
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. 2557 
วันที่  18 กันยายน  2557  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร    สรายุทธ  ชาติบัญชากร     
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ    
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู   วิจักษณบุญ วทัญู   วิจักษณบุญ   
7 นายกิติ     โฆษิตจิรนันท กิติ    โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
11 นายวริน     ศิริพานิช  - ลากิจ 
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน   รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ   สุขเพสน   
15 นายประสิทธิ์  ธนานันต - ลาปวย 
16 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน   ธนะแพสย    

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ - ไปราชการ - เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายโรจนพงษ  แกนจันทน โรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ - ไปราชการ - รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงาน

เทศบาล 
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  

  

1 นายเกษม  สังฆะมณ ี เกษม  สังฆะมณ ี หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
2 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
3 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
4 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
6 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
7 นายณรงค  ดอนกระสินธุ ณรงค ดอนกระสินธุ จพง.ธรุการ 6ว 
8 นางละมัย  วิเชียรด ี ละมัย  วิเชียรด ี ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
9 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 

10 นางสาวภัทรพร  เชิงสะอาด ภัทรพร  เชิงสะอาด นักพัฒนาชุมชน 5 
11 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
12 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
13 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
14 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
15 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
16 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
17 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
18 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารีเอื้อ ชุมชนมั่งคงพัฒนา 
2 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
3 นางลัคนา  คะเชนทน ลัคนา  คะเชนทน ชุมชนพิพิธภัณฑ 
4 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557  มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ   ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
ผูอํานวยการกอง ทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  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 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2
ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  18 สิงหาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
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 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข ก็ขอเชิญนะคะ  ขอเรียนเชิญทานพนม คะ 

นายพนม  ชาชิโย  - กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิี่เคารพครับ  ขออนุญาต
สมาชิกสภาฯ  แกไขรายงานการประชุม หนา 9 บรรทัดที่ 1 ครับ จากวันที่ 24 เปนวันที่ 14 พฤศจิกายน 
เนื่องจากวาการเก็บเกี่ยวขาวในชวงแปลงนา ที่กระผมไดนําเสนอไปนั้นเปนขาวเบา เขากจ็ะไดเริ่มเก็บเกี่ยวขาวประมาณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ก็แกไขนะคะ มีสมาชิกทานใดตองการที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือไมคะ หากไมมีสมาชิก
ประธานสภาฯ  ทานใดที่จะทําการแกไข ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สงิหาคม 2557 โปรดยกมอื
คะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ รับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1                  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ   

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทกุทาน 
รองนายกเทศมนตรี  คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2557 ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไปแลวนั้น ขาพเจาขอแถลงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทราบวา ขาพเจาไดดําเนินการ 
ใชจายเงินงบประมาณของเทศบาลใหเปนไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนไปตามแผนงานทีก่ําหนดไว    
ทั้งนี้  เพื่อพฒันาทองถิ่นใหเจรญิกาวหนา  และบงัเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได 
บัดนี้  ปรากฏวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนตองตัง้งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นเนือ่งจากมรีายรบับางประเภท
เพิ่มมากขึ้น  ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1439 ลงวันที่  28  สิงหาคม  
2557  เปนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทําใหมีความจาํเปนตองตัง้งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 เปนเงิน
ทั้งสิ้น  10,000,000  บาท  รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด      
คาใชสอย 10,000,000 บาท เหตุผล เทศบาลเมืองรอยเอด็ มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบบันี้ขึ้น  
เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตองประมาณการรายรบัตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด              
ที่ มท. 0893.3/ ว 1439 ลงวันที่ 28  สิงหาคม 2557 จึงเสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม         
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป           

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการและเหตุผล แหงรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ         เพิ่มเตมิฉบบัที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหที่ประชุมทราบแลว เนื่องจาก        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2554 ขอ 45  วรรคสาม กําหนดวาในการพจิารณาเทศบัญญัตงิบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได    
ตองพิจารณาเปน 3 วาระ กลาวคือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปน     
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  คณะผูบรหิารและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน
สมาชิกสภาฯ  นางศิรินธร ไกรการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอระยะเวลาการแปรญัตติออกเปน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขอผูรับรองดวยคะ 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีผูรับรองถกูตอง มสีมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม  เมือ่ไมมีทานใด 
ประธานสภาฯ         เสนอเปนอยางอื่น  เปนอันวาทีป่ระชุมเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตตเิปนเวลายีส่ิบสี่ชั่วโมง      
จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ที่จะเสนอขอแปรญัตติ เสนอไดกบักรรมการสภาฯ ภายในกําหนดนับจากปดประชุมแลว  และ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2/2 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. หมดระเบียบวาระที่ 3 
เขาสูระเบยีบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้าถนนสายริม
คลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนนสันติสุข) ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบรหิาร
คะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนสาย        
ริมคลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนนสันตสิุข) ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 2557  ไปแลวน้ัน   เนื่องจากในแตละป งบประมาณของเทศบาลไดนําไปใชเปนรายจายประจาํ
เปนสวนใหญ  จึงไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะนําไปเปนรายจายเพื่อการลงทุน  โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐาน      
ในแนวเขตคูเมืองกําแพงเมอืง  ซึ่งประชาชนที่บกุรุกไดยายออกไป  เทศบาลตองเขาไปดําเนินการเปนการเรงดวน      
เพื่อเปนการอนุรกัษแนวเขตและปองกันการบกุรุกโบราณสถานอีก หากจะรอเพียงงบประมาณรายจายประจําป      
อาจจะมีประชาชนรายใหมเขามาบกุรกุ  ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นฟู  โบราณสถานคูเมือง  กําแพงเมืองรอยเอ็ด  
ประกอบกบัฐานะทางการคลังของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ในปจจุบันมเีงินสะสมทัง้สิ้น  83,036,776 บาท แตเงินสะสม
ที่สามารถนํามาใชได 6,254,516 บาท หลักการ ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน  1,207,000  บาท  เพื่อใชในโครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ําถนนสายรมิคลองดานใน  (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4  ถึงถนนสันติสุข)            
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตุผล เพื่อประโยชนในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น  การผังเมือง  ตลอดจน
การสาธารณปูโภคของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      
การรบัเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเกบ็รกัษาเงนิ  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89  ประกอบกบัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึง่เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ซึ่งเมื่อจายขาดเงินสะสมครัง้นี้แลว ยังมเีงินสะสมคงเหลอื
เพียงพอในการบรหิารงานเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกบัฐานะการคลังในระยะยาว จึงเสนอญัตตินี้มาใหสภาเทศบาลฯ อนุมตัิ
เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  รวมทั้งไดมีการนําเสนอ 
ประธานสภาฯ  ใหกับทานสมาชิกไดรบัทราบไปแลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม   
ขอเชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครบั  กระผม       
สมาชิกสภาฯ  นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําหรบัในเรือ่งแปรญัตติขออนมุัติ
จายเงินสะสมเพื่อโครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําริมคลองดานใน ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4 ถึงถนน
สันติสุข สําหรบัในประเด็นดังกลาวนับวาเปนกลยุทธและเปนวิสัยทัศนของคณะผูบรหิารที่จัดการและดําเนินการบริหาร
ไดคอนขางที่จะรวดเร็ว  ซึ่งบริเวณดังกลาวมีการบุกรุกมานาน  แลวก็ในชวงระยะเวลาตอมาก็ไดมีประชาชนสงพื้นที่คืน  
ซึ่งเปนนิมิตหมายอันดีทีจ่ะสรางสรรคเมือง  และเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเรา  ใหมีความสวยงามและยัง่ยืนตอไป              
ซึ่งเนื่องจากวาในประเด็นดังกลาวเปนการกอสรางที่รวดเร็ว ผมกเ็ลยอยากฝากวา ในเรื่องของถนนและน้ํา และก็ทอ         
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จะมีการวางแผนในการระบายน้ําอยางไร  เนื่องจากวาบางทตีรงนี้จะมีการดําเนินการกอสรางตอไปในดานรมิคลอง        
ที่ยังไมมีการดําเนินการขอคืนพื้นที่  ก็อยากฝากวาในอนาคตหากจะมีการคืนพื้นที่ชวงระยะตอไป จะมีการดําเนินการ    

 

จะเปนสวนหยอมอยางไร มีถนนอยางไร เพื่อไมใหเสียงบประมาณซ้ําซอนกันในการกอสราง  อันนี้ก็อยากเรียนขอสังเกต 
แลวก็ในฐานะฝายสภาฯ ก็หวังเปนอยางยิง่วาในพื้นที่ทั้งหมดที่ยังไมมีการคืนพื้นที่ เพือ่ทีจ่ะใหเกิดความสวยงามของ
บานเมือง ก็ฝากทางคณะผูบริหารและเปนกําลังใจในการที่จะสามารถนําคืนพื้นที่ดังกลาวมาเพือ่ใหประชาชนทั่วไป      
ไดชื่นชมครับ ขอบคุณครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงคจะ  
ประธานสภาฯ        อภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เหน็ชอบดวยกับญัตติขออนมุัติจาย 
ขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนสายริมคลองดานใน (ชวงถนนเพลินจิต ซอย 4  
ถึงถนนสันติสุข) ของกองชาง โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
หมดระเบยีบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญ    
คณะผูบรหิารคะ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิง่กอสราง ดวยปงบประมาณ  2557  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดตั้งงบประมาณรายจายไวในแผนงานการพาณิชย  งานตลาด  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทโครงการกอสราง
อาคารตลาดสระทอง  ตั้งไว 5,000,000 บาท เพื่อกอสรางอาคาร คสล. โครงหลังคาเหลก็  กวาง  17.00  เมตร                 
ยาว  63.00  เมตร  แทนขายของ  จํานวน  130  แทน  คาดวาจะไมสามารถกอหนีผู้กพันไดทันภายในปงบประมาณ 
2557  น้ีหลักการ ขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพื่อกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณทีี่ยังมิได    
กอหนีผู้กพัน  แตมีความจําเปนตองใชเงินนั้นตอไปอีก เหตผุล เนื่องจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  มีความจําเปนตองจายเงนิ
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางดังกลาว  เมื่อดําเนินการจัดจางแลวเสร็จและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
พ.ศ. 2547  หมวด  5  ขอ  59  ความวา  กรณีที่มรีายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง  ยงัมิไดกอหนีผู้กพัน  
แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น      
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ป จงึเสนอญัตตินี้  มาเพื่อใหสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถอื 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปราย
เพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกบัญัตติขออนุมัตกินัเงินคาที่ดินและสิง่กอสราง ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 5      
เขาสูระเบยีบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ              
หนองหญามา ของสํานักการศึกษา  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบกิเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ขนาดใหญ        
หนองหญามา ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรบัจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนคากอสราง

อาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็กขนาดใหญหนองหญามาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท โดยเทศบาล
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เมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการจัดจางและกอหนี้ผูกพันกับหางหุนสวนจํากัดอมัพลกอสราง ๒๐๐๖ ตามสัญญาจางเลขที่       

ก.๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๓,๙๐๐ บาท สญัญาจางสิ้นสุดงวดสุดทายวันที่           

 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ผูรับจางไมสามารถกอสรางแลวเสรจ็ทันในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงมีความจําเปน

ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนีผู้กพันโดยมหีลักการและเหตผุลดงันี้  หลักการ ขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดเพื่อกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณมีีหนีผู้กพัน ตั้งแตงวดที่ ๑ – งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๓,๙๐๐ 

บาท เนื่องจากขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการกอสรางตามสญัญาจาง ประกอบกับระยะเวลาการกอสรางที่ระบุในสญัญา

จางไดคาบเกี่ยวไปถึงปงบประมาณ ๒๕๕๘ เหตุผล เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน   

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ 

การกันเงินขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการ               

เชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบกิจายเงินไปชําระหนีผู้กพันไมทันสิ้นป ใหผูบรหิารทองถิ่นอนุมัตกิันเงินไวเบิกในปถัดไป     

ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ป หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสรจ็ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก        

ไมเกินหกเดือน ดังนั้น จงึขอเสนอญัตติน้ีมาเพื่อใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพจิารณาอนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ 

นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปราย
เพื่อลงมติ  สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกบัญัตติขออนุมัตกินัเงินไวเบกิเหลื่อมปคากอสรางอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก
ขนาดใหญหนองหญามา ของสํานกัการศึกษา โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียง         
เปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ   มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญทานสรายุทธคะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ สําหรบัระเบียบ
สมาชิกสภาฯ   วาระอื่น ๆ คือจรงิ ๆ ผมก็ไมมีประเด็นอะไรมาก แตผมคิดวามันเปนสิ่งเลก็ ๆ นอย ๆ  แลวมัน 
ก็สามารถเปนสิ่งปญหาในอนาคต ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ เนื่องจากวา ผมไมทราบวาในหองประชุมนี้ 
ปากกาโตะใดใชไดบาง แตเทาที่ผมถามทานสมาชิกผูทรงเกยีรติในหองนี้ 4 ดาม ใชไมไดซักดาม ซึ่งในเรื่องการงบประมาณ    
ในการตรวจสอบ ตรงนี้ ก็อยากจะใหมีความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะวาจะไดเปนตัวอยางขององคกรทองถิ่นทั่วไป  
ก็อยากจะใหทดลองใชดู แลวในโอกาสหนา กห็วังเปนอยางยิ่งวาจะไดใชไดตอ ๆ ไป เพราะอยางดินสอ 1 แทง  ผมคิดวา
ใชประชุมหลายสมัยแลว ก็ยังใชไดดี แตน่ีใชไมไดซักดาม ก็ฝากดูแลนิดหนึง่ ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ก็เปนประโยชน มีสมาชิกทานใดตองการทีจ่ะอภิปรายเพิม่เติม ขอเรียนเชิญ      
ประธานสภาฯ  ทานนายกฯ คะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติ ก็ตอง
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกที่ไดกรุณาใหขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องปากกาในวันนี้ แตของผม
เขียนออกได         มันอาจจะมีความเสื่อมบาง แลวก็คิดวาคุณภาพของปากกา ก็คงจะตองเลือกคุณภาพที่ดีขึ้นหนอย 
ประกอบกบัอาจจะเกบ็ไวนานแลว ก็รับขอสังเกตนี้ไปปรับปรุงแกไข ก็คงจะขออนุญาต ขออภัยทานสมาชิกดวย ก็อาจจะ
เปนเพราะวันนี้      ไมมีการจดอะไรมาก ก็ใชดินสอแทน ขอบพระคุณครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ขอบคุณทานนายกฯ คะ ขอเชิญทานกฤตกร คะ 
ประธานสภาฯ 



- 8 - 

 

นายกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ  - กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทานครับ กระผมนายกฤตกร  
สมาชิกสภาฯ   อุทัยรัตนกจิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องอื่น ๆ ฝากเรือ่งไมค ใหสูงขึ้นนิดหนึ่ง ผมวา      
ต่ําไปหนอย ขอบคุณครับ 

 

 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - ก็เห็นชัดนะคะวา เวลาสมาชิกอภิปรายกจ็ะตองกมตลอดเวลา อยางไรก็ใหเจาหนาที่
ประธานสภาฯ  ที่ดูแลในเรื่องนี้ ไดตรวจสอบและดูแลใหกบัทีป่ระชุมดวย มสีมาชิกทานใดตองการที่จะ
อภิปรายเพิ่มเตมิอีกหรือไมคะ ถาไมมสีมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด        
คณะผูบรหิาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการสํานกัการศึกษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง 
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และ
ขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชมุสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการ
ประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 10.40 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองด ี   ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  4                          ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 


