
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจาํป พ.ศ. 2560 
วันที่  7  มีนาคม  2560  เวลา  14.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายววิัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม    ชาชโิย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ  ชาติบัญชากร  
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ กฤตกร  อุทัยรัตนกิจ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ - -ลาปวย- 
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒ ิ วิสูตรานุกูล - -ลาปวย- 

10 นางศิรนิธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทติย  กฤตตาคม  
12 นายวริน   ศิริพานิช วริน   ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ ์ เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   ประสิทธิ์  ธนานันต    

 ผูบริหารทองถิ่น   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถ่ิน   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรอืงรตัน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรีมาศ พีรพงศ  จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายกัมพล  กลิ่นเกางิ้ว กัมพล  กลิ่นเกางิ้ว ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ -ไปราชการ- รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ ปฐมกําเนิด ธนพนธ ปฐมกําเนิด หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางสาวพณดิา  ประเสริฐสังข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
2 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ หวังทรัพยทวี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นางสุวิมล  นลิผาย สุวิมล  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
4 นายประเวชพล นนทะไชย ประเวชพล นนทะไชย ผจก.สถานธนานุบาล 
5 นายเรียบ  สวัสดิผล เรียบ  สวัสดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
6 นายประสงค  โพธิ์เนียม ประสงค  โพธิ์เนียม ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
8 นางอรพิน  สีลาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
9 นางจุรีพร  คุริรัง จุรีพร  คุรริัง รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 

10 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองผอ.สํานักการศกึษา 
11 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
12 นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกรู ทวิชา  ปรเมษฐวรางกรู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
13 นางพิกุล  พรมเกตุ พิกุล  พรมเกตุ ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
14 นายพิรฬุ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
15 นางสาวปราริชาต ิ สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (กช.) 
16 นางจุฬาณี  บุปผาพลิา จุฬาณี  บุปผาพิลา หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (สน.กศ.) 
17 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศกึษา 
18 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลัง 
19 นางกิติพร  ตราตรี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพัสดุฯ 
20 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
21 นางวัชร ี ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบริหารงานคลัง 
22 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (กค.) 
23 นายอภิรักษ  วงษมาตย อภิรักษ  วงษมาตย จนท.เทศกิจ 
24 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป (วช.) 
25 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสวุรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
26 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
27 ด.ต.วัชรพล  สุระเสน วัชรพล  สุระเสน ตํารวจเทศกิจ 
28 นายพัฒนพงษ  ศรีทอง พัฒนพงษ  ศรทีอง ผอ.กองชาง 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 ตัวแทนชุมชน   
1 นางสุธารัตน  จังพล สุธารัตน  จังพล ชุมชนศิรมิงคล 
2 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง ประธานชุมชนโรงเรียนเมือง 
 
นายสุเวช  ชัยทองดี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ และทานผูมีเกียรติ   
เลขานุการสภาฯ     วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมยัแรก ประจําป พ.ศ. 2560   
มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชา          
พระรัตนตรยั และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -   เรียน ทานตัวแทนจากทองถ่ินจังหวัด คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ     ผูทรงเกียรติทุกทาน   ผูอํานวยการสาํนัก  ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝาย/งาน  
และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560  มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหท่ีประชุมทราบ
กอนครับ  

นายสุเวช  ชัยทองดี          - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่     
24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2560     
ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25               
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํป พ.ศ. 2560  ตั้งแตวันที่  11  กุมภาพันธ  2560  เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  9  กุมภาพนัธ พ.ศ. 2560  ลงชื่อ นายพิเชฐ  สุขเพสน ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ     ตามระเบยีบวาระการประชุม ตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ  เรื่องแนะนําตัวบุคลากร ดังนี้ 
นายพิเชฐ  สุขเพสน -   รับโอนพนักงานสวนตําบล นายทิษณุ  ชะโลธาร ตาํแหนง นกัประชาสัมพันธปฏิบัติการ  
ประธานสภาฯ   สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดินจี่ อาํเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ มาดาํรงตําแหนง     
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ฝายบรหิารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งน้ีตั้งแตวันที่      
16 มกราคม 2560 เปนตนไป ในนามสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ยินดีตอนรับ และขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเต็มกําลัง
ความสามารถตอไปนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4        
ประจาํป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559  

นายพิเชฐ  สุขเพสน -  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ  

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาํสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 

คณะกรรมการฯ    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันท่ี 19 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันท่ี 19 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาท่ีตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาตรวจรายงาน 
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การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2559  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2559  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายกิต ิโฆษิตจิรนันท กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ก็ไดอานรายงานใหท่ีประชุม ทราบแลว 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานใดที่จะแกไขแลว  ผมขอมติ     
ที่ประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําป  ๒๕๕9 ประชุมเม่ือวันท่ี  6  ธันวาคม  2559  โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกฯ รับรองดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2560 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ       
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
ประธานสภาฯ   แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลาและวันเริม่ตนประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”  ขอ 11 (2) ระบวุา 
“สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจาํปแตละสมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัย     
ในปนั้น มีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาํปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน”          
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ ครับ เชิญทานวิวฒัน  ธนะแพสย ครับ   

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ  
สมาชิกสภาฯ         ผมนายวิวัฒน  ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอกําหนดการประชุม
สภาสมัยสามัญ ประจาํป พ.ศ. 2560 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํป พ.ศ. 2561 ดังนี้ ขอเสนอ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 กําหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป  
มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2560 กําหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เปนตนไป มีกาํหนด
ระยะเวลา 30 วัน สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2560 กําหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป มีกําหนด 
ระยะเวลา 30 วัน และสมัยแรก ประจาํป 2561 กําหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป มีกาํหนดระยะเวลา 
30 วัน 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   - ขอผูรับรองครับ  มีผูรับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน  
ประธานสภาฯ         อีกไหมครับ เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไป 
ตามทีท่านวิวัฒน  ธนะแพสย เสนอนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระท่ี 4    

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางปรับปรุงถนนและรองระบายน้ํา     
ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบริหารครับ   

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
รองนายกเทศมนตรี     ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
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ตามท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแลวนั้น เนื่องจากในเงินงบประมาณของเทศบาล
ไดนําไปใชเปนรายจายประจําเปนสวนใหญ จึงไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะนําไปเปนรายจายเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะ
โครงการกอสรางพื้นฐานท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากซึ่งมีหลายโครงการท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนินการได เทศบาล
ตระหนักถึงความเดือนรอนของประชาชน โดยเฉพาะในชวงหนาฝนมีน้ําทวมขัง และถนนบางสายมีอายุการใชงานเปน
เวลานานหลายปสภาพชํารุด ผิดหลุดรอน เปนหลุมเปนบอ ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก มีการรองเรียนผานทั้งทาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและสื่อมวลชนตลอด จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแกไขปรับปรุง หากจะรอแตเพียง
งบประมาณรายจายประจําป จะทําใหประชาชนเสียโอกาสในการไดรับบริการสาธารณะท่ีดีจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนการทองเท่ียว ประกอบกับฐานะการคลังของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ในปจจุบันมี เงินสะสมทั้ งสิ้น 137,761,206.69 บาท แต เงินสะสมที่สามารถนํามาใชได 
34,921,285.78 บาท เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 20,741,000 บาท เพ่ือใชในการกอสรางปรบัปรุงถนน ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน  26  โครงการ ดังนี้ 1. โครงการกอสรางถนนเทวาภิบาล ซอย 1 งบประมาณ 950,000 บาท  
2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนคุมวัดปาเรไร ฝงทิศตะวันออก งบประมาณ 2,699,000 บาท 3. โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําถนนล้ําหวยเหนือ ซอย 5  งบประมาณ 1,367,000 บาท  4. โครงการกอสรางระบบ      
ระบายน้ําถนนล้ําหวยเหนือ ซอย 7 งบประมาณ 1,455,000 บาท 5. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 48  
งบประมาณ 533,000 บาท  6. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 50 งบประมาณ 422,000 บาท        
7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 26 งบประมาณ 423,000 บาท 8. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 21 งบประมาณ 946,000 บาท 9. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 21 แยก 1 งบประมาณ 1,043,000 บาท 10. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 งบประมาณ 
655,000 บาท 11. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 แยก 1 งบประมาณ 310,000 บาท            
12. โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36/1 งบประมาณ 1,169,000 บาท 13. โครงการ
กอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 37/1 งบประมาณ 388,000 บาท 14. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนผดุง
พานิช ซอย 8 งบประมาณ 548,000 บาท  15. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนศรีเทวา ซอย 2 งบประมาณ 
633,000 บาท 16. โครงการกอสรางถนนรอบเมือง ซอย 15 งบประมาณ 378,000 บาท  17. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 9  งบประมาณ 755,000 บาท  18. โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า   
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11  งบประมาณ 853,000 บาท 19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 16/1 งบประมาณ 164,000 บาท 20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16/2 
งบประมาณ 120,000 บาท 21. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 4 งบประมาณ 350,000 บาท  
22. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 2 งบประมาณ 84,000 บาท  23. โครงการกอสรางถนน  
รณชัยชาญยุทธ ซอย 20 แยก 1 งบประมาณ 455,000 บาท 24. โครงการกอสรางเสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต ถนน
รอบบริเวณตลาดหนองแคน งบประมาณ 2,500,000 บาท  25. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนราชการดําเนิน 
ซอย 3 งบประมาณ 703,000 บาท  26. โครงการกอสรางถนนปทมานนท ซอย 9 งบประมาณ 838,000 บาท   
รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 20,741,000 บาท เหตุผล เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสังคม ของประชาชนในพื้นท่ีของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
พ.ศ.  2547 และแกไปเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ซึ่งเม่ือจายขาดเงินสะสมครั้งนี้แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯ อนุมัติ
เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด เพื่อประกอบการ
พิจารณาของทานสมาชิก และสภาแหงนี้ ขออนุญาตทานประธานไดนําเสนอเปนภาพใหที่ประชุมไดรับทราบโดยสังเขป
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ของพิกัดที่ตั้ง ตลอดจนลักษณะปจจุบันของพื้นผิวจราจรและระบบระบายน้ํา โครงการกอสรางปรับปรุงทั้งหมด 26 
โครงการ (นําเสนอ Power Point) 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครบั เชิญทานประสิทธ์ิ  ธนานันต ครับ    

นายประสิทธิ์  ธนานันต   - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายประสิทธิ์ ธนานันต   
สมาชิกสภาฯ      สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 ตามญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา กระผมเห็นดวยครับ ทั้งนี้เปนการแกปญหาที่ถูกที่ถูกเวลา ขอบคุณย่ิงที่ทานผูบริหารได
ทําใหพี่นองไดรับการแกปญหาความเดือดรอนในการสัญจรไปมา และการแกไขปญหาเรื่องการระบายน้ํา เม่ือจะถึงฤดูฝน 
ทั้งที่งบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคมีไมมากในแตละป ครั้งน้ีทานก็แบงเงินจากเงินสะสมมาทาํ นับเปนความ
ยินดีย่ิงของพี่นองที่ไดรับการพัฒนา ตามที่ทางผูบริหารแจงมาวาขออนุมัติโครงการจากสภาฯ ทั้ง 26 โครงการ           
แตสิ่งหนึ่งท่ีอยากจะฝากไวและเปนหวงอยางย่ิง คือ เมื่อผูรับเหมาชนะการประมูล ทํางานอยางขาดประสิทธิภาพ      
ไมไดมาตรฐาน เราจะทําอยางไร ซึ่งปจจุบันนี้ ผมเห็นวา ยกตัวอยางถนนเสนาเริ่มคิดที่จะไปวัดเหนือ มีการแกไขแลว
แกไขอีก มากกวา 20 ครั้ง ไมทราบวาทานผูบริหารจะทําการแกไขปญหาน้ีอยางไร ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  มีสมาชิกทานใด อภิปรายอีกหรือไม เชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายอํานวย  อายุวัฒน   - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ      เนื่องจากวาเราไดทราบหลักการและเหตุผลของคณะผูบริหารที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ของเรา ทานประธานครับ เนื่องจากวาในการจายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ทางสภาของเราเห็นวาเปนการพิจารณาการจายเงนิ
ที่ถูกตองตามกระบวนการ ซึ่งเราก็ทราบวาในกระบวนการของการจัดทํางบประมาณประจําปนั้น เราไมสามารถที่จะตัง้
งบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเราไดอยางท่ัวถึง เพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการอยางน้ี เมื่อมีญัตติอยางนี้   
ก็จะทําใหพี่นองประชาชนของเราในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3 หมื่นกวาคน จะไดรับบริการท่ีดีจากเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดของเรา เปนการแกปญหาที่ตรงจุด เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานของเรานั้น คณะผูบริหารไดดูแลอยางทั่วถึง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงแตละเขตพื้นที่การดูแลรับผิดชอบของทานสมาชิกผูทรงเกียรติซึ่งอยูในสภาแหงน้ี ไดดูแลพื้นที่ของ
ตนเองมาโดยตลอด ก็เห็นวาในการจัดทําโครงการนี้ ญัตติน้ี เปนการกระจายลงพ้ืนท่ีทั้ง 3 เขต อยางเพียงพอและ      
คอนขางจะทั่วถึง ก็ขอเรียนวา อยางเขต 2 เขต 3 ถึงแมวาจะเปนพื้นที่เล็ก ๆ  พ้ืนท่ีที่คอนขางจะใชงบประมาณไมมาก 
แตก็ทั่วถึงทําใหพี่นองของเราไดรับประโยชนอยางย่ิง ทานประธานที่เคารพก็ขอเรียนวา ในเขต 1 ถาเปนไปได            
ขอความกรุณา เขต 1 ของเรา ตัวแทนของเขต 1  ก็จะไดรับประโยชนจากเทวาภิบาล ซอย 1   เทวาภิบาล ซอย 1  
เปนถนนเกาแก เปนทางเกวียนเดิม มาจากทางบานอน เขามาแยกตรงขาง ตอนนี้จะเปนโรงน้ําแข็งสายรุงแลวจะเปน
ถนนเล็ก ๆ จะทะลุออกมาทางบานทานคร จะมีถนนทางเลก็ ๆ อีกเสนหนึ่งเขาขางกําแพงบานของทหารแถวนั้น แลวก็
จะทะลุออกคุมแสนสุข แตก็ปรากฎวาในสวนชวงทายนั้น ถกูริบหมดแลว ก็จะเหลือเปนรูเล็ก ๆ  ถนนเสนนี้จะเปนถนน
เชื่อมมาจากถนนเทวาภิบาล แลวก็จะมาเชื่อมกับซอย 3 เทวาภิบาล แลวจะทะลุออกที่ถนนบานทานคร ซึ่งถาสรางถนน
เสนนี้สําเร็จ จะเปนทางระบายของยวดยานพาหนะ สวนหนึ่งท่ีมาจากทางถนนลําหวยเหนือ มาจากถนนคุมแสนสุข    
จากตัวเมืองรอยเอ็ดเพื่อที่จะเดินทางไปมหาสารคามจะตองไมออกไปไฟแดง ตรงที่บานทานคร ที่จะขามไปเหลาสมบูรณ 
จะไมติด และจะออกที่ ซอย 3 นี้ไดเลย ก็ขอเรียนวาถนนซอย 1 เทวาภิบาลนี้ บางสวนก็ยังเปนปารก มีบานคนอาศัยอยู
ไมมาก เนื่องจากวาเปนที่ของคหบดี อีกฝงหนึ่งก็เปนโรงน้ําแข็งสายรุง เปนของอวนการยาง ซึ่งยังไมมีการกอสราง        
ซึ่งตอไปก็คงจะมกีารกอสราง จึงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองทาํถนนสายนี้เปนอยางย่ิง และอีกโครงการหนึ่ง ที่อยากจะ
กราบเรียนใหท่ีประชุมไดทราบวาโครงการจัดทํารองระบายน้ําถนนคุมวัดปาเรไร จากสี่แยกบานประธานคุมวัดปาเรไร   
ไปจนถึงลําหวยเหนือ จะผานไปจนถึงชุมชนบานทานครดวย พี่นองรอคอยมานานแลว ก็สอบถามมาโดยตลอด กระผม  
ก็บอกวาเราน้าํเขาแผนทุกป แตปนี้เราโชคดีที่ทางคณะผูบรหิารทานไดจายขาดเงินสะสมจํานวน 20 ลานบาท            
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มาทําโครงการนี ้ อันนี้ก็เปนความโชคดี และอีกโครงการหนึ่งของเขต 1 คือ โครงการท่ีทําระบบระบายน้ํา ซอย 7        
ก็ขอเรียนวาน้ําที่มาซอย 7 มาจาก ส.อมรรัตนเดิม ซึ่งเปนทุงนากวาง ไหลเขาผานบานของพี่นองประชาชน อยูบริเวณนั้น 
4 – 5 หลังคาเรือน เนื่องจากวามีตลาดแพลตตินั่ม ถมสูง น้ําไมสามารถที่จะไปได ตองบังคับน้ําใหขึ้นมา ซอย 7 ก็คงจะ
เปนท่ีชื่นอก ชื่นใจ และดีใจ ของพี่นองในซอย 7 แตขอเรยีนวาตองทําระบบระบายน้าํใหทอใหญ ใหลึก น้ําจึงจะไหลได   
นี่คือความโชคดีของพี่นองท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา และมีคณะผูบริหารที่มองเห็นความสําคัญของพ่ีนอง
ประชาชนอยางทั่วถึง ขอบคุณทานประธานครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  มีสมาชิกทานใด อภิปรายอีกหรือไม เชิญทานอาทิตย  กฤตตาคม ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายอาทิตย  กฤตตาคม   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ      กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 สวนหนึ่งที่ผมภูมิใจ คือ การทํางานของฝายบรหิาร ที่ผมไดรับรูและรับทราบมา 
และผมจะเนนตลอดวาเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เปนสิ่งสาํคญัที่สุดที่ใหพี่นองประชาชนชาวเทศบาลไดอยูดีกินดี ไปมา
สะดวก งบประมาณครั้งนี้เราใชเงินสะสมประมาณ 25%  ที่ใชได ตก 20 กวาลาน ผมจะสรุปใหทานประธานฟงวา
โครงการทั้ง  26 โครงการ ทํารางยูฝาวีก่ีเมตร ผมรวมได 5,054 เมตร และทาํถนนเปนพื้นท่ีทั้งหมด 18,991       
ตารางเมตร นั่นคือเมด็เงินจากเงินสะสมในการสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ถามวา        
ทุกชุมชนไดประโยชนหรือไม ไดหมดครบั แตถามวาเพียงพอหรือไม ผมคิดวาคงไมเพียงพอ ซึ่งผมอยากจะฝากถึงผูบรหิาร
ใหสํารวจเรื่องของถนน ตรอก ซอย ใหมากกวานี้ ผมอานในรายละเอียดของโครงการแลว ท่ัวถึงทุกเขตการเลือกตั้ง     
ของพี่นองประชาชน บางเขตไดนอยบางเขตไดมาก ก็ถือวาเปนสิ่งที่เรากระจายการทํางานออกไปเพื่อใหการเจริญเติบโต
ของชุมชนเมืองไดเทาเทียมกัน ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ครับ  
ประธานสภาฯ      เชิญทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต ครับ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
รองนายกฯ      กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอขอบคุณในขอสังเกตและขอสอบถาม 
ในเรื่องของรายละเอียด กรณีที่สภาไดผานงบประมาณเปนท่ีเรียบรอยแลว ซึ่งก็จะดําเนินการตามระเบียบขั้นตอน      
ของระเบียบพัสดุของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในรายละเอียดนั้นก็ยอมรับวาในบางครั้งเราไมสามารถที่จะกําหนดผูรับจาง
ไดวา จะเปนผูใด เพราะการกาํหนดการประกวดราคาก็ดี การสอบราคาก็ดี ใชเกณฑผูที่ยื่นราคาตํ่าสุด เปนผูท่ีไดรับงาน 
แตอยางไรก็ตาม ยอมรับวาในการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมานั้น ในสวนของชางควบคุมงาน คอนขางที่จะทํางานหนัก
มากเนื่องจากวาปน้ีเราไดรับงบประมาณ โครงการจํานวนมาก ทั้งภายในและภายนอก การควบคุมงานนั้น ก็พยายาม
ควบคุมงานอยางใกลชิดและมีการปรึกษาหารือในสวนของผูรับจางกอนวารายละเอียดข้ันตอนการทํางาน ตลอดจน
นโยบายของทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดนั้น ตองดําเนินการอยางไร แตก็ยังเกิดเหตุสุดวิสัย ก็คือถนนเสนาเริ่มคิด ที่ทาน
สมาชิกไดกรุณาตั้งขอสังเกตไวนั้นถนนเสนนี้ ชางควบคุมงานลงพื้นที่ไมเฉพาะชางคมุงาน 2 คน แตระดับวิศวกร หัวหนา
ฝายก็ดี ผูอํานวยการกองก็ดี ก็ลงไปในพื้นที่เพื่อทําความเขาใจกับนายชางคุมงาน ของผูรับจาง ตลอดจนผูประกอบการ 
ซึ่งเบื้องตนก็ไดรับการตอบรับเปนอยางด ีจนทุกวันนี้ แตเนื่องจากวาผูประกอบการั้น อาจจะยังขาดประสบการณในพื้นที่
ทําในชุมชน และโดยเฉพาะในเร่ืองของปญหาแรงงาน สาเหตุที่เกิดขึ้นน้ัน ลูกปูนที่เราทดสอบนั้นสามารถที่จะเปนไปตา
มาตรฐานที่เทศบาลกําหนด แตเนื่องจากวาปญหาของแรงงานซึ่งอยูหนางาน มี 4 – 5 คนนั้น  เวลานาํปูน ซ่ึงเปนแพลน
สําเรจ็รูป เทลงบนผิวจราจร ซึ่งมีขนาดกวาง 4 เมตร อาจจะยาวถึง 8 เมตร หรือ 16 เมตร ซึ่งมีการตัด joint รอยตอ  
ไมสามารถที่จะปาดหนาคอนกรีตซีเมนตไดอยางทันทวงท ีทําใหปูนนั้นเกิดการแข็งตัว เกือบจะแข็งตัว ก็เลยไมสามารถ   
ที่จะปาดหนาคอนกรีตไดทัน เขาก็เลยใชน้ําฉีด ราดลงไปเพือ่ใหปาดหนาผิวจราจรคอนกรีตนั้นไดงาย น่ีเปนสาเหตุหนึ่ง 
และเปนสาเหตุหลักที่ทําใหคอนกรีตนั้นหลุดรอน อยางไรก็ตามในสวนของตรงนี้ ชางควบคุมงานก็ดี ตลอดจน 
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ชางตรวจรับงานก็ดี ตลอดจนผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดลงพื้นท่ี ตรวจสอบ แกไข และเชิญผูรับจางมาดาํเนินการ 
เราไดลงพ้ืนท่ีที่จะไปชี้จุดตาง ๆ วา ถนนเสนนีไ้มเปนไปตามมาตรฐานที่เทศบาลไดกําหนดจึงตองใหแยกซออกทั้งหมด 
แลวก็มีการหาใหม เพราะฉะนั้นน่ีคือสภาพที่ดําเนินการแกไขอยู แตขณะเดียวกัน ชวงที่เราลงพื้นที่ในบางจุดนั้น ยังไม
หลุดรอนจึงไมไดดําเนินการแกไขในจุดนั้น แตหลังจากเวลาลวงมา อาจจะ 30 วัน ก็ทําใหผิวจราจรในบางชวงท่ียังไม
เกิดขึ้น ก็หลุดรอนขึ้นมาอีก จึงไดดําเนินการซอมแซม และแยกซของเดิมออกตลอดแนว 20 เซนติเมตรของความหนา
ถนน ดังนั้นถนนเสนน้ีก็ถือไดวาเปนประสบการณที่เราไมพงึประสงคในการที่เกิดข้ึนในลักษณะนี้ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไมมี
การเบิกจายเงิน แตอยางใด ยังคงใหผูรับจางดําเนินการแกไขจนแลวเสร็จ ผูรบัจางก็ยังคงเสียคาปรับรายวัน ตามเกณฑที่
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกําหนด ก็เรียนดวยความเคารพวาเรามีความไมสบายใจเปนอยางยิ่ง ในสวนของทีมงานกองชาง 
ตลอดจนผูบริหาร วาเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งอยูในยานชุมชน เราจึงมีการวางแผนตอเน่ือง โดยเฉพาะถนนเสน           
เปรมประชาราษฎร หลังสถานีตํารวจ ซึ่งจะดาํเนินการกอสรางภายในสัปดาหหนานี้นั้นก็มีการวางมาตรการคุมเขม 
ตลอดจนแผนงานในการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลกระทบกับประชาชน ผูประกอบการ สวนราชการ ใหเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด   ที่เลือกในชวงนี้เนื่องจากวาเปนชวงปดภาคเรียน เพราะฉะนั้นการสัญจรไปมาก็จะนอยลง แตโครงการท้ังหมด
นั้นก็จะเกิดขึ้นมาก ดังที่ไดกราบเรียนไปแลว เพราะเราไดรบังบประมาณเปนจํานวนมาก ก็เรียนวาโครงการยืมเงินสะสม
จํานวน 20 ลานบาทนี้ เพื่อที่จะดําเนินการบรรเทาใหกับประชาชนในเขตชุมชนตลอดจนผูสัญจรไปมา สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลเองมีงบประมาณรายจายเพิ่มเติมในป 2560 ถึงจํานวน 21,000 ลานบาท ในเฉพาะกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และในกลุม 4 จังหวัดเอง ก็ไดรับเงินเฉพาะ กลุมนี้ถึง 12,000 กวาลานบาท 
และในจังหวัดรอยเอ็ดเอง ก็ไดรับงบประมาณ ถึง 1,298 ลานบาท เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ก็มีความเห็นสอดคลองกันวา 
การที่เรานําเงินงบประมาณจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ไมกระทบกับฐานะการเงินการคลังของเทศบาล แตสามารถนาํเงิน
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน เพราะถาเราไปดําเนินการในอีก 2 ป 3 ป หรือ 5 ป ในอนาคต แนนอนกวาวัสดกุ็จะตองมี
อัตราที่แพงมากขึ้น ประกอบกับในชวงนี้รัฐบาลเองก็ดี ประเทศเองก็ดี ก็มีความตองการท่ีกระตุนเศรษฐกิจและการจาง
งาน ดังนั้นถาเราจายขาดเงนิสะสมในครั้งนี้แลวไมกระทบกับฐานะการเงินการคลังของเทศบาล ทําใหเศรษฐกิจและการ
หมุนเวียนภายในเขตเทศบาลอยางนอย ในภาวะเชนนี้ ถาหมุน 5 รอบ เงิน 20 ลานบาท ที่เราใชก็จะสะพัดไปถึง 100 
ลานบาท ก็จะเกิดการจางงาน สรางรายได ตลอดจนการคืนกลับของภาษีแรงงาน   ภาษีวัสดุตาง ๆ ใหกับทองถ่ินดวย 
เพราะฉะนั้นก็เรียนทานสมาชกิ ที่กรุณาตั้งขอสังเกต  ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใดประสงค 
ประธานสภาฯ      จะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติจายขาดเงนิสะสม เพื่อ
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้าํ โปรดยกมือครับ เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติ            
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5   

 

ระเบียบวาระที่ 5 กระทูถาม เรื่อง  งบประมาณในโครงการเสริมผิวแอสฟสทติกสคอนกรีต รอบตลาดหนองแคน 
 

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  เชิญทานอาทิตย  กฤตตาคม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอาทิตย  กฤตตาคม   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาทิตย   
สมาชิกสภาฯ               กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 2  จากญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  
เพื่อโครงการกอสรางปรับปรุงถนนและรองระบายน้ํา  ของกองชาง  โครงการที่ 24  โครงการเสริมผิวแอสฟสทติกส
คอนกรีตรอบตลาดหนองแคน  การคิดคาใชจายตอตารางเมตร   พื้นท่ีทั้งหมด 9,897 ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น 
2,500,000 บาท  คิดเปนตารางเมตรละ 252  บาท  งบประมาณคาใชจายตอหนวย คิดคํานวณอยางไร  
ใชงบประมาณตอตารางเมตรเทานี้จริงหรือไม  ขอบคุณครับ 
 



- 9 - 

 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  เชิญทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต ครับ 
ประธานสภาฯ  
    

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  จากกระทูถาม  
รองนายกฯ                         ของทานสมาชิก  ขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชางไดนําเรียนในที่ประชุม ขอบคุณครับ 
 

นายพัฒนพงศ  ศรีทอง   - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานผูบริหาร 

ผูอาํนวยการกองชาง      ในสวนท่ีทานสมาชิกสภา ทานอาทิตย กฤตตาคม สอบถามในประเด็นเร่ืองลาดยาง          
แอสฟสทติกสคอนกรีตรอบตลาดหนองแคน ในสวนของราคาการกอสรางก็ตรงตามที่ประมาณการ คือตกตารางเมตรละ
ประมาณ 250 บาทเศษ คิดเฉลี่ยที่เซนติเมตรละประมาณ เกือบรอยบาท ในสวนของคุณสมบัติก็อธิบายวาแอสฟสทติกส
คอนกรีต ในความเปนจริงจะมีความแข็งแรงกวาคอนกรีตประมาณ 2 เทา สมมุติวาเราเทคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ก็
เทียบเทากับแอสฟสทติกสคอนกรีตหนาประมาณ 10 เซนติเมตร อันนี้ก็เปนการอธิบายในเทคนิคการชางครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน   -  หมดระเบียบวาระที่ 5 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6   

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่น ๆ  เชิญคณะผูบริหาร ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เร่ือง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายกเทศมนตรีฯ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก  ความวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล  เพื่อใหนายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมกีารลงมต ิฯลฯ” และวรรคหา ความวา  
“ใหนายกเทศมนตรจีัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทกุป”  
และวรรคหก  ความวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยที่
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” นั้น บัดน้ี นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว สรุปพอ
สังเขป  ดังนี ้ ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  รวมท้ังขอมูล
การรับจริง – จายจริง  ดังนี้ ประมาณการรายรับ ตั้งไว  451,430,820  บาท  รบัจริง  513,785,461.26 บาท 
ประมาณการรายจาย ตั้งไว 451,407,790 บาท  จายจรงิ 496,465,852.12 บาท  ข. ผลการดาํเนินการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร การพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ดานตางๆ  ดังนี้  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐาน  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  17  โครงการ  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ดําเนินการแลวเสรจ็ 
จํานวน  ๓  โครงการ  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดําเนินการแลวเสร็จ  จาํนวน  
52  โครงการ  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  56  โครงการ    
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  7  โครงการ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  67  โครงการ      
รวมท้ังหมด  จํานวน  202  โครงการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 ของศนูยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน  ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
ดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔  และมี
เครือขายดานการชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งหนวยงานภาครฐัและเอกชน ไดแกโรงพยาบาลรอยเอ็ด สมาคมแสงธรรมรัตน
การกุศลรอยเอ็ด สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห มูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล อูรุงเรืองบริการ และอูสหชัยเครน             
มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย บูรณาการดานบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ พรอมในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน อันเปนเปาหมายสูงสดุและเพื่อเปนการสราง
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เครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ นั้น เพื่อเปนไปตามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทา        
สาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคสีมาชิก หนวยงานที่เก่ียวของ และประชาชนทั่วไปรับทราบ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด        ขออนุญาตนําเสนอเปน power point ประมาณ 10 นาที ครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ   ประสงคที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ผมขอขอบคุณ ทานกัมพล กลิ่นเกางิ้ว คณะผูบริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  
รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณสื่อมวลชน เคเบ้ิลทีวีที่ได
ถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ   

ปดประชุมเวลา 15.05 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณดิา  ประเสรฐิสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                          ปลดัเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามัญประจําสภา 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                  รบัรองแลว 
 

ลงชื่อ   กิติ  โฆษิตจิรนันท  กรรมการสามัญประจาํสภาทาํหนาท่ี          พิเชฐ  สุขเพสน 
     (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล      (นายพิเชฐ  สุขเพสน)     
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ลงชื่อ     วทัญ ู วิจักษณบญุ กรรมการและเลขานุการสามญัประจําสภา   
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 


