
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจาํป พ.ศ. 2558 

วันที่  14 สิงหาคม  2558  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
 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 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -ลาปวย-  
15 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  

 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 คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 
๒ 

นายนพพงษ  วงษเสนา 
นายโรจนพงษ  แกนจันทน 

นพพงษ  วงษเสนา 
โรจนพงษ  แกนจันทร 

นิติกรปกครองจังหวัดรอยเอ็ด 
ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป (สป.) 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 5 
8 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
4 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 
5 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.รอ. 
6 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
7 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
8 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว นักวิชาการคลัง 
9 นายณรงค  ดอนกระสินธุ ณรงค  ดอนกระสินธุ จพง.ธรุการ 6ว 

10 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายสงเสริมการศึกษา 
11 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
13 นายกองพล ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
14 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
15 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
16 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
17 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
18 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัด ุ
19 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
20 นางสาวรัชนีกร คําภักดี รัชนีกร  คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
21 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
22 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
23 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
24 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนฯ 
25 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ควบคุมอาคารฯ 
26 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
27 ด.ต.สาธิต  โคกคาม ด.ต.สาธิต  โคกคาม ตํารวจเทศกิจ 
28 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 ผูแทนชุมชน   
1 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
2 นายบรรจง  หลักคํา บรรจง  หลักคํา ชุมชนจันทรเกษม 
3 นางกัลญาณี  หลักคํา กัลญาณี  หลกัคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
4 นางยุพา  จันทรคํา ยุพา  จันทรคํา รองประธานชุมชนรอบเมือง 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุม  
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิาร
สถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 
พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอนครบั 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558  
ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เปนตนไป มีกําหนด  30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ลงชื่อ นายวิวัฒน  ธนะแพสย ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  มี 3 เรื่อง เรือ่งที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร           
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปดไปที่หนา 21 ตรงรายรับจรงิ ป พ.ศ. 2554 
2555 2556 ตรงที่ 2558 แกเปน 2557 และหนาเดียวกันหนา 21 ประมาณการพมิพเปนป 2558 แกเปนป 
2559 หนา 22 23 เชนเดียวกัน แลวก็หนาที่ 93 โครงการที่ 2 เพิ่มคําวาและเทศบาลเมืองฝางเฉิงกาง สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน หนา 104 คาครุภัณฑสํานักงานจํานวน 280,000 บาท และหนา 105 คาที่ดินและสิง่ปลูกสราง         
มีเอกสารวางไวบนโตะทานแลวนะครับ ครับแกไขตามเอกสาร สวนเรือ่งที่ 2 เรื่องแนะนําตัวบุคลากรครูเทศบาลรับโอน 
(ยาย) รายนางสาวมัลลิกา ศรีจํานงค ตําแหนงครู อันดับ  คศ. 1 โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสิัย เทศบาลตําบล     
เกษตรวิสัย จงัหวัดรอยเอ็ด มาปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปนตนไป ในนามของสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรบัพนักงานครูโอน (ยาย) 
และขอใหทานปฏิบัติหนาที่ใหเต็มกําลังความสามารถตอไป  เรื่องที่ 3 เรื่องแนะนําตัวนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปการศึกษา 2557  ซึ่งเด็กหญงิสายปาน ศรีสมุิ่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ไดรบัรางวัลพระราชทาน 
ประเภทนักเรียนระดับประถมศกึษา และเขารบัรางวัลพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุาร ี
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ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตลดา เมือ่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558   2. แนะนํานักเรียนไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน 
นางสาวกาญจนา ประสานเนตร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ไดสอบผาน HSK ระดับ 1 - 3  และ HSK 
ระดับกลาง ไดรบัทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ซึ่งเปน 1 ใน 10 ของประเทศ เขารบัการศึกษาฟรี 4 ป ตั้งแตป 2558 – 
2561  ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เมืองฉงชิง่ คณะภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ (Chiness International Education)  
จึงขอเรียนเชญิทุกทานปรบมือเพื่อเปนการใหเกียรติ และเปนกําลังใจใหแกนักเรียนทั้งสองคนดวยครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - ขออนุญาตทานประธานสภา ใหนักเรียนไดกลาวความรูสึก ครับ 
นายกเทศมนตรี 

เด็กหญิงสายปาน  ศรีสุมิ่ง - ขอขอบคุณผูสนับสนุนทกุ ๆ ทาน โดยเฉพาะทานนายกบรรจง  โฆษิตจิรนันท        
นักเรียน   และทาน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รวมถึงทานผูมีเกียรติทุกทานที่อยูในที่นี้ ก็ขอขอบคุณ        
ที่ทําใหหนูทําสําเรจ็และผานลุลวงมาดวยดี ขอบคุณคะ 

นางสาวกาญจนา  ประสานเนตร - สําหรับดิฉัน ขอขอบคุณคุณครูและผูใหญทุกทานที่ทําใหดฉิันมีจุดยืนที่ดีในวันนี้คะ 
นักเรียน   (กลาวเปนภาษาจีน) 

นายบรรจง  โฆษิตนันท - ขอบคุณทานประธานครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป    
พ.ศ. 2558  ประชมุเมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 12 มิถุนายน  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 12 มิถุนายน 2558  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชมุเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข ขอเชิญครบั มีไหมครับ เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดแกไขอีก ผมขอมติทีป่ระชุม
นะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 โปรดยกมือ เปนอันวาสมาชิกรบัรองดวยคะแนนเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที ่
2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3  
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ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1) ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
นายกเทศมนตรี  บรหิารเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ตอสภา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดอีกครัง้หนึง่ ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจงึขอชี้แจงใหทานประธานสภา
และสมาชิกสภาทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้  1. สถานะการคลงั 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ปจจุบนัเทศบาล มยีอดสถานะการคลงั       
ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 217,035,334 บาท 1.1.2 เงินสะสม 
120,544,198.62 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 56,989,061.70 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้
ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน 3 โครงการ ดังนี้  1. โครงการจางทีป่รกึษาประเมินและพฒันาหลักสูตร 2,500,000 
บาท 2. โครงการกอสรางอาคารตลาดสระทอง 4,467,000 บาท 3. โครงการกอสรางอาคารเรียนวัดปาเรไร          
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 9,667,000 บาท   รวม  16,634,000 บาท 1.2  เงินกูคงคาง 42,374,899.58 บาท    
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2557 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 486,089,822.97 บาท ประกอบดวย  
หมวดภาษีอากร 21,917,359.99 บาท  หมวดคาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต 11,862,121.00 บาท      
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 15,154,688.79 บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 6,800,415.49 
บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,825,726.49 บาท หมวดภาษีจัดสรร 112,659,249.04 บาท หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 229,305,809.00 บาท (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 82,564,453.17 บาท (3) รายจาย
จริงจํานวน 462,712,951.93 บาท ประกอบดวยงบกลาง 16,873,996.31 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 183,056,393.27 บาท งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและ
หมวดคาสาธารณูปโภค) 129,721,709.18 บาท งบลงทนุ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 26,045,400 
บาท งบรายจายอื่น หมวดรายจายอื่น 50,000 บาท  งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 24,401,000 บาท (4) 
รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 82,564,453.17 บาท  3. งบเฉพาะการ  งบประมาณ
รายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีรายรับจรงิ 55,479,079.43 
บาท รายจายจรงิ 33,020,141.31 บาท  ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2558 กูเงินจากธนาคารออมสิน จํานวน   
150,000,000 บาท กูเงินจากธนาคารกรุงไทยจํานวน 32,000,000 บาท กูเงินจาก กบท. จํานวน 3,576,434.65 
บาท  กําไรสุทธิ จํานวน 22,361,274.12 บาท  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน  15,822.59 บาท  ทรัพยจํานํา 
จํานวน 243,933,200 บาท  คําแถลงงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด         
2.1 รายรับ ประมาณการป 2559  1. รายไดจัดเกบ็เอง หมวดภาษีอากร 23,230,000 บาท หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและใบอนญุาต 11,934,000 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน 13,430,300 บาท หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย 7,350,000 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,526,000 บาท  รวมรายไดจัดเก็บเอง 
60,470,300 บาท  2. รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร  

114,820,000 บาท  รวมรายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  114,820,000 บาท        
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 276,140,520 บาท  รวมรายไดที่
รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  276,140,520 บาท รวมทั้งสิ้น 451,430,820 บาท  2.2 รายจาย  
จายจากงบประมาณ  งบกลาง 19,984,490 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 
239,995,280 บาท งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  159,778,620 
บาท งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 5,504,400 บาท งบรายจายอื่น(หมวดรายจายอื่น) 150,000 
บาท งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 25,992,000 บาท  รวมจายจากงบประมาณ 451,404,790 บาท  บันทกึ
หลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 52,756,660 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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16,820,300 บาท ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา273,017,900 บาท แผนงานสาธารณสุข 
12,052,800 บาท แผนงานสงัคมสงเคราะห 4,279,600 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 45,467,400 บาท    
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,115,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,679,440 
บาท ดานการเศรษฐกจิ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,398,600 บาท แผนงานการพาณิชย 6,832,600 บาท 
ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 19,984,490 บาท งบประมาณรายจายทัง้สิ้น 451,404,790 บาท 
รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป รวม 31,283,260 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ รวม 2,814,300 บาท งานบรหิารงานคลัง รวม 18,659,100 บาท รวมทั้งสิ้น 52,756,660 
บาท  แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 11,093,700 
บาท  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,390,000 บาท งานเทศกิจ (งานนิติการ) รวม 4,336,600 
บาท รวมทัง้สิ้น 16,820,300 บาท แผนงาน  การศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา รวม 8,501,600 บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,956,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กรมกําหนดฯ) 
รวม 232,444,680 บาท งานระดบัมัธยมศึกษา รวม 15,735,620 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดบั รวม 
2,380,000 บาท รวมทั้งสิ้น 273,017,900 บาท แผนงาน  สาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
5,260,800 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 6,792,000 บาท รวมทัง้สิ้น 12,052,800 บาท  แผนงาน  
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห รวม 4,279,600 บาท รวมทั้งสิ้น 4,279,600 บาท แผนงาน  
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รวม 16,087,700 บาท งานสวนสาธารณะ รวม 8,719,600 บาท งานกําจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู รวม 20,660,100 บาท รวมทั้งสิ้น 45,467,400 บาท  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 1,115,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,115,000 บาท แผนงาน  การ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,207,100 บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,310,000 บาท งานกีฬาและนันทนาการ(ตามที่กรมสงเสรมิฯกําหนด) รวม 227,940 
บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 3,780,000บาท งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม 
2,154,400 บาท รวมทั้งสิ้น 11,679,440 บาท แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปอุตสาหกรรม
และการโยธา รวม 1,930,100 บาท งานโครงสรางพื้นฐาน รวม 5,468,500 บาท รวมทั้งสิ้น 7,398,600 บาท 
แผนงาน การพาณิชย งานตลาดสด รวม 3,039,000 บาท  งานโรงฆาสัตว รวม 3,793,600 บาท รวมทัง้สิ้น 
6,832,600 บาท  งบกลาง งานงบกลาง รวม 19,984,490 บาท รวมทั้งสิ้น 19,984,490 บาท  เหตุผล เพื่อใช  
ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบรหิารฯ  ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
จึงเสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
พิจารณาเห็นชอบตอไป 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ใหที่ประชุมทราบแลว เนื่องจากตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2554   
ขอ 45  วรรคสาม กําหนดวาในการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได    
ตองพิจารณาเปน 3 วาระ กลาวคือ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปน 
เทศบัญญัติงบประมาณ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ขอหารือ 
สมาชิกสภาฯ วาจะอภิปรายเปนสวนแผนงานหรือจะอภิปรายภาพรวม มีสมาชิกทานใด จะอภิปราย เชิญครับ มีสมาชิก
ทานใดจะเสนอไหมครับ เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม ครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม         
สมาชิกสภาฯ อาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ อยากเรียนเสนอทานประธาน      
ใหมีการอภิปรายทุกทานกอนแจงใหผูบริหารตอบรวมกันครัง้เดียว เพื่อประหยัดเวลาครับ ขอบคุณครบั 
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นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครบั ไมมีนะครับ ถาอยางนั้น ก็ยึดตามทีท่าน
ประธานสภาฯ  อาทิตย กฤตตาคม เสนอนะครบั คือใหอภิปรายรวม แลวใหคณะผูบรหิารตอบครัง้เดียวนะครบั มี
สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ โปรดยกมือครบั เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม ครับ 

นายอาทิตย กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผม          
สมาชิกสภาฯ อาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ งบประมาณป พ.ศ. 2559          
มีรวมกันทัง้หมดสีร่อยกวาลาน ซึ่งเปนเรื่องที่เราจะตองพจิารณาใหรอบคอบ สิ่งหนึ่งที่พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ก็อยากจะนําเสนอหรือมีแนวตั้งขอสังเกตในบางเรือ่งในบางประเด็น ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาและการ
ทํางานใหมีความรอบคอบและแมนยํายิ่งขึ้น  ตลอดจนมีงานออกมาใหมีประสิทธิภาพ กอนอื่น ผมขอเทียบเคียงการ
จัดสรรรางเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 กอน แตความเปนจรงิหมายถึงวาเราตองเปรียบเทียบในป พ.ศ. 2557 
และก็รบัจริง 2557 เพราะฉะนั้นผมอยากชี้ใหสมาชิกไดเหน็วางบประมาณทีเ่ราไดรบั  เราไดทําอะไร อยางไร และไดรบั
จริงอยางไรและเราเอาไปใชอยางไร ผูบรหิารเอาไปใชอยางไร ผูบริหารเอาไปจัดสรรอยางไรนะครบั ครับ รายรับจรงิป 
2557 นะครับ หนาแรกเลยครบั คําแถลงงบประมาณ รายรับจริง 486,089,822.97 ลานบาท แลวเราไปดรูายรบัที่
เราประมาณการจริง ป 57 นะครับ ในหนาที่ 4 จะมีรายละเอียดทั้งงบกลาง งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบ
รายจายและงบอุดหนุนอื่น ๆ เราประมาณการไว 384,195,700 บาท ในป 2557 นั้นหมายถึงวาการประมาณการใน
การจัดทํางบประมาณของเราและมีการเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจากที่เราตั้งประมาณการไวมากพอสมควร ถาคิดเปนเปอรเซ็นต
ก็สูง นั่นหมายถึงวาการทํางานของคณะผูบริหารเพือ่พัฒนาเทศบาลประสบความสําเร็จสูงมาก เพราะการจัดเก็บรายได
หรือการพฒันารายไดเขามากอนการประมาณการ ทานไดทาํหนาที่ไดเต็มความสามารถ แตมันก็มปีลีกยอยทีเ่ราทวงติง
กัน แตสิ่งที่นาภูมิใจคือการจัดเกบ็ไดดี และมปีระสิทธิภาพ จนทําใหมีเงินมาบริหารราชการทองถิ่นของเราได
เจริญกาวหนาตอไป ถาผมจะเปรียบเทียบแตละหมวดคงจะชาเพราะทกุอยางมันเพิ่มขึ้นหมด แตผมจะขอยกตัวอยาง 
งาย ๆ อยางหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยที่มีการจัดเก็บนอยลง ก็อยากฝากทานประธานถึงผูบรหิาร
ดวยวาใหมองจุดนี้ดวยวาเพิ่มประสิทธิภาพตรงจุดนี้ในการจดัเก็บใหเพิม่ขึ้น เพื่อใหบรรลทุี่เราประมาณการไวจะไดไหม 
นะครับ ในป พ.ศ. 2559 เพราะผมจะเทียบเคียง 2557 นะครับ นั่นคือสิง่ทีผ่มอยากบอกทานประธานวาในเมื่อเรา   
ตั้งงบประมาณเอาไวแลว แลวเราสามารถรายไดเพิม่ขึ้นโดยการจัดเก็บเอง มันเปนสิ่งบงชี้ชัดวาการทํางานไมวาจะเปน
ขาราชการหรือขาราชการการเมืองไดรวมกันทําเพื่อหารายไดมาพัฒนาบานเมืองของเรา นอกเหนือจากทีเ่ราได
งบประมาณเพียงนอยนิดจากจากสวนกลาง ถาถามจริง ๆ  เราเกบ็ไดเพิ่มตัง้ 61,560,311.76 นะครับ นาภูมิใจนะ
ครับทีเ่ราสามารถทําไดถึงขนาดนี้นะครับ ผมขอชมเชยในการหารายไดในการมาพฒันาบานเมืองของเรา สวนป        
พ.ศ. 2559 ที่เราประมาณการเอาไวรายไดจัดเก็บเองนะครบั 60,470,300 บาท เราประมาณการเพิ่มขึ้น 
5,580,300 บาท นั่นคือการประมาณการแตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบงบอกช้ีวัดวาในป 2557 เราเกบ็ไดถึงหกสิบเอ็ด
ลาน แตถามาประมาณการป 2559 เราจัดเกบ็หกสิบนั่นหมายความวาการจัดเก็บและการหารายไดเพิ่มขึ้นแตลดลงนะ
ครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกวาถาเราจะประมาณการและการจัดเก็บจรงิเกินหกสิบลานเมื่อไร นั่นคือการทํางานของเรา
ประสบผลสําเรจ็ ซึ่งผมก็ขอเอาใจชวย และจะทําทุกวิถีทางที่จะใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อจะมาพัฒนาทองถิ่นของเราตอไป
ครับ นั่นคือสิ่งบงบอกของการจัดทํางบประมาณก็มีรายละเอียดในการคาใชจายออกมาพอสมควรนะครบั ซึ่งใน
รายละเอียดแตละโครงการ แตละงบประมาณที่ใชไปผมคิดวาหลังจากที่ผมพูดจบก็คงจะมสีมาชิกทานอื่นไดอภิปรายตอ
ครับ สวนของผมก็คงจะแยกอภิปรายเปนเรื่อง ๆ ตอไปนะครับ ทานประธานครบัผมไดดูในรายละเอียดการจัดทํา
โครงการและงบประมาณทุกสํานัก กอง ฝาย งาน สิ่งหนึ่งทีผ่มไดเห็นไดรูในโครงการของทุกสํานัก ผมสงัเกตเห็นเรื่องหนึ่ง 
คือเรื่องการไปอบรมพนกังาน มันมีอยูหลายกองการ หลายสํานักที่ไมมีโครงการไปดงูานกัน  ซึ่งผมก็วาเปนสิง่ที่ดีนะครบั 
เพราะอยางนอย ๆ โครงการที่เราไปดูงานมันก็ไปทกุปกัน แตถาปนี้ผมดูแลวทุกกอง ฝาย งาน มีนอยมาก แตก็มเียอะ
หนอยทีผ่มจะพูดตอไปก็ขอเปนขอทวงติงนิดหนึ่งวาอยากใหผูบริหารตอบขอซักถามวามันมีความจําเปนในการไปดงูาน
ของพวกนี้มีความจําเปนอยางไร เพราะทุกกอง ฝาย งาน ที่ผมดูทัง้ระบบเกือบไมมีกม็ีหรือมีแคนิดเดียว แตที่ผมจะทวงติง 
หรือตัง้ขอสงัเกตก็อยากจะใหไปปรบัปรุงแกไข หรือมีวิธีการอยางไร ที่มันมีความจําเปนแคไหนมากนอยอยางไร ทีเ่ราตอง
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ตั้งงบประมาณตัวนี้เขามา หนาที่ 29 นะครับ โครงการอบรมใหความรูพื้นฐานในการปฏบิัติงาน สํานักปลัดนะครับ 
โครงการอบรมเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 2 โครงการรวมกัน 100,000 บาท ใกลเคียงกันมากนะครบั สิ่งหนึ่งที่ผม
อยากตั้งขอสงัเกตนั่นคือเปนโครงการใกลเคียงกันมาก ถาเราแยกโครงการกเ็ปนโครงการละ 50,000 บาท แตถาเรารวม
โครงการเพือ่ใหความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานและใหความรูเฉพาะดานในการปฏิบัตงิานรวมกันครั้งเดียวและตั้งเปน
งบประมาณ 50,000 บาท จะพอไหวไหมครบั เพราะอยางนอย ๆ ในสํานักปลัด คือ กองสํานักปลัด ก็คือพนักงานคน
เดียวกัน แตน้ีเรามาแยกเรื่องความรูพื้นฐานกับความรูเฉพาะดาน ถามวาถาเปนผมนะครับ ผมก็คงจะจัดครั้งเดียว        
พอจัดครัง้เดียวเสรจ็งบประมาณก็ใชกอนเดียว สวนคาวิทยากรนะครบั เราก็แยกไป ความรูเฉพาะดาน มีอะไรบาง    
สํานักปลัดผมไมทราบเทาไร แตถาเปนชางผมกพ็อรู ชางฉาบปูนอยางนี้พอทราบ ความรูเฉพาะดานอันน้ีผมไมทราบ   
จริง ๆ ก็คงจะฝากทานประธานถึงผูบรหิารดวยนะครบัวาถาทานมีความจําเปนในการอบรมความรูเฉพาะดานของ
สํานักงานจรงิ ๆ ไมวากันนะครับ ๆ แตสิง่หนึง่ที่ควรจะทําคือการรวมงบงบประมาณ จาก 50,000 บาท รวมเปน 
100,000 บาท ตั้งเปนงบประมาณใหมสกั 50,000 บาท พอเจียดเงิน 50,000 บาท ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน    
งบลงทุนไดไหม เพราะงบลงทุนเทาที่ทราบเราไดแค 5,500,000 บาท ถาเปนงบกองการศึกษาหักออกลานหกเหลือ  
งบลงทุนจรงิ ๆ 3 ลานกวาบาท ผมทราบวามีการตัดงบประมาณมากมายมหาศาล เพือ่จะใหมีงบลงทุนใหได มีการ
รัดเข็มขัดพอสมควร ซึง่ผมภูมิใจในจุดตรงนั้น แตผมมาทราบในรายละเอียดผมถึงทวงติงในขอนีห้นอยคงไมวากันนะครบั 
เพราะอยางนอย ๆ เราก็ชวยกันประหยัดในเรื่องบางอยางทีเ่ราจะบรูณาการในการทํางานรวมกันครับ ตอนะครบัทาน
ประธาน จริง ๆ ผมอาจจะดูไมทันหรอืชาก็ไดนะครับ เรียนเพื่อนสมาชิกชวยดูใหผมหนอยนะครบั หนา 33 ครับ 
โครงการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยกับโครงการอบรมศักยภาพเจาหนาที่ โครงการแรก 60,000 บาท ครบัโครงการที่สอง 
20,000 ผมพยายามเปดหาในรายละเอียด ในหมวดรายละเอียด คือผมสายตาสั้นหาไมเจอจริง ๆ ครบั แตถาหาเจอ 
ชวยผมหนอยก็แลวกันนะครบัวาใชเงินนี้ไปทําอะไรบางนะครับ มีความจําเปนมากนอยแคไหน ถาเปนงานที่มีความจําเปน 
จริง ๆ ไมวากันครบั มองดูในการทํางานแลว ผมเขาใจในการทํางานพอสมควร เพราะวาพนกังานขาราชการที่ทํางานใน
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด พรอมผูบริหารทํางานเต็มที่ จรงิจงัและจรงิใจ ยืนหยัดและชัดเจน ไมมเีปลี่ยน ทําอยางเดียว เพื่อ
พัฒนาเมอืงรอยเอ็ดของเรา ชวยผมดูดวยวารายละเอียดของเขามีไหม เพราะผมหาสองรอบแลวไมเจอนะครบั หนาที่ 37 
นะครับ ทีผ่มอยากตัง้ขอสงัเกต ผมมาดูโครงการเรียนรูของนักเรียน 300,000 บาท ซึ่งปกติเราตั้งมาตั้งแตป 54 
230,000  290,000 270,000 ป 57 630,000 ป 58 ประมาณการ 300,000 เปนโครงการที่พานักเรียนไป
เรียนรูนอกโรงเรียนนอกสถานที่  ในรายละเอียดโครงการนะครับ ซึ่งผมดูแลวถือวาถาเราไมพาเดก็นักเรียนไปมันจะเสีย
โอกาสจรงิ ๆ แลวผมเคยพูดในเรื่องงบประมาณของพานักเรยีนไปทัศนศึกษาแตพอผมไดรับรูรบัทราบของการบรหิาร
จัดการนั้นเปนสิ่งที่ดีครับที่เราตองใหนักเรียนของเราไปเรียนรูนอกสถานที่บาง เราปลอยไมไดถาโครงการนี้ ไมมี ความรู
นอกสถานทีเ่ด็กนักเรียนกเ็กิดยาก ความรูเขาก็แคบ ถาไดดูบางเขาก็ไปไดดีเหมอืนเราไดสงเสริมการเรียนภาษาจีน        
ที่ไดทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนเมื่อตะกี้นี้ เห็นไหมครบั นั่นคือความตั้งใจของฝายสถานศึกษาที่ทําใหเด็กนกัเรียนเรา
สามารถทีจ่ะตอสูไดทุนการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย เปนสิ่งที่ดีครบั อันนี้ผมชมเชยและนาจะคงไว  ที่ผมหยบิยก 
ขึ้นมาอางเพราะวามันเปนโครงการที่คลาย ๆ กบัการอบรมเหมือนกัน แตไมเหมือนกับการอบรม อกีโครงการหนึ่งที่ผม
อยากชมเชยในการตัดทอนงบประมาณลงมานะครับ คือโครงการรณรงคพฒันายกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม
และเสรมิสวย ผมตกใจครบั ปงบประมาณ 2558  250,000 บาท พอมาปนีป้ระมาณการ 50,000 บาท หนาที่ 39 
ครับ โครงการพฒันามาตรฐานตลาดนาจะซื้อเทศบาลเมืองรอยเอ็ดปที่แลวตั้ง 500,000 ปนี้ 60,000 นั่นหมายถึงวา
ในการจัดทํางบประมาณผมคิดวานาจะลงตัวและมปีระโยชนสูงสุด งบประมาณที่เราสามารถทีจ่ะตัดทอนและสามารถที่
จะไปพฒันาเชื่อมโยงในงบประมาณอื่น ทําใหงบประมาณนีอ้อกมาไดอยางสมเหตุและสมผล ซึ่งผมสนับสนุนเตม็ที่ในเรือ่ง
การจัดทํางบประมาณ เพราะผมไดพูดเรือ่งนี้มาพอสมควร แตพอมาปนี้ สิง่ทีเ่กิดก็คือไดเห็นผลเตม็บางเปนบางกรณี  
หนา 41 โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผมไปดูในรายละเอียดของโครงการแลวมันเปน
โครงการที่ตองไปอบรมชุมชนเพื่อรกัษาความสะอาด โครงการใหเดก็นักเรียนรูจักการรกัษาความสะอาด ซึง่ก็ถือวาเปน
โครงการทีเ่กื้อหนุนใหรกัษาสภาพแวดลอมและความสะอาดของบานเมือง แตถาเราคิดวาเงิน 100,000 และ           
20 ชุมชน 8 โรงเรียน รวมเปน 28 ตามรายละเอียดของโครงการผมวาไมพอ ฝากทานประธานดวยครับ หนา 45 
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โครงการอบรมพฒันาศักยภาพชีวิตผูสงูอายุ ผมภูมิใจครบัทีป่ 57 ผูสูงอายุเราไดแค 100,000 บาท พอป 58 เรา
ประมาณการไว 200,000  แตผมไมทราบวาใชจายจริง ประมาณเทาไร แตพอมาป 2559 เราประมาณการไวใน
โครงการนี้ 200,000 ผมภูมิใจครบัทีเ่ราเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ จัดสรรงบประมาณดูแลทานเพิ่มขึ้นทําเถอะครบั
คนที่มีอายุสงู ๆ เขาผานชีวิตผานรอน ผานหนาวมา ควรจะใหเขาเยอะ ๆ เพราะเขาเปนผูที่มีประสบการณชีวิตมากกวา
พวกเราทกุคนที่นั่งอยูที่นี้ โครงการสุดทายครบัทานประธานขอเวลา 2 นาที โครงการฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทิต    
ผมไมเขาใจวามีโครงการหนึ่งที่อยูในงบการฝกซอมของนักเรยีน 300,000 บาท ในรายละเอียดของโครงการแจงไววา
เพื่อพฒันาในการเรียนรูและแขงขันดานวงโยธวาทิตในโครงการ 300,000 บาท โครงการฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทติ
อีก 150,000 บาท ผมถือวาเปนโครงการเดียวกันจาก 300,000 บาท 150,000 บาท รวมเปน 450,000 บาท  
ในกิจกรรมเรือ่งของวงโยธวาทิต มากไมนอยผมไมทราบ เพราะวาผมรูวาตามจําเปนในการทํางานของแตละโครงการ     
มีจํากัดและไมเทาเทียมกัน แตในความรูสึกของผมแลวการแยกโครงการออกมาโดยมจีุดเปาหมายเดียวกันและบุคลากร
เดียวกัน แยก 2 โครงการ มันกจ็ะทําใหดูเหมือนวาเราแยกโครงการ ผมอาจจะเขาใจผิดนิดหนึง่ก็อยากจะเรียนถาม   
ทานประธานผานไปถึงผูบริหารชวยอธิบายใหสกันิดหนึง่วาโครงการ 300,000 บาท กับโครงการ 150,000 บาท    
มันตางกันอยางไร ถาถามวามีการแขงขันวงโยธวาทิต ฝกซอมเปนเบี้ยเลี้ยงใหกบัเดก็นักเรียนทีเ่ปนนักดนตรี เทาทีผ่มดมูา
ทั้งปก็คงจะมีนอย มีนอย หรือวาเพือ่นสมาชิกรูก็อภิปรายบอกผมหนอยแลวกัน ผมอาจะไมรูจริง ๆ นะครบั นั่นคือการ
ทวงติง 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธาน ขออภัยไมทันครับ นิดเดียวครับจะไดจดบันทึกและตอบได
นายกเทศมนตรี  นะครับ เมือ่สกัครูทีส่อบถามเกี่ยวกบัเรื่องโครงการฝกซอมวงโยธวาทิตและดนตรีอยูที่หนา 51 
นะครับ โครงการที่ 650,000 บาท ใชไหมครบั แลวที่ 300,000 บาท อยูหนาไหนครับ จดไมทันจะไดชี้แจงไดครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม   - ครับเดี๋ยวผมดรูายละเอียดสกัครู อยูในงบประมาณอยูแลวครับ ผมขีดไวครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานประธานครบัตัว 300,000 บาท ผมขอเวลาหาสกัครูครับ มีแนนอนครบั ผมขีดไว แตวามันหา  
ไมเจอ ผมขอเวลาตอนสุดทายผมจะชี้แจงวาตัวงบ 300,000 บาท นี้อยูตรงไหน มันจะอยูในรายละเอียด มันไมอยู     
ในหนาที่ผมอธิบายนะครบั สิง่นี้คือสิง่ทีผ่มชี้แจงและสิ่งทีผ่มพูดวันนี้เปนสิง่ที่อยูในกรอบงบประมาณทัง้หมด มี
รายละเอียดทัง้หมดที่อยูในงบประมาณตรงนี้นะครบั ก็อยากจะเรียนถึงทานประธานถึงผูบรหิารดวยวาในงบประมาณ 
ตาง ๆ ที่ผมกลาวมาเปนสิง่ทีม่ันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไดและเพิม่ได และลดถอยไดก็ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 
ผมขออนญุาตทานประธานอีกครัง้หนึง่วาผมจะขอขึ้นมาอภิปรายอีกครั้งหนึ่งหลงัจากที่ผมหาตัวที่ทานนายกฯ อยาก
ทราบนะครับ ขอบคุณครบั 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีไหมครบั ขอเชิญคุณสรายุทธ  ชาติบัญชากร ครับ
ประธานสภาฯ   

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําหรับในการแปรญัตติฯ  
เรื่องงบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2559 นะครับ อนัดับแรกนะครับ ขอชมเชย เชนเดียวกันกบัทานสมาชิกสภา
ที่ไดอภิปรายไปแลววา คณะผูบริหารเรามฝีมือจรงิ ๆ ในการพัฒนารายได ไดมากกวา 10% แตทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับในเรื่อง
งบประมาณรายจายนะครับ ที่มทีั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับ ผมก็อยากจะฝาก คณะผูบริหารไวและก็ตัง้ไวเปนขอสงัเกต
ในบางประการแตละหนวยงานนะครบั สําหรบัประเด็นแรกคือในเรื่องดานเอกสารของเจาหนาที่ที่จัดพิมพนะครับ ในเรือ่ง
เปอรเซ็นตของงบประมาณรายจายนะครับ ซึ่งอาจจะคํานวณผิดไมถูกตอง เชนในหนาที่ 38 โครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 2,136,000 ลดลงเหลือ 1,980,000 ซึ่งถาลดลง 99.3 % ก็ผิดแลว มันก็จะเหลืออยูไมกี่ตังค แต
วาเผอิญจรงิ ๆ ผมเห็นวามันหนาเดียว บรรทัดเดียวก็ไมวาอะไร แตวามันทุกหนาครบัทาน ก็เลยวาอยากจะเรียนทาง
เจาหนาที่ทีจ่ัดการงานสวนนี้ เพราะวาผมจําไดวามีการอภิปราย เรื่องเอกสารนี้ มีการที่ผิดบอย ๆครัง้นะครบั ซึ่งมนัจะทาํ
ใหมองดหูากเรามกีารสงงานไปทางมหาดไทย มันจะดูไมดีนะครับ อยางเชนหนาที่ 39  - 400%  - 700% บางนะครบั 
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ผมวาในการคํานวณคณิตศาสตรตองจัดการใหมนะครับ อันนี้สําหรับการผิดพลาด ในดานขอมูลนะครับ ซึง่บางทีเรื่อง
สาระก็จะไมไดมากมายนะครบั แตก็จะมองถึงการปฏิบัติหนาที่ ถาพลาดไปยาวไปก็ยากทีจ่ะแกไขนะครบั สําหรับในเรื่อง
เขาเนื้อหาสาระนะครบั กระผมกอ็ยากกราบเรียนวา สําหรบัในดานสํานักการศึกษานะครบั ซึ่งในหนาที่ 36 ใน
งบประมาณเพิ่มขึ้น ขอที่ 2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จาก 700,000 บาทเปน 1,000,000 บาท 
แตวาอันนี้ก็เขาใจแตวาก็คงเขาใจวาเปนเจาภาพอะไรสักอยาง งบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 40% แตอีกประการหนึง่ก็คือ
โครงการที่ 3 นะครับ งานมอบประกาศนียบัตรนกัเรียนหรอืประชุมครูจาก 100,000 บาท เปน 150,000 เพิม่ขึ้น 
33% ตรงนี้      ก็เรียนนะครบั นาจะเปนการมอบทุนใหนกัเรียนเพิ่มขึ้นหรือเปลาอันนี้ ลองคิดดู เพิ่มขึ้นคอนขางนาจะ
เยอะครบั สวนดานอื่น ๆ ในสํานักการศึกษาไมไดอยูในประเด็นตาง ๆ นะครับ และในสวนที่ของงบประมาณที่ลดลงอันนี้
ก็ลดลงอยางนาจะเปนหวงเพราะวาในโครงการที่ 7 การรวมสอน การเรียนการสอนในสาธิตจุฬาลงกรณ อนุบาลกรแกว 
จาก 600,000 เหลือ 400,000 นับวาเปนสิ่งที่ดีก็คงประหยัดงบประมาณไปอีกนะครับวาทางคณะครูอาจารยเราคง
จะมีศักยภาพมากขึ้นในเรื่องการฝกสอนก็เลยลดงบประมาณในสวนนี้ลงนะครับ อันนี้เปนเรื่องที่ตั้งขอสังเกตนะครบั สวน
ในเรื่องของกองสาธารณสุขฯ นะครับ ก็มเีปนหวงที่ตัดลงและเพิ่มขึ้นนะครับ ในสวนที่ตัดลง ผมหานิดหนึ่ง ในเรือ่งของ
การเกบ็ขยะ     คือผมมองวาถามีการตัดลงผมกเ็ลยเปนหวงวาบานเมืองเราจะสะอาดเหมอืนเดิมหรอืเปลา หรือวา
พนักงานของเรามีศักยภาพมากขึ้นนะครบั กระผมขออนุญาตหานิดหนึ่งนะครับ โครงการรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด นะครับ จาก 150,000 เหลือ 100,000 บาท ในประเด็นนี้ก็คือตัดลง  ก็เลยมองวาจะใช
เกี่ยวกับดานในป 58 ใชในการดูงานหรือเปลานะครบัไมทราบ สวนที่มีการปรับงบประมาณที่เพิม่ขึ้นของกองสาธารณสขุ
ฯ นะครับ เกี่ยวกับการทําบุญตลาดเทศบาลนะครับ หากเปนไปไดก็อยากจะใหอยูในอัตราเดิม 60,000, 70,000 
อัตราเดิม เอาตรงนั้นมากลบในเรื่องของความสะอาดจะดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ กระผมกม็ีเรื่องทีจ่ะกราบเรียน 
ฝากทานประธานไปถึงผูบริหารเทานี้ครบั กราบขอพระคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - กอนที่จะอภิปรายตอไปนะครบั ทานสมาชิกฯ รบกวนแจงหนาใหชัดเจนดวยนะครับ 
ประธานสภาฯ เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม ครับ 

นายอาทิตย กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม
สมาชิกสภาฯ นายอาทิตย กฤตตาคม  ที่ตอบขอซักถามของทานนายกฯ ทีถ่ามวาอยูโครงการไหนนะครบั  อยูที่หนา 
141 โครงการที่ 6  รายการสงเสริมทางดานดนตรีและนันทนาการสําหรับเด็กเยาวชน ประชาชน เทศบาลเมืองรอยเอด็      
ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการเก็บตัวฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทิต เพื่อเขารวมประกวดแขงขัน  และ
กิจกรรมนนัทนาการ เพื่อเขารับการฝกอบรมศึกษาดงูาน เพือ่พัฒนาทกัษะความสามารถและการพฒันาในการจัดซื้อวสัดุ 
การแตงกายของวงโยธวาทิต ที่ผมบอกวา 150,000 คือโครงการฝกซอมวงโยธวาทิต  สวน 300,000 บาท คือ
โครงการนี้ครบั โครงการสงเสรมิกจิกรรมทางดานดนตรีและนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งผมอยากรูความหมาย
และโครงการเปนอยางไร เพราะมีคําวาวงโยธวาทิตเขามาดวย ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานอํานวยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทกุทาน      
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอํานวย อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ทานประธานทีเ่คารพครบั 
เนื่องจากวาการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2559 ของปนี้ เทาที่เราไดศึกษารายละเอียดแลว หลายโครงการ คณะผูบรหิาร 
คระผูจัดทํางบประมาณนั้น ไดตัดออก เพื่อจะใหเกิดความสมดุลกบัรายรับ รายจายที่เราพงึมีพงึได ก็เปนประสิทธิภาพ  
ในการทํางานปรากฏวาโครงการหลาย ๆ โครงการ ไดถูกตัดออกจากงบประมาณในปนี้ เราก็คงจะไปดูโครงการตาง ๆ  
แตที่นาชื่นชมในเรื่องของทางดานการศึกษาแลว ก็จะมีโครงการที่พฒันาการเรียนรูของนกัเรียน ซึ่งคณะผูบริหาร และ
คณะผูจัดทํางบประมาณไมไดตัดออกไป ก็ถือวาเปนโอกาสของนักเรียนหลาย ๆ กลุมทีจ่ะไดไปศึกษาดูงาน ไดมีโอกาสได
ไปรับประสบการณใหม ๆ ก็ขอเรียนวาสวนหนนึง่เปนนกัเรยีนที่ดอยโอกาสทีจ่ะไดไปศึกษาดูงาน อันนี้คือสวนทีเ่ราเห็น
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ดวย แตสวนโครงการไมวาจะเปนโครงการพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โครงการพฒันาศักยภาพตลาด 
งบประมาณก็ไดโดนตัดทอนงบประมาณลง เพราะวาเรือ่งจํากัดของรายรับเรา แตเปนที่นาสงัเกตวา โครงการที่ไมปรากฏ
ในโครงการ ตาง ๆ ของฝายกองชางคือโครงสรางพื้นฐาน กค็งยังไมปรากฏเลย ก็อยากจะทราบวา เหตุที่ไมปรากฏใน
โครงการตาง ๆ  ไมวาจะเปนการกอสรางถนน ระบบระบายน้ํา ไมปรากฏเลย ก็อยากจะทราบทําไมถึงไมปรากฏ หรือ
คณะทํางาน  คณะผูบรหิารมีแนวทาง แนวนโยบายที่จะใชงบประมาณสวนใด ไปดูแลพี่นองประชาชนใหเกิดความสะดวก 
ความคลองตัวในการสัญจรไปมา ทานประธานครับ ก็อยากเรียนวาในเรื่องของทางดานการศึกษานั้น โครงการที่ทาน
อาทิตย  ไดอภิปราย เมื่อสกัครูนี้ ขออนุญาตที่ตองเอยนาม นาจะเปนโครงการเดียวกันคือโครงการที่ 5 เปนไปไดไหม
สอบถามทานผูบรหิาร โครงการหนา 141 แลวกลบัไปดูทีห่นา 51 เปนตัวเลขคนละตัวหรือวาคนละโครงการในโครงการ
ที่ 5   ตั้งไวที่ 600,000 บาท โครงการเดียวกันนี้แตตัวเลขอาจจะคลาดเคลือ่นในการจัดทํา เราก็ตองดูใหทานผูบริหาร
ไดตอบทางทานสมาชิกใหกระจางดวย โครงการที่ 2 ที่ 6 ในหนา 141 ประกอบกบัโครงการที่ 5 ที่ 6 ในหนาที่ 51 จะ
เปนโครงการเดียวกันไหม ตัวเลขไมยันกัน  ก็ตองขอกราบพระคุณทานประธานสภา ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอธิบายอีกหรอืไมครบั  เชิญทานพิเชฐ สุขเพสน ครบั 
ประธานสภาฯ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   - กราบเรียนทานประธานสภา  และสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทานครบั  ผมพเิชฐ  สุขเพสน  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3   งบประมาณรายจายก็อยากจะขอชื่นชม 
คณะผูจัดทํา  และคณะผูบรหิารที่จัดสรรในเรื่องคาใชจายงบประมาณ  ในดานที่ดีตลอดมา  ตั้งแตงบประมาณป  2555  
2556  2557  เปนตนมา ซึ่งเราจะเห็นจากรายไดที่เราจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นทุกป ที่เราสามารถจัดเกบ็เองได  ก็จะเห็นวา
จากป 2555 ถึง 2557 เราก็จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น 4 ลาน แลว 2557 ประมาณการ  2558 2559  ก็เพิ่มขึ้นมาไมต่ํา
กวา 6 ลานบาท ก็แสดงความชื่นชมในการจัดเกบ็รายไดในสวนของการจัดเก็บของทางเทศบาลเรา สวนเรื่องที่จะขอพดู      
ตั้งขอสังเกตอยู 3 – 4 ประเด็น ดูที่หนา 32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน      
ป 2557 เราตั้งไว 7 หมื่นกวาบาท ป 2558 ตั้งไวที่ 80,000 บาท  ยอดเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ที่ 150,000 บาท 
ผมเห็นวาการจัดเก็บที่ดี มมีาตรฐานของเราที่ทําใหเราสามารถจัดเก็บไดทุกป ทุกป ก็ช่ืนชมในโครงการนี้ เพราะวา
แนนอน รายจายเราเยอะ ถาไมมรีายรบัเลยคงจะพัฒนาเทศบาลเราไปไดยาก  ก็ขอใหโครงการนี้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลทีเ่พิ่มขึ้น  เนื่องจากโครงการทีเ่ราตัง้เพิม่ขึ้นทุกป จากป 2557 ถึงป 2558  ก็อยากใหนําความรู  และ
ประสิทธิภาพ   ในการสํารวจภาษีและทะเบียนทรัพยสินเหลานี้ไปใช  หนา 135  เกี่ยวกับผูบกุรุกคลองคเูมือง และ      
ที่สาธารณะไวที่ 200,000 บาท ถาดูหนา 135 และ 137 ปรับปรงุพื้นที่คลองคูเมือง ต้ังไว 200,000 รวม 2 
โครงการนี้ จะเปน 400,000 บาท  ประสิทธิภาพในการจดัตั้งโครงการ  คลองคูเมือง เราก็พฒันากันมาตอเนื่อง เรากม็ี
ทั้งคาใชจายในการอบรม การขอมเิตอรไฟฟา  หรือวาแนวทางของเทศบาลที่จะใหผูที่บกุรุก ขยับขยายออกไปนอกพื้นทีท่ี่
บุกรกุ แตประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ที่ผมสังเกตมาเปนระยะป  สองป  บางครั้งเรายงัทําถนนเขาไป แลวยังมีผูบุกรุกที่
อยูกลางถนนก็มี ก็อยากใหดูประสทิธิผลในการทําโครงการและชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้ลกึๆ ก็อยางที่ทราบ คนจัดทํา
โครงการ  ทําโครงการขึ้นมา  แตวารายละเอียดในการทีจ่ะใชพิจารณาใหพวกกระผมสมาชิก ไดรับรูถึงรายละเอียดวา 
ทานทําไป  กี่เปอรเซ็นตแลว 10 %  20% 50% หรือ 100% ตอนนี้ก็อยากใหมสีวนที่เพิ่มเตมิเขามาในการเสนอ
โครงการใหพวกกระผมไดประกอบการพจิารณาตัดสินใจดวยครับ  ไปที่หนา 144 เกี่ยวกบัรายจายโครงการประเพณี
ตางๆ อยางสมมาน้ําฯ เราตั้งไว 2,000,000 เปนคามหรสพ คาพลุ คาแสดงหรืองานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา    
ที่ตั้งไว 500,000 บาท  เนื่องจากเปนคาวัสดุตาง ๆ ในการจัดทําเอกสาร คาดอกไมธูปเทียน  คาเงินรางวลั  คาโลรางวลั       
แตปนี้โครงการตาง ๆ ที่ตัง้มา 7 – 9 โครงการนี้  รายละเอยีดโครงการตางๆ ลึกๆ เราไมสามารถรูเลยวาทานจะทํางาน
แบบไหนหรือ แหเทียนปนี้ ทานเปลี่ยนวิธีในการจัด พวกผมก็ไมสามารถรบัรูไดวา วิธีการจะเปนรปูแบบไหน  ซึ่ง
ประชาชนก็มีการสอบถามวา ทําไมปนี้ไมมีแหเทียน  แตเมื่อเขามาดูในโครงการ  ก็มีงบประมาณทีเ่ทากบัปที่ผานมา ก็
อยากใหตั้งเปนขอสังเกต  อยากใหมีการแหเทียน  จังหวัดเราอาจจะไมยิง่ใหญ  แตวาเรามีคนแกะเทียนที่เปนคนที่
สามารถทําใหพิธีนี้  โครงการนี้งดงามมาหลายปแลว ก็ไมอยากใหตัดพิธีรถแหเทียนออกจากโครงการนี้ครบั และอยาก  
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ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับงานของสถานธนานุบาล หนาที่ 167 ทานจะเห็นวารบัจริงป 2555  26 ลาน  ป 2556 31 ลาน  
แตผมไมทราบจรงิ ๆ ป 2557 ไดเปน  29 ลาน  แตวาทรัพยสินจําหนายหลุด  ประเภทกําไรในการจําหนายทรัพยหลดุ 
ทรัพยหลุดในป 2557  เพิ่มขึ้นจากป 2555 และ 2556 ครึ่ง ๆ เลย  ประมาณนั้น ซึ่งป 2558 เราก็ยังไมทราบตัวเลข  
แตวาอยากถามถึงรายละเอียด ในทรพัยหลุด เราทําอยางไรกับทรัพยหลุด เราขายใหใคร หรือมรีายละเอียดทีส่ามารถ   
ใชประกอบใหสมาชิกไดรบัทราบหรือเปลา ก็โดยรวมก็ตัง้ขอสังเกตเพียงเทานี้ และก็ขอชื่นชมในการจัดทํารางเทศบญัญตัิ 
แตถาเปนไปไดก็อยากจะให  เวลารางเทศบัญญัติสําหรบัในการพิจารณาของสมาชิก มีรายละเอียดเจาะลึกลงไปอกีซักนดิ 
ผมวานาจะเปนการดีมากครับ ขอบคุณครบั 

นายวิวัฒน  ธนะแพสต     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญผูบริหารครับ 
ประธานสภา 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท    - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ จากทีท่านสมาชิก 
นายกเทศมนตรี  ไดกรุณา  ไดดูในเรื่องของงบประมาณรายรบั  แลวก็รายจายของป 2559  มีการเปรียบเทียบ
ในเรื่องของรายไดทีสู่งขึ้นจากประมาณการที่ตัง้รบัไวแลว  ไดรับมากขึ้น  ประกอบกับในเรื่องของการปรบัลดโครงการ
แผนงานตาง ๆ  เพื่อที่จะใหงบประมาณ  2559 ลงตัว  ก็ตองขอบพระคุณอยางมาก  ที่ไดใหขอสังเกตและคณะผูบรหิาร
ก็จะไดใหขอมลูเพิ่มเติม  แตในรายละเอียดที่อยากจะไดชัดเจน  หรือวาเพือ่ที่จะไดดูในรายละเอียด  ในหลักเกณฑวิธีการ
ก็สามารถที่จะดําเนินการไดในชวงของการแปรญัตติ  ซึ่งมีชองทางการแปรญัตติ ทานก็ไดตั้งการแปรญัตติ  ผูบรหิาร  
คณะอนุกรรมการ  ก็ไปชี้แจงกับทาน  ข้ันตอนน้ันก็จะไดใชเวลาตรงนั้นไดอยางเต็มที่  สวนในเบื้องตนก็คงขออนุญาต
ดําเนินการรายการในเบื้องตนกอน  ประการแรกก็ตองขออภัย  มีการผิดพลาดในเอกสารที่แจกใหกับทานที่เขารวม
ประชุม  กลาวคือเนือ่งจากวาเบือ้งตน  ครั้งแรกการประชุมรางงบประมาณรายจายประจําป  ทางเจาหนาที่  บุคลากร   
ที่เกี่ยวของ  ก็จะไดทําเปนรูปเลมอยางนี้ใหกับผูบรหิารเขารวมประชุมกัน  เพราะวาแตละกอง  ฝาย  ซึ่งในรายละเอียด  
ก็จะมีแยกเปนสวนงาน  แตละกอง  แตละฝาย แตละงาน แตพอมารวมในรูปเลมนีจ้ะตองเปลี่ยนลักษณะทีร่วมกันเปน
แผนงาน  ไมไดเปนกอง  นั่นคือประการที่ 1   เหตุผลก็คือระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณรายจาย  จะตองจัดทํา
เปนเรื่องราว  แผนงาน  วาแผนงานนี้มีรายการอะไรบาง  กท็ําใหเลมนี้ที่คณะผูบริหารประชุมกันครั้งแรก  เพื่อทีจ่ะให 
แตละกอง  ทานรองนายกฯ  ผมและผูอํานวยการกอง  หรอืเจาหนาที่แตละกอง  ไดมาใหขอมลู  มาช้ีแจงทลีะระดับ   
แตละกองไป  จึงไดเรียงเปนกอง  พอหลังจากจบสิ้น  ไดขอตกลงอยางไรแลว  มีการปรบัลด  มีการเพิม่อะไรแลว         
ก็จะมาจัดทําเปนรูปเลมใหม  ตามลักษณะที่เปนระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณ  ที่นี้เกิดผิดพลาดทีเ่มื่อสักครู     
ผมกเ็ปดดูแลว  ไดคุยกับผูบรหิารแลว  ก็จําไดวาตัวเลขบางตัว  เรามีการปรับลดงบประมาณลง  เชนยกตัวอยางวา  
โครงการความรวมมอื  การพัฒนาการศึกษากับจุฬาฯ กับมหิดลฯ กับเกษตรฯ อะไรตาง ๆ  ที่เดิมเคยตั้งไวปละประมาณ 
800,000 บาท  ซึ่งปนีเ้ราปรบัลดลงมา  เหลือ 500,000 หรือ 600,000 อยางนีเ้ปนตน  แลวเรื่องเก็บตัว นักกีฬา 
การฝกซอม เรื่องการแขงขันกีฬาระดบัภาค  ระดับประเทศ ก็มีการปรบัลดลงมา  เนื่องจากวามีขอจํากัดในเรื่อง
งบประมาณ  เหลานี้ทีเ่ราไดจัดไวเรียบรอย  ก็ปรากฏวาในเอกสารนี้  ที่เปนตัวเลขแผนขวาง  คือจบจากแผนขวางเสร็จ  
ก็จะเปนรายละเอียดซึง่อันนี้กจ็ะเรียงวา แตละงาน  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบ  แผนงานดาน
การศึกษา  เปนแผนงานไป  ตัวเลขแลวก็จะมีรายละเอียดวาในเหลานั้นเปนรายละเอียดการใชงบประมาณ  สิ่งทีม่ัน
ผิดพลาดก็คือวา  ขอเอาตัวเลขที่ตรงกับทางผูบริหารตัดทอนแลว  จะอยูในรายละเอียดการแจงวางบกอนนี้เทาไหรแลวใช
อะไรบาง  อยางกรณีทีท่าน  สท.อาทิตย ไดช้ีแจงวา แผนขวางที่บอกวาฝกซอมดนตรีและวงโยธวาทิต    ในแผนขวาง
หนาที่ 51  เขียนโครงการไว  150,000 บาท แตไปเปดดูในรายละเอียดหนา 141 กลายเปน 700,000 บาท ก็
เนื่องจากวาในเบื้องตนการที่คณะผูบรหิารไดพจิารณาในเบือ้งตนนั้น  ก็เดิมที่วาวางแผนการฝกซอมดนตรี และ           
วงโยธวาทิตของโรงเรียนไวที่ 150,000 บาท แตบังเอิญวาเราไดรบัหนงัสือจากบริษัท JSL  ดวนมา ตองการใหเทศบาล
ไปรวมรายการกิก๊ดู  เหมือนปที่แลวเพื่อใหนกัเรียนทีส่นใจทีอ่ยากจะไปดําเนินการรายการโครงการกิ๊กดู  จึงเกิดโครงการ
นี้ขึ้นมาอีกโครงการหนึ่ง คือ 150,000 ในการที่จะไปแขง ซึ่งก็ไปตามกําหนด ถาชนะรอบแรกก็เขารอบสอง  ชนะรอบ
สองเขารอบสาม  ชนะรอบสามก็ชนะเลิศ  ก็เลยเอา 2 โครงการนี้เขามารวมในโครงการเดียวกัน เขียนไว 300,000  
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เขียนไวในหนา 141 แตวาในหนาแผนขวาง  ไมไดมีการแกไข  ซึ่งตรงนี้ก็เปนสวนหนึง่  ที่ทําใหเราตองเกิดความเสียเวลา  
แลวก็ทําใหไมตรงกันบาง  ผมก็ตองกราบขออภัย  ทานสมาชิกสภาทุกทาน เนื่องจากวาเปนขอผิดพลาดเรื่องเอกสาร  
เนื่องจากวามีการเปลี่ยนแปลงรูปเลม ระบบที่ใหผูบรหิารพิจารณาอยางสะดวกตามกอง พอเสรจ็จากกองคอยมาทํา
รูปเลมแบบใหม ตามระเบียบวิธีงบประมาณ ซึ่งจะตองมาจดัทําเปนแผนงาน  เปนงาน  ซึ่งในงานหนึง่ก็อาจรวม     
หลายกองไวดวยกัน  อันนี้ก็ตองขออภัยและรับขอสังเกต  ขอที่ผิดพลาดในเรื่องนี้ไปปรบัปรุง  แกไข   สวนในรายละเอียด
ที่เพิ่มเติมวา  ที่ทาน สท.อาทิตย ไดกรุณาใหขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องพัฒนารายไดของทางเทศบาลเราวาจากการดูทีห่นา 4 
ประมาณการป 2557  ไดมีประมาณการายจายและรายรับ  เปรียบเทียบจากคําแถลงอยูทีห่นาแรก คําแถลง
งบประมาณรายรบัทั้งสิ้น 486 ลาน  ในป 2557  แตวาประมาณการเราบอกวา ประมาณการไวที่สามรอยกวาลาน   
ซึ่งมันเพิ่มขึ้น  ประมาณการรับไวที่ 384 ลาน  แตวารับจรงิป 2557  486 ลาน  สูงกวาประมาณการรายรบัอยูที่  
102 ลานเศษ  อันนี้เรียนวา  เนื่องจากวาในการจัดทํางบประมาณตามระเบียบเขายกเวนกรณีที่เปนเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  ไมตองเอาเขาสภาไมตองออกเปนเทศบัญญัติ  อยางเชนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสรางโรงเรียน  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  
ที่เปนนโยบายของรัฐ จัดสรรเงินตรงมาใหเลย  เมื่อมาแลวทองถิ่นนั้นก็ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ระบุวัตถุประสงคมา
ชัดเจน  ตองดําเนินการตามนั้น  เพราะเปนนโยบายของรัฐ  ก็เลยไมปรากฏในรายไดเขามาในสวนของเทศบัญญัติ      
แตวาในรายงานแถลง เขาตองรายงานแถลงวา ยอดรวมทั้งสิ้น ที่มีเงินผานเขามาในเทศบาล  ยอดเทาไหร  ก็จะเปน
ขอเท็จจรงิวาเรา  ถาไมมีการประสานงาน  ขอรับการสนบัสนุน ในลักษณะอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในสวนกลางจากกรม      
ก็เปนศักยภาพของเราเหมือนกัน  เพราะวาแตละเทศบาล กจ็ะไดรับไมเทาเทียมกัน  ไมเหมอืนกัน  ข้ึนอยูกับสภาพ   
การนําเสนอโครงการจากขอเทจ็จริงหรอืปริมาณงานทีเ่ราไดดําเนินการอยู  อันนี้ก็เรียนวาก็เปนสวนหนึ่งทีท่างผูบริหาร  
ไดมีความพยายาม ในการเพิ่มรายได  และอีกสวนหนึ่งกเ็กิดจากการที่เรามผีลงานแลวก็การขอรบัการสนบัสนุนจาก
สวนกลาง  เขาไดมีเงินเขามาชวยพัฒนาเทศบาลเราได  สําหรบัในหลักการของปนี้ คณะผูบริหารไดรับรางเสนอ
งบประมาณ รายจายประจําป จากสวนของทานปลัดฯ  ทานผูอํานวยการกอง  และกองวิชาการและแผนงานซึ่งเปน
ผูรบัผิดชอบเรื่องนี้  เสนอขึ้นมาเบื้องตน  รายรบัทัง้สิ้นกับรายจาย  หักกันแลวเปนงบประมาณขาดดุล  คือมีรายรับนอย
กวารายจายจริง 5,300,000 บาท  นั่นหมายความวายังไมพิจารณา  มีติดลบ  5.3 ลานบาท  คณะผูบริหารมีแนว
ทางเลือกแค 2 ทางเลือก เทานั้น คือ 1. เราจะทําอยางไร  ใหปนี้สามารถทีจ่ะมงีบลงทุนได อยางที่ทานสมาชิกไดชวย
กรุณาวาทําอยางไรที่จะทําใหมกีารพฒันา มีการลงทุนคาครภุัณฑที่ดินและสิง่กอสรางบาง อยางนี้ก็จะทําใหประชาชน 
อาจจะไมเห็นผลงานของทางเทศบาลเรา ซึ่งเปนเปนขอจํากดั  คณะผูบริหารก็เลยมีความจําเปนวา 1. การที่จะหาเงิน
งบประมาณใหเหลือคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางได เราจะตองวาสวนไหนทีจ่ะเพิ่มรายรับได แลวก็ตองไปลดรายจาย
เพิ่มตองไปหาเพิ่ม ลดรายจายอะไรที่ไมจําเปนก็ตองปรับลดต่ําลงไปบาง ก็ทําใหเราก็ไดดูรายละเอียดเปรียบเทียบรายรบั
ยอนหลงั 5 ป ในรายรับยอนหลัง 5 ป ก็จะเห็นวาในสวนที่ 1 ก็เปนสวนที่ทางเทศบาลจัดเกบ็เอง เปนเงินทีเ่ราจัดเก็บ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายภาษีโรงเรือน ที่ดิน สิง่กอสราง คาธรรมเนียม ภาษีปาย รายไดอื่น รายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ 
ที่รวมกันทัง้ป ถาดูจากขอมูลแลว ทานสมาชิกกจ็ะเห็นหนาที่ 3 คําแถลงงบประมาณ ประมาณการรายรับที่เราจัดเก็บเอง 
ซึ่งมีทัง้หมดอยู 5 รายการดวยกันก็เห็นแนวโนมเพิม่ขึ้นทุกป อันนี้คือศักยภาพ และประสิทธิภาพ วันนี้แนนอนถาจะมอง
ใหลึกลงไปอีกวาเรามีขีดความสามารถมากนอยเทาไหร ถาจะเปรียบเทียบจากประมาณการรายรบัแลวก็ยอดรายรบั
ทั้งสิ้น อยางเชนผมยกตัวอยาง ป 2557 เราประมาณการรายรับอยูที่ 50 ลาน แลวกร็ายรบัรวมทั้งสิ้น 384 ลาน 
คํานวณแลวจัดเก็บเอง 50 ลาน ก็ประมาณ 14%  14% ของรายไดทั้งหมดของทองถิ่นเรา  ทานดูตรงนี้ทานอาจจะงง
วา 14% มีความหมายอะไร ก็หมายความวารายได 100 บาท เปนทองถิ่นเราเปนเทศบาลเองหาไดเอง 14 บาท      
ตองอาศัยรัฐบาล 86 บาท นั่นหมายความวาความอยูรอดของทองถิ่นในประเทศไทย ตองอาศัยรัฐบาล แต 14% เปน
ยอดที่เราภูมิใจ เพราะอัตราคาเฉลี่ยทั่วประเทศของ อปท. ทั้งประเทศ 7,000 กวาแหง จัดเก็บเองไดไมเกินรอยละ 8 
รอยละ 9 นี่คือคาเฉลี่ยของประเทศ แตเราได 14%  นี่คือสิ่งที่เราคิดวาเราไดทําหนาที่ในสวนของการพฒันารายไดที่
พึ่งตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถแลว  อันนี้คือสวนหนึ่ง  สวนในเรื่องของการลดรายจายปนี้ ก็แนนอนครับ 
โครงการไหนทีเ่ราสามารถจะปรบัลดได ก็ตองปรบัลดลงไป เชนเมื่อปที่แลว ครบรอบในการที่เราจะตองพฒันาบุคลากร 
ไมวาจะเปนพนักงาน หนวยสนับสนุน กรรมการชุมชน อสม. องคกรชมรมตาง ๆ ที่ขับเคลื่อนเทศบาลเราดวยกัน แนนอน
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เราทํางานรวมกัน    ในการที่จะสงเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาก็ตองมกีารจัดดูงานตางจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยน แลว
ก็นําประสบการณน้ันมาพิจารณา ใน 4 ป เราจะจัดแคครัง้เดียว นั้นก็หมายความวาเปนการลงทุนพัฒนาบุคลากร เมือ่ป
ที่แลว ป 2558    สภาเห็นชอบแลว เราใชงบนี้ไปเกอืบ 5 ลานบาท แตป 2559 โครงการเหลานี้ นําออกหมดเลย ไมมี 
อยางนี้เปนตน  น่ีคือหลักกรอบใหญที่เราคิดกอนทีจ่ะลงรายละเอียด เจาะลึกลงไป เอาหลักการกอน สวนที่ 2 ก็ดู
รายละเอียดโครงการตาง ๆ ที่อะไรพอปรับลดได เชน เรื่องกีฬานักเรียน กเ็ปนหัวใจวาเราไดสงเสริมมาโดยตลอดในการ
เขารวมการแขงขันระดบัภาค ระดับประเทศ เรามงีบประมาณมากเราก็สามารถใหเด็กไปรวมไดมาก แตปนี้จําเปนตองลด
เด็กลง ลดโอกาสลงเพราะเม็ดเงินกจ็ําเปน เชนเรือ่งฝกซอมเด็กเพื่อไปแขงขันกีฬา ปหนึ่งเราตั้งไว 800,000 บาท ใน
การฝกซอมแขงขัน 2 ระดับ คือ ระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งกอนไปแขงขันก็ตองเก็บตัว 30 วัน หรือ 15 วัน หรือ 
20 วัน ข้ึนอยูกับงบประมาณ ปนีเ้ราตัดงบลงเหลอื 600,000 บาท อยางนี้ เปนตน ถาคิดเปนรอยละก็เทากับลดลงไป 
200,000 บาท ไปแขงขันระดบัประเทศ ระดับภาค ปรบัลงลงเพราะเราสงเด็กนอยลง อยางเปนตน สิ่งเหลานี้คณะ
ผูบริหารไดตระหนักและคิดเสมอวาอะไรทีจ่ะตองปรับลด อะไรที่จะตองตอยอดตอ เชน โครงการที่เราพฒันาสงเสรมิ   
เด็กนักเรียนที่ตองไปทัศนศึกษาเพื่อสรางเสริมประสบการณ เปนเรื่องสําคัญ เราก็ดําเนินการมาตอเนื่อง 300,000 บาท 
ไมตัด เปนการใหโอกาสนักเรียน อยางทานสมาชิกหลายทานก็อภิปรายสนับสนุนวาโครงการนีเ้ปนโครงการที่ดี เด็กก็จะมี
ความประทบัใจ และมีโอกาส เด็กที่เราหยบิยื่นโอกาส ลงทนุ 300,000 บาท กับเดก็ประมาณ 5,000 กวาคน ที่ไมได
ไปทั้งหมด เพราะไปไดแคไมกี่รอยคน แตวาสิ่งที่เราใหเขาวันนี้ มันจะเปนประสบการณชีวิตที่จะเอาไปใชในวันขางหนา 
เราตองลงทุนเพื่อเด็กอยางนี้เปนตน ผูบรหิารก็ไมตัด ยังใหคงอยู งานประเพณีอะไรที่ยงัสามารถอยูได รักษาได ก็อยูตอไป 
ไมเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกระบวนการแหเทียนเขาพรรษที่ทานสมาชิกตั้งขอสังเกต ก็เปนความคิดของแตละบุคคล 
บางคนก็เห็นดวย บางคนก็ไมเห็นดวย แตคณะผูบริหารกอนปรับเปลี่ยนไดมีการประชุมผูทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชน 
กรรมการชุมชน สวนของวัฒนธรรม คณะสงฆ นํามาประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดแหเทียนเขาพรรษาก็เห็นวาเรายอนยคุ
เปนเทียนแบบดั้งเดมิ มีการหลอเทียนและเปนสาระในการทีจ่ะถวายเปนพทุธบูชา ก็เกิดประโยชนในอีกแงมุมหนึ่ง แลวก็
ยังเปดพพิิธภัณฑเทียนเพื่ออนรุักษศิลปะพื้นบานในการแกะสลักเทียนไว อยางนี้เปนตน เนื่องจากงบประมาณจํากัด         
ก็จะลงทุนทางดานนี้ ก็จะตองใชเงินอยางมาก และอุดหนุนโรงเรียนเราตั้งไวปละ 600,000 บาท ใชปหนึ่งมันเกิน      
คนที่เขาชวยสนับสนุนไมวาจะเปนโรงเรียน วัด กรรมการ องคกรทีส่นับสนุน ตองหาเงินมาชวยเพราะเงินที่เราชวยชุมชน
ในการจัดขบวนเพียง 8,000 บาท เทานั้นเองตอชุมชน ในเรื่องขบวนแห ในเรื่องของซุมหลอเทียนกป็ระมาณ 8,000 
บาท รวม 16,000 บาทตอชุมชน  แลวก็มีการกําหนดรางวัลตาง ๆ คาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ก็เปนเรื่องที่     
ถาจะลงทุน ลงรายละเอียดวามกีารใชจายโครงการอยางไรบาง ก็ขอเชิญทานสมาชิกเราไดตรวจสอบ ไดดูกันไดอยาง
เต็มที่ไมเปนปญหาเพราะดําเนินการโครงการตาง ๆ นั้น ก็ตองเปนไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ วิธีการการเงิน      
มีเอกสารหลักฐานชัดเจน ไมวาจะเปนของทางสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ก็ตองเขาตรวจวาเงินแตละประเภทเราใชจาย
ถูกตองไหม ถาไมถูกตอง ก็ตองมีการปรับปรงุหรือเรียกเงินคนื ก็ขอใหทานสมาชิกไดสบายใจได แตถาทานสนใจใน
โครงการใด ในรายละเอียดทานสามารถที่จะมาขอดูไดทันที ไมมีปญหาใด ๆ แตวาถาจะใหมาแจงรายละเอียดในเอกสาร
ลักษณะของงบประมาณ ทําไมได ไมสามารถดําเนินการได ก็เขียนเพียงหลักการวา หมวดนี้ งานประเภทนี้ จํานวน
เทาไหร ใชอะไรบาง ก็อยูในกรอบของแนวทางนั้น สําหรับในสวนที่เรียนสอบถาม  หนาที่ 19 การอบรมพื้นฐานในการ
ปฏิบัติและอบรมความรูเฉพาะดาน อันนี้คณะผูบริหารไดพิจารณาแลววามีความจําเปนเพราะวาการทํางาน ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมทีั้งคนใหม คนเกา ที่ยายหมุนเวียนเปลี่ยน  การอบรมดานนี้กเ็ปนสวนสําคัญทีอ่งคกรจะตองมกีารพฒันา
คน สวนการอบรมนอกสถานที่ตัดออกหมดแลว อันนั้น 4 ป ตอครั้ง แตการพัฒนาคนเราหยุดไมได จะมีเรื่องของวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ เปลี่ยนแปลง เราจงึแยกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเรื่องการปฏิบัติงานพื้นฐาน คือความรูทั่วไปที่พงึทราบ 
พึงรู เชน สิทธิของเขา เรือ่งระเบียบ เรื่องขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับเขา เรื่องวินัยอยางนีเ้ปนตน แตถาเปนเรือ่งเกี่ยวกบั
ความรูเฉพาะดาน  วันนี้เราอยากจะใหพนกังานเรามีความรูเฉพาะดานการพัสดหุรือการจัดซื้อ จัดจางระบบใหม ซึ่งจะ
เกิดข้ึน เชน ตอไปนี้จะตองมีการจัดซือ้โดยระบบ e-market  e-bidding เปนเรือ่งใหม ถาเราไมมีสวนเหลานี้ใหเขา คง
ไมได เราพยายามเต็มที่ในสวนทีเ่ราตัง้งบประมาณเพือ่พัฒนาบุคลากร   อยางนี้เปนตน ในสวนของโครงการอบรมพื้นที่
เสี่ยงภัย 60,000 บาท อันนี้ทําอะไร เนื่องจากเปนขอเสนอของผูปฏิบัติงาน ก็คือศูนยความรวมมอืปองกันและบรรเทา-
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สาธารณภัย หรืองานปองกันฯ ซึ่งเขาปฏิบัติงาน เขาเห็นจุดเสี่ยงวาเวลาเกิดเหตุพื้นทีเ่สี่ยงภัยซึ่งมันเขาอยาก ถนนแคบ 
เปนตรอกเปนซอย ไมใชถนนใหญ ถาเกิดเหตุข้ึนมาเราจะทาํอยางไร เราจะตองไปดูแลจัดการอยางไร จงึไดจัดทํา
โครงการนี้  โดยจะเลือกพื้นที่เสี่ยงภัย แลวใหบุคลากรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมาอบรม เกิดความรู การเกิดเหตุ ระงับเหตุ
เบื้องตน จะตองทําอยางไร อยางนี้เปนตน เปนเรื่องที่เกิดจากสิ่งที่เปนการเตรียมการปองกัน เปนขอมูลจากผูปฏิบัตงิาน
นําเสนอขึ้นมาถงึผูบรหิาร ผูบรหิารก็จะพิจารณาวาอยางนี้จาํเปนไหม เกิดประโยชนไหม มีวิธีการทําอยางไร ถาเห็นวามี
หลักการ กเ็ห็นชอบ แตถาจะมาอธิบายความใหละเอียดขนาดนี้มันก็คงจะเปนเรือ่งยาก เพราะพวกผมผูบริหารเวลา
ประชุมงบประมาณใชเวลา 2 วัน แลวแตละกองแตละฝาย แตละงาน ตองมาช้ีแจงใหพวกผมทราบ ซักเตม็ที่ วาทํา
อยางไร รายละเอียดอยางไร เกิดประโยชนอยางไร อันนี้อยาเพิ่ง งบประมาณตัดไวกอน ก็ขอใหทานสมาชิกไดมั่นใจ     
ในสวนหนึ่งวาคณะผูบรหิารไดดูแล แลวก็ใชจายงบประมาณตลอดจนพจิารณาโครงการตาง ๆ ทีฝ่ายพนักงานเทศบาล
นําเสนอขึ้นมาโดยละเอียดรอบคอบและคิดวาใชเงินอยางคุมคา และเปนประโยชน วันนี้ก็เรียนในหลักการเบื้องตนกอน 
สวนขอผิดพลาดเกี่ยวกบัตัวเลขในเอกสารแผนขวางที่ไมตรงกัน ขออนุญาตขออภัย และขอใหในทางฝายทีเ่กี่ยวของ    
กองวิชาการฯ ไดพิมพเอกสารใบนี้แจกใหทานดวย ขอแกไขไปเลย เพื่อจะไดไมผิดพลาด สวนขอมูลที่ถูกตองคือเอกสาร 
ที่อยูในหนารายละเอียดแลว แตกตางที่แผนขวางเทานั้นเอง ในสวนผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเทานี้กอน สวนทีเ่ปนสวน
คําถาม ขอสังเกตจากทานสมาชิกผูทรงเกียรตหิลายทาน เกีย่วของกับรองนายกฯ ทานใด  ที่ดูแลงานแตละดาน ก็ขอ
อนุญาตทานประธานไดใหรองนายกฯ แตละทานไดใหขอมลูเพิ่มเตมิ ช้ีแจงเพิ่มเตมิจากผมที่ไดพูดในกรอบหลักการ 
ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย   เชิญทานรองฯ นุชากร  ครับ 
ประธานสภาฯ                  

นายนุชากร  มาศฉมาดล    - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน  คงจะมีคําสอบถาม  
รองนายกเทศมนตรี รายละเอียด ของ  ขออนุญาตเอยนามทานอาทิตย กฤตตาคม  ทานนายกฯคงจะอธิบายเรื่อง
ของงบประมาณเกบ็ตัวนักดนตรี  ใหทานไดรบัทราบแลวนะครับ แลวของทานพเิชฐ  เรื่องของรายละเอียดงบประมาณ
งานประเพณีแหเทียน ทานนายกฯไดอธิบายทานฟงแลว คงจะมีอยู 3 เรื่อง ที่ยงัเหลืออยูก็คือทานสรายทุธ ชาติบัญชากร  
ขออนุญาตเอยนามทาน  ไดสอบถามงานวิชาการในหนา 97  ที่มีเงินเพิ่มมาเปน  1,150,000 งบประมาณสวนนี้เพิ่ม
ขึ้นมาจรงิๆ เดิมที่เราตั้งไวในป 2557 2558 เราตั้งไว 700,000 บาท แบงเปน 2 กลุม 2 ครั้ง  คือจัดในครั้งแรก  
นักเรียนที่ไปแขงขันระดบัภาค  ซึ่งปนี้แขงทีจ่ังหวัดชัยภูมิ  นักเรียนที่ไปแขงขัน 88  กิจกรรม  รอยเอ็ดเราไปแขงขัน  
นักเรียนและคุณครูทัง้หมด  ประมาณ 400 คน 3 วัน  เราใชเงินประมาณ  460,000 บาท ซึ่งก็ไมไดนอนทุกวัน      
เด็กไปเชา เย็นกลับ ใชรถ 4 คัน รับสงทุกวัน เพราะวาจะไดประหยัดคาใชจายในเรือ่งของโรงแรม  แตปนี้มีความจําเปน     
ที่จะตองมีการตั้งเพิ่ม  เนื่องจากวาในการแขงขันระดับภาคเสรจ็  ตองไปแขงขันในระดบัประเทศตอ จรงิๆ กําหนดไววันที่ 
30 -31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม ทีผ่านมา  แตปนี้ทางเจาภาพระดับประเทศคือเทศบาลนครปากเกร็ด ไมสามารถ
จัดในวันดังกลาวได  เนื่องจากจงัหวัดไมสามารถใหทางเทศบาลนครปากเกร็ด  จางวิธีพิเศษ จํานวน  50 ลาน  เทศบาล
นครปากเกร็ด  ตองใชวิธีปกติ  คือวิธีจัดซื้อ  จัดจางตามวิธีปกติ  จึงไมสามารถจัดไดในปงบประมาณนี้  ทางอิมแพ็ค 
เมืองทองมีวันวาง 14-15-16 เดือนตุลาคม  ทางกรมฯ  ก็มี หนังสอืแจงมาทางเราวา ปงบประมาณนี้ไมสามารถที่จะจดั
ระดับประเทศในงบประมาณประจําป 2558 ได  งบประมาณ 2559  น้ีจึงซอน 2 อยาง คือ 1.ตองจัดเหมือนเดิม 
700,000 บาท และปนี้ สํานักการศึกษาขอเพิม่เปน 100,000 บาท เปน 800,000 บาท เนื่องจากวาจัด
ระดับประเทศในปนี้  นักเรียนและครูเรา ไดไปประมาณ 100 คน  จัดแขงขันระดับภาค  400 ไดประมาณ 100 คน 
แลวคาใชจายที่ตองไปกรุงเทพมหานคร  รวมทัง้ไปออกรานนิทรรศการ ที่เราเคยไปออกกันทุกป  จะใชงบประมาณ 
ประหยัดสุด   ก็คือ ประมาณ 350,000 ทางสํานกัการศึกษา  ขอมาปนี้เปน 800,000 บาท  สวนอีก 350,000 คอื  
เปนการแขงขันระดบัประเทศ ที่จะจัดแขงขันในวันที่ 14 15 16  เดือน ตุลาคม จึงทําใหงบประมาณเพิ่มขึ้นในสวนนี้    
สวนที่ 2  การมอบประกาศนียบัตรใหเดก็นั้น  ที่งบประมาณเราเปน 150,000 บาท จริงๆ ในขอเทจ็จริง รายละเอียด
คืองบประมาณสวนนี้  เราจัดมอบใบประกาศนียบัตรเด็กจบ ป.6  มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6   เราจัดมา  
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2555 2556  ปละ 100,000 บาท แตป 2557  เราเพิม่ 50,000 บาท มาแลว  ป 2558 เพราะวาเรามกีารจัด
ของเด็กอนบุาลทุกโรงเรียนทีจ่บ  ที่เปนงานบัณฑิตนอย ใชงบประมาณ 50,000 บาท   งบประมาณจึงเปน 150,000 
บาท  เพราะวาเรามบีัณฑิตนอยเขาไปรวมดวย  สวนที่ 3 คือ อันน้ีเปนโครงการ ที่เราทํามาแลว 13 ป ก็คือ
สถาบันการศึกษา  ไมวาจะเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
ทุกมหาวิทยาลัย จริงๆ เราเพิ่มขึ้นดวย เพราะมีมหาวิทยาลยัราชภัฎรอยเอ็ด  แตวางบประมาณปที่แลว  เราตั้งไว 
6,000,000 บาท  เราอยากประหยัดงบประมาณเพิม่ขึ้น  ตามขอสังเกตของทานสมาชิกหลายครั้ง  ผมไดประสานไปยงั
สวนที่ปรึกษา เราเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดร.วรวรรณ ก็บอกวา ถาปงบประมาณ 2559 ทานอาจจะเดินทางมา
เพียงปละ 1 ครั้ง  แทนทีจ่ะมา 2 ครั้ง อีกครั้งหนึ่งกจ็ะลักษณะสงนักศึกษาลงมาไมตองจํานวนเยอะ ก็เปนการพัฒนาให
เราไดตอยอด  ประหยัดงบประมาณ  ตัดลงไปได  200,000 บาท  ทานสมาชิกไมตองเปนหวงในเรื่องคุณภาพ กอนที่
จะตัดงบประมาณ  เราไดประสานไปยังภาคสถาบันที่เปนทีป่รึกษาของเราวา  แผนงานโครงการนี้  ยังเดินตอไปได  โดย
ไมสะดุด  เพียงแตวาปรมิาณที่เขาจะลงมาอาจจะมีจํานวนนอยลง  เชน  จุฬาลงกรณ  ที่เดินทางมาในเดือนสิงหาคม  
โดยปกติจะมีนักศึกษาระดับปรญิญาเอก  ปริญญาโท  ประมาณ 15 คน ไปอยูกับเราประมาณ 1 สปัดาห   เขาอาจจะ
ปรับเปลี่ยน  ใหมีนักศึกษามาประมาณ 10 คน ก็จะอาจจะอยูไมนานเหมือนเดมิอยางนี้  คือ ทําใหงบประมาณไมสะดุด   
อยางของ ดร.คําแกว  ทานก็บอกวาปละ 1 ครั้ง ก็นาจะพอเพียง  เพราะวาเราสงครูไปที่อนุบาลกรแกวที่
กรุงเทพมหานคร  สลับกัน  งบประมาณกล็ดลงได แตประสทิธิภาพก็คงจะเหมอืนเดิม  ไมตองเปนหวง ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - เชิญทานรองฯ วัฒนพงษ  ครับ 
ประธานสภาฯ                  

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์    - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  สําหรับโครงการ
รองนายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกใหเกียรติในการแนะนํา ก็ตองขอบคุณทุกทาน เพราะวาหลาย ๆ โครงการทาน
สมาชิกกเ็ห็นดวยในเรื่องที่ทางเทศบาลเอง  ที่ทางกองสาธารณสุขฯ เอง  ทุกกอง  ไดจัดทําโครงการขึ้นมา  ไมวาจะเปน
โครงการผูสูงอายุ  ที่ทานสมาชิกก็ไดกลาวถึง  และไดชื่นชมเปนกําลังใจใหกบัพนักงานที่ไดต้ังใจในการทํางาน  ให
โครงการตางๆ ไดสําเรจ็ลลุวงไปไดดวยดี  และอีกหลายโครงการทีท่านสมาชิกก็ไดพูดถึง  และใหขอเสนอแนะก็เปน
ประโยชนอยางมาก  ก็คงจะขอใหขอมลูเพิ่มเตมิ  ประมาณ 2-3 โครงการครบั  แนนอนวางบประมาณของทางเทศบาล  
มีขอจํากัดในเรื่องบประมาณ  ในหลาย ๆ โครงการ  อยางทีท่านสมาชิกไดเขาใจวา  ก็เปนสิ่งที่ถูกตองเลย  หลาย ๆ
โครงการเปนโครงการที่จําเปนและมีความจําเปนอยางมาก ๆ แตงบประมาณบางครัง้อาจมีการลดลงหรือเทาเดมิ ทั้ง ๆ ที่
มองกลุมเปาหมายแลวไมนาจะทําไดดวยซ้ํา ในหลายๆโครงการ คาเฉลี่ยตอ 20 ชุมชน  เฉลี่ยตอโรงเรียน เฉลี่ยตออะไร
ตาง ๆ  มันเหลอืนอยมาก แตแนนอนวา ภายใตงบประมาณจํากัดของเทศบาล  ก็จําเปนที่คนทํางานจะตองทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ  ภายใตขอจํากัดในตรงนั้น  ก็เลยจึงตองมีการตั้งงบประมาณนอยลงบาง  แมวากลุมเปาหมายเราจะมี
เพิ่มขึ้นก็ตาม  แตแนนอนในทุกโครงการที่ไดเปนโครงการออกมา  ผมมีความมั่นใจวาไมวาทุกทีมงานของคณะผูบรหิาร  
นําโดยทานนายกฯ บรรจง  หรือแมแตพนกังานในระดับทํางานจริง ๆ กม็ีความทุมเทในการทําโครงการนีทุ้กโครงการ  
ภายใตเงื่อนไขงบประมาณที่จํากัด ทีเ่กิดข้ึนตรงนั้น  ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ยกตัวอยางโครงการพัฒนาการรกัษา
ความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ตองขอบคุณทางทานสมาชิกสภาที่ไดพูดถึงวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความ
จําเปนอยางมาก ๆ เพราะวาบานเมอืงของเราแนนอนในภาพรวม มันก็ออกมายอมรับได ในเรื่องของความสะอาด        
มีเสียงชื่นชมกันมากในหลาย ๆ สวน   แตแนนอนในโครงการในงบประมาณ  เพียงเทาน้ี จะเพียงพอหรือไม  อยางไร      
ก็นําเรียนในเบื้องตน  มันไมนาจะพอเพียง  แตเราก็ตองทําใหดีที่สุด  ก็เลยจําเปนตองเนนในเรื่องจุดที่จําเปน ตองพฒันา
หรือปรบัปรุงกอน  อยางโครงการหนึ่งตอนนี้  ของการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ทาง
ทีมงานกเ็ลยเนนใหเรื่องทีเ่ราเห็นไดชัด  เนนในเรื่องของเยาวชน เนนเรื่องของชุมชน  ที่ซึ่งตองมกีารพฒันากอน  อยาง
โครงการตรงนี้ จะมีโครงการยอยอกี 3 – 4 โครงการ   ไมวาจะเปนโครงการหนาโรงเรียนนามอง  หลายทานอาจจะเหน็
ปญหาวาโรงเรียนตาง ๆ  เชนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  รอยเอด็วิทยาลัย  สตรีศึกษา  เวลาเด็กนักเรียนเลิกมา  ออกจาก
ตรงนั้นจะกลับบานแลว  สิ่งทีเ่กิดข้ึนคือ  เศษความสกปรกที่เกิดขึ้นอยูบรเิวณตรงหนาโรงเรยีนนั่นเอง  ตรงนี้โครงการนี้
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เขาไปเสริม เขาไปประชุมรวมกบัทางโรงเรียน  ทางนักเรียน ผูประกอบการใหรวมกันพัฒนา แมแตเชื่อมโยงพอคา  แมคา  
หนาโรงเรียนดวย  ตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงวาทางโรงเรียนจะมาเชื่อมโยงกันไดอยางไรเพื่อใหหนาโรงเรียนนามองขึ้น 
ปราศจากความสกปรก คือประมาณอยางนี้ โครงการหลายโครงการ  แมแตโครงการชุมชนปลอดขยะ  Zero Waste  ซึ่ง
ทางกองสาธารณสุขฯ เองกห็มายมั่นปนมอื  ทําใหได ทําใหโครงการนี้  ไดรับรางวลันี้ใหได  แลวในปที่ผานมาก็ใชเงินจาก
โครงการนี้  ไปเริ่มอยูที่ชุมชนหนองหญามา  ในการทําโครงการ Zero Waste  ใหเกิดขึ้น  ก็ไดพัฒนาข้ึนในระดับหนึง่  
แตแนนอนวาอีกซักงบประมาณหนึง่ ปหนา อาจจะเห็นรูปเห็นรางมากขึ้น   พอหนองหญามาเสร็จ  ก็จะไปชุมชนอื่น
ตอไป จะมีโครงการในเรื่องของการอบรม อยางทีผ่มไดนําเรยีนแลววา  มันมีหลายโครงการที่แตกยอยออกไปจากนี้     
ในแตละโครงการ ในการที่จะพัฒนาบานเมอืงโดยเราจะมุงเนน อันไหนที่มีความจําเปนกอน  อะไรที่เปนปญหากอน ก็
ตองลงไปลุยตรงนั้น จงึทําใหเกิดโครงการนี้เกิดข้ึนมา และอกีโครงการหนึ่งอยางที่ทานสมาชิกไดพูดถึงคือโครงการทําบญุ
ตลาด ตลาดสดของเรา มี 3 ตลาด ไมใชทําบุญตลาดกันทกุป กอนหนานั้นเราจะสนบัสนุนให  ตลาดแตละตลาดจะไดมี
งบประมาณสนับสนุนใหเขา ครั้งละ 20,000 บาท แคนั้นเอง ในการทําบุญตลาด ซึ่งจากที่เห็นในหลาย ๆ ตลาด  เขาทํา
เกินงบประมาณไปอยางมาก ยกตัวอยางตลาดหนองแคน  ทั้งเลี้ยงพระ  ทั้งเชา ทั้งเย็น  จัดงานเลี้ยงเวทีใหญโต   มีนัก
ดนตรีมากมาย  ตลาดทุงเจรญิจะมีการทําบญุเปนวัน ๆ เลย ตลาดสระทองบางทกี็จะมีหมอลํามา ซึ่งตรงนั้นเองทาง
เทศบาลเองกห็ลาย ๆ ปมา เราสนับสนุนไปปละประมาณ 20,000 บาท ใหทางชุมชนหรือทางตลาด ในการทีจ่ะดูแล
จัดการเอง แตแนนอนไมเพียงพอในการบรหิารจัดการในตรงนั้น  ทางตลาดเองก็ของบประมาณเขามา ก็เลยมีความ
จําเปนวา เมือ่โครงการตรงนี้  มันมีอะไรที่แอบแฝงพอสมควร ไมใชวาจะเอาเงินไปทําบุญ ใหทําบุญเชาเย็นเทานั้นเอง   
คงไมใช แตในความแอบแฝงของตรงนี้คือวา  เราจะไดเห็นการที่กรรมการตลาด  ชุมชนคนในตลาด   พอคา แมคา      
ในการที่จะรวมไมรวมมือทํากิจกรรมรวมกัน อยางนอย ๆ กป็ละครั้ง ในการทํากิจกรรมรวมกัน ทําบญุรวมกัน แนนอน
ประเทศไทย เมอืงไทยเปนเมืองพุทธศาสนา ก็ใชวิธีการทําบญุในการวมไมรวมมือกันไดดีทีสุ่ด ในตรงนั้นก็มีความจําเปน
อยางมาก  ทําใหโครงการพัฒนาตลาดสด จําเปนจะตองมีการเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอ จึงไดนําเรียนชี้แจงในเรื่องตรง
นี้  สวนอีกโครงการหนึง่ โครงการพฒันา ยายชุมชน จะมี 2 โครงการ อยางที่ทานสมาชิก ไดพูดถึงวา จะมีหนึง่โครงการ 
คือยายชุมชนไปที่อยูใหม โครงการที่ 2 คือปรบัปรุงคลองคูเมือง โครงการละ 20,000 บาท แนนอนในเรื่องของการยาย
ชุมชน  ที่บุกรุกพื้นทีส่าธารณะ เปนเรื่องที่ยาก ไมใชยากเฉย ๆ ยากมาก ในการที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเคยอยูดั้งเดมิมากอน 
แลวใหเขายายไปอยูทีอ่ื่น โดยที่ไมใชแหลงที่อยูเดิม แลวออกไปไกลจากเดมิมาก ในตรงนั้น เขาจะตองเลือก 2 อยาง ถา
อยากยายเร็ว ก็แลกกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ถาเรายายโดยวิธีประนีประนอม  ยายแบบเปนมิตร ก็อาจตองแลกกบัเวลาที่
เกิดข้ึน แตแนนอนโครงการพัฒนายายชุมชนทีบุ่กรุกทีส่าธารณะ ในตรงนี้ทางเทศบาล ก็ไดเลือกของในแงของกรณีที่ยาย
แบบเปนมิตร ในสวนหนึ่งในการทีจ่ะหาพื้นที่ใหม หลาย ๆ ทานสมาชิกกจ็ะทราบอยูแลววา  พื้นที่อยูใหมที่ดทีี่สุด ใหเขา
อยู แลวก็ยายออกไป ในการยายตรงนี้  เราก็อํานวยความสะดวก ในทุกเรื่อง  จะมีโครงการอันแรกก็คือ โครงการยาย
ชุมชน จัดหาที่อยูใหม ไมวาการขนยาย ติดต้ังมิเตอรไฟฟา  ประปา อะไรตาง ๆ อํานวยความสะดวกใหเขายายไปอยูใน
ชุมชนมั่นคงพัฒนา ใหสะดวกทีสุ่ด แลวเมื่อยายไปแลวเราจะตองพัฒนาพื้นที่ทีเ่ขายายใหไดเร็วที่สุด จะเปนโครงการที่ 2       
ที่เกิดขึ้น คือ ปรบัปรุงคลองคูเมือง เมื่อพื้นที่ตรงนั้นยายออกไปแลว  ตองมีการจัดสวน จัดอะไรตาง ๆ เพื่อไมใหมีใคร  
บุกรกุเขามาเพิ่มอกี  อันนั้นคือเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน แตแนนอนวาในบางเรื่อง บางชุมชน บางบาน บางผูบุกรุก
อาจจะมีกรณีอยูในการที่ไมยายออกไป และตอนนี้เรื่องดําเนนิการ ก็ดําเนินคดีในขั้นศาล ตอนน้ีก็ตองรอในเรื่อง
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป ในความกาวหนา ของการยายตรงนี้  มันอาจจะเห็นความกาวหนาชากวาเริม่ตน เมื่อ
ประมาณ 10 ปที่แลว เพราะคนที่อยูปจจบุัน เริ่มทีจ่ะยากในการทําความเขาใจ ยากที่จะในการยายออกไป ตอนนี้ก็จะมี
หลายคดี หลายเคสในการดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  ถามีความคืบหนาอยางไร  ก็คงจะมกีารนําเรียนทานสมาชิกได
รับทราบในคราวตอไปดวย ก็ตองขอขอบคุณทางทานสมาชิกทุก ๆ ทาน ที่ไดใหขอมลู ใหคําแนะนํา แกทางเทศบาล
ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใด 
ประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติข้ันรับหลักการ สมาชิกทานใด   
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เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โปรดยกมือครับ  
เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ตอไปเปนการพจิารณาในข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใด
จะเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลาเทาใด  โปรดยกมือครบั  ขอเชิญทานประสทิธิ์  ธนานันต ครับ 

นายประสิทธิ์  ธนานันต   -  ผมเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน ครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย       -  ขอผูรับรองดวยครับ มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
ประธานสภาฯ หรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานประสิทธิ์  
ธนานันต  ไดเสนอเวลาแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติ 3 วัน จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ  ที่จะเสนอ 
ขอแปรญัตติไดกับกรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว และนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4    ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   เชิญคณะผูบรหิาร 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ดวยเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด มีหนาที่สําคัญอกีดานหนึง่คืองานดูแลสุขภาพประชาชนตามระบบประกันสุขภาพแหงชาติ งานรักษาความ
สะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย ปจจบุันเครือ่งมอืในการปฏิบตัิงานและสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ และทีม่ีอยูก็ชํารุด
เสื่อมสภาพ จําเปนตองซื้อใหมเพิ่มเตมิ และตองดูแลรกัษาหรือซอมแซมเครื่องมือที่มีอยูแลวใหใชงานไดอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดจัดตั้งหนวยปฐมภูมิใหบรกิารดาน
การแพทยและสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งตองผานการประเมิน แตเครื่องมือทางการแพทยและสิง่อํานวยความสะดวกไม
เพียงพอ ประกอบกับรถยนต เครื่องจักรในการปฏิบัติงานรกัษาความสะอาดและกําจัดขยะมลูฝอย ก็มีความจําเปนตอง
บํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณที่ตัง้ไวก็ไมเพียงพอตอการเบิกจาย จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเพิ่มเปน
รายการใหม โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 
เปนเงิน 1,029,200 บาท โอนลดแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการพฒันาศักยภาพระบบบริการ
หนวยปฐมภูมเิทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งไว 3,300,000 บาท ขณะนี้คงเหลือจํานวน 2,745,495 บาท โดยลดจํานวน 
729,200 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวเปนคาใชจายในการจางบุคลากรทางการแพทย และพนักงานปฏิบัติงานใน
หนวยปฐมภูมิ ตั้งไวเพื่อใชจายตลอดป แตเนื่องจากการประเมินของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแกน ให
ขึ้นทะเบียนไดตั้งแตเดือนสงิหาคม 2558 เปนตนไป ทําใหมีเงินงบประมาณเหลือสามารถนํามาโอนลดได แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซื้อ
อุปกรณชุดบําบัดน้ําเสียระบบบอเติมอากาศ ติดต้ังบริเวณทีท่ิ้งขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
เครื่องเติมอากาศ 4 เครื่อง เครือ่งสูบน้ําหอยโขง 2 เครือ่ง และแผนพลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ขณะนี้
เงินคงเหลือ 300,000 บาท ขอโอนลดจํานวน 300,000 บาท  เนื่องจากผูบรหิารมีนโยบายนําโครงการกอสรางระบบ
จัดการมูลฝอย เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลงิและปุยอินทรีย ซึ่งจะไดรับอนุมัตงิบประมาณจากสวนกลางเขาไปดําเนินการในพื้นที่
กําจัดขยะ จึงไมมีความจําเปนตองติดต้ัง สามารถโอนลดได รวมโอนลด 1,029,200 บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข รายจายเพื่อการลงทุน เหตุผลที่ตองโอนเพิ่ม เนื่องจากหลักเกณฑ
ในการประเมินของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแกน กําหนดใหมีครุภัณฑการแพทยครบตามเกณฑ เพื่อ
ใหบรกิารประชาชนในศูนยแพทยเทศบาล 1 (วัดเหนือ) ประกอบกบัโรงพยาบาลรอยเอ็ด ซึ่งจัดบรกิารในศูนยแพทยจะ
ยายออกพรอมกบัครุภัณฑตาง ๆ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 แลวใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขาดําเนินการ
ใหบรกิารประชาชนจําเปนตองจัดหาครุภัณฑตาง ๆ ใหพรอมในการปฏบิัติงาน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 
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ประเภทครุภัณฑการแพทย รายการ 1. รถลางแผลแบบตระแกรง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,000 บาท 2. โตะวาง
เครื่องมือแพทยแบบเมโย จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 7,000 บาท 3. เครื่องนึง่ฆาเชื้อแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 80,000 บาท รวมเปนเงิน 95,000 บาท ประเภทครภุัณฑสํานักงาน รายการ 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 46,000 บาท 2. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง 
เปนเงิน 132,000 บาท 3. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท รวมเปน
เงิน 248,000 บาท ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการ 1. เครื่องฉายมลัติมเิดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 39,000 บาท ขนาด 3,500 ANSI Lumens  2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 
100 นิ้ว จํานวน 1 จอ เปนเงิน 9,900 บาท  3. โทรทัศนจอ LED TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 
34,000 บาท รวมเปนเงิน 82,900 บาท ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 42,000 บาท รวมเปนเงิน 42,000 บาท ประเภทครุภัณฑงานบาน
งานครัว รายการ 1. ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิก จํานวน 1 ตู เปนเงิน 9,400 บาท  2. เครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น จํานวน  
1 เครื่อง เปนเงิน 6,900 บาท  3. เครื่องซักผาฝาหนา ขนาด 11 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 45,000 บาท 
รวมเปนเงิน 61,300 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ  ประเภทคาใชสอย รายการรายจายเพือ่บํารงุรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 3,000,000 บาท คงเหลือ 
464,285.80 บาท ขอโอนเพิ่ม 275,000 บาท เพื่อซอมแซมและบํารงุรักษารถยนต เครื่องจักรที่ใชงานรักษาความ
สะอาด และกําจัดขยะมลูฝอยใหปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดปงบประมาณ 2558 หมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการดัดแปลงรถยนตดูดฝุนคันหมายเลขทะเบียน 81-7724 
ใหเปนรถบรรทุก (ดั้ม) ขอโอนเพิ่ม 225,000 บาท เนื่องจากรถยนตดูดฝุนใชงานไมคุมคาสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิและ
ไมสอดคลองกบัการใชงานในพื้นที่ จําเปนตองดัดแปลงใหเปนรถบรรทกุ (ดั้ม) เพือ่ใชงานใหเกิดประโยชนตอประชาชน 
ในชุมชน รวมโอนเพิ่ม 1,029,200 บาท อนึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจายครั้งนี้ เพื่อปฏบิัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางทีท่ําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปหรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป    
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ ครับ  

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ผมขอรบกวนเวลาของทุก
ทานสักเลก็นอย สําหรับประเด็นนี้ คือ ในสเปคแตละเรื่อง การที่เราตั้งงบ  โอนไปซื้อรายการใหม เพื่อความรอบคอบ เชน 
แอร ใหระบุวาเปนรุนประหยัดไฟหรือเปลา เพราะวาคนละราคากัน ถา 18,000 BTU มันมีทั้งเบอร 5 ทั้ง มอก. หรือ
อยางเชนคอมพิวเตอรโนตบุค ถาเปนไปไดอยากใหระบุในเรือ่งของแพนเทียม เชอรี่ลอน หรือพวกสเปคเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ผมไมมีความรูเรื่องมากนัก แตคิดวาถาระบุก็ดมีาก กราบขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม โปรดยกมือครบั มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภปิรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขอ 
อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม โปรดยกมือครบั  
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย 
(วงเงินเดิม) ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เชิญคณะผูบริหาร 
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสญัญาใชเงินกบัธนาคารกรุงไทย 
(วงเงินเดิม) ดวยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนทีจ่ะตองขอกูเงินเบกิเกินบัญชีกบัธนาคารกรงุไทย 
สาขารอยเอ็ด วงเงินเดิมตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2550 จํานวน 12 ลานบาท ต๋ัวสัญญาใชเงิน ตามสัญญา    
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จํานวน 8 ลานบาท และตามสัญญาลงวันที่ 25 กันยายน 2551 จํานวน 12 ลานบาท 
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมหีลักการและเหตผุล ดังนี้ หลักการ ขอรบั
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในการใหสถานธนานุบาลฯ กูเงินเบกิเกินบัญชีกบัธนาคารกรงุไทย ตาม
สัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2550 จํานวน 12 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน สัญญาลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จํานวน 
8 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR – 1.50 บาทตอป (ปจจุบันรอยละ  5.875) โดยใชบุคคลค้ําประกันโดย
ตําแหนง คือ ตําแหนงนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผูจัดการสถานธนานุบาล และตั๋วสัญญาใชเงินลงวันที่ 25 
กันยายน 2551 จํานวน 12 ลานบาท โดยใชสมุดเงินฝากประจํา 3 เดือน บัญชีเลขที่ 411-2-09538-4 ชื่อบัญชี
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ค้ําประกัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ของสวนราชการบวกเพิ่มอีก 1.25 
เปอรเซ็นตอป (ปจจุบันรอยละ 2.15) รวม 3 สัญญา เปนเงิน 32 ลานบาท ซึ่งสัญญาจะครบกําหนดในวันที่ 4 ตุลาคม 
2558 เพื่อรกัษาฐานะการเงินของสถานธนานุบาลฯ ปองกนัไมใหมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําในอนาคต 
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของประชาชนในยามขาดแคลน ซึ่งในการกูเงินกบัธนาคาร ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อประกอบหลักฐานในการขอตอสัญญาเงินกู และขออนมุัติตอผูวา
ราชการจงัหวัดตอไป เพื่อใหเปนไปตามหนงัสือที่ มท 0801.5/ว 1397 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่องการกูเงิน
ของเทศบาลและเมืองพทัยาจากสถาบันการเงินเพือ่เปนทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลและตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจงัหวัดปฏบิัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการใหความเห็นชอบอนุมัติใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดและเทศบาลกูเงินไดภายใตกรอบวงเงินไมเกิน จาํนวน 50 ลาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จึงขอ
ความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด แลวนําเสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจงัหวัดในวงเงินกู 32 ลานบาท เพื่อ
นํามาเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เหตุผล ดวยปจจบุันสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด ไดมีประชาชนผูเดือดรอนในดานการเงินในเขตจงัหวัดรอยเอ็ดและจงัหวัดใกลเคียง ไดใหความเชื่อถือในกจิการ
และมาขอใชบริการของสถานธนานุบาลเปนจํานวนมาก ซึง่มีแนวโนมวาจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เนือ่งจากสถานธนานุบาลเปน
กิจการเทศพาณิชยแหงหนึง่ของทองถิ่นที่ไดชวยอนุเคราะหดานการเงนิ แกผูเดือดรอนในการแกปญหาไดเปนอยางมาก
และตรงจุดทีสุ่ด รวมทัง้เปนการชวยเหลอืในดานการเงินเพือ่ประกอบธรุกิจขนาดยอม และขณะนี้ไดเขาสูฤดฝูนบางพื้นที่
ฝนไดเริม่ตกตามฤดูกาล ประชาชนหรือเกษตรกร จําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากประกอบกบัเศรษฐกิจโดยทั่วไป
อยูในชวงชะลอตัว สถานธนานุบาลฯ จึงตองเตรียมหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนไวลวงหนา เพื่อใหทันเหตุการณที่อาจ
เกิดข้ึนได  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ไดใหเทศบาลดําเนินการจัดหาแหลงบริการสินเชือ่
เพื่อบริการใหกบัประชาชนในทองถิ่น โดยไมตองไปขอกูเงินจากเอกชน ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สงู ประกอบกับเมือ่
มีการรับจํานํามากขึ้นรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานําก็เพิม่มากขึ้นซึ่งทําใหผลกําไรสุทธิประจําปมากขึ้นเชนกัน และสงผลให
เทศบาลไดรับเงินบูรณะทองถิ่นจากสถานธนานุบาลเพิม่มากขึ้นไปดวย และในขณะนี้สถานธนานุบาลมียอดเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร ยอดทรพัยรบัจํานําในสตอก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ดังนี้ 1. เงินสด 64,409.35 บาท  2. เงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย – ประจํา 4,487.39 บาท  3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย – ออมทรพัย 5,860.69 บาท  4. เงินฝาก
ธนาคารออมสิน – ออมทรัพย 5,474.51 บาท 5. ทรพัยรบัจํานําคงเหลือ 13,802 ราย เปนเงิน 245,930,700 
บาท ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กูเงนิ
เบิกเกินบญัชี และตั๋วสัญญาใชเงินกบัธนาคารกรุงไทย สาขารอยเอ็ด จํานวน 32 ลานบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมือง
รอยเอ็ด 
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นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานประสทิธิ์ ธนานันต ครับ   

นายประสิทธ ธนานันต  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ และทานประธานสภาที่เคารพ และทาน           
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครบั ผมนายประสิทธิ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
เขต 3 มีความเห็นวาเปนเรื่องที่ดี เพราะวาเปนการเสริมสภาพคลองใหกับองคกรของเราในการปฏิบัติงานใหลลุวงไปได
ดวยดี แตที่เปนหวงกเ็ปนหวง ทานนายกฯ เพราะวาตามที่ผมดู ผูที่รบัผิดชอบโดยตรง คือ ทานนายกฯ และปลัดเทศบาล 
ทานผูจัดการสถานธนานุบาล เทาที่ทราบเมื่อไมนานนี้ โรงรบัจํานําของภาครัฐในเขตภาคอีสสานมีการทุจริตเปนมโหฬาร
ดวย ไมทราบวาของเรามีระบบตรวจสอบดี ปองกัน ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของไวอยางไร ดวยความเปนหวงครบั ขอบคุณครบั 

นายวิวัฒน ธนะแพสย  - ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติกข็อบพระคุณมากในสวนที่
นายกเทศมนตรี  ความหวงใยในการบริหารสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กเ็รียนวาสถานธนานุบาล
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดก็กอตั้งมานานหลายปแลว อาคารสํานกังานก็อยูใกลกบัตลาดหนองแคน ก็กอนที่จะไดมีโอกาสไดมา
เปนนายกเทศมนตรี เมื่อป พ.ศ. 2538 สถานธนานุบาลแหงนี้ก็ไดมีการบรกิารประชาชนในระดบัหนึง่ แตเปนนโยบาย
ของผูบรหิารเรา ก็เลยไดมีการเพิม่วงเงินในการขอขยายวงเงนิ กูยืมเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหกับสถานธนานุบาล
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ใหมากขึ้นจากเดิมที่เคยรบับริการหรอืสตอกในการรบัจํานํา ก็อยูในวงเงินประมาณเพียงไมถึง 
100 ลานบาท เรามีการขยายเติบโตมาเปนลําดบั จนปจจบุนันี้ในวงเงินทีร่ับบริการหรือสตอกรับจํานํากับประชาชน   
อยูที่ประมาณ 250 ลานตอป ในระบบบริหารจัดการก็มรีะเบียบของสถานธนานุบาลคอนขางจะเขมงวด มีการตรวจสอบ
โดยระบบภายใน และในสวนของนายตรวจภาคซึ่งในสวนประจําของสถานธนานุบาลเอง ก็คือปลัดเทศบาลเปนตําแหนง
นายตรวจ สวนนายกเทศมนตรี กเ็ปนผูรบัจํานํา สวนผูจัดการก็เปนผูดูแลบริหารจัดการสถานธนานุบาลและก็ยังมีในสวน
ของผูตรวจเขตกจ็ะมกีารเขามาตรวจตามระยะเวลาซึง่ก็ไมไดบอกลวงหนา นอกจากมผีูตรวจเขตแลว ก็ยังมผีูตรวจของ
ภาคดวย โดยสรุปแลวแนนอนวาระบบก็อาจจะมีขอผิดพลาดอยูที่บุคลากรทีก่ารบรหิารจัดการ เทาที่ไดมีการประชุม ไดมี
การวางมาตรการกับทางปลัดเทศบาลเรา นายตรวจการสุมตรวจเปนระยะอยูแลว ภายในของเรา ของเราก็ไมมีเรื่องนา
เปนกงัวล บุคคลกรของสถานธนานุบาลก็เปนผูที่มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน ในการที่จะทํางานดวยความซื่อตรง 
ประกอบกบั เรื่องของนายตรวจก็คือปลัดเทศบาลของเรา ก็ไดมีการสุมตรวจเขาไปเปนระยะ หลงัจากที่มีขาวเกิดข้ึนที่
สถานธนานุบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกม็ีอีก 2 แหงเหมือนกันที่ภาคอื่น ก็เปนกรณเีดียวกัน ที่มีการทุจริต
เกิดข้ึน ก็ไดมีการตรวจในพื้นที่ของสถานธนานุบาลของเทศบาลไปแลว ก็มีความปลอดภัย ไมมีความเสียหายใด ๆ อันนี้ก็
เรียนทีป่ระชุมเพื่อรับทราบ และขอบพระคุณในความหวงใยในที่นี้ดวยครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม โปรดยกมือครบั มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภปิรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขอ 
รับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบญัชีและตั๋วสญัญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย (วงเงินเดิม) ของสถานธนานุบาล
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด โปรดยกมือครบั  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบ
วาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่น ๆ    

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ ทองถิ่นจงัหวดัรอยเอ็ด  คณะผูบริหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  
รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน  



- 22 - 

 

เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุม 
ครับ 

ปดประชุมเวลา 16.28 น. 

 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) 

 
ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล) 
 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ) 
 

 
 
 
 
รับรองแลว 

 
        วิวัฒน  ธนะแพสย 
    (นายวิวัฒน   ธนะแพสย) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 

 


