
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 

วันที่  24 กุมภาพันธ  2559  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย - -ติดภารกิจ- 
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 ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
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 - ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ - ติดภารกิจ - รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงาน

เทศบาลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
2 นายอลงกรณ  นาเมืองรักษ อลงกรณ  นาเมืองรักษ รองผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
4 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
5 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
6 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
7 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
8 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนและกอสราง 
9 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

10 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
11 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
12 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
13 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผอ.สํานักการศึกษา 
15 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
16 นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร วัฒนา  กระวีสายสุนทร หน.ฝายสวัสดิการสงัคม 
17 นายพิรุฬ    มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
18 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
19 นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร ทวิชา ปรเมษฐวรางกูร รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
20 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
21 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กค.) 
22 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
23 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัด ุ
24 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
25 นางสาวรัชนีกร  คําภักดี รัชนีกร  คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
26 ดต.สาธิต  โคกถม ดต.สาธิต  โคกถม ตํารวจรักษาความสงบ 
27 นางชุมเมือง  ศีลพันธุ ชุมเมือง  ศีลพันธุ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
28 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ 
29 นายทองพลู  คัธเนตร ทองพลู  คัธเนตร เจาหนาที่รกัษาความสงบฯ 
30 นายสมศักดิ์  คําบุศย สมศักดิ์  คําบุศย เจาหนาที่รกัษาความสงบฯ 

 ผูแทนชุมชน   
1 นางลัคณา  คะเชนทน ลัคณา  คะเชนทน ชุมชนพิพิธภัณฑ 
2 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารียเอื้อ ประธานชุมชนมั่นคงพฒันา 
3 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ชุมชนรอบเมือง 
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ลําดับที่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

4 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
5 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 

 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ และทานผูมเีกียรติ   
เลขานุการสภาฯ     วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559   
มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม  เนื่องจากวันน้ีทานประธานสภาฯ ติดภารกิจ ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั 

นายพนม  ชาชิโย  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ     ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกองทกุกอง ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชน 
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559  มีสมาชิกเขารวมประชุมครบ       
องคประชุมแลว ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหทีป่ระชุมทราบกอนครับ  

นายสุเวช  ชัยทองดี          - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรือ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่     
24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแต
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559  ต้ังแตวันที่  11  กุมภาพันธ  2559  เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  
8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  ลงชื่อ นายวิวัฒน  ธนะแพสย ประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย  - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ     ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  มีดังนี้ 
นายพนม  ชาชิโย -   แตงตั้งพนักงานครเูทศบาลผูสอบคัดเลือกได ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบรหิารสถานศึกษา 
ประธานสภาฯ   ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รายนางสมุาลี สานจุิตร อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ ผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ สํานักการศึกษา เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทัง้นี้ ต้ังแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
เปนตนไป  1. รับโอน (ยาย) พนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้  1. นางนุกูล  อามาตยเสนา ตําแหนงครู อันดับ 
คศ. 2 วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กองการศึกษา สงักัดเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ปฏิบัติหนาที่
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป   
2. นางสาวลักษณาพร  คชโคตร  ตําแหนงครู  อันดับ คศ.1 สังกัดเดมิ โรงเรียนมัธยมดงยาง กองการศึกษา สังกัด 
องคการบรหิารสวนจังหวัดมหาสารคาม  ปฏิบัติหนาที่โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักการศึกษา  
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทัง้นี้ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  2. รับโอนพนกังานสวนตําบล ราย จาสบิตรี  
ธนากร ศรีใส ตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบล 
ดูกอึ่ง อําเภอหนองฮี จงัหวัดรอยเอ็ด  มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4   
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป ในนามสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับผูสอบคัดเลือก
ได และขอตอนรับพนกังานครู พนักงานเทศบาล ที่ไดมาปฏิบัติงานกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ดังนั้นขอใหตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ใหเต็มกําลังความสามารถตอไปนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4        
ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2558  

นายพนม  ชาชิโย -  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ไดอานรายงานใหทีป่ระชุมทราบ  

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ    เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมือ่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชมุเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 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 

นายพนม  ชาชิโย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุม ทราบแลว 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมสีมาชิกทานใดทีจ่ะแกไขแลว  ผมขอมติ     
ที่ประชุมนะครบั  สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําป  ๒๕๕8 ประชุมเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2558  โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกฯ รับรองดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2559 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ       
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560   

นายพนม  ชาชิโย         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
ประธานสภาฯ   แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลา และวันเริม่ตนประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริม่สมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามญัประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามญัประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”  ขอ 11 (2) ระบุวา 
“สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยใน   
ปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน”          
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ ครับ เชญิทานวทัญู  วิจักษณบญุ ครับ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิี่เคารพ ผมนายวทัญู  วิจักษณบญุ  
สมาชิกสภาฯ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ขอเสนอกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป 
พ.ศ. 2559 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 ดังนี้ ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน 
เปนตนไป  สมัยที ่3 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป 
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 กําหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป และ   
สมัยแรก ประจําป 2560 กําหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 มีกําหนดระยะเวลา 30 วันเปนตนไป 
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นายพนม  ชาชิโย   - ขอผูรับรองครับ  มีผูรับรองถูกตองนะครบั มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น  
ประธานสภาฯ         อีกไหมครับ เมื่อไมมผีูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไป 
ตามที่ทานวทัญู  วิจักษณบุญ เสนอนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4    

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                     
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ   

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับ  
รองนายกเทศมนตรี     ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม 
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศใชไปแลวน้ัน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมมีความประสงคปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ เนื่องจากปจจุบันมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม    
ทําใหทัศนียภาพของตลาดทุงเจริญไมสวยงาม อาจสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของผูประกอบการคา และสภาพ
เศรษฐกิจภายในตลาดได เพื่อเปนการสรางเสริมขวัญและกําลังใจของผูประกอบการคาและสงเสริมสภาพเศรษฐกิจ
ภายในตลาด  จึงจําเปนตองโอนงบประมาณที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายในรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานตลาด 
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง และหมวดเงินอุดหนุนโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ 
บาท ดังนี้ โอนเพิ่มดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ ตั้งไว ๑๓๖,๐๐๐ 
บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของศาลปูโกปูโนซึ่งเปนที่เคารพนับถือของผูประกอบการคาในตลาดและบุคคลทั่วไป ใหมี
ความเหมาะสมกับเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ สรางเสริมขวัญและกําลังใจของผูประกอบการคาและสงเสริมสภาพเศรษฐกิจ
ภายในตลาด โอนลดดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด หมวดคาวัสดุ ประเภทคาวัสดุกอสราง       
คาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมโครงสรางอาคารตลาดและสาธารณูปโภค ตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูโกปูโนในตลาดทุงเจริญ จํานวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท รวมโอนทั้งสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ บาท  เหตุผล 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ       
ของสภาเทศบาล ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  

นายพนม  ชาชิโย   -  คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร ครับ        

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน   
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบัญัตติขออนมุัต ิ
ในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม เกี่ยวกับการปรับภูมทิัศนศาลปูโกปูโนใหเจรญิขึ้น ญัตตินี ้
ก็เห็นดวยเปนอยางยิง่ ซึ่งผมกจ็ะตัง้ขอสงัเกตโดยเสริมขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง โดยรอบ ๆ ซึง่ในปงบประมาณหนา อยากฝากวา 
โดยรอบขางเนื่องจากวามกีารใชงานอยางคุมคา และมีการเสื่อมสภาพอยางมาก เศษวัสดุหรือน้ําที่มากัดเซาะทอระบาย
น้ําหรือทางเดินเทา แลวกบ็อตาง ๆ ไดชํารุดอยางรวดเร็ว จงึอยากจะฝากทางคณะผูบรหิารเพื่อจะเขาแผนในการบรรจุ 
เพื่อปรับปรงุในปงบประมาณหนา ขอบคุณครับ  

นายพนม  ชาชิโย   -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครบั เมื่อไมมีทานใดประสงค 
ประธานสภาฯ      จะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมือครับ เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควร
อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5    
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ระเบียบวาระที่  5    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      
ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครับ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดทําการ
กอสรางอาคารตลาดขึ้นใหม จํานวน ๑ หลัง ที่บริเวณตลาดสระทอง จงึมีความจําเปนตองขยายเขตไฟฟาและประปา  
เพื่อใชในอาคาร แตในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดต้ังงบประมาณ
รายจายเพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด และการประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด ซึ่งเปนผูดําเนินการ 
จึงจําเปนตองโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนใหกบัรัฐวสิาหกจิทัง้ ๒ แหง ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โอนครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  หลกัการ เนื่องจากเปนการโอนงบประมาณ
ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน และเปนการโอนกลางป  จึงขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด ๘๐,๙๐๙.๑๒ บาท และการประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด ๒๗,๒๔๔.- บาท  รวมทัง้สิน้
จํานวน ๑๐๘,๑๕๓.๑๒ บาท  เหตุผล เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๗ ทวิ แหงพระราชบญัญัติเทศบาล        
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ความวา มาตรา ๖๗ “เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้ฯลฯ (๘)       
เงินอุดหนุน” มาตรา ๖๗ ทวิ “การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพือ่การลงทุนเทศบาล จะกระทําได   
เมื่อไดรบัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว” ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีมาเพือ่โปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด  

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม   
โปรดยกมือครบั  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสู       
ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ ติดชุดเครน     
ของกองชาง ขอเชิญคณะผูบรหิาร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตร ี    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ ติดชุดเครน 
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีภารกจิในการบํารงุรกัษาไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตลอดจนแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในเรื่องระบบไฟฟาแสงสวาง ซึ่งปจจุบันเทศบาลฯ  มีรถกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 3 คัน แบงเขตความ
รับผิดชอบในการออกปฏิบัติงานเปน 3 เขต เพื่อใชในการออกปฏิบัติงานซอมไฟฟาสาธารณะทัง้กลางวันและกลางคืน 
และใหความชวยเหลือการบริการแกประชาชนที่มีความจําเปนตองใชบริการรถกระเชาไฟฟาในยามฉุกเฉินเรงดวน  ซึ่งใน
เขตเทศบาลมเีสาไฟฟาสองสวางถนนเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากรถกระเชาไฟฟาทีม่ีอยูบางคันมีอายุการใชงานมานาน
และมสีภาพทรุดโทรมทําใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา ขาดความคลองตัวในการใหความชวยเหลือบริการ
ประชาชน  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนได  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริการซอมแซม
ระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปจจบุันเทศบาลฯ มีภารกจิและปริมาณงานตามแผนงานเพิ่ม
จํานวนมากข้ึน รวมทั้งการซอมแซมตรวจสอบระบบไฟฟาสาธารณะ ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟาแสงสวางทางหลวงทีร่ับการ
ถายโอนไฟฟาแสงสวางรอบบงึพลาญชัย (Bike lane) ไฟฟาแสงสวางฝายน้ําลน งานจัดระเบียบสายไฟฟาในเขตเทศบาล 
สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา งานติดต้ังไฟฟาแสงสวางตามสวนสาธารณะ และการใหบริการแกประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอน และกรณีฉุกเฉินที่ตองใชรถกระเชาใหความชวยเหลืออยางเรงดวน จึงจําเปนอยางยิง่ตองจัดหารถกระเชา
คันใหม เพื่อมาทดแทนคันเดิมที่มสีภาพเกาชํารุดทรุดโทรมขาดประสิทธิภาพในการใชออกปฏิบัติงาน  และใหบริการ
ซอมแซมระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาล  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใชออกปฏิบัติงานใหเกิดประสทิธิภาพ
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และความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานในทีสู่ง จงึมีความจําเปนตองจัดซือ้รถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ พรอมติดต้ังชุดเครน 
เพิ่มอีก จํานวน 1 คัน ประกอบกบัฐานะการคลงัของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในปจจบุันมเีงินสะสมทัง้สิ้น 
21,678,832.41 บาท แตเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใชได 21,352,502.57 บาท หลกัการ ขออนมุัติใชจายเงินสะสม
จํานวน 2,700,000 บาท เพื่อใชในการจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ พรอมติดตั้งชุดเครน โดยมีคุณสมบัติดงันี ้                   
1. รถกระเชาซอมไฟฟา เปนรถบรรทุก 6 ลอ 2. เปนเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา  150  แรงมา  ติดชุดเครน             
น้ําหนัก รถบรรทุก  5,500  กก. 3. กระเชายกไดสูงจากพืน้ดินไมนอยกวา  12  เมตร  เครนยกน้ําหนักได 2,000 กก. 
แขนหมุนได  360  องศา  ควบคุมยกดวยระบบไฮดรอลิค  กระเชาภายในกรุไฟเบอรกลาสปองกันไฟดูด รถบรรทุก
กะบะยาวสามารถเปดขางไดทั้งหมด เหตุผล เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสงัคมของประชาชนในพื้นที่         
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยหนาที่ และปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมจํานวน
ดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึง่เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น เมื่อจายขาดเงินสะสมครัง้นี้
แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบรหิารงานเพือ่มิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลงัในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพจิารณาอนมุัติดําเนินการตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมอืครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภปิราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา 6 ลอ  
ติดชุดเครน ของกองชาง โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท          
หมดระเบยีบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7  

ระเบียบวาระที่  7    ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ    
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหาร 

นายนุชากร  มาศฉมาดล   - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกยีรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลงิอเนกประสงคแบบปคอัพ  
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานกัปลัดเทศบาล  มีภารกจิหนาที่ 
ในการบริการสาธารณะ ดานการจัดการสาธารณภัยตาง ๆ ตลอดจนการแกไขปญหาเรื่องราวรองทกุข ของประชาชน 
หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยมรีถยนตดับเพลิง รวม 8 คัน เปนรถยนตดับเพลิงขนาดกลาง   ๖ ลอ จํานวน ๖ คัน 
รถยนตดับเพลิงขนาดใหญ ๑๐ ลอ จํานวน ๒ คัน ปจจบุันสภาพบานเมืองในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามการพฒันาดานเศรษฐกิจและสงัคม มีการกอสรางหางสรรพสินคา สถานประกอบการ บานเรอืน
ประชาชน จํานวนมากทําใหเกิดปญหาพื้นที่คับแคบ  และชมุชนแออัด ประการสําคัญจํานวนรถยนตทีเ่พิ่มขึ้น         
อยางรวดเร็วทําใหการจราจรติดขัด โดยเฉพาะชวงช่ัวโมงเรงดวน หรือชวงจัดงานเทศกาลตาง ๆ มักจะเกิดปญหาความ
ลําบากในการเขาถึงพื้นที่เกิดเหตุ เกิดลาชาในการปฏิบัติงานของรถยนตดับเพลงิขนาดใหญดงักลาว  สงผลเสียหายตอ
ผูประสบภัย  จึงเห็นควรจัดหาเปนรถดับเพลิง  ขนาดเล็ก ๔ ลอ จํานวน 1 คัน เพื่อใหมี ในการปฏิบัตงิานรวดเร็ว เขาทาํ
การดับเพลงิในพื้นที่คบัแคบไดอยางมปีระสิทธิภาพ  สามารถรักษาชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนอยางทันทวงที 
หลักการ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 2,100,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลงิอเนกประสงคแบบปคอัพ 
รายละเอียดดังนี ้เปนรถปคอัพ 4  ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดปริมาตรความจุ
กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซ ี ถังบรรจุน้ํามีขนาดความจุไมนอยกวา  500  ลิตร  ภายในกระบะดานทายมีเบาะนั่ง
มีพนักพิง ติดตั้งเครื่องสบูน้ําดับเพลงิชนิดหาบหาม ชุดถังบรรจุน้ํา พรอมเครื่องมือและดับเพลงิ/กูภัยประจํารถ  ผลิตและ
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบรหิารงานคุณภาพ มอก. 9001 จากหนวยงานราชการ  หรอืหนวยงาน
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รัฐวิสาหกิจ  ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต  การบํารุงรักษาและซอมแซม  และอุปกรณทกุชนิดเปน
ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน จํานวน  1  คัน   ราคาตั้งไว 2,100,000 บาท  ตามโครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ปรับปรงุ เครือ่งมือเครื่องใช และสถานทีป่ฏิบัติงาน แผนพฒันาเทศบาลสามป  แกไข เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 
2561) เหตผุล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  ไมไดต้ังงบประมาณรายจายเพื่อการนีไ้ว  
แตมีความเรงดวนและจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หากไมรบีดําเนินการ อาจเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  และขาดความเชื่อมั่นในการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลบาลเมือง
รอยเอ็ด จงึขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 2,100,000 บาท จัดซื้อรถดับเพลิง
อเนกประสงคแบบปคอัพ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงินการเบกิจายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ซึ่งเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น  จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ  
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 

นายอํานวย  อายุวัฒน     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน   
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 จริง ๆ แลวทั้ง 2 ระเบียบ 
วาระนี้ ยอนกลบัไประเบียบวาระที่ 6 ก็เห็นดวย สนับสนุน ทางกองชางขออนุมัตจิัดซื้อรถกระเชาไฟฟาชาเกินไป พี่นอง 
ประชาชนไดรับความเดอืดรอนมาหลายป เรามีรถกระเชา 2 คัน ซึ่งเกามาก อันนี้กส็นับสนุนเปนอยางยิง่ แลวมาถึง 
ระเบียบวาระที่ 7 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอพั มาดูหลกัการแลว  
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 2,100,000.- บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลงิ กระผมกม็ีความไมเขาใจ  
เปนรถปคอัพขนาด 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ มีขนาดปริมาตรความจุกระบอกสบูไมนอยกวา 2,400 ซีซ ี 
ก็คือรถปคอัพธรรมดา ถังบรรจุน้ํามีขนาดความจุไมนอยกวา 500 ลิตร ภายในกระบะดานทายมีเบาะนั่ง มีพนกัพิง  
คือยังมองภาพไมออกวา ติดต้ังเครื่องสบูน้ําดับเพลงิชนิดหาบหาม ชุดถังบรรจุน้ําพรอมเครื่องมือ และดบัเพลิง/กูภัย 
ประจํารถ อันนี้กระผมไมเขาใจ หรือมองภาพยงัไมออกวา รถปคอัพเราจะเอาเครื่องสูบน้ํา เอาถังน้ําข้ึนไปหรืออยางไร  
หรือออกแบบมาพเิศษตางหาก อยากไดรับความกระจางจากตรงนี้ ก็เปนเรื่องที่จําเปนตอพี่นองประชาชน กรณีที่ไม 
สามารถเขาไปได หรือในซอยที่เกิดไฟไหม แบบไฟไหมพงหญา ไฟไหมในหมูบานที่ในซอยเล็ก ๆ ที่รถเล็กเขาไปได  
รถใหญเขาไมได หรือในซอยที่เกิดไฟไหม อยางนีม้ีประโยชนอยางยิ่ง แตสเปคที่ทางคณะผูบรหิารไดแถลงหลักการแลว  
ทําใหเรามองภาพไมออก กรุณาไดใหความกระจางมากกวานี้ไดหรือไม ขอบคุณครบั  

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญผูบริหาร ครับ  ขอเชิญทานนายกฯ 
ประธานสภาฯ       

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท     - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรบัในสวนของขอสังเกต  
นายกเทศมนตรี    เรื่องคุณสมบัติของรถดับเพลงิอเนกประสงคแบบปคอัพ อันนี้กเ็ปนเรือ่งของศูนยความรวมมือฯ  
ที่ไดรวมปฏิบัตงิานรวมกัน ทัง้ 5 อปท. คือ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และอปท.รอบเมือง, ดงลาน, ขอนแกน, เหนือเมือง  
ไดมีการทําแผนรวมกันมาโดยตลอดในการทีจ่ะเพิ่มศักยภาพในการเขาไปชวยเหลือพี่นองประชาชน ปญหาที่เปนปญหา 
ในขณะนี้ คือ เรื่องอยางนีเ้ราคอนขางที่จะมีความพรอม แตปญหาที่เปนแผนทีเ่ขาไปแกไขปญหาในพื้นที่คบัขันหรอืม ี
ความคับแคบของรถไมสามารถเขาไปถึงไดในพื้นที่ สวนของเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของก็ไดมีการประชุม และเห็นวาทาง 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเรามีความจําเปนอยางยิง่ที่ตองมีคลาย ๆ รถตรวจการณ และรถหนวยนําหนาในการทีเ่ขาไป 
ผจญเพลิงในเบื้องตนกอน เพือ่ที่จะบรรเทาความเสียหายในเบื้องตน ซึ่งเดมิที่เรามเีฉพาะรถตรวจการณธรรมดา  
ไมสามารถที่จะเขาไประงับเหตเุบื้องตนได ทีนี้ในสวนของเรือ่งรถปคอพัที่ใชในการดบัเพลิงแบบนี้กจ็ะอเนกประสงค 
ในเรื่องเปนทั้งรถตรวจการณ เปนทั้งรถหนวยนําหนาไปกอน ซึ่งอุปกรณตาง ๆ มีบริษัทหลายบริษัทที่ประกอบและ 
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จําหนายในประเทศไทย ซึ่งกจ็ะมีคุณลักษณะตามทีเ่รียนในเบื้องตน จะตองมีขนาดพื้นที่ในการทีจ่ะบรรจุน้ําไดไมนอยกวา  
500 ลิตร แลวในเรื่องอปุกรณติดต้ังตาง ๆ ในการดบัเพลิงใชประกอบซึง่ก็เปนมาตรฐานครุภัณฑที่ทางกรมบญัชีกลาง 
กําหนดไว แลวผูประกอบการก็ไดเสนอเงือ่นไข ซึ่งมีหลายบริษัทดวยกัน ตามราคาที่กําหนดไว อันนี้เราก็อาจมองวา 
รถปคอัพธรรมดาแตทําไมสูงกวาราคาปคอัพทั่วไป  ก็เนื่องจากวาระบบในเรือ่งของการใชอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพ 
รถปคอัพในการเขาดับเพลิงเบื้องตน ก็มีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณการใชงาน สวนเรื่องราคา  
เปนราคาทีเ่ปนมาตรฐานที่เสนอมา สวนในเรื่องการดําเนินการจัดซือ้จัดจางกเ็ปนไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ  
ก็นําเรียนแจงประชาสมัพันธ   

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานสรายุทธ ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ  
สมาชิกสภาฯ      สําหรบัในญัตติขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลงิอเนกประสงคแบบปคอัพ  
อยางที่ทานนายกฯ ไดอธิบายในประเด็นความจําเปนการจัดซื้อ จัดจางรถดับเพลิงปคอพั ในวัตถุประสงคดังกลาว  
คิดวามีความเหมาะสมเปนอยางยิง่ทีจ่ะเขาตรอก ซอก ซอย ซึ่งเปนสิง่ที่ดี เพือ่ที่จะเขาไปบรรเทาทุกขใหกบัประชาชน 
ในเขตที่เขาไปคอนขางจะลําบาก แตกระผมอยากจะตงินิดหนึ่งวา ในประเด็นดังกลาว 1. ราคา แนนอนวาถาจะเทียบกบั 
รถ 6 ลอ ในญัตติที่ผานมา หางกันแคนิดเดียว ใหญกวาเปนเทาตัว อันนี้หากจะคิดกันแบบงาย ๆ อันนี้ก็ขึ้นอยูกบัวิธีการ 
จัดซื้อ จัดจาง แตถามองไปถงึการใชสอย คือการใชสอยเนื่องจากวารถตองบรรทุกหนกั ในประเด็นดังกลาว 2,400 ซีซ ี 
ซึ่งรถในทองตลาด วีโกธรรมดาที่ใชบรรทุกหนัก ตองอยูที่ 3,000 ซีซี ไมจําเปนตองวีโก ขอประทานโทษ มันถึงจะ 
บรรทุกน้ําหนักแลวมีความรวดเร็วในการทํางาน เดี๋ยวบอกวามีการล็อคสเปค ไมใช จริง ๆ ตอง 3,000 ซีซึ ข้ึนไป 
ถึงจะใชได เขาใชกันทั่วไป 3,000 ซีซี ถึงจะบรรทุกปรมิาณน้ําไปในการดับเพลงิทีร่วดเร็ว ทันใจ และอีกประเด็นในเรื่อง 
ของคุณสมบัติ สเปค 500 ลิตร ผมอยากเรียนกบัสภาฯ ทานผูบริหาร วาทานลองอนุมานวา 1,000 ลิตร ขนาดเทาไหร 
1 x 1 เมตร ประมาณนั้น 1 ลูกบาศกเมตร แลวนี่แค 500 ลิตร จะใชดับเพลงิไดซักเทาไหร แตจริง ๆ แลวสเปครถ 
โดยทั่วไป 3,000 ซีซี เขาจะบรรทกุอยูทีป่ระมาณ 1 ตัน หรือ 2 ตันก็ยังได ถาเผื่อจะใชกันจริง ๆ แตเอาตามกฎหมาย 
ก็แลวกัน ก็ใหตันกวา ๆ แตถารวมการบรรทุกทั้งตัวถังทีจ่ะบรรจุน้ํา เครือ่งดับเพลิง คิดวานาจะใสปรมิาณน้ําไดเยอะกวา 
นี้ จึงเกิดความคุมคาในการทํางาน แตถา 500 ลิตร ก็คอนขางจะนอยจรงิ ๆ ในการทํางานจะเหมาะสมหรือเปลา แลวยัง 
ไมพอ เบาะหลงัตองมีคนนั่งหรือเปลา ถาเราจะใชดับเพลิง ที่ขางหลังไมมีคนน่ังผมก็วาดี จะไดใสน้ําไดเยอะ ๆ ประมาณ 
นั้น เพื่อใชในการทํางาน กระผมก็กราบเรียนถามในประเด็นนี้ ในสวนของหาบหามนี้ก็คงคิดวาเปนการหาบอะไร 
หรือเปลา ก็ขอคําอธิบายวาหาบหาม ผมไมคอยมั่นใจ ขอบคุณครับ 

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานรองฯ นุชากร ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายนุชากร  มาศฉมาดล     - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปค  
รองนายกเทศมนตรี      ของรถ ในประเด็นแรกเรื่องของความจุของกระบอกสบู เรากําหนดไวไมนอยกวา 2,400 ซีซ ี
 เพื่อจะไดเปดกวางใหกับบริษัทรถยนตใหสามารถเขามายื่นได ถากําหนดเปน 3,000 ซีซี หลายบริษัทไมสามารถเขา 
มาได เปนการลอคสเปค ถากําหนดไมนอยกวา 2,400 ซีซี หลายบริษัทที่เปน 2,400 ซีซี 2,700 ซซีี สามารถเขา 
ไดหมด เปนการเปดกวางใหกับบริษัทสามารถที่จะเขามาเสนอราคาได ในสวนที่ 2 รถคันน้ีถามองแลวจะไมเหมือนกบั 
รถขนาดใหญ เพราะเปนรถปคอัพตอนเดียว แลวมาตอชวงหลงั ถังน้ํา 500 ลิตร จรงิ ๆ ถาถามวาดับน้ําไดไหม ได  
2 นาที แตวาตัว 500 ลิตร เขาใชในการดีเลยน้ํา ดีเลยหมายความวารถคันเล็กเขาไปในเขต ตรอก ซอก ซอยได แลว 
จะมีน้ําสายสงน้ําดีเลย น้ํา 500 ลิตร จากตรงนี้ ตัวเครื่องหาบหามที่ใชศัพทของทางปองกันฯ เครื่องหาบหาม คือวา 
 เครื่องดับเพลิงสามารถเคลื่อนยายได เชนถามีแหลงน้ําตรงไหน เครื่องหาบหามสามารถยกไปสูบน้ําจากแหลงน้ํา 
ธรรมชาติได ถามีทอน้ําดิบ อยูตรงไหน เครื่องนี้กจ็ะมูฟไปตัง้ไปดีเลยน้ําตรงนี้ได รถคันนี้กจ็ะมปีระสิทธิภาพ ที่รถดับเพลิง 
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คันใหญเขาไปไมได แตวาในการใชสายดับเพลงิตาง ๆ เหมือนรถคันใหญ แตวาเปนรถที่ดีเลยน้ําในการที่ใชดับเพลิง  
เพราะฉะนั้นสเปคที่ออกมาจึงเปนสเปคมาตรฐานทีง่านปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศไทยใช เรากําหนด 
เปนมาตรฐานกลางไวเพื่อจะใหเมื่อเวลาในระเบียบวิธีพัสดุแลว บริษัทกจ็ะนําเสนอรายละเอียดกันวารถคันน้ีหลกัการ 
ใชงานเหมือนคันใหญแตวาเปนรถดีเลยน้ําจากคันใหญไปใชในตรอก ซอก ซอย ซึ่งรถคันใหญไมสามารถเขาไปได ปกติถา 
มีเครื่องหาบหามเครือ่งเล็ก ๆ ไปตั้งกับแหลงน้ําก็สามารถทีจ่ะมเีครื่องปมฉีดได แตตัวน้ีจะมีเครื่องปมหัวฉีดจากนอก 
จึงจะสามารถใชเปนเครื่องดับเพลงิได โดยเปนสเปคของ มอก. ที่จะประกอบตรงนี้ได จึงไดกําหนดสเปคตรงนี้ขึ้นมา 

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท     - ขอนุญาตเรียนเพิม่เตมิ เนือ่งจากวาถาเราไมเขาใจในประเด็นเหลานีก้็อาจจะเกิดความ   
นายกเทศมนตรี      สับสนได แลวพี่นองประชาชนที่ฟงอยูก็อาจจะเขาใจในเรื่องที่วาเกินกวาทั่วไปหรือไม เรียนอยางนี ้
ครับ รถดังเพลงิของเรา บันไดสงู 15 เมตร คันนี้สามารถจุน้าํไดเพียง 2,000 ลิตร รถปคอัพเราบรรจุได 500 ลิตร  
รถดับเพลิงทั่วไปที่เราใชอยูก็บรรจุได 2,000 ลิตร เพื่อความเรงดวนทันทีในการฉีดอัดแรง แตวาตัวสําคัญคือตัวดีเลย 
ตองมีรถเสริม เรามรีถน้ํา 10,000 ลิตร อุปกรณเหลานี้เปนตัวประกอบสําคัญ ทีนี้ในสวนของผูปฏิบัตงิาน งานปองกันฯ  
ไดทําเรื่องเสนอผูบรหิารมาโดยตลอดวาตองการรถปคอพัขนาดเล็ก หนวยนําหนา นํารองกอน เพราะวาเวลาเกิดเหตุ  
เขาอยูปฏิบัติงาน เขาตองการอุปกรณเหลานี้ไปเสริม ซึง่ราคานี้ดูแลว จุน้ําไดแคนี้ จะคุมไหม เกินคุมเวลาทีเ่กิดเหตุ  
สวนสําคัญคือการซอมแผน การฝกซอมในการตอน้ํา เหมือนที่ทานรองฯ นุชากรไดเสนอไป ทั้งรถน้ําเราเอง หัวดับเพลิง 
แดง ในเรื่องของหาบหามที่จะดูดจากสระ หรือแหลงน้ําทั่วไปที่มีในพื้นที่ ก็จะชวยในการผจญเพลิงในเบื้องตน จากความ 
เสียหายมาก กจ็ะเปนเสียหายเลก็ แตถาเราเขาไปไมถึง ไมพรอม หนวยนําหนาเขาไปไมได ความสูญเสียของประชาชน  
ก็จะคิดเปนมลูคาไมได ก็เรียนเพื่อทําความเขาใจ วามีความจําเปนที่ตองมีหนวยอปุกรณ รถเสริมศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานใหมีประสทิธิภาพเต็มที่ ขอบคุณครบั 

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานสรายุทธ ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   - ขอนําเรียนในเรื่องดงักลาวอีกเล็กนอย ครับ คือในเรื่องตรงนี้ ผมคิดวา   
สมาชิกสภาฯ      ถาเปนไปได ตัวสเปคอยากใหมีกําลังแรงดันในการทํางานอยางที่ทานนายกฯ ไดกลาววา ประเด็น 
ดังกลาว ตัวเครื่องตัวนี้ตองมีราคาพอสมควร ถาเปนไปไดอยากใหสเปคที่คอนขางสูงพอสมควร เพื่อใหมปีระสิทธิภาพ  
ขอบคุณครับ  

นายพนม  ชาชิโย     - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม โปรดยกมอืครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีทานใด  
ประธานสภาฯ     ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  
เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล      
 โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7  
เขาสูระเบยีบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่  8    ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ของสํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหาร 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ตามที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดเสนอใหสรางสถานธนานุบาลแหงใหมเนือ่งจากสถานทีเ่ดิมไดกอสรางมา
นานมากกวา 49 ปแลว ทําใหสภาพอาคารเกาชํารุด จุดใหบริการคับแคบไมเอื้อตอการใหบรกิารแกประชาชน ทั้งความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งผานความเห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลไปที่ตั้งแหงใหม ตามมติที่ประชุมสภา



- 11 - 

 

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ยังไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได เนื่องจากเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไว     
คณะผูบรหิารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จงึขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี ้ หลักการ  ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล จํานวน 
10,000,000.- บาท  เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ขนาดกวาง 16.80 เมตร ยาว 23.80 เมตร 
สูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอยประมาณ 589 ตารางเมตร พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล) ตามโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาปรับปรงุเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีป่ฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพิ่มเติม แกไขหรอืเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 ประจําป 
พ.ศ. 2559  เหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13)           
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 วรรคสอง ความวา “การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ   
เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว” 
จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพจิารณาอนุญาต  เพื่อดําเนินการตอไป  ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ ชาติบัญชากร ครับ   

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน   
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายสรายทุธ ชาติบัญชากร สมาชกิสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ครับ สําหรับญัตต ิ
ขออนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประเด็นดังกลาว 
เนื่องจากวาอาคารใชมากกวา 49 ป ซึ่งมกีารชํารุดทรุดโทรม และมีขนาดที่คอนขางเล็กเกินไป เรื่องดังกลาวก็มีความ 
เหมาะสมเปนอยางยิ่ง ทีจ่ะมกีารกอสรางใหมใหทันเหตุการณและทันสมัยมากขึ้น ประเด็นดงักลาวผมไมไดติดขัด 
ประการใด แตคิดวาในเรื่องรายละเอียดแนบ ผมมองวา อยางในวาระที่ 4 ซึ่งศาลปูโกปูโนกม็ีรายละเอียดในเรือ่งของ 
การถอดแบบการกอสราง ใชอะไรตาง ๆ ซึง่แสนกวาบาทเอง ในประเด็นนี้ตั้ง 10 ลาน หากจะเปนไปได อยากใหม ี
รายละเอียดประกอบการพจิารณาพอสมควร เพือ่ที่จะดูและไดพิจารณาไดอยางรอบคอบครับ 

นายพนม  ชาชิโย     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ     ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล  
เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานกัปลัดเทศบาล โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  
เห็นควรอนญุาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8 เขาสูระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่  9    ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางถนน ของกองชาง             
ขอเชิญคณะผูบรหิาร 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี    ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล เพื่อกอสรางถนน ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 เนื่องจากในแตละปงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปน
รายจายประจําเปนสวนใหญ  จึงไมมงีบประมาณเพียงพอทีจ่ะนําไปเปนรายจายเพือ่การลงทุน เนื่องจาก คณะผูบรหิาร
ของเทศบาลไดตระหนักถึงประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความจําเปนเรงดวนและความปลอดภัยในทรัพยสิน ตลอดจนการ
ใชถนนอยางปลอดภัย ในเสนทางการสญัจรไปมาอยางสะดวกปลอดภัย และสรางความเจริญรุงเรืองใหแกบานเมือง      
มีนโยบายเรงดวน โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก  เพื่อใชงบประมาณดําเนินการ   
ซึ่งมหีลายโครงการทีเ่ทศบาลไมสามารถดําเนินการได และมปีระชาชนไดรับความเดอืดรอนเปนจํานวนมาก  มีการ
รองเรียนผานทั้งทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและสื่อมวลชนตลอด จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแกไข หากจะรอ      
แตเพียงงบประมาณรายจายประจําปจะทําใหประชาชนเสียโอกาส  ในการไดรบับริการสาธารณะที่ดีจากเทศบาลเมือง
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รอยเอ็ด  จงึมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาลเพื่อใชจายตามนโยบาย หลักการ                    
ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล จํานวน  13,419,000.-บาท เพือ่ใชจายตามนโยบาย
เรงดวน  9  โครงการ  ดังนี ้1. โครงการกอสรางปรับปรงุถนนคุมแสนสุข (ชวงจากถนนคุมวัดปาเรไร) โดยกอสราง     
ถนน คสล.หนา 15 เซนตเิมตร  กวาง  7.00 เมตร  ยาว 392 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ไมนอยกวา 
2,764 ตารางเมตร  ไหลทางลกูรงัจํานวนไมนอยกวา  78  ลูกบาศกเมตร  ตีเสนจราจรสเีทอรโมพลาสติกขาว-เหลอืง  
พื้นที่ไมนอยกวา  98  ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,750,000 บาท             
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเปรมประชาราษฎร (ชวงถนนเทวาภิบาล – ถนนสุริยเดชบํารงุ ซอย 3) โดยกอสราง
ปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 20 เซนติเมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  2,600  ตารางเมตร  เครือ่งหมายจราจร     
บนผิวทาง พื้นที่ไมนอยกวา 130 ตารางเมตร  ทาสีคันหินสองขางทาง  พื้นที่ไมนอยกวา 270 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 2,070,000.- บาท 3. โครงการซอมปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรัชชูปการ (ชวงถนนรัฐกจิไคลคลา-ถนนสุริยเดชบํารุง)  โดยทําการปผูิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา      
4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 15.30 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,970 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,269,000.- บาท 4. โครงการกอสรางปรบัปรุงถนนเสนาเริ่มคิด (ชวงหาแยกวงเวียนอนุสาวรีย
ทาวทนต-ถนนเทวาภิบาล) โดยกอสรางปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย  11.95  เมตร  ยาว 358 เมตร  
หนา 20 เซนติเมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,300 ตารางเมตร  เครื่องหมายจราจรบนผิวทางสเีทอรโมพลาสติก     
พื้นที่ไมนอยกวา 108 ตารางเมตร ทาสีคันหินสองขางทาง พื้นที่ไมนอยกวา  230  ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จํานวนเงิน 3,450,000.-บาท 5. โครงการซอมปรบัปรุงผิวถนนเสนาเริม่คิด (ชวงหาแยกวงเวียน
อนุสาวรียทาวทนต-ถนนผดุงพานิช)  โดยทําการปูผิวจราจรดวย Asphaltic  Concrete  หนา  4  เซนติเมตร  กวาง  
11.00-14.00  เมตร  ยาวไมนอยกวา 260 เมตร  หรือพืน้ที่ไมนอยกวา  3,150  ตารางเมตร  เครือ่งหมายจราจร 
บนผิวทางสเีทอรโมพลาสตกิ  พื้นที่ไมนอยกวา  140 ตารางเมตร  ทาสีคันหินสองขางทาง  พื้นที่ไมนอยกวา 140  
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 1,070,000 บาท  6. โครงการซอมปรับปรงุผิวถนน 
รณชัยชาญยุทธ (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบํารงุ) โดยทําการปผูิวจราจรดวยดวย Asphaltic  Concrete หนา   
4 เซนติเมตร  กวางเฉลี่ย 17.00-19.00 เมตร  ยาวไมนอยกวา 325 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,640 ตารางเมตร             
ทาสีคันหินสองขางทาง  พื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) จํานวนเงิน   
1,820,000 บาท  7. โครงการซอมปรับปรงุผิวถนนเพลินจิต (ชวงถนนผดุงพานิช-ถนนสุขบรูพา)  โดยทําการ 
ปูผิวจราจรดวย Asphaltic  Concrete  หนา  4  เซนติเมตร  กวางเฉลี่ย 10.95 เมตร  ยาวไมนอยกวา 242 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,650 ตารางเมตร  ทาสีคันหินสองขางทาง  พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) จํานวนเงิน  860,000 บาท  8. โครงการซอมปรับปรงุผิวถนนเจรญิพานิช (ชวงถนนผดุงพานิช-
ถนนสุขบูรพา) โดยทําการปผูิวจราจรดวย Asphaltic Concrete  หนา 4 เซนติเมตร  กวางเฉลี่ย 10.54 เมตร        
ยาวไมนอยกวา 185 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร   ทาสีคันหินสองขางทาง  พื้นที่ไมนอยกวา  
100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จาํนวนเงิน 630,000 บาท  9. โครงการซอมปรับปรงุผิวถนน 
คอนกรีตเสรมิเหลก็เขาหมูบานมั่นคงพัฒนา  โดยทําการปผูวิจราจรดวย Asphaltic  Concrete หนา 4 เซนติเมตร  
กวางเฉลี่ย 7.70 เมตร  ยาวไมนอยกวา 203 เมตร  หรือพืน้ที่ไมนอยกวา 1,580 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด) จํานวนเงิน 500,000 บาท  รวม 9 โครงการ เปนเงินทัง้สิ้น 13,419,000 บาท  เหตผุลเนื่องจาก   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2559  ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว  คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปน    
ที่จะตองดําเนินการ  จึงขอกูเงินจากสํานกังานเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล  โดยปฏิบัติตามความในมาตรา  66     
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  ความวา การกูเงิน
จากกระทรวง ทบวง กรม องคกรหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาตจากสภาเทศบาล และ
ไดรับอนุมัตจิากรฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุญาต จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานพเิชฐ ครับ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออภิปรายญัตติเรื่องเกี่ยวกับการ   
สมาชิกสภาฯ      ขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อกอสรางถนน อยากตัง้ขอสงัเกต 2 – 3 เรื่องเกี่ยวกบั 
การขออนุญาตกูเงินทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล อยางทีห่ลักการขอ 1 หรือขอ 2 ตามที่นโยบายผูบรหิาร เราไดทราบกัน 
อยูวาผูบรหิารสวนมากที่ปรับปรุงกอสรางถนนน้ัน เชน ถนนคุมแสนสุข เราจะทําการปรบัปรุงถนนโดยทําเปน คสล.  
หนา 0.15 เมตร โดยทีเ่ปนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนเปรมประชาราษฎร ทีเ่ปนคอนกรีตเสรมิเหลก็ตรงนี ้
จะหนา 20 เซนตเิมตร แตวาจากขอ 3, ขอ 5, ขอ 6, ขอ 7 โครงการขอ 8, ขอ 9 เราจะเห็นวาจะทําการปูเปน 
แอสฟาสตกิส คือยางมะตอยนั่นเอง จากนโยบายกอน ๆ  ทีเ่ราทํามา คือ พื้นผิวถนน เชน ขางรอยเอ็ดพลาซาหรือ 
ขางวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่เปนแอสฟาสตกิสคอนกรีต แลวเราเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยากทราบวาประเดน็ 
ที่เราเปลี่ยนแปลงการปพูื้นดวยแอสฟาสติกสคอนกรีตที่เราใชความหนาแค 4 เซนติเมตร นั้น มีความคงทนหรือหยืดหยุน 
ในการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร แลวการใชแอสฟาสติกสคอนกรีตบางเสน ผมยังไมไดไปดหูมดทกุเสน อยากสอบถามวา 
แอสฟาสตกิสคอนกรีตนั้น จะมีปญหาเรื่องน้ํา อยากสอบถามวาโครงการนั้นดานซาย ดานขวา มีทอระบายน้ําเรียบรอย 
หรือยงั ก็เห็นสมควรแตขอตั้งขอสงัเกต 2 – 3 ประเด็น ขอบคุณครับ  

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานรองฯ ครับ   
ประธานสภาฯ      

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ครับ 
รองนายกเทศมนตรี     ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาสอบถามในประเด็นที่มีความเขมแข็ง ทนทานหรือไม  
กรณีที่เทศบาลปรับเปลี่ยนบางเสนทางโดยปูแอสฟาสติกสคอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ก็เรียนวา จากการสํารวจของ 
ทีมวิศวกร จะเห็นไดวาในพื้นทางเดิม ในถนนที่มีการปูแอสฟาสติกสคอนกรีตได เหมือนกบัถนนรอบบงึพลาญชัย  
ที่เราเพิ่งปูเสรจ็ไป เราก็ปพูื้นทางเพียง 4 เซนติเมตรเทานั้น ซึ่งเสนทางที่เราปูแอสฟาสติกสคอนกรีตนั้น จะมีทอระบาย 
น้ํารองรับเปนทีเ่รียบรอยแลว ยกเวนโครงการที่ 1 ถนนคุมแสนสุข ซึ่งเราทําเปนถนนคอนกรีตตอจากโครงการเดิม ซึง่ 
โครงการนี้เราเคยของงบรอยมือสรางเมืองไว แตเนื่องจากวาไดทอดระยะเวลามานานพอสมควรแลว ถาหากวาถนนเสนนี้  
เราทําปนแอสฟาสติกสคอนกรีตก็เกรงวาจะไมมีความคงทน ถาวร เนื่องจากวาไมมรีะบบระบายน้ําบริเวณถนนคุมแสนสขุ 
ตรงนี้ สวนความหนาของถนนเสนนีห้นาเพียง 15 เซนตเิมตร ซึ่งแตกตางจากถนนเปรมประชาราษฎร ซึ่งหนา 20  
เซนติเมตร นั้น เรียนวาเนือ่งจากถนนสองเสนนั้นมีความหนาแนนในการจราจรที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นปริมาณรถ  
ตลอดจนการสัญจรไปมา ทางวิศวกรไดคํานวณแลววาถนนคุมแสนสุขทีเ่ราทําไปแลว เดิมก็มีความหนา 15 เซนตเิมตร 
 สามารถรบัปริมาณรถ น้ําหนกัของรถไดเปนอยางดี สวนของถนนเปรมประชาราษฎร ซึง่อยูหลงัสถานีตํารวจนั้น มีความ 
จําเปนก็ตองรองรับถงึ 20 เซนติเมตร เปนการคํานวณออกแบบสํารวจทมีงานสถาปนิก วิศวกร ไดอยางถูกตองตาม 
แนวทางแลว แตก็เรียนทานดวยความหวังดี เสนอแนะไว ต้ังขอสังเกตไว ในการทําก็ขอใหควบคุมการกอสราง ทั้งในเรือ่ง 
คุณภาพไดเปนอยางดี ใหเกิดความคงทน ถาวร ตลอดจนในงบประมาณ ถาหากวาเราปรับเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กทัง้หมด งบประมาณที่ใชอาจจะตองเพิ่มขึ้น 2 – 2.5 เทา ดังนั้นในการที่เราเลือกใชแอสฟาสติกสคอนกรีต  
ทางวิศวกรไดคํานวณแลววาสามารถที่จะรองรบัได และพื้นเดิมก็จะสามารถรองรบั น้ําหนักรถ ตลอดจนไมเปนทีท่วมขัง 
ของน้ําในบรเิวณถนนเสนดังกลาว ประกอบกับบางเสนทางนั้นจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กอยูแลว โดยการปูแอสฟาสติกส 
คอนกรีตทบัหนาคอนกรีตเสรมิเหลก็ที่มอียูแลว ก็นําเรยีนเพิม่เติมครบั 

นายพนม  ชาชิโย     - มีผูใดอภิปรายเพิ่มหรอืไมครับ เชิญทานอํานวย ครับ   
ประธานสภาฯ      

นายอํานวย  อายุวัฒน   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอํานวย  อายุวัฒน 
สมาชิกสภาฯ      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 หลังจากทีเ่ราไดรบัทราบญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริม 
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กิจการเทศบาล เพือ่กอสรางถนน สมาชิกสภาเทศบาลหลายทานก็ไดรับทราบทั้งหลกัการและเหตผุล เพื่อทีจ่ะไดนําไป 
พัฒนา ในเรื่องนี้กระผมขออนุญาตเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด โครงการทั้งหมด 9 โครงการนี้ คณะผูบรหิารไดกรณุาอนุมัติ และกูเงินมาดําเนินการนั้นเปนประโยชนแกพี่นอง 
ประชาชนเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนพื้นที่ของเขต 1 เขต 2 เขต 3 ทั้งหมด และทีส่ําคัญทีสุ่ด คือ การกอสรางปรับปรงุ 
ถนนคุมแสนสุข ชวงถนนคุมวัดปาเรไร จนถึงชวงที่ทําเสร็จไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูบริหาร กรุณาเรียนใหทราบวา 
โครงการนี้ เราเอาปายโครงการรอยมือสรางเมืองไปปกไวต้ังแตสมัยรัฐบาลกอน ก็ปรากฏวาปายนั้นหลุดหายไปแลว  
คณะผูบรหิารเห็นความสําคัญนี้ ก็เปนทีล่ําบากจรงิ ๆ ในฐานะที่เราอยูในพื้นที่ มาทําถนนไดครึง่หนึ่ง อกีครึ่งหนึ่งเปนหลุม 
เปนบอ เปนสิ่งที่พวกเราลําบาก เมื่อไดรับทราบวาคณะผูบรหิารไดอนุมัติโครงการและใชเงินกูไปทําถนนในชวงนี้ พี่นอง 
ประชาชนที่อยูในบริเวณนั้น และที่สญัจรไปมาถนนเสนนี้ ซึง่เปนเสนทางลัดออกสูถนนกองพลสบิ ออกทางโลตสั ก็จะได 
สะดวกสบาย เพราะฉะนั้นโครงการทั้งหมดเราใชเงินกูก็คงไมมีปญหา ในสมัยกอนเรากเ็คยกูมามากวาน้ี ไมวาตลาด 
สระทองก็ดี ตลาดทุงเจริญก็ดี เราทํางานสําเรจ็มาแลว โครงการเหลานีเ้ปนโครงการที่ดี ประชาชนจะไดรบัผลประโยชน 
เปนอยางยิง่ ก็ขอขอบพระคุณคณะผูบรหิารโดยเฉพาะอยางยิ่ง กองชางที่ออกแบบและสํารวจไวใหเรียบรอย ก็เรียนตอ 
วาโครงการที่ตัดมาทีส่ภาฯ ไดอนุมัติแลว เห็นโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่ไปถึงพี่นองประชาชน ก็อยากจะฝาก  
ทานผูบริหาร ผูทีร่ับผิดชอบ ขอความกรุณาเรงรัดใหผูที่ดําเนินการไปดําเนินการใหพี่นองประชาชนไดเห็น ไมวาจะเปน 
ตําบลละ 5 ลานบาท ก็ขอเรียนวา กรุณาเรงรัดใหดวย ขอบคุณครับ 

นายพนม  ชาชิโย     - เชิญทานพิเชฐ ครับ   
ประธานสภาฯ      

นายพิเชฐ  สุขเพสน   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเพิ่มเตมิญัตตินี้   
สมาชิกสภาฯ      อีกเพียง 2 ขอ ครับ อยางโครงการซอมบํารุงผิวถนนรัชชูปการชวงถนนรัฐกจิไคลคลาถึงถนน 
สุริยเดชบํารงุ คือหลงัโรงพยาบาลและโครงการซอมบํารงุถนนรณชัยชาญยุทธชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนสรุิยเดชบํารงุ 
คือหนาโรงพยาบาล อยากจะขอบคุณทานผูบริหารที่เห็นวาโครงการทั้ง 2 โครงการเปนโครงการที่ดี ผมอยากสนับสนุน 
โครงการทั้ง 2 อยางเต็มที่  แตวาอยากฝากทานผูบรหิารดูแลเกี่ยวกบัโครงการนี้ดวย  เพราะวาอยูในเขตพื้นที่ชุมชน 
โรงพยาบาล  ซึ่งพื้นที่ชุมชนโรงพยาบาลตรงนั้น การจราจรตั้งแตชวงเชา  08.00 น. ถึง 09.00 น. หรือเวลาเรงดวน  
ตั้งแตเชาและเย็น มกีารจราจรที่คบัคั่งตลอดเวลา หรือแมแตตอนเที่ยง อยากฝากกอนที่จะโครงการนี้ อยากจะให 
ประชาสมัพันธเกี่ยวกบัการปดถนนหรือวาขอความรวมมอืประชาชนในเขตพื้นที่นั้น เพราะวาถนนทั้งสองเสนนั้น  
คือ ถนนที่พี่นองประชาชน เขามาอาจจะนอกเขตหรอืในเขต มาเยี่ยมบุคคลของครอบครัวเขาทีโ่รงพยาบาล  
ก็ขอบคุณครับที่มองเห็นประโยชนสงูสุดของชุมชนโรงพยาบาลและเขตเทศบาลของเราครับ 

นายพนม  ชาชิโย     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ     ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล  
เพื่อกอสรางถนน ของกองชาง โปรดยกมือครบั  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
หมดระเบยีบวาระที่ 9 เขาสูระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่  10    ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขาย      
สงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมดูแลนํารอง (Smart city) ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบริหาร 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล เพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพ
ระยะไกล พรอมติดตัง้กลองโทรทัศนวงจรปดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนํารอง (Smart city) ปจจุบันหลาย
หนวยงานในประเทศทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งบานเรือนประชาชนทั่วไปไดมีการติดตั้งกลองโทรทัศน    
วงจรปด (CCTV)  ไวตามสถานที่หรือจุดทีส่ําคัญ  ดวยวัตถุประสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสอดสองดูแลเหตุการณ



- 15 - 

 

หรือสถานการณตาง ๆ  และนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย  เชน  ใชในการสังเกตสภาวะอากาศหรือสภาพจราจร
บนทองถนน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจงึไดเล็งเห็นประโยชนและการควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ
อยางทั่วถึง  จึงมีนโยบายกําหนดโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสญัญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดและพฒันาระบบการควบคุมดูแลนํารองขึ้น  ซึ่งในโครงการนอกจากการศึกษาเพื่อวางระบบการ
เชื่อมตอเครือขายสงสญัญาณภาพทางไกลแลว  ทางเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดยงัมเีปาหมายทีจ่ะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
และพัฒนาระบบสําหรับการควบคุมดูแลสัญญาณภาพที่สงมาจากกลอง  และพฒันาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทสมารทโฟน  
สําหรับใหประชาชนที่สนใจหรอืประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที ่ สามารถรับทราบขอมลูจากกลองโทรทัศนวงจรปดและขอมูล
ขาวสาร  การประชาสัมพันธทั่วไปจากทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดแบบทันกาล (Real  time)  อาทิ ขอมูลสภาพจราจร  
สภาพอากาศ  การแจงเตือนขาวสาร  กําหนดการทีส่ําคัญตาง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวสําเรจ็ลุลวงเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยรวม   จึงมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานกังานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล (กสท.) เพื่อ
ดําเนินโครงการ หลักการ  ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงนิทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน  10,000,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจาย  ดังนี้  1. คาอุปกรณภายในหองควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 3,892,000 บาท  2. งาน
ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมเชื่อมตอสญัญาณ  3,161,970 บาท 3. คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายสํานักงาน,       
คาเดินทาง, คาติดตอสื่อสาร คาธรรมเนียมการบรหิารวิชาการของสถาบันและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 2,946,030 บาท 
เหตผุล เนื่องจากเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว    
คณะผูบรหิารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ  จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)   
โดยปฏิบัติตามความใน มาตรา  66  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขถึงฉบับที่ 13          
พ.ศ. 2552  ความวา  “การกูเงินตามกระทรวง ทบวง  กรม  องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ  เทศบาลจะกระทําได     
ตอเมื่อไดรบัอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนมุัติจากรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว” ดังนั้น จึงเสนอญัตตนิี้
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพจิารณาอนญุาต  เพื่อใหเทศบาลฯ ดําเนินการตามระเบียบตอไป นายบรรจง   
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ     สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครบั มีไหมครับ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นควรอนญุาตใหกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล เพือ่วางระบบการเชื่อมตอ 
เครือขายสงสญัญาณภาพระยะไกล พรอมติดต้ังกลองโทรทศันวงจรปดและพฒันาระบบการควบคุมดูแลนํารอง 
(Smart city) ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมอืครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  เห็นควรอนญุาตดวยคะแนนเสียง 
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 10 เขาสูระเบียบวาระที่ 11 

ระเบียบวาระที่  11    ญัตติขอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิาร 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดตราเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไวเพื่อบรหิารงานของเทศบาล ตามแผนงานและโครงการทีก่ําหนดไวไปแลว
นั้น เนื่องจากคณะผูบริหารของเทศบาลมีนโยบายเรงดวนทีจ่ะตองกอสรางหลงัคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 (อินทนิล) 
และอาคาร 4 (นิลบุล) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เพือ่รองรับจํานวนนักเรียนทีเ่พิ่มขึ้นและรองรบัการจัดกจิกรรม    
การเรียนการสอนใหเพียงพอและเกิดประสทิธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนที่จะตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล เพือ่ใหจายตามนโยบายเรงดวนดังกลาว หลกัการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน 2,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคากอสรางหลงัคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3 (อินทนิล) และอาคาร 4 
(นิลุบล) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ขนาดความยาว 80 เมตร กวาง 13 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) เหตผุล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว   
คณะผูบรหิารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จงึขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยปฏบิัติ
ตามความในมาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2553 
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ความวา การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคกร หรอืนิติบุคคลตาง ๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรบัอนุญาตจาก
สภาเทศบาลและไดรับอนมุัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เพื่อพจิารณาอนุญาต จงึเรียนมาเพื่อพจิารณาตอไป  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภิปราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นควรอนญุาตใหกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล ของสํานักการศึกษา  
โปรดยกมือครบั  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 11         
เขาสูระเบยีบวาระที่ 12 

ระเบียบวาระที่  12    ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล        
ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอเชิญคณะผูบริหาร 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินกับสํานักงานเงินทนุสงเสริมกจิการเทศบาล 
ดวยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนทีจ่ะตองขอกูเงินกบัสํานักงานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล 
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ในการใหสถานธนานุบาลฯ กูเงินกบัสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)  จํานวนเงิน  40 ลานบาท ตามหลักเกณฑของสํานกังานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)                  
เหตผุล ดวยปจจุบันสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดมีประชาชนผูเดือดรอนในดานการเงิน ในเขตจังหวัดรอยเอด็
และจงัหวัดใกลเคียง ไดใหความเชื่อถือในกจิการและมาขอใชบริการของสถานธนานุบาลเปนจํานวนมาก ซึง่มีแนวโนมวา
จะมากขึ้นเรื่อย ๆ เนือ่งจากสถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยแหงหนึ่งของทองถิ่นที่ไดชวยอนุเคราะหดานการเงิน 
แกผูเดือดรอนในการแกปญหาไดเปนอยางมากและตรงจุดทีสุ่ด รวมทั้งเปนการชวยเหลือในดานการเงินเพือ่ประกอบ
ธุรกิจขนาดยอม ดังนั้น เพือ่ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ที่ไดใหเทศบาลดําเนินการจัดหาแหลงบริการ
สินเชื่อเพื่อบริการใหกบัประชาชนในทองถิ่น โดยไมตองไปขอกูเงินจากเอกชน ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราทีสู่ง    
ประกอบกบัเมื่อมกีารรับจํานํามากขึ้นรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานําก็เพิม่มากขึ้น ซึ่งทําใหผลกําไรสทุธิประจําปมากขึ้น
เชนกัน และสงผลใหเทศบาลไดรบัเงินบรูณะทองถิ่นจากสถานธนานุบาลเพิม่มากขึ้นไปดวย และในขณะนี้สถานะของ
สถานธนานุบาลมียอดเงินสด เงินฝากธนาคาร  ยอดทรพัยรบัจํานําในสตอก ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  2558  ดังนี้                         
1. เงินสด 94,745.82 บาท ๒. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา ๔,565.92 บาท  ๓. เงินฝากธนาคารออมสิน –   
ออมทรัพย 7,610.92 บาท  ๔. ทรัพยรบัจํานําคงเหลือ ๑2,900 ราย เปนเงิน ๒27,966,600.๐๐.- บาท 
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด   
กูเงินกบัสํานกังานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวนเงิน  4๐  ลานบาท  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  เพื่อจะไดดําเนินการตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภิปราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นชอบในการกูเงินกบัสํานักงานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล  
ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 12 เขาสูระเบียบวาระที่ 13 

ระเบียบวาระที่  13    ญัตติขอความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิาร 
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นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี     ญัตติขอความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีวาระการ    
ดํารงตําแหนง คราวละ ๔ ป ซึ่งจะหมดวาระลงในปการศึกษา  ๒๕๕๘  น้ี จําเปนตองแตงตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานชุดใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๖๕๖๒ หลักการ คณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนั้น  จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้ ๑. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ขอเสนอชื่อนายสรายทุธ  
ชาติบัญชากร  ๒. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ขอเสนอชื่อนายวริน ศิริพานิช  ๓. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ขอเสนอ
ชื่อนายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล  ๔. โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ขอเสนอช่ือนายอํานวย อายุวัฒน  ๕. โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา ขอเสนอชื่อนายพนม ชาชิโย ๖. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ขอเสนอช่ือนายสุทธิวุฒิ  วิสตูรานุกูล         
๗. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  ขอเสนอช่ือนายนพคุณ เขตคาม  ๘. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
ขอเสนอช่ือนายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ  ๙. ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ขอเสนอชื่อนายวิวัฒน ธนะแพสย 
๑๐. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา ขอเสนอชื่อนางศิรินธร ไกรการ  เหตุผล เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความใน 
มาตรา ที่ ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกบักฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมาเพื่อให
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณาตอไป นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพนม  ชาชิโย     - คณะผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด ประสงคจะอภิปราย   
ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใดเห็นชอบในการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานกัการศึกษา โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนน 
เสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 13 เขาสูระเบียบวาระที่ 14 

ระเบียบวาระที่  14   เรื่องอื่น ๆ  เชิญคณะผูบริหาร ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏบิัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยที่
เปดเผยทีส่ํานักงานเทศบาล” นั้น บัดนี้ นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด  ไดรวบรวมผลการปฏิบัตงิานในรอบปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสรจ็เรียบรอยแลว สรุปพอ
สังเขป  ดังนี้  ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประมาณการรายรบั – รายจาย  รวมทั้งขอมูล
การรบัจริง – จายจริง  ดังนี้ ประมาณการรายรับ ตั้งไว  414,121,508.23  บาท  รับจรงิ  579,728,115.74 บาท 
ประมาณการรายจาย ต้ังไว 414,116,960.00 บาท  จายจริง 558,396,715.26 บาท  ข. ผลการดําเนินการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร การพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดานตางๆ  ดังนี้  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐาน  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  10  โครงการ  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ  ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน  ๓  โครงการ  3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  
57  โครงการ  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  6๔  โครงการ    
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  7  โครงการ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  53  โครงการ      
รวมทั้งหมด  จํานวน  194  โครงการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจําป 2558  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  ขอ 29 (3) “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปน
ประจําทุกปตอสภาทองถิ่น” นั้น บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560 ) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประจําป 2558 เสรจ็เรียบรอยแลว                       
ดังนั้น  จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดประจําป 2558  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2558–2560) 
ประจําป พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558 – 2560)  แผนเพิ่มเติมฉบบัที่ 1, แผนเพิ่มเติมฉบบัที่ 2 และ 
แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจําป  2558 ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น 306 โครงการ เทศบาลไดรับอนมุัติงบประมาณ 
จํานวน 261 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.29  ของจํานวนโครงการทีบ่รรจุในแผน และไดดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 
194 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน  67  โครงการ  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  32  โครงการ คิดเปนรอยละ  10.45 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 19  โครงการ  คิดเปนรอยละ 59.37 ของจํานวนโครงการในสาขานี้  2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ  มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  2.18  ของจํานวน
โครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรบัอนุมัตงิบประมาณ  จํานวน  4  โครงการ  คิดเปนรอยละ  57.14 ของจํานวนโครงการ
ในสาขานี้  3.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 
62 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.26 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 62 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  100 ของจํานวนโครงการในสาขานี้  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต    
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 73  โครงการ คิดเปนรอยละ 23.85 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 71 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.26 ของจํานวนโครงการในสาขานี้             
5.ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน   
22  โครงการ คิดเปนรอยละ  7.18  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนมุัติงบประมาณ  จํานวน  
15  โครงการ คิดเปนรอยละ  68.18  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 
การเมือง การปกครอง มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน  111 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.27        
ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 90 โครงการ   คิดเปนรอยละ 81.08          
ของจํานวนโครงการในสาขานี้  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท  
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558  ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
องคการบรหิารสวนตําบลเหนอืเมอืง  องคการบรหิารสวนตําบลรอบเมือง องคการบรหิารสวนตําบลดงลาน และองคการ
บรหิารสวนตําบลขอนแกน  ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย       
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวดัรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบริการ
สาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ปนภาคีสมาชิก นั้น  
ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8 เพื่อ
รายงานใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบตอไป  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจรินันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด ขออนญุาตนําเสนอเปน power point ประมาณ 10 นาที ครับ 

นายพนม  ชาชิโย - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ โปรดยกมือครับ เชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ  
ประธานสภาฯ     
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นายอํานวย  อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ จากทีท่านคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาฯ     ไดรายงานกจิการในการดําเนินงานประจําปที่ผานมาใหสภาฯไดรับทราบแลว ก็เปนทีพ่ึงประสงค 
และเปนที่พงึพอใจของสภาฯ เรา และพี่นองประชาชนไดรับทราบผลการดําเนินงาน คงจะมีความรูสึกเดียวกัน  
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเราไดพัฒนาอยางตอเนื่องและพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป และสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงพี่นองประชาชน  
โดยเฉพาะอยางยิง่ ฝากทานประธานฯ ไปยังผูบรหิาร ในโครงการตาง ๆ ในการรายงานเราไดรบัทราบแลว แตโครงการ 
ตาง ๆ ที่สภาฯ เคยไดอนุมัติ โครงการที่ไดรวมมือกบัทางจังหวัด รวมมือกบัทางมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน โครงการ 
กําจัดขยะ ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว โครงการที่กอสรางเวทีกลางแจง พวกเราจะไดรับรูรับทราบวาดําเนินการไป 
อยางมีประสิทธิภาพ แตสิ่งทีส่ภาฯ เรา อยากจะทราบในการที่เราจะอนุมัตเิงินสนับสนุนเงินเพิม่เติมครั้งหนึ่งแลวนั้น  
โครงการกําจัดขยะที่เราดําเนินการกบัมหาวิทยาลัยสรุนารี ไดดําเนินการไปถึงไหน อยางไร พี่นองประชาชนจะไดรบัรู 
 รับทราบดวย ขอบคุณครับ     

นายพนม  ชาชิโย - เชิญทานนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ  

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในสวนของ  
นายกเทศมนตร ี    โครงการทีท่างเทศบาลเราไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจากทางจงัหวัด หรอืงบยุทธศาสตร 
ของรัฐบาล อยางเชน โครงการแกไขปญหาเรื่องขยะลนเมือง ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรฐับาล พลเอกประยุทธ   
จันทรโอชา  ไดมีโครงการนํารองใหกบัทองถิ่นทั่วประเทศ 21 แหง ในการทีจ่ัดการขยะโดยใชระบบ RDF ซึ่งเปน 
โครงการในการศึกษาออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพขยะในประเทศไทย โดยสถาบัน มหาวิทยาลัยสรุนารี ที่นครราชสีมา 
ดําเนินการออกแบบวิเคราะห ก็ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ปรากฏวาใน 
ขณะนี้ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรากเ็ปน 1 ใน 21 แหงทัว่ประเทศ มี 3 แหง ที่ไมผานการประชาพิจารณ หลุดไป  
3 แหง ขณะนี้เรื่องของรายละเอียดแบบแปลนการประมาณการหรือวารายละเอียดในโครงการ RDF ก็ตองมีการแกไข 
และตรวจสอบในข้ันตอนสุดทาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอม คือสํานักงานสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม สผ. ไดพิจารณาแกไขปรับปรงุ ลาสุดสําหรบัเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ดเราไดรับอนมุัติแกไขแบบเรียบรอยแลว ก็สามารถดําเนินการได ซึ่งภายใตยุทธศาสตรของรฐับาล  ก็ถือวา 
จะตองมีคูสัญญา ผูกพันสัญญา ผูรับจางภายในไมเกิน 31 มีนาคม ถาเกินนี้งบจะตก ซึง่ในสวนของ 19 แหง ทีจ่ะไดรบั 
งบนี้ก็มเีทศบาลเราไดรบังบประมาณเปนแหงแรก สวนแหงที่ 2 ที่ 3 ยังอยูในระหวางการดําเนินการของ สผ. ซึง่ตรงนี ้
ก็ถือวาเปนเรื่องที่เราไดมีความพยายามติดตอ และประสานงานอยางใกลชิด โดยเฉพาะในสวนของสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอมเทศบาลของเรารวมกบังานกองชาง ในการประมาณการและออกแบบ การปรบัปรุงแกไขแบบใหสอดคลอง  
ใหทาง สผ. เขาไดพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดประสานงานอยางใกลชิด โดย ผอ.กองชาง ไดประสานกับทางสวนของสํานักงาน 
นโยบายและแผนสิง่แวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดยตลอดเปนเวลาถึงเกอืบ 2 เดือนแลว  
ลาสุดไดรบัอนุมัติแลว ก็จะรีบดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในกรอบรัฐบาลกําหนด ที่จะตองไดคูสญัญาใหแลวเสรจ็ 
ภายในไมเกิน 31 มีนาคม 2559 นี้ ถาไมสามารถดําเนินการใหเสรจ็ได งบนีจ้ะตกทันที ก็เรียนใหทราบ เรื่องที่ 2  
ก็คือไดรับทราบวาทางสวนของจังหวัด วันนี้ไดมีการประชุมงบพฒันาจงัหวัดและงบกลุมจังหวัด ซึ่งเปนการพิจารณา 
เพิ่มเตมิจากงบเหลือจายของป 2559 ซึ่งดําเนินการไปแลว ปรากฏวามีเงินเหลือจายอยูทีป่ระมาณ 33,500,000  
บาทเศษ จังหวัดจึงไดมกีารโอนเปลี่ยนแปลงในการทํารายการเพิ่ม สวนรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 5 เปนโครงการที่อยู 
ในแผน Y2 อยูแลวจงึไมมีปญหาอะไร สวนของเทศบาลทีเ่ราไดมีโครงการทีจ่ะปรับปรงุฟุตบาททางเทา เกาะกลาง 
บึงพลาญชัยใหมและฟุตบาททางเทาถนนรัชชูปการ ฝงตรงขามกับตึกมหาวิโร หรือถนนชวงระหวางถนนรัฐกิจไคลคลา 
ถึงถนนสุริยเดชบํารงุชวงริมคลอง จงัหวัดก็ไดอนุมัตโิดยใหใชแบบแปลนของเทศบาล โดยใหโยธาธิการจงัหวัด 
เปนผูดําเนินการ ไดผานที่ประชุมในวันนี้แลว ก็คืองบปรับปรุงฟุตบาททางเทา จากเงินเหลือจายจงัหวัด จํานวน 
6,500,000 บาท และก็งบในการปรบัปรุงฟุตบาททางเทาขางคลองคูเมืองถนนรัชชูปการ ตรงขามมหาวิโร  
งบประมาณ 967,000 บาท ซึ่งก็ไดอนมุัติวันนี้แลว ก็จะไดดําเนินการตอไป สวนโครงการกอสรางเวทกีลางแจง 
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สาธารณะใชงบประมาณจังหวัด จํานวน 9 ลานบาทเศษ ขณะนี้ดําเนินการไปไดเพียง 30% ไปลาชาทีร่ะบบจอ LED  
ซึ่งจะตองสั่งจากตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะแลวเสรจ็หลังบุญผะเหวด แตวาชวงเวทีก็นาจะดําเนินการได ใหใชประโยชนได 
ในงานบุญผะเหวด สวนพื้นทีล่านรอบเวทีกลางแจงสาธารณะซึ่งเปนงบของเทศบาล และไดรบัเงินอุดหนุนจากมลูนิธ ิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ดดวย 300,000 บาท ขณะนี้ผูดําเนินการเบิกงวดแรกแลว คาดวาจะปูพื้นใหแลว 
เสร็จทันงานบญุผะเหวดในปนี้ นี่คือสวนที่เรียนใหทราบ และลาสุดเราไดรบัแจงจากสวนของกรมทองเที่ยว กระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา ไดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรงุพื้นที่ในบึงพลาญชัย งบประมาณ 9,700,000 บาท  
ซึ่งจะเปนการปรบัปรุงเรื่องสถานีออกกําลังกาย และก็ในสวนของพื้นผิวการปรับปรงุภูพลาญใหมทัง้หมด ซึ่งทางจงัหวัด 
ไดมีหนังสือตอบยืนยันวาสามารถจะดําเนินการหาคูสัญญาใหแลวเสรจ็ทัน 31 มีนาคม 2559 นี้ ก็รอทางสํานกั 
งบประมาณ สงใบจัดสรรมาให คาดวานาจะมาในชวงประมาณสัปดาหนี้ หรือตนสัปดาหหนา ใหทันกอนสิ้นเดือน 
กุมภาพันธนี้ ก็เปนเรื่องที่จะเกิดข้ึนในเขตเทศบาลของเรา กบัโครงการตาง ๆ และสุดทายก็คือ เรือ่งของน้ําพุดนตร ี
ก็ไดประกาศเรียบรอย ไดคูสัญญาแลวงบนี้กผ็ูกพันได ไมตก เปนเงินของจงัหวัดในป 2559 ในวงเงิน 30 ลานบาท  
ซึ่งโครงการทั้งหมดเทศบาลจะตองมสีวนรวมในโครงการนี้ รวมกับทางจังหวัดดวย มีของเทศบาลและ อบจ. รวมดวย  
ซึ่งก็คงตองนําเขาสภาฯ อีกสวนหนึ่ง หลงัจากที่จงัหวัดไดดําเนินการไปแลวบางสวน และในสวนของงบประมาณที่ไดรบั 
อุดหนุนเฉพาะกิจมากอสรางอาคารอเนกประสงคที่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร แตเนื่องจากไมสามารถลงงานในพื้นที ่
นั้นได เนื่องจากวาพื้นที่ไมเหมาะสม จึงขออนุญาตแกไขแบบแปลนและรูปแบบการใชไปทําเปนอาคารของอนุบาล        
อยูที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ก็ไดรับอนมุัติแกไขแบบเรียบรอยแลว วงเงินประมาณ 8 ลานบาทเศษ ก็อยูระหวาง 
การทีจ่ะดําเนินการจัดหาผูรับจาง  ซึ่งคาดวาจะแลวเสรจ็ทนั 31 มีนาคม 2559 เชนเดียวกัน ก็โดยสรุปงบประมาณ 
ที่ผานมาเขามาในสวนของยทุธศาสตรของจังหวัด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กรณีเรงดวนตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ของ 
เทศบาล ทราบวาถึงวันนี้ ก็ไมมีงบตัวไหนตก เปนเรื่องที่นายนิดี และเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดอยางยิง่ก็ตองขออนุญาตช่ืนชมและขอบคุณ ขออนุญาตใหทางสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ แหงนี้  
ไดปรบมอืขอบพระคุณเจาหนาทีทุ่กฝายทุกกอง ที่ไดรวมกันทุมเท จนทําใหภารกิจที่สําคัญ งบประมาณตาง ๆ  
ไมหลุดลอยไป ขอบคุณครบั 
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