
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1  ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  18  กรกฎาคม  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 - ลาปวย 
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย - ลาปวย 
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน     ศิริพานิช  
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 - ติดภารกิจ - รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - ติดภารกิจ - 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 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
3 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร- หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
4 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
5 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
6 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
7 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงาน

เทศบาล 
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  

  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
2 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 
3 นางลัคณา  คะเชนทน ลัคณา  คะเชนทน ประธานชุมชนพิพิธภัณฑ 
4 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
5 นายวีระศักดิ์  พันธนาเหนือ วีระศักดิ์  พันธนาเหนือ ผูจัดการสถานธนานุบาล 
6 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
8 นางเอมอร  โยตะสงิห เอมอร  โยตะสิงห ชุมชน บขส. 
9 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

10 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
11 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
12 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
13 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
14 นายเสนีย  อินทะเกษ เสนีย  อินทะเกษ หน.งานวิศวกรรม 
15 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
16 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
17 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
18 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
19 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
20 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายการโยธา 
21 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง รองประธานชุมชนโรงเรียนเมือง 
22 นายเกษม  สังฆะมณ ี เกษม  สังฆะมณ ี หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557  มีสมาชิก 
เขารวมประชุม ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
ผูอํานวยการกอง ทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่น
ดิฉัน ใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศจงัหวดัรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอน คะ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรือ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 1  
เลขานุการสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2557 ดวยนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดขอใหผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด   
เรียกประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาล ดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล และญัตติอื่น ๆ ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2557      
เปนตนไป มีกําหนด 15 วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  
แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2557 มีกําหนด 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายเลอเกียรติ  แกวศรีจันทร รองผูวาราชการจงัหวัด  
ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ดิฉันขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
1. เรื่องแตงตั้งพนกังานเทศบาลสายงานบริหารผูสอบคัดเลือกได  ใหดํารงตําแหนง 

ในตางสายงาน ราย นายวิทยา  ตรีวิเศษ  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นกับริหารงานการคลงั ระดับ 8) กองคลงั 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ใหดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นกับรหิารงานเทศบาล ระดับ 8)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เปนตนไป  2. เรื่องรบัโอนพนักงานเทศบาล  ราย นางอลิสา วาดสีดา  ตําแหนง
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 5 สงักัดกองคลงั เทศบาลเมอืงสามพราน มาดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเกบ็รายได  
ระดับ 5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้  
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป  3. เรื่องรบัโอน(ยาย) ขาราชการครู ราย นายฉลอง จันทรหนองฮี   
ตําแหนงครู  คศ.1 โรงเรียนไรใตประชาคม อําเภอพบิูลมังสาหาร  องคการบรหิารสวนจงัหวัดอุบลราชธานี  
มาดํารงตําแหนงครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สํานักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่  
1 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป  ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกบัผูสอบคัดเลอืกได  
และยินดีตอนรบัพนักงานเทศบาล พนักงานครูทีโ่อน(ยาย) มาใหม ขอใหตั้งใจปฏิบัตหินาทีเ่ต็มกําลังความสามารถตอไป   
นะคะ  หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 11 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 11 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  
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โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมือ่วันที่ 9 มิถุนายน 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  
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียง   
เปนเอกฉันท นะคะ หมดระเบียบวาระที่ 2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3   

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร  
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์       - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอรของกองสาธารณสุข        
และสิง่แวดลอม  ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร จํานวน  2 คัน   
มีถังขยะคอนเทนเนอร  จํานวน 13 ใบ  ทาํใหงานบริการเกบ็ขนขยะจาก  ตลาด  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และสวนราชการ
ตาง ๆ  ไดรับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  แตในปจจบุันถังขยะคอนเทนเนอรไมเพียงพอ และในจํานวนดังกลาว  
ก็มสีภาพเกาชํารุดเนือ่งจากอายกุารใชงานเกนิกวา  5  ป  ทาํใหเกดิปญหาขยะตกคาง และประชาชนไดรับความเดือดรอน 
ดังนั้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จงึมีความจําเปนตองจัดซือ้ถังขยะคอนเทนเนอรขนาดความจุไมนอยกวา  4  ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  4  ใบ  เพื่อใชรองรบัขยะจากแหลงทีม่ีปริมาณขยะจํานวนมากดังกลาว แตเนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว  จึงขอจายขาดเงินสะสมที่เก็บรกัษาไวเองโดยมหีลกัการและเหตผุล ดังนี ้หลักการ  
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน  560,000 บาท เพื่อจดัซื้อถังขยะคอนเทนเนอร  จํานวน  4  ใบ  โดยมีคุณสมบัต ิ 
ดังนี้  1. ถังขยะคอนเทนเนอร  แบบยกเทได  2  หนา  มีปริมาณความจุไมนอยกวา  4  ลูกบาศกเมตร  2. มีโครงสราง   
ที่แข็งแรงและมฝีาเปด-ปด  ไดสะดวก  3. พื้นภาชนะรองรบัขยะมีความหนาไมนอยกวา  4.5  มิลลิเมตร สรางดวยเหล็ก  
ชุบซิ้งคกันสนิม ทนทานและผานการทดสอบแลว  4. ดานขางมีความหนาไมนอยกวา  3 มิลลิเมตร 5. ฝาเปด-ปด          
มีความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร เหตผุล เพือ่ประโยชนในการบรกิารชุมชนและสงัคมของประชาชนในพืน้ที่ของเทศบาล
เมอืงรอยเอด็  และแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน   
การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548  
หมวด 8  ขอ 89 (1) ทั้งนี้ การดําเนินโครงการดังกลาวปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (2557-2559) และ   
แผนประจําป 2557 เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  จึงเสนอญัตตนิี้  ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป    
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม คะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ครับ  
สมาชิกสภาฯ          กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเขต 2 กอนอื่นกราบเรียน 
ประธานสภา ขาต้ังไมคเทหมาก กราบเรียนทานประธานสภาอีกครั้ง ในความเห็นของผมตามญัตติขออนมุัติจายขาด 
เงินสะสมเพือ่ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร ผมพอทราบวาการใชจายเงินสะสมนี้ตองเปนงานทีเ่รงดวนจรงิ ๆ  จึงจะใชได  
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เพราะฉะนั้นในการซือ้ถังขยะ จากที่ผมไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมของเมอืงรอยเอ็ดของเรา การกําจัดขยะดีข้ึนผิดหูผิดตา  
แลวก็สิ่งที่จะมีปญหามากทีสุ่ดก็คือทีร่องรับขยะไมเพียงพอ พอมาเจอญัตตินี้ แลวกท็างผูบรหิารเสนอขอซื้อถงัขยะ       
ผมคิดวามันเปนความจําเปนจริง ๆ ครบั ถาเราไมมทีี่เกบ็ขยะ บานเมืองก็ไมสะอาด มันเปนความเรงดวนที่เรา 
ควรจะกําจัดออกไป  เพื่อใหบานเมืองของเราสะอาดยิ่งขึ้น ขอสนับสนุนในการซื้อถังขยะเต็มที่ครับ เพือ่ใหบานเมืองเรา 
สะอาดและยั่งยืนตอไป ขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขออนุญาตช้ีแจง ขาตั้งไมคที่เพิม่ใหม เนือ่งจากคราวที่แลวมีสมาชิกพูดไมชัดเจน  
ประธานสภาฯ        เพราะต่ําเกินไป ทางเทศบาลโดยพนกังานกเ็ลยจัดทําใหเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิก  
เผื่อวาทานใดอภิปรายนาน ๆ  จะไดไมเมื่อยนะคะ มีสมาชิกทานใดตองการที่จะอภิปรายอกีหรือไม เมื่อไมมีทานใด 
ประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม  
เพื่อจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอัดทาย 
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์   - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซือ้รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  
ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีหนาที่ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคาร
บานเรือนประชาชน ทั้ง 20 ชุมชน  เพื่อนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู ถนนสายรอยเอ็ด-กาฬสินธุ  
ปจจุบันปริมาณขยะไดเพิ่มทวีตามความเจริญของบานเมือง ทําใหการบริการเก็บขนขยะไมครอบคลุม เกิดปญหาขยะ
ตกคาง  ประชาชนไดรับความเดือดรอน และสงผลใหเกิดปญหาดานสิง่แวดลอมตามมา  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึง่  
คือ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จาํนวน 6 คัน รถบรรทุกขยะแบบเททาย จํานวน 5 คัน  
และรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทเนอร  จํานวน 2 คัน ทําใหการปฏิบัติหนาที่มีความจํากัด  เนื่องจากรถบรรทุก
ขยะไมเพียงพอและในจํานวนดังกลาวก็สภาพทรุดโทรม  เนื่องจากอายุการใชงานเกินกวา  15 ป  ดังนั้น เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุไมนอยกวา        
8  ลูกบาศกเมตร  เพิ่มอีกจํานวน 1 คัน  เพื่อใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยตามถนนและซอยที่รถบรรทุกขยะ  
คันใหญเขาไมถึง  แตเนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงขอจายขาดเงินสะสม 
ที่เกบ็รักษาไวเองโดยมหีลักการและเหตุผลดังนี ้หลักการ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน  2,250,000.- บาท  
เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้  1. รถยนตบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ  เครื่องยนตดีเซล  2. มีกําลังแรงมาสงูสุดไมนอยกวา  150 แรงมา 3. ตอนทายหลังเกง
ติดตั้งตูบรรทุกขยะมลูฝอย  ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  มีขนาดความจุไมนอยกวา  8 ลูกบาศกเมตร  เหตผุล  
เพื่อประโยชนในการบรกิารชุมชนและสงัคมของประชาชนในพืน้ที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2548  หมวด 8  ขอ 89 (1) 
ทั้งนี้ การดําเนินโครงการดังกลาวปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (2557-2559) และแผนประจําป 2557 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  จึงเสนอญัตติน้ี ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพื่อพจิารณาอนมุัติตอไป ขอแสดงความนับถือ  
นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม คะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ครับ  
สมาชิกสภาฯ         กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  จริง ๆ  ก็อยากจะอภิปรายรวมทั้ง 2  



- 6 - 

 

ญัตติ แตพอดีแยกเปนญัตติ ก็เลยพูดยังไมจบ จริง ๆ  ตอเนือ่งกันกบัการซื้อถังขยะดวย กอนอื่นตองอธิบายกอนวาการใช 
เงินสะสมตองเปนงานที่เรงดวนจริง ๆ  ถึงจะใชได เพราะฉะนั้นแลวจากหลักการและเหตุผลทัง้สองโครงการที่นําเสนอ  
ผมมีความคิดเห็นอยางนี้ครับ คือบานเมืองเรา เราตองรุกไปขางหนาใหได การทํางานตองทํางานเชิงรุก การทํางานเชิงรกุ 
เราไมตองตั้งรบัลุยตอได ตองขอขอบพระคุณทางฝายบริหารอยางยิ่งครับ ที่ไดเล็งเห็นวาเรายังมีเงินเหลือพอทีจ่ะนํามา 
พัฒนาบานเมืองของเรา โดยเอาเงินสะสมออกมาใช ผมเคยอภิปรายในสภาฯ หลายครั้งแลววา ถาเรามีเงินเหลือ ถาเรา 
อยากจะพฒันาบานเมืองของเราใหอยูดี มีสุข สะอาด ปราศจากโรคภัย ถาเรามี เราเอางบประมาณมาลงทุนไดเลยไมตอง 
กลัว ถาเราทําถูกตองและเพื่อบานเมือง เหมือนอยางกบักรณีซื้อถังขยะ รวมทัง้รถขยะ การเจริญเติบโตของบานเมืองของ 
เราเจรญิเตบิโตไปเรื่อย ๆ  ปญหาและอุปสรรคในการจัดเกบ็ขยะมันกเ็พิ่มมากขึ้นเรือ่ย ๆ  สิ่งทีเ่ราภูมิใจก็คือเราไดกระทํา 
การหรือรวมกันกําจัดขยะจากที่กองเทาภูเขา เยอะมาก จนเหลือประมาณ ผมผานไปอาทิตยที่แลวผมคิดวานาจะเหลอื 
ประมาณ ½  จากเต็มรอย ซึ่งผมคิดวานี่คือการกําจัดขยะทีเ่ยี่ยมยอดจริง ๆ  บรรเทาไดอยางไมมีที่ติ ผมถึงบอกวาในสวน 
ของผมแลว ผมสนับสนุนเต็มที่ ที่จะทําใหบานเมอืงเราสะอาด กําจัดขยะใหถูกตอง สิง่ทีเ่ราทําขึ้นมาแลวก็ทําการเก็บขยะ 
หรือการดูแลสภาพแวดลอมของเรา ความดีมันปรากฏข้ึน ทราบไหมครับวาความดีที่ปรากฏขึ้นคืออะไร ก็คือเราไดรบั 
รางวัลดานสิ่งแวดลอมเมอืงยั่งยืน ดานขยะและพื้นทีส่ีเขียว เปนอันดบั 1 ของอาเซียนครับ แลวทําไมเราจะไมเทงบใหกบั 
การพัฒนาบานเมืองดานนีล้ะครบั  ซึ่งผมมีความภูมิใจมากวาควรจะสนบัสนุนเต็มที่ เพราะในประเทศไทยมีแค             
3 เทศบาล รอยเอ็ดเปนเทศบาลหนึง่ที่ไดรบัรางวัลนี้ ซึ่งเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และผมเต็มที่และเตม็ใจ 
ที่จะชวยสนบัสนุน ถาผูบรหิารอยากไดงบประมาณเพิ่มขึ้น ผมคนหนึง่ที่ตองสนบัสนุนใหทานทําตอไปครับ รุกตอไป  
อยาตั้งรับอยางเดียว ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงค  
ประธานสภาฯ       จะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัต ิ
จายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอัดทาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมอืคะ   
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิง ของงานปองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ   

นายบรรจง  โฆษิจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี             ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพือ่จัดซื้อรถยนตดับเพลิงของงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ตามทีง่านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถดับเพลงิ และรถบรรทกุน้ํา
ดับเพลิง รวม 7 คัน เพื่อใชในภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในงาน
ภารกิจอื่นๆ ซึ่งรถดับเพลิงหมายเลข 3 หมายเลขทะเบียน 81 – 4554 รอยเอ็ด มีอายุการใชงาน 30 ป สภาพของ
รถดับเพลิงใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ และมกีารบํารุงรักษาซอมแซมอยูบอยครั้ง และปจจุบัน เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
มีการกอสรางอาคารจํานวนมาก เปนแหลงทีอ่ยูอาศัย สถานประกอบการ และหนวยงานราชการ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา น้ัน หลักการ ขออนุมัติจายขาดเงนิสะสมจํานวน 5,500,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัตงิานอยางเพียงพอ รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ รองรบัในภารกิจ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนเห็นควร  
ใหมีรถดับเพลิงเพิ่ม จํานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตัวรถยนต  เปนรถชนิดไมนอยกวา 6 ลอ เครื่องยนต  
เครื่องยนตดเีซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลงัสงูสุดไมนอยกวา 210 แรงมา มีรอบไมเกิน 2,800 รอบ/
นาที ถังบรรจุน้ํา/ถังบรรจโุฟมประจํารถ  รถดับเพลงิชนิดถังน้ําขนาดความจุไมนอยวา 7,000 ลิตร  ถังโฟมในตัวขนาด
ความจุไมนอยกวา 500 ลิตร ระบบดบัเพลิงประจํารถ - สามารถสบูน้ําไดไมนอยกวา 3,000 ลิตรตอนาที ที่แรงดัน    
ไมนอยกวา 140 ปอนด ตอตารางนิ้ว มีระบบไฟสัญญาน/ไฟสองสวาง มีเครื่องมืออปุกรณดับเพลิง/กูภัย ประจํารถ         
มีเครื่องรบัสงวิทยุสือ่สารชนิดติดตั้งประจํารถ จํานวน 1 คัน ราคาตั้งไว 5,500,000 บาท เหตผุล ในปงบประมาณ 
2557 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับ การจัดซือ้รถดับเพลิง ดังรายละเอียดขางตน  
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จึงขออนุมัติในการจายขาดเงินสะสม จํานวน 5,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถดับเพลงิ ทั้งนีเ้พื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 ซึ่งเปนอํานาจอนมุัติ
ของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้ มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ  
นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ครับ  
สมาชิกสภาฯ         กระผมนายสรายทุธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สําหรับในญัตติขออนุมัติในการจาย 
ขาดเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิง กจ็ากหลักการและเหตุผล ฟงจากวาอายุการใชงานกวา 30 ป ผมฟงเอ พิมพผิดหรือ 
เปลา ทําไมใชไดนานขนาดน้ี แลวก็จะเกิดปญหาหรือไมวา ถาฉุกเฉินจรงิ ๆ  คันน้ีจะวิ่งออกหรอืเปลา ถาเกิดเพลงิไหม   
ถาเปนไปไดก็ปลดประจําการก็คงจะดี เพราะวาเรื่องนี้เปนสิง่ที่เรงดวน เพราะถาเกิดขึ้นจริง แลววิ่งชาก็เกิดความเสียหาย 
คอนขางจะเยอะมาก สิ่งนี้ก็นบัไดวาเปนสิ่งทีเ่หมาะสม แลวก็สมควรในการจัดซื้อจัดจาง แตกระผมก็อยากฝากสักเล็กนอย 
วาในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมกีารกอสรางเยอะมาก แลวก็มีอาคารนับวันคอนขางที่จะสงู เชน อาจจะมีคอนโดข้ึน มีตึกสูง ๆ   
เพราะฉะนั้นในการจัดซื้อจัดจางรถดับเพลิง หากเปนไปไดในเรื่องของบันไดสูง หรือโอกาสตอไป หรอืในสเปคตัวน้ีที่กําลัง 
ซื้อ มีการในสวนของบันไดความสงู ถาเกิดเพลิงไหมขึ้นสามารถจะจัดการไดหรือไม มันเปนเรื่องของอนาคตซึง่ถือวาไมชา 
ก็เร็วในเรื่องของอาคารสูง อาจจะตองมีการดับเพลิง แตเราก็ภาวนาวาอยาใหเกิดซะดีกวา แตถาเกิดขึ้นอาคารทีสู่ง ๆ   
เราจะทําอยางไรในการระงับเหตุดังกลาว ก็ฝากไปทางคณะผูบริหารใชในการเปนวิสัยทัศนในการจัดการบรหิารที่ดูแล  
และยั่งยืนตอไป ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงค  
ประธานสภาฯ        จะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัต ิ
จายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลงิ ของงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือคะ   
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ของกองชาง ขอเชิญคณะผูบริหารคะ   

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกยีรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอด็  ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2557 ไปแลวนั้น  เนื่องจากในแตละปเงินงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจาํ
เปนสวนใหญ จงึไมมีงบประมาณเพียงพอทีจ่ะนําไปเปนรายจายเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐาน ที่ตอง
ใชงบประมาณจํานวนมาก  ซึ่งมีหลายโครงการที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดและมีประชาชนไดรับความเดือดรอน
เปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะในชวงหนาฝน มีน้ําทวมขัง  มีการรองเรียนผานทั้งทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและสื่อมวลชน
ตลอด  จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแกไข หากจะรอแตเพียงงบประมาณรายจายประจําป  จะทําใหประชาชน   
เสียโอกาสในการไดรบับริการสาธารณะที่ดจีากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกจิ สังคม  
คุณภาพชีวิต  ตลอดจนการทองเที่ยว   ประกอบกับฐานะการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ในปจจุบันมีเงินสะสมทั้งสิน้ 
110,637,888 บาท  แตเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใชได 33,875,398 บาท หลักการ  ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน  
11,850,000 บาท  เพื่อใชในการกอสรางถนนและระบบระบายน้ําถนนสันติสุข  ตามแบบแปลนของเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสังคม  ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน   
การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  



- 8 - 

 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ในครั้งนี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาดเงินสะสมครั้งนี้แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ
บรหิารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯ อนุมัตเิพื่อดําเนินการ
ตอไป  ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด และขออนุญาตทานประธานสภาฯ 
กอนที่ทานสมาชิกจะไดอภิปราย ไดนําภาพเพื่อใหทานสมาชิกไดเห็นโดยสงัเขปวาลักษณะของการกอสรางนั่นเปน
ลักษณะเชนใด (นําเสนอ Power Point) นี่คือโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสันตสิุข ใชงบประมาณ 11 ลานเศษ 
เราจะเริ่มตนจากบริเวณรมิถนนสรุิยเดชบํารุง ถาอยูในภาพก็จะอยูดานขวาของทกุทานจะเริ่มตนจากบริเวณที่ทําการ
ไปรษณีย และวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด มุงไปทางทิศตะวันออก จนถึงคลองรอบเมือง ดังนั้นจะเห็นไดวาพื้นที่ดังกลาว
นั้น มีพื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมขังและกส็ภาพนี่คือสภาพปจจบุัน ภาพใหญทีท่านเห็นคือเรามุงหนาไปที่ดานทิศตะวันออก 
ดานซายที่จอดรถเยอะ ๆ  คือรถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สวนภาพเล็กที่เห็นก็คือสภาพ
ทางเทาและผิวจราจร ซึง่มีน้ําทวมขังและไดรับการปรับปรงุมานานหลงัจากที่มีการยายตลาดโตรุงไปยังตลาดทุงเจริญ    
นี่คือสภาพน้ําทวมขังบริเวณหนาหางรอยเอ็ดพลาซา ระดับประมาณ 25 เซนติเมตร ก็คือทวมขังครึ่งลอรถจักรยานยนต 
นี่คือสภาพฝนตกในฤดูฝน ซึง่เพิ่งเก็บภาพไดเมือ่เร็ว ๆ  น้ี แตถาหากวาเปนเมื่อน้ําทวมขังใหญ เมื่อป พ.ศ. 2547         
ก็จะทวมขงัถึง 3 วันดวยกัน ดังนั้นสภาพปญหาของน้ําทวมขังบรเิวณน้ีจะเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม           
ซึ่งถือไดวาบรเิวณน้ีเปนจุดศูนยกลางของเมือง เปนยานเศรษฐกิจ ดังนั้นการคมนาคมก็ไมสามารถที่จะกระจายไปยังจุด
อื่น ๆ  ดวย ประกอบกบับริเวณรอบ ๆ  จุดดังกลาวนี้ จะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ไมวาจะเปนโรงเรียนรอยเอ็ด
วิทยาลัยก็ดี ตองใชเสนทางผานเสนนี้ วิทยาลัยเทคนิคก็ดี วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ดก็ดี ประกอบกับในอนาคตอันใกลนี้ 
ก็จะมอีาคารขนาดสูงก็คือ คอนโดมิเนียมไดกอสราง ดังนั้น ถาเกิดจุดดังกลาวนี้ยังมีน้ําทวมขังอยู กเ็กรงวาจะเกิด
ผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม กับการจราจรของเมืองได อันนี้คือลักษณะการวางทอ ก็คือทอเดิมที่อยูบนทางเทานั้น     
ก็จะปรับปรุงเฉพาะผิวทางเทา สวนทอก็ยังคงใชรองรับน้ําจากครัวเรือน จากประชาชนเชนเดิม แตการวางของเทศบาล
นั้นจะวางทอบนผิวจราจร ซึง่อาจจะหางจากฝงทางเทาประมาณ 1 เมตร โดยวางทอเสนผานศูนยกลาง 80 เซนติเมตร 
ตลอดแนว 2 ฝง คูขนาน ทอที่เราวางใหมนั้น จะเปนทอเพือ่รองรับปรมิาณน้ําฝนโดยเฉพาะไมไดรบัน้ําเสียจากครัวเรอืน 
ดังนั้นถนนเสนนีก้็จะมีทอระบายน้ําถึง 4 เสนดวยกันในการที่จะรองรับ 2 เสน ที่อยูติดกับทางเทากเ็ปนทอระบายนํ้าที่
รองรับน้ําเสียจากครัวเรือน สวน 2 ทอ ที่วางเพิม่เตมิในผิวจราจรก็เปนการรองรบัน้ําเพื่อระบายน้ําทวมขังบรเิวณถนน
สันติสุข ซึ่งจะไปเชื่อมตอกบัคลองรอบเมือง แตอยางไรก็ตามในการทํางบประมาณจุดนี้นั้น การทําถนนก็ตองมกีาร
ยกระดับขึ้นสักเล็กนอยเพือ่ใหระดับความลาดชันของทอระบายนํ้าจากตนทางถึงปลายทาง สามารถใหน้ําเคลื่อนไหวไดดี 
จากนั้นการบริหารจัดการซึง่ตองมอีงคประกอบหลายสวน ไมวาจะเปนสวนของกองชางก็ดี งานปองกันและบรรเทา-      
สาธารณภัยก็ดี จะตองเปดประตรูะบายนํ้าบรเิวณฝายน้ําลนหมูบานชฎาทอง เพื่อใหปรมิาณน้ําในคลองรอบเมอืง         
หลงัโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ หรือถนนทีเ่ราจะปลอยน้ําลงนั้น มรีะดับต่ําลงเพื่อรองรบัน้ําที่จะเกิดขึ้นใหม แตทั้งนี้ทัง้นั้นในกรณี
ที่ฝนตกหนักมาก ถามากกวา 110 มิลลเิมตร ก็อาจจะเกิดปญหาน้ําทวมขังในระยะสั้นได แลวสิง่ที่ตองระวังเพิ่มเติมกค็ือ 
ปจจุบันถนนถือวาเปนแกมลงิในการรองรบัน้ําฝนที่มีการทวมขัง แตหากวายกระดบัผิวจราจรขึ้นเล็กนอยแลว ปรมิาณน้ํา
ที่จะตองใชถนนเปนทีก่ักเก็บน้ําช่ัวระยะ ก็อาจจะลดลง เพราะฉะนั้นน้ําก็อาจจะตอง ถาหากระบายไมทัน ก็อาจจะตอง
เปนบางชวงที่จะตองมผีลกับบานเรือนราษฎรที่มีพื้นผิวต่ํา บริเวณ 2 ฝงถนน น่ีคือสภาพที่ไดนําเรียน และมีความจําเปน
ที่จะตองของบประมาณจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จงึนําเรียนเพื่อใหทานสมาชิกไดรับทราบเพิ่มเติม ขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ครับ  
สมาชิกสภาฯ          สําหรับการขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมในประเด็นที่เกี่ยวกับปรับปรงุสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
กวา 11,850,000 บาท เพื่อใชในการแกไขระบบระบายน้าํในถนนสันติสุข ซึ่งโครงการดังกลาว จากทีม่ีการติดตาม 
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โครงการดังกลาวมา นับวามีการใชความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาวมานบัครั้ง เทาทีผ่มจําไดก็ 2 – 3 ครั้ง  
ที่วางทอขยายทอ ซึง่ก็ยังเกิดปญหาดงักลาวอยู ก็คิดวาในครั้งนี้จากดูแบบแปลนซึง่คอนขางทีจ่ะเหมาะสมในการระบาย 
น้ําทั้งหมด เพราะวาน้ําทัง้หมดนี้ ก็ไมใชเพียงเฉพาะสันตสิุข แตทั้งหมดนีจ้ะมาจากเสนบึงพลาญชัย ยาวไปถึงหนาโรงแรม 
รอยเอ็ดซิตี ้จึงกอใหเกิดวาจะแกปญหาอยางไรก็แลวแต จะวางทอ เพิ่มงบประมาณไปกี่ครัง้ก็แลวแต ซึ่งกก็ราบขอบคุณ 
ในคณะผูบรหิารที่มีความเพียรพยายามในการแกไขปญหาอปุสรรคทีม่ันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไมสามารถทีจ่ะแกไขได   
ผมเพียงวาในครั้งนีจ้ะเปนการบรูณาการแบบเบ็ดเสรจ็ใหไมเปนที่เดือดรอนของประชาชน ซึ่งที่ผานมาก็คอนขางทีจ่ะ 
เดือดรอนพอสมควร ประชาชนที่อยูบรเิวณน้ัน อาจจะเฟอรนิเจอรพัง หรือเกิดน้ําทวมขึ้นมา การสญัจรไมสะดวก ทั้งนี ้
โครงการนี้เกิดขึ้น ผมก็อยากจะฝากวาเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ แลวกจ็ะทําใหตองมกีารปดเสนทางการจราจร 
พอสมควร และในบริเวณดังกลาว เปนพื้นทีเ่ศรษฐกจิ เปนแหลงชุมชน มีการสัญจรไปมาพอสมควร ในประเด็นดังกลาว  
จึงอยากใหผูที่ไดรับเหมา จะเปนใครก็แลวแต ไดมีการประชาสัมพันธในการกอสรางและมกีารวางแผนในการจราจร  
อาจจะบลอ็กเฉพาะบางเสน เดินไดบางเสน หรืออยางไรก็แลวแต การจราจร เขาใจวาเรือ่งนี้คงไมเปนปญหาเทาไหร 
ในการบริหารจัดการงาน แลวกป็ระเด็นทีส่องก็เชนเดียวกัน เศษวัสดุที่อยูบริเวณนี้ เนื่องจากวาบริเวณนี ้เปนหางราน 
คาขายคอนขางที่จะเยอะ ก็อาจจะตองมีหนงัสอืแจงไปวา จะมีการปดหนาราน วันไหน อยางไร ก็จะเปนการดี แต 
แนนอนตองปดเพื่อสาธารณประโยชนสวนรวม แตก็ในเชิงจติวิทยามีแจงไปก็จะดี เพือ่ที่เขาจะไดเตรียมพรอมรับในชวง 
ที่ปด เขาอาจจะไปเที่ยวก็ได แตถาไมแจงก็ไมรูจะอยางไร เสียเวลาทํางาน การทํามาหากินของประชาชน อีกประเด็นคอื 
ชวงระยะเวลากอสราง ผมเขาใจวาถาเกิดจะมีการประมลูเสร็จในชวงเร็ววัน ซึ่งจะอยูในชวงน้ําหลากฤดูฝน ก็อยากจะฝาก 
เปนขอสังเกตวา ถาเผื่อจะทําในชวงฤดูฝน จะเกิดปญหากระทบเปน 2 เทา ก็อยากจะฝากผูบรหิารในเรือ่งของการ 
วางแผนในการทํางาน ปญหาที่มอียูแลวกจ็ะเพิม่ขึ้น หากเปนไปไดในชวงเขาหนาแลงก็คงจะดีในการกอสรางบริเวณน้ี  
และในสวนของแบบแปลนทัง้หมด เปนไปไดวามีการประชาสัมพันธและมีแปลนระยะเวลาในการกอสราง มีการ 
ประชาสมัพันธ เพื่อใหประชาชนรับทราบก็จะดมีาก ซึ่งผมกอ็ยากจะฝากทางผูบรหิาร และเจาหนาที่ไวเพียงเทานี้  
ประมาณ 3 – 4 ประเด็น เพื่อทีจ่ะแกไขปญหาตอไป ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ        ทานอาทิตย กฤตตาคม คะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม   -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ครับ  
สมาชิกสภาฯ         กระผมนายอาทิตย กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2  ผมขึ้นมา  
ผมตองสนบัสนุนการใชจายเงินสะสม วันนี้ผมตั้งใจจริง ๆ  เพราะวาการทํางานอะไรก็ชาง ถาไมมีงบประมาณ ไปไมได 
แนนอน เพราะฉะนั้นทีผ่มกลาวไวต้ังแตครั้งที่แลว ญัตติที่ 2 ก็คือ การทํางานเพื่อบํารุง ดูแล ประชาชน ความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชน ถาเปนความเดือดรอนทีเ่รงดวนจริง ๆ  ความจําเปนในการใชงบประมาณ เราก็ตองเอามาใชทันที  
ยกตัวอยางงาย ๆ  คือถนนเสนสนัติสุข เสนนี้ โดยปกติเวลาน้ําทวมขังขึ้นมา เวลาหนาฝนน้ําทวมทันที ซึ่งเปนปญหา 
อุปสรรคของฝายบรหิารทีจ่ะทําการแกไขมาโดยตลอด ตามที่ทานสมาชิกไดพูดไว แตความจริงก็คือความจรงิ ถาเราแกไข 
ในชวงนั้นได ผมคิดวาฝายบริหารก็คงจะทําการแกไขทันที  แตมันติดขัดเรื่องงบประมาณ จนลวงระยะเวลามาจนมเีงิน 
สะสมขึ้น ผมถึงมีความภูมิใจวา ฝายบริหารกลาเอาเงินสะสมมาใชไดถูกตอง และเหมาะสมที่สุด เพราะมันเปนงาน 
เรงดวนที่ตองดูแลพี่นองประชาชน ถาใครไมโดนบานน้ําทวม ไมรูสึก แตถาใครโดนบานน้ําทวม สาหสัมาก เพราะฉะนั้น
ผมถึงบอกวาการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแค 11 ลานเศษ นอยมาก นอยมากกบัความจําเปนและความเดือดรอน       
ของพี่นองประชาชน จรงิ ๆ  แลวผมอยากใหฝายบรหิารทําตั้งแตปที่แลวในการเอาเงินสะสมมาใช แตผมคิดวา 
ฝายบริหารคงมีความจําเปนอยางอื่น ถึงไดมาป 2557 ซึง่ผมภูมิใจมาก ผมรอถนนเสนนีม้า 4 ป เพราะผม 
ผานไปไมไดเลยเวลาฝนมา แลวสิง่หนึง่ทีท่ําใหผมภูมิใจอกีอยาง ก็คือ ระบบการระบายน้ําของฝายบรหิารที่ไดนําเสนอ 
แกทานสมาชิกและประชาชนเอาไว ถาทานไมทราบผมขอเลาคราว ๆ  ใหฟงก็ได ระบบระบายน้ําของเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดของเรา จะเริม่มาตั้งแตทางดานทิศตะวันตก ถาพูดงาย ๆ  ก็คือโซนคุมวัดเหนอื วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด 
น้ําพวกนี้จะทะลักลงมา ไมวาจะเปนดานทิศใตถนนรัฐกจิไคลคลา ก็ลงมาดานนี้ มันจะมารวมที่บงึพลาญชัย ถึงแมวาเรา
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จะมีการแกไขแลว ออกไปเสนทิศเหนอืบาง ตรงโรงหนังหลกัเมืองเกา มันก็ไมทัน เราระบายลงมาอยูจุดที่เปนปญหา
ปจจุบัน สิง่นี้ทีผ่มภูมิใจก็คือ ถาเราระบายเสร็จเรียบรอย ถาเราเดินไปตามคลองคูเมอืง เราจะรูวาเราไดรับงบประมาณ
จากสวนอื่นมาชวยในการเสริมเติมแตง เพื่อใหการระบายน้ําคลองตัวขึ้น แตสิ่งหนึง่ที่อยากจะฝากทานประธาน 
ถึงฝายบริหาร คือ ปากกระโถน ผมคิดวานาจะขยายเพิ่มขึ้น เพื่อใหรองรับน้ําทีจ่ะระบายมาใหทันกับความตองการน้ําไหล
ทะลักออกไป สิ่งทีผ่มภูมิใจอีกอยางก็คือ ถนนสันติสุขเสนนี้  ขรุขระมากเหลือเกิน ถาใครมีรถมอเตอรไซตก็เหมือนไมมี
โชค พอไดเสนนี้เกิดขึ้น ผมคิดวานี่คือเปนผลงานชิ้นเยี่ยมยอดจริง ๆ  ที่เราแกไขใหกบัพี่นองประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายและบรรเทาเรื่องน้ําทวม ผมคิดวาเรือ่งน้ําทวม ถาทวมมากก็ทวมธรรมดา ทวมนอยก็ทวมธรรมดา แตถาเรา
มีการปองกันและการกําจัดมันใหได ถาทวม 15 นาที 30  นาที ไมเกิน 2 ชั่วโมง เราถือวาประสบผลสําเรจ็สูงสุดในการ
บรหิารจัดการระบบการระบายน้ํา เพราะฉะนั้นในสวนตัวของผม และในนามของสมาชิกของผม ขอสนับสนุนในการ 
ใชเงินสะสมครั้งนี้อยางเต็มที่ ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรอืไม เดี๋ยวจะไดใหทานผูบรหิารไดตอบ 
ประธานสภาฯ        ในครั้งเดียว ถาไมมี ขอเรียนเชญิทานผูบรหิารคะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ครับ  
รองนายกเทศมนตรี        ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดเห็นความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในการทําโครงการนี้ 
ขอเรียนเพิ่มเติมในประเด็นที่วา การออกแบบปากเปดหรือปากกระโถน บริเวณฝายน้ําลน หมูบานชฎาทอง อยูระหวาง  
ในสวนของวิศวกรของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประสานกับโครงการชลประทาน เพื่อสามารถทีจ่ะรองรับน้ําจากคลอง    
รอบเมืองใหมปีรมิาณน้ําที่ไหลไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันนี้ โครงการชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝายน้ําลนหลงัจากที่ม ี
ตนไมและเศษวัสดจุํานวนมาก ซึ่งโครงการดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จสมบรูณเปนทีเ่รียบรอยแลว โดยการผลักดัน 
งบประมาณจากอดีตรัฐมนตรอีนุรกัษ  จุรีมาศ ดังนั้นเมือ่ปลายทางสามารถทําใหน้ําเคลื่อนไหวไดเร็วข้ึน ก็จะเหลือเพียง 
ในการที่จะขับน้ําออกจากตนทางใหไดเร็วมากยิง่ขึ้น ดังนั้นโครงการนีก้็นาจะเปนโครงการตอเนื่องในอันดับตอไปทีจ่ะ 
ดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนในเรื่องของน้ําทวมขงั อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมวา บรเิวณโครงการทีเ่ราขออนมุตัิ 
จายขาดเงินสะสม 11 ลานบาทในครั้งนี้นั้น ไมไดระบายนํ้าเพียงแคถนนสันตสิุขเทานั้น แตยังสามารถระบายน้ํา  
ถนนสุนทรเทพ คือเริ่มตนจากบงักะโล 99 ซึ่งน้ําสะสมอยูทีส่ามแยกหายโศรกก็ดี รวมทั้งบรเิวณหนาประตสูาเกตก็ดี  
ก็จะมกีารเชื่อมน้ําจากทอระบายน้ําสวนหนึ่งออกจากถนนสนุทรเทพ เพื่อเขาสูระบบรางระบายน้ําถนนสันตสิุข  
ระบบระบายน้ําของบึงพลาญชัยนั้นกจ็ะลงได 2 จุด ที่จะระบายนํ้าออกไมใหเขาบงึพลาญชัย ก็คือ บริเวณสามแยก 
ถนนหายโศรกจุดหนึง่ และก็ใตประตสูาเกตจุดหนึง่ สวนใตประตสูาเกตก็จะออกเปน 2 จุดดวยกัน คือ สวนหนึ่งผาน 
ถนนสุริยเดชบํารุง แลวไป ลงบริเวณสี่แยกศาลากลาง ซึง่มปีริมาณไมมากนักตรงนี้ เนื่องจากวาระดับความลาดเอียง  
ความสูง แตปรมิาณน้ําสวนมากกจ็ะมาอยูที่บงึพลาญชัยแลวรอจงัหวะที่น้ําลด น้ําก็จะไหลตามความลาดเอียง  
ตามแรงโนมถวง ดังนั้นหากวาเราเชื่อมจุดตรงนี้แลว ก็สามารถระบายน้ําบรเิวณถนนรอบบึงพลาญชัยไดมากยิง่ขึ้น  
จะอยางไรก็ตาม ก็ขอขอบคุณขอสังเกตที่ ทานสมาชิกไดต้ังขอสังเกตในเรื่องของการกอสราง การควบคุมการกอสรางกด็ี  
การประชาสมัพันธใหประชาชน ผูประกอบการในละแวกนั้นไดทราบถึงแนวทางกอสรางและผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน  
รวมทั้งแบบการกอสราง สิ่งนีผู้บรหิารกจ็ะรับไว เพื่อดําเนินการประชาสมัพันธและทําใหเกิดประสทิธิภาพมากทีสุ่ด  
มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเรียนเพิม่เตมิ ก็คือในสวนของการปองกัน และวางแผนในปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา ซึง่สภาฯ  
ไดอนุมัติไปแลว ในการตัดน้ําสวนหนึง่ เพื่อไมใหมารวมทีส่ี่แยกรอยเอ็ดพลาซา ก็คือ ไดผูรับจางอยูระหวางดําเนินการ    
มีการตัดนํ้าจากถนนเพลินจิต ชวงตลาดทุงเจรญิ รวมทัง้น้ําที่มาจากถนนผดุงพานิช  ก็คือจากธนาคารอสิลามก็ดี       
จากธนาคารทหารไทยก็ดี เราก็ตัดน้ําสวนนี้ลงคลองรอบเมือง ขางซอยโรงเรียน ช.วิทยา เพื่อไปลงในคลองรอบเมือง 
ดังนั้น ปริมาณน้ําจากตลาดทุงเจรญิ รวมทัง้ถนนผดุงพานิช ก็จะถูกตัดออกกอนสวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาไมใหไปรวมกันที่   
สี่แยกรอยเอ็ดพลาซา กเ็ชื่อวาปญหาก็จะบรรเทาเบาบางลง สําหรับการกอสรางนั้น ก็คงจะตองใชเวลากวาจะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามระบบ e-Auction ซึ่งเงินมากกวา 2 ลานบาท ซึ่งเงินโครงการนี้มีถึง 11 ลานบาทเศษ ขบวนการก็คง
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จะอยางเร็วก็คงจะ 3 เดือน ถึงจะสามารถดําเนินการได ซึ่งในชวงนี้ก็คงจะไมสะดวกในการดําเนินการ กวาจะขออนุมัติ
ผานจังหวัดใหอนมุัติจายขาดเงินสะสม แลวกม็าบันทกึดําเนนิการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ก็คงตองใชเวลาประมาณ  
60 – 90 วัน ดังนั้นการกอสรางก็นาจะประมาณปลายปอยางเร็วหรือตนป 2558  สวนจะดําเนินการชวงใด อยางไร  
ก็จะนําเรียนทานสมาชิกออกสือ่ประชาสัมพันธเพื่อทราบ จะไดวางแผนในการสัญจรไปมาไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น  
ก็ขอขอบพระคุณตอขอสังเกตทกุทาน ขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงค  
ประธานสภาฯ        จะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัต ิ
จายขาดเงินสะสม ของกองชาง โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
หมดระเบยีบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกองชาง ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและระบบระบายน้ํา ถนนประชาธรรมรกัษ ชวงที่ 1 
และชวงที่ 2 ตั้งไว 6,640,000 บาท สําหรับกอสรางถนน คสล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 4,190       
ตารางเมตร โดยวางทอระบายนํ้า 0.80 เมตร ความยาว 754 เมตร บอพักฝาทางเทา สําหรับทอ 0.80 เมตร  
จํานวน 84 บอ บอพักฝาตะแกรงเหลก็  สําหรบัทอ 0.80 เมตร จํานวน 2 บอ ทางเทาหนา 0.07 เมตร  พื้น 967 
ตารางเมตร คันหินสําเร็จ ความยาว 830 เมตร รื้อผิวลาดยางเดิม 4,190 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล        
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แลวน้ัน  เนื่องจากคณะผูบริหาร เห็นวาในสภาพปจจุบันมีถนนหลายสายที่ชํารุดทรุดโทรม
มาก  ซึ่งจะตองไดรบัการแกไขอยางเรงดวน   เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูใชสัญจร  
ประกอบกบันโยบายของรฐับาลที่ใหทุกจังหวัดจัดทําโครงการคืนความสุขใหประชาชน  โดยจังหวัดรอยเอ็ดไดกําหนด
พื้นที่จัดทําโครงการในบริเวณบงึพลาญชัย  ซึ่งเปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของจงัหวัดรอยเอ็ด   เทศบาลจงึมีความ
จําเปนตองปรับปรงุภูมิทัศนในบงึพลาญชัย  ใหมีความสวยงามและปลอดภัย จึงตองชะลอโครงการกอสรางถนน 
ประชาธรรมรกัษ ชวง 1 และชวง 2  ไวกอน แลวโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมที่มีความจําเปนเรงดวนกอน 
หลักการ  ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจาย  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม  ดังนี้  1. โครงการกอสรางปรบัปรุงถนนคุมแสนสุข (ชวงจากถนนบานทานคร)  งบประมาณ 2,810,000 บาท  
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลําหวยเหนือ ชวงที่ 3 งบประมาณ 2,486,000 บาท  3. โครงการกอสรางปรับปรงุ
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6 แยก 2 / 2   งบประมาณ 94,000 บาท  4. โครงการกอสรางปรบัปรุงภูมทิัศนลานใต     
ตนไทร ภายในบึงพลาญชัย งบประมาณ 300,000 บาท  5. โครงการกอสรางปรับปรุงภูมทิัศนลานขางหองสุขาภายใน 
บึงพลาญชัย  งบประมาณ 950,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)  รวม  5  โครงการ  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  6,640,000  บาท  เหตุผล เพื่อถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ความวา “การโอนเงิน
งบรายจาย หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง เพื่อไปตัง้จายเปนรายการใหม” เปนอํานาจของสภาเทศบาล ดังนั้น จึงเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพื่อโปรดพจิารณาอนมุัตติอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด และขออนุญาตทานประธานสภาฯ ในการนําเสนอภาพโครงการที่ไดนําเสนอในโครงการทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง ใหสมาชิกไดรับทราบ ประกอบการอภิปรายครับ (นําเสนอ Power Point) โครงการเดิมที่เราขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการก็คือถนนประชาธรรมรักษ ซึง่รายละเอียดไดนําเสนอในชวงของงบประมาณในป 2557 ไปแลว
และโครงการที่เราจะเปลี่ยนแปลงใหมก็คือ โครงการที่ 1 โครงการกอสรางปรับปรงุถนนคุมแสนสุขชวงแยกบานทานคร
ดานซายของทานก็คือ ทิศตะวันตก ดานซายของจอก็คือทิศตะวันตกสวนดานขวาที่ไมสุดถนนของโครงการก็เนื่องจากวา
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เทศบาลไดทําเรื่องของบประมาณ จํานวน 2 ลานบาทเศษ ผานโครงการรอยมอืสรางเมือง ซึง่อยูในระหวางการพจิารณา
ของรัฐบาล ดังนั้นจึงไดทําโครงการในชวงระยะเพียงเทานี้ เพื่อที่จะรองรบังบประมาณทีจ่ะมาจากรอยมือสรางเมอืง แต
หากวาโครงการรอยมือสรางเมืองเปนที่แนชัดแลววา ไดหรือไมได เทศบาลกจ็ะดําเนินการแกไขปญหาในโอกาสตอไป 
ถนนเสนนี้มีความยาวประมาณ 1,300 เมตร เราก็จะกอสรางจากฝงทิศตะวันตก ก็คือ ถนนบานทานครมาทางดานทิศ
ตะวันออก ประมาณ 900 – 1,000 เมตร นี่คือถนนคุมแสนสุข ชวงบานทานคร อันนี้คือสภาพถนนปจจบุันจะเห็นไดวา
เดิมทเีปนลาดยาง ไมไดเปนลักษณะสภาพของแอดพัสตกิคอนกรีต ซึ่งมีการปรบัปรุงในชวงหนึ่งแลวเมื่อประมาณซัก   
6 - 7 ป ที่แลว โดยการใชเงินงบประมาณในการทําเรียกวาเปนลักษณะรีไซกิ้ง เพื่อเอาวัสดเุดิมมาบดอัดใหม ดังนั้นสภาพ
เปนหลุมเปนบอเหมอืนโลกพระจันทร ดังนั้นการซอมกจ็ะลาํบากมากในการทีจ่ะตองเอาลาดยางไปหยอดเปนขนมครก
หลายพันรู สภาพจราจรก็ไมไหวถาหากวาฝนตกน้ําทวมขงักย็ิ่งลําบาก ดังนั้นก็จงึจําเปนตองปรับปรงุเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก อันนี้คือสภาพปจจุบันทีเ่ราเห็นอยู ถาหากวาเราทําขึ้นมาใหมกจ็ะประมาณนี้ โครงการที่ 2 ก็คือปรับปรงุถนน
ลําหวยเหนือ ชวงที่ 3 เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดไดดําเนินการใชงบประมาณปรบัปรุงถนนไป 2 ชวงดวยกัน ดังนั้นโครงการนี้
ก็จะเปนโครงการที่ตอเชื่อมจากโครงการในชวงที่ 2 ชวงที่ 2 ก็คือเริ่มตนจากถนนทานครตรงบรเิวณปากทางเขาคาย
ทหาร ร.16 พัน 1 ซึ่งกอสรางมาถึงบรเิวณอาคารพาณิชยทาวนเฮาสบริเวณนั้น อันนี้ก็จะทําตอจากโครงการนีจ้นเกือบ
ถึงทางเขากึง่กลางของคายทหาร ซึ่งอยูระหวางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึง่ใชเงินประมาณ 2.4 ลานบาทเศษ ก็จะ
เปนลักษณะของถนน อันนี้ก็คือสภาพปจจุบัน ไมมรีะบบระบายนํ้าแลวก็อีกฝงหนึ่งกจ็ะมีความสูงเนื่องจากมกีารทํารั้ว 
แลวไมมีการระบายนํ้า ในขณะที่จะใหรถใหญหรอืยวดยานพาหนะหลีกเลี่ยงถนนเทวาภิบาล แทนที่จะไปเขาถนน      
กองพลสบิ ตรงแยกเทวาภิบาล ก็ใหเลี่ยงมาถนนเสนนี้ กจ็ะระบายรถไดเปนอยางดี เพราะเทศบาล ไดวางแผนติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรบรเิวณสี่แยกทานครไวเปนทีเ่รียบรอยแลว ดังนั้นรถที่ผานถนนหายโศรก จากกาฬสินธุเขามา           
ก็สามารถมาถนนผดุงพานิช หรือในอนาคตเรากจ็ะมีถนนอกีเสนหนึ่งเลียบคลองมา แลวก็มาลําหวยเหนือเสนนีเ้พื่อ
ออกไปยังถนนบานทานคร เพือ่ไปสี่แยกไฟแดงตรงบานทานคร คือ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตได ก็จะเปนการแบงเบา
ยวดยานพาหนะได ไมตองผานถนนเทวาภิบาล อันนี้ก็จะเปนหลงัการดําเนินการแลวเสรจ็ เปนลักษณะถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงการที่ 3 ก็คือ รัฐกิจไคลคลา ซอย 6 แยก 2/2 ซึ่งโครงการนีส้ภาพตรงนี้จะเปนชุมชนซึง่มีทาวนเฮาส 
หรืออาคารพาณิชยอยูอาศัย กอสรางมาเปนเวลานาน ดังนัน้ระบบระบายนํ้ากจ็ะอยูคอนขางที่จะต่ํา หลังจากทีเ่ทศบาล
ไดดําเนินการทําถนนรฐักิจไคลคลา ซอย 6 ทะลกุับปทมานนท ซอย 5 ทําใหซอย 6 แยก 2/2 มีระดับต่ํากวาผิวจราจร 
ที่ดําเนินการใหม ดังนั้น เมื่อฝนตกหนักน้ําก็จะไหลไปรวมกนับริเวณชุมชนแหงนี้ จึงตองมีการปรับปรงุกอสรางถนน     
รัฐกิจไคลคลาเพื่อสอดรบักับการแกไขปญหาจราจรของชุมชน และระบบระบายน้ําของชุมชน นี่คือจะสะทอนปญหา  
ของชุมชนที่ไดทําหนังสือรองขอมาวาไดรับความเดือดรอนของชุมชนคุมโรงพยาบาล ก็จงึไดดําเนินการปรบัปรุงเพื่อให
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องของปญหาน้ําทวมขัง โครงการที่ 4 คือ โครงการปรับปรงุลานใตตนไทร   
ถาเราไปกจ็ะอยูทางทิศเหนือของพระพุทธโธดม น่ีคือจากมมุสูง นี่คือจากดานลาง จากสภาพปจจุบันคอนขางที่จะเปน
บล็อกตัวหนอน ใชเวลาในการกอสรางมานาน ก็จะมีดินขึ้นมาปะปนจํานวนมาก ถาหากวาปรับปรงุตรงนี้แลว         
ฟอรมตนไทรตนนี้สวยมาก สามารถที่จะใชเปนตนไมเรียนรูก็ได หรือจะเปนที่พักผอนหยอนใจในการอานหนังสือก็ดี     
ในการเสวนากันก็ดี หรอืรวมทั้งอาจจะเปนที่รบัประทานอาหารในบางโอกาสของผูทีม่าใชบึงพลาญชัย จึงเหมาะที่        
จะมีการปรับปรงุบริเวณน้ี สอดรับกบัทางดานขวาของภาพที่อยูในบึงฯ กจ็ะเปนเกาะเตา แลวก็ถัดไปกจ็ะเปนน้ําพุ       
ซึ่งมีทัศนียภาพทีส่วยงาม ดังนั้น เชื่อวาวิสัยทัศนของนายกเทศมนตรี ก็คือ บานเมืองนาอยู ผูคนนารัก ดังนั้นถาหากวา
ผูคนนารัก อัธยาศัยดี  ก็จะมีความสุข บรรยากาศกจ็ะเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนตรงนี้ จึงไดทําโครงการนี้ อันนี้คือ
ลักษณะโครงการ กห็ากวามีการปรับปรงุแลว ก็จะมีลกัษณะประมาณนี้ ในการที่จะสามารถนั่งบรเิวณใตตนไทรได 
โครงการที่ 5 ก็คือ โครงการที่อยูบรเิวณหองน้ําที่มีการปรับปรุงกอสรางใหม ซึง่นี่ก็คือสภาพสถานที่จริงในปจจุบัน      
การกอสรางของหองน้ํากป็ระมาณ 80 – 90 %  ดังนั้นพื้นที่ตรงนีเ้ปนพื้นที่จัดกจิกรรมในบุญผะเหวดดวย ไมวาจะเปน
งานบุญ มีการเทศน มีการทํากิจกรรมทางสงฆ ดังนั้นถามีการปรับปรุงเรือ่งหองน้ําแลว แตถาหากวาภูมิทัศนโดยรอบ    
ไมสามารถตอบรบัและตอบโจทยของผูใชหองน้ําตรงนี้ได ก็จะทําใหหองน้ํานั้นขาดความสวยงาม และความโดดเดนลงไป  
จึงมกีารปรบัปรุงบริเวณจุดนี้ แลวกจ็ะเปนลักษณะภาพจําลองประมาณนี้ในการดําเนินการแกไข โดยใชเงินประมาณ 
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950,000 บาท นี่คือภาพจําลองซึ่งจะสอดรับกับหองน้ําทีจ่ะเปดบริการใหมในอีกประมาณ 2 เดือนนี้ เพื่อรองรับในสวน
ของงานสมมาน้ําก็ดี งานปใหมก็ดี และงานบุญผะเหวดก็ดี ก็จะไดใชบรกิารบริเวณหองน้ํา อันน้ีก็คือโครงการสันตสิุขที่ได
นําเรียนทานไปแลว น่ีคือโครงการทัง้หมดที่จะนําเสนอในญตัติวาระที่ 7 น้ี เพื่อประกอบการพจิารณาของทานสมาชิก 
ขอบคุณครับ   

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมือ่ไมมีทานใดประสงค  
จะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2557 หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง เพื่อไปตัง้จายเปนรายการใหม ของกองชาง โปรดยกมือคะ   
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 7 เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขออนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท   - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานคลัง 
งานบรหิารงานคลงั หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ซึ่งไดประกาศใชไปแลว น้ัน  เพื่อใหการพฒันาเทศบาล ตลอดจนการแกไขปญหา
ทองถิ่น ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ ไปเพิ่มจายในหมวดคาวัสดุและตัง้จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
โดยมีหลักการและเหตผุล  ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗  
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑทีด่ิน 
และสิง่กอสราง โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ต้ังไว  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๒๓๐ บาท  ขอโอนเพิ่มครัง้นี้  จํานวน 
๑๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรใหกบัสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ที่มีความจําเปนตองใชจายจรงิ  
ในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗  ๒.แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดคาครุภัณฑที่ดนิ
และสิง่กอสราง ประเภทคากอสรางระบบระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ต้ังเพิม่ขึ้น จํานวน ๘๙,๐๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมารื้อถนน คสล.เดิม พรอมขนยายพื้นที่ไมนอยกวา 27.00 ตารางเมตร  และกอสรางระบบ 
ระบายน้ํารางยฝูาวี คสล. ขนาดกวาง ๐.๕๕ x ๐.๕๗๕ x ๐.๑๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๖.๐๐ เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เหตผุล  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน 
และสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนมุัต ิ
ของสภาทองถิ่น ดังนั้น  จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ 
นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมือ่ไมมีทานใดประสงค  
จะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ไปตั้งจายเปนรายการใหม ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที ่8 เขาสูระเบียบวาระที่ 9 
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ระเบียบวาระที่  9   เรื่องอื่น ๆ   เชิญทานเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต คะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต       - ในระเบียบวาระอื่น ๆ  ระเบียบวาระที่ 9 ก็ขออนุญาตนําเรียนประชาสมัพันธ  
รองนายกเทศมนตรี ใหสมาชิก ทานตัวแทนชุมชน และทานผูชมที่อยูทางบานไดทราบ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด      
ไดเปดบริการงานทะเบียนและบัตร เพื่ออํานวยความสะดวกทางโทรศัพทในการจองคิวขอทําบัตรประชาชน แจงเกิด  
แจงตาย ยายที่อยู ยายทะเบียน และขอหนังสือรบัรองเลขบาน ทั้งทางโทรศัพท ทางสมารทโฟน หรือทางออนไลน         
ก็เพื่อเรียนประชาสัมพันธ สืบเนื่องจากวาในวันที่มีวันหยุดสะสมมากหรือวันจันทร ก็จะมผีูมาติดตอเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นในการทีจ่ะมาเขาคิวรอบัตรเพือ่ทําบัตรประชาชนก็ดี ยายทะเบียนบานก็ดี ก็จะตองรอคิวนาน ดังนั้นเทศบาล    
เมืองรอยเอ็ดจงึเขาใจปญหาเหลานี้ กจ็ึงเปดบริการ เพื่อที่ทานจะไดจองคิวลวงหนาและก็นัดหมายเวลา และมาทํา
ธุรกรรม  นิติกรรมที่ทานตองการ รวมทัง้เปนการแกปญหาการแจงตายในกรณีที่แจงตายซึง่มีกําหนดวา ตองแจงตาย
ภายใน 24 ชั่วโมง แลวถาไปเจอวันเสาร – อาทิตย ก็เกิดปญหาลําบากในการแจง ทานก็สามารถแจงทางอีเมลก็ได     
ทางเฟสบุค หรือทางไลนก็ได เพือ่อํานวยความสะดวกใหทาน แตทั้งนี้ ทั้งนั้น เมื่อเทศบาลไดตอบรับทาน ทานกจ็ะตอง 
นําเอกสารเพื่อมายืนยันและมาดําเนินการทางนิติกรรมใหถกูตองอีกครั้งหนึ่งทีส่ํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาล         
ก็คือศูนย One Stop Service ดังนั้นจงึขออนุญาตประชาสมัพันธผานไปยังทุกทาน  หมายเลขโทรศัพทที่ทานสามารถ 
จองคิว เพื่อทําบัตรประชาชนได ยายที่อยู แจงเกิด แจงตาย  09 7281 4701 นี่คือหมายเลขโทรศัพท สวนทาง      
LINE ID และทาง Face Book ก็คือ Smartidbooking@gmail.com ก็นําเรียนประชาสัมพนัธ เผื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับทกุทาน ขอบคุณครบั 

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 15.20 น. 

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


