
  
รายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที ่ 25  พฤษภาคม  2561  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 
ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   
1 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
2 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - -ลาปวย- 
2 นายพนม    ชาชิโย 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 วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล - -ลาปวย- 

10 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
12 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชษฐ  สุขเพสน  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร - -ลาปวย- 
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   ประสิทธิ์  ธนานันต    

 ผูบริหารทองถิ่น   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

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

1 
 

นายกัมพล  กลิ่นเกางิ้ว 
 

กัมพล  กลิ่นเกางิ้ว 
 

ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองด ี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หน.งานธุรการ 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางอารียรัตน  คําภักดี อารียรัตน  คําภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรเีมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร ศริิภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
2 นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ ธรรมวัจน  วิลัยพิศ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
3 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
4 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองชาง 
5 นายประสงค  โพธิ์เนียม ประสงค  โพธิ์เนียม ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
6 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ  หวังทรัพยทวี ผอ.สถ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8 นางจุฬาณี  บุปผาพิลา จุฬาณี  บุปผาพิลา หน.ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษา 
9 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 

10 นางสุวิชชา  ตรีนาจ สุวิชชา  ตรีนาจ รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
11 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลัง 
13 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
14 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
15 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
16 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
17 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตรี หน.ฝายพัสดุฯ 
18 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
19 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง 
20 นางอรพิน  สีลาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ สํานักปลัดฯ 
21 นางฉันทรุจี  พรมเกตุ ฉันทรุจี  พรมเกตุ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวดัเหนือ 
22 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจกรรมฯ สํานักการศึกษา 
23 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
24 นางบุญศรี  บรรเลงการ บุญศรี  บรรเลงการ รองผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
25 น.ส.รัชนีกร  คําภักด ี รัชนีกร  คําภักดี หน.ฝายแผนท่ีภาษ ี
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

26 นางพิกุล  พรมเกตุ พิกุล  พรมเกตุ ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
27 นายวุฒิชัย  ธนะบุตร วุฒิชัย  ธนะบุตร ผช.เจาพนักงานธุรการ 
28 นายชนะพล  ภาระพงษ ชนะพล  ภาระพงษ พนง.จางทั่วไป 
29 นางปารวี  เหลาพะวัง ปารวี  เหลาพะวัง พนง.จางทั่วไป 
30 นายศักดิ์ศรี  จันทร ี ศักดิ์ศรี  จันทรี พนง.จางทั่วไป 
31 นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
32 นางสาวปยะนุช  ศรีอุดร ปยะนุช  ศรีอุดร ผช.เจาพนักงานธุรการ 

 ตัวแทนชุมชน   
1 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง ประธานชุมชนโรงเรียนเมือง 
2 ภ.ญ.จรูญศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
3 นางพูลทรัพย  บูรณะกิตติ พูลทรัพย  บูรณะกิตติ ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
4 
5 

นางภานรินทร  ลิ้มบัวหลวง 
นางหนูจันทร  อารีเอ้ือ 

ภานรินทร  ลิ้มบัวหลวง 
หนูจันทร  อารีเอ้ือ 

ชุมชนพิพิธภัณฑ 
ชุมชนม่ันคงพัฒนา 

6 
7 
8 

นางยุภา  จันทรคํา 
นายอํานาจ  แดงวิบูลย 
นางสุดารัตน  วังพล 

ยุภา  จันทรคํา 
อํานาจ  แดงวิบูลย 
 

ชุมชนรอบเมือง 
ประธานชุมชน บขส. 
 

7 กมลเคเบิลทีวี   
8 เสียงไทยแลนดเคเบิลทีวี   
    
    
    

    
    
    

 
นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ          เมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมยัท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองค
ประชุม  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครบั  

นางศิรินธร  ไกรการ      -  เรียนทานกัมพล กลิ่นเกางิ้ว ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักงานทองถ่ินจังหวัด  
ประธานสภาฯ          รอยเอ็ด คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย / งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นดิฉันใครขอเชิญ 
ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหที่ประชุมทราบกอนคะ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ          สมยัท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2561 ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่  
5  มีนาคม  พ.ศ.2561 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่  
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1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ลงชื่อ นางศิรินธร ไกรการ ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    

นางศิรินธร  ไกรการ       - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ              ดิฉันขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 ขอเปลี่ยนเอกสารในระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบสาระที่ 4 ซึ่งเอกสารท่ีเปลี่ยนแปลงไดวางไว 
บนโตะของทุกๆ ทานแลว หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็  สมัยสามัญ  สมัยแรก        
ประจําป พ.ศ. 2561  ประชุมเมื่อวันท่ี  5  มีนาคม  2561  

นางศิรินธร  ไกรการ -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ           อานรายงานใหที่ประชุมทราบ  

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายวทัญู  
คณะกรรมการฯ              วจิักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ       
ประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.          
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท            
3. นายวทัญู วิจกัษณบุญ วันนี้วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  โดยท่ี
ประชุม  ไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนกรรมการ นายวทัญู             
วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด        
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น. ลงชื่อ    
นายสรายุทธ   ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการ
และเลขานุการ 

นางศิรินธร  ไกรการ   - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ               มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเชิญคะ เมื่อไมมีสมาชิกแกไข สมาชิกทานใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2561 โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกฯ รับรองดวยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบ
วาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ 
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ระเบียบวาระที ่3 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ของกองชาง เรียนเชิญทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจิรนันท คะ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท    - กราบเรียนทานประธาสภาทีเ่คารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ตามที่เทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี                     รอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  ไปแลวนั้น 
เนื่องจากในเงนิงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจําเปนสวนใหญ  จึงไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะนําไป
เปนรายจายเพ่ือการลงทุน โดยเฉพาะโครงการกอสรางพ้ืนฐานที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งมีหลายโครงการที่
เทศบาลไมสามารถดําเนินการได เทศบาลตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะในชวงหนาฝนมีน้ําทวมขัง 
และถนนบางสายมีอายุการใชงานเปนเวลานานหลายปสภาพชํารุด ผิวหลุดรอน  เปนหลุมเปนบอ ทําใหการสัญจรไปมา 
ไมสะดวก มีการรองเรียนผานทั้งทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและสื่อมวลชนตลอด  และยังเปนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   
ตามนโยบายของรัฐบาลดวย  จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแกไขปรับปรุง หากจะรอแตเพียงงบประมาณรายจาย
ประจําป จะทําใหประชาชน  เสียโอกาสในการไดรับบริการสาธารณะที่ดีจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เกิดความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนการทองเที่ยว ประกอบกับฐานะการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ในปจจุบันมีเงินสะสมทั้งสิ้น 136,256,184.45 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบสี-่
บาทสี่สิบหาสตางค) เงินสะสมที่สามารถนํามาใชได 19,851,000.27 บาท (สิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาท 
ยี่สิบเจ็ดสตางค) เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติ
จายขาดเงินสะสมจํานวน 10,211,000 (สิบลานสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เพื่อใชในการกอสรางปรับปรุงถนน
และระบบระบายน้ํา ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 24 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ําถนนผดุงพานิช ซอย 4 งบประมาณ 318,000 บาท  2.โครงการกอสรางรางยู ฝาวี ถนนผดุงพานิช  
ซอย 2 งบประมาณ 275,000 บาท  3.โครงการปรับปรุงถนนลําหวยเหนือ ซอย 3 งบประมาณ 327,000 บาท   
4.โครงการกอสรางถนน ค.ล.ส.สายเลียบลําหวยเหนือชวงที่ 3 งบประมาณ 464,000 บาท  5.โครงการกอสรางรางยู  
ฝาวี  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 งบประมาณ 263,000 บาท  6.โครงการกอสรางรางยู ฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 32 งบประมาณ 689,000 บาท  7.โครงการกอสรางรางยู ฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 40 งบประมาณ 
643,000 บาท 8.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15  แยก 3 งบประมาณ 1,015,000 บาท  
9.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนรณชัยชาญยุทธ 15 แยก 5 งบประมาณ 128,000 บาท  10.โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 7 งบประมาณ 317,000 บาท  11.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และขยาย 
ผิวจราจรพรอมปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกโคงประปา งบประมาณ 571,000 บาท  12.โครงการปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 งบประมาณ 1,050,000 บาท  13.โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 งบประมาณ 452,000 บาท  14.โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา  
ถนนปทมานนท ซอย 2/1 งบประมาณ 327,000 บาท 15.โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําถนนรัฐกิจไคลคลา 
ซอย 1 งบประมาณ 131,000 บาท 16.โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 8 งบประมาณ 371,000 บาท 17.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6 งบประมาณ 117,000 
บาท  18.โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําถนนจันทรเกษม ซอย 4 งบประมาณ 152,000 บาท  19.โครงการ
ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําถนนจันทรเกษม ซอย 2 งบประมาณ 876,000 บาท 20.โครงการกอสรางรางยู ฝาวี 
ค.ส.ล.ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 งบประมาณ 698,000 บาท  21.โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา 
ถนนปทมานนท ซอย 6 แยก 2 งบประมาณ 97,000 บาท  22.โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา 
ถนนปทมานนท ซอย 8/1 งบประมาณ 470,000 บาท 23.โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนปทมานนท  
ซอย 8/2 งบประมาณ 153,000 บาท  24.โครงการกอสรางปรับปรุงมุมเลี้ยววงเวียนโหวด (สํานักงานอัยการจังหวัด) 
งบประมาณ 307,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,211,000 บาท (สิบลานสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  
เหตุผล เพ่ือประโยชนในการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชน และตอบสนองนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
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2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 และหนังสือจังหวัดรอยเอ็ด ที่ รอ 0023.3/ว 6045 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการในครั้งนี้ 
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งไดพิจารณาฐานะการเงิน การคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแลว (ตามรายละเอียด 
ที่แนบ) เมื่อจายขาดเงินสะสมครั้งนี้แลว  ยังมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะ
การคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อนุมัติเพ่ือดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ  
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  

นางศิรินธร  ไกรการ     - ผูบริหารไดแถลงหลักการและเหตุผลใหที่ประชุมทราบแลว สมาชิกทานใดประสงค
ประธานสภาฯ                       จะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร คะ  

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร      - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
สมาชิกสภาฯ                        นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขต 1 สําหรบัในญัตต ิ
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในการซอมแซมหรือการกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ซึ่งจริงๆ แลว ในประเด็นดังกลาวผมอยากสนับสนุนเปนอยางยิ่ง  แตพอเขามาดู ในเรื่องรายละเอียดในเรื่องของตามที่
เสนอมาเพื่อจะผานสภาอนุมัติ  ในคราวทีผ่านมาหรือทุกครั้ง  ในเรื่องรายละเอียดของกองชางท่ีสงมา  จะมีความหนา
ของพื้นผิววัสดุ  หรือความยาวเทาไหร   แตนี่อาจจะดวยความเรงรีบหรือไม  ซึ่งตอนแรกในหลักการตามแบบแปลน
เทศบาล มี 2 โครงการ  พอพลิกดูหนาหลัง  รายละเอียดก็คอนขางจะเหมือนกันคือ  ความกวาง  ความยาว  ไมปรากฏ
เลย  เพราะฉะนั้นในการทํางานงบประมาณหรือผานสภา  ก็คอนขางที่จะพิจารณาลําบากวามูลคาเงินเทาไหร  
จึงกราบเรียนวาหากเปนไปได นาจะตองมีอะไรเขามาแนบเพิ่ม ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ        - เรียนเชิญทานบรรจง  โฆษิตจิรนันท คะ  
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท         - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรี                     ดวยรายละเอียดซึ่งโครงการทั้งหมดถึง 24  โครงการดวยกัน แตวาในการที่กองชาง 
ไดสํารวจออกแบบ  ประมาณการ  จะมีระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติอยูแลว  เพียงแตวาไมไดเอารายละเอียดตางๆ  
มาประกอบในวาระเทานั้นเอง เพราะวามี 24 โครงการ แตละโครงการก็จะมีรายละเอียดจํานวนมาก ซึ่งเม่ือประชุมเสร็จ
สามารถดูไดเลย  มีรายละเอียดอยูแลว  พรอมที่จะดําเนินการตามขั้นตอน  ก็ตองกราบเรียนทานสมาชิก  เพราะวา 
เราเอาแคกรอบหลักการวาพื้นที่  ซอยอะไร จํานวนเทาไหร  วงเงิน  สวนรายละเอียดท่ีชัดเจนทั้ง กวาง ยาว  ความหนา  
อะไรตางๆ ทอระบายน้ําขนาดไหน  ก็จะอยูในรายละเอียดของแบบแปลนตามระเบียบ  ซึ่งมีอยูแลว  ไมใชวาไมมี
รายละเอียด  เพียงแตวาไมไดเอาเขามาในระเบียบวาระการประชุม  เพราะวามีเอกสารมาก ก็ขออนุญาตนําเรียนเพ่ือจะ
ไดปรับปรุงเพ่ิมเติมในคราวตอไป  แตวาขณะนี้หลังจากประชุมแลว  ทานสมาชิกที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดแบบแปลน
วามีรายละเอียดอยางไร  ก็สามารถดูไดที่กองชางไดเลย  ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ                 - เรียนเชิญทานเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต คะ 
ประธานสภาฯ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต      - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตร ี                ขออนุญาตทานประธานสภาไดใหเจาหนาที่กองชางไดนํารายละเอียดชี้แจงในที่ประชุม      
ไดรับทราบ  ซึ่งไดเตรียมไวแลว  อาจจะเปนท้ังรายละเอียดแตละโครงการ ซึ่งมีความกวาง  ความยาว  ของถนนและพิกัด
แผนผังท่ีไดเตรียมไวแลว  ก็จะไดนําเสนอในที่ประชุมกอนที่จะประกอบการพิจารณา  ก็ขออนุญาตทานประธานสภาได
ใหเจาหนาที่ที่กองชางไดชี้แจงเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 
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นางศิรินธร  ไกรการ          - เรียนเชิญตัวแทนกองชาง  ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบคะ 
ประธานสภาฯ 

นายพัฒนพงศ  ศรีทอง      - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของกองชาง   
ผูอํานวยการกองชาง               ขออธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของงานจายขาดเงินสะสม  จํานวน 24 โครงการ  
ซึ่งทางกองชางก็ไดทําแบบเสร็จเรียบรอยแลว  ขออนุญาตไมลงรายละเอียดในทุกโครงการ  ก็จะพูดคราวๆ วา ในสวน
ของถนนสวนมากจะเปนถนนคอนกรีต คสล. หนา 15 เซนติเมตร เพราะเราไมไดสรางในเสนทางสายหลัก  ยกเวนหนา 
20 เซนติเมตร เฉพาะเสนตัดมุมอัยการ ซึ่งเปนถนนคอนกรีต  คราวๆถนนในเขต 1 มีท้ังหมด 4 โครงการ  งบประมาณ 
1,384,000 บาท  เขต 2 มีทั้งหมด 7 โครงการ  งบประมาณ 4,413,000 บาท  เขต 3 มีท้ังหมด 13 โครงการ 
งบประมาณ 4,414,000 บาท รวมทั้งสิ้น  10,211,000 บาท  ผมจะยกตัวอยางถนนผดุงพานิช ซอย 2  
จริงๆ แบบเตรียมข้ึนมาทั้ง 24 โครงการครบ  แตไมไดแจกใหสมาชิก สรุปงายๆ คือ ฐานราคาตอหนาย  สมมุติวา 
ถนน คสล. หนา 15 เซนติเมตร  ก็มีราคาตอหนวยควบคุมอยูแลว  โดยกําหนดเปนราคากลาง  โดยเฉลี่ยก็ประมาณ  
440 บาท ตอตารางเมตร  สวนระบบระบายน้ํา  เชนรางยูฝาวี  ก็จะอยูที่ประมาณเมตรละ 1,350 บาท  ก็เปนราคา 
ตอหนวย อางอิงจากคณะกรรมการกําหนดราคากลางอยูแลว ขออนุญาตชี้แจงคราว ๆ เพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครบั 

นางศิรินธร  ไกรการ      - อยางไรก็ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดลงไปเช็ครายการไดที่กองชางคะ มีสมาชิก 
ประธานสภา                     ทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญทานพิเชฐ สุขเพสน คะ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน       - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน     
สมาชิกสภาฯ                         จากญัตติขออนุมัติจายขาดเงนิสะสมเพื่อทําสาธารณูปโภค ทั้ง 24 รายการนี้ ก็มี
ขอสังเกต  2 – 3 รายการที่อยากใหคณะผูบริหารไดชี้แจงเก่ียวกับโครงการ นาจะเปนโครงการหลัก ๆ เพราะวาใช
งบประมาณถึง 1,015,000 บาท จากการสรางถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3 และอยากสอบถาม
เก่ียวกับการสรางถนน คสล. และขยายผิวจราจรพรอมปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกโคงประปา งบประมาณ 
571,000 บาท   และสอบถามเกี่ยวกับโครงการเขต 3  การกอสรางปรับมุมเลี้ยววงเวียนโหวด อยากสอบถามวาเงิน 
307,000 บาทนี้   ใชตรงไหนของวงเวียนโหวด ทั้ง 3 ขอสังเกต อยากใหผูบริหารไดตอบรายละเอียดและขอชื่นชม 
คณะผูบริหาร  เพื่อประโยชนของการบริการชุมชนและสังคมในเขตเทศบาลของเราทั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 ที่ไดใช
จายเงินสะสมของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร ไกรการ     - เรียนเชิญทานบรรจง โฆษิตจิรนันท คะ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                     ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาไดใหขอสังเกตและซักถามรายละเอียดใน 3 โครงการ 
ในสวนอันแรก  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3 คือซอยโคงประปา 
ตรงที่ปากซอยเซเวนอีเลฟเวน แลวเขาไปจะมีซอยยอยอยูเปนแยกๆ ปรากฏวาซอย 15 แยก 3 เปนถนนกวางแตวา
เนื่องจากคราวทีแ่ลวเรา มีงบประมาณจํากัด เราทําเฉพาะถนนเขาไปแลวก็ทําไมสุดเขตเทศบาล แลวในชวงตอมาก็ทําอีก 
ก็ไมสุดเขตอีก แลวก็ไมมีระบบระบายน้ํา  วันนี้ชาวบานที่อยูในซอยเกิดปญหาอยางรุนแรง  ก็เพราะวาในพื้นที่นั้น 
ปรากฏวามีการกอสรางบาน  ถมที่ แลวก็ทําใหน้ําทวมระบายไมไดเลย เราก็ออกไปสํารวจวาจริงหรือไมอยูในเขตเทศบาล
หรือไม ทําไมเราทําไมสุดเขต ก็ปรากฏวาไปดูแลวไมสุดเขตจริง ๆ แลวไมมีระบบระบายน้ําเลย เพราะฉะนั้นในโครงการ
รณชัยชาญยุทธ ซอย 15   แยก 3 จึงแกไขปญหาอยางถาวรใหเขาคือทําทอระบายน้ําทั้ง 2 ฝงจนสุดเขตเรา เดิมทีไมมี
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แลวก็ตอผิวจราจรใหครบพ้ืนผิว จึงใชเงิน 1,015,000 บาท อันท่ี 2 คือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยาย 
ผิวจราจรพรอมปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกโคงประปา 571,000 บาท อันนี้ก็กราบเรียนวา  แยกโคงประปาเดิมที
ก็มีการจราจรที่มีแยกไมมาก ประมาณ 5 แยก แลวยังไมหนาแนนเทาไหร แตวาวันนี้เทศบาลเราไดจัดทําโครงการแกไข
ปญหาการจราจร โดยไดรับความอนุเคราะหจากวิทยาลัยการอาชีพขยับพ้ืนที่ให จึงสามารถปรับขยายถนนซอยเทวา 14 
คือจากปากซอยโรงเรียนอนุบาลจนมาทะลุถนนรณชัยชาญยุทธ ขางซอยที่วิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเดิมทีซอยนี้  
กวางประมาณ 3 เมตร แตวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพ ไดขยับพื้นที่ใหเพ่ือท่ีจะทําถนน ก็ตองขอขอบคุณทางวิทยาลัย- 
การอาชีพไปดวย แลวก็ทําใหการคมนาคมเกิดความสะดวกคลองตัวข้ึน เกิดเปนถนนกวาง 6 เมตร วิ่งสวนทางกันได   
ทําใหเรามีการจัดระบบการเดินรถจราจรใหมรอบโรงเรียนอนุบาล ก็ทําใหมีการสัญจรไปมา อยางสะดวกคลองตัวมากขึ้น 
เมื่อเปนเชนนี้ก็ไปตอเนื่องจากแยกนี้ เดิมมี 5 กลายเปน 6 แยก ซึ่งก็ทําใหมีปญหาการจราจร ความปลอดภัย วิศวกร
การจราจรตาง ๆ ทีมงาน กองชาง วิศวกร ทั้งสถาปนิก วิศวกรโยธาฝายการจราจรของเราก็ไปศกึษาดูแลวประกอบ
รวมกับทางจราจร แลวก็เปนนโยบายผูบริหารตองการใชพื้นที่เปนวงเวียน เพราะถาจะใชเปนสัญญาณไฟจราจร  
จะยุงยากมาก เพราะเปน 6 แยก ทั้งในซอยยอยออกมาถนนสายหลัก รณชัยชาญยุทธ ตัดกับถนนศรีเทวา ก็จะเปน
ปญหาอยางมาก  ก็เลยคดิวาการแกไขปญหานี้เราจึงจะทําพ้ืนที่นี้เปนพ้ืนที่วงเวียน โครงการนี้เพ่ือที่จะปรับพื้นผิวจราจร
ใหกวางขึ้น โดยฟุตบาททางเทาฝงทางดานทิศใตคือถนนรณชัยชาญยุทธ ปากซอย 24 กวาง เราสามารถรนแนวไปได 
เพ่ือใหรถทางตรงจากทางหนองหญามาวิ่งเขาไปที่โรงพยาบาลรอยเอ็ดได ผานตลอด  กอนที่เขาวงเวียนสวนฝงทางดาน
เซเวนอีเลฟเวน ก็จะขยับเกาะ วันนี้การไฟฟาสวนภูมิภาครอยเอ็ดก็ไดขยับเสาไฟฟาใหมใหแลว เพื่อเตรียมขยายพ้ืนที่นี้ 
เพราะฉะนั้นโครงการนี้ถาผานสภา ก็จะทําใหพื้นผิวจราจรมากขึ้น จัดระบบระเบียบไดมากขึ้น แลวก็จะทําเปนวงเวียน
จําลองขึ้นมากอน กอนท่ีจะทําวงเวียนถาวร เพราะเงินนอย  เราก็ใชใหเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ และเปนการทดลอง 
วงเวียนชั่วคราว  ตอไปก็อาจจะเปนหอนาฬิกาโหวด  เปนน้ําพุสวยงามก็ได ตอไปสุดทายกอสรางปรับปรุงมุมเลี้ยว 
วงเวียนโหวดสํานักงานอัยการจังหวัด  307,000 บาท  ที่ทานสมาชิกไดกรุณาสอบถามก็คือวาสี่แยกวงเวียนโหวด 
หนาสรรพากร  หรือหนา อบจ. มีปญหาเรื่องการจราจร  เราก็ไดประสานกับทางสํานักงานอัยการจังหวัดรอยเอ็ด ทานก็
ไดกรุณาเห็นดวย  เพราะวาเวลาเราจัดงานประเพณีอะไรตางๆ  รถที่จะเลี้ยวซายก็เกิดปญหาพื้นที่ไมพอ  ตองการขยาย
พ้ืนที่จราจรตรงนี้  ทางอัยการทานก็เห็นดวย ก็จะกรุณาที่จะรนพ้ืนที่ให  เพ่ือที่จะใหผิวจราจรตรงนี้กวางขึ้น  
เพราะฉะนั้นรถที่จะมาจากราชการดําเนิน  ฝงทางดานอัยการที่จะเลี้ยวซายเขาถนนรัฐกิจไคลคลาผานมาทางเทศบาล   
ก็จะมีความคลองตัวข้ึน  พื้นผิวกวางขึ้น  แลวก็ในมุมตางๆ ก็คงตองรออีกครั้งหนึ่ง  สรรพากรทาง อบจ. ทางศาลากลาง 
ก็จะทําใหมีพ้ืนที่กวางขึ้น การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน เพราะฉะนั้นในงบประมาณ 3 แสนกวาบาทนี้  ก็คือทําผิวจราจร
ฟุตบาททางเทา  และรั้วใหกับทางสํานักงานอัยการจังหวัด  เพราะวาทานทําเรื่องขอขยับพื้นที่ไปที่กรมอัยการ   
ทานอัยการสูงสุดก็กรุณาอนุมัติแลว  และกําลังทําเรื่องผานไปที่ธนารักษจังหวัด  ธนารักษจังหวัดก็เห็นชอบแลว  ใหเปน
พ้ืนที่ถนนได  ก็ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมในที่ประชุมสภาครับ  ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ         - เรยีนเชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร 
ประธานสภาฯ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร       - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  กราบเรียน
สมาชิกสภาฯ                         เพ่ิมเติมสําหรับในกรณีดังกลาว  กระผมก็ยังขอยืนยันวา  เขาใจวาแบบแปลนคอนขาง
เยอะ  ผมก็คงจะไมขอดู  แตวาในทุกครั้งที่ผานงบสภา  จะมีในเรื่องของความกวาง  ความยาว  ความหนาของคอนกรีต  
Streghtคอนกรีต  สวนบริเวณก็มีอยูแลว ขอประมาณ 3 – 4 อยาง  เพ่ือที่ในการพิจารณาอยางรอบคอบและรวดเร็ว  
คือเพื่อวาจะใหกระผมไปดูแบบแปลนขอแตละครั้งก็คงจะลําบาก  ผมก็ไมใชชาง  แลวก็เห็นสิ่งท่ีกระทําของผูบริหารนั้น
เปนสิ่งท่ีดีงามอยูแลว ไมมีเจตนาอะไร  เพียงแตวาการสงเพ่ือที่จะขออนมุัติสภาในรายละเอียดอยากใหครบ ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ        - เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม คะ 
ประธานสภาฯ 
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นายอาทติย  กฤตตาคม    - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล                 นายอาทิตย  กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต2 อยากพูดใน
รายละเอียดเก่ียวกับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จริงๆ แลว  จายขาดเงินสะสมก็มีระเบียบเหมือนกับที่ทานนายกพูด 
ก็ถูกตอง โดยเฉพาะลาสุดท่ีเขามีหนังสือมา  หนังสือของกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว 0512 ลงวนัที่ 
25 มกราคม 2561 รายละเอียดและขอความมีท้ังหมด 4 ขอ และก็มีขอยอยๆ ผมไดอานดูรายละเอียด  และทาน
สมาชิกก็นาจะไดอานรายละเอียด ความจําเปนของผูบริหารที่จะตองจายขาดเงินสะสมเพื่ออะไร  ความตองการของ 
พ่ีนองประชาชนเพ่ืออะไร  เพราะฉะนั้นโครงการโครงสรางพื้นฐานทั้ง 24 โครงการ  เปนโครงการที่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  และตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนทุกเขต  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตองเรงทําก็คือ  ทําอยางไร
ถึงจะทัน  ผมก็ตองขอขอบคุณทานประธานสภา  ฝากไปถึงคณะผูบริหารที่เรงรัดพนักงานทุกคน  เวลาทํางานเสาร
อาทิตย จะมีขาดตกบกพรองเปนเรื่องสุดวิสัย  กําลังพลมีเทานี้  แตโครงการมี 24 โครงการ สิ่งที่ผมอยากฝากทาน
สมาชิกทุกทาน  ถึงแมรายละเอียดที่ทางผูบริหารไมสามารถที่จะนําเสนอและรายละเอียดการกอสรางท้ัง 24 โครงการได  
แตผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาเทศบาลและไดคลุกคลีกับคณะผูบริหารชุดนี้และพนักงานทุกคนเก่ียวกับการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน  ผมวาไมผิดหวัง  เขาลุยหอโหวดมาแลว  ลุยโรงขยะมาแลว งานใหญๆทั้งนั้น  งาน2 โครงการนี้  
เกือบพันลาน  และศักยภาพของกองชางมีก่ีทานเขาทําได  เพราะฉะนั้นเราควรชมเชยเขาและสิ่งที่เกิด  รายละเอียดท่ี 
ไมสามารถจะนําเสนอตอสภาแหงนี้ได ก็เพราะขอจํากัดเวลา  ถามวาเขามีงานเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน 24 โครงการนี้
เทานั้นหรือไม  ไม ผมวามีเปน 100 ตอนนี้ ที่พูดก็ขอชมเชยจริงๆ ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ       - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ
ประธานสภาฯอภิปราย            ดิฉันขอปดอภิปรายเพ่ือลงมตินะคะ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติจายขาดเงนิสะสม 
ของกองชาง  โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุมัติ ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
หมดระเบียบวาระที ่3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4    

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อบริหารจัดการระบบกําจัดขยะของ 
 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรียนเชิญทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจิรนันท   

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท      - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
นายกเทศมนตรี                     ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2561 เนื่องจากเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจําเปนสวนใหญ ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะนําไปเปน
รายจายเพ่ือการลงทุน  คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดตระหนักถึงความจําเปนและคํานึงถึงความจําเปน 
ในการจัดการขยะและการดูแลรักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จําเปนตองดําเนินการจัดสรางรั้วเพ่ิมเติม
บริเวณโรงงานจัดการขยะของเทศบาล จัดหาเครื่องจักรกลมาใชเพ่ิมเติมในการจัดการระบบจัดการขยะ และผลิตปุย
อินทรยี (สารปรับปรุงดิน) ใหเปนเม็ด พรอมติดตั้งกลองวงจรปดภายในโรงงานระบบจัดการขยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงงาน และจัดหารถบรรทุกน้ําเพื่อมาใชในการดูแลสวนสาธารณะ 
สวนหยอมและเกาะกลางถนนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล และยังสามารถใชในการสนับสนุนน้ําเพ่ือใช 
ในการดับเพลิงหากมีความจําเปน เพ่ือใหบรรลุภารกิจตามอํานาจหนาที่ จึงมีความจําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือใชจายตามนโยบายดังกลาว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขอกูเงินจากสํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 7,309,000 บาท (เจ็ดลานสามแสนเกาพันบาทถวน) เพื่อใชจายตามนโยบาย
เรงดวน จํานวน 7 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เปนเงินคากอสราง 498,000 บาท 2.จัดซื้อรถยนตชนิด 6 ลอ ขนาด 6 ตัน บรรทุกน้ําไมต่ํากวา 8,000 ลิตร จํานวน 
1 คัน เปนเงิน 2,800,000 บาท  3.จัดซื้อรถโฟลคลีฟติดตั้งหัวหนีบเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไมนอยกวา 
2,400 ซีซี ยกน้ําหนักไดไมนอยกวา  3,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,200,000 บาท 4.จัดซื้อเครื่อง 
อัดปุยเม็ดแบบอัตโนมัติ บรรจุกระสอบ  สามารถผลิตไดไมนอยกวา 1,000 กิโลกรัม ตอวัน ใชไฟ 380 โวลต จํานวน  
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1 เครื่อง เปนเงิน 1,000,000 บาท  5.โครงการกอสรางระบบความปลอดภัยของโรงกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท  6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณฝายน้ําลนภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนเงิน 
200,000 บาท  7.โครงการกอสรางกําแพงกันดินพรอมรั้ว ค.ส.ล. สถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนเงินคา
กอสราง 1,111,000 บาท  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและรายละเอียดกําหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้
ไว คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเงนิจากสํานักงานเงนิทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดย
ปฏิบัติตามความในมาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552 ความวา การกูเงนิจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต หากอนุญาตจักไดดําเนินการขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตามระเบียบฯ ตอไป  ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  

นางศิรินธร  ไกรการ   - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย  เรียนเชิญทานอาทิตย กฤตตาคมคะ 
ประธานสภาฯ   

นายอาทิตย  กฤตตาคม       - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  กระผม   
สมาชิกสภาฯ                         นายอาทิตยกฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 มีขอสังเกตและ
อยากสอบถาม  สิ่งท่ีผมจะถามก็เพราะวาเปนเงนิกู  แตถาเปนเงินจายขาดเงินสะสม เราไมไดกู  อันนี้คือเงินกูเราตอง 
เสียดอกเบี้ย  ผมก็อยากสอบถามผานไปถึงผูบริหารเก่ียวกับโครงการที่ขอกูเงนิ  อยูในสวนที่ดูแลวนาจะกองชางทั้งหมด  
โครงการแรก  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  สถานที่กําจัดขยะ  ผมเขาใจวานาจะเปนสวนที่ยังขาดและตอเติม  
ในวงเงิน 498,000 บาท  ถาบอกจํานวนเมตรมาดวยก็นาจะดี  จะไดคํานวณถูก  2.ซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา 8,000 ลิตร  
จํานวน 1 คัน  เปนเงิน  2,800,000 บาท ในกรณีนี้ผมอยากฝากทานประธานถึงผูบริหารดวยวา  ถาเกิดการประมูล  
e-Auction การกําหนดสเปคหรือราง TOR ตองละเอียด เดี๋ยวจะมีเรื่องรถดูดโคลนเขามาอีก ซึ่งวาระตอไปก็นาจะมีเรื่อง
นี้ดวย  เพราะฉะนั้น   สิ่งสําคัญที่สุดที่ควรจะทําและโปรงใส TOR ตองแมน อยาหลวม เช็คใหดีวาบริษัทไหนมี มอก. บาง  
บริษัทไหนที่พรอม จะผลิตโดยไมตองไปผานคนกลาง  ถาเจอฮั้ว 16 ขอหาผูมีอิทธิพลทันที เพราะฉะนั้นผมฝากไว 
เพราะวาเปนเงิน 2,800,000 บาท  แตเชื่อครับวาจะผานไปไดดวยดี เพราะตองการเอาน้ํามารดตนไมบาง ทําความ
สะอาดถนนบาง  การขาดแคลนของกองชางก็มีจริง  แตดวยความเคารพ  ก็อยากใหทํางานดวยความปลอดภัย  
3 จัดซื้อรถโฟลคลีฟ ติดหัวหนีบ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไมนอยกวา 2,400 ซีซี  โดยทั่วไปแลวรถโฟลคลีฟ 
ลักษณะนี้ งบประมาณจริงๆ ไมนาจะเกิน 1 ลานบาท เพราะวา 3 ตันของโตโยตาโฟลคลีฟ ก็แค 8 แสนกวา แตถา
เปลี่ยนหัวหนีบเขาไป  ไมถึงแสน เพราะฉะนั้นตั้งมา 1,200,000 บาท ผมอยากใหทานประธานฝากถึงผูบริหารดวยวา
งบประมาณ 1,200,000 บาท แตซื้อจริงๆ ผมกลารับประกันไดวาไมเกิน 1,050,000 บาท  เพราะฉะนั้นตั้งมา 
1,200,000 บาท ก็อยากจะฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยวาดูตรงนี้ใหดี   4. จัดซื้อเครื่องอัดปุยเม็ดอัตโนมัติ
บรรจุกระสอบ  สามารถผลิตไดไมนอยกวา1,000 กิโลกรัม / วัน ใชไฟ 380 โวลท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 1 ลาน
บาท  กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ ถาเราสามารถผลิตปุยไดไมนอยกวา 1,000 กิโลกรัม/วัน  เราสราง
โรงงานได ปญหาจะตามมา เราจะระบายปุยไปทางไหนใหทันกับการผลิต 1,000 กิโลกรัม/ วัน  อยาลืมนะครับวา  
เราใชเงินงบประมาณ   เขาไป 1 ลานบาท เปนเงินกูดวย มีแผนรองรับหรือไม  ในการกระจายสินคาตัวนี้ออกไป  หรือ
เราจะแจกจายใหกับชุมชน หรือเราจะแจกจายใหกับ อปท. รอบขาง ก็ฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยวา ขอให
คํานึงถึงตรงนี้ดวย  ยิ่งผลิตมากถาไมมีที่เก็บก็เปนปญหาอยูดี  เพราะการผลิตปุยชาวบานเขาก็ผลิต ไมใชวาเฉพาะ
เทศบาล  แตถามวาวัตถุดิบที่ชาวบานเขาใชอะไร เทศบาลเราใชอะไร ก็อยูในสิ่งที่เรากําหนดกฎเกณฑกัน ฝากเรื่องแค
ผลิตมาแลวจะเอาไปใชทําอะไร ใชทันหรือไม ถาใชไมทันเราจะมีวิธีการอยางไรในการแกปญหานี้  โครงการที่ 5 โครงการ
กอสรางระบบความปลอดภัยของโรงกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยการจัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน 500,000 
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บาท  กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ รายละเอียด ไมมีในระบบขนาดกลองวงจรปด  มีหลากหลายราคามาก  
ตัง้แตชุดละ 1,500  2,000  10,000  50,000  100,000  แตสิ่งที่เสนอ ตรงนี้ผมอยากทราบรายละเอียดจริงๆ 
เพราะอะไรทราบหรือไม  จริงๆแลว การตั้งงบซื้อกลองวงจรปดเพ่ือความปลอดภัยอะไรก็ชาง ผมเคยพูดในสภาแหงนี้ 
ครั้งหนึ่งแลววาทุกซอก  ทุกซอย ทุกมุม ของทุกชุมชนเมืองรอยเอ็ดเรา เราควรจะติดตั้งกลองวงจรปดหรือไม เพ่ือดูแล
ความปลอดภัยใหกับ  กองขยะ แตพ่ีนองประชาชนตามตรอก ซอก ซอย  ที่เขาสัญจรไปมา และโจรขโมยชุกชุม เขาได
หรือไม  ไมใชวาผมตอตานวาตองเอางบประมาณตัวนี้เพ่ือความปลอดภัย  ถูกตอง  ทําได  แตงบประมาณ 500,000 
บาท จากเงินกู รายละเอียดไมมี  ผมบอกทานประธานแลววาราคากลองวงจรปด มีตั้งแต 1,000  1,500  3,000  
8,000  15,000 มีทุกระดับราคา  ตามความสามารถ ผมขอบอกทานประธานวาผมเช็คราคามาเรียบรอย  สูงสุด  
ชุดหนึ่ง 16 ตัว  2 ลานพกิเซล มองไดไกล 25 เมตร 67,000 บาท ราคาสูงสุด ผมถามทานประธานเลยวา 16 ตัว 
งบประมาณ 500,000 บาท กองขยะเราใชกลองทั้งหมด 80 ตัวเลยหรือ  ฝากทานประธานถึงผูบริหารดวยวาใหชี้แจง
ตัวนี้ดวย เพราะเงินตัวนี้เปนเงินกู  แตถาเปนเงินรายไดของเทศบาลผมไมวา  เพราะเปนความสามารถในจัดเก็บ แตนี่คือ
เงินกูครับ  แตที่ผมเปรียบเทียบใหกับการใชกลองวงจรปด กับการใชกลองในตรอก ซอก ซอย ของชุมชน ผมไมอยากพูด
วาอันไหนดี ไมดี ผมไมอยากมองใหชุมชนของเราแตละชุมชน  แตละซอย ดีหรือไมดี เพราะโครงการทุกโครงการผมถือวา
เปนนโยบายผูบริหารที่ตองการสรางความสมดุล และมีประโยชนสูงสุด แตบางอยางที่ทําลงไปแลวมันสะทอนกลับคืนมา
ใหประชาชนเขารูวา คุณไปตั้งกลองวงจรปดในกองขยะ กับตรอก ซอก ซอย  ที่มีถนน หนทาง ขโมย จะเปนอยางไร 
โดยเฉพาะพนักงาน  ขาราชการที่ทํางานอยูในเขตเทศบาล และมีบานตามตรอกซอกซอย ไมมีคนเฝาบาน  ผมถามวา
เหตุการณข้ึนขโมยของตามบานขาราชการ  มีเยอะหรือไม ผมขอบอกทานประธานสภาเลยวา 1 เดือนมีไมต่ํากวา 15 
ครั้ง และถามวาจับไดหรือไม  ไมได   แตถาเรามีกลองวงจรปดทุก ตรอก ซอก ซอย  โดยความรวมมือกับกองบังคับการ
ตํารวจภูธร  ไมเหลือขโมย ตามได ก็ฝาก   5 โครงการ โครงการท่ี 6  โครงการที่ 7  ไมวาอะไรครับ  ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ   - เรียนเชิญทานบรรจง โฆษิตจิรนันท 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท        - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ตองขอบพระคุณ
นายกเทศมนตรี                     ทานอาทิตย  กฤตตาคม ที่ไดกรุณาหวงใยก็เปนเรื่องที่ใหความสําคัญ  โดยเฉพาะวา
โครงการนี้เปนการกูยืมเงิน  แลวก็หวงใยในหลายสวนดวยกัน ก็เรียนอยางนี้วา ในหลักการเรียนทานประธานผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  โดยเฉพาะทานอาทิตย  กฤตตาคม คณะผูบริหารของเราไดดําเนินการพิจารณาโดยใชหลักการ
และเหตุผล  และโดยความละเอียดรอบคอบ ความคุมคา  ไมวาจะเปนเงินรายไดหรือเงินกูก็ตามแต  ทั้งหมดจะตองยึด
คุณคาของเงินงบประมาณที่ใชไป เราใหความสําคัญเทากัน อันดับที่ 2 คือสิ่งที่จะตองดําเนินการ  ไมมีใครที่จะสามารถ
ดําเนินการไดโดยความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัว เพราะวันนี้ทุกอยางตองดําเนินการภายใตกฏหมายและระเบียบ  
ระเบียบวันนี้เปนระเบียบการจัดซื้อ  จัดจางของกรมบัญชีกลาง  ใชทุกสวนราชการท้ังประเทศแลว  ไมมีหนวยงานไหนจะ
ใชวิธีอ่ืนใดไดเลย  ผมเชื่อวาทุกคนจะตองยึดระเบียบและวิธีปฏิบัติ  อันตอมาคือ  เรียนวาเงิน เราใหความสําคัญเทากัน  
ไมวาจะเปนรายไดหรือเงินกูก็แลวแต  สวนเงินกูก็แนนอนวาถาเรากูจะตองมีดอกเบ้ีย  แตถามวาวันนี้กองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลมีนโยบายสนับสนุนองคกรทองถ่ิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเทศบาลที่ไดมีระเบียบรองรับ  ใหเอาเงนิ 
สวนหนึ่งของรายไดหักไปสะสมรวมกันเปนเงินกอน  วันนี้กองทุนนี้มีทรัพยสินเงินอยูที่ประมาณ 25,000 ลานบาท  และ 
25,000 ลานบาทนี้  เทศบาลทั้งประเทศ 2,400 กวาแหง ไปกูยืม  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตัวเองตามความจําเปน ตามภารกิจ
ของแตละแหงภายใตระเบียบ และใครก็จะไดเทาไหร ก็อยูในระเบียบอีกวามีศักยภาพกูไดหรือไมอยางไร  วันนี้กองทุน     
เพ่ือสงเสริมใหทองถ่ินไดพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของแตละพ้ืนที่  ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมที่เคย
คิดรอยละ 3 ตอป วันนี้ประกาศแลวเหลือ 2.50 บาทตอป นั้นหมายความวาถาเรากูเงินจากโครงการนี้มา 1 ลานบาท  
1 ป ชําระคืน เราตองจายดอกเบี้ย 25,000 บาท ตอ 1 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากๆ เปนนโยบายที่
สนับสนุนใหทองถ่ิน ซึ่งรูอยูแลววาทองถ่ินแตละแหงมีรายได  มีงบประมาณจํากัด แตภารกิจหนาที่ในการดูแลในการ
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บริการประชาชนมีมาก  จึงเกิดกองทุนนี้ขึ้นมา  เพราะฉะนั้นการกูยืมนี้  เราผูบริหารตองคิดแลวคิดอีก  ไมใชวาอยากจะ
กูก็กู  ไมเลยครบั  กวาจะกูได  กวาจะทําความเขาใจได  กวาจะเห็นวาลงทุนแลวพรอมหรือไม  มีการตอบสนองคืนกับ
การลงทุนหรือไม  อยางไร  เชน เราเคยกูมาสรางโรงฆาสัตวอยางนี้เปนตน ก็เกิดรายได  เรากูมาสรางตลาด  กู 50 ลาน
ก็ยังกู  สภาก็อนุมัติใหกูแลวเราก็ไปดําเนินการตามระเบียบ  ตอนนี้รายไดกลับคืนมาแลว  เพราะนั้นการกูก็มปีระโยชน  
ไมใชเรื่องเลวรายอะไร  เปนเรื่องที่เปดโอกาสใหกับพวกเราไดนําสิ่งนั้นมาพัฒนาทองถิ่นตัวเอง  ก็อยากใหสมาชิกได  
สบายใจดวยวา  การทําการกูแตละเรื่องไมใชเรื่องที่เราจะไปกูอยางเดียว  กูแลวเราก็รูจุดคุมทุนอยูท่ีไหน  เหมาะสม
หรือไม จําเปนหรือไม  อยางไร  ที่นี้ทานก็หวงใยเรื่องซื้อรถ  เรื่องกําหนด TOR ไมตองหวงครับ  วันนี้ถาดําเนินการ 
ไมเปนไปตามระเบียบเจอแนนอน  เจาหนาที่หรือผูบริหารตองยึดระเบียบอยางแนนอน  อะไรที่จะเกิดความคุมคาตอ
เทศบาล  เรายึดเปนสิ่งที่ตองถือปฏิบัติกอนอยูแลว  และที่ผานมาไมเคยมีปญหาเลย  ก็คือสวนหนึ่งท่ีการันตีวาการจัดซื้อ
จัดจางภายใตระเบียบใหม เราไมมีปญหา  ก็เรียนใหทานสบายใจได และขอบคุณที่ทานหวงใยในการทํางานของ 
ฝายบริหารและของเจาหนาที่ดวย  ในสวนของรถโฟลคลีฟที่ทานบอกราคาสูง  อันนี้เอามาจากกําหนดราคากลาง
ทองตลาดทั่วไปกอน  สวนเวลาประมูลจัดซื้อจัดจาง  ก็จะมีระเบียบ  และถาเกิดซื้อไดราคาต่ําเทาไหร เราก็ตามนั้น  
กองทุนนี้เขาใหเรากูตามความเปนจริง  สมมุติวาโครงการนี้ ญัตติรวมกันแลวที่ 7,300,000 บาท แตดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบ  แลวปรากฏวาราคาลดลงเหลือ 6,800,000 บาท สมมุติจาก 7,300,000 บาท ที่ทานอนุมัติวันนี้  
ไปดําเนินการตามระเบียบภายใตการจัดซื้อจัดจางเสร็จแลวถาไดผูรับจางแลวตามที่เราตองการในวงเงนิรวมกันอยูที่ 
6,800,000 บาท สมมุติกองทุนใหเรากู 6,800,000 บาทครับ  ไมใชใหกู 7,300,000 บาท เขาใจตรงกันนะครับ 
แลวผอนชําระ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป ก็วาไปสมมุติวากู  7 ลาน เขาผอนชําระปละ 7 แสน 10 ป ก็คือ  
7 ลานบาท กับดอกเบี้ยเปนรายป 2.5 ตามเงินตน ผอนตนไป ดอกไป ก็ลดลงไป กูมาจํานวนมากแลวที่ทําใหมีการ
พัฒนาในหลายสวน  ในเรื่องของการเปรียบเทียบกลองวงจรปดของโรงขยะแลวไปเปรียบเทียบกับบานเรือนประชาชน 
ที่เขาถูกขโมย  คนละประเด็น  อยาไปโยงอยางนั้นเพราะมันไมเก่ียวของกัน แนนอนวาวันนี้เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เราได
ใหความสําคัญกับเรื่องของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตดวยศักยภาพที่เรามีอยู  เราก็กูเงนิมาทํา
ระบบ CCTV Smart city รอยเอ็ด เรามีกลอง CCTV 39 ตัว เราทําไดเพียงเทานี้ลอมรอบคลองคูเมือง เหมือนประตู 
เขาออกของเมืองเรา  ใครเขาออกเรารู มีเหตุอะไรก็พอรู  กลอง 39 ตัว วันนี้มีประสิทธิภาพอยางมาก  ตํารวจก็มาขอใช
กับเราเพ่ือเอาไปแกไขปญหาในเรื่องราวรถเฉี่ยวชนหรือลักขโมยตางๆ ก็ไดผล เรามีเจาหนาที่ที่คอยควบคุมดูแล 
ศูนย CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ตัวไหนเสียแกไขไดทันทีภายใน 24 ชั่วโมง เกิดประสิทธิภาพ แลวเรายังขยายผลตอ 
ดวยงบประมาณท่ีจํากัด ประสานโครงการเฟสที่ 2 ใชเงินอีกประมาณ 3 แสนบาท แลวเราไดงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงขายนโยบายขยายเมืองแหง Smart city จะมาชวยสนับสนุนเราอีกโดยจะเชื่อมโยงสัญญาณกลอง CCTV ของตํารวจ
ซึ่งไดงบจากจังหวัด มีทั้งหมด 70 ตัว อยูทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเราจะนําสัญญาณเหลานี้มารวบรวมที่
ศูนยเพ่ือบริการประชาชนเปน 109 ตัว แตกรณจีะใหไปติดกลอง CCTV ตามซอยตางๆ ตามบานตางๆ มันเกินศักยภาพ
ของเทศบาลเรา  วันนี้ที่ใชเพียง 5 แสนบาท ประมาณ 5 แสนบาทในการที่จะวางระบบภายในโรงงานขยะ เหตุเพราะ
พวกเราไปดูงานที่โรงงานขยะที่ศรีสะเกษมาแลว  บุคลากรที่อยูในโรงงานจะมีกําหนดพื้นที่ตามเครื่องจักร  เพราะฉะนั้น
ถาเกิดปญหาในการดูแลเราสามารถดูแลได 2.ความปลอดภัยทางรอบนอกใครมาทิ้งขยะรอบนอกหรือไมอยางไร  รถวิ่ง
เขามาผานตาชั่งหรือไม อยางไร  ออกเมื่อไหร  มันเปนระบบควบคุมความปลอดภัยในโรงงาน  ซึ่งมีคนเขาออกจํานวน
มาก  อันนี้ก็เปนฝายเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  เขาก็หวงใยวาการทํางานของเขา  เขาจะทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ   
ก็เสนอขึ้นมาถึงผูบริหารวาเขามีความจําเปนจะตองมีระบบ CCTV  เม่ือเขาเห็นชอบและมีเงนิจํานวนเทานี้  ก็ไปทําแผน
วาเงิน 5 แสนบาทนี้  เราจะทําไดเทาไหร  ทานจะตองเขาใจตอวาระเบียบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเหลานี้ กลอง CCTV  
เหลานี้ เราไมใชเอกชนที่จะเลือกซื้อหรือชี้เอาไดเลย  มีระเบียบวาดวยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  มีคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของจังหวัด  มีสเปคกลางกําหนดไวเลยวาจะตองซื้อรุนไหน อยางไร ภาคราชการมีขอกําหนด ระเบียบ
วิธีการจัดหา ระบบเครื่องคอมพิวเตอรจะจัดหาโดยพลการไมได  มีสเปคกลาง  มีขนาดที่เขาอนุญาตใหแคนี้ถาเกินกวานั้น 
ตองชี้แจงดวยวาเหตุผลความจําเปน ขั้นตอนเยอะเราเอาแควาเราสามารถที่จะดูแลครอบคลุม สวนรายละเอียด 
ตองขอโทษทานอยางมาก เพราะวาไมมีจริง ๆ ก็อยางที่เรียนแลววา  เปนเรื่องทีเ่กิดขึ้นฉุกละหุก วันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร 
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เกิดขึ้นจากแผนวันที่เราขอเพ่ิมเติมแผนที่โรงแรมสาเกตนคร อันนี้พ่ึงเพ่ิมเติมแผน ทําไมตองเพ่ิมเติมแผน  เพราะวา
โรงงานขยะเพ่ิงมี แตวาโรงงานขยะไมมีระบบความปลอดภัยใหกับสเปคนี้ เราตองจัดหาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในระบบโรงงานกําจัดขยะ  เม่ือเราเพิ่มแผนแลว สิ่งท่ีตองดําเนินการตอคือวา เงินเรามีจํากัด เอาเทานี้ไปกอน เอาเทาที่
พอจะดูแลได ใหเกิดประสิทธิภาพ สวนรายละเอียดเขาก็มีอยูแลว โดยอางอิงระเบียบของการจัดหาคอมพิวเตอรใน
คณะกรรมการคอมพิวเตอรจังหวัด มีสเปคอยูแลว แตไมมีมาจริงๆ เพ่ิงสงมาใหผม ก็ขออนุญาตบันทึกลงไปเลย เพราะวา
จะตองใชประกอบ ตองขออภัยทานสมาชิกที่ไมมีรายละเอียดท่ีวาสําหรับรายละเอียดของกลองวงจรปด CCTV ของ
เทศบาล  แตไมสบายใจที่ทานไปเปรียบเทียบวาบานประชาชนถูกขโมยทําไมไมไปติดกลองของชาวบานกอน  ติดทําไม
โรงงานขยะ  คนละประเด็น คนละปญหา ผมเรียนวาตองการในระบบโรงงานขยะ ซึ่งเราไดรับงบประมาณมาใหมนี้  
ใหเกิดคุณภาพ  เต็มประสิทธิภาพ ไมอยากใหไปเปรียบเทียบ คนละปจจัย คนละปญหา อยางที่ 2 ที่ทานหวงใยคือวา 
การขายปุย การซื้อเครื่องอัดเม็ด ผมเรียนทานวาวันนี้ไปดูงานที่ศรีสะเกษมา  เห็นปญหา เพราะเปนระบบเดียวกันกับเรา 
ขณะที่เขาระบบ RDF แยกเปน R1 R2 และมี R3 คือปุยอินทรีย เขาไมมีระบบจัดการตอ กองดินเปนภูเขาตอนนี้ และมี 

ทุกวัน ทานอยาลืมวามีทุกวัน ปริมาณที่ออกมาเราจะทําอยางไร แปรรูปใหสิ่งนี้มีมูลคาเพิ่มขึ้น นี้คือหลักคิดกอน ได 
หลักคิดเราจะทําอยางไรใหระบบเรียบรอยในโรงงาน ไมเกะกะ ไมเสียหาย ถาเปนปุยอินทรียออกมากองไว และถูกแดด
ถูกฝน  เสื่อมสภาพ เห็นปญหาเขาเกิดข้ึน เพ่ือใหตอยอดและใหจบ เราก็คิดวาตองหาเครื่องจักรมาทํางานตอเสรจ็เลย 
แพ็คเก็บเปนกระสอบแลวขาย สวนจะขายไดอยางไร แบบไหน ผมเชื่อวาเรามีวิธีบริหารจัดการ แตวาความเปนระเบียบ
เรียบรอย จัดการใหเกิดประโยชน คิดวาคุมคา คุมทุน ดีกวาเราไมทําอะไรเลย จะใชคนไปตักปุยใสกระสอบ  สิ้นเปลือง
คนอีกและไมมีมาตรฐาน เพราะวาเครื่องอัดปุยเม็ดนี้ เราสามารถที่จะปรับปรุงดินได ใสสารอาหารเขาไปได ซึ่งผมคิดวา
ในระยะยาวมันคุมคา และมีผลตอบแทนกลับคืนมาแนนอน 1. เราเอามาใชเองก็ได เพราะวางานสวน เรามี พื้นที่
สวนสาธารณะเทศบาลเรา เทากับ 30% ของพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเรามีพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว 30% 
ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ที่มีความมาตรฐาน ตามาตรฐานสากล ถาคดิตามตารางเมตร/คน อันนี้ก็เรียนใหทานคิดวาทางคณะ
ผูบริหารคิดแลวคิดอีกวาคุมคาหรือไม กูมาแลว ทําแลวผลตอบแทนจะเกิดข้ึนไหม 1. ใชเองก็ได 2.ขายก็ไดก็มีระเบียบ
ดวยการขายเพ่ือเปนรายได ผมคิดวาครบถวน เปนประโยชนและคุมคา อยางท่ีเรียนแลววากูมา แลวก็เพ่ิมรายได อัตรา
ดอกเบี้ย 2.5% เปนอัตราดอกเบ้ียที่ต่ํามาก ๆ ถานักธุรกิจก็จะรูวา ถูกท่ีสุดแลว เหมือนกับจูงใจสงเสริมใหก็ไปพัฒนา
บานของตัวเอง  แลวก็อยากจะเรียนทานประธาน ผานไปยังทานสมาชิก ผมขอบคณุในเรื่องความหวงใย ในเรื่องของการ
จัดซื้อ จัดจาง ที่กําหนด TOR หละหลวม ผูรับจางฮั้วกันอะไรตาง ๆ และจะเกิดความเสียหาย ก็ขอบคุณมากเราจะรับไป
ดําเนินการโดยละเอียดรอบคอบ รัดกุมที่สุด  และใหเกิดประโยชนตอเทศบาลสูงสุด ภายใตระเบียบและสิ่งที่เราตองการ
สิ่งของ ของที่มีคุณภาพเพื่อนํามาใชงาน ขอบคุณครบั  

นางศิรินธร ไกรการ  - เรียนเชิญทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต 
ประธานสภา 

นายเรืองรัตน รัตนภาสถิต     - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตองขอขอบคุณ              
รองนายกเทศมนตร ี                ทานสมาชิกที่ไดกรุณาตั้งขอสังเกตและหวงใยในสวนของรายละเอียด ตองขอนอมรับ 
ในขอบกพรองในสวนที่ไดนําเรียนสภาในคราวเดียวกัน ซึ่งโดยปกติแลว สวนของรายละเอียด ปริมาณ ราคา ก็จะแนบอยูใน
แฟมประชุม ซึ่งเราเคยปฏิบัติมา รวมทั้งในรายละเอียดของจํานวน  และสเปครายละเอียด  ก็จะแนบเหมือนกับแผนที่ 
ขออนุญาตทานประธานแสดง แผนลักษณะนี้จะเปนในสวนของปริมาณราคาตอโครงการ ซึ่งจะบอกปริมาณ ราคา/หนวย 
ความกวาง ความยาว และปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งโดยปกติก็จะแนบอยูในญัตติตาง ๆ ดวย รวมทั้งในสวนของรายละเอียด
จํานวนและผลผลิต ตาง ๆ ตามโครงการ  ก็นอมรับจะไดนําไปปรับปรุงแกไข แตเพ่ือใหเกิดความชัดเจน โดยเฉพาะ
โครงการที่ทานสมาชกิไดกรุณาสอบถาม ในเรื่องของระบบความปลอดภัย การบริหารจัดการในโรงขยะ ก็อยากขออนุญาต
ใหเจาหนาที่  ไดนําเรียนใหสภาแหงนี้ไดรับทราบวา ในโครงการ CCTV นั้น ไดมาอยางไร แลวมีอะไรบาง ก็ขออนุญาต 
ทานประธานไดใหเจาหนาที่ ชี้แจงเพ่ิมเติม ขอบคณุครับ 
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นางศิรินธร ไกรการ      - เรียนเชิญเจาหนาที่กองชางคะ 
ประธานสภาฯ 

นายพรชัย  ตรีบุญเมือง    - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ      
หน.ฝายควบคุมอาคารฯ           ผมพรชัย ตรีบุญเมือง หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ขออธิบายเรื่อง 
กลอง CCTV  ของโรงกําจัดขยะ RDF อยางที่ทานนายกฯ ไดอธิบาย เปนการเซฟตีผู้ทํางานและระบบ เราไดรับงบประมาณ
อุดหนุนจากสวนกลางมา ราคากลอง CCTV นี้ จากที่ทานสมาชิกทวงติง ตามทองตลาดก็เปนตามนั้นจริง ๆ แตดวยเราเปน
ระบบราชการ  ตองดําเนินการตามกระทรวง ICT ประกาศใช ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ราคากลอง CCTV ที่เราเลือก 
ก็คือต่ําสุดแลว กลองในโครงการนี้ จะใชทั้งหมด 9 ตัว ราคาตวัหนึ่ง 23,000 บาท ตามราคากลางที่ประกาศ เราไม
สามารถใชกลองตัวละ 4,000 – 5,000 ได และขอมูลนี้อาจจะไดยังไมครบ ในระบบจะมีกลอง 2 ลานพิกเซล 9 ตัว 
เครื่องบันทึก 16 ชอง 1 เครื่อง จอรับภาพ LED 40 นิว้ 1 เครื่อง เครื่องแปลงสัญญาณออฟติกภายนอก 2 ชุด อุปกรณ
แปลงสัญญาณออฟติกภายใน 2 ชุด เครื่องกระจายสัญญาณ 16 พอรต ที่อยูตัวโรงงาน 1 ชุด เครื่องกระจายสัญญาณ  
8 พอรต ที่ตัวออฟฟศ 1 ชุด เครื่องสํารองไฟใชสําหรับตัวเก็บขอมูล 1 ชุด ตัวเก็บอุปกรณ รวมทั้งสายไฟเบอรออฟติก 
1,000 เมตร และระบบการติดตั้งท้ังหมด ซึ่งโครงการนี้จะขออธิบายเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ     - มสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ  
ประธานสภาฯ                      อภิปรายดิฉันขอปดอภิปรายเพ่ือลงมตินะคะ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตกูเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิก
เห็นควรอนุญาต ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง คะแนนเสียงเปนอกฉันท หมดระเบียบวาระที ่4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5    

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑดําเนินการ 
ดานสิ่งแวดลอม เรียนเชิญทาน ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์

ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตร ี                ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีภารกิจสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งในดานการจัดการขยะมูลฝอย ใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาลและการแกไขปญหาน้ําเสียจากทอระบายน้ํา
อุดตันทําใหน้ําทวมขังในชุมชน แตในปจจุบันการปฎิบัติงานไดประสบปญหา เนื่องจากรถบรรทุกขยะ(แบบอัดทาย)  
มีจํานวน 8 คัน  และรถดูดสิ่งโสโครกและลางทําความสะอาดทอระบายน้ํามีจํานวน 1 คัน รถยนตดังกลาว สวนหนึ่ง 
มีสภาพทรุดโทรมจากการปฏิบัติงานและอายุการใชงานเกิน 10 ป ไมสามารถซอมแซมใหมีประสิทธิภาพได จึงมีความ
จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑดงักลาว เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนประชาชนในชุมชนตามนโยบายผูบริหาร 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
ใชในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1.รถยนตบรรทุกขยะ (แบบอัดทาย) ชนิด 10 ลอ จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี ้ เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวัด มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ถังบรรจุขยะ มีขนาด 
ไมนอยกวา 20 ลบ.เมตร รับน้ําหนักขยะมูลฝอยไมนอยกวา 25,000 กิโลกรัม ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหม 
ไมเคยใชงานมากอน จํานวนเงินทั้งสิ้น 6,900,000 บาท (หกลานเกาแสนบาทถวน) 2.รถดูดสิ่งโสโครกและลางทําความ
สะอาดทอระบายน้ํา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมา
สูงสุด  ไมนอยกวา 240 แรงมา ถังบรรจุสิ่งโสโครก ความจุไมนอยกวา 6 ลบ.เมตร ถังบรรจุสําหรับฉีดลางทําความ
สะอาดทอระบายน้ําไมนอยกวา 2 ลบ.เมตร ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  14,000,000 บาท (สิบสี่ลานบาทถวน) เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 ไมได
ตราเปนรายจายประเภทนี้ไว คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนที่ตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริม
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กิจการเทศบาล โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ความวาการกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําได 
ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว จึงเสนอญัตตินี้ 
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพ่ือพิจารณาอนุญาตตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตร ี
เมืองรอยเอ็ด 

นางศิรินธร  ไกรการ       - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ                       จะอภิปราย  เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม  

นายอาทิตย กฤตตาคม     - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอาทิตย 
สมาชิกสภาฯ                        กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2  ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑดําเนินการดานสิ่งแวดลอม สิ่งหนึ่งท่ีผมภูมิใจที่สุดคือ 1.ถางบประมาณไมพอ แตสิ่งที่เรา
จะทําตอไปเพื่อความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนดีข้ึน จําเปนตองกูก็ตองกู ผมพูดตลอดครับ แตการกูมาก็ตองใหคุมคากับ
การลงทุน  สิ่งท่ีผมพูดตลอดโดยสวนตัวของผมแลว ถาเราตั้งใจทําอะไรก็ชาง ถาเราทําแลวดีขึ้นทํา ไมตองพะวงอะไรทั้งสิ้น 
เพราะสิ่งที่เราทําเราทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  มีกรอบระเบียบบังคับเอาไว ก็ทําใหงานของเรา ผานลุลวงไปไดดวยดี เหมือน
อยางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มันเก่ียวเนื่องกับโครงการ 24 โครงการท่ีเราอนุมัติไปเมื่อครูดวย  เพราะอะไร        
เพราะคลองทอระบายน้ํา เราเยอะเพ่ิมข้ึน สิ่งที่เราจะทําและเตรียมความพรอมในการระบายน้ําออกไปสูขางนอกเพ่ือให   
พ่ีนองประชาชนไมลําบาก ถามีคันเดียว ยาก ถามี 2 คัน นาจะทันในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลตาง ๆ จริง ๆ แลว       
ผมอยากจะถามในรายละเอียดของรถดูดโคลน สิ่งโสโครกและทําความสะอาด สวนรถบรรทุกขยะก็เปนปกติ ไมนาจะมี
อะไรตั้งขอสังเกต แตสิ่งหนึ่งที่ผมเปนหวงและไมใชวาผมตอตาน ผมเปนหวง ในเรื่องขาวคราวเรื่องรถดูดโคลน 33 อปท. 
โดน มี 17 อปท. โดนแจงขอหา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมพูดก็คือความหวงใย ผมเชื่อวาความสามารถในการกลั่นกรอง       
การทํา TOR ของผูบริหาร แตที่ผมพูดก็เพื่อตอกย้ําวาในเมื่อมีเหตุการณนี้แลว เราก็ควรเอาเปนบทเรียน ราคากลาง        
ที่เขาตั้งเอาไว เรายังหาไมเจอ บริษัทผูผลิตรถดูดโคลนมีแค 2 บริษัทที่ไดรับ มอก. อยางถูกตองของประเทศไทย อีก 4 
หรือ 5 บริษัทเปนบริษัทที่เขาตั้งเอาไวประมูลแตละ อปท. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมหวงคือกลัววาเราจะพลาดอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนเรื่องละเอียดออนจริง ๆ และเปนเรื่องที่มีเหตุดวย นั่นคอื อปท. โดนขอหาเขาไปอีก 20 กวา อปท. เขาก็ตามเรื่อง     
ก็เพราะรถดูดโคลน พอดีมีงบมาซื้อรถดูดโคลน ถามวามีความจําเปนหรือไม มันจําเปนจริง ๆ เพราะอะไร เพราะเราสราง
สาธารณูปโภคคือถนนหนทาง ตรอกซอกซอย เยอะมาก ถามวาการใชงานหรือการระบายน้ําจะเร็วข้ึนหรือไม แตถาเรามี
คันเดียว ผมวายาก แตถาเรามีอีก 1 คัน ผมวาทันแนนอน การกูเงินมาสงเสริม ผมสงเสริมเต็มที่ ไมวาโครงการไหน หรือ
โครงการที่แลว ไมใชวาผมไมอยากใหกูเงินมาลงทุน นักลงทุนก็ตองกูเงนิถาเงินไมมี เพื่อนํามาพัฒนาบานเมือง ผมอยากจะ
ฝากทานประธานวา ผมไดสอบถามและไปหาขอมูลคําวินิจฉัยของกรมการคาภายใน ผมบอกเลยวารถดูดโคลนที่เปนราคา
กลางจริง ๆ ที่กําหนด ไมวาจะเปน 10 ลอ หรือ 6 ลอ ไมนาจะเกิน 8 ลานบาท อันนี้จากศุลกากร ที่ผมจดมา ราคาตัวรถ
จากกรมศุลกากร 2.5 ลานบาท  ชุดเครื่องจักรดูดฝุนลางทําความสะอาด รวมภาษี 3.6 ลานบาท ราคาตัวถังเหล็กคาแรง
ประกอบ 2.2 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8 ลาน 3 แสนบาท บวกกําไร 29% บวก VAT อีก 7% ราคาไมควรเกิน 12 
ลานบาท นีค่อืรถ 10 ลอดูดโคลนที่เปนราคากลางที่เปนขาวและ ปปป. ออกขาวมาวานี้คือราคากลาง แตผมก็มาดูแลววา 
การตั้งงบประมาณเกินไป 14 ลาน และก็เปนรถ 6 ลอดวย ผมคงจะเขาใจวาเปนเรื่องที่เราตองเตรียมความพรอมเอาไว 
เราซื้อตามขอจํากัดและการประมูลได แคนั้นเอง เพราะผมเขาใจในสิ่งท่ีทานนายกฯ พูด หัวขอที่แลววาในสิ่งที่ความจําเปน
และระเบียบในการจัดซื้อจัดจางและการทํา TOR ของเราดีจริง ๆ เพราะเราไมโดน แตถาเปน อปท. อ่ืน TOR บอกตรง ๆ 
เอารอบขางเขามาเรียบรอย  ประกาศ  จัดซื้อจัดจางเสร็จทันที เพราะฉะนั้นผมเปนหวงขาราชการประจําดวย แตคงไมมี
อะไร ก็ฝากเปนเรื่องที่ผมอุตสาหคนมา ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ    - เรียนเชิญทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจิรนันท 
ประธานสภาฯ 
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นายบรรจง  โฆษติจิรนันท      - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ตองขอบคุณมากๆ  
นายกเทศมนตรี                    ที่ทานสมาชิก ทานอาทิตย กฤตตาคม และทานสมาชิกทุกทานไดหวงใย ก็เรียนอยางที่
เรียนแลววามันจําเปน 1. จําเปนกอน เพราะรถเดิมทีใชอยูเราใชจากเงินรางวัล ที่เราไดมาสมัยโนนเม่ือ พ.ศ.2547 เราใช
จนมาถึงวันนี้ 14 ป และใชทุกวัน ปฏิบัติหนาที่ตามแผนงาน ทุกตรอกทุกซอกทุกซอยทํามา  ผมคิดวาตัวนี้ชวยประหยัด
งบประมาณในการที่ทําใหทอระบายน้ําเกิดประสิทธิภาพได ไมตองไปทําใหม ไมตองไปรื้อใหม และก็สามารถที่จะชวยไดดี 
แตวันนี้มีความจําเปนสําหรับในเรื่องนี ้ หลักเกณฑที่นําเสนอเขามาเพ่ือขอกูเงิน ก็กราบเรียนในที่ประชุมวาครั้งนั้นสภาเรา
เคยอนุมัติแลว ทําเรื่องเขาไปแลว เราจะทําเรื่องขอกูเขาไปแลว ผมเปนกรรมการกองทุน ปรากฏวามีทองถ่ินอื่นทําเรื่อง 
ขอกูขณะนั้น คณะกรรมการมีมติใหชะลอไวกอน เนื่องจากวาปญหาในเรื่องการกําหนดราคากลางตามที่ทานวา จึงใหชะลอ
กอน  เสร็จแลวพอชะลอเสร็จ คณะกรรมการ กสท. ในวันนั้น ก็เลยบอกวา รถนี้มีความจําเปนตอชาวทองถ่ิน ถาอยางนั้น
ชวยให กสท.ทําหนังสือไปที่กรมบัญชีกลาง ใหชวยกําหนดราคากลางใหเปนมาตรฐานออกมาหนอย จะไดจบ คือ อันนี้ไมมี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ คือโดยปกติกรมบัญชีกลางจะประกาศเลยวาครุภัณฑอะไร ราคากลางเทาไหร  สเปคอยางไร ซึ่ง
เขากําหนดไวกวาง ๆ เวลาทองถ่ินจะใช ใชครุภัณฑหรือสิ่งที่ไมมีราคากลางกําหนดไว มีความจําเปนที่แตกตางกัน เม่ือไมมี
ราคากลางเขาเลยมีระเบียบในการจัดหา มีระเบียบเขียนไวเลยจะตองทําขั้นตอน อะไร สืบราคาขางเคียงในทองถ่ินของ
ตัวเองแลวดูวาองคกรไหน จัดซื้ออยางไรมาบาง นั่นคือกระบวนการขั้นตอนเกา พอถึงวันนั้นเราก็ยุติกอน ก็ชะลอ ขณะนี้
ถามบัญชีกลางยังไมตอบมาที่ กสท. เปนเวลา 1 ปเศษ เม่ือเดือนที่แลวผมไปประชุมมาผมถามเรื่องนี้วาถึงไหนแลว เพราะ
ทองถิ่นเขามีความประสงคที่จะจัดหามาแกไขปญหาความเดือดรอน ที่ทานอาทิตยพูดเมื่อสักครู มันจําเปนอยางมากมาก 
ใชหรือไม เม่ือจําเปนแตกระบวนการจัดหา มันไมชัดเจน จะใหทําอยางไร คนท่ีจัดการเรื่องนี้คือใคร คือกรมบัญชีกลาง 
แตไมตอบออกมา ถามวามันยากขนาดนั้นหรือบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางกําหนดราคากลาง ยากขนาดนั้นเลยหรือ  
แลวทําไมตอบมาไดวาวันนี้ สื่อเสนอวาราคา 10 ลอ ราคาไมเกิน 12 ลาน แลวทําไมไมเขียนออกมาเลยกําหนดราคา 
รถดูดโคลน 6 ลอ สเปคนี้ ราคาไมเกิน 12 ลาน ทําไมไมกําหนดออกมา เขาจะไดจัดหาทั่วประเทศ ดูเหมือนงาย       
ทําไมไมตอบ ทานงงไหม ผมก็งง วันนี้ที่ผมตองนําเขาสูสภา ก็เพราะวา เรามีความจําเปน แตกระบวนการจัดซื้อ ผมจะให 
กสท. ซึ่งเราจะกูเงินเขา ซื้อภายใตกําหนดราคากลางของกรมบัญชีกลางเม่ือไหร ผมจะยังไมซื้อจนกวาจะมีราคากลางใหม 
ผมยิ่งกลัวกวาทาน แตวาความจําเปนของพ่ีนองประชาชน เปนเรื่องที่เราตองเดินหนาตอไป ภายใตความรับผิดชอบและ
หนาที่และระเบียบ ผมก็ตอง มีหลักวิธีการบริหารจัดการซึ่งความปลอดภัยและเปนไปตามระเบียบ แตวันนี้สภาตองอนุมัติ
ใหกอน เพื่อเห็นชอบแตภายใตวิธีการจัดหา วิธีดําเนินการ เรารอราคากลางจากกรมบัญชีกลางกอน วา 6 ลอ  ราคากลาง
เทาไหร เราก็จัดหาตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด เราจะไมไปดําเนินกลางเอง ชัดเจนนะครับ จะไดสบายใจทุกฝาย 
เจาหนาที่ก็จะไดสบายใจ เพราะวันนี้ก็เปนสื่ออยูแลววาเกิดปญหาทุกทองถิ่น ในการจัดหาวา 1 ล็อคสเปค  มีบริษัทไมก่ี
บริษัทที่ทําไดอะไรตาง ๆ ซึ่งนั้นคือรายละเอียดแตละแหงอันนี้ก็คือ เจตนารมณของผูบริหารที่ตองการที่จะเอาเรื่องความ
จําเปนผานสภาเห็นชอบ แตกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง เราจะตองขอใหกรมบัญชีกลางดําเนินการใหกอน  ถึงจะดําเนินการ
ตอ ซึ่งเราจะไดไมยุงยากตอไปขอบคณุทางสมาชิกที่หวงใย ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร ไกรการ  - เรียนเชิญ ทาน ดร.วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิขอเรียนเพ่ิมเติม             
รองนายกเทศมนตร ี                เพ่ือความชัดเจนในเรื่องการกําหนดราคาทําไมรถดูดโคลน ดูดสิ่งโสโครก ราคาถึง  
14 ลาน มีที่มาวา 14 ลาน คือราคาที่ทองถิ่นหลายทองถ่ิน ประมาณป สองป ที่ผานมา ซื้อ 6 ลอในราคานี้ และผาน
ขั้นตอนตาง ๆ ไปไดเรียบรอย และเปนราคาทองตลาดในหลาย ๆ บริษัทที่ตั้งราคานี้กับรถ 6 ลอ ตรงนี้ อยางที่ทานนายกฯ 
ไดนําเรียนชี้แจงไปวา  เราตั้งราคานี้ตามราคาทองตลาด และราคาตามทองถิ่นที่เคยซื้อมา แตในสวนของราคาที่เราจะ
จัดการตอไปคืออยางไร  ก็คือตองรอราคาจากกรมบัญชีกลางเพ่ือความชัดเจน และความปลอดภัยที่สุด  
ขอบคุณครับ 
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นางศิรินธร ไกรการ        - เรียนเชิญ ทานพเิชฐ สุขเพสน คะ 
ประธานสภาฯ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน          - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายพิเชฐ  
สมาชิกสภาฯ                        สุขเพสน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 จากญัตติขออนุญาตกูเงนิทุน
สงเสริมกิจการของเทศบาล  ในญัตตินี้ก็ขอชื่นชมคณะผูบริหาร ที่ไดมีนโยบายดี ๆ ออกมาใหพี่นองประชาชน แตก็อยาก
ฝากทานประธานถึงผูบริหารดวยวาในเรื่องรถบรรทุกขยะ หรือรถดูดสิ่งปฏิกูลโสโครก ลางทําความสะอาดทอน้ํา เราก็เคยมี
ในเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกันอยูแลว ก็อยากจะใหเพิ่มถาทานมีนโยบายเก่ียวกับรถกวาดถนนบางหรือรถตัดหญาบาง เราก็จะ
สามารถบริหารบุคลากรใหนอยลงและใชเครื่องจักรใหมากขึ้น ทองถ่ินเราก็จะมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน ก็อยากฝาก 
ทานประธานไปถึงคณะผูบริหารดวยขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ     - มสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะ
ประธานสภาฯ                      อภิปราย  ดิฉันขอปดอภิปรายเพ่ือลงมตินะคะ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตกูเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑดาํเนินการดานสิ่งแวดลอม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมือคะ 
เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุญาต ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง คะแนนเสียงเปนอกฉันท หมดระเบียบวาระที ่5 เขาสู
ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 2 โครงการ  
ขอเชิญดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์

ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์      - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตร ี        ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2561 เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจําเปนสวนใหญ ทําใหไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะ
นําไปเปนรายจายเพ่ือการลงทุน คณะผูบริหารเทศบาลไดตระหนักถึงความจําเปน โดยคํานึงถึงเด็กและเยาวชนใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด   มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ หางไกลยาเสพติดและสงเสริมสนับสนุนความเปนเลิศทางดานกีฬา
ของนักเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอน และกําหนดใหโรงเรียน 
ตองมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานประจําโรงเรียน เพราะเด็กตองเรียนกีฬาที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนไดตามที่ตัวเองตองการ 
จากการสํารวจพื้นที่ที่จําดําเนินการกอสรางสนามกีฬาในเขตเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานอยางยิ่ง เปนพ้ืนที่
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ซึ่งมีพื้นที่บริเวณกวางเหมาะแกการดําเนินการ จึงมี
นโยบายเรงดวนในการดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งใชงบประมาณจํานวนมาก หากจะรอแตเพียงงบประมาณรายจาย
ประจําป  จะทําใหเด็กและเยาวชนเสียโอกาสในการไดรับบริการสาธารณะที่ดีจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จึงมีความ  
จําเปนตองกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือใชจายตามนโยบายดังกลาว โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ หลักการ  ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 1,263,000 บาท (หนึ่งลาน 
สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) เพ่ือใชจายตามนโยบายเรงดวน 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  1.กอสราง 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขางสนามฟุตซอล ความหนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ี 879 ตารางเมตร เปนเงิน 264,000 บาท 
(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 2.กอสรางปรับปรุงสนามวอลเลยบอลชายหาด
เดิม จํานวน 3 สนามยอย ขนาดกวาง 26.00 เมตร×ยาว 54.00 เมตร เปนสนามวอลเลยบอลชายหาดใหม จํานวน  
4 สนามยอย ขนาดรวมกวาง 26.00 เมตร×ยาว 72.00 เมตร พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง เปนเงิน 999,000 บาท 
(เกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีภาระหนี้สินระยะยาว จํานวน 116,975,466.65 บาท (หนึ่งรอยสิบหกลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันสี่รอย 
หกสิบหกบาหกสิบหาสตางค) แยกเปนเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 103,642,843.65 บาท จายคืน
เงินตนและดอกเบี้ยปละ  13,029,9420.08 บาท เงินกูธนาคารออมสิน สาขารอยเอ็ด จํานวน 13,238,745 บาท 
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จายคืนเงินตนและดอกเบ้ีย  ปละ 1,573,356.08 บาท เงินกูกองทนุพัฒนาเมือง จํานวน 93,878 บาท จายคืนเงิน
ตนและดอกเบี้ยปละ 95,678 บาท ซึ่งจะหมดภาระหนี้สินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมไดตราเปนรายจายประเภทนี้ไว คณะผูบริหารเห็นวามีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 66 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ความวา การกูเงินจาก
กระทรวง  ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุญาตจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป  
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 

นางศิรินธร  ไกรการ       - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะ
ประธานสภาฯ            อภิปราย  โปรดยกมือคะ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอ 
ปดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 2 โครงการ ของสํานัก
การศกึษา โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุญาต ดวยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
หมดระเบียบวารที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7  

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนญุาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อตอเติมโรงจอดรถยนตดับเพลิง 
   เรียนเชิญทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจิรนันท  

นายบรรจง  โฆษติจรินันท - ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับการสนับสนุนรถยนตดับเพลิงชนิดบันไดกูภัย 
นายกเทศมนตรี                      สูง 40 เมตร พรอมกระเชากูภัย จํานวน 1 คัน จากสโมสรโรตารี soka chuo 
ประเทศญ่ีปุน เพ่ือใชในการบริการสาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับสภาพบานเมือง 
ในจังหวัดรอยเอ็ด ไดพัฒนาเจริญกาวหนาทําใหมีตึกสูงเกิดขึ้นจํานวนมาก เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงจําเปนตองจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ เพ่ือปองกันการเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสิน
ของประชาชน ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งปจจุบันยังไมมีโรงจอดรถยนต ที่สามารถรองรับรถดับเพลิง 
ขนาดใหญได จึงมีความจําเปนตองตอเติมโรงจอดรถยนต โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจาก
สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 608,000 บาท (หกแสนแปดพันบาทถวน) เพ่ือตอเติมโรงจอดรถยนต
ดับเพลิงใหสามารถรองรับรถดับเพลิงขนาดใหญ ขนาดอาคาร หลังคากวาง 13.00 เมตร ยาวเพิ่มข้ึน 10.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพ่ือรองรับรถยนตดับเพลิงดังกลาว และเพ่ือเปนการดูแลรักษารถยนต
ดับเพลิงใหมีอายุการใชงานมากขึ้น เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไมไดตราเปน
รายจายประเภทนี้ไว คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการ จึงขอกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 66 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552 ความวา “การกูเงินจากระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว” จึงเสนอญัตตินี้ตอสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพ่ือพิจารณาอนุญาตตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมือง
รอยเอ็ด 

นางศิรินธร  ไกรการ       - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะ
ประธานสภาฯ                       อภิปราย  โปรดยกมือคะ เม่ือไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอ 
ปดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือตอเติมโรงจอดรถยนตดับเพลิง 
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุญาต ดวยคะแนน
เสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวารท่ี 7 เขาสูระเบียบวาระที่ 8  
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ เรียนเชิญทานนายกฯ บรรจง โฆษิตจิรนันท 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท    - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ 
นายกเทศมนตรี                               เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2560 ตามที่เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดเสนอความตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ดสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 3 ดาน จํานวน 3 โครงการ คือ 1.
โครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนปงบประมาณ 2560 (ประเมินงานดานการศึกษา) 2.โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําและขยายผิวจราจรถนนเทวาภิบาล ซอย 14 (ประเมินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน) 3.โครงการหนวย
สาธารณสุขสัมพันธปงบประมาณ 2560 (ประเมินงานดานสาธารณสุข) บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด ไดสํารวจ
และประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 
2560 ทั้ง 3 โครงการ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ตามสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริกรตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประจําปงบประมาณ 2560 ที่แนบมาพรอมนี้ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ  2560 เพ่ือใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทราบและใหขอเสนอแนะ หรือใหความเห็นแก
คณะผูบริหาร เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมมนตรีเมืองรอยเอ็ด 2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดประจําปงบประมาณ  2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 14 (5) “ผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผล 
การติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป” นั้น บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ 256 เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล        
เมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ  2561  ดังรายละเอียดตอไปนี ้ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561–2564) ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น  159 โครงการ      
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 319 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.84 ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนและ
ไดดําเนินการ ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) จํานวน 88 โครงการ  คิดเปนรอยละ 55.34  ตามยุทธศาสตร
การพัฒนา  ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที ่และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความ
สะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เชน การกอสรางซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา เปนตน มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  61  โครงการ  คิดเปนรอยละ  19.12 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาล
ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  8  โครงการ  คิดเปนรอยละ 13.11 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 2.ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระทําเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง  ใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งข้ึน  และขยายตัวออกเพื่อ
รองรบัการเพ่ิมข้ึนของประชากรในอนาคต และวิถีทางธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน      
7  โครงการ คิดเปนรอยละ  2.19  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน              
3  โครงการ  คิดเปนรอยละ  42.85 ของจํานวนโครงการในสาขานี ้3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 
81 โครงการ  คิดเปนรอยละ 25.39 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 70 
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โครงการ  คิดเปนรอยละ 86.41 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ  
เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของ
ชีวิตที่มีคุณคา และที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศยัและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 
68  โครงการ คิดเปนรอยละ 21.31 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 42 
โครงการ คิดเปนรอยละ 61.76 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศยัในเมืองใหมีระดับ
คุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เสริมสราง
บรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 18 โครงการ 
คิดเปนรอยละ5.64 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 
11.11 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง   เปนการพัฒนา
ครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลพึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
สงเสริมความรูความสนใจตอกิจการของทองถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  81 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.39 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน  33  โครงการ  คิดเปนรอยละ  40.74 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถอื นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3.แจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศใชแผนทองถิ่นสี่ป  
(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
ไปแลวนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติขอ 24 “ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และ 
นําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ 
หนวยงานที่เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและ 
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 

นางศิรินธร ไกรการ         - มีสมาชิกทานใดประสงค จะอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ เรียนเชิญทานอํานวย อายุวัฒน คะ  
ประธานสภาฯ    

นายอํานวย อายุวัฒน          - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในระเบียบ
สมาชิกสภาฯ                         วาระอ่ืนๆ  กระผมอยากจะกราบเรียนวา เนื่องจากวาหองประชุมของเรา อยูบนชั้น 3 
ผมเคยสอบถามสภาแหงนี้   แลววา หองน้ําของเราเมื่อไหรจะเสร็จ ถาเกิดวาสมาชิกสภาทองถิ่นของเรามีอาการปวดทอง
อยางรุนแรงกวาจะลงไปถึง  ชั้น 1 ได คงจะลําบาก ขอความกรุณาทานประธาน ไปพิจารณา หองประชุมของทานจะได 
นาอยูสวยงามกวานี้  ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร ไกรการ  - ขอบคุณคะ เรียนเชิญทานบรรจง โฆษิตจิรนันท 
ประธานสภา 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                     สําหรับเรื่องอ่ืนๆ ที่ทานสมาชิกไดกรุณาหวงใย ก็ไดดําเนินการเรงรัดและก็ดําเนินการ
ตามระเบียบ ก็มีปญหาเรื่องของเราประกาศจัดจางแลว ปรากฏวารายที่ 1 ทิ้งงาน เม่ือทิ้งงาน ก็จะตองจัดหาผูรับจาง 
รายใหม ก็มีระเบียบวิธีการขั้นตอน ก็เลยชาออกไปอีกเปนกระบวนการ แตวารายใหมไดแลว เซ็นสัญญาจางแลว ก็จะได
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เขามาดําเนินการตอ   ไมทราบวารายที่ 2 จะไปอีกหรือไม อันนี้ก็ไมรูจะทําอยางไรเหมือนกัน ถาเปนไปไดก็เตรียมฉุกเฉิน
เขามาดวยเพ่ือแกไขปญหา   เรื่องอ่ืน ๆ ทีข่ออนุญาตเพิ่มเติม เปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ เปนองคกรทองถิ่นทีน่ารัก 
เนื่องจากวาเมื่อเชานี้ ผมไดมีโอกาสไดไปตรวจเยี่ยมชาวบานชุมชนจันทรเกษม ดูสภาพถนนจันทรเกษม ซอย 2 ที่เราอนุมัติ
ผานไปแลว เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน เรื่องระบบระบายน้ํา ซึ่งมีถนนแตไมมีระบบระบายน้ําเลย วันนี้ทานสมาชิก 
ก็ไดกรุณาอนุมัติแลว ก็จะไดดําเนินการกอสราง เมื่อไปตรวจดูสภาพถนนจันทรเกษม ซอย 2 แลวปรากฏวาซอยนี้ จะไป
ทะลุกับถนนราชการดําเนิน ซอย 4 ขณะที่ตรวจขับรถผานราชการดําเนิน ซอย 4 ปรากฏวาเห็นชุมชนเห็นกลุมคนกําลัง 
ตัดแตงตนไม ตัดหญาที่รกรุงรังตามพื้นที่ถนนขอบไหลทาง ก็มองไมชัดทีแรกคิดวานาจะเปนพนักงานของเทศบาลกองไหน
รูสึกวาเขามาดูแลประชาชนไดอยางดี มาจากกองไหน เราก็ยังไมทราบพอขับเขาไปใกล ๆ ปรากฏวาเปนคณะกรรมการ
ชุมชนจันทรเกษม ทั้งหมดเลยประมาณเกือบ 20 ทาน ที่เขารวมแรงรวมใจกันมาพัฒนาพ้ืนที่ของซอยในพื้นที่จันทรเกษม 
แลวก็ไดรับทราบขาวดีวาก็มีแผนที่จะพัฒนาซอยนี้ โดยที่จะรวมกันทําใหเกิดความสวยงาม เกิดการใชงานที่สะดวก  
แตเนื่องจากวางบประมาณเรามีจํากัด ถนนสายนี้แคบมากและไมมีระบบระบายน้ําเลย แตสามารถเชื่อมโยงทะลุกันได 
ออกจากถนนราชการดําเนินไปทะลถุนนจันทรเกษมได เชื่อมโยง ทั้ง 2 ซอยก็ไดเรียนหารือกัน ทั้งซอยมีความยินดี ผมก็
เสนอเขาไป เรียนในหลักการใหทานสมาชิก ไดรับทราบดวย คือเปนนโยบายผูบริหารวาถาชุมชนไหน พื้นที่ไหน คับแคบ
หรือเล็กอยู ถาชาวบานมีสวนรวมบริจาคที่ดิน เพ่ือที่จะใหเปนถนนสาธารณะ หรือเปนถนนทางหลวงของเทศบาล 
ทางเทศบาลก็จะหางบประมาณมาสรางถนนใหทันที เพราะวาเปนการมีสวนรวมกันระหวางฝงของภาคประชาชน ซึ่งผม 
ก็เรียนประชาชนในชุมชนจันทรเกษมไปแลววา ถาพ่ีนองชาวซอย ราชการดําเนินซอย 4 ถาจะสามารถบริจาคพ้ืนท่ีที่ดิน
ของตัวเอง ซัก 1 เมตร 2 เมตร ไดเทาไหรแจงมาเลย ทางกองชาง ก็จะไดไปลงสํารวจ ซึ่งถนนราชการดําเนินซอย 4 นี้  
อยูในแผนแลว  แตวาขนาดความกวางตามสภาพเขตทางหลวงของเทศบาล แตถาประชาชนบริจาคเพ่ิม เราก็จะปรับพ้ืนที่
ขยาย และก็คงจะตองนําเรื่องเขาขอกูเงินอีก เพราะวาไมมีงบประมาณ แตวาตองทําใหประชาชน ตามที่เราไดสัญญาไว  
อันนี้จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง เพราะวาไมวาจะเปนระบบระบายน้ํา พื้นผิวจราจรที่มากขึ้น ความเชื่อมโยงโครงขาย 
เครือขาย การคมนาคม ในเขตชุมชนก็จะมีความคลองตัวมากขึ้น ก็คิดวาจะเปนประโยชน ก็เรียนเกริ่นไปกอนคงจะฝาก
ผานทางดานเคเบิ้ล TV หรือสื่อมวลชน ที่จะขยายผลไปยังชุมชนจันทรเกษม วันนี้ในสภาไดรายงานแลว  ก็ขอขอบพระคุณ
ทางชุมชนจันทรเกษมดวยที่รวมกันทํางานเสียสละ ดูแลชมุชนของตัวเอง และยินดีที่จะพัฒนาที่ดินในการขยายถนน  
ก็ขอขอบคณุและแจงใหประธานสภาและสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ        - มีสมาชิกทานใดประสงคที่จะอภิปรายอีกหรือไมคะ สมาชิกทานใดประสงคจะ
ประธานสภาฯ                        อภิปรายเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมคะ เม่ือไมมีสมาชิกทานใดประสงคที่จะอภิปราย ดิฉัน
ขอขอบคุณทานกัมพล กลิ่นเกางิ้ว  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักงานทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด คณะผูบริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา พนักงาน
เทศบาลทุกกอง/ฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทาน
สื่อมวลชน เคเบ้ิลทีวี ที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  
ดิฉันขอปดประชุม  

ปดประชุมเวลา  16.00 น. 

 

 

 

 



- 22 - 

 

 

 

ลงชื่อ          ผูจดบันทึก       ลงชื่อ          ผูตรวจรายงาน 
           (นางอารียรัตน  คําภักดี)         (นายสุเวช   ชัยทองด)ี 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                    เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ        ประธานกรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่ 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ         กรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่           
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       

         
 

ลงชื่อ         กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 

 
รับรองแลว 

              
 

(นางศิรินธร  ไกรการ) 
   ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 


