13,205,300 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห 3,773,250 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 
40,641,190 บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,355,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 14,097,170 บาท ดานการเศรษฐกจิ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,496,120 บาท แผนงาน
การพาณิชย 6,307,420 บาท ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 20,824,560 บาท งบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 395,209,460 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป รวม 27,751,030 บาท งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ รวม 2,641,960 บาท งานบริหารงานคลงั รวม 18,917,470 บาท รวมทัง้สิ้น 49,310,460 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 10,137,260 บาท งาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย รวม 1,180,000 บาท งานเทศกจิ (งานนิติการ) รวม 3,077,070 บาท รวม
ทั้งสิ้น 14,394,330 บาท แผนงานการศกึษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,631,760 บาท งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,733,410 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กรมกําหนดฯ) รวม 
198,863,690 บาท งานระดบัมัธยมศึกษา รวม 3,039,800 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 2,536,000 
บาท รวมทัง้สิ้น 223,804,660 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,947,600 
บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 8,257,700 บาท รวมทั้งสิ้น 13,205,300 บาท แผนงานสงัคมสงเคราะห งาน
บรหิารทั่วไปสังคมสงเคราะห รวม 3,773,250 บาท รวมทั้งสิ้น 3,773,250 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟาถนน รวม 12,663,080 บาท งานสวนสาธารณะ รวม 8,165,700 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม 19,812,410 บาท รวมทั้งสิ้น 40,641,190 บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปสังคมสงเคราะห รวม 2,355,000 บาท รวมทัง้สิ้น 2,355,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 1,146,260 บาท งานกีฬาและ
นันทนาการ รวม 6,240,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 4,530,000 บาท งานวิชาการแผนงานและ
สงเสริมการทองเที่ยว รวม 2,180,910 บาท รวมทั้งสิ้น 14,097,170 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบรหิารทั่วไปอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,924,800 บาท งานโครงสรางพื้นฐาน รวม 4,571,320 บาท  
รวมทั้งสิ้น 6,496,120 บาท แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด รวม 2,500,000 บาท งานโรงฆาสัตว รวม 
3,807,420 บาท รวมทั้งสิ้น 6,307,420 บาท งบกลาง 20,824,560 บาท รวมทั้งสิ้น 20,824,560 บาท เหตผุล 
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบรหิารฯ ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จึงเสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ดพจิารณาเห็นชอบตอไป 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการและเหตุผล แหงรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหที่ประชุมทราบแลว เนื่องจากตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2554   
ขอ 45  วรรคสาม กําหนดวาในการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได    
ตองพิจารณาเปน 3 วาระ กลาวคือ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปน 
เทศบัญญัติงบประมาณ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ขอหารือ 
จะอภิปรายเปนสวนแผนงานหรือจะอภิปรายภาพรวม มีสมาชิกทานใด จะอภิปราย เชิญคะ ขอเรียนเชิญทานอาทิตยคะ   

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล  อาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ เพื่อใหการ
อภิปรายงบประมาณเปนไปอยางราบรื่น และมีระเบียบผมขอเสนอทานประธานอยางนี้ครบั การอภิปรายผมอยากให
สมาชิกอภิปรายใหครบทุกดาน ทกุทาน และตอไปก็จะไดใหผูบริหารไดตอบครัง้เดียวเลยพรอมกัน เพราะจะไดสะดวกใน
การอภิปรายและตอบคําถามไดดวยครับขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คะ มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมคะ ถาไมมีก็ขอผูรับรองดวยคะ             
ประธานสภาฯ  เปนวาเปนการอภปิรายในภาพรวมนะคะในขั้นรับหลกัการมสีมาชิกทานใดจะอภิปราย 
ในรางเทศบัญญัติเชิญไดเลยคะ เรียนเชิญทานอาทิตยคะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - ขออนุญาตทานประธานครบั กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก             
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทกุทานครบั กระผมอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 
ครับ ในเบื้องตนก็อยากจะเรียนทานประธานอยางนี้ครบั โดยผมแลวก็คิดอยากจะขออนญุาตทานประธานวา ผมจะกลาว
ในภาพรวมกอนและผมขอเวลาทานประธานอีกครั้งหนึ่ง ขอสรปุครั้งสุดทายอกีครั้งหนึ่ง ในชวงที่ทานสมาชิกทกุทาน    
ไดอภิปรายหมดแลวครับ ครบัขอบคุณมากครับทานประธานครับ เรียนทานประธานอีกครัง้หนึง่ ทานสมาชิกทุกทาน   
นะครับ เบื้องตนนะครับ การจัดทํางบประมาณป 2558 ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมาชิกก็คงจะไดอานรายละเอียดกนั
ครบถวนแลวซึ่งผมกจ็ะคงขยายความแลวกพ็ูดถึงการจัดทํางบประมาณเปรียบเทียบเคียงกับงบประมาณ ป พ.ศ. 2557 
ทําไมผมจึงเปรียบเทียบเฉพาะป พ.ศ. 2557 สิ่งทีผ่มอยากจะกราบเรียนทานประธานไวอยางนี้นะครับ การบรหิาร
จัดการของผูบรหิารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ จากป 57  เพราะฉะนั้นจากป 58 ก็คงจะเหน็
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นในการทํางานและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการเรือ่งงบประมาณครบั  
สิ่งแรกทีผ่มอยากจะกลาวในเรือ่งการจัดทํางบประมาณ วิธีการจัดทํางบประมาณที่นําเสนอตอสภาแหงนี้ โดยภาพรวม
แลวก็ถือวาการจัดสรรปนสวน ลงประโยชนในการทํากิจกรรมและกจิการใหกบับานเมืองไดอยางลงตัว ผมไดอานใน
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายละเอียดทกุฝาย งาน ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ทีผู่บริหารไดมองเห็นความสําคัญ
ทุกฝาย งาน โดยการจัดมอบตามและใหทําโครงการที่จะพฒันาบานเมืองหรอืเทศบาลของเราตอไป  แตมีที่ทําในลกัษณะ
แบบนั้น มันก็ตองมีขอบกพรองไมมากก็นอย สิง่ทีผ่มจะอภปิรายในตอไปนี้ กเ็ปนแตเปนจุดบกพรองเลก็ ๆ นอย ๆ 
เพื่อทีจ่ะเปนกระจกใหทางฝายทานประธานนําเสนอทานผูบริหารพิจารณาทบทวนหรอืสนบัสนุนในการทีจ่ะอภิปราย  
เล็ก ๆ นอย ๆ ครัง้นี้ตอไป โดยสวนตัวสมาชิกทุกทานที่จะอภิปรายผมคิดวามีความตั้งใจทีจ่ะออกมาคิดวามีความตั้งใจ
พัฒนาบานเมืองทุกคน อยากทํางานเหมือนกันหมดทุกคน ไมมีอคติใด ๆ ทั้งสิ้น อยากทําใหเกิดประโยชนกบัทองถิ่น 
มากที่สุด เพราะฉะนั้นผมจึงอยากฝากทานประธานไปถึงผูบริหารวา ในกรณีที่สมาชิกไดกลาวถึงโครงการก็ขอใหคิดเสียวา
นี้คือสิ่งทีเ่ราไดนําเสนอ ไมใชจับผิด  แตเพื่อเปนเหตุผล หรอืเปนสิ่งทีน่ําไปแกไขปรบัปรุง นี้เปนสิง่ทีเ่ปนความสัตยจรงิ
ของสมาชิกที่จะอภิปรายในครัง้นี้นะครบั ทานประธานครับผมขอเปรียบเทียบคําแถลงงบประมาณป 2558 หนาที่ 3   
นะครับ รายไดจัดเก็บนะครับ ถามองดูแลวป 2556 ป 2557 ป 2558 เปรียบเทียบกันป 2557 กับป 2558       
นะครับ ประมาณการรายรับของเราเพิม่ขึ้นประมาณ 0.383% ถาเปรียบเทียบกับป 56 ประมาณ 2.28% ผมมอง
อยางนี้ครับทานประธาน  ผมมองวาการบริหารจัดการและการจัดเก็บรายไดของพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา  
มีประสิทธิภาพครบั มีประสิทธิภาพ ถึงมีรายไดเพิม่ขึ้นจากป 56  2.28% คิดเปนเงินประมาณ 10,182,000 บาท  
ผมถึงบอกวาผม ช่ืนชมในการจัดเก็บรายไดของพนักงาน และสิ่งนี้แหละครับที่ทําใหฝายบริหารไดมีงบประมาณไดพัฒนา
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บานเมืองตอไปได อันนี้คือขอเปรียบเทียบ สวนรายไดหมวดหนวยจัดสรรในการจัดสรรใหแกองคกรคงไมตองถามถึง
เพราะวามันเปนกฎระเบียบของสวนราชการทีเ่ราตองใช เรามาดูรายจายนะครับ การจัดสรรหนาที่ 4 นะครับ การจัดสรร
งบประมาณปนี้นะครบั ทางผูบริหารไดนําเสนอ และตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2558  395,209,460 บาท จากประมาณ
การรายรับเอาไวนะครับ 95,210,000 บาท  นะครับ ขาดหายไป 540 บาท นั่นแสดงวา ความตั้งใจของการใช
งบประมาณของผูบรหิารถือวาเตม็สบูครับ เพราะอยางนอยๆ การไดมาและการทําตอไปมันก็คงจะทําการทํางานของ
พนักงานราบรื่นยิง่ขึ้นนะครบั  ซึ่งผมก็เห็นวาเปนการจัดงบประมาณที่สมดุลและลงตัวทุกสวนที่ผมกลาวในเบื้องตนเอาไว
นะครับ จากคําแถลงนะครบั มาดูหนา 6 นะครับคือบันทกึหลักการและเหตุผล ประกอบรางงบประมาณรายจาย ที่ผม
กลาวในเบือ้งตนในงบประมาณ 2557 ยกตัวอยางงาย ๆ  คือดานบริหารทั่วไปนะครับป 57 เรามียอดรวมเอาไว 
45,188,660 บาท ปจจบุันดานบริหารทั่วไปนะครับ 49,310,460 บาท นั่นแสดงวาดานการบริหารทั่วไปคือแผน
บรหิารงานทั่วไป งบประมาณเพิ่มขึ้น 4,121,600 บาท แผนงานรกัษาความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้น 2,503,230 บาท   
นี้เปนตัวอยางเล็กนะครับ มาดูดานการบริหารและสงัคมนะครับ แผนการศึกษาเพิ่มขึ้นมาจากป พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นมา 
8,405,840 บาท แผนกงานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 6,256,300 บาท แผนสงัคมสงเคราะหเพิ่มขึ้น 247,350 บาท  
มาดูแผนงาน เคหะและชุมชนลดลง 13,208,810 บาท แผนงานความเขมแข็งของชุมชนเพิม่ขึ้น 1,410,000 บาท 
แผนงานสาสนาและนันทนาการเพิม่ขึ้น 14,097,170 บาท นี้คือยอดรายจายทีจ่ะเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2558 ครับ  
ดานเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเพิ่มขึ้น 670,020 บาท แผนงานพาณิชยลดลงครับ 3,972,780 
บาท ดานการดําเนินการอื่น ๆ แผนงานงานงบกลางเพิ่มขึ้น 735,100 บาท อันนี้เปนสวนทีบ่งบอกไดชัดวาการจัดสรร
งบประมาณลงตัว กระจายไปทั่วสิ่งไหนที่ประหยัดงบประมาณก็ไปลงที่หนึง่ เพื่อใหงานเดินได อันนี้ผมขอช่ืนชมนะครับ 
ในการขจัดทํางบประมาณนะครับ ทีก่ลาวมาทัง้หมดในการจดัทํางบประมาณ สวนรายละเอียดตาง ๆ จะลง ตามหมวด
งานดังนี้นะครบั แผนงานบรหิารงานทั่วไป  หนาที่ 7 นะครบั คาสาธารณูปโภค รวมถึงคาที่ดินและสิง่กอสราง งาน
บรหิารงานทั่วไป สิ่งที่เพิม่มากทีสุ่ดนะครับ คือคาใชสอย เพิม่ขึ้น 845,000 บาท นะครับ ครบัคาวัสดุเพิม่ขึ้น 
395,000 บาท ครุภัณฑ 201,400 บาท ผมเขาไปดูในรายละเอียดใน คาใชสอยในรายละเอียดในคาใชสอย           
ในรายละเอียดคาใชสอยงานทั่วไป ผมมองอยางนี้ครับทานประธาน ผมไปดูคาใชจายในเรื่องของไฟฟาและประปาครบั 
ปกติในเรื่องตัง้งบประมาณ เรื่องคาไฟฟาคาน้ําประปา โดยปกติแจงการตัง้งบประมาณคาใชจายเรื่องคาไฟ คาน้ําประปา
นะครับ ปกติแลวการตัง้งบประมาณเรื่องคาไฟ คาน้ําประปา โดยเนื้อหาทีท่ําโครงการขึ้นมา คาน้ําคาไฟ ที่รวมโดยรวม
ทั้งหมด ที่เปนเครือขายของเทศบาล ยกตัวอยางงาย ๆ ครับ ทานประธาน คาไฟของสํานักงานเทศบาล คาไฟของ
โรงเรียนทัง้ 8 โรงเรียน ผมดีใจเมื่อเชาครับผมตื่นแตเชาหนอย ผมไดยินของ ผอ. รองผอ. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ขอใหนักเรียนที่มาเชาชวยไปตรวจสอบการไหลเวียนของน้ําหนอย การไหลเวียนทอประปา ประปารั่ว หรอืแตกตรงไหน
บาง ผมก็เลยนึกขึ้นไดก็เลยมาตอยอดตรงนี้แหละครับ ถาเปนอยางที่ รอง.ผอ. ที่เปนผูชายนะครับ ผมจําช่ือทานไมได ขอ
โทษทีนะครบั ผมความคิดอยางนี้นะครับ ผมอยากจะไดตรงนี้จริง ๆ คืออยากจะใหประหยัดน้ําประหยัดไฟ สิง่ที่เรา
ประหยัดน้ําประหยัดไฟไดแลวน้ี งบประมาณสวนเกินตรงนี้เราสามารถเหลือไปทําอยางอื่นได ถามวาการประหยัดน้ํา
ประหยัดไฟ เราทําไดไหม ผมขอยกตัวอยางโรงเรียนเทศบาล  ผมวาโรงเรียนเทศบาลของเราการเรียนการสอนครอบคลมุ 
ทุก ๆ ดาน สิ่งหนึง่ทีส่งเสริมการเรียนการสอนและประสบการณจรงิไดก็คือการตรวจสอบ การตรวจสอบการทํางาน การ
ตรวจสอบการบริการ น่ันกห็มายความวาเราสามารถทีจ่ะใชเด็กนักเรียน เรียนรูในการประหยัดอดออมและใชจายอยาง
ประหยัดได โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลของน้าํอยางนี้เปนตนนะครับ ซึง่ผมมองวาถาเราประหยัด
งบประมาณ ประหยัดเรือ่งน้ํา เรื่องไฟแลว ผมคิดวาคงจะเหลือเม็ดเงินไปทําอยางอื่นมากพอสมควร  เพราะอยางนอย ๆ 
การประหยัดงบตาง ๆ ที่ผมจะกลาวตอนสรุปสุดทายวามันจะออกมาอยางไรและไปอยางไร เพราะเราตองการทีจ่ะ
ประหยัดงบประมาณและใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพใหเงินมันเหลือมากทีสุ่ด เพื่อเอาไปใชอยางไรอยางหนึ่งทีผ่ม
จะขอกลาวครั้งสุดทายครบั  ขอยกตัวอยางการบรหิารงานทัว่ไป ยกตัวอยางการประหยัดงบประมาณ ถามวาผมเห็นดวย
ไหมกับงบประมาณ ผมเห็นดวยนะครบั เพราะวามันมีความจําเปนตองใชงบประมาณทุกคนครบั สวนงานวางแผนสถิติ
วิชาการนะครับ คาใชสอย 40,000 บาท ทีเ่พิ่มขึ้น 40,000 บาท งานบรหิารการคลังนะครับ เพิม่ขึ้นมากหนอยนะ
ครับ คาใชสอยเพิม่ขึ้น 170,000 บาท และคาวัสดุ 800,000 บาท สวนรายละเอียดก็จะโยงไปอยูในรายละเอียด   
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ของแผนงาน ซึง่สมาชิกทุกทานก็คงจะไดอภิปรายกันตอไปนะครับ ตอหนาที่ 8 นะครับ รายจายตามงานการรกัษาความ
สงบภายใน อันนี้ขอชื่นชมครับ มีคาวัสดเุพิ่มขึ้น 125,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย 170,000 
บาท และงานเทศกจิอีก 45,000 บาทครบั  อันนี้คือคาใชจายคาวัสดุที่เพิม่ขึ้น ก็คงจะอยูในรายละเอียดที่ทานสมาชิกก็
คงจะอภิปรายตอไป  หนาที่ 9  ซึ่งผมมองดูในรายละเอียดพอสมควร เพราะเปนงานที่เกี่ยวกับการศึกษา สิ่งหนึ่งที่ผมเปน
หวงเรื่องตัวเลขก็คือป 57 เราไมไดแยกวากรมกําหนดหรือไมกําหนด แตพอป 58  เราไดแยกวางานระดับวัยเรียนกอน
ประถมศึกษาหรืองานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาในวงเลบ็กรมกําหนด     ถาผิดพลาดเรือ่งตัวเลขผมก็ขออภัยไว 
ณ ที่นี้ดวยนะครับ เพราะป 2557เราไมไดแยกไวนะครับ มนัเปนงบประมาณรวม พอป 58 เราแยก พอแยกปุบเราก็ไม
สามารถทีจ่ะแยกงบประมาณได แตถึงอยางไรผมก็พอจะชี้แจงหรือแยกใหทานประธานฟงนิดหนึ่งวา คาใชจายเพิ่มขึ้น
ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เพิ่มขึ้น 200,000 บาท พอเพิ่มขึ้น 200,000 บาท เรารูไดเลยครับ  เราก็ไปดู
ในงานเกี่ยวกับการบรหิารการศึกษา มันเพิม่ขึ้นโครงการไหนบาง สวนครุภัณฑ 56,000 บาท ก็คงจะเปนซือ้โตะ เกาอี ้
ของครูเขาไปนะครับ  แตมาดูวงงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษานะครับ คาใชสอยเพิ่มขึ้น 4,065,000 บาท 
คาวัสดุ 1,224,000 บาท คาครุภัณฑ 63,010 บาท อันนี้เปนตัวเลขที่ผมเทียบเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นะ
ครับ สวนงานระดับมัธยมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอย คงไมวากันนะครับ ก็คงจะมาดงูานศึกษาไมมีกําหนด คาใช
สอยเพิม่ขึ้น 408,000 บาท  ถาเราไปดูในรายละเอียด เราก็คงจะรูวามันเพิม่ขึ้นโครงการไหนนะครบั ซึ่งเพื่อนสมาชิก  
ก็คงจะไดช้ีแจงและซกัถามขอสงสัยตอไป ขอตอไปหนาที่ 10 เลยนะครบั งานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบั
สาธารณสุขครบั คาใชสอยเพิ่มขึ้น 660,000 บาท คาวัสดุลดลง 20,000 บาท ครับ คาครุภัณฑแค 37,000 บาท 
สวนงานศูนยบรกิารสาธารณสุข คาใชสอยเพิม่ขึ้น 4,760,000 บาท เรากเ็ปดตามไปก็ไปเจอที่หนา 111 ถึงไดรูวามี
งบประมาณเพิ่มขึ้นในเรื่องของการปฐมภูมิ ก็คือเงิน 3,300,000 บาท ทีแรกผมดูแลวผมตกใจ ไปเจอทีห่นา 111 
เพราะฉะนั้นคงจะมีเพือ่นสมาชิกไดอภิปรายซกัถามตอไปวาโครงการนี้ใชเงินประมาณนี้เปนโครงการอะไร และทําอยางไร 
และมีประสิทธิภาพแคไหน อยางไร มีประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนเราอยางไร หนาที่ 111 ตอนะครบั รายจาย
ตามงานและงบรายจายงานสังคมสงเคราะห อันนี้ประมาณการเล็กนอยนะครับ คาตอบแทนลดลง คาวัสดุลดลง         
ผมกง็ง ๆ วาสังคมสงเคราะห คาใชสอย คาวัสดุลดลง คาครุภัณฑเพิ่มขึ้น 70,000 บาท  ก็คงจะของบประมาณ        
มาซื้อ อะไรซักอยางหนึ่งนะครับ หนาที่ 12 นะครับ เคหะชุมชน สวนงานเคหะและชุมชนคาใชสอยนะครบั             
ของงานไฟฟาและถนนเพิ่มขึ้น 1,874,000 บาท คาวัสดุ 787,000 บาท งานสวนสาธารณะ คาใชสอย 148,000 
บาท วัสดุ 60,000 บาท สวนงานขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู คาใชสอย 550,000 บาท วัสดุ 300,000 บาท งาน
ไฟฟาและถนนผมก็ตามไปดซูึ่งก็คงจะมีเพื่อนสมาชิกและผมก็คงจะไดอภิปรายชวงสุดทายดวยวาคาใชจายใชสอย       
แตละชนิดแยกประเภทอยูที่โครงการไหนบาง คงจะไดอภิปรายกันตอไป หนาที่ 13 นะครับ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน เปรียบเทียบปที่แลวเหมือนกันนะครบั เพิ่มขึ้น 1,015,000 บาท  ปที่แลว 810,000 บาท  ปนี้ 
1,825,000 บาท ครบั เงินอุดหนุนปที่แลว 130,000 บาท ปนี้เพิ่มเปน 530,000 บาท นั้นคือเพิม่ขึ้น 400,000 
บาท ครับ งานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการครับ คาใชสอย งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  
คาใชสอยปกตินะครบั มันจะเพิ่มขึ้นตรงที่คาเงินอุดหนุนทีม่ีเพิ่มขึ้น 150,000 บาท  ในงานเกี่ยวกบังานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ สวนงานกีฬาและนันทนาการนะครับ เปนคาใชสอยเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 1,320,000 บาท 
คาวัสดุ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น มีคาใชสอยเพิ่มขึ้น 770,000 บาท และมีสิง่หนึ่งที่เปนโครงการ
ใหมที่ตามไปดูที่เห็นทีห่นา 141 นะครับ ก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น 800,000บาท ก็ไปดูในตรงจุดนั้น กเ็ปน
โครงการที่ดีและมีประโยชน ซึ่งสมาชิกก็คงจะไดซักถามตอไป งานวิชาการและงานวางแผนการสงเสรมิการทองเที่ยว 
คาใชสอยเพิ่มขึ้น 125,000 บาท วัสดุเพิ่มขึ้น 250,000 บาท มีครุภัณฑติดมานิดหนอย 26,910 บาทครบั  
ทานประธานอยาพึง่เบื่อผมนะครบั เพราะวาผมตองอานรายละเอียดใหทานประธานฟงนิดหนึ่ง และบทสรุปผมจะชี้แจง
วาทําไมผมตองอธิบายตรงนี้ คาใชจายตรงนี้ เพราะวาผมจะนําเสนอตอนชวงสุดทายวาผมมีแนวความคิดอยางนี้  
เปนประโยชนสูงสุดกับเทศบาลเราแนนอนลานเปอรเซ็นตไมมีอะไรนะครับ งานอุตสาหกรรมและการโยธา คาใชสอย
ลดลง 700,000 บาท คาวัสดุลดลง 135,000 บาท แปลกนะครับ งานบรหิารงานทั่วไปอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณลดลง จากปที่แลว 820,000 บาท ปนี้ 120,000 บาท คาวัสดุปที่แลว 155,000 บาท ปนี้ 20,000 
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บาท ก็คงจะไปไลเรียงดูวา ทําไมโครงการงบประมาณลดลงนะครับ สวนงานโครงสรางพื้นฐาน คาใชสอยนะครบั เพิ่มมาก
ขึ้นนะครับ 536,000 บาท คาวัสดุเพิ่มขึ้นนิดหนอยนะครบัก็ตองตามไปดูนะครบัวาเพิ่มขึ้นโครงการไหน มีประโยชน
อยางไร และใชในงบประมาณใหมปีระสทิธิภาพอยางไรบาง หนาที่ 16 งานพาณิชย คาใชสอยนะครับ เพิ่มขึ้น 80,000 
บาท วัสดุเพิม่ขึ้น 450,000 บาท ปที่แลวใชเงินไป 150,000 บาทครับ ปนี้ใชไป 600,000 บาท เพราะฉะนั้นกเ็พิม่ 
450,000 บาทครบั งานตลาดสดนะครบั ที่พูดคืองานตลาดสดนะครบั สวนงานโรงฆาสัตว คาใชสอยเพิม่ขึ้น 
120,000 บาท คาวัสดุเพิม่ขึ้น 120,000 บาท เพิม่ขึ้นเทากันนะครับ สวนงบกลางนะครับเพิ่มขึ้น 735,100 บาท  นี้
คือการจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม และแบงไปทุกกอง ทุกฝาย งาน สิง่ที่ทํางบประมาณและกระจายไดทั่วถึง  และ
ลงตัวก็ถือวาทํางานสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลวครับ ทานประธานครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากสรุปใหทานประธานฟง เพราะอยาง
นอย ๆ ถาเราประหยัดคาใชจายในการดําเนินการและคาใชสอย จากยอดสรปุทัง้หมดคาใชจาย คาใชสอยและวัสดุรวม
ทุกโครงการที่เพิม่ขึ้นจากปที่แลวนะครับ 20,162,000 บาท ตัวน้ีไมรวมครุภัณฑคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
เปนคาใชสอยและวัสดสุิ้นเปลืองโดยสวนใหญเปนเงินทั้งสิ้น 23,162,000 บาทครับ ทานประธาน ที่ผมย้ํานิดหนึง่ก็คือ 
ถาพวกเราใชอยางประหยัดและมัธยัสถ ใหมปีระสิทธิภาพสงูสุด ผมขอแค 1% ที่จะนําเสนอโครงการตอทานประธาน
นําเสนอตอผูบรหิารวาจะทําอะไร ผมก็คงจะอภิปรายตอจากทานสมาชิกทุกคนนะครบั สุดทายจากการอภิปรายของผม
ในภาพรวมครั้งนี้ ก็คงจะเปนแนวทางใหเพื่อนสมาชิกทกุคนไดอภิปรายเจาะลกึไปแตละโดรงการไดอยางถูกตอง และ
แมนยํา และอยางมปีระสิทธิภาพ ขอย้ํานิดหนึ่งครับตอทานประธานครบัไมไดจับผิดครบั แตเปนกระจกชี้แนวทางใหเหน็
วาเราจะประหยัดงบประมาณ เพือ่มาสนองโครงการอยางอืน่ไดหรือไม เราไมตองการใหโครงการใดโครงการหนึ่งเลิกลม
แตเราตองการขอนิดหนอย เพื่อใหไดมาสานตอโครงการทีจ่ะนําเสนอตอไป มันเปนประโยชนตอบานเมืองเราทั้งนั้นครับ 
แคประหยัดแค 1% เราก็ไดเงินคืนมาสองลานกวาบาท สองลานสามครับ ขอบคุณครบัทานประธาน 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดตองการทีจ่ะอภิปรายอีกไหมคะ เรียนเชิญทานวิวัฒนคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิวัฒน ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ กอนอื่น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฉบบันี้นะครบัตัวผมเองก็ไดศึกษาและมขีอสงสัยอยูหลายประการนะครบั อยากจะสอบถามทาน
ประธานไปถึงฝายผูบรหิารนะครับ รบกวนทานสมาชิกเปดไปที่หนา 90 นะครบั ขอที่ 2 โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซึโมะ จงัหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุนและสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นะครบั จากเทศบัญญัติปที่แลวนะครบั ป 57 ผมจําไดวาตั้งงบประมาณอยูที่ 200,000 บาท ถาเทียบ
เปนเปอรเซ็นต 100% นะครับ ไมทราบวาโครงการนี้ถามองจากเทศบญัญัติป 57 นะครบักบั 58 ถือไดวากอปมาเลยก็
วาไดนะครับ แตเพียงแตวาเปลี่ยนแคตัวเลขนะครบัอยากจะฝากถึงทานประธานนะครับงบประมาณเพิ่มขึ้น ไมทราบวา
ตัวเนื้องานเพิม่ขึ้นอะไรบางนะครบั รบกวนทานสมาชิกเปดไปที่ 97 ครับ ขอที่ 10  คาใชจายโครงการพัฒนาการ
หองสมุดโรงเรียน ที่ตั้งไวแปดแสนบาท จากป 57 เองก็ไดตัง้งบประมาณแปดแสนบาท ในปนี้กเ็ชนเดียวกัน ก็อยาก
สอบถามวาในระยะ 2 ปที่ ต้ังงบประมาณมานี้ ไมทราบวาหองสมุดหนังสือเต็มแลวหรือยงัครบัถาเกิดวาเราเปลี่ยนแปลง
หนังสือทีเ่ปนกระดาษเปลี่ยนแปลงเปนหนงัสือที่เปนอิเล็กทรอนิกสจะมีประโยชนมากขึ้นหรือเปลานะครบั รบกวนเปดไป
ที่หนา 98 นะครับ หนา 98 หัวขอ 14 นะครับ คาใชจายโครงการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียนศึกษา จรงิ ๆ แลวนะครับ 
2 หัวขอนี้ งบประมาณ 2 ตัวน้ี ถารวมกันแลวนาจะประมาณ 1,000,000 บาท กับ 40,000 บาท จรงิ ๆ แลวถาสอง
โครงการนี้ถารวมกันไดสามารถตัดลดทอนไดไหมนะครับ จรงิ ๆ แลวอาเซียนนีผ้มอยากสอบถามวานักเรียนรูจักคําวา
อาเซียนไหม ไมใชวาเราจะเขาสูสังคมอาเซียนแลว เปดประชาคมอาเซียนแลว ทานไดประโยชนหรือเสียประโยชน ไมใช
แคมีธง 10 ประเทศติดทีห่นาโรงเรียนเราจะเขาสูประเทศอาเซียนนะครบั อยางไรก็ฝากรบกวนทานประธานดวยครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คะ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเตมิไหมคะ เรียนเชญิทานสรายุทธคะ 
ประธานสภาฯ 
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นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม          
สมาชิกสภาเทศบาล  นายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ เขต 1 สําหรับในการ
พิจารณาทัง้รายรับและรายจายในปงบประมาณ 2558 นะครับ ซึ่งผมกอ็ยากจะกลาวถึงในเรื่องของรายรบั รายรบัมี
ผลงานที่โดดเดนและชัดเจน เพราะวามีการเกี่ยวกับการเก็บภาษีรายไดนะครับ เพิ่มขึ้นกวา 20 % อันนี้ไมเกี่ยวกับ
งบอุดหนุนงบรัฐบาลใหมา ก็ถือวาตองขอตบมือใหจรงิ ๆ กบัทางคณะผูบริหารกับเจาหนาที่พนกังานทกุทาน และในสวน
รายจายนะครับก็แนนอนเงินเฟอ คาแรกกเ็พิ่มขึ้นแนนอน รายจายเพิ่มขึ้นแนนอนซึ่งผมอยากจะกราบเรียนถามทาน
ประธานไปสูคณะผูบรหิารนะครับวา ในบางสิ่ง บางเรือ่งกระผมและประชาชนและสมาชิกทุกทานก็อยากจะขอคําอธิบาย
มากกวานี้นะครับ ในประเด็นที่มีคาใชจายมากขึ้น 50% มากขึ้น 100%  มากข้ึน 90% เปนไปไดประเด็นใดบาง ไมได
ติดของใจในเรื่องของ แนนอนการนําเงินไปใชเกิดประโยชนแนนอนนะครับ แตประเด็นที่ใชจายเงินมากขึ้นอยากจะให
ชี้แจงวาดวยสาเหตุอยางไรบาง บางประเด็นถาเปนไปไดก็อยากจะใหเทาเดิม ผมก็อยากจะขอเริ่มเลยในเรื่องของการ
บรหิารการคลงันะครบั การบริหารการคลงัประเด็นแรกในโครงการที่ 3 หนาที่ 74 ครับ อันนี้จะเปนงบเล็กนอยกจ็รงิ 
นะครับ ผมคิดวาการทําสัญญานอกสถานที่และนอกเวลาราชการในการทําสัญญาทรัพยสินซึ่งทรัพยสินของเทศบาล     
ไมนาจะเยอะเกินไปที่จะทํานอกเวลา คาใชจายก็จะเพิม่มากขึ้น หรือหากเปนไปไดในประเด็นนี้ไมรูวาผมจะรบกวน
เจาหนาที่พนักงานมากหรือเปลา ทําในเวลางานเลยไดไหม หรือวาตองไปทําตอนตี 4 ตี 5 ที่เชาแผง อันนี้ผมก็ไมเขาใจ
จริง ๆ ถาลดลงก็จะดมีากนะครบั ในเรือ่งของโอที ถาเปนเอกชนตอนนี้เขาไมคอยมีโอทเีพราะคาแรงก็หนักเอาการ อันนีก้็
เปนสวนเลก็นอยทีผ่มตั้งขอสังเกตไวครับ ประเด็นที่ 2 การคลังเชนเดียวกัน ในหนาที่ 75 โครงการพัฒนาระบบบญัฃี
คอมพิวเตอร e - LAAS ในประเด็นนี้โครงการพัฒนาระบบบัญชีซึ่งคิดวาเปนระบบมันสมองของกองคลังที่จะใชเปน
ซอรฟแวร ในเรื่องของโครงการแตในรายละเอียดไมไดแจงรายละเอียดอะไรมากนัก หากเปนไปได เชน จะใชซอรฟแวร
ตัวดังกลาว อันนี้ก็คือซอรฟแวรหรือเปลา เพราะวาคอมพิวเตอร e – LAAS นี่คืออะไร คือซอรฟแวรหรือเครื่อง
คอมพิวเตอรหรอือะไร ประมาณนี้นะครับ ก็อยากจะชี้แจงนดิหนึ่งนะครบั เพื่อความกระจางวาเราจะนําเงินหนึ่งแสนบาท
ไปใชในการซื้อซอรฟแวรหรอืซื้อฮารทแวรประกอบดวยอะไรบาง ก็วากันไป ผมขอไปที่ความเขมแข็งของชุมชน โครงการ
สนับสนุนปรัชญาพอเพียงในประเด็นดังกลาวนี้เพิม่จาก 10,000 เปน 100,000 อันนี้กเ็ปนการรณรงคปรัชญาพอเพียง
ซึ่งจะไปยังประชาชนชุมชน หรือหนวยงานอะไรก็กลัวแต แตงบดังกลาวไดเพิ่มขึ้นกวา 90 %  จาก 10,000 เปน 
100,000 นะครับ กเ็ห็นตัวเลขที่ชัดเจนวามันเพิม่ขึ้นเยอะจริงๆ นะครบั ผมกอ็ยากจะกอใหเกิดประโยชนในเรื่อง
ดังกลาว เชน ประโยชนพอเพียงจะเปนดานไหน แตวาในดานโครงการไมไดแจงรายละเอียดเทาไรนัก เขียนไวบอกวา
สามารถถัวเฉลี่ยกันไดในโครงการของปนี้ ปโนน ปนั้น ถาเปนไปไดในตรงนี้ก็ใหมันชัดเจน เพราะงบมันคอนขางที่จะ
เพิ่มขึ้นจะเยอะ แลวก็จะกอเกิดประโยชนอยางไรใหกับประชาชน เชน เศรษฐกิจพอเพียง พืชผักพอเพียงรั้วกินไดหรือ
อะไรก็แลวแตก็คงอยากจะทราบดวยนะครับ ในประเด็นตอไปโครงการที่ 9 ครับของสงเสรมิสนบัสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชนนะครับ ก็คือโครงการปรบัปรุงคลองคูเมืองนะครับ จะสังเกตไดวาตลอดปที่ผานมาตั้งงบไวที่ 200,000 
ตลอดเวลาป 57 คงจะเปนดวยเสถียรภาพหรือดูแลอยางดหีรือเปลาจาก 200,000 ลดเหลือ 100,000 แลว 
100,000 กลบัมาเปน 200,000 ก็เลยอยากเรียนถามวาที่ทํางาน 100,000 นี้เราทําอยางไรถึงลบงบประมาณได
ครึ่งหนึง่นะครบัแตก็คงจะมเีหตจุําเปนในเรือ่งของวสัดุอุปกรณมันพังหรือเปลาหรือหญามันตายไป เราก็ซอมแซมไป 
นะครับ แตในประเด็นดังกลาวนะครบัเปนโครงการที่ดีแตวา 200,000 ผมก็ไมอยากใหตัดเทาไหรดีนะครับ 
สวนสาธารณะเมืองรอยเอ็ดคิดวาหาที่ใดเทียบเคียงเทศบาลเมืองรอยเอ็ดก็นาจะยาก มีศูนยออกกําลังกายทุกมมุเมอืง 
ประชาชนไปใชบรกิารเปนสิ่งที่นาดีใจ แตบานเมืองอื่นสรางขึ้นมาแลวไมคอยมีคนไปใช แตของเราทําเสร็จแลว 
มีการบูรณาการมผีูคณะผูบริหารที่ดมีาก มีการซอมแซมที่ดี เพื่อทีจ่ะใหประชาชนมาใชบริการอยางสม่ําเสมอนะครบั  
ก็อาจจะพูดยาวไปนิดหนึง่ บางครัง้กอสรางเสรจ็แลว พังทิ้งไวหญารกราง ไมสวยงาม แตของเราประชาชนไปใช 
อยางลนหลามดูแลวคุมคางบประมาณมากในเรื่องนี้นะครบั ผมก็อยากจะสงเสริมแตก็ในระยะยาวอยากจะใหดูแล 
และซอมแซมนะครับ ขอบคุณครบั 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - เรียนเชิญทานพเิชฐคะ 
ประธานสภาฯ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  - กราบเรียนทานประธานทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม   
สมาชิกสภาเทศบาล พิเชฐ สุขเพสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ จากงบประมาณรายรบัและรายจายที ่
ทานผูบริหารไดเสนอมา สามรอยเกาสิบหาลานกวาบาท  ทั้งรายรบัทีป่ระมาณการวาเราไดประมาณสามรอยกวาลาน 
และรายจายที่ทานใชไป สามรอยเกาสิบหาลานเหมอืนกัน กจ็ากงบการลงทุนกจ็ะเห็นไดวาความแตกตางระหวางป 
2557 กับป 2558 มีความแตกตางกันถงึ ยี่สิบสี่ลานสี่แสนกวาบาท งบการลงทุนกเ็ปนงบที่จําเปนในการลงทุนเกี่ยวกบั
การสรางถนน การสรางคลอง  คือเปนงบทีเ่กี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมอืงทัง้นั้น เงินที่หายไปตัง้ยี่สบิสีล่าน
แลวตั้งงบประมาณปนี้ที่ สามลานหกแสนกวาบาท ถาเปนไปไดมีงบที่เหลอืจายก็อยากใหงบประมาณป 58 มีทุกป  
ผมอยากไดนาจะไดสัก 10,000,000 ก็นาจะดีนะครับ  เกีย่วกับโครงสรางพื้นฐาน ก็พูดถึงงบประมาณการลงทุนไป 
กอน  ถาเปนไปไดก็อยากใหคณะผูบริหารมีการแบงงบตัวนีทุ้กป อยางต่ํา ๆ ก็นาจะมสีัก 10,000,000 อยางนอย 
นะครับ เพือ่พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเราในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ตอไปกจ็ะกลาวถึง หนา 31  ก็จะกลาวถึง
โครงการการทําบัตรประจําตัวผูประกอบการตลาดของเทศบาล  เกี่ยวกับกองคลัง  และการพัฒนาโครงสรางระบบบัญชี
คอมพิวเตอร  ก็อยากจะชมเชยที่เราตั้งงบประมาณในการจดัทําขอมูลผูประกอบการ  และก็อยากใหลงลกึ  ถาเกิดมี
งบประมาณแลว  ก็อยากจะใหมีการจัดระเบียบทีเ่ขมแข็งในการใชงบประมาณตัวน้ี  ใหมีระเบียบที่เขมแข็งมากขึ้นครับ  
แลวอยากสอบถามเปนขอสงัเกต  ตรงทีร่ายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรทองถิ่นของสํานกัศึกษาที่ตั้งรับไว 2 ลานกวา
บาท  หนา 26  จะมีเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาสัมพันธ  ครั้งที่ 10  หมายความวาปหนางบประมาณตัวนี้
เราไดเปนเจาภาพใชไหมครับ  7 แสนกวาบาท  ก็อยากจะฝากถามทานประธานไปยังคณะผูบรหิารดวย  แลวเงินที่เขา
อุดหนุนมา  เราตองจายเพิ่มไหม  หรือมีการจัดกีฬาอยางไร  ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับ  แลวตั้งขอสังเกตอีก 
ขอหนึ่ง  หนาที่ 38  โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ  งบประมาณป 2557 ตั้งไวที่ 7,728,000 บาท สวนตางที่คดิ
กันคือ 19 %  กวา ในป 2558 เราตั้งไวที่ 2 ลานกวา  เมื่อเขาไปดูในโครงการเรากจ็ะเขาไปดูที่หนา 103  โครงการ
พัฒนาภาษาตางประเทศ  ที่ตั้งไว ป 2557 1,728,000 บาท  มันจะตางกันประมาณ 4 แสน  ก็ยังดีครับวา 
ตั้งงบประมาณเกี่ยวกบัการพัฒนาภาษาตางประทศ  กับครทูี่มาสอน 17  คน  แตวางบประมาณที่ตัง้เพิม่ขึ้น  เพราะ
สาเหตุอะไร   ก็อยากตั้งขอสังเกตไว  สวนโครงการที่ทานอาทิตยไดเอยตั้งแตตน  ขออนุญาตเอยนาม  โครงการพฒันา
ศักยภาพระบบบริการหนวยปฐมภมูิเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  หนา 111  ที่ตั้งไว 3,300,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
บุคลากรทางการแพทย  จางพนักงานปฏิบัติงานในหนวยปฐมภูมิ  คาตอบแทนเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัดานการแพทย
และสาธารณสุขชุมชน  5  กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมตั้งครรภ  กลุมหลงัคลอด  กลุมผูปวยเรือ้รงั  กลุมผูสงูอายุ  และ
กลุมผูพิการ  อยากสอบถามและตัง้ขอสงัเกตประเด็นนี้วา  การทีเ่ราตั้งงบประมาณสงูขนาดนี้ 3,300,000 เพื่อนํามา
เปนหนวยปฐมภูมิ  หนวยปฐมภมูิคืออะไร  คือหนวยที่เทศบาลตองปฏิบัติงานอยางไรตอไป  แลวเกิดผลดผีลเสียกับ
เทศบาล  หรือวามีอะไรพิเศษในการตั้งงบประมาณเชนนี้ข้ึนมา  ก็อยากจะฝากขอสงัเกตและขอซักถาม 4 – 5 ประเด็น  
ตามที่ไดกลาวมาทัง้หมด  ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -  มีสมาชิกทานใดตองการที่จะอภิปรายอกีไหมคะ ขอเชญิทานอาทิตย  คะ 
ประธานสภาฯ        

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกยีรติครับ   
รองประธานสภาฯ กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ  ก็ที่ขออนุญาต
ทานประธานไวตั้งแตเบื้องตนทีม่ีการอภิปราย  ที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายจบลง  ผมก็ขออนญุาตทานประธานวาขอข้ึนมา
อีกครั้งหนึ่งเพื่อสรปุหรือพูดแนวทางที่ตั้งขอสังเกตคาใชจายและคาใชสอยทีเ่กิดข้ึน  ที่มันมีเกิดขึ้นตั้ง 23 ลานบาท    
จริง ๆ แลว โดยทั่วไปการตั้งงบประมาณรายจายและการทํางานตองเปนไปตามนั้นจรงิ ๆ แตสิ่งที่มันจะเกิดข้ึน  และ
อยากจะขอฝากทานประธานถึงทานผูบรหิารวา  งบประมาณที่เพิ่มขึ้นตั้ง 2๓ ลานบาท  ซึ่งเปนคาใชสอยกบัวัสดุ
สิ้นเปลือง  ถาเราไปทําอยางอื่นจะดีไหม  หรอืขอมีอะไรซักเล็กนอย  เพื่อไปทําโครงการอื่นที่เปนความฝนของเมอืง
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รอยเอ็ดได  ผมขอยกตัวอยางอยางนี้ครับทานประธาน  บางทีอาจจะเปนความเพอฝนของผมก็ได  ก็อยากจะบอกฝาก
ทานประธานวา   ถาเราสังเกตเมืองรอยเอ็ดดี ๆ เมืองรอยเอ็ดเปนเมืองที่นาอยูจริง ๆ มีคูเมืองลอมเมือง  แตยังไมบรรจบ
กัน  สังเกตไหมครบั  คลองคูเมอืงเรามีคลองคเูมืองรอบเมืองแตยังไมบรรจบกัน  ผมพอรูมานิดหนอยอาจจะไมลึกซึง้   
ผมคิดวาการเชื่อมโยงระหวางคลองตอคลองเพือ่เปนคลองคูเมืองรอบเมอืง  มีความเปนไปได  สิ่งที่ผมอางถึงเกี่ยวกบั
คาใชจาย 23 ลานบาทนี้  ผมคิดวาถาขอแบงมาเพือ่ใชเปนแนวทางศึกษาการทําคลองคูเมืองใหมันบรรจบครบกันทุกป 
ทุกป  ผมวาเราจะไดอานิสงสสูงสุด  ผมอยากเรียนถามจากทานประธานไปยงัผูบรหิารที่รบัผิดชอบงานวัฒนธรรมวา  
ประเพณีสมัยกอนของเมอืงรอยเอ็ด สาเกตนคร หรืออะไรกแ็ลวแตที่ถกเถียงกันในช่ือเมือง  คลองคูเมอืงมันบรรจบกัน
จริงหรือไม   ถาบรรจบกันจรงินั่นก็คือแนวทางคลองก็ตองบรรจบกัน  ผมถึงบอกวาถาเราทํารวมกันเพื่อใหคลองคเูมือง
บรรจบกัน  ผมคิดวาลูกหลานที่จะเกิดมาขางหนาจะตองกลาวขานถึงพวกเราแนนอน  เพราะอยางนอย ๆ เราก็สามารถ 
ที่จะเชื่อมเมืองจากอดีตจนถึงปจจบุันใหอยูในสภาพที่นาอยูและสวยงามได  การทํางานและสรางคลองคูเมือง  บางทาน
อาจคิดวามันสรางไมไดหรอก  ผมบอกวาถาเราสามารถทีจ่ะเริ่มตนในการทําและหกักลบลบหนี้หรือประหยัดใชสอย
ชวยกัน  ขอแคประหยัดแค 10 %  จากโครงการใชสอย  และวัสดสุิ้นเปลืองปละ 10 % เรากม็ีเงินเหลือที่จะทําคลอง 
คูเมืองตรงนี้ได 2,300,000  ผมถงึบอกวาทําไมผมถงึตองกลาวเบือ้งตนและเปรียบเทียบกเ็พราะผมบอกวาผมเปนคน
เมืองรอยเอ็ด  เห็นคูเมืองมาต้ังแตเล็ก  สมัยกอนเปนผักตบชวา  เวลาผมไปหาปลากัดเพื่อไปเลี้ยง  ผมก็ไปชอนเอาที่นัน่  
แตตอนนี้ไมเห็นแลวครับ  เพราะเราพัฒนาเปนคลองทีน่าอยู  ผมถึงบอกวาถาเราประหยัดงบประมาณในคาใชจาย 
อะไรก็ชาง  ทั้งของเทศบาลทกุสวนงาน  เอาแค 10 % ทุกป  เพื่อมาศึกษาและทําคลองคูเมืองใหมันเชื่อมกันได  ไมวา
จะในกรณีไหนก็ชาง  ผมคิดวานาจะทําใหเมอืงเราเปนเมืองที่นาอยู  เหมือนสโลแกนทีเ่ราตั้งเอาไวไมมีผิด  บานเมือง 
นาอยู  ผูคนนารัก  ฟูมฟกตํานานเมอืง  เห็นไหมครบั  มันจะออกมาในลักษณะนี้ของความตั้งใจเรา  บานเมืองนาอยู 
อีกกรณหีนึ่งทีผ่มไดสัมผัสตลอดเวลา  การจัดระบบการจัดการเสาไฟ  จัดการระบบสายไฟ  บังเอิญผมโชคดีผมอานเจอ
โครงการที่ทางกองชางเขานําเสนอวาใหมกีารจัดระเบียบสายไฟ  ถาเราสามารถทีจ่ะจัดเปนระเบียบเรียบรอยได  
บานเมืองเราก็นาอยู  ผูคนก็ตองนารัก  แตสิ่งที่ผมอยากฝากทานประธานถึงผูบริหารดวยวา  การทํางานเชิงรุกของฝาย
ไฟฟาเทศบาลเรา  ยังไมมีประสทิธิภาพเทาที่ควร  เพราะอะไรรูไหมครับทานประธาน  เพราะเขามหีนาทีร่ับผิดชอบ 
ดวงไฟตั้ง 2,500 ดวง  มีคนเพียงกี่คน  มีทีมไมกี่ทมี รับผิดชอบไฟทั้งเทศบาล  อาคารสถานที่ดวย  เห็นไหมครับ  
เพราะฉะนั้น  สิง่ที่เขาไดรบัอยูเดี๋ยวน้ีคือตั้งรบัอยางเดี่ยว  รุกไมได  บุคลากรไมเพียงพอ  ถาเปนไปไดในลักษณะเชนนี้  
การจัดการระเบียบจัดสายไฟฟาหรอืซอมแซมหรือปรบัปรุง  หรือเปลี่ยนแปลง  ผมอยากเสนอทานประธานถึงผูบริหาร
ดวยวา  ทําอยางไรก็ไดใหเขามหีนาทีเ่ชิงรกุในการบรหิารจัดการเรื่องระบบไฟฟาทัง้เมือง ดีกวาทีจ่ะมาตั้งรับ  ถาการตั้ง
รับบอย ๆ มันก็พฒันาไมเปน  เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะมทีีมรุกบาง  เพื่อใหบานเมืองเราสะอาด  นาอยู  น่ีคือประเดน็
ที่ไดเรียบเรียงและถาม  และอธิบายมาตลอด  ก็หวังเปนอยางยิ่งวาสิ่งที่สมาชิกทุกทานและตัวผมเองไดอภิปรายในครัง้นี้  
จะเปนประโยชนตอทานประธานผานไปถึงผูบริหารวา  ในความสัตยจริงของสมาชิกของพวกเรา  ตองการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดไป  แตการใชสอยของงบประมาณ  ขอเนนย้ําในเรื่องการใชสอยงบประมาณในเรื่องของการ
ประหยัด  มัธยัสถ  เพื่อมีงบประมาณสานตอโครงการใดโครงการหนึ่งตอไปได  สิ่งที่มันนาจะทําไดมหีลายอยางครับ   
ขอยกตัวอยางงาย ๆ เรือ่งโครงการเหมือนเพื่อนสมาชิกเขาพูดเอาไว  การตั้งโครงการหองสมุดมาตั้งแตป 2555  8 แสน  
ป 2556 6 แสน   ป 2557  8 แสน  ป 2558  8 แสน  คือการตั้งโครงการอะไรก็ชาง  แตถาทําแลวมันประสบ
ผลสําเร็จ  เรานาจะเอาอะไรอยางอื่นเขาไปชวยดวยนาจะดี  ยกตัวอยางงาย ๆ เรื่องโครงการเรียนรู AEC เพื่อนสมาชิกได
พูดแลว  คําวา AEC สิ่งทีม่ันจะเกิดขึ้นกบัเด็กนกัเรียนของเราคืออะไร  ไมใชการไปแลกเปลี่ยนนักเรียน  สิ่งที่ AEC  
จะเกิดขึ้นก็เพราะวาประชาคมอาเซียนคืออะไร ขอประทานโทษทานประธานนิดหนึ่ง  ผมไดไปประชุมสมัมนา  ขอเอย
นามทาน  ที่ผมจําคําพูดของทานไดเกี่ยวกับ AEC  คือทาน ดร. สุรินทร  พิศสุวรรณ  ผมจําใจความ  จับใจความไดวา
เมืองไทยเรายังไมมีความพรอมในการเตบิโตเขาสู AEC ทั้งทีโ่อกาสมีลานเปอรเซ็นต อยากรูไหมครบัทานประธาน เพราะ
เรามองดูแลวโครงการที่นําเสนอของโครงการ AEC ถามวาเราไดอะไรไหม  เด็กนกัเรียนทั้งโรงเรียนรูเรื่อง AEC มากนอย
แคไหน  มีการประเมินผลตรงนีห้รอืไม  ถามีถาทานชี้แจงไดก็โอเคครบั เพราะสิง่นอย ๆ ที่จะทําใหเด็กนักเรียนเรารูวา 
AEC คืออะไร  คือตรงนี้แหละครับ เขารูตั้งแตอนุบาล  ประถม  มัธยม  อุดมศึกษา  เขารูไปแลวเขาจะสามารถปรับ 
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การเรียนรูไดเลย  เหมือนกบันักปราชญทานหนึ่งเคยพูดไว  ขอโทษทีครบัทานประธานที่ตองเอยชื่อฝรัง่หนอย ซกิมันด 
ฟรอยด นักจิตวิทยาระดับปรมาจารย ถาใครเรียนครูมาจะรู  เพราะวาผมกเ็รียนครูมาเหมอืนกัน  นักจิตวิทยาเขาให 
คอนเซปต ไววา การเรียนรูของเด็กนักเรียนเพื่อใหรูจรงิ ๆ คือการปฏบิัติจริง  เห็นไหมครบั  หลักจิตวิทยาเขาสอนเลยวา  
ปฏิบัติจริง  ผมยกตัวอยางงาย ๆ ในเรือ่งการเรียนการสอน  ในเรื่องของการรูจกัมัธยัสถ  อดออม  รูจกัสงัเกต ทีพู่ดไว
ขางตนก็คือการประหยัดน้ําประปา  เราไมจําเปน  ถาสมมุตวิาเปนโรงเรียนจริง ๆ เราไมตองใชภารโรงหรอกครบั   
เราสอนหลักจิตวิทยาใหกบัเด็กนกัเรียนใหรูวา  หนาที่การรูจักสงัเกต  ก็คือตรงนี้  เราไมจําเปนตองไปสราง 
ศูนยการเรียนรูขางโรงเรียน  ไมจําเปน  เราจําเปนในการเสริมสรางและสรางใหเขารูวาการเรียนรูจากประสบการณจรงิ
จะดีทีสุ่ด  นี่คือการเรียนรูจรงิของการพัฒนาของเด็ก  เขาจะทําของเขาไป  เพราะฉะนั้นแลวผมถึงอยากจะสรุปสุดทายวา  
งบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้  พวกเราไมติดใจอะไรทั้งสิ้น  เพยีงแตวาจะขอเสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชน  ถาไมเปน
ประโยชนกเ็ปนเปนอะไร   ก็ตัดออกไป  แตถาสิ่งไหนทีม่ันเปนประโยชนก็พฒันาสานตอตามความคิดเห็นของพวกเรา 
ที่ไดนําเสนอครั้งนี้  สุดทาย  ก็ขอฝากขอบคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสผมขึ้นพูดอีกครัง้  ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดที่ตองการทีจ่ะอภปิรายเพิ่มเตมิอีกไหมคะ ขอเชิญทานนายกฯ คะ 
ประธานสภาฯ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกที่ทรงเกยีรติครับ 
นายกเทศมนตรี  กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดกรณุาใหความเห็น ขอเสนอแนะ 
ตลอดจนในเรื่องของขอสังเกตตาง ๆ ในการจัดทํางบประมาณ ประจําป 2558 ซึ่งไดแถลงหลกัการและเหตผุลในการ
จัดทํางบประมาณของคณะผูบริหารไปแลวน้ัน ก็ตองขออนญุาตช่ืนชมและขอบพระคุณเปนอยางยิง่ เราเชื่อมั่นอยูแลววา
การอภิปรายของสมาชิกเปนไปดวยความหวังดี และเพื่อประโยชนของสวนรวม เราวันนี้ตางฝายตางทําหนาที่ เพื่อ
ประโยชนของสงัคม ชุมชนของเรา สวนแงคิดมุมมอง ของทัง้สองฝายอาจจะมีความแตกตางกันบาง เปนเรื่องธรรมดา  
แตวาวิธีการและวิธีการบรหิารจัดการภายใตขอจํากัดของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมวาจะเปนของงบประมาณ ที่คอนขาง
จํากัดแลว เราสวนหนึง่ก็ตองอาศัยจากรายได จากรัฐบาล โดยทั่วไปแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งประเทศ  
ในประเทศไทย จะมรีายไดที่พึง่ตนเองได จัดเกบ็เองได โดยเฉลี่ยแลวไมเกิน 10 %  90%เปนเงินที่ตองอาศัยจากรัฐบาล 
ไมวาจะเปนการสนับสนุนจากงบประมาณ เรือ่งเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกจิ เรื่องเงินเดือน เรือ่งโครงการตาง ๆ  
ที่จะเสริมสรางเขามา นั่นคือปญหาของทองถิ่น แตอยางไรกต็ามก็เปนความพเิศษของทองถิ่นที่ทัง้สองฝายที่มาจาก
ประชาชน ทั้งภาคบรหิาร คือฝายคณะผูบริหาร  และกฝ็ายของสภานิติบัญญัติของเทศบาล ก็คือทานสมาชิก ก็มาจากการ
เลือกตั้ง ก็จะตองมมีุมมองที่แตกตาง ของสมาชิก ลวนแลวแตเปนประโยชนทัง้สิ้น แลวกเ็ชื่อวาวันนี้ ก็จะเปนวันที่พี่นอง
ประชาชน ที่ไดรับชมการถายทอด ไมวาจะมารวมประชุม หรือชมทางเคเบิ้ล หรือจากการถายทอดเสียงก็ตาม  ก็คงจะ 
ชื่นชมพวกเรา ที่พวกเราไดดูแลเอาใจใส ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ แลวก็คิดถึงประโยชนโดยสวนรวมเปนสําคัญ  
ประการแรกกอนก็ขอเรียนวา หลักการจัดทํางบประมาณทีท่านกรุณาไดใหขอสังเกตวาอยากจะใหประหยัด แลวก็ใชจาย
ใหคุมคา เกิดประโยชนและอยากใหลดทอนเรื่องของหมวดคาใชสอย  คาตอบแทนลงบาง เพื่อที่จะเอาไปเจียดจาย  
ทํางบประมาณโครงการที่ตอเนื่องทีเ่ปนความตองการของเรา แลวก็ประหยัดได ซัก 10% ก็จะเปนเรื่องที่ดี อันนี ้
ขออนุญาตนําเรียนในหลกัการวา   วันนี้คณะผูบรหิารเทศบาล  ไดใหความสําคัญกับเรื่องมาตรการประหยัด วาเราจะใช
เงินภาษีใหเกิดความคุมคาอยางไร ประการแรกเลยเรื่องมาตรการประหยัด  เราเริ่มประหยัดตัง้แต สาธารณูปโภคตาง ๆ 
เรามกีารบรหิารจัดการ จะมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน ในเวทีการประชุมประจําเดือน คณะผูบรหิารไดให
ความสําคัญกับมาตรการประหยัดพลงังาน ไมใชวาจะประหยัดเงินเพียงอยางเดียว แตเราตองประหยัดพลังงานของชาติ
ดวย เพราะฉะนั้นในทุกเดือน กอง ฝาย งาน ตาง ๆ การใชน้ํา ไฟฟา ใชน้ํามันเชื้อเพลิง หรือการใชน้ําประปา จะมี
รายงานเขามาทุกเดอืนวา เดือนนี้มีการใชเทาไหร เปรียบเทยีบยอนหลัง 5 ปเลย หัวหนางาน หัวหนาฝายที่รบัผิดชอบ 
จะตองมีการตรวจสอบ ถามันมกีารชํารุดรั่วซึม อยางเชนมีกรณีที่ทอน้ําประปาแตกที่ไมรู คาน้ําประปาสงู เราก็เพิง่มารู 
ทีหลงั อยางนีเ้ปนตน เพราะฉะนั้นขอใหมั่นใจไดวา มาตรการประหยัดคาใชจาย การประหยัดพลังงานเปนนโยบายสําคญั
ของผูบรหิารอยูแลว ไมเคยน่ิงนอนใจ หรือวาไมเคยละเลย ก็ขอใหทานสมาชิกไดสบายใจได ในสวนที่สองทีจ่ะอยากจะ
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เรียนวามาตรการประหยัด เราก็จะประหยัด แตมุมหนึ่งวันนี ้ที่เราตัดสินใจโดยคณะผูบรหิารก็คือ ยกตัวอยางเลย เชน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ เปนโรงเรียนกีฬาทองถิ่น มีนักเรียนหอพกัประจํา คือนักเรียนกีฬา ตองอาบน้ํา อยูกิน
ประจํา ซักเสื้อผา เดิมทเีราหามาตรการประหยัด โดยใหชุมชนเสนอใชน้ําบาดาลขึ้นมาใชประโยชนในการกรอง ในการที่
เอาน้ํามาใหเด็กอาบ ซักเสื้อผา เราคิดวาน้ํามันพอที่จะใชได  แตวันหนึ่งคุณภาพน้ําบาดาลมันเปลี่ยนไป มันมีคาสนิมเหลก็
มากขึ้น แรธาตุที่จะเปนอันตรายกับเด็กเพิ่มมากขึ้น  เราก็ตองนําเรื่องโครงการทีเ่อาน้ําบาดาลมาใชเขาที่ประชุมผูบริหาร
วา ตอไปนี้เราตองการทีจ่ะใหโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ ใชน้ําประปาเลย วาจะคุมไหม จะแพงไหม แพงมากหรือ
เปลา แลวจะคุมคากบัการลงทุน หรอืไม อยางไร เปนตน อันนี้เปนคาใชจายทีเ่กิดข้ึนภายใตบริบท หรอืวาบรหิารภายใต
มาตรการประหยัด แตวาตองประหยัด  ถาประหยัดมากเด็กไมปลอดภัย หรือวาขาดในเรื่องของสุขลักษณะ  
มันก็เสี่ยงตอชีวิตและคุณคาของคน เราก็ตองประหยัดไมไดอยางนี้เปนตน นั่นโดยสรปุทีผ่มกลาวมาโดยละเอียด  ยกมา
บางกรณี ก็เพื่อที่จะใหสภาแหงนี้ไดรับทราบ คณะผูบริหารเองเราก็มีมาตรการประหยัดทุกอยาง  อยางเต็มที่  
เต็มความสามารถ  ในสวนที่สองที่อยากจะเรียนวา เมื่อมาตรการประหยัดแลว ก็อยากจะเห็นคลองคูเมือง ทีบ่อกวามัน
จะตองบรรจบกันใชไหม  ก็เรียนวาเรือ่งนี้มันก็เปนเรื่องที่เปนความโชคดีของเราเชนเดียวกัน  แตการทีจ่ะทําใหมันบรรจบ
ครบรอบเปนวง มันมรีองรอยของโบราณสถานอยูแลว แตสภาพปจจบุันทีเ่ปลี่ยนแปลงไป วันนี้เราไมไดทิ้งในเรื่องของการ
รื้อฟนหรือการบรูณะฟนฟูคลองคเูมือง เราจะเดินหนาตอไปได ซึ่งเหลืออยูอกีประมาณไมถึง 20% เทานั้นเองของ
สัดสวนทีเ่ปนโบราณสถานคลองคเูมือง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ตองเดินหนาตอไป แตวามันจะเดินไปไดรวดเร็วเทาไหร 
มันเปนเรื่องขององคประกอบอยางอื่นดวย ไมวาจะเปนสวนของภาคประชาชนที่ตองใหความรวมมือ ใหความเขาใจ แลว
วันนี้เราก็มหีลายสวนภาคประชาชน ที่ไดใหความรวมมือ ในการทีจ่ะฟนฟูคลองคเูมือง ในการทีจ่ะพฒันาคลองคเูมือง 
และอีกสวนหนึ่งตองไดรบัการสนับสนุนจากกรมศิลปากร กรมธนารักษ มันไมใชเราทําของเราฝายเดียว ที่จะดําเนินการ
ได แตเชื่อวาวันนี้ นโยบายผูบริหารก็ไดขับเคลื่อน ในเรือ่งของคลองคูเมืองไปไดมากทีเดียว  สวนรายละเอียดตาง ๆ  
ที่เกี่ยงของกบัการศึกษา กจ็ะไดใหทานรองนายกที่ดูแลในเรือ่งของสาธารณสุขไดชี้แจง ในเรื่องของการทํางบประมาณ
เพิ่มเตมิมากขึ้น  คาใชสอยที่เพิม่ขึ้น 3.3 ลานบาทในปนี้ เรือ่งหนวยปฐมภูมิในการรักษาพยาบาล มันเปนมาอยางไร 
ทําไมถึงเพิม่ขึ้น แลวไดประโยชนอยางไร จะทําหรอืไมอยางไร  ในสวนที่ทานสมาชิกไดสอบถามวาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ทําไมกาวกระโดดเปน 1000 %  จากคาใชจาย ที่เราตั้งไวปละประมาณ 10,000 บาท  
มาป 2558 ทําไมตั้งเปน 100,000 บาท กเ็รียนวาดวย 2 ปจจัย เหตุผลก็คือ เปนนโยบายของ คสช. ที่ขอใหทางภาค
ทองถิ่นทั่วประเทศไดใหความสําคัญกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในการสงเสริมอาชีพใหชุมชน ไดสามารถเรียนรู แลวก็
นําไปใชประโยชนได เพราะฉะนัน้โครงการนี้ เราจงึไดมีแผนงาน ป 2558 วา เดิมทีเราจะไมมีในเรื่องของการสงเสริมให
ชุมชนมีการประกอบอาชีพแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงแตวามีเงินสนับสนุนจากโครงการ SML ที่ใหมาเปน    
บางชวงบางป ขนาดของชุมชน และชุมชนก็ไปประชุมตกลง จัดหาเอง วาเขาจะไปดําเนินการอะไร ในหลกัเศรษฐกิจ 
พอเพียงแตพอมาป 2558 จะเปนนโยบายของ คสช. ดวย  แลวก็ประกอบกบัในเรื่องที่เราเห็นวา ป 2558 สวนที่เรา 
จะสามารถสงเสริมใหกับชุมชนเพือ่รองรบัในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชุมชนของตัวเองได ก็จะใหชุมชนได
เขาอบรม ไปดูงานที่ศูนยฝกอาชีพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สกลนคร ซึง่เปนโครงการศูนยในพระราชดําริ เปนตน  
มีโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับเรื่องทีเ่ปนนโยบาย จึงจัดทาํเพิ่มขึ้น น่ีคือที่ไปทีม่า ไมใชวาเราจะตั้งขึ้นโดยขาดหลักการ
แนวทาง ในสวนของระบบบัญชี e - LAAS ก็เปนเรื่องที่เปนนโยบายสําคัญมากของกรมสงเสริมที่ตองการใหทองถิ่น     
ทั่วประเทศ ทั้ง 7000 แหง ไดใชระบบบญัชี e - LAAS เพือ่ในการตรวจสอบ ในการรายงานผลใหเปนปจจุบัน และก็
ทันที ซึ่งขณะนี้โปรแกรมระบบนี้กรมฯ ไดวางไงแลว จะตองใหพนักงานทองถิ่นทัง้ประเทศอบรมและเตรียมเขาสูระบบ  
ซึ่งก็มีความจําเปนเขาฝกอบรมทุกคน ทุกสวน ทุกฝายงาน อันนี้เปนความจําเปน สวนในเรื่องของคาลวงเวลา ที่ทาน
กรุณาบอกวา ทํางานตีสี่ตีหา แลวไปเบิกหรือเปลา หรือวาพนักงานเราเวลาปกติไมทําแลวไปทํานอกเวลาเพื่อทีจ่ะไดเบิก
คาลวงเวลา อยากจะใหประหยัดคาลวงเวลา อันนี้ผมเรียนดวยขอเท็จจรงิ วันนี้พนักงานเทศบาลของเรา ไมวาจะเปนใน
สวนของพนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา หรือภารกจิ หรือทัว่ไป เขาปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละมาก 
เรียนทานประธานสภาเทศบาลทราบ คําวาเทศบาลมัน 24 ชม. ความคาดหวังของพี่นองประชาชนตอการบรกิารของ
เทศบาลสงูมาก แตวากรอบเวลากฎหมายแรงงานกับเวลาราชการเขามี แตวาการทํางานของเรามันไมมเีพราะวาเราเปน
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เรื่องของการใหบริการ  เปนนโยบายของผูบริหาร เขาก็ตองสนองนโยบายทํางานอยางเตม็กําลังความสามารถ ถาผมจะ
อธิบายทานสมาชิกใหทราบวา เราไดขอความรวมมือ ขอความเห็นใจจากพนักงานมาหลายปดีดัก ทีเ่ขาทํางาน แลวเราก็
ใหคาลวงเวลาเขา ไมเปนธรรมกับเขา เดิมทเีขาทํางาน 100% กฎหมายระเบียบเขาตองเบกิได แตเราขอใหเขาเบิกแค 
10% 20% ของขอเท็จจรงิ ซึ่งวันนี้คาลวงเวลาทีเ่ราตัง้ไว มันเอาเปรียบเขา ถาพูดถามวาทําไมเขาทํา ทําเพราะวา 
คณะผูบรหิารและจิตใจอยากจะใหเทศบาลเราไดตอบสนองประชาชนไดอยางครบถวน และมีประสทิธิภาพ ถาตางฝาย
ตางตั้งกฎหมาย และระเบียบวา ทานสั่งผมผมทําลวงเวลา ขอเบิกเงินคาลวงเวลา ผมเชื่อวางบประมาณเราไมพอ ไมพอ
จริงๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ คาลวงเวลา ที่คณะผูบริหารเจียดให เพิ่มให เปนนโยบายผูบริหารทีบ่อกวา เอาหละปนี้เรานา
จะตองเพิ่มใหเขาแลว คนที่เขาทํางานดี คนที่เขาทุมเท มันตองตอบสนองได ไมใชวาจะใหเขาทําดี ทําเต็มที่นะ แตเงินไม
ตองเอาไดไหม ทําเสร็จขอบคุณนะ แลวกลบับานใชไหม เราตองคิดใหครบถวน  ครบทุกดาน  แตวาขอใหทานมั่นใจวา 
คณะผูบรหิารไดใหความสําคัญกบัเรื่องการใชเงินใหเกิดความคุมคา เหมาะสมที่สุด และเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ มิได
หละหลวม ไมไดอนุโลมหรือเลือกปฏิบัติ ไมมี อันนี้ขอใหสบายใจได ในสวนรายละเอียดที่ทานอาทิตย กฤตตาคม  ไดให
ขอสังเกตไว และก็เนนย้ําในเรื่องของคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ ซึ่งเพิม่มากขึ้น เปรียบเทียบ ป2557 กบัป 
2558 ซึ่งทานกก็รุณาไปทําการบานมาเปนอยางดี ตองขออนุญาตช่ืนชมผมก็ไมมีตัวเลขแบบทานเลย เพราะวาไมไดคิด
วาอาจจะมีคําถามในลักษณะทีเ่ปรียบเทียบกับปทีผานมา แตวาอยางไรก็ตามผมกจ็ะขออนุญาตตอบในหลักการ ใน
หลักการทีผู่บรหิารไดจัดทําขึ้น ไมวาจะเปนเรือ่งคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ วาเรามีแนวทางการจัดทํา
งบประมาณอยางไร ตองขออนญุาตเรียนวา ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ เราใหความสําคัญ 2 งาน งานที่ 1 คือ งาน
ทางดานรายได ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก เวลาเราจะจัดทํางบประมาณรายรับ วาในป 2558 เราจะรับเทาไหร  
คณะผูบรหิารก็จะใหทางสวนของ กอง ฝาย งาน ตาง ๆ ไดไปสรุปตัวเลขบัญชีของตัวเอง ในแนวทางของตัวเอง 
ที่รับผิดชอบ อยูวา ป 2558 คาดการณวารายไดนาจะมีอะไรมาเทาไหร นอกจากทีจ่ะคาดการณใหใกลเคียงกบัความ
เปนจริงแลว จะตองเอาสถิติยอนหลัง รายรับจรงิทีเ่กิดข้ึน  5 ป ยอนหลงั ใหผูบรหิารพจิารณาดวย  เราก็มารวมกัน
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในภาษีแตละตัว ไมวาจะเปนภาษีที่เราจัดเก็บเองได หรือภาษีที่รัฐจัดสงให หรือเงินรายได
จากการพาณิชย หรือรายไดอื่นๆ ที่เปนเงินอุดหนุน กจ็ะมาดูจากขอเท็จจรงิ เพราะวาการประมาณการรายรับนั้น ถาเรา
ตั้งงบประมาณรายรับไวสูงเกินความเปนจริง มผีลกระทบ น่ันหมายความวาเราหลอกตัวเอง ซึง่เราจะไมทําโดยเด็ดขาด 
นั่นคือวินัยทางการคลัง วันนี้การประมาณการรายรับที่ 395 ลาน เปนการประมาณการที่ผมเชื่อวา มีความคลาดเคลื่อน 
จะลดหรอืเพิม่ไมนาจะเกิน 10% ซึ่งตรงนี้มันรับได เปนหลกัโดยทั่วไป  แตสําหรบัป 2558 ทีผ่านมามเีรื่องรายไดทีม่ัน
ไดมากขึ้นแลวทําใหงบลงทุนมากกวาปนี้กเ็ห็นผล เพราะวาการประมาณการรายรับทีเราตั้งไว มันลนงบประมาณ มันเกนิ
กวาที่ประมาณการไว ของปทีผ่านมา คือป 2556 อยางที่พวกเราทราบกันวา พอจวนที่จะสิ้นปงบประมาณ ก็ปรากฏวา
รายไดของรัฐจัดเกบ็เกินกวาเปาจัดสงมาเปนรายไดที่เกินกวาประมาณการ ซึ่งตรงนี้ไมมีอะไรแนนอน  แตก็รองรบัได  
ในสวนที่ 2 เรียนวา เรื่องของรายจายกเ็ชนเดียวกัน เราก็ใหในสวนของกอง ฝาย งาน ไดนําเสนอขึ้นมา สิง่ทีเ่ราให
ความสําคัญมากทีสุ่ด ก็คือในเรื่องของคาตอบแทน  คาใชสอย และคาวัสดุ สวนในเรื่องรายจายประจํา เงินเดือน คาจาง 
คาตอนแทนตาง ๆ ที่เปนเรื่องของเปนไปตามขอกฎหมาย เราก็จะผานทันที เพราะวาการตั้งงบประมาณนั้น เราตองตั้ง
ตามขอเทจ็จริง อยูแลว มีระเบียบรองรับ สําหรบัในหมวดคาตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้น ก็อยากกราบเรียนทานประชาชน  
และทานสมาชิกใหทราบวา  ในหมวดคาตอบแทน มันประกอบไปดวยในเรือ่งของ เงินทีเ่ปนไปตามกฎหมาย เชน  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ซึ่งตามขอเทจ็จริง มีเทาไหรก็ตองตัง้เทานั้น แตตองอยูในหมวดคาตอบแทน 
เปนตน เงินคาเชาบานก็เปนสทิธิที่เขาพงึไดรับ ก็อยูในหมวดคาตอบแทน  แลวในสวนหนึ่งก็คือเงินทีเ่ราตองตอบแทน 
ใหผูทรงคุณวุฒซิึ่งมาปฏิบัติงานใหกับทางเทศบาลหรือในกรณีที่เรามกีารสอบเลื่อนขั้น ตองตอบแทนใหผูทรงคุณวุฒิ 
ผูปฏิบัตงิานทางราชการของชุมชนที่เราขอความรวมมือมาเปนคณะกรรมการตรวจการจาง การจัดซื้อ อันนี้ตองมี
คาตอบแทนใหตามที่ระเบียบที่กําหนดไวนอกจากนั้นก็จะมีในสวน เรื่องที่คาปฏิบัตงิานอกเวลา  ลวงเวลา  เพราะฉะนั้น
ในสวนเหลานี้ ที่เปนหมวดคาตอบแทน ที่ผมเรียนในเบือ้งตน ใหทราบวา คาตอบแทนเหลานี้ ประกอบไปดวยอะไรบาง 
ซึ่งในรายละเอียดตาง ๆ ก็มีความจําเปนตามที่ปรากฏ ในสวนที่ 2 คาใชสอย คาใชสอยนี้ก็จะเรียนเลยครับวา มันเปน
สวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของรายจาย เพือ่ใหไดมาซึง่บริการ หลายคนสงสัยวา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร มันหมายถึง
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อะไรอยางนีเ้ปนตน ก็เกี่ยงของกับเรือ่งของเราที่มีมาตรการจางเหมาบุคคลภายนอก มาดําเนินการแทนทเีราจะจางมา
เปนพนักงานจางทั่วไป ซึ่งการจางทั่วไป กจ็ะเขากฎหมายแรงงาน แตการจางเหมาทั่วไป กเ็ปนเรื่องทีเ่ราจะเปลี่ยนจาก
นโยบายของคาใชจายประจําที่จะไมเกิน 40%  เพราะวาถาเกินจํานวนมาก มันก็ผิดกฎหมาย ก็มมีาตรการ เพราะฉะนัน้
ในเรื่องคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร ก็จะมสีวนจํานวนมาก คือเปนกรณีจางเหมา ซึ่งเราปรับเปลี่ยนจากพนักงานทั่วไป
นั่นเอง ก็ยายหมวดน่ันเอง ไมมอีะไรมากมาย นอกจากนั้นคาใชสอยในสวนนี้ ก็ยังประกอบไปดวย ในเรื่องของรายจาย  
ในเรื่องของการซอมแซมทรัพยสิน  ทรัพยสินทัง้หมดของเทศบาล อุปกรณทั้งหมด ก็อยูในหมวดของคาใชสอยตรงนี้ แลว
นอกจากนั้นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  เพราะฉะนั้นโครงการแผนงาน
ตาง ๆ ของเทศบาลนี้ทัง้หมด อยูในหมวดน้ีหมด อยูในหมวดคาใชสอยทั้งหมด  เพราะฉะนั้นตัวเองทีเ่ห็นมาก ๆ ก็คือ
รายการของโครงการรายละเอียดซึ่งจิปาถะรอยแปด  ที่มันไมเขาลักษณะรายจายใด ก็จะอยูในเรื่องของคาใชสอยนี้ 
นอกจากนั้น ปนี้คาใชสอยที่ทานถามวามสีวนที่เพิม่ขึ้น เพิ่มข้ึนครับ เนื่องจากวา เรามีนโยบายที่จะพฒันาบุคลากร ในการ
ที่จะใหบุคลากรของเทศบาลไมวาจะเปน พนักงานครู พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนคณะกรรมการชุมชน อสม. ผูสูงอายุ 
กรรมการตลาด รานประกอบการ รานอาหาร หรือเสริมสวยแตงผม องคกรทีท่ํางานรวมกับเราจะไดมีการพัฒนาบุคลากร 
ในการศึกษาดูงานของป 2558  ซึ่งทั้งหมดทีม่ี โดยปกติในหมวดนี้ เราก็ไมไดไปพฒันาคนในทุก ๆ ป ไมเหมอืนกับ
ทองถิ่นอื่น ที่มกีารพฒันาบุคลากรเขาเปนประจําทกุป แตเรา 2 ป เวน 1 ครั้ง ก็ครบ 3 ป ก็จะได  1 ครั้ง ไมวาจะเปน
เรื่องของโครงการผูสูงอายุดวย เพราะฉะนั้นคาใชสอยที่มันเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากแผนงานโครงการบางเรื่องที่เราเปน
นโยบายไว อยางเชนเรือ่งพฒันาคน  ก็ 3 ป 1 ครั้ง อยางที่ผมเรียนไป สวนเรื่องคาวัสดุก็เปนเรื่องที่ทั่วไป ทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับวัสดุ จะอยูในหมวดน้ี การจัดทําบัญชี การรายงาน  จะเปนรปูแบบใหม ที่กรมฯ เขากําหนด  ตั้งแตป 2557  
เปนตนมา ป 2558 ก็เปนปที่สองแลวที่แยกตามงาน เพราะฉะนั้นวัสดุที่ผมจะขออนุญาตนําเรียน ยกตัวอยางวา  มันมี
อะไรบาง เชน วัสดุสํานักงาน แนนอนทกุเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสํานกังาน  วัสดุไฟฟา วิทยุ วัสดุเชื้อเพลงิ หรือวสัดุน้ํามันหลอลืน่ 
วัสดุกอสราง รอยแปดพันประการ  วัสดุเกี่ยวกบัเรื่องกีฬา ใชหมด วัสดุเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย ทีท่างดาน
สาธารณสุขกจ็ําเปน ตองใชในหมวดนี้ วัสดุการเกษตร คนสวน ทั้งหมด เกี่ยวกบัการเกษตร และอีกสวนหนึ่งที่เขาอยูใน
หมวดวัสดุก็คือ อาหารเสรมินม ตัวนี้อยางเดียวกเ็กือบ 4 ลานแลว อยางนี้เปนตนกเ็ปนเงินที่อุดหนุนมาให เปนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  แลวก็สวนสุดทายกเ็ปนเรื่องของวัสดงุานบานงานครัว ที่เกี่ยวกบัเรื่องการใชสํานกังาน เรื่องทั่วไป
เกี่ยวกับงานบานงานครัว  เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานวา กรณีที่ทานกรุณาได
หวงใย ขอสังเกตตาง ๆ เราคณะผูบรหิารไดใหความสําคัญกบัเรือ่งนีเ้ปนทีสุ่ดในเรื่องของการประหยัดใหเงินอยางคุมคา 
จริง ๆ แลวเรากอ็ยากใหมีเม็ดเงินเหลืองบพฒันาใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทําได ก็อยากจะเรียนตัวเลขอกีสกัเล็กนอย ใหทาน
ไดรับทราบวา งบพฒันาในปนี้ ถาดูแลวมันจะอยูที่ 3,604,400 บาท หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ใน 
3,604,400 เปนเงินงบประมาณของเราเองอยูแค 2,004,400 สวนอีก 1,600,000 เปนเงินที่ไดรบัอุดหนุนมาจาก
สวนของกรมฯ ในเรื่องของการซอมแซมอาคารเรียน  โรงเรยีนละ 200,000 บาท  8 โรงเรียน ก็ไดมา 16,000,000 
บาท นี่ถาเขาไมไดใหมา ก็ไมมีตัวน้ีได อยางนี้เปนตน และในสวนหนึ่งถาจะดูเรื่องงบพฒันาเหลอื จรงิ ๆ แลวเรามีเม็ดเงนิ
เหลือของเราจรงิ ๆ ประมาณ4ลานเทานั้นเอง ใน 4 ลาน คณะผูบริหารก็แบงไวดําเนินโครงการก็คือ แยกเปนงบพฒันา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  2 ลาน แลวก็บวกอีก 1,600,000 ก็เปน 3,600,000 บาท และเหลือสํารองไวในกรณทีี่
จําเปน กรณีที่เกิดเรื่องที่ไมคาดคิด เขาเรียกวาเงินสํารอง อยูในสวนเงินสํารองจาย  เราก็ตั้งไว  เราตั้งไว 2 ลานบาท 
อยางนี้เปนตนสําหรบักรณีฉุกเฉิน  ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภา ไดกรุณาไดอธิบายและหวังวาทานสมาชิก 
จะไดมีความเขาใจดวยเหตุและผล และขอจํากัดของทางผูบริหารในบางประการ สวนรายละเอียดเพิ่มเตมิในรายละเอียด
โครงการแตละสวนก็จะไดขออนุญาตทานประธาน ไดใหรองนายกฯ ดูแลรับผิดชอบแตละงานไดเรียนชี้แจง ใหขอมูล   
กับทางสภา ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร     -  เรียนเชิญทานรอง นุชากร คะ 
ประธานสภาฯ 
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นายนุชากร มาศฉมาดล     -  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับ  
รองนายกเทศมนตรี กอนอื่นตองขออนญุาต ขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดต้ังขอสังเกตและไดซักถาม
เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษา ขออนุญาตเอยนามทานแรก ทานสมาชิกสภาเทศบาล วิวัฒน ธนะแพสย   
ที่สอบถามอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรกทีห่นา 90 เรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ที่ไดต้ังงบประมาณเพิ่มขึ้น 
100%  คือจาก 2 แสน เปน 4 แสน คือในขอเท็จจรงิแลวในขณะนี้เรามี MOU สําหรับเมืองทีเ่ปนเมืองพี่เมืองนองคือที่
ประเทศญีปุ่นคือเมือง โอคุอซิึโมะ จงัหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุน อันนี้เปนปที่ 16 แลว เราไดมีโอกาสพานักเรียนเรา
เดินทางไปประเทศญี่ปุน ปละประมาณ 18 คน เปนปที่ 5 สําหรับในป 2555 เราพานักเรียนเดินทางไป 18 คน และ
ครูอีก 7 คน เฉพาะคาต๋ัวเครื่องบิน การบินไทย 22,500 บาท ใชงบประมาณ 5 แสนกวา  ก็ยังตองโอนเพิม่ แตวาสิ่งที่
เราไดรบัก็คือ นักเรียนเราไดมีโอกาสไดไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญีปุ่น จํานวน 7 วัน แตวา
ทางญีปุ่น เขาต้ังงบประมาณรองรับกลุมของเราทั้งหมดเกือบ 2 ลาน เราลงทุน 4-5 แสน เขาลงทุนไปเกือบ 2 ลาน 
เพราะคาใชจายที่นูนเขาดูแลใหเรา เราไมพอ 2 แสน แตเราตั้งไวเปนเชื้อ ในป 2557 เพิง่ผานมานีเ่อง  ประมาณเดอืนที่
ผานมา เราก็จะมีบานพีเ่มืองนองในในอนาคตคือเมืองฝางเฉงิกาง เรา ทานนายกฯ  และคณะไดเดินทางพบกับนายกฯ    
ที่ญี่ปุนอยู 4 เมืองกบัทางมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี  ก็ไปพบเขา ใชงบประมาณ 3 แสนกวา ที่ตั้งไว 2 แสน ปนี้ ก็ตอง
โอนเพิ่มอีก แสนกวา แตในป 2557 งบประมาณ 2558 ที่เราตองตัง้เพิ่มอีก 2 แสน ปนี้ ก็ตองโอนเพิ่มอีก แสนกวา แต
ในป 2557 งบประมาณ 2558 ที่เราตองตัง้เพิม่อีก 2 แสน เนื่องจากวาเราชัดเจนวาในป 2558 ไดรับการประสาน
จากทางญี่ปุนแลววาจะเดินทางมาที่รอยเอ็ด และขณะเดียวกันในงานลอยกระทง ถาการประสานงานเปนไปตามที่ทาน
นายกฯบรรจงไดคุยกับทางทานนายกเมืองฝางเฉิงกาง  แลวทางเมอืงฝางเฉิงกาง  ก็จะเดินทางมารวมงานลอยกระทงกับ
เราคิดวาแค 4 แสนไมพอแนนอน แตวาสิ่งที่ไดรับประโยชนจากทีเ่ราไดตั้งงบประมาณ 4 แสนนี้ เนื่องจากวากจ็ะเปน
เรื่องของ มีความผกูพัน เรือ่งของการดํารงประเทศ ซึ่งเราไดรับผลประโยชนและรายละเอียดผมจะไดนําเสนอตอทาน
ตอไป  เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณเพิ่มอกี 2 แสนนี้ ก็คือ เราก็ตั้งตัวเลขทีม่ันเพิม่ขึ้นอีกนิดนึง เพียงแตวา คิดวาไมพอ 
แตวาถาเดินทางไป ผมขอทานสมาชิก อาจจะตองมีการโอนงบประมาณเพิ่มอกีครั้งหนึ่ง สําหรับเรื่องที่ 2 คือเรื่องในหนา 
97,98  เปนขอ 14 ขอ 18 ขออนุญาตทานเปดไปที่หนา 96 ขอ 2.17 จนถึงหนา 98 อันนั้นเราตั้งงบประมาณตามที่
หนังสือสัง่การกรมสงเสรมิฯใหตั้ง เราไมไดต้ังเอง  เขาตั้ง แลวถาเกิดวางบประมาณทัง้หมด ทัง้ 3 หนา เขาเปนคนสงเงิน
มาใหเรา เปนโครงการของกรมสงเสริมฯ ทีจ่ะพฒันาโรงเรียน ตามนโยบายของกรมสงเสริมฯ ไมใชตามนโยบายของ
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ผมวามันไดนอยไปดวยนะ แลวทานถามตอวา แลวอาเซียนมันไดประโยชนอะไร เด็กรูไหม  ในชวง
เวลา 2 – 3 ป ที่ผานมาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เราไดรับเงินจากกรมสงเสริมฯใหทําเรือ่งอาเซียนมากทีสุ่ด ของเทศบาล 
ทั่วประเทศ  ถาถามวาอาเซียนถาเราไมทําไดไหม  นักเรียนไมทําไดไหม คงไมได เพราะวาอาเซียนเปนนโยบายของ
ประเทศ และกก็ลุมอาเซียน แลวถาเขาทําหมดแลวโรงเรียนเราไมทําไมได เพราะตองทํา  ไมใชเฉพาะนักเรียนตองรูพวก
เราทกุคนในหองนี้  ก็ตองรูเรื่องอาเซียนสิง่สําคัญคือในขณะนี้ อาเซียนเราในป 2555 กรมสงเสรมิฯใหงบประมาณเรามา 
3 ลาน ใหเปนเจาภาพอบรมอาเซียน ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
นักวิชาการศึกษามาอบรมทีร่อยเอ็ดทั้งหมด 300 คน แลวก็ไมศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม โดยกรมสงเสรมิฯ ใหเรา
เปนเจาภาพ ก็อยากใหคนทุกคนในวงการศึกษาทองถิ่นเขาใจเรื่องอาเซียนทั้งหมด 108 โรงเรียน แลวก็ในป 2556 
ตอเนื่อง กรมสงเสริมฯไดโอนงบประมาณมาอีก 2,500,000 และไดแตงตั้งตัวผมเอง เปนประธานในการทําโครงการ
อาเซียนระดับประเทศ  ซึ่งผมเองจะตองเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเปนการติดตาม ๑๐๙ โรงเรียนทัง้หมดที่เขาอบรมใน
ป 2556 ผมตองเดินทางไปที่ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือที่เชียงใหม ภาคกลางทีร่าชบุรี ภาคตะวันออกที่
ระยอง และรอยเอ็ดสุดทาย คือทั้งหมดนี้กรมฯใหความสําคญัเรือ่งอาเซียนสูงมาก งบประมาณเฉพาะ2 ปนี้ กรมสงเสรมิฯ 
ใหรอยเอ็ดเปนเจาภาพในการจัดอาเซียนทั้งหมด 5,600,000 ก็ถือเปนงบประมาณทีสู่ง และก็ใหความสนใจ เรื่องของ
อาเซียนมาก สําหรับเรื่องของอาเซียน ลาสุดในประมาณซักตนปที่ผานมา ทางทานนายกไดลง MOU กับทางราชภัฏ
รอยเอ็ด ถือวาเปนมหาวิทยาลัยทีท่ําในเรือ่งของอาเซียนดทีีสุ่ด สําหรับมหาลัยทั้งประเทศ ซึง่ขณะนี้เมื่อเราลงนาม MOU 
กันแลวสิ่งที่มันเกิดข้ึนก็คือ เราก็จะพัฒนาเรื่องอาเซียน ทําใหเด็กนักเรียนเขาใจ ตามความมุงหมายของทานสมาชิก เราก็
ไดจัด ถาทานสมาชิกไดมีโอกาสเขาไปดเูด็กนักเรียนในปที่ผานมารอยเอ็ดเราเปนเจาภาพในการจัดอาเซียนภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ทานจะเปนวาใน 8 โรงเรียนทีเ่ด็กเขาใจเรือ่งอาเซียนดีมาก แตละโรงเรียนไดจัดการ จัดอบรมของ
อาเซียน ของแตละโรงเรียนไดดีจริง ๆ ถาทานสมาชิกไดมโีอกาสไปดู บางทานก็ไดมีโอกาสไปรวมกจิกรรมทานจะเห็นวา
อาเซียนของรอยเอ็ดเรา เรากาวมากกวาติดธงและ   ติดรูปที่โรงเรียนแนนอน เรามงีบอาเซียนครบทุกโรงเรียนจากกรม
สงเสริมฯ ใหเราปหนึ่ง เฉพาะพัฒนาโรงเรียนในระบบ  โรงเรียน 80,000 แตถาเปน ขอ 18 การพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย อาเซียนเขาใหเราปละ 50,000  หมายความวา เราจะไปซื้ออะไร  เราไปทําอะไร  เราได
งบประมาณจากกรมฯ ในสิ่งสําคัญก็คือ ในปนี้ ในสัปดาห วนันี้เองครบั หนังสือกับใบจัดสรรจากกรมสงเสริมฯเพิ่มสงมา
ใหทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในเมื่อเราทําโครงการอาเซียนไดดี  กรมสงเสริมฯไดโอนงบประมาณปนี้  วันนี้เพิ่งมาถึง  
ทราบวามาถึงแลว ก็คือเขาใหรอยเอ็ด สํานักการศึกษารอยเอ็ด อีก 500,000 บาท เพื่อที่จะใหนักเรียนไปแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมดานการศึกษากับอาเซียน แลวใหผมทําภายใน 4 เดือนนี้ดวย ตอนนี้เราก็ไดคัดเลอืก คุยกับทางราชภัฏ
รอยเอ็ด ดูวาเราจะใหเด็กนกัเรียนเราไปอยูทีม่หาลัยของประเทศลาว สําหรบั ม.ปลาย และ ม.ตน นี้ประมาณ 7 – 14  
วัน ในงบประมาณ ๕ แสนบาทที่กรมสงเสริม สงมาใหเราเรยีบรอย ขณะนี้อยูในระหวางทีท่ําโครงการกับทาง
มหาวิทยาลัยที่สุวรรณเขต และมหาวิทยาลัยทีจ่ําปาศักดิ์  และกําลังคัดเลือกนกัเรียนที่จะไปรวมโครงการอาเซียน ดังนี้ 
และทีส่ําคัญในขณะนี้ ทางราชภัฏรอยเอ็ด ทําเรือ่งอาเซียนตวัหนึ่งก็คือ  ไดทําโครงการเรามาเปนเดอืนที่ ๓ ก็คือ ขอ
อนุญาตเอยนาม ทาน ดร. สัญชัย  ฮามคําไพ เปนคณะครูภาษาอังกฤษอยูที่ราชภัฏรอยเอ็ด  ซึ่งเปนอาจารยหนุม และก็
จบทางภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสแลวก็มาทําในเรื่อง STEM  ก็คือ  Science technology engineering 
and mathematics    ก็คือหมายความวาใหครูภาษาอังกฤษครูภาษาไทย ในช่ัวโมงสลับกัน ภาษาไทยอันนี้ไดอบรมครู
ครบประมาณ 2 เดือนแลว ซึง่เดือนที่ 3 เดือนหนา จะใหครูไปสอนโดยปกติ แตวาไปสอนภาษาอังกฤษในหองเรียน นัน้ก็
เปนหนึง่ในโครงการอาเซียนซึ่งโครงการนี้ STEM นี้ ทั้งประเทศไทย  โรงเรียนทั้งหมดสังกัดทองถิ่นรอยเอ็ดทําครั้งแรก 
เปนทีเ่ดียวดวยทําแหงแรก ในอนาคตเด็กเรากจ็ะสามารถเรยีนในธรรมดาแตวาเปนครูธรรมดาดวย ไมใชครูฝรั่งแตจะวา
สอนวิทยาศาสตรกับอังกฤษเพิม่เตมิในการทดลองในการใช ซึ่งผมไดรับการแจงจากทางทานผูอํานวยประวิทย โอวาทกา
นนท   ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง วาเดือนหนาจะทดลองหองจรงิ และก็ถือโอกาสนี้ ไดเรียนเชิญทาน
สมาชิกไปดูดวยกันไดวา เด็กนักเรียนเรื่องของอาเซียนเราพฒันาไปอยางกาวกระโดดคอนขางมาก  สําหรับตอบคําถาม
เมื่อครูก็จะไปตรงกับทางทาน อาทิตย  กฤตตาคม ขออนุญาตเอยนามที่ไดสอบถามเรื่องหองสมุดเหมือนกัน อันนี้ก็เปน
เงินของกรมสงเสริม  เราตั้งตามหนังสือ สั่งการที่เคาใหเราตัง้  ถาเขาไมอุดหนุนมา เรากซ็ื้อไมได ถาเขาอุดหนุนเรากซ็ื้อได  
สวนของทานสมาชิกสภา ทานพเิชฐ  สุขเพสน  เรือ่งของหนา 26 เรื่องของคาตอบแทน มันเพิ่มขึ้นครูตางประเทศ  คือ
อยางนี้ครับ  ในปงบประมาณ 2556 เราตั้งงบประมาณจางครูภาษาอังกฤษหรือครฝูรัง่ ซึ่งเรามเีงือ่นไขวา ครูฝรั่งตองจบ
ปริญญาตรี แตวางบประมาณสภา ผานให 15,000 บาท  เราก็มีครฝูรั่งอยู 5 โรงเรียน แตในขอเท็จจรงิ  ทานก็ทราบวา 
ครูตางประเทศที่เราจาง 15,000 เขาไมมา อยางนอยถามี 25,000 – 35,000 เขาถึงจะมาอยูกับทาน แตทําอยางนี้
เราตั้งงบประมาณเพียง 15,000 ตอเดือน ถามวาที่เขาอยูไดทุกวันน้ี เปนเพราะทางโรงเรียนสมทบงบประมาณในสวนที่
เหลือ เราคิดวาไมเปนธรรมเพราะวาเราเอาครูฝรั่งไป 15,000 แลวตองสมทบอกีตั้งเกือบ 20,000 เราคิดวาปนี้ ผมขอ
ทานนายกฯ วาทํางบประมาณ เราขยับซกั 20,000 ไดไหม แลวสวนที่เหลือก็ใหสมทบ มันจะไดมีความเปนธรรม อยาง
ที่เราจางครูที่ 10,000   20,000  แลวสมทบซัก 10,000  อาจจะไดครูทีจ่บเอกจริง ๆ  เรื่องภาษาอังกฤษ ไดมากขึ้น 
สวนที่ 2 คือครูจีน เราไดรับหนังสือจากทางขงจื้อ แจงวาตองเพิ่มเปน 13,000 เพิ่มอกี 1,000 แตวา 13,000 บาท
จริง ๆ ก็ไมพอครบั เพราะวาทุกโรงเรียนเขาจายโรงเรียนละ 5,000 เปนคาที่พักและเปนคาใชจายของครจูีน แตใน
ขณะเดียวกัน ถารวมแลว 18,000 ครูจีนก็ตองมาอยูกบัเรา เขามีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีน อีกสวนหนึ่ง งั้นต้ัง
งบประมาณของจีนเลยเพิ่มอกี 1,000 สําหรับสวนที่ 3 ก็คือ เรามีครสูอนภาษาญี่ปุน อยูที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
เพิ่มอีก 1 คน เราก็ตัง้งบประมาณ คือเทากับครจูีน คือ 13,000 คือทั้งหมด ผมไมไดตั้งตามวุฒทิี่ตองจาง 15,000 ตั้ง 
13,000 รวมแลวจะเปนเงิน 2,100,000 ซึ่งปที่แลวจะตัง้ 1,700,000 เพิม่ขึ้นประมาณ 500,000 บาท และที่
สําคัญอีกเรื่องหนึง่ก็คือนําเรียนใหทานทราบวา  มีทานสมาชิกสอบถามวามาอยากใหนักเรียนไดปฎบิัติจริงหลาย ๆ เรื่อง 
เรียนนะครับ วาเราโชคดี เราไดใหนกัเรียนเราไมไดมุงเนนเฉพาะการเรียน ไมวาจะเปนเรื่องของกีฬา ดนตรี และที่สําคัญ 
การฝกอาชีพ การเรียนรู  วันนี้เหมือนกันครับ  ใบจัดสรรกรมสงเสริมฯไดโอนงบประมาณใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเรา ใน
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การทําโครงการ SBMLD ทุกโรงเรียนเฉลี่ย อยางยกตัวอยางโรงเรียนวัดเวฬุวัน ไดประมาณเกือบ 90,000 แลวก็ไดเปน
โรงเรียนในการทดลองใชหลักสูตรเรือ่งของผลิตภัณฑในการทําอาชีพอีก 50,000 วันนี้ใบจัดสรรมาแลวครบั วัดเวฬุวัน
จะไดเงินจากกรมสงเสริมฯ โดยไมตองผานสภาเราเลยอกี 1,400,000  รวมทั้งหมด 8 โรงเรียน วันนี้ผมเพิง่นับตัวเลข
มา เราไดมาฟรี ๆ 522,000 บาท นั่นคือเงินที่กรมสงเสริมฯให เพราะวาเราสามารถจัดการศึกษาและตอบสนองใน
นโยบาย  ของกรมสงเสริมฯไดดี เขาจงึสนบัสนุนโครงการงบประมาณมาใหเรา ทํางานได ถามวางบประมาณในการทํา
ลงทุนทั้งหมด ผมเอง  สํานักการศึกษาเอง 8 โรงเรียน อีก 2 ศูนยเด็กเลก็  ผมไดรับเงิน เรื่องครุภัณฑและวัสดทุี่ดินและ
สิ่งกอสราง 200,000 บาท ทานคิดดูครับวาทั้งหมดไดรบัวันนี้ ถาทานผานสภา ผมไดรบัมาอีก 200,000 ซึ่งเทียบกับ
อีก 8 โรงเรียน กับอกี 2 ศูนย นอยมาก แตเรามีความจําเปน เพราะวาทุก กอง ฝาย งาน จําเปน  จะตองใชบริหาร
จัดการ เทากัน ผมก็เพิง่มาแค 200,000 เราและตนเองก็ตองพัฒนาตนเอง จากเงินที่ไดรบั ถึงแมวาจะนอย แตเราก็
พัฒนา และทําใหเขาเห็นวาเราสามารถทําโครงการได เรากจ็ะไดรับเงินสนับสนุนจากสวนกลางมาเปนลําดับ ๆ อยากให
ทานสมาชิกไดสบายใจ ครบัวา สํานักการศึกษาในการตั้งงบประมาณตรงกันกับทานคือความตั้งใจมุงหมายวาทําอยางไร
จะพัฒนาลูกหลานเราใหมีคุณภาพ เพราะวาเด็กที่อยูกับเราทานก็ทราบวาเปนเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษาในระดับ
หนึ่ง ถาเขามีโอกาสทีจ่ะเสียเงินแปะเจี๊ยะ เขาคงไมอยูกบัเราแนนอน แตจริงแลวในขณะนี้ ทุกคนเราเลือกไมได ตองรับ
เขาหมด สิง่ทีส่ําคัญก็คือ เราจะพยายามทํางบประมาณคาใชจายใหถูกทีสุ่ด และต่ําทีสุ่ดในการลงทุนก็อยากใหสมาชิกได
สบายใจไดวา สิ่งที่นโยบายของผูบรกิารทัง้หมดที่ทําใหการศกึษาน้ี เราทําดวยความประหยัด มัธยัสถและก็ความมุงหมาย
คือใหลูกหลาน ของเราเปนคนดี ไมไดมุงเนนวาเปนคนเกง แตมุงเนนใหเด็กเปนคนดี ทุกอยางทีเ่ปนผลสัมฤทธ์ิทีเ่กิดข้ึน
ทั้งหมด ก็คงจะเปนผลประโยชนเมือ่เด็กมีการพัฒนาที่ดีแลว ผมคิดวาเมื่อเดก็เติบโตขึ้นมา ก็จะเปนพลเมืองที่ดี สําหรับ
พวกเราตอไป รายละเอียดก็คงจะตองขอชี้แจงทานสมาชิกเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   - เรียนเชิญทานรองฯ วัฒนพงษคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ -  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกทีท่รงเกียรติทกุทาน สําหรบัในเรื่องของ 
รองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดสอบถามในเรื่องของโครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานทีผ่มดูแล 
รับผิดชอบอยู ตรงนี้ ที่ผมรับผิดชอบอยู 2 สวน ในสวนของกองสวสัดิการสังคมและสวนของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม สําหรับกองสวัสดิการสงัคมกจ็ะเสริมกบัที่ทานนายก ไดนําเรียนไปแลวเบื้องตน ก็คือในเรื่องของโครงการ
สงเสริมศูนยเศรษฐกิจพอเพียง สําหรบัในปทีผ่านมา จากทุก ๆ ปเราตั้งไว 10,000 บาท ปนีเ้ราขยับเปน 100,000 
บาท แนนอนวาในทุก ๆ ป ที่ผานมา 10,000 บาทเราไดใชประโยชนเตม็ที่หรือไม  ก็เรียนวาไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 
คุมคาเงิน 10,000 บาทจรงิ ๆ  เปนสนับสนุนในเรือ่งของชุมชน ที่มีความพรอมจรงิ ๆ มีอาชีพอยูแลวบาง ในเรือ่งการ
ขยายตลาดให เชน ชุมชนที่มีความพรอม หรือมีอาชีพประจาํของชุมชนเองอยูแลว เชน ชุมชน ทีมีอาชีพในเรื่อง ของการ
เย็บผา การทําผาเช็ดเทา อะไรตาง ๆ งานแสดงตาง ๆ ใหทางชุมชนไปรวมแสดง หรือมีการสนบัสนุนในเรื่องของขาวของ
เครื่องมือ  เครื่องจักร ในสวนของนั้น หรือแมแตชุมชนที่อยากจะเสริมโครงการใหม ๆ ตาง ๆ เรากเ็อาเงินหมื่นนี่แหละ 
ไปรวมในการเสริมใหชุมชน ตรงนั้นเขมแข็งขึ้น ในปที่ผานมาก็เปนความโชคดีที่ทางทานนายกบรรจงเอง ไดทราบถึงวา
เรามีโครงการดี ๆ อยูใกลตัวทีจ่ังหวัดสกลนคร  โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็ฯพระเจาอยูหัว  เรือ่ง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แลวมีการจัดทําโครงการทีเ่ปนรปูแบบที่มีการฝกอบรมใหประชาชน สามารถประกอบอาชีพ
ไดจริง จริงไดมีนโยบายของทานายกฯเองใหทางกองสวสัดิการ ไดสงทีมงานโดยทาน ผอ.ประสงคเอง สงทีมงานไปศึกษา 
ดูงาน วาที่สกลนครเปนโครงการอยางไรบาง เราสามารถนําชุมชนเองไปสรางอาชีพ ไปฝกฝนอาชีพไดหรือไม  ก็ไดผล
กลับมาเปนที่นาพอใจวา ตรงนั้นเราสามารถสรางอาชีพใหแกชุมชนตางๆ ไดอยางแนนอน แลวก็เราจะไดขยายไปกบัทุก
ชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน ของเราดวย ซึ่งเปนแนวทางจรงิ ๆ วาเราอยากใหชุมชนของเราเองมีอาชีพประจํา ชุมชน เพื่อให
เกิดชุมชนที่เขมแข็งตอไปดวย ก็เลยคิดวาจะมีโอกาส เพิม่งบประมาณในสวนน้ี 100,000 บาท เพื่อรองรับโครงการ
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไป ก็คิดวานาจะเปนประโยชนมาก ๆ กบั
ชุมชนของเราเอง และอีกโครงการหนึง่คือ โครงการปรับปรงุคลองคเูมือง จรงิ ๆ แลวมีการเปลี่ยนตัวเลขทีทานสมาชิก  
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ไดพูดถึง 100,000 บาท เปนตัวเลขแกไขเปน 200,000 บาท เหมือนเดมิก็คงเปนโครงการเดมิ แลวที่ปานมาวามกีาร
ปรับปรงุคลองคูเมือง แนนอนวาทานสมาชิกหลาย ๆ ทานเอง ก็คงทราบนะครับวาในการปรบัปรุงพื้นที่คลองคูเมอืง  
สมาชิกผมวาทุกทานเห็นดีดวย เพราะวาเราจะไดมีคลองคูเมืองทีส่วยงาม มทีัศนียภาพที่สวยงาม  แลวก็แนนอนปจจัย
หลักในเรือ่งของปรบัปรุงครั้งนี้  มีปจจัยเดียวคือชุมชนแออัด  ชุมชนบางพื้นที่ที่อยูตรงนั้น  ในการที่จะปรับปรุงคลอง    
คูเมือง ใหสมบูรณที่ดทีี่สุดก็คือ การทีจ่ะตองยายชุมชนเหลานั้นไปสถานที่ทีเ่หมาะสม โดยที่ทางเทศบาลเราเอง  นโยบาย
ของทานายกฯเทศมนตรเีองก็มสีถานที่ที่เหมาะสมเปนหมูบานจัดสรรไดเลย ที่ชุมชนมั่นคงพฒันา ไวเรียบรอยแลว        
การปรับปรงุตรงนี้ก็จําเปนจะตองมีการเคลือ่นยายชุมชนที่อยูตรงนั้น ในการทีจ่ะไปอยูที่ใหม  ที่หมูบานมั่นคงพฒันา     
ก็จําเปนที่ตองใชเงินตรงนี้ คือถามีการยายที่อยูใหมใหกบัประชาชนแลว  พื้นที่ตรงนี้จะตองปรับปรุงใหเปนพื้นทีท่ี่เปน
ทัศนียภาพที่สวยงามโดยเร็ว  ก็จําเปนทีจ่ะตองมีเงินตรงนี้ ซึง่จรงิๆทุกป ไมพอดวยซ้ํา ในการทีจ่ะปรับปรงุยายตรงนี้    
ในการปรับปรงุพื้นที่ และจากการขนของตาง ๆ ใหกับพี่นองประชาชนในการเคลื่อนยายตาง ๆ  ไมพอดวยซ้ํา อาจจะตอง
โอนงบอยางอื่นเขามาชวยเสรมิดวยซ้ํา  ซึ่งจะทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามที่หลาย ๆ ทาน อยากจะเห็นภาพ 
ของคลองคเูมืองของเราเปนวงแหวน ใหมันสวยงามมากขึ้น อันนั้นก็คิดวานาจะเปนสวนหนึง่ทีจ่ําเปนอีกสวนหนึ่ง สําหรบั
อีกโครงการหนึ่ง หลาย ๆ ทานตั้งขอสังเกตก็คือ โครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการหนวยปฐมภูมิ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3,300,000 บาท หลาย ๆ ทานเห็นตัวเลขเพราะวาในปทีผ่านมาไมมี
เลย ปนี้กระโดดข้ึนมา 3,300,000 แลวสวนใหญในเรื่องของการอธิบายเรื่องโครงการก็คือการจางซะมากกวา  คงตกใจ
จางทลีะ 3 ลานกวาบาท  ผมนําเรียนอยางนี้นะครับวา โครงการตรงนี้ถาจะอธิบายใหชัดเจนและใหเห็นภาพชัดก็คือ ทาง
เทศบาลจะขอถายโอนภารกิจดานสุขภาพในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทํางานเอง ใหเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดปฏิบัตงิานในหนาที่ ในเรื่องของภารกจิในดานสุขภาพในเขตเทศบาลเอง โดยทีเ่ราอธิบายใหชัดเจนคือ 
ตอนนี้ศูนยการแพทยหรือ CUP  จะมีอยู 3 จุด ในเขตเทศบาล จะมจีุดหนึง่คือ จุดการแพทยวัดเหนือ ศูนยการแพทยที่
หลงัศาลากลาง  คือ กกต.เกา และศูนยการแพทยที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพจุรเีวช ในเรื่องของศูนยการแพทยทีเ่ราทาง
เทศบาลจะขอถายโอน จะมีอยู 2 จุด คือศูนยการแพทยวัดเหนือ และศูนยการแพทย กกต.เกา คือหลังศาลากลาง คือ
ตรงนี้ศูนยการแพทยปฐมภูมิ ในสวนของศูนยการแพทยของโรงพยาบาลจุรเีวชมีศักยภาพและก็ครอบคลุมพื้นที่ ที่มี
ประสิทธิภาพอยูแลว  แตในสวน 2 ศูนย ยอมรับนะครับวาในเรื่องของการบริการของโรงพยาบาลรอยเอ็ด เมื่อเปน
โรงพยาบาล เดี๋ยวนี้เปนโรงพยาบาลระดับศูนย เปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีประชากรจํานวนมาก นับวันย่ิงจะแออดั
ขึ้นเรื่อย ๆ ในการที่จะใหบริการตางๆก็คิดวาอาจจะไมสะดวกตอไปในอนาคต ตอนนี้หลายๆทานในการที่จะเขารบับริการ
ในสวนของโรงพยาบาล อาจจะใชเวลาพอสมควรทีเดียวในการที่จะขอรบับริการ แลวก็ตามนโยบาย ตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญ ฉบบัปจจบุันดวยซ้ํา ในการทีจ่ะถายโอนภารกจิที่เปนบรกิารใหกับประชาชนใหกบัทองถิ่นที่มีความพรอมใน
แตละเรื่อง  ใหทองถิ่นสามารถรบัการถายโอนตรงนี้ได  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดก็มานัง่คิดวาเรามีความพรอมในดาน
สุขภาพหรอืไม  ก็มานั่งคิดในหลาย ๆ สวน ไมวาจะเปนแนวทางตามนโยบายของผูบริหาร  แนวทางของทานนายกฯ
บรรจง เต็มที่อยูแลว แนวทางของทีมงานเอง ไมวาจะเปนตัง้แตทาน ผอ.  จนถึงพนกังานของเทศบาล โดยเฉพาะของกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม ก็ดวยประสบการณ ดวยวัยวุฒิตาง ๆ  ก็นาจะมีความพรอมเตม็ที่ในการที่จะรบัถายโอน 
ตรงนี้ และสําคัญในจุดหนึ่ง อีก 2 สวน คือสําคัญมาก ๆ คือ เครือขายของเรา ของทางเทศบาลเอง ในเรื่องของ
สาธารณสุขเอง มีความพรอมและมีคุณภาพอยางมาก เครือขายแรกก็คือเครือขาย อสม. เรามกีารนเิทศ อสม. ทุกเดือน 
แลวเปนชุมชนเมืองที่ไมกี่ที่ ทีส่ามารถมีการรวมตัวกันไดทุกเดือนไดขนาดนี้ แลวมีการปรบัขอมลูตาง ๆ มีการฝกความ
เปนมืออาชีพในเรือ่งสุขภาพในทุกๆเดือน ในตรงนี้มองเห็นคณุภาพของ อสม. ของพวกเราเอง เพราะเรามเีครือขายที่
เขมแข็ง เปนเครือขายหลักของชุมชนเอง ในตรงนี้เรามั่นใจแลว และอีกสวนหนึ่งผมมั่นใจเปนการสวนตัวมาก แนวทาง
สนับสนุนและแนวทางไมวาสนับสนุนในเรื่องกําลงักายหรือการใหกําลังใจของสมาชิกสภาเอง ในการลงพื้นที่ในเรื่องที่จะ
ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเรือ่งสุขภาพ ผมวาทานสมาชิกทกุทานตรงนี้มีความเตม็รอย 
ที่จะสนับสนุนแลวกบ็ริการประชาชนดวยความเต็มที่เตม็ใจ ตรงนี้ผมมีความมั่นใจในสวนของตัวเองวาจากแนวทางปจจยั
หลาย ๆ สวน ตางๆ มองแลวเทศบาลนาจะมีความพรอมทีจ่ะทําตรงนั้นได ขอนําเรื่องเสนอเพื่อขอปฏิบัติงานหนวย   
ปฐมภูมิของเทศบาลของทางจังหวัดเอง ในเขตเทศบาลเอง ใน 2 ศูนยโดยที่แนนอนวาในหนวยปฐมภูมิก็มีคาใชจาย   
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ตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะคาใชจายเรื่องบุคลากร เราตองมบีุคลากรทางการแพทย กม็ีคาใชจายตรงนีเ้ปนของเราเอง 
คุณหมอ นางพยาบาล เภสัชกร เจาหนาที่ทางการแพทยตาง ๆ ทุกคน ผมวาคาใชจายตางๆ ตรงนี้มีปริมาณคาใชจายทีสู่ง 
พอสมควร  อยางคุณหมอ ผมวา ถาจางมาอยูประจําเปนเดอืน ๆ ก็คงหลายหมื่นบาท ดังนั้นทางกองสาธารณสุข ก็เลย
ประมาณการคาใชจายในการที่จะจางคุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุข ประมาณ 3,300,000 บาท ก็ตรงนีเ้ปนงบประมาณเกี่ยวกับเรือ่งจางบุคลากรทางการแพทยในการทีเ่ราจะ
ทําศูนยตรงนี้ แลวทีนี้ทางสมาชิกก็คงสงสัยตอไปอีกวาเราจะไดอะไร  มีแตรายจายไปเลย แลวเราจะไดอะไรกลับคืนมา 
เราคงจะไมมองถึงจํานวนเงิน แตมองถึงวาเราจะพฒันาตอไปไดอยางไร  ก็มีแคจางคุณหมอเขามา จางบุคลากรทางการ
แพทยเขามา แลวเราจะทําอะไรตอไปไดจะมรีายไดตาง ๆ อกี 3 สวน ที่ทางเราสามารถที่จะรบัโอนตรงนี้แลวทําภารกิจ
ตรงนี้ ใน 2 ศูนยตรงนี้ จะมรีายไดอีก3 สวน ที่เปนรายไดทีจ่ะโอนใหกับเทศบาล เพื่อทํางานตรงนี้นะครบั ในสวนแรกคอื 
สปสช. ที่เราเปนคูสัญญากับ สปสช. ในเรื่องของปฐมภูมิ สปสช. จะใหเราหัวละตอประชากรตอหัว หัวละ 2,800 บาท
ประมาณตรงนี้ ประมาณ 22,000 ประชากร กจ็ะมเีงินเขามาตรงนีป้ระมาณ60 กวาลาน  มีเงินเขามาใหเราบริหาร 60 
กวาลานบาท โดยประมาณ แลวก็ในสวนที่ 2 ก็จะมกีารสนบัสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของงบประมาณ
สวัสดิการตาง ๆ ในเรือ่งของคาสาธารณูปโภคตาง ๆ  ก็จะมงีบประมาณตรงนีเ้ขามา ในสวนที่ 3 ก็จะเปนสวนที่ไมมาก 
นัก แตก็ยังเปนสวนรายไดของเทศบาล ถาเราไดทําศูนยปฐมภูมิตรงนี้ คือรกัษาพยาบาลในสวนของผูเบิกคา
รักษาพยาบาลได เชน ขาราชการ ลูกจางในระบบประกันสงัคม  ในระบบนี้ถาขาราชการหรอืลูกจางเขาไปในศูนยของเรา
ทั้ง 2 ศูนยตรงนี้ เราก็สามารถไดรับคารักษาพยาบาลตรงนี้ได อันนี้คือ 3 สวนที่เกิดข้ึน ก็คิดวาเปนจํานวนเงินที่เรา
สามารถทีจ่ะสรางศูนยเราใหมปีระสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ กม็องถึงวาเงินจํานวนนี้ก็คงจะใชประโยชนในเรื่องของงาน
สาธารณสุขไดอยางเต็มที่ ใชประโยชนในเชิงรกุ เชิงรกุในการที่จะใหพี่นองประชาชนมีสุขภาพที่ดีไดอยางไร โดยที่ไมตอง
รักษา ใหปองกัน สงเสริม สุขภาพ ปองกันไมใหเกิดโรค ในตรงนี้ถาเราทําไดจริง แนนอนวาอยางทีผ่มไดใหความมั่นใจ   
วาบุคลากรของเราเอง อสม. เครือขายสุขภาพ ของเราเองมคีวามเขมแข็ง  มีคุณภาพ และแมแตกําลังใจจากทานสมาชิก
สภาเทศบาลเองทกุทาน  ผมวาตรงนั้นไมเหลือกวาแรง ที่ทางเทศบาลจะรบัโอนภารกิจตรงนีเ้ขามาได ภารกิจนี้หนกัไหม
ผมตอบตรง ๆ วาคงเปนภารกจิที่ตองใชเวลา พอสมควร ในการที่ตองทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ เพราะการรักษาคน
ไมใชแควันเดียว สองวัน  การสงเสริมใหคนมสีุขภาพที่แข็งแรง มิใชแควันเดียวสองวัน คงเปนชวงเวลาหนึง่ ณ ตรงนี้เลย
ตองมีถาเราเสรมิกันได ในทุกสวน ที่ทางผมไดนําเรียนไป เพือ่สนับสนุนตรงนี้ได  ผมวาไมเหลือบากวาแรงที่ทางเทศบาล 
ที่จะรับโอนภารกิจตรงนี้ได ก็คิดวาโครงการนี้เปนอีกโครงการหนึ่งที่จะกาวตอไปใหเห็นศักยภาพของทางเทศบาล     
เมืองรอยเอ็ด วาเราสามารถทีจ่ะทําโครงการเองหลายอยางทดแทนที่ทางกระทรวงศูนยกลางทํามาแลว เราสามรถทําได
และทําไดดีกวาดวยซ้ํา ก็คิดวาโครงการนีเ้ปนหนึ่งในโครงการที่จะทําใหพี่นองประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดของเรา ในเขต
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเรามีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีขึ้นอยางแนนอน ผมขอเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -  ขอเรียนเชิญทานรองฯเรอืงรัตนคะ 
ประธานสภาฯ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  -  กราบเรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็ขออนุญาตเรียน 
รองนายกเทศมนตรี เพิ่มเตมิในสวนทีท่างผูบริหาร ไดนําเรียนไปแลวในบางประเด็น ก็อาจเพิม่เติมในบางสวนที่อาจ
ไมไดนําเรียนช้ีแจงในทีป่ระชุม ประเด็นแรกที่ไดสอบถาม เกีย่วกับเรือ่งตัวภาษอังกฤษ 5 ตัว คือ ELAAS เรียกกันงาย ๆ
วาอีลาแอส ยอมาจาก Electronic Local Administrative Accounting Systems ก็คือระบบบญัชีคอมพิวเตอร ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งกรมเขาใชเมื่อป 2550 และก็มีทองถิ่นบางแหงใชไปแลว เทศบาลนครใหญ ๆ อยาง
อุดรธานี  นนทบุรี   ระบบนีเ้ปนฟรีซอฟแวร  ที่กรมเขาใหเราไมไดจัดซื้อ เพราะฉะนั้นงบ 100,000 บาททีเ่ราจัดตั้งนี ้
ไมไดซื้อซอฟแวร แตเปนการพัฒนาบุคลากร ในการทีจ่ะพฒันาระบบนี้  ซึ่งเราจะดาวนโหลด ในเน็ตของกรม ซึ่งสามารถ
ใชได ระบบนี้เปนระบบบัญชี ที่จะลงรายรบั รายจาย คาใชจายของเทศบาลทัง้หมด เพราะฉะนั้น ถาหากวาเรามีระบบนี ้
เราสามารถทีจ่ะตรวจสอบไดเปนปจจบุัน ปจจุบันเราใชระบบมือแบบแมนนวล เปนการด เพราะฉะนั้นเวลาเราขอขอมูล 
ที่จะตองรวมกันไป รวมกันใชโปรแกรม EACEL ในการรวม แตวาหากวาเราลงโปรแกรมระบบนี้แลว การจัดซื้อ จัดจาง 
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การใชจาย การรับ การเบกิ งบประมาณในปถัดไป  รวมทั้งพยากรณวาแนวโนม จะเปนอยางไร รวมทั้งระบบกจ็ะใหเกดิ 
กระบวนการที่โปรงใสขึ้น เพราะฉะนั้นการใชจาย งบประมาณ 100,000 บาท เปนงบที่คอนขางที่จะนอย มาก เปน
เรื่องของการพฒันาบุคลากร  การอัพเกรดซอฟแวร อัฟเกรดฮารแวรบางชิ้น  บางตัวเทานั้น ก็เรียนเพิ่มเติมในสวน ของ
ระบบอีลาแอส  ประเด็นตอมาจะไดสอบถามวา งบประมาณในสวนของแผนงาน สรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน ที่
บางครัง้ตั้งปละ 100,000 บงครัง้ก็ตั้งปละ 200,000 ก็อยากจะเรียนวาเปนบางปงบประมาณในตรงนี้ เราตัง้ไวเพื่อ
กระชับพื้นที่ และขอคืนพื้นที่ คลองคูเมืองที่มีการบุกรุกไป ภาษาทันสมัยหนอย กระชับพื้นที่และขอคืนพื้นที่ เพราะเมื่อ
เขาสงคืนพื้นที่ใหเราดวยความสมัครใจ ถาหากวาเราจะปลอยใหรกราง วางเปลา กเ็กรงวาจะมีคนมาบุกรุกอกี เพระ
ฉะนั้นก็จะจัดตนไม จัดสวน จัดพื้นที่เขาไป เมือ่ตองการใหเกิดสิ่งแวดลอม เกิดความสวยงาม ในบางทีป่เราตั้งไว  
100,000 บาท ก็เนือ่งจากวาเราเห็นคอนขางที่จะชัดเจนวา  เชิงรุกอาจจะไดพื้นที่ไมมาก  ก็ตั้งไว 1 แสนบาท แตใน
บางปเราตัง้ไว 2 แสนบาท เพราะวาเราเห็นแนวโนมกําลังดาํเนินการกอสราง เชน ถนนคูเมืองทางดานทิศใต ก็ดี ก็คือ
ชวงปทมานนทถึงราชการดําเนิน เราเห็นวาจะตองมกีารขยบัพื้นที่ตรงนี้ หรือตั้งแตเริ่มตน ก็คือจากหนาโรงเรียนรอยเอด็
วิทยาลัย ชวงนั้นไปจนถึงโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เองก็ใชงบประมาณ สวนนี้เขาไปชารตทันที เพื่อทีจ่ะ
ปรับปรงุใหเกิดภูมิทัศน แลวก็ยึดพื้นที่เพือ่ปรับปรุง ใหเกิดสิง่แวดลอมทีส่วยงาม นําไปสูรางวัลสเีขียว และบริหารจัดการ
ขยะอาเซียน ทีจ่ะไปรบัในเดือนหนา น่ีคือสวนหนึง่ทีร่อยเอด็ได รวมทั้งปจจบุัน ก็คือเมื่อวานลาสุด ก็มกีารสงมอบพื้นที ่ 
โดยผูที่ไดมอบพื้นที่ คืนใหก็คือในสวนของทายาทของคุณธีระศักดิ์  ย่ิงรักศรีศักดิ์ ก็คือบริเวณถนนเพลินจิต ซอย 1 ก็คือ
หลงัไมล เพราะเรามีวางทอน้ํา เพื่อดกัน้ําบางสวนจากตลาดทุงเจรญิ และถนนหนาธนาคารทหารไทย เพื่อไมใหไปทวม
นองบริเวณ สี่แยกรอยเอ็ดพลาซา ในระหวาง ทีเ่ราไปวางทอ และระบบระบายน้ํานี้ ก็ไปพบผูซึ่ง ครอบครัวพื้นที่อยูตรง
นั้น มากกวา ครึ่งชีวิตแลว เขายินดีสงมอบพื้นที่คืนใหเทศบาล เทศบาลก็ดําเนินการปรบัปรุง แลวกร็ื้อถอนขนยายใหและ
ก็สามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่ ก็เอางบประมาณสวนน้ี เขาไปดําเนินการ ในบางปกเ็รียนวาไมเพียงพอ ตองใชเงินวัสดจุาก
งานสวน ของกองชาง เขาไปสนบัสนุน เพิ่มเตมิดวย เพราะฉะนั้นก็เรียนวา เหตุที่ตั้งบางป 1 แสน บางป 2 แสน ก็ดวย
ประการนี้ เพราะเราเห็นพื้นที่ ควรจะมหีรือไมมีในการใชจาย บางประการตอมาก็คือในสวนของ ความนาเห็นใจของทาน
สมาชิก ในปที่แลวเรามีงบกาวหนา  งบลงทุนถึง 20 ลาน ปนี้เรามเีพียง 3 ลาน ในบทบาทของทานสมาชิก สวนหนึง่
เหมอืนกัน ดังนั้นในการตัง้งบประมาณ ในเรือ่งของคาใชสอย ก็เรียนวาคาใชสอยบางสวนก็จะตั้งจากกรมสั่งใหตัง้  เมื่อมี
เงินมากจ็ะใช ถาไมมีมาก็ไมไดใช บางสวนก็ตัง้จากเงินรายได ของเทศบาลเอง เพราะฉะนั้นในบางปถามีงบประมาณสวน
เพิ่มเตมิ มีรายรับเพิ่มเติม มากกวารายจายมาก  เราก็จะเปนงบประมาณเพิ่มเติม ก็จากงบลงทุน แตในบางปไมมี เรากม็ี
ชองทางซึง่เราก็ใช ชองทางในการบริหารจัดการงบพฒันากค็ือในสวนของการกูจากสถาบันการเงิน กบท. หรอืการจาย
ขาดจากเงินสะสม ก็เปนชองทางในการแกปญหา  บรรเทาในเรื่องของการเดือดรอนของประชาชน ในเรื่องของโครงสราง
พื้นฐานได  แตวาก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมวา ในการใชจายของคณะผูบรหิารนั้น มีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ในการตัง้
งบประมาณคาใชสอย จากขอสงัเกตที่ทานสมาชิกไดกรุณาสอบถามนั้น โดยเฉพาะในสวนของ แผนงานเคหะและชุมชน 
หนา 12 เพียงตัวอยางทีร่วมไวแลวในแผนงานนี้ 19 ลาน 4 แสน เศษ งบประมาณในสวนคาใชสอบตรงนี้ อยากจะคุย
รายละเอียดวาโดยเฉพาะในสวนของงานไฟฟา 3 ลาน 4 แสนบาทนี้ เปนคาอะไร เปนคาจางบุคลากร 76% บุคลากรคือ
อะไร ก็คือคนงานไฟฟา  ซึ่งเราตองมีใช ผูที่มีทกัษะของระบบไฟฟา อิเลก็ทรอนิคส ในการที่จะซอมบํารงุ เรือ่งของระบบ
ไฟฟา รวมทั้งในสวนของซอมแซม ประมาณ 19% จัดระเบยีบ สายไฟ 3 % และกพ็ัฒนาคนอีก 2  % น่ีคือคราวๆ ใน
สวนที่  3 ลาน 4 แสน บาท ดูประหนึง่วาเปนตัวเลขมาก แตถาเราดูแลวจะเห็นวา เราไดจางคนงานสวน 90%  จากเงนิ 
4 ลาน   8 แสน เพราะฉะนั้นพื้นที่ทีเ่ราไดคืน จากคลองคูเมือง ก็ดี จากการพฒันามุมถนน ที่เปนสวนหยอมก็ดี แลวกบ็ึง
พลาญชัยก็ดี เราก็ใชคนงาน เหลานี้มาเทียบเคียงกบัคาแรงขั้นตํ่า คนหนึ่งทํางานวันละ 300 บาท  ใน 1 เดือน ทํา 26 
วัน เงินเดือน 7,890 กวาบาท แตน่ีเราตั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา เรา
คอนขางที่จะจางไดถูก พอสมควร ในภาวะปจจบุันที่คาแรง 300 บาท คอนขางที่จะหากแลว  เพราะคาจางคนงาน
เดี๋ยวน้ีก็     วันละ 300 บาท ตองเลี้ยงขาวเลี้ยงน้ําดวยซ้ําไป และก็เปนพฒันาคน อีก 6 % อันนี้ก็คือในสวนของงาน
สวนสาธารณะ และงานไฟฟา  ทีนี้ถาเราไปดูในสวนของงานกําจัดขยะมลูฝอย กจ็ะเห็นไดวาเปนคาจางเหมา คนงานถึง 
72 % แลวก็เปนคาซอมแซมยานยนต ก็คือรถขยะซึ่งมอียูมากมาย ในการทําทกุเชา ทุกเย็น ประมาณ 28 % 
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เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนวา ในการตั้งงบประมาณคาใชสอย เราก็พยายามเปนที่สุด ในการที่จะบริหารเงินตัวน้ีใหเกิด
ประโยชนสูงสุด       การจางบุคลากรที่ดี  บอยครั้งทีป่ระชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ ตองมานัง่คุยกันวา  
คนเรามากเกินงานไหม หรืองานเรามากเกินคนไหม เพราะเราคํานึงเสมอวา การที่ตั้งรายจายประจํา ไมวาจะเปนคาจาง  
คาตอบแทน  เงินเดือน  และถาแตะ 40% จะทําใหเราบริหารงานไดยากมาก ดังนั้นเราพยายามที่จะคุม โดยเทียบเคียง
เอาของภาครัฐ เอกชน มาบรหิารรวมกันกจ็ะเห็นไดวา ในสวนของผูบริหารสวนใหญ ก็จะมาจากภาคเอกชน ดังนั้นการนํา
ภาคเอกชนแลวก็เทียงเคียงการบรหิารในเรื่องของบุคลากร เรื่องเงินคาใชจายตาง ๆ  ก็จะใหไมเกิดความแตกตางกันมาก
นัก ใหอยู ไดทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูวาจาง ดังนั้นเชื่อวาการใชจายงบประมาณ ในสวนของคาใชสอย ในสวนของการจางเหมา
บุคคลก็ดี  จางเหมาเปนคาตอบแทนก็ดี เปนเรื่องซึ่งเรามีความระมัดระวัง และละเอียดออนในการใชจาย ก็เห็นใจทาน
สมาชิกทปีนี้เราอาจจะมเีงินในการพฒันาโครงสรางพื้นฐานนอย ไมมาก ก็คือมีเพียง 3 ลานบาท แตเนื่องจากวา ปนี้เปน
ปที่ 3 ในเรื่องของการดํารงวาระตําแหนง  เพราะฉะนั้นในป 2558 เราตองยอมรบัวา เราเปนปทีเ่ราตองพฒันาบุคลากร 
ตองตอบแทนขวัญและกําลังใจ ใหกับกรรมการชุมชน ซึ่งเราไมมีคาตอบแทนให การพัฒนาคนใหเขาทํางาน ใหกับ
เทศบาล แลวก็ใหกบัชุมชน ก็เปนสวนหนึง่  ที่เราตองดําเนนิการ ซึ่งจะทําใหทุกคนสามารถที่จะทํางานไดอยางราบรื่น 
และมีความสุข รวมทั้งกรรมการชมุชน อสม. ชมรมเสรมิสวยแตงผม ชมรมรานอาหาร พนักงาน ขาราชการ รวมทัง้
พนักงานครูดวย  เพราะฉะนั้นในสวนหนึง่ที่งบพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน ทีอาจจะลดนอยลง ก็อาจจะเพิ่มในสวนของ
การพัฒนาบุคลากร และขวัญกําลังใจ ในการทํางานแตผมเชือ่วา ถาหากวามีงบประมาณเพิ่มเติม โครงสรางพื้นฐานนาจะ
เปนอันดบัแรก ๆ ทีห่ยิบขึ้นมาในเรื่องของการพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใด 
ประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปราย  ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติข้ันรับหลักการ สมาชิกทานใด   
เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โปรดยกมือคะ  
เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ตอไปเปนการพจิารณาในข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใด
จะเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลาเทาใด  โปรดยกมือคะ  ขอเชิญทานสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู คะ 

นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล   -  ผมเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน ครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร       -  ขอผูรับรองดวยคะ มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
ประธานสภาฯ หรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่คุณสุทธิวุฒิ   
วิสูตรานุกูล ไดเสนอเวลาแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติ 3 วัน จึงขอแจงใหสมาชิก 
สภาฯ  ที่จะเสนอขอแปรญัตติไดกับกรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว และนัดประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. หมดระเบียบวาระที่ 3  
เขาสูระเบยีบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ    

- เรื่องแจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เชิญคณะผูบริหารคะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท       - เรียนประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศใช  
นายกเทศมนตรี  แผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนพัฒนาสามป
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด พ.ศ. 2558 – 2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ไปแลวนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 “ใหผูบรหิารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนมุัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทัง้แจงสภา
ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการองคการบริหารสวนจงัหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไม
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นอยกวาสามสิบวัน” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

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

ปดประชุมเวลา 16.35 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  4                          ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 


