
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 

วันที่  24 กุมภาพันธ  2558  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 อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร    สรายุทธ  ชาติบัญชากร     
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ    
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู   วิจักษณบุญ วทัญู   วิจักษณบุญ   
7 นายกิติ     โฆษิตจิรนันท กิติ    โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
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 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายธนวัฒน  พลอยโสภณ ธนวัฒน  พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ - ไปราชการ - 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

เทศบาลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
2 นายบุญยัง  ถินคําเชิด บุญยัง  ถินคําเชิด ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
4 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
6 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
7 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
8 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง รก.หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
9 น.ส.ปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 

10 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
11 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
12 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทะเบียนทรัพยสิน 
14 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
15 นายสมเกียรติ  จรสัศิรริัตน สมเกียรติ  จรสัศิรริัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล 
16 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
18 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
19 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
20 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว นักวิชาการคลัง 

 ผูแทนชุมชน   
1 นางสมนกึ  ภานุศรี สมนึก  ภานุศรี ชุมชนวัดเวฬุวัน 
2 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ ชุมชนวัดเวฬุวัน 
3 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ชุมชนหนองแคน 
4 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง ชุมชนโรงเรียนเมือง 
5 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
6 นายกิมฮง  แซเอี้ยะ กิมฮง  แซเอี้ยะ ชุมชนพิพิธภัณฑ 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุม 
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน   
หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558  
มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นดิฉันใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ใหทีป่ระชุมทราบ กอนคะ  

นายสุเวช  ชัยทองดี          - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรือ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่  
3  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2558   ตั้งแตวันที่   
11 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2558  ต้ังแตวันที่  11  กุมภาพันธ  2558  เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่       
9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  ลงช่ือ นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว  ดิฉันขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  เรื่องแนะนําตัวบุคลากรใหม จํานวน 6 ราย ดังนี้ 
1. รับโอน (ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล รายนายสมเกียรติ  จรสัศิรริัตน  

ตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรสีะเกษ  อําเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ  มาดํารงตําแหนง 
ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ  
2558 เปนตนไป  รับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาลสามัญ มาดํารงตําแหนงในเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้   
2. นายอดิเรก  อุนเจรญิ ตําแหนง นายชางโยธา  ระดับ 6 สังกัดเทศบาลตําบลคํามวง อําเภอคํามวง จงัหวัดกาฬสินธุ                 
มาดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 6 กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้นี้ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป   
3. นางรุจริา  สีชมพู ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดบั 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมอืงปากชอง              
จังหวัดนครราชสมีา  มาดํารงตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5 งานบรหิารจัดการตลาด  ฝายสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ตัง้แตวันที่ 16 มกราคม 2558  
เปนตนไป 4. รบัโอนพนักงานสวนตําบล  รายนางสาวอิงอร  ปญญาวงศ ตําแหนง เจาพนกังานพสัดุ ระดับ 2 กองคลัง 
องคการบรหิารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมอืงรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนง เจาพนกังานจัดเกบ็รายได    
ระดับ 2 กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ตัง้แตวันที่ 5 มกราคม 2558 เปนตนไป 5. การรับโอนขาราชการพลเรือน 
รายนางสาวมนสัริญา  แสงมณี ตําแหนง เจาพนักงานการเงนิและบญัชี  ระดับปฏิบัตงิาน สังกัดสถานสงเคราะหเด็กชาย
บานหนองคาย  สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 งานธุรการ  ฝายบริหารงานทั่วไป  กองชาง  
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2558  และ 6. การบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรบัการ
คัดเลือกกรณีมเีหตุพเิศษที่ไมตองสอบแขงขัน สําหรับครูผูดแูลเด็กเพื่อบรรจุแตงตัง้เปนพนักงานครูเทศบาล  ตําแหนง 
ครูผูดูแลเด็ก  รายนางสาวสุธาทิพย  สัตยาวิรุทธ  ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก อันดับครูผูชวย ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป  ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรบั  และ
ขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเตม็กําลังความสามารถตอไปนะคะ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2     
ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ ขออนุญาตนะคะ ขอตอนรับทานรองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ขอเรียนเชญิ
คณะกรรมการคะ  

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมือ่วันที่ 8 ธันวาคม 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - กอนอื่นนะคะ ก็ตองขอตอนรบัทานรองผูวาฯ ทานธนรัตน  พลอยโสณน ซึ่งวันน้ี
ทาน  
ประธานสภาฯ    ใหเกียรติมารวมประชุมกับพวกเรานะคะ ขอขอบคุณทานมากเลยคะ คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ก็ไดอานรายงานใหที่ประชมุ ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข มีไหมคะ  ถาไมมี
สมาชิกทานใดทีจ่ะแกไขแลว  สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามญั 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป  ๒๕๕๗  ที่ประชุมไปเมือ่วันที่  8  ธันวาคม ๒๕๕๗  ขอโปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิก
รับรองดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2558 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ       
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559   

         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกาํหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และ      
วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในทีป่ระชุมสามัญประจาํป
สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”  ขอ 11 (2) ระบุวา “สําหรับเทศบาล ใหสภา
เทศบาลกําหนดวาการประชุม  สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริม่เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมกีําหนดกี่วัน        
กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน” ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ คะ 
เชิญทานพเิชฐ  สุขเพสน คะ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน  - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิี่เคารพ ผมนายพเิชฐ สุขเพสน  
สมาชิกสภาฯ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจําป        
พ.ศ. 2558 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ดังนี้ การประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ 2 
ขอเสนอวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เปนตนไป สมัยที่ 3 กําหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
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มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เปนตนไป สมัยที่ 4 ประจําป 2558 กําหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน เปนตนไป และสมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - ขอผูรบัรองคะ  มีผูรบัรองถูกตองนะคะ มสีมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น  
ประธานสภาฯ         อีกไหมคะ  ไมมีนะคะ เมื่อไมมผีูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไป 
ตามที่ทานพเิชฐ  สุขเพสน เสนอนะคะ หมดระเบียบวาระที ่3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4    

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขอเชิญคณะผูบรหิารคะ   

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับ ญัตติขอรับ 
รองนายกเทศมนตรี     ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดพิจารณาอนมุัติเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 และเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายเพิม่เติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลวนั้น  
ขาพเจาขอแถลงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทราบวา ขาพเจาไดดําเนินการใชจายเงินงบประมาณของ 
เทศบาลใหเปนไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อพฒันาทองถิ่นให 
เจริญกาวหนา และบังเกิดประโยชยสุขแกประชาชนในทองถิ่นใหมากทีสุ่ดเทาที่จะทําได  บัดนี้ปรากฏวาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรรบับางประเภทเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ เนื่องจาก 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น โครงการจัดทําสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นระดบัจงัหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 12 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.2/ว  
2885 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 60,000 บาท หลกัการและเหตผุลประกอบรางเทศบญัญัติ  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดานบริการชุมชนและสงัคม แผนงานการศึกษา   
60,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย 60,000 บาท เหตุผล เทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้น  เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตองประมาณการ 
รายรับและประมาณการรายจาย ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0893.2/ว 2885 ลงวันที่ 24  
ธันวาคม 2557  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ่ 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -  คณะผูบริหารก็ไดอานแถลงหลักการและเหตุผลแหงรางเทศบญัญัตงิบประมาณ 
ประธานสภาฯ      รายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหทีป่ระชุมทราบแลวนะคะ    
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 ขอ 45 วรรคสาม กําหนดวา ในการพจิารณาเทศบัญญัตงิบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
ตองพิจารณาเปน 3 วาระ  กลาวคือวาระที่ 1 ข้ันรบัหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปน 
เทศบัญญัติงบประมาณ ในการพจิารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชม. นับแต
สภาเทศบาลมีตริับหลกัการแหงรางเทศบัญญัติ  ตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลกัการ มสีมาชิกทานใด  
จะอภิปรายเชิญคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปราย  เพื่อลงมติขั้นรบัหลักการ 
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลกัการแหงรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  ดวยคะแนนเอกฉันท  ตอไปเปนการพจิารณา 
ในข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะเสนอระยะเวลาแปรญัตตเิปนระยะเวลาเทาใด  โปรดยกมือคะ เชิญทานวิวัฒน   
ธนะแพสย 
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นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ   
สมาชิกสภาฯ      ผมนายวิวัฒน  ธนะแพสย  ผมขอเสนอเวลาแปรญัตติเปนเวลา ยีส่ิบสี่ชั่วโมง ครับ ผูขอรบัรองดวยครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร   -  มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอ 
ประธานสภาฯ      เปนอยางอื่น  เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตามทีท่านวิวัฒน  ธนะแพสย ไดเสนอเวลาแปรญัตติ       
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบระยะเวลาแปรญัตตเิปนเวลายีส่ิบสี่ชั่วโมง จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่จะเสนอขอ     
แปรญัตติไดกบักรรมการสภาฯ ภายในกําหนด นับจากปดประชุมแลว และนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 เวลา 15.30 น. หมดระเบียบวาระที่ 4 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5    

ระเบียบวาระที่  5    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการใหเอกชนกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ของกองชาง      
เชิญคณะผูบรหิาร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการใหเอกชนกอสรางศาลาที่พกัผูโดยสาร  ดวยวิทยาลัยนาฏศิลป-
รอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพฒันาศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดขอความอนุเคราะหใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด กอสรางศาลา   
ที่พักผูโดยสาร เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาบางสวนที่เดินทางมาโรงเรียนดวยรถโดยสารประจําทางใชน่ังรอรถ เพื่อหลบแดด 
หลบฝน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาแลว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้หลักการ  กอสราง
ศาลาที่พักผูโดยสารบริเวณดานหนาวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด (ถนนมีโชคชัย) จํานวน 1 หลัง แตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
ยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งศาลาดังกลาวมีความจําเปนที่ตองดําเนินการกอสราง เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และเปนประโยชนสงูสุดตอนกัเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เหตผุล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดพิจารณาแลวหากมี
เอกชนขออนุญาตเปนผูดําเนินการกอสรางและอุทิศใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ควรอนญุาตดวยเหตผุล ดังนี ้  
1. เพื่อใหบริการและสรางความปลอดภัยใหแกประชาชน 2. เพื่อประโยชนและคุณภาพที่ดีแกประชาชน 3. เพื่อ
ประหยัดงบประมาณของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 4. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง โดยมีเงื่อนไขเพิม่เติม 
ดังนี้  1. ดําเนินการกอสรางตามรปูแบบรายละเอียด และการควบคุมการกอสรางของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  2. เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด อนุญาตใหติดปายชื่อผูอทุิศและขอความทีเ่กี่ยวของได สวนโครงปายดานหลัง อนุญาตใหผูกอสราง        
ติดขอความเพื่อการประชาสัมพันธไดไมเกิน 5 ป ประกอบกบัการที่เอกชนขอกอสรางและอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2535 หมวด 2 การจัดหา สวนที่ 1 บททั่วไป ขอ 9 วรรคแรก  ดังนั้น จึงเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ
ใหเอกชนกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร แลวยกใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเปนผูดูแลรกัษาหรือซอมบํารุงเพื่อสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ใหความเห็นชอบตอไป  ขอแสดงความนบัถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบในการใหเอกชนกอสรางศาลาที่พกัผูโดยสาร ของกองชาง      
โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบ
วาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายนํ้า และทางเขาถนน  
รณชัยชาญยุทธ (ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาล) ของกองชาง เชิญคณะผูบริหาร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตร ี    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา และทางเขาถนนรณชัย- 
ชาญยุทธ (ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาล) ตามทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2558  ไปแลวน้ัน เนื่องจากในแตละปงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจํา  
เปนสวนใหญ จงึเหลืองบประมาณไมเพียงพอทีจ่ะนําไปเปนรายจายเพื่อการลงทุน  โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐาน  
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ที่มีความจําเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะการแกปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานานหลายวันติดตอกันของถนนรณชัยชาญยุทธ   
ซอย 2, 4, 6 และซอย 8 ซึ่งนบัวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ขึ้น จําเปนตองแกไขปญหาโดยเรงดวน เพื่อใหแลวเสร็จ 
กอนถึงฤดูฝน เพือ่ลดผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกจิ ประกอบกับฐานะ
ทางการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในปจจบุันมเีงินสะสมทั้งสิ้นสีส่ิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสบิเอ็ดบาท
เศษ แตเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใชได ย่ีสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสามหมื่นสีพ่ันเการอยหาสบิเจ็ดบาทเศษ  หลักการ           
ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน  4,000,000  บาท เพือ่ใชในโครงการกอสรางระบบระบายน้ําและทางเทา ถนนรณชัย-
ชาญยุทธ (ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาล) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เหตผุล เพื่อประโยชนในการ
บริการชุมชนและสังคม ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและการแกไขปญหาความเดือดรอน เพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรบัเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกบั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
จํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครัง้นี ้ซึ่งเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาดเงิน
สะสมครั้งน้ีแลว ยังมีเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกบัฐานะการคลงัในระยะยาว      
จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯอนมุัติเพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชญิทานสรายุทธ ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ   
สมาชิกสภาฯ          ผมนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรับผมสนับสนุน  
ในนโยบายกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน  คณะผูบรหิารเปนสิ่งที่ดมีาก ที่ไดตั้งเปาและไดดูแลประชาชนเปนอยางดี     
แตสิ่งทีผ่มตระหนกัในโครงการที่ดีดงักลาว ในอีกไมกี่เดือน จะเขาสูฤดูฝน หากงบประมาณมีการนําออกมาใชแลวใชทันที      
การระบายน้ํากจ็ะกลายเปนไมระบายนํ้า  คลองทีม่ีการขุดลอกหรือรางน้ําตาง ๆ  ถนน เศษดิน เศษอะไรตาง ๆ            
ที่เกิดขึ้นมา  ก็จะเกิดปญหานี้ข้ึน กระผมฝากเรียนวาในเรื่องของการวางแผนในการกอสราง แลวกก็ลัววาจะเกิดปญหา 
เชน เขตทานคร ที่มันเกิดปญหาโดยทีผู่รับเหมาไดกอสรางผวิจราจร  แลวปดกั้นการจราจร ก็ไมอยากใหปญหาดังกลาว
มันเกิดข้ึนซ้ําซาก  แมมันจะไมเหมือนกัน  แตสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้จรงิ ๆ ก็เคยเกิดข้ึนแลว  แลวก็เกิดขึ้นระดับเปนน้ําทวม
ระดับจังหวัด เชนถนนบายพาสมกีารอุดตันทอระบายนํ้า โดยมิคาดคิดของทางชางและผูรับเหมาไมทราบวาปญหานั้นจะ
เกิดข้ึนเปนปญหาในอนาคต  นํ้าทวมในเขตเทศบาล หรอืในเขตชุมชนตาง ๆ กระผมก็อยากจะฝากในเรื่องดงักลาวไว  
ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - เชิญทานประสิทธิ์ ธนานันต คะ  
ประธานสภาฯ           

นายประสิทธิ์  ธนานันต     - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ   กระผมนายประสิทธ  ธนานันต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขต 3 ใครขอยินดี  ช่ืนชม  
คณะผูบรหิารเปนอยางยิ่ง  ชุมชนจันทรเกษมหลายปทีผ่านมา  เจอปญหาน้ําทวมซ้ําแลวซ้ําอกี  ทุกครั้งที่จะเขาฤดูฝน   
ประชาชนก็จะมีความรูสึกวา  คลาย ๆ จะถึงปใหม  เดือนธันวาคมก็จะมีการจัดงานปใหม  แตในมุมกลบักันของชมุชน 
จันทรเกษม  เขาจะมีความรูสึกวาพอฤดูฝน  เขากจ็ะเดือดรอน  ลูกหลานที่จะไปโรงเรียน  สภาพที่โดนน้ําเปยกตลอด       
ทั้งผูใหญดวยทีจ่ะไปทํางาน  บัดนี้เปนโอกาสที่ดี เปนการมาตรงเวลาตรงจังหวะ  ประชาชนเขากจ็ะไดรับอานิสงส   
จากสวนนี้มาก  ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก เชิญทานพเิชฐ  สุขเพสน คะ  
ประธานสภาฯ    
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นายพิเชฐ  สุขเพสน     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
สมาชิกสภาฯ       ผมพเิชฐ สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 ก็ช่ืนชมคณะผูบรหิารที่ไดต้ังญัตติ
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ําและทางเทา ในถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2, 5, 6 
และ 8 ก็ถาญัตตินี้ผาน ก็อยากใหเขางบประมาณและจัดซือ้ จัดจาง กอนหนาฝน เพราะวาตอนนี้ก็กมุภาพันธแลว         
ก็คงถาเกิด 2, 4, 6, 8 ผมวาระยะเวลาในการกอสราง คงจะใชเวลาพอสมควร  ก็อยากใหรีบจัดซื้อจัดจางของทมีทีจ่ะมา
จัดทําระบบระบายน้ํา  ก็อยากใหหนวยงานของเทศบาลตรวจเช็คระดับ เรื่องทอ คืออยากใหมีการในแผนของระดบั 
การไหลของน้ํา  ผมหวงเรื่องการไหลของน้ํา  ก็อยากฝากเรือ่งนี้กับคณะที่เขาไปดูแลดวยครบั ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมื่อไมมีทานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคจะอภิปราย  ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนมุัติ 
จายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา และทางเขาถนนรณชัยชาญยุทธ (ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขต 
เทศบาล) ของกองชาง โปรดยกมือคะ  เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
หมดระเบยีบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่  7    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางลานอเนกประสงค                 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ของกองชาง เชิญคณะผูบริหาร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี      ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางลานอเนกประสงคสวนสมเด็จ- 
พระศรีนครินทร ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวมกบัจงัหวัดรอยเอ็ด มีนโยบายรวมกันในการปรบัปรุงสวนสมเด็จ- 
พระศรีนครินทรจังหวัดรอยเอ็ด บริเวณศาลาจัตรุมุข ซึ่งเปนสถานที่จัดงานประเพณีและจัดกิจกรรมทีส่ําคัญ ๆ  
ของจังหวัดรอยเอ็ด โดยการสรางเปนเวทกีลางแจงขนาดใหญและปรบัภูมิทัศนรอบ ๆ เวทีเปนลานอเนกประสงคสําหรบั
เปนลานจัดกจิกรรม ซึง่ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 14 ลานบาท โดยจังหวัดรอยเอ็ดรับผิดชอบจัดหางบประมาณ  
ในการกอสรางเวทีกลางแจง ประมาณ 9 ลานบาท ซึ่งใชงบพัฒนากลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ปงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดรบัผิดชอบในการกอสรางลานอเนกประสงคฯ โดยใชงบประมาณคากอสราง 
5 ลานบาท ซึ่งการกอสรางทัง้ 2 รายการ จะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กัน ซึ่งตองดําเนินการโดยเรงดวนแตเนื่องจาก
เปนโครงการที่เกิดขึ้นในชวงกลางปงบประมาณ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จงึไมสามารถตั้งจายจากเทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจายประจําป 2558 ประกอบกบัฐานะทางการคลังของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในปจจบุันมเีงินสะสมทัง้สิ้น 
สี่สบิเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสิบเอ็ดบาทเศษ แตเงินสะสมทีส่ามารถนําไปใชไดยี่สบิเอ็ดลานเจ็ดแสนสาม-
หมื่นสีพ่ันเการอยหาสบิเจ็ดบาทเศษ หลักการ ขอจายขาดเงนิสะสมจํานวน  5,000,000 บาท เพื่อใชในโครงการ
กอสรางลานอเนกประสงคสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อสราง
เตรียมความพรอม ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และรองรบัการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจากถิ่นอื่น กิจกรรมสันทนาการ/รัฐพิธีตาง ๆ ของจังหวัด เตรียมรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนในป 2558 และใหสอดคลองกับการกอสรางเวทีอเนกประสงคกลางแจงพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธระบบ
ดิจิตอล (จอภาพ LED) ของจังหวัดจึงตองดําเนินการโดยเรงดวน  เพื่อใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกบัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการ ในครั้งนี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมือ่จายขาดเงินสะสมครั้งนี้แลว ยังมีเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอในการบรหิารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกบัฐานะการคลงัในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาล 
อนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชญิทานอาทิตย  กฤตตาคม คะ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน   
สมาชิกสภาฯ    กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ การจายขาดเงิน 
สะสมของญัตติที่ 7 คือสรางเวทีกลางแจงรวมกับจังหวัด ผมก็อยากอภิปรายเรื่องเวทีกลางแจงของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
เมื่อผมเปนสมาชิกสภาเทศบาล สมัยที่ 2 เพราะสิ่งหนึ่งทีผ่มไดเห็นและไดรูในการทํางานของเราก็คือ เวลาเราจะจัด 
กิจกรรมอะไรซักอยาง  เราตองใชเวลาในการตั้งเวที ใชเวลานานมาก พนักงานเทศบาลทุกคน  ตองเตรียมงานตลอด  
โดยเฉพาะเวทีใชเวลานานมาก  ผมเคยเรียกรองใหทําเวทีกลางแจงมาตั้งแตป 2554  2555 สิ่งที่เราติดคืองบประมาณ 
สมัยกอนเราเคยขอความรวมมือไปทางจังหวัด  เพื่อของบประมาณเพิม่เตมิในการกอสรางเวทีแหงนี้ ไมเคยได แตพอมา 
วันนี้ ผมภูมิใจมาก ทีเ่ราไดรบัความรวมมอืจากจังหวัดเปนอยางสูง ผมวาในการทําเวทีกลางแจง  และเราไดผานการ 
ประชาคม ของพี่นองประชาชน ชาวชุมชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแลวนั้น  ผมคิดวา สิ่งนี้เปนสิง่ที่ การทํากจิกรรมของ 
จังหวัดและเทศบาลจะไดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณครั้งนี้ อีกสิง่หนึง่ที่ไดประโยชนสงูสุด ก็คือการ 
ประหยัดเวลาของพนักงานเทศบาลดวย การจัดกิจกรรมตลอด 12 เดือน ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีทุกเดือน ถาเรา   
ไมทําเวทีกลางแจง  การจัดกิจกรรมจะติดขัดมาก เพราะเราตองใชเวลาในการเตรียมการ เตรียมสถานทีสู่งดวย ผมภูมิใจ 
ครับ ที่ทานประธาน  และผูบรหิารไดประสานงานกบัทางจงัหวัด เพื่อใหโครงการนี้เกิดขึ้น ซึง่ก็เกิดข้ึนไดจรงิ ๆ  
ถาพวกเราสมาชิกทุกคนใหความรวมมือในการอนุมัตจิายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ผมขออยางเดียว ขอใหทัน ใหเร็ว เพราะ 
สิ่งทีเ่ราจายขาดเงินสะสมก็คืองานเรงดวน  ผมคิดวาการทําเวทีกลางแจงครัง้นี้คืองานเรงดวน เพราะเราจายขาด 
เงินสะสม  ฝากทานประธานกับทานผูบรหิารดวยวา  การทาํงานในงบประมาณ ถาไมทําควบคูกัน จะเกิดปญหาอยาง 
แนนอน  อยากจะใหฝายบรหิารชวยประสานกับทางจงัหวัดเกี่ยวกับงบประมาณ 2 สวน  ที่จะใชรวมกัน  ขอให 
สอดคลอง ในการทํางานรวมกันเพื่อใหงานออกมาไดดีทีสุ่ด  เวทีกลางแจงดีทีสุ่ด เปนหนาเปนตาของจังหวัดรอยเอ็ด   
และเทศบาลของเราไดดีที่สุด   ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก เชิญทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต คะ  
ประธานสภาฯ           

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
รองนายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบรหิารตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาเขาใจเหตผุล  
และความจําเปนในการใชจายงบประมาณในครั้งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการจายขาดเงินสะสม  สิ่งหนึง่ที่อยากจะ 
นําเรียนใหทานประธานและทานสมาชิก  ใหกบัสภาฯไดรับทราบ  เบือ้งหลงัความสําเร็จในญัตตินี้  คือเวทีกลางแจง  
9 ลานบาทนั้น เรื่องนี้ตองเรียนใหทุกทานไดรบัทราบวา เราไดรับความกรุณาเปนอยางดียิง่ จากทานรองผูวาราชการ 
จังหวัดที่นัง่ตอหนาทาน คือทานธนวัฒน พลอยโสภณ  ขอทานไดกรุณาปรบมือแสดงความขอบคุณใหกับทานดวยครบั   
ทานเปนคนที่นําเสนอ  แลวเห็นวิสัยทัศนการพฒันาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จึงไดเสนองบตอทานผูวาราชการจงัหวัด 
รอยเอ็ด เพื่อของบมาบรูณาการในครั้งนี้ ในการปรบัปรุงภูมทิัศนบึงพลาญชัยรวมกับเวที  ซึ่งจะเห็นไดวาการกอสราง 
สะทอนขอเทจ็จริง ที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดกลาวเสมอก็คือเวที แตละเวทีนั้นมีขนาดใหญในการติดตั้ง จะเห็นวางาน 
บุญผะเหวดที่จะเกิดข้ึน วันที่ 6 – 7 – 8 ตอนนี้ เราติดตั้งเวทีแลว 7 วัน เรายังไมไดไปไหนเลย แตถาหากวาเรามเีวท ี
เอนกประสงคขนาดใหญ  เชื่อวากิจกรรมตาง ๆ  ก็จะสามารถสะทอนความตองการและเอกลักษณของจังหวัดรอยเอ็ดได 
เปนอยางดี  เพราะฉะนั้นกก็ราบขอบพระคุณทานสมาชิกทีก่รุณาเขาใจเหตผุลและความจําเปน การจายขาดเงินสะสม 
จํานวน 5 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับงบกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และในนามของตัวแทน     
ของสภาเทศบาลและผูบริหารตองกราบขอบพระคุณทานรองผูวาราชการจังหวัด ธนวัฒน  พลอยโสภณ และทานผูวา- 
ราชการจงัหวัดรอยเอ็ด  ไดกรุณาจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 9 ลานบาท ในการพฒันาเวทีแหงนี้  ขอบคุณครับ 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก เชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร คะ  
ประธานสภาฯ           

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ครับ สําหรับในญัตต ิ
นี้ ก็ขอสนับสนุนเชนเดียวกัน  เนื่องจากในงบลงทุนนี้ ทัง้ภาคเทศบาล ภาคทองถิ่น และสวนกลางไดลงงบประมาณมา 
เปนจํานวนพอสมควร  ซึ่งก็อยากจะเรียนถามวา  เนื่องจากประเพณีเราสกัหนึ่งเดือนหรือสองเดือน จะมีการใชหนึ่งครัง้ 
ทีนี้ในงบประมาณที่ลงไปเยอะ  ในเวทีขนาดนี้ก็จะเปดใหเอกชนเชาไดหรือไม  หรอืในสวนอื่นทีร่วมเขามามีสวนเกี่ยวของ 
ในตรงนี้  เขามาใช แลวมีคาเชา ไดหรือไม   เพื่อความคุมคา  ของงบประมาณทีล่งทุนไป  อันนี้ประเด็นที่ 1   ประเด็นที ่ 
2 เปนเรื่องของ  เนื่องจากเทคโนโลยเีปนเทคโนโลยีใหม สําหรบับานเรา  ในเรื่องของการ Maintanance ดูแลรักษาซอม 
บํารุง  ก็อยากจะใหเตรียมบุคลากร ใหพรอม เนื่องจากวาจอ LED จะมีมลูคาคอนขางสงู รวมทัง้ระบบไฟ การกระชากไฟ 
ทั้งที อาจทําใหเพาเวอรซับพลาย หรือชอตทัง้ระบบเลยหรอืเปลาอะไรประมาณนี้ผมก็ตั้งขอสังเกตในที่ประชุมไว ก็ฝากไว  
2 ประเด็นวา 1. ในเรื่องของภาคเอกชนใชไดหรือเปลา แลวหนวยงานอื่นใช จะมลีักษณะเงื่อนไขอยางไร 2. ในเรือ่งของ 
บูรณาการในระยะยาว ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก เชิญทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต คะ  
ประธานสภาฯ           

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
รองนายกเทศมนตรี    ขอบคุณในคําถาม  ที่ทานไดเห็นถึงคากอสรางและตนทุนทีต่องบริหารจัดการ ประเด็นแรก     
ก็คือ เรื่องการใหเอกชนมาใชเวที  เนื่องจากวาเวทีกลางแจงแหงนี้ สวนมากวัตถุประสงคหลัก เพือ่กิจกรรมของจังหวัด 
และของสวนราชการ และประเพณีตาง ๆ  กรณีของเอกชน  ถาจะใชบนเวทีเอนกประสงคแหงนี้  ก็จะมีกรณีอยางงาน   
วันเด็ก  ที่ตองใชเวทีกลางแจง ซึ่งไดมสีถานที่ที่เหมาะ ทีจ่ะใหภาคเอกชนมาจัดกิจกรรมก็ใหมาใชบนเวที  แตกรณีที ่
ภาคเอกชน จะมาใชเวทีเพือ่ใชในการแสดงก็จะเขาขายในเชิงพาณิชย ก็จะมีประกาศของเทศบาล ไดกําหนดไวแลววา  
การจัดกจิกรรมในเชิงพาณิชย  บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรโดยรอบก็จะมีคาใชจายไมเกิน 2 วัน วันละ แสนบาท   
รวมทั้งคาขยะ คารักษาความสะอาด  คาทําความสะอาด อันนั้นก็คือเขาขายในเชิงพาณิชย  ประเด็นที่ 2 ที่ทานสอบถาม  
ก็คือเรื่องการบริหารการบํารงุรกัษา เรื่องของ จอ LCD  เรื่องนี้เปนเรือ่งทีท่างฝายเทคนิค สถาปนกิ หรอืวิศวกรของทาง 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ไดคํานึงถึงโดยตลอด  ผมเขาใจวา คงจะเปนคําถามทีท่าน ถามประเด็นน้ีมากกวา วาเมื่อเรามีจอ  
LED  แลว ถาเราเกิดใหมันดบัเฉย ๆ ก็คือดับไวไมไดเปด  ในกรณีที่ไมมกีิจกรรมบนเวที จอนี้ใหภาคเอกชนใชไดมั้ย   
นาจะเปนประเด็นนีม้ากกวา  สวนเรื่องนี้กจ็ะนําไปหารือในสวนของคณะผูบรหิาร  รวมทัง้จะนําไปตอยอดในเรื่องของ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ ในสวนของทานคณะกรรมการการจัดหารายไดของเทศบาลอีกครัง้หนึง่ เพื่อใหเกิดประโยชน 
คุมคาในการดูแลรกัษาดวย เพราะถาหากวาเรามจีอ LED แลวไมไดเปดเลย การบํารงุรักษาก็เทาเดิม ตนทุนในการ 
บํารุงรักษากเ็ทาเดมิ  แตถาหากวาเราเปด แลวมีกิจกรรมกจ็ะสรางสสีันและเปนการใชใหเกิดความคุมคาของการ 
บํารุงรักษาตรงนี้ก็ไดรบัไวพิจารณาในสวนของการบรหิารจดัการตรงนี้  ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมื่อไมมีทานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคจะอภิปราย  ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนมุัติ 
จายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางลานอเนกประสงคสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร ของกองชาง โปรดยกมอืคะ   
เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7 เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่  8    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม               
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม เชิญคณะผูบรหิาร 
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นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี      ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องดวย
เทศบาล  เมืองรอยเอ็ดจะจัดตั้งหนวยบรกิารประจําสําหรบัการดูแลสุขภาพประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงมีความจําเปนตองจัดเตรียม
ความพรอมเพื่อประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบรกิาร จงึจําเปนตองโอนงบประมาณไปตัง้จายเปนรายการใหม โดยมหีลกัการ
และเหตุผลดังนี ้หลกัการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 เปนเงิน จํานวน 524,300 
บาท โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบรกิาร หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการ 
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งไว  
3,300,000 บาท  ขณะนี้คงเหลือ 3,300,000 บาท  โอนลด จํานวน 524,300 บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม   
แผนงาน สาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข รายจายเพื่อการลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทครุภัณฑการแพทย รายการ 1. เครื่องตรวจหูและตรวจตา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000 บาท 
2. เครื่องปนอัดแนนเม็ดเลือดแดง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  30,000  บาท  3. เครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่อง   
เปนเงิน 2,500 บาท 4. ถังออกซเิจน จํานวน 1 ถัง  เปนเงิน  3,500 บาท  5. เครื่องชวยหายใจชนิดบบีมือ     
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3,000 บาท  6. รถเข็นผูปวยแบบนั่ง  จํานวน  1  คัน  เปนเงิน 6,900  บาท  7. รถผูปวย
แบบนอน  จํานวน  1  คัน เปนเงิน 20,000 บาท  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร     
แมขาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 120,000 บาท  2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับระบบบริการและการตรวจรักษาโรค 
จํานวน  7  ชุด  เปนเงิน 161,000 บาท  3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัระบบบันทกึขอมูลและประมวลผล จํานวน    
3 ชุด เปนเงิน 90,000 บาท  4. เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  10  ชุด  เปนเงิน  30,000  บาท  5. เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร ขาว-ดํา จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน  11,000  บาท 6. เครื่องพิมพบารโคดสําหรบัพิมพฉลากยา จํานวน   
1 เครื่อง เปนเงิน  15,000 บาท  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ 1. ตูเย็นพรอมเครื่องวัดอุณหภูมิ  จํานวน  
1  ตู  เปนเงิน 9,500 บาท  2. เครื่องทําน้ํารอน - นํ้าเย็น จํานวน  1  เครื่อง เปนเงิน 6,900 บาท รวมโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม จํานวน  524,300 บาท  เหตุผล เพื่อปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจาย    
หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิง่กอสรางทีท่ําใหลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม          
ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตัง้จายเปนรายการใหม ของ           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมอืคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท     
หมดระเบยีบวาระที่ 8 เขาสูระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่  9   เรื่องอื่น ๆ  เชิญคณะผูบริหาร คะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายกเทศมนตรีฯ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก  ความวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมีการลงมติ ฯลฯ” และวรรคหา ความวา        
“ใหนายกเทศมนตรจีัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป”  
และวรรคหก ความวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว         
โดยที่เปดเผยที่สํานกังานเทศบาล” นั้น บัดนี้นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด  ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบ
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสรจ็เรียบรอย
แลว สรุปพอสงัเขป ดังนี้  ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจรงิ ดังนี้ ประมาณการรายรบั ตั้งไว 394,264,600 บาท  รับจรงิ 486,089,822.97 
บาท จายจริง  ๔๖๒,๗๑๒,๙๕๑.๙๓  บาท  ข. ผลการดําเนนิการพัฒนาตามยุทธศาสตร การพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอด็  
ดานตาง ๆ  ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  2๔  โครงการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  ๓  โครงการ  3. ยุทธศาสตรการพฒันา        
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  4๑  โครงการ  4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงัคม
และคุณภาพชีวิต  ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  ๔๔  โครงการ  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิง่แวดลอม ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๗  โครงการ  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร  การเมือง   
การปกครอง  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๓๖  โครงการ รวมทั้งหมด  จํานวน  1๕๕  โครงการ  จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดทราบ  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ประจําป 2557  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3) “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเปน
ประจําทุกปตอสภาทองถิ่น” นั้น บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2557 เสร็จเรียบรอยแลว 
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประจําป 2557 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 25559) ประจําป พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) แผนเพิม่เติมฉบบัที่ 1 แผนเพิม่เติมฉบับที่ 2 และแผนเพิ่มเตมิฉบับที่ 3 
ประจําป 2557 ประกอบดวยโครงการทัง้สิ้น 336 โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 183 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 54.46 ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผน และไดดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 154 โครงการ ไมได
ดําเนินการ จํานวน 29 โครงการ  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.96 ของจํานวนโครงการทัง้หมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.37 ของจํานวนโครงการในสาขานี้  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ   
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.68 ของจํานวนโครงการทัง้หมด เทศบาล
ไดรับอนุมัตงิบประมาณ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 ของจํานวนโครงการในสาขานี้  3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มโีครงการบรรจใุนแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 
16.96 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบัอนุมัตงิบประมาณ จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.19  
ของจํานวนโครงการในสาขานี้  4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 60 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.86 ของจํานวนโครงการทัง้หมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.67 ของจํานวนโครงการในสาขานี้  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.85 
ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบัอนุมัตงิบประมาณ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.48 ของจํานวน
โครงการในสาขานี้  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 129 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.39 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบัอนุมัตงิบประมาณ 
จํานวน 45 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.88 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จงึเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ  เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ของศูนยความรวมมือดานบรรเทา 
สาธารณภัยฯ  ตามที่เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด องคการบรหิารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
องคการบรหิารสวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตาํบลขอนแกน ไดรวมกันลงนามบันทกึขอตกลงเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที ่ZONE 01 จังหวัดรอยเอ็ด        
พ.ศ. 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบรกิารสาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 เพื่อรายงานใหสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดทราบ รายละเอียดตามรายงานผลการ
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ดําเนินงานที่ไดแนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด     
ขออนุญาตนําเสนอ Power Point ประมาณ 10 นาที ครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - และเนื่องในวันนี้ทานรองผูวาราชการจังหวัด ทานธนวัฒน  พลอยโสภณ   
ประธานสภาฯ    ไดใหเกียรตมิารวมประชุมสภาฯกับเราในวันนี้  จึงอยากจะขอเรียนเชิญทาน  ไดพบปะ 
และใหขอเสนอแนะแกทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขออนุญาตคะ 

นายธนวัฒน  พลอยโสภณ - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  คณะผูบริหารครบั  
รองผูวาราชการฯ กอนอื่นผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสมารวมประชมุสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
และก็รูสึกไดประโยชนอยางมากอยากจะขอถือโอกาสนี้  กราบเรียนในบางเรื่องซึง่เกี่ยวของกับวาระการประชุมที่ผานมา  
แตกอนที่จะพูดในรายละเอียดนั้น  อยากจะเรียนอยางนี้ครบั  วาหลายทานไดพูดถึงความรวมมอืในการพฒันาระหวาง
จังหวัดกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอยางยิง่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ผมกราบเรียนอยางนี้ครบัวา เปน
นโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  ทานดร.สมศกัดิ์ จังตระกุล ที่ตองการใหยุทธศาสตรจงัหวัด ไมวาจะเปน
ยุทธศาสตรจงัหวัด หรือยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด ใหมปีระเดน็ยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวเนื่องกับการพฒันาเมือง ความหมายของ
การพัฒนาเมืองงาย ๆ ครบั ก็คือการพฒันาในพื้นทีเ่ขตเมอืง ที่ผานมานั้น ยุทธศาสตรของเราจะเนนไปเฉพาะในเขต
ชนบท โดยความเขาใจวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึง่รบัเขตเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือเทศบาลเมือง  มีงบประมาณ
ที่เพียงพอตอการทํางานอยูแลว  หลายจังหวัดกจ็ะมีความรูสึกเชนนี้  เพราะฉะนั้นรปูธรรมของความรวมมือในแบบนี้   
จึงไมคอยเกิดขึ้น เมื่อทานผูวาราชการจังหวัด  มีนโยบายทีจ่ะใหยุทธศาสตรจังหวัด หรือยทุธศาสตรกลุมจังหวัด มีเรื่อง
ของการพฒันาเมืองขึ้นมา  กระผมก็ไดรับนโยบายนี้มาปฏิบตัิ สิ่งที่เรามุงหวังก็คือวา ในยุทธศาสตรการพฒันาเมืองนี้   
เราตองทําใหเมืองรอยเอ็ดเปนพื้นทีท่ี่สามารถเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกจิ สรางงาน สรางรายได รวมทัง้เอื้ออํานวย
ตอการสงเสริมการทองเที่ยว จากการดูศักยภาพของเมืองรอยเอ็ด ผมคิดวาทุกทานคงไมปฏิเสธวา  วันนี้ตัวเมืองรอยเอ็ด  
เรามบีึงพลาญชัย ซึ่งถือวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทีจ่ะพฒันาดังที่ผมไดกราบเรียนกับทานแลว  เพราะฉะนั้นทานผูวา-
ราชการจงัหวัดจึงไดใหผม  ประสานงานกับทานนายกเทศมนตรีวา มีเรื่องอะไรบางทีเ่ราจะสามารถจะทํางานรวมกันได  
ซึ่งทานนายกเทศมนตรีก็ไดกราบเรียนใหผมทราบวา เรื่องแรกก็คือเรื่องของการสรางเวทีสาธารณะขึ้นในบรเิวณสวน-
สมเดจ็พระศรีนครินทร  เดิมนั้น ดูจากงบประมาณจริง ๆ ของจงัหวัด จะไมเห็นมรีายการนี้อยูในป 2558 แตเปนโชคดี
ครับ ปรากฏวาในการใชจายงบประมาณ ไมวาจะเปนงบยุทธศาสตรจังหวัด หรืองบยทุธศาสตรกลุมจังหวัด  เรามรีายการ
ที่มีเงินเหลือจาย ในกรณีงบกลุมจังหวัด ขณะนี้จากการประมูลงาน ก็มเีงินเหลือจาย เรากม็ีเงินเหลอืจายอยูประมาณ  
10 ลานบาท  ในงบของกลุมจงัหวัด ในขณะเดียวกันก็มีบางรายการซึ่งทางจงัหวัดคิดวา ในชวงแบบนี้ไมควรจะใชเงิน  
ทําแบบนี้ กจ็ะมีอกีประมาณเกือบ 20 ลาน  ก็รวมเปนวางบกลุมจงัหวัดในขณะนี้  จึงมีเงินเหลอือยูประมาณ 30 ลาน
บาท  ในสวนของงบจังหวัดเชนเดียวกัน  เรากโ็ชคดีก็จะมเีงนิเหลือจายอยูประมาณ 10 ลานบาท เมื่อผมไดทราบยอดนี ้ 
ผมกเ็รียนหารือกับทานนายกฯ  วามีเรื่องอะไรทีจ่ะทําอยางนี้  ไดกราบเรียนแลวก็เปนเรือ่งของการทํางาน  ทําเวที
สําเร็จรูปนี้ เรียนใหทานสมาชิกไดสบายใจ เพราะหลายทานไดพูดถึง เรื่องของการกอสราง  เพราะวาเวทีนี้เปนเวททีี่เรา
ตองใชในงานหลายครั้ง แลวก็มงีานติดตอกันรออยูแลวขางหนา  สิ่งที่ทางจงัหวัดทําในขณะนี้ก็คือ จะเรงรัดในขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง  เพื่อหาตัวผูรับจางไวกอน ตองกราบเรียนวา  เราจะตองเสนอโครงการใชจายเงินไปที่
คณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งจะมทีาน
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการนีจ้ะไมคอยประชมุบอยนัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําไดก็คือวาขออนุมัติไป 
ควบคูไปกับการหาตัวผูรับจางไวกอน โดยทางจังหวัดจะมอบหมายใหทางที่ทําการปกครองจังหวัด เปนหนวยดําเนินการ  
ผมกราบเรียนกบัทานไวกอน   เรามองวาการจัดซื้อจัดจางงวดนี้เปนการทํางานรวมกัน เราจะใชชางจากโยธาธิการจงัหวัด  
ชางจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนกรรมการทัง้หมด การทีเ่ราใชที่ทําการปกครองจังหวัด ก็เพื่อใหเกิดการทํางานที่
สะดวกขึ้น เพราะวาถาใชโยธาธิการจงัหวัด  แตผมจะตองวิ่งไปโยธาธิการจังหวัด  ก็ใชเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแลว กวาจะไป
ถึงโยธาธิการจังหวัด  ตอนนี้ไมมีโยธาธิการจังหวัด  ไมมีหัวหนา  การทํางานคอนขางติดขัด เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนวา 
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ในขณะนี้ในสวนของการหาตัวผูรบัจาง  ก็กําลังจะเริ่มดําเนนิการแลว  แลวก็มีหลายทานสงสัยวา เมื่อทําเสร็จแลว       
จะสามารถเปดโอกาสใหเอกชนมาใชประโยชนหรือเราจะดําเนินการในเชิงพาณิชยไดหรือไม  ผมก็กราบเรียนอยางนี้ครบั  
เมื่อจังหวัดทําเสรจ็แลว จังหวัดจะสงมอบเวทีนี้ ใหกับเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเปนผูดูแลรักษาและใชประโยชน ก็เปนเรื่อง
ของทางเทศบาลทีจ่ะตองพิจารณา แตกราบเรียนวาเราทําแบบนี้แลว เราไมแสวงหารายไดข้ึนมา เพื่อเปนคาบํารุงรักษา 
ผมก็วาเทศบาลจะเปนภาระ เพราะฉะนั้น ผมสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของการใชในเชิงพาณิชยดวย ผมกราบเรียนกับ
ทานนายกฯ หลายครัง้วาเราทําของไวดี ๆ แลวเราไมมีรายได มันจะกลายเปนภาระ เพราะฉะนั้นในสวนของจังหวัด ไมได
ขัดของที่เทศบาล เมื่อเราสงมอบแลว เทศบาลจะไปใชประโยชน หารายไดในเชิงพาณิชย มาเปนรายไดในการบํารงุรกัษา 
ก็เปนสิทธิ์ของเทศบาล  อยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมอกีซักนดิ นอกเหนือจากเวทีนี้แลว ในปหนาปงบประมาณ 2559  
ซึ่งเมื่อวาน มีการประชุมพิจารณากําหนดกรอบวงเงิน อนมุตัิกรอบวงเงิน ของยทุธศาสตรจังหวัดของกลุมจงัหวัด โดย
คณะกรรมการนโยบาย ซึ่งมีทานนายกเปนประธาน  เมื่อวานมีการประชุมไปแลว  ก็มีการเห็นชอบในกรอบวงเงิน และ 
ในโครงการที่แตละจังหวัดเสนอขึ้นไป ในสวนที่เกี่ยวของกบัเทศบาลก็คือวา ในปหนาเราจะมีโครงการ  จังหวัดจะใชเงิน 
30 ลานบาท  รวมกบัเงินของเทศบาลและเงินขององคการบรหิารสวนจังหวัด อีกหนวยละ 10 ลานบาท  เพื่อจัดทํา 
น้ําพุดนตรีในบึงพลาญชัย  อันนั้นก็จะเปนโครงการความรวมมือกันระหวางเรา จังหวัดกบัทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อพฒันาเมอืงตามนโยบายของทานผูวาราชการจงัหวัด หวังวาเราทางคณะผูบริหารและทางสภาฯ จะไดกรุณา
สนับสนุนโครงการนี้ เพื่อความเจรญิของบานเมืองของเรา ผมอยากจะขอใหทกุทาน เวลาคุยถึงเรื่องเหลานี้ ขออนญุาต
พูดตรง ๆ วา กรุณาชมไปทีผู่วาราชการจังหวัด อยาชมที่ผม ไมมีอะไร ผมคิดวารองผูวาฯ  ทําอะไรไมได ถาผูวาราชการ
จังหวัด ไมเห็นดวย ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานเพียงเทานี้ครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม   มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ   ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณ รองผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิาร   
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง  
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  
และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ 
การประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 15.18 น. 

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


