-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูเขารวมประชุม

ลําดับที่
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
1

รายนาม
ประธานสภาและรองประธานสภาฯ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
นายอาทิตย กฤตตาคม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายอํานวย อายุวัฒน
นายนพคุณ เขตคาม
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร
นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
นายวทัญู วิจักษณบุญ
นายกิติ โฆษิตจิรนันท
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
นางศิรินธร ไกรการ
นายพนม ชาชิโย
นายวริน ศิริพานิช
นายนพรัตน รัชฎามาศ
นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน
นายพิเชฐ สุขเพสน
นายประสิทธิ์ ธนานันต
นายวิวัฒน ธนะแพสย
ผูบริหารทองถิ่น
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น
ดร.นุชากร มาศฉมาดล
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
ดร.วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
นายคมกริช จุรีมาศ
ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ
นายพีรพงศ จุรมี าศ
เจาหนาที่จังหวัด
นายโรจนพงษ แกนจันทน

ลงนาม

หมายเหตุ

ฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
อาทิตย กฤตตาคม
อํานวย อายุวัฒน
นพคุณ เขตคาม
สรายุทธ ชาติบัญชากร
กฤตกร อุทัยรัตนกิจ
พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
วทัญู วิจักษณบุญ
กิติ โฆษิตจิรนันท
สุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
ศิรินธร ไกรการ
พนม ชาชิโย
นพรัตน รัชฎามาศ
วรสิทธิ์ เสรีรัตน
พิเชฐ สุขเพสน
วิวัฒน ธนะแพสย

ลากิจ

ลาปวย

บรรจง โฆษิตจิรนันท

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

นุชากร มาศฉมาดล
เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
คมกริช จุรีมาศ
- ไปราชการ พีรพงศ จุรมี าศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

โรจนพงษ แกนจันทน

ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
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รายนาม
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายสุเวช ชัยทองดี
นายวิทยา ตรีวิเศษ
นางวราภรณ นวลเพ็ญ
นางศิริภรณ กระวีสายสุนทร
นายไพรัก โคตะยันต
นายประวัติ นาวัลย
นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข
นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง
หัวหนาสวนการบริหารงาน
เทศบาล
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
นายเกษม สังฆะมณี
นางสาวกรชนก ยุคะลัง
นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ
นายพิรุฬ มาตมูล
นายมนตรี น้ํายาทอง
นายกองพล ศิริเวช
นายณรงค ดอนกระสินธุ
นางละมัย วิเชียรดี
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ
นางสาวภัทรพร เชิงสะอาด
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายวิชัย พรมเกตุ
นายสมศักดิ์ นิลผาย
นายเรียบ สวัสดิผล
นายสุพัฒน คําภักดี
นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ
นายไพรินทร สินธุไพร
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
ผูแทนชุมชน
นายชู อารีเอื้อ
นายเหรียญ มูลสาร
นางลัคนา คะเชนทน
ภญ.จรูญศรี จงรุงเรือง

ลงนาม

หมายเหตุ

สุเวช ชัยทองดี
- ไปราชการ วราภรณ นวลเพ็ญ
ศิริภรณ กระวีสายสุนทร
ไพรัก โคตะยันต
ประวัติ นาวัลย
พณิดา ประเสริฐสังข
หนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง

เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนางานธุรการ (สป.)
เจาหนาที่ธุรการ 5
เจาพนักงานธุรการ 4
เจาพนักงานธุรการ 4

เกษม สังฆะมณี
กรชนก ยุคะลัง
ภานุวัฒน เฉวียงวาศ
พิรุฬ มาตมูล
มนตรี น้ํายาทอง
กองพล ศิริเวช
ณรงค ดอนกระสินธุ
ละมัย วิเชียรดี
ปราริชาติ สายเชื้อ
ภัทรพร เชิงสะอาด
ประวิทย โอวาทกานนท
วิชัย พรมเกตุ
สมศักดิ์ นิลผาย
เรียบ สวัสดิผล
สุพัฒน คําภักดี
ฉัตรชัย นวลเพ็ญ
ไพรินทร สินธุไพร
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

หน.ฝายบริหารงานคลัง
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หน.ฝายปกครอง
จพง.ธุรการ 6ว
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กองชาง)
นักพัฒนาชุมชน 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
หน.ฝายกิจการโรงเรียน

ชู อารีเอื้อ
เหรียญ มูลสาร
ลัคนา คะเชนทน
จรูญศรี จงรุงเรือง

ชุมชนมั่งคงพัฒนา
ชุมชนศิริมงคล
ชุมชนพิพิธภัณฑ
ประธานชุมชนหนองแคน

-3นายสุเวช ชัยทองดี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทานผูมเี กียรติ วันนี้ เปนการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - เรียน ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด คณะผูบ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ
ผูทรงเกียรติทกุ ทาน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกอง ทุกกอง ผูบ ริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน หัวหนาฝาย/งาน และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว
ดิฉันขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- มีเอกสารที่จะตองแกไข ในระเบียบวาระที่ 3 หนาที่ 1 และหนาที่ 4 และวางอยูบนโตะ
ใหเรียบรอยแลวนะคะ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ
นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา
คณะกรรมการฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล เปนกรรมการ
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา
12.00 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู
วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข ก็ขอเชิญนะคะ ขอเรียนเชิญทานพนม คะ
นายพนม ชาชิโย
- กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพครับ ขออนุญาต
สมาชิกสภาฯ
แกไขรายงานการประชุม หนา 9 บรรทัดที่ 1 ครับ จากวันที่ 24 เปนวันที่ 14 พฤศจิกายน
เนื่องจากวาการเก็บเกี่ยวขาวในชวงแปลงนา ที่กระผมไดนําเสนอไปนั้นเปนขาวเบา เขาก็จะไดเริ่มเก็บเกี่ยวขาวประมาณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน

-4-

นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ก็แกไขนะคะ มีสมาชิกทานใดตองการที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือไมคะ หากไมมีสมาชิก
ประธานสภาฯ
ทานใดที่จะทําการแกไข ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โปรดยกมือ
คะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ รับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญคณะผูบริหารคะ
นายนุชากร มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติทกุ ทาน
รองนายกเทศมนตรี
คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ไปแลวนั้น ขาพเจาขอแถลงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทราบวา ขาพเจาไดดําเนินการ
ใชจายเงินงบประมาณของเทศบาลใหเปนไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนไปตามแผนงานทีก่ ําหนดไว
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได
บัดนี้ ปรากฏวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนตองตัง้ งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นเนือ่ งจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขึ้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1439 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2557 เปนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทําใหมีความจําเปนตองตัง้ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เปนเงิน
ทั้งสิ้น 10,000,000 บาท รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
คาใชสอย 10,000,000 บาท เหตุผล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้น
เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตองประมาณการรายรับตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท. 0893.3/ ว 1439 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหที่ประชุมทราบแลว เนื่องจาก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 45 วรรคสาม กําหนดวาในการพิจารณาเทศบัญญัตงิ บประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
ตองพิจ ารณาเป น 3 วาระ กล าวคือ วาระที่ 1 ขั้นรั บหลัก การ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นตราเป น
เทศบัญญัติงบประมาณ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ ตอไปเปนการพิจารณา ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิก
ทานใด จะอภิปราย เชิญคะ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติขั้นรับหลักการ
สมาชิกทานใด เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ตอไปเปนการพิจารณาในขั้น
แปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะเสนอระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลาเทาใด โปรดยกมือคะ ขอเชิญทานศิรินธร ไกรการ คะ
นางศิรินธร ไกรการ
- กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและสมาชิกผูท รงเกียรติทุกทาน ดิฉัน
สมาชิกสภาฯ
นางศิรินธร ไกรการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอระยะเวลาการแปรญัตติออกเปน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขอผูรับรองดวยคะ
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นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม เมือ่ ไมมีทานใด
ประธานสภาฯ
เสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาทีป่ ระชุมเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติเปนเวลายีส่ ิบสี่ชั่วโมง
จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ที่จะเสนอขอแปรญัตติ เสนอไดกบั กรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว และ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. หมดระเบียบวาระที่ 3
เขาสูระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนสายริม
คลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนนสันติสุข) ของกองชาง ขอเชิญคณะผูบ ริหาร
คะ
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนสาย
ริมคลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนนสันติสุข) ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2557 ไปแลวนั้น เนื่องจากในแตละป งบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจํา
เปนสวนใหญ จึงไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะนําไปเปนรายจายเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐาน
ในแนวเขตคูเมืองกําแพงเมือง ซึ่งประชาชนที่บกุ รุกไดยายออกไป เทศบาลตองเขาไปดําเนินการเปนการเรงดวน
เพื่อเปนการอนุรกั ษแนวเขตและปองกันการบุกรุกโบราณสถานอีก หากจะรอเพียงงบประมาณรายจายประจําป
อาจจะมีประชาชนรายใหมเขามาบุกรุก ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นฟู โบราณสถานคูเมือง กําแพงเมืองรอยเอ็ด
ประกอบกับฐานะทางการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในปจจุบันมีเงินสะสมทัง้ สิ้น 83,036,776 บาท แตเงินสะสม
ที่สามารถนํามาใชได 6,254,516 บาท หลักการ ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน 1,207,000 บาท เพื่อใชในโครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ําถนนสายริมคลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนนสันติสุข)
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตุผล เพื่อประโยชนในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น การผังเมือง ตลอดจน
การสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึง่ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาดเงินสะสมครัง้ นี้แลว ยังมีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯ อนุมตั ิ
เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล รวมทั้งไดมีการนําเสนอ
ประธานสภาฯ
ใหกับทานสมาชิกไดรบั ทราบไปแลวนะคะ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม
ขอเชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร คะ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม
สมาชิกสภาฯ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําหรับในเรือ่ งแปรญัตติขออนุมัติ
จายเงินสะสมเพื่อโครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําริมคลองดานใน ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนน
สันติสุข สําหรับในประเด็นดังกลาวนับวาเปนกลยุทธและเปนวิสัยทัศนของคณะผูบ ริหารที่จัดการและดําเนินการบริหาร
ไดคอนขางที่จะรวดเร็ว ซึ่งบริเวณดังกลาวมีการบุกรุกมานาน แลวก็ในชวงระยะเวลาตอมาก็ไดมีประชาชนสงพื้นที่คืน
ซึ่งเปนนิมิตหมายอันดีทจี่ ะสรางสรรคเมือง และเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรา ใหมีความสวยงามและยัง่ ยืนตอไป
ซึ่งเนื่องจากวาในประเด็นดังกลาวเปนการกอสรางที่รวดเร็ว ผมก็เลยอยากฝากวา ในเรื่องของถนนและน้ํา และก็ทอ
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ที่ยังไมมีการดําเนินการขอคืนพื้นที่ ก็อยากฝากวาในอนาคตหากจะมีการคืนพื้นที่ชวงระยะตอไป จะมีการดําเนินการ
จะเปนสวนหยอมอยางไร มีถนนอยางไร เพื่อไมใหเสียงบประมาณซ้ําซอนกันในการกอสราง อันนี้ก็อยากเรียนขอสังเกต
แลวก็ในฐานะฝายสภาฯ ก็หวังเปนอยางยิง่ วาในพื้นที่ทั้งหมดที่ยังไมมีการคืนพื้นที่ เพือ่ ทีจ่ ะใหเกิดความสวยงามของ
บานเมือง ก็ฝากทางคณะผูบริหารและเปนกําลังใจในการที่จะสามารถนําคืนพื้นที่ดังกลาวมาเพือ่ ใหประชาชนทั่วไป
ไดชื่นชมครับ ขอบคุณครับ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดประสงคจะ
ประธานสภาฯ
อภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนสายริมคลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4
ถึงถนนสันติสุข) ของกองชาง โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเชิญ
คณะผูบริหารคะ
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิง่ กอสราง ดวยปงบประมาณ 2557 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดตั้งงบประมาณรายจายไวในแผนงานการพาณิชย งานตลาด หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทโครงการกอสราง
อาคารตลาดสระทอง ตั้งไว 5,000,000 บาท เพื่อกอสรางอาคาร คสล. โครงหลังคาเหล็ก กวาง 17.00 เมตร
ยาว 63.00 เมตร แทนขายของ จํานวน 130 แทน คาดวาจะไมสามารถกอหนีผ้ ูกพันไดทันภายในปงบประมาณ
2557 นี้หลักการ ขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่ยังมิได
กอหนีผ้ ูกพัน แตมีความจําเปนตองใชเงินนั้นตอไปอีก เหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนตองจายเงิน
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางดังกลาว เมื่อดําเนินการจัดจางแลวเสร็จและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ 59 ความวา กรณีที่มรี ายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง ยังมิไดกอ หนีผ้ ูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ ป จึงเสนอญัตตินี้ มาเพื่อใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ
ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมื่อไมมที านใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปราย
เพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัตกิ นั เงินคาที่ดินและสิง่ กอสราง ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5
เขาสูระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ
หนองหญามา ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบริหารคะ
นายนุชากร มาศฉมาดล
- เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ
หนองหญามา ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรบั จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนคากอสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญหนองหญามาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท โดยเทศบาล

-7เมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการจัดจางและกอหนี้ผูกพันกับหางหุน สวนจํากัดอัมพลกอสราง ๒๐๐๖ ตามสัญญาจางเลขที่
ก.๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๓,๙๐๐ บาท สัญญาจางสิ้นสุดงวดสุดทายวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ผรู ับจางไมสามารถกอสรางแลวเสร็จทันในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงมีความจําเปน
ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนีผ้ ูกพันโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเพื่อกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนีผ้ ูกพัน ตั้งแตงวดที่ ๑ – งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๓,๙๐๐
บาท เนื่องจากขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการกอสรางตามสัญญาจาง ประกอบกับระยะเวลาการกอสรางที่ระบุในสัญญา
จางไดคาบเกี่ยวไปถึงปงบประมาณ ๒๕๕๘ เหตุผล เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
การกันเงินขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการ
เชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกจายเงินไปชําระหนีผ้ ูกพันไมทันสิ้นป ใหผบู ริหารทองถิ่นอนุมัตกิ ันเงินไวเบิกในปถัดไป
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ ป หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินหกเดือน ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินมี้ าเพื่อใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ
ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมื่อไมมที านใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปราย
เพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัตกิ นั เงินไวเบิกเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขนาดใหญหนองหญามา ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 6 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญทานสรายุทธคะ
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับระเบียบ
สมาชิกสภาฯ
วาระอื่น ๆ คือจริง ๆ ผมก็ไมมีประเด็นอะไรมาก แตผมคิดวามันเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ แลวมัน
ก็สามารถเปนสิ่งปญหาในอนาคต ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ เนื่องจากวา ผมไมทราบวาในหองประชุมนี้
ปากกาโตะใดใชไดบาง แตเทาที่ผมถามทานสมาชิกผูท รงเกียรติในหองนี้ 4 ดาม ใชไมไดซักดาม ซึ่งในเรื่องการงบประมาณ
ในการตรวจสอบ ตรงนี้ ก็อยากจะใหมีความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะวาจะไดเปนตัวอยางขององคกรทองถิ่นทั่วไป
ก็อยากจะใหทดลองใชดู แลวในโอกาสหนา ก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดใชไดตอ ๆ ไป เพราะอยางดินสอ 1 แทง ผมคิดวา
ใชประชุมหลายสมัยแลว ก็ยังใชไดดี แตนี่ใชไมไดซักดาม ก็ฝากดูแลนิดหนึง่ ขอบคุณครับ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ก็เปนประโยชน มีสมาชิกทานใดตองการทีจ่ ะอภิปรายเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ
ทานนายกฯ คะ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
- กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่ คารพ ทานสมาชิกผูท รงเกียรติ ก็ตอง
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรี
ทานสมาชิกที่ไดกรุณาใหขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องปากกาในวันนี้ แตของผม
เขียนออกได
มันอาจจะมีความเสื่อมบาง แลวก็คิดวาคุณภาพของปากกา ก็คงจะตองเลือกคุณภาพที่ดีขึ้นหนอย
ประกอบกับอาจจะเก็บไวนานแลว ก็รับขอสังเกตนี้ไปปรับปรุงแกไข ก็คงจะขออนุญาต ขออภัยทานสมาชิกดวย ก็อาจจะ
เปนเพราะวันนี้ ไมมีการจดอะไรมาก ก็ใชดินสอแทน ขอบพระคุณครับ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ขอบคุณทานนายกฯ คะ ขอเชิญทานกฤตกร คะ
ประธานสภาฯ
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- กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายกฤตกร
สมาชิกสภาฯ
อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องอื่น ๆ ฝากเรือ่ งไมค ใหสูงขึ้นนิดหนึ่ง ผมวา
ต่ําไปหนอย ขอบคุณครับ

นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ก็เห็นชัดนะคะวา เวลาสมาชิกอภิปรายก็จะตองกมตลอดเวลา อยางไรก็ใหเจาหนาที่
ประธานสภาฯ
ที่ดูแลในเรื่องนี้ ไดตรวจสอบและดูแลใหกบั ทีป่ ระชุมดวย มีสมาชิกทานใดตองการที่จะ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ ถาไมมสี มาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอ ํานวยการกอง
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และ
ขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการ
ประชุม ดิฉันขอปดการประชุมคะ
ปดประชุมเวลา 10.40 น.
ลงชื่อ พณิดา ประเสริฐสังข ผูจดบันทึก
(นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข)
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ลงชื่อ

สุเวช ชัยทองดี
ผูตรวจรายงาน
(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาเทศบาล

