
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1/1 ประจําป พ.ศ. 2559 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  เวลา  14.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน ธนะแพสย  
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ  ชาติบัญชากร  
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  

10 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
12 นายวริน   ศิริพานิช วริน   ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร  
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 -ไปราชการ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นางภาคินัย  เฉลิมแสน 
 

ภาคินัย  เฉลิมแสน 
 

นิติกรชํานาญการ ตัวแทนทองถิ่นจงัหวัด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
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 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
2 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล  นิลผาย รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
4 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
5 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
6 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
7 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
8 นายสมเกียรติ  กาญจนหงส สมเกียรติ กาญจนหงส ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
9 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนและกอสราง 

10 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
11 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
12 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
13 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
14 นายสนั่น  อุตอามาตย สนั่น  อุตอามาตย ผูจัดการสถานธนานุบาลเมืองรอยเอ็ด 
15 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
16 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผอ.สํานักการศึกษา 
17 นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร ทวิชา  ปรเมษฐวรางกรู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
18 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
19 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
20 นางจิราภรณ  ชินออน จิราภรณ  ชินออน หน.ฝายจัดหาประโยชนและทะเบยีนฯ 
21 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
22 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
23 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 ผูแทนชุมชน   
1 นายมานิตย  โพธ์ิกาวิญ มานิตย  โพธ์ิกาวิญ กรรมการชุมชนมั่นคงพัฒนา 
2 นางเตือนใจ หาญชนะ เตือนใจ  หาญชนะ ประธานกรรมการชุมชนวัดคุม 
3 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 
6 นางพูลทรัพย  บูรณะกิตต ิ พลูทรัพย บรูณะกิตต ิ กรรมการชุมชนมั่นคงพัฒนา 
7 นางหนูจันทร  อารเีอื้อ หนูจันทร  อารีเอื้อ กรรมการชุมชนมั่นคงพัฒนา 
 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ  เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 1/1 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุม             
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั  

นายพิเชฐ  สุขเพสน     -  เรียนทานภาคินัย  เฉลิมแสน  ตัวแทนทองถิ่นจังหวัด คณะผูบริหารเทศบาล  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรตทิุกทาน  ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการกอง                 
ทุกกอง หัวหนาฝาย / งาน  และผูนําชุมชนทกุทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 1/1             
ประจําป พ.ศ. 2559 มสีมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นกระผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ           
ไดอานหนังสอืจากจังหวัดรอยเอ็ด  ใหที่ประชุมทราบกอนครับ  

นายสุเวช  ชัยทองด ี - หนังสือที่ รอ 0023.4/13012 ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
เลขานุการสภาฯ      เรื่อง ขอขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 1 ประจําป 2559 
เรียน นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด อางถึง หนังสือเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่ รอ 52001/2611 ลงวันที่         8 
กรกฎาคม 2559 ตามที่นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด ไดขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจําป พ.ศ. 2559 มีกําหนด 15 วัน ต้ังแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากยงัมีโครงการที่ตองเรงดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ดจึงใหขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายอนุสรณ แกวกังวาล ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ทานเลขาฯ ก็ไดอานหนังสอืจากจังหวัดรอยเอ็ดใหทีป่ระชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ  กระผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  อยากใหสมาชิกทกุทานดูระเบียบวาระ ซึง่ไดวางที่โตะ 
ทานสมาชิกแลวนะครับ จะเพิม่วาระที่ 7 ขึ้นมา เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น และขยบัวาระที่ 7 ลงไปเปน
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  
2559  ประชุมเมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2559  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ     

ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ 
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นายวทัญู  วิจักษณบุญ  - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.                     
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
3. นายวทัญู วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล       
เมืองรอยเอ็ด ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมือ่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายพรีพันธุ ชัยคณารักษกูล เปนกรรมการ  
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลาขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไป
ตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น.          
ลงชื่อ นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  
กรรมการและเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว        
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด จะแกไข เชิญครับ เชิญทาน สรายทุธ  ชาติบัญชากร ครบั 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร – กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอแกไขหนาที่ 6 ครับ ที่กลาววา ประเด็นนี ้     
สมาชิกสภาฯ  ซึ่งทางสภาฯ คิดวาอยากจะใหมกีารจัดระเบียบใหม โดยอาจจะ ขอตัดคําวา อาจจะทีเ่คยเปน
กรรมสทิธิ์ เคยเกิดไดอยางไร คอนขางทีจ่ะจับใจความไมได ทานประธาน ตัดคําอาจจนถึงอยางไร ตัดทิ้งครบั ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด จะขอแกไขอีกหรือไมครับ เมื่อไมมสีมาชิกทานแกไข สมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โปรดยกมอืครับ สมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียง          
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2 เขาสูวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                                                 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียน 
และประถมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น   
เพื่อใหการพฒันาเทศบาล ตลอดจนแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและตอเนื่อง จงึมีความจําเปนตอง        
โอนงบประมาณรายจายโครงการที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี้ หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๒๓๕,๒๐๐ บาท ดังนี ้โอนลด ดานการ
ดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสาํรองจาย จํานวน ๒๔๘,๐๐๐ บาท ดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสด ุคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา จํานวน ๙๘๗,๒๐๐ บาท        
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
จายจากเงินรายได หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ๑. ครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพือ่
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังนี้ ๑.๑ โตะพบัอเนกประสงค ตั้งไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้โตะพบัอเนกประสงค 
จํานวน ๓๐ ตัว ๑.๒ เครื่องเคลือบบัตร ตั้งไว ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเคลอืบบัตร จํานวน ๒ เครื่อง 
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๑.๓ เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว ๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง ๑.๔ พัดลมโคจร 
ตั้งไว ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน ๒ ตัว ๒. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว ๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดังนี ้๒.๑ เครื่องขยายเสียงเคลือ่นที่แบบลากจูง ต้ังไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลือ่นที่แบบลากจูง จํานวน ๖ ชุด ๒.๒ ไมโครโฟนไรสาย ต้ังไว ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อไมโครโฟนไรสาย จํานวน ๔ ชุด ๓. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว ๒๓๐,๔๐๐ บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้ ๓.๑ เครื่องมลัติมิเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว ๑๖๕,๐๐๐บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร จํานวน ๖ ชุด ๓.๒ เครื่องฉายภาพทึบแสง ตั้งไว ๖๕,๔๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องฉายภาพทบึแสง จํานวน ๖ ชุด ๔. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ต้ังไว ๕๔๗,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป  ดังนี้ ๔.๑ จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ต้ังไว 
๑๔๐,๗๐๐ บาท ๔.๒ จัดซือ้ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดปาไร ต้ังไว ๑๔๗,๖๐๐ บาท 
๔.๓ จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ ตั้งไว ๒๐๘,๐๐๐ บาท ๔.๔ จัดซื้อ
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ตั้งไว ๕๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑที่จัดซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทายญัตตินี ้คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 
๒๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ (ดานทิศใต) ขนาด    
สูง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) รวมโอนไปตัง้จายเปนรายการใหมทัง้สิ้น   
จํานวน ๑,๒๓๕,๒๐๐ บาท เหตุผล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงินดงักลาวกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติการเรียนการสอน มีครุภัณฑทีท่ันสมัยและเพียงพอ ครู ผูปกครองและนักเรียนโรงเรียน    
ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ขอ ๒๗  การโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เชิญครับ เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของสํานกัการศึกษา โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        
หมดระเบยีบวาระที่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                                                 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนํางบประมาณไปใชจายเปนรายจายประจาํและรายจายเพื่อการลงทุน  ซึ่งเปนรายจายประจําเปน 
สวนใหญ แตเนื่องจากคณะผูบริหารเทศบาลไดพจิารณาเห็นความจําเปนของการใชพื้นที่ศูนยพฒันาเดก็เล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด ที่ตองใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกลางแจงใหมีความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษา จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการกอสรางหลงัคาคลุมลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนั้น 
เพื่อใหมีงบประมาณในการดําเนินการจึงมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาลเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการตามนโยบายของคณะผูบรหิารเทศบาล หลักการ ขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล จํานวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางหลังคาคลมุลานอเนกประสงคศูนยพฒันา    
เด็กเล็กเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ขนาดกวาง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร โครงหลังคาเหล็กคลุม METAL SHEET พื้นที ่
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ใชสอย จํานวน ๒๑๖ ตารางเมตร (ชั้นเดียว) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตผุล เนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว คณะผูบริหารเทศบาลเห็นวามีความจําเปนทีจ่ะตอง
ดําเนินการ  จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการของเทศบาล  โดยปฏิบัติตามความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง 
แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ความวาการกูเงินจากกระทรวง ทบวง 
กรม องคกรหรือนิตบิุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดเมือ่ไดรับอนญุาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตตนิี้ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อพจิารณาอนญุาตตอไป  
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เชิญครับ เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตกูเงินทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล เพื่อกอสรางหลงัคา
คลุมลานอเนกประสงคศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิก
สภาฯ เห็นควรอนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4  เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางถนน ของกองชาง             
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                                                 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสราง ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     
ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 ไปแลวนั้น ซึ่งงบประมาณสวนใหญเปนรายจายประจํา      
จึงไมมงีบประมาณที่จะนําไปเปนรายจายเพือ่การลงทุน แตเนื่องจากถนนหลายสายในเขตเทศบาล มีสภาพชํารุด       
ทรุดโทรมอันเนื่องมาจากมีอายุการใชงานหลายป  จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรงุและพฒันาใหดีขึ้น  เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูสญัจรไปมา  หากจะรอเงินงบประมาณในแตละปจะทําใหประชาชน
เสียโอกาสในการไดรบับริการสาธารณะที่ดจีากเทศบาล จึงจําเปนจะตองหาเงินงบประมาณ เพื่อใชจายตามโครงการ
ดังกลาว โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานกังานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล        
จํานวน 20,381,000 บาท เพือ่ใชจายตามนโยบายเรงดวน 8  โครงการ ดังนี้ 1. โครงการกอสรางปรับปรงุถนนและ
ระบบระบายน้ําถนนประชาธรรมรักษ (ชวงจากถนนเทวาภิบาลถึงถนนมโีชคชัย) โดยกอสรางถนน คสล.หนา 0.20 เมตร 
กวางเฉลี่ย 9.58 เมตร ยาว 100 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 958 ตารางเมตร กอสรางถนน คสล.หนา 0.20 
เมตร ปผูิวจราจรดวย Asphaltic Concrete หนา 4 เซนติเมตร ทับเสนทาง คสล. และผิว Asphaltic เดิม กวางเฉลี่ย 

9.40 เมตร ยาว 381 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,580 ตารางเมตร วางทอ คสล. 0.60 เมตร  พรอมบอพกั   
ยาวไมนอยกวา 344 เมตร วางทอ คสล. 0.80 เมตร พรอมบอพักยาวไมนอยกวา 484 เมตร กอสรางคันหินรางตื้น  
ยาวไมนอยกวา 780 เมตร  กอสรางทางเทา คสล.หนา 0.07  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 810 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 5,547,000 บาท 2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําและขยายผิวจราจรถนน 
เทวาภิบาล ซอย 14 โดยกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รางยฝูาวี หนา 0.15 เมตร  ความยาวไมนอยกวา 900 เมตร 
กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 310 ตารางเมตร  กอสรางรั้ว คสล.ความยาวไมนอยกวา 143  
เมตร  กอสรางหองน้ําชาย คสล.กวาง 3.00 เมตร  ยาว 10 เมตร  จํานวน 1 หลัง  กอสรางหองสวมคสล.กวาง 2.8  
เมตร  ยาว 8.00 เมตร  จํานวน 1 หลัง  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 3,540,000 บาท                      
3. โครงการกอสรางถนนเทวาภิบาล ซอย 10/1 แยก 1 โดยกอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 86 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 344 ตารางเมตร  ลงหินคลุกไหลทางจํานวน 17 ลูกบาศกเมตร  วางทอระบายนํ้า 

คสล. 0.40 เมตร จํานวน 6 ทอน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 216,000  4. โครงการ
กอสรางถนนและระบบระบายน้ําถนนปทมานนท ซอย 10 เชื่อมซอย 8  โดยกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รางยฝูาวี  
กวาง 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1,345 เมตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไมนอย
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กวา 1,430 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 3,185,000 บาท 5. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 4 โดยวางทอระบายน้ํา คสล. 0.40 เมตร จํานวนไมนอยกวา 650 ทอน 

กอสรางบอพัก คสล.ฝาวี สําหรบัทอ  0.40 เมตร  จํานวนไมนอยกวา 75 บอ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร  กอสรางรางวี คสล.กวาง 0.60 เมตร  หนา 0.15  เมตร      
ความยาวไมนอยกวา 630 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,948,000บาท 6. โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 6 โดยวางทอระบายน้ํา คสล. 0.40 เมตร จํานวนไมนอยกวา  

530 ทอน กอสรางบอพัก คสล.ฝาวี สําหรบัทอ 0.40 เมตร  จํานวนไมนอยกวา 57 บอ กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 410 ตารางเมตร กอสรางรางวี คสล. กวาง 0.60 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ความยาวไมนอยกวา 513 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนเงิน 1,517,000 บาท 7. โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย  8  โดยวางทอระบายนํ้า คสล.  0.40 เมตร จํานวนไมนอยกวา  

495 ทอน กอสรางบอพัก คสล.ฝาวี  สําหรับทอ 0.40 เมตร จํานวนไมนอยกวา 53 บอ กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 255 ตารางเมตร กอสรางรางวี คสล.กวาง 0.60 เมตร  หนา 0.15  เมตร   
ความยาวไมนอยกวา 480 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  จํานวนเงิน 1,330,000 บาท 8. โครงการ
กอสรางปรับปรงุถนนและระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยทุธ ซอย 41 โดยกอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร   

กวางเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 317 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร  วางทอระบายน้ํา คสล.  
0.60 เมตร  ความยาวไมนอยกวา  570 เมตร  กอสรางบอพัก คสล.ฝาวี  สําหรับทอ 0.60 เมตร จํานวน 58 บอ 
กอสรางรางวี คสล.กวาง 0.60 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาวไมนอยกวา 540 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด  จํานวนเงิน 3,098,000 บาท รวม 8 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 20,381,000 บาท เหตผุล จากปจจัยและ
ปญหาดงักลาวขางตน จึงเห็นควรปรับปรงุถนนทั้ง  8  สาย โดยเร็ว  หากจะรอแตเพียงงบประมาณประจําปประจําป    
จะแกปญหาความเดอืดรอนของประชาชนไดไมทันการณ  จงึเห็นควรขอกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล  ประกอบกับ
สถานะการคลังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความสามารถในการชําระหนี้ไดอยางมสีภาพคลอง เนื่องจากเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2559  ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว  คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนทีจ่ะตอง
ดําเนินการ  จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 66 วรรคสอง      
แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ความวาการกูเงินจากกระทรวง  
ทบวง  กรม   องคการหรือ นิตบิุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรบัอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนมุัติ
จากรัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงเสนอญัตตินีต้อสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพือ่โปรดพจิารณาอนุญาต    
เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานประสทิธิ์ ธนานันต ครับ  

นายประสิทธิ์  ธนานันต - เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ผมนายประสิทธิ์  ธนานันต                          
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 ในญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
เพื่อกอสรางถนน ผมเห็นดวยเปนอยางยิง่ เพื่อเปนการแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนทั้ง 8 โครงการ เหตุผลเนื่องจาก
เทศบาลของเราจัดเกบ็ภาษีเงินไดทีผ่านมาก็ไดในระดบัหนึง่ ซึ่งถาจะแบงไปใหฝายกองตาง ๆ ทุกกอง ก็ไดไมครบ ไดก็
เพียงนอยนิดไมสามารถที่จะพัฒนาดานสาธารณูปโภคใหกบัพี่นองประชาชนได น่ีก็เปนเหตุผลขอที่ 1  ขอที่ 2 โครงการ 
ที่ทํา โครงการที่ 5 ถึงโครงการที่ 8 เปนโครงการของชุมชนจันทรเกษม ซึง่ผมเปนที่ปรึกษาชุมชน ทราบดีวาชุมชนจันทร
เกษม ถนนซอยที่ 4, 6, 8 ยังไมเคยมรีางระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหลก็เลย ตั้งแตมีชุมชนมา ซึ่งครั้งนี้ก็ถือวาเปนการชวย
พี่นองประชาชนใหไดรับการบรรเทาความทุกขของเขาเปนอยางดียิ่ง ในนามของทีป่รึกษาชุมชนและสมาชิกเขต 3 ทุกคน 
ใครขอขอบคุณทานผูบรหิารโดยการนําของทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจรินันทที่กลาทํา กูเงินมาพัฒนา ขอบคุณครบั  
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นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายหรือไม ขอเชญิทานอาํนวย  อายุวัฒน ครับ          
ประธานสภาฯ    

นายอํานวย  อายุวัตน - กราบเรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานกระผม นายอํานวย  อายุวัฒน                             
สมาชิสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 เนื่องจากวาญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกจิการ
เทศบาล เพื่อกอสรางถนนของกองชาง ที่ทางผูบรหิารไดแถลงหลักการและเหตุผลใหสภาฯ ไดทราบแลว กอนอื่น       
ผมใครขอเรียนวา จากหลกัการและเหตผุลทีท่างคณะผูบริหารทานไดแถลงใหสภาฯ เราไดทราบแลววาเนื่องจากวาเงิน
งบประมาณของทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังที่ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดกลาวถึงแลว คงไมเพียงพอที่จะไปใชเปน
งบลงทุน เนือ่งจากวาเรามีรายจายประจําอยางที่ทานไดแถลงแลวเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น เงินตาง ๆ ที่จะไปลงทุน
เพื่อดูแล   พี่นองประชาชนโดยภาพรวมแลวคงไมเพียงพอ เพราะฉะนั้น ปจจัยทีจ่ะตองทําใหพี่นองประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย ไดรับการสญัจรไปมาที่สะดวก ไมวาจะเปนถนนหนทางก็ดี ก็ขออนุญาตทานประธานไดยอนกลับไประเบียบ
วาระที่ 4 ซึ่งกระผมคิดวาจะพูดสงเสริมในเรื่องของการทําโครงหลังคาเพื่อจะใหนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรา
ไดรับความสะดวกสบาย และไดรับความปลอดภัย คืองบลงทุนที่เราสามารถทีจ่ะดําเนินการได ที่ดําเนินการไดเพราะวา
เราจําเปนจะตองไปหาเงินจากแหลงอื่นมา ก็คือการขอกูจากแหลงเงินเพื่อที่จะมาลงทุนดูแลพี่นองประชาชน ตั้งแตแรก
เกิดจนไปถงึสุดทายของชีวิต ดังที่นโยบายของทานผูบรหิารไดแถลงไวตอสภาฯ ของเรา ตั้งแตครัง้แรก อันนีก้็เปน     
นิมิตหมายอันดมีากที่พี่นองประชาชนจะไดรบัการดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนนประชา-
ธรรมรักษในชวงถนนเทวาภิบาลไปถงึถนนมีโชคชัย ซึ่งเปนชวงระยะถนนที่ยาวพอสมควรเนื่องจากวาถนนเสนนี้ พี่นอง
ประชาชน และสมาชิกสภาฯ เขต 1 ไดดูแลอยูแลวเคยคุยใหพี่นองประชาชนวาเราเคยไดรับงบประมาณมาแลว แตทาง
สภาฯ ของเรากม็ีความจําเปน ทางผูบริหารมีความจําเปนทีจ่ะตองโอนงบประมาณตัวนี้ไปตั้งจายเปนรายการใหม       
การดูแลพี่นองประชาชน บัดนี้ เสียงนี้คงสะทอนไปยงัพี่นองประชาชนวา ถนนประชาธรรมรักษ ชวงจากถนนเทวาภิบาล
ไปถึงถนนมีโชคชัยนี้ เราไดรับการดูแล และไดรับการสนับสนุนแลว ถาทานผานไปผานมาถนนเสนนีจ้ากผิวจราจร มีความ
ไมสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งรองระบายน้ํา ที่จะลงไปสูทางถนนเทวาภิบาล จะลงไปสูที่น้ําควรจะไป ก็ไปไมได    
เนื่องจากมันตันมากแลว สิ่งเหลานี้พี่นองประชาชนของเราจะไดรับ ถาไมกูเงินมาก็คงจะไมมี เพราะฉะนั้นสภาฯ แหงนีจ้งึ
ขอสนับสนุนนโยบายของผูบรหิารที่ทานไดเล็งเห็นความสําคัญ และดูแลพี่นองประชาชนที่อยูในชุมชนวัดบึง เขต 1     
เปนอยางยิง่ ขอบคุณแทนพี่นองครับ       

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิราย โปรดยกมอืครับ ขอเชิญทานฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร ครับ          
ประธานสภาฯ    

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน                   
สมาชิสภาฯ  ดิฉัน นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 ในญัตติ        
ขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล เพือ่กอสรางถนน กอนอื่นก็ตองขออนญุาตที่จะชื่นชมเทศบาลและผูบรหิาร    
ที่ไดตัดสินใจทีจ่ะตองหาแหลงเงินกูเพื่อที่จะมาเพือ่ทําถนน เพื่อบรรเทาทุกขใหกับประชาชน โดยเฉพาะในโครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําและขยายผิวจราจรถนนเทวาภิบาล ซอย 14  ซึ่งซอยนี้ที่ทะลจุากโรงเรียนอนบุาลจนไปถึง
วิทยาลัยการอาชีพ จะเห็นไดวาในสภาพปจจุบัน ถาทานทีเ่ดินทางผานในชวงของการเขาโรงเรียนหรอืชวงที่โรงเรียนเลกิ 
จะติดขัดเปนอยางมาก ซึง่เชื่อวาการทําถนนเสนนี้หรือซอยตรงนี้ จะชวยบรรเทาความทุกข การจราจรที่ติดขัดตรงนี้ได
อยางมาก จะเห็นไดวาตอนนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพ ก็ไดลด หมายถึงวาปรบัเพือ่ที่จะปรับพื้นที่เขาไป เพือ่ใหเทศบาล      
ไดมีพื้นที่เพื่อทําถนนใหเราสามารถเดินทางไดสะดวกมากขึน้ ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการลงทุน แมจะกูมาก็ถือวาเปนการ
ลงทุนที่คุมคา สามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกบัประชาชน จะเปนอีกหนึ่งถนนที่จะมีการสัญจรกันอยางสูง จะเห็นวา
ในปจจบุันนี้ ถนนศรีเทวาเอง ในชวงเชาหรือชวงเย็น การจราจรติดขัดมาก ถามีถนนตรงนี้เขามา กส็ามารถทีจ่ะ    
บรรเทาความเดือดรอนประชาชนและเชื่อวาเปนถนนเสนหนึ่งที่มจีุดคุมทุนอยางแนนอน ซึ่งตรงนี้ ตองขออนญุาตช่ืนชม
เทศบาล และอยากจะใหชวยดําเนินการอยางรวดเร็วที่สุด เพื่อทําใหการจราจรตรงนั้นไดมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 
ขอบคุณคะ 
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นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิราย โปรดยกมอืครับ เชิญทานพนม  ชาชิโย ครับ          
ประธานสภาฯ    

นายพนม  ชาชิโย - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครบั                             
สมาชิสภาฯ  ผมนายพนม  ชาชิโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ขออภิปรายสนับสนุนโครงการ  
กูเงินเพื่อกอสรางถนน  ในโครงการที่ 8 โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 ซึ่งอยูในพื้นที่ของชุมชน       
หนองหญามา ขอเรียนวาถนนซอยนี้ เปนซอยที่ยาวมาก ยาว 30 เมตร แลวเสนนีเ้ปนสายหลักของชุมชนหนองหญามา   
ที่จะออกมาสูถนนใหญ คือถนนรณชัยชาญยุทธ จะมกีารใชเชื่อมกันระหวาง ซอย 37 ซอย 39 และอีกอยางหนึ่งซอยนี้
จะไปเชื่อมกับพื้นที่ขององคกรบริหารสวนตําบลรอบเมือง ซึง่ ณ ปจจุบันนีท้างองคกรบรหิารสวนตําบลรอบเมืองก็ได
กอสรางถนนในพื้นทีห่มูบาน บานหนองหญามา หมูที่ 1 และหมูที่ 17 เรียบรอยแลว ถาหากวาถนนสายนี้ไมไดรบัการ
ปรับปรงุ ก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับองคการบริหารสวนตําบลเมือง ซึง่ชาวบานใชพื้นที่
รวมกันอยูแลว ผมในนามตัวแทนของชุมชนหนองหญามา ขอขอบคุณทานผูบรหิารที่ไดเห็นความสําคัญของพี่นอง        
ในชุมชนหนองหญามา ขอบคุณครับ       

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกเมอืงครบั เชิญทานวิวัฒน  ธนะแพสย ครับ          
ประธานสภาฯ    

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทานครับ                             
สมาชิสภาฯ  ในญัตติ วาระที่ 5 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล เพือ่กอสรางถนน         
ผมขอสนับสนุนและขอยกตัวอยางโครงการที่ 4 โครงการกอสรางถนนและระบบระบายน้ํา ถนนปทมานนท ซอย 10 
เชื่อมซอย 8 เพราะปจจบุันนี้ซอย 8 ทํามาแลวเหลือซอย 10 และปจจุบันมีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทําให 
ทางน้ําตามธรรมชาติไดหายไป ระบบระบายน้ําจึงเออลนเขามาทวมขังบริเวณบานเรือนของประชาชน ถาโครงการนี้แลว
เสร็จ ผมวานาจะบรรเทาทุกขของประชาชนได แตอีกเรื่องทีอ่ยากจะขอฝาก คือเรื่องการประชาสมัพันธในการกอสราง        
ทุกโครงการ อยากจะฝากไวดวย ใหประชาสมัพันธใหดี เพื่อใหประชาชนไดหลีกเลี่ยงการสัญจรไปมา ขอบคุณครับ       

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีหรือไม โปรดยกมือครับ มีไหมครับ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภปิราย กระผมขอปดอภิปราย เพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควร
อนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาลเพื่อกอสรางถนน ของกองชาง โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควร
อนุญาตดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5  เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                                                 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามระเบยีบฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองมตีวัแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงละ ๑ คน ซึง่การเสนอ

ชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และเทศบาลเมืองรอยเอด็ไดเห็นชอบสงผูแทนเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมาโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมจะหมด

วาระการดํารงตําแหนง ดงันี้ ๑. โรงเรยีนรอยเอด็วิทยาลัย จะหมดวาระเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  ๒. โรงเรยีนอนุบาลรอยเอด็    

จะหมดวาระเดือนสงิหาคม ๒๕๕๙ ๓. โรงเรียนสตรีศึกษา จะหมดวาระเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ๔. โรงเรยีนเมืองรอยเอ็ด จะหมด

วาระเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ หลักการ คณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดงันั้น จงึขอรับความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันี้ ๑. โรงเรยีน

รอยเอ็ดวิทยาลยั ๒. โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด ๓. โรงเรียนสตรีศกึษา ๔. โรงเรียนเมืองรอยเอด็  เหตุผล เพื่อปฏิบตัิใหเปนไปตาม

ความในมาตราที ่๓๘ แหงพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง
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กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัต ิหลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง

และการพนตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น จงึขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใหสภาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใด จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
1. โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  2. โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  3. โรงเรียนสตรีศึกษา  4. โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  
โปรดยกมือครับ เชิญทานวทัญู  วิจักษณบุญ ครับ 

นายวิทัญู  วิจักษณบุญ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ                              
สมาชิสภาฯ            ขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. โรงเรียนรอยเอ็ด 
วิทยาลัย เสนอทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต 2. โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด เสนอทานดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์
3. โรงเรียนสตรีศึกษา เสนอทานดร.สาธิต กฤตลักษณ 4. โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด เสนอทานประสิทธิ์ ธนานันต            
ขอผูรบัรองดวยครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน    -   มีผูรับรองถูกตองนะครบั  สมาชิกทานใดประสงคจะเสนอเปนอื่นอกีหรือไม 
ประธานสภาฯ มีไหมครับ  เมื่อไมมีทานใดประสงค  จะเสนอกระผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด   
เห็นชอบดวยกบัทานวทัญู  วิจักษณบุญ ทีเ่สนอชื่อบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. โรงเรยีน 
รอยเอ็ดวิทยาลัย ทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต 2. โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด ทานดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์
3. โรงเรียนสตรีศึกษา ทานดร.สาธิต กฤตลักษณ 4. โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด ทานประสิทธิ์ ธนานันต โปรดยกมือครับ 
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 6  เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เชิญครับ เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของสํานกัการศึกษา โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        
หมดระเบยีบวาระที่ 6  เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน                 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ตามที่ นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล ไดยื่นใบลาออกจากการเปนคณะกรรมการสามัญ         
ประธานสภาฯ  ประจําสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม นัน้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 106(1) ระบุวา 
กรรมการสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง เมือ่ลาออกโดยยื่นหนงัสือลากออกตอประธานสภาทองถิ่น จะถามสมาชิก สมาชิก
ทานใด จะเสนอผูใดเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญทานฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ขอเสนอทานกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
สมาชิกสภาฯ  ประจําสภาเทศบาล ขอผูรบัรองดวยคะ  

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรอืไม มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดจะเสนอ         
ประธานสภาฯ  เปนอยางอื่น เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยกับทานฐติิพร  เชี่ยวพัทธยากร ใหทานกิติ  
โฆษิตจิรนันท เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หมดระเบียบวาระที่ 7  เขาสู
ระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่  8   เรื่อง อ่ืนๆ  
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นายพิเชฐ  สุขเพสน - 8.1 เรื่องแจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรื่องแจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ได
ประกาศใชแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ไปแลวนั้น 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 5 การนําแผนพฒันาไปปฏิบัติ ขอ 24 “ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพฒันาที่อนมุัติแลว และนําไปปฏิบัต ิ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันทีป่ระกาศใชและปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - 8.2 เรื่องรายงานผลการประเมินผลตนเองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 3  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ เรื่องรายงานผลการประเมินผลตนเอง  
นายกเทศมนตรีฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 3 ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.)ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประเมินการจัดมาตรฐานบรกิารสาธารณะ ดวย
วิธีการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาการใหบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมมีาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนือ่งทุกป  และสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรงุตนเอง
อยางตอเนื่อง  ภายใตมาตรฐานมาตรฐานการบริการที่ยอมรับได โดยแบงการประเมินออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลเพือ่ประเมินการใหบริการสาธารณะ สวนที่ 3 ขอมูลความพึงพอใจ การจัดบรกิาร
สาธารณะ สวนที่ 4 สรปุผลประเมินการจัดบรกิารสาธารณะ ภายใตมาตรฐานการบริการสาธารณะ จํานวน 6 ดาน    
โดยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจประชาชนทั่วไปที่พกัอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 20 ชุมชน ๆ
ละ 10 ชุด รวมจํานวน 200 ชุด ปรากฏผล ดังนี ้ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน คุณภาพและการบํารงุรกัษาถนน        
ในความดูแล บํารุง รักษาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เชน ผิวจราจรไมเปนหลมุเปนบอ, ไหลทางไมชํารุด, สภาพขางทาง 
ไมรก เปนตน ควรปรับปรงุรอยละ 21.5  พอใจรอยละ 78.5  1.1 ถนนและทางเทามีแสงสวางเพียงพอเพื่อใหความ
สะดวก ปลอดภัย ควรปรับปรงุรอยละ 16.7  พอใจรอยละ 86.3  1.2 หลอดไฟฟาและความสวางในเขตพื้นทีเ่ทศบาล
เมืองรอยเอ็ด เชน ทางแยก, วงเวียน, สาธารณะ, บรเิวณตลาด, ลานตลาด, สนามเด็กเลน, ลานจอดรถสาธารณะ, ลาน
กีฬาชุมชน , สะพานและสะพานลอยคนขาม มีความสวางตลอดเวลาการใชงาน ควรปรับปรงุรอยละ 18.4  พอใจรอยละ 
81.6  1.4 แมน้ํา คลอง หวย สระ บอ บงึ ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับการขุดลอก/ปรบัปรุงให
น้ําไหลผานไดสะดวก ไมตื้นเขิน ควรปรบัปรุงรอยละ 8  พอใจรอยละ 92 1.5 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมาย
จราจรบนพื้น (เสนทางจราจรบนพื้นถนนทกุชนิดลูกศร ฯลฯ) มีสภาพพรอมใชงาน มองเห็นไดชัด ควรปรบัปรุง         
รอยละ 15  พอใจรอยละ 85 2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  2.1 การสงเสริมและพฒันาสตรี โดยการใหคําแนะนําดาน
สุขภาพจัดกจิกรรมสงเสริมและสรางอาชีพอยางเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตรวจและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรี 
หญิงมีครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตรี เปนตน ควรปรบัปรุง รอยละ 21 พอใจรอยละ 79 
2.2 การสนบัสนุนการศึกษาใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เชน การจัด 
กิจกรรม/โครงการสงเสริม สนบัสนุนคุณภาพการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษากบัผูดอยโอกาส รวมทั้งการจัดการสอน
ความพอเพียงของจํานวนและคุณภาพครผููสอน ควรปรบัปรงุรอยละ 24  พอใจรอยละ 76  2.3 การสนับสนุนกิจกรรม
กีฬา และการออกกําลงักายของเยาวชนและประชาชน เชน การจัดกจิกรรมสงเสริมสนับสนุน จัดสถานที่สําหรบัออก
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กําลังกาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา ควรปรับปรุงรอยละ 18   พอใจรอยละ 82  2.4 การสงเสรมิการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพฒันาทองถิ่น เชน การจัดกจิกรรม หรอืชองทางเพื่อรับฟงปญหา/แนวทางการพฒันาหรือแกไขปญหา
ตางๆ  เชน ดานการศึกษา  สิ่งแวดลอมชุมชน ปญหายาเสพติด เปนตน ควรปรับปรงุรอยละ 22  พอใจรอยละ 78   
2.5 การสงเสรมิพัฒนาอาชีพและการมงีานทําหรือการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมการมรีายได การออกใหคําแนะนําและการ
ชวยเหลือทําใหกบัผูสูงอายุ  ผูพกิาร  และผูปวยเอดส ควรปรับปรุงรอยละ 26  พอใจรอยละ 74  3. ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 3.1 ทานพอใจตอการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ควรปรบัปรุงรอยละ 17  พอใจรอยละ  83  3.2 การชวยเหลือและบรรเทาความสญูเสียจากการประสบ-
ภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ควรปรบัปรงุรอยละ 12.4  พอใจรอยละ 87.6  3.3 ทานพอใจตอ
การใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ควรปรับปรงุ    
รอยละ 14.5  พอใจรอยละ 85.5  3.4 ทานพอใจตอการสงเสริมและสนบัสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและ      
ลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป ควรปรับปรุงรอยละ 26.2 พอใจรอยละ 73.8  4. ดานการ
วางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  4.1 การสนับสนุนและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวหรือการ
ปรับปรงุภูมิทัศนเพื่อการเรียนรูและทองเที่ยว  เชน การจัดกิจกรรมตางๆ เพือ่กระตุนการทองเที่ยว การจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวตาง ๆ  ควรปรับปรงุรอยละ 7.8  พอใจรอยละ 91.2 4.2 การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการประยกุตใชเศรษฐกจิพอเพียงในการดําเนินชีวิต  เชน การรณรงคและปลูกจิตสํานึก กจิกรรมการใหความรู  
และใหความชวยเหลือกบัชุมชนดานเศรษฐกจิพอเพียง ควรปรับปรงุรอยละ 16.4  พอใจรอยละ 83.6  5. ดานการ
บรหิาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  5.1 ทานพอใจตอการสงเสริมการลดปรมิาณขยะมูลฝอยโดยวิธีการ
คัดแยกขยะ เพื่อใหประชาชนนํากลบัมาใชประโยชนอีกครัง้ (Recycle) ควรปรบัปรุงรอยละ 16.5  พอใจรอยละ 83.5  
5.2 ทานพอใจตอการรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไมเพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ควรปรับปรุงรอยละ 10.5  พอใจรอยละ 89.5  5.3 ทานพอใจตอการใหความสําคัญกับการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ควรปรบัปรุงรอยละ 12  พอใจรอยละ 88  6. ดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 6.1 ความพึงพอใจตอการดแูลรักษาอนรุักษมรดกทางศิลปวฒันธรรมศาสนาและสงเสรมิ
วิถีชีวิต ภูมิปญญา และประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินในทองถิ่น ควรปรับปรงุรอยละ 7.5  พอใจรอยละ 92.5  6.2 ความ
พึงพอใจตอการจัดกจิกรรมสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน   ควรปรบัปรุงรอยละ 
11.4  พอใจรอยละ 88.6 บัดนี้ คณะกรรรมการประเมินตนเอง ไดรับรองการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 3 เสรจ็เรยีบรอยแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ 
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่น ๆ อีกหรอืไมครบั เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ  
ประธานสภาฯ   

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร – กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบัในญัตติ  
ที่ 5 ที่ผานมา นับวาเปนการบูรณาการในเขตเทศบาลที่คอนขางที่จะสมบูรณแบบในเรื่องของการบรกิารสาธารณูปโภค 
ซึ่งเปนสิง่ที่ดี ที่นี้ในเขตรอบ ๆ นอก เชน จะเปนเขตทางคุมหนองหญามา หรือทางคุมแสนสุข ทานคร โดยรอบนอก ถนน
หนทางหลายแหงที่ยงัรอการบูรณาการ จึงฝากในการงบประมาณรอบหนา เพื่อไปบรูณาการถนนที่ยงัเปนหลุมเปนบอ 
เชน คุมแสนสุขบางในเขตทานคร อันนี้ขอที่ 1 ขอที่ 2 คือเกี่ยวกับเรื่องกลองวงจรปดในเขตเทศบาล ตามทีท่างเทศบาล
เราเคยไดจัดตัง้งบประมาณไวจํานวนหนึ่งเพื่อสมทบกบั อบจ. เพื่อบูรณาการกับสถานีตํารวจภูธรรอยเอ็ด ในการทํากลอง
วงจรปดครอบคลุมบรเิวณในเขตเทศบาลและนอกเมืองตามสี่แยกตาง ๆ ซึ่งนบัวาเปนประโยชนอยางยิง่ในการใชเมือ่เกดิ
อุบัติเหตุ หรือเมื่อเกิดปญหาการจราจร หรือปญหาอาชญากรรมตาง ๆ ซึ่งปจจุบันกลองดังกลาวในหลาย ๆ จุดไมสามารถ
ใชงานได เมื่อเกิดเหตุขึ้นมากจ็ะคอยคิดถึงกัน กจ็ึงอยากฝากทานคณะผูบริหารวาจะแกไขอยางไรดี เพราะเปนการบูรณา
การหลายฝายในการทํางาน ขอบคุณครับ 
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นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานนายกฯ ครบั 
ประธานสภาฯ   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท – กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในกรณีที่ทานสรายทุธ 
ประธานสภาฯ  ชาติบัญชากร ไดกรุณาใหขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ถนนในรอยเชื่อมระหวางเทศบาลกบัรอยเชื่อมของอบต.รอบขาง สําหรับกรณียกตัวอยางถนนคุมแสนสุข กเ็รียนวาสภาฯ
ไดเห็นชอบแลว อยูระหวางการดําเนินการซึ่งเหลืออยูอีกประมาณ 300 เมตร อันนี้จบแลว เปนสภาพถนนที่ไดรบัความ
เดือดรอน อยูในชวงของการดําเนินการของฝายพสัดุ จะไดดาํเนินการตอไป ในสวนกรณีของระบบ CCTV ที่ทางเทศบาล
ไดผานโครงการของสภาฯ ไปแลว ก็คือเปนโครงการทีเ่ราจะจัดทําเปนเมือง SMART CITY ในการบริการประชาชน แลวก็
บูรณาการรวมกบัของงบ อบจ. ซึง่เขามีงบในการติดตั้งกลองวงจรปด แลวใหทางตํารวจไดดูแล อีกสวนหนึง่คือ งบของ
จังหวัด ที่เขาต้ังงบประมาณ อันนี้เราอยูในชวงของรอบที่ 3 ที่เราจะใชงบประมาณของเรา แลวก็ขอความรวมมือในการ
ใชสัญญาณภาพจากกลองของเขา เพื่อเกิดประโยชน แตวาในการดูแล ในการบํารงุรกัษาก็คนละสวน คนละงบประมาณ 
เราไมสามารถที่จะไปเกี่ยวของได ถึงแมวาจะเขามาสูในเขตเทศบาล แตงบประมาณเปนของ อบจ. ก็คนละงาน และ     
ในสวนของตํารวจกเ็ปนคนดูแลรักษา ซึง่ก็มปีญหาการดูแลรกัษา งบประมาณเปนของอกีองคกรหนึง่ คนดูแลรักษาเปน
อีกองคกรหนึง่ก็เกิดปญหาขึ้น อันนี้ก็เปนขอสงัเกตไป ในการที่จะไปประสานเพื่อที่จะทําใหระบบนีส้มบรูณทีสุ่ด โดย
เทศบาลจะเปนหนวยที่จะเชื่อม กเ็รียนสภาฯ เพื่อทราบ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -  สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เมื่อไมมี กระผมขอขอบคุณ  
ประธานสภาฯ  ทานภาคินัย เฉลิมแสน นิติกรชํานาญการ ตัวแทนทองถิ่นจังหวัด คณะผูบรหิารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง หัวหนาฝาย / งาน รวมถึงผูแทนชุมชนที่
มารวมสงัเกตการณการประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ 
ใหประชาชนไดรับทราบ  หมดระเบียบวาระการประชุม  กระผมขอปดการประชุมครับ 

 
ปดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก      ลงชื่อ   สุเวช   ชัยทองดี      ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสงข)             (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร)  
 

ลงชื่อ     กิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล        
         (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   
                     
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบา ล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   
 

รับรองแลว 
พิเชฐ  สุขเพสน 
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(นายพิเชฐ  สุขเพสน) 
ประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 


