-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2557
วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูเขารวมประชุม
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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
-

ลงนาม

หมายเหตุ

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

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ

บรรจง โฆษิตจิรนันท

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

-ติดภารกิจเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
คมกริช จุรีมาศ
- ไปราชการ พีรพงศ จุรมี าศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
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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
นายสมศักดิ์ นิลผาย
นายเรียบ สวัสดิผล
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายสมเกียรติ กาญจนหงษ
นายไพรินทร สินธุไพร
นางสาวกรชนก ยุคะลัง
นายเกษม สังฆะมณี
นางธนิตา กุลสุวรรณ
นางทิมาพร จันทรถง
นางบุญศรี บรรเลงการ
นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ
นางสาวภัทรพร เชิงสะอาด
นายพิรุฬ มาตมูล
นายณรงค ดอนกระสินธุ
นายสุพัฒน คําภักดี
นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ
นายวิชัย พรมเกตุ

-2ลงนาม

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

สมศักดิ์ นิลผาย
เรียบ สวัสดิผล
ประวิทย โอวาทกานนท
สมเกียรติ กาญจนหงษ
ไพรินทร สินธุไพร
กรชนก ยุคะลัง
เกษม สังฆะมณี
ธนิตา กุลสุวรรณ
ทิมาพร จันทรถง
บุญศรี บรรเลงการ
ภานุวัฒน เฉวียงวาศ
ปราริชาติ สายเชื้อ
ภัทรพร เชิงสะอาด
พิรุฬ มาตมูล
ณรงค ดอนกระสินธุ
สุพัฒน คําภักดี
ฉัตรชัย นวลเพ็ญ
วิชัย พรมเกตุ

ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝายบริหารงานคลัง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
หน.ฝายพัฒนารายได
รองผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กองชาง)
นักพัฒนาชุมชน 5
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ 6ว
ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สํานักการศึกษา

นายสุเวช ชัยทองดี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทานผูมเี กียรติ วันนี้ เปนการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - เรียน คณะผูบ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน
ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบ ริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน และผูนําชุมชน
ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบ
องคประชุมแลว ดิฉันขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

ระเบียบวาระที่ 1

-3เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้

- เรื่องแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารผูไดรบั คัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายเกษม สังฆะมณี ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับ 7) ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูไดรับการคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2557
เปนตนไป 2. นายพัฒนพงศ ศรีทอง ตําแหนงหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง (นักบริหารงานชาง ระดับ 7)
กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูไดรบั การคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง
ระดับ 8) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2557 เปนตนไป ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอ
แสดงความยินดีกับผูสอบคัดเลือกได ขอใหตั้งใจปฏิบัตหิ นาที่เต็มกําลังความสามารถตอไป นะคะ หมดระเบียบวาระที่ 1
เขาสูระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ
นายวทัญู วิจักษณบุญ - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา
คณะกรรมการฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล เปนกรรมการ
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา
12.30 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู
วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ก็ไดอานรายงานใหทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภาฯ
แลวนะคะ มีสมาชิกทานใดจะแกไข มีไหมคะ เมื่อไมมีสมาชิกแกไข ดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕๗
ประชุมไปเมื่อวันที่ ๑8 กันยายน ๒๕๕๗ ขอโปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ คะ
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติได
รายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชิญคะ
นายประสิทธิ์ ธนานันต - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจราง
คณะกรรมการฯ
เทศบัญญัติและแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดมีมติรบั หลักการแหงราง

-4เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 และสภาเทศบาลมีมติกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติเปนเวลายี่สบิ สี่ชั่วโมง หลังจากสภาเทศบาลลงมติรบั หลักการ เปนตนไป นั้น คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ขอรายงานสรุปผลการตรวจรางเทศบัญญัติและประชุม
พิจารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาลไดทราบ ดังนี้ ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลายี่สบิ สี่ชั่วโมง
คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ไดเชิญผูที่มสี วนเกี่ยวของ เจาหนาทีง่ บประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมรอรับ
การเสนอคําแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปรากฏวาไมมสี มาชิกสภาเทศบาลทานใด เสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาฯ ไดประชุมพิจารณารวมกัน จึงมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ตามที่นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ดเสนอ ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ธนานันต ประธานกรรมการ นายนพคุณ เขตคาม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ก็ไดอานสรุปผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติใหทปี่ ระชุมทราบแลว ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอ
คําขอแปรญัตติเปนเวลายี่สบิ สี่ชั่วโมง ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด และมีมติ
ใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ในวาระที่ 2 ไมมีการอภิปรายและไมตอ งลงมติ เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ
นะคะ ตอไปเปนการพิจารณา ในวาระที่ 3 ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ ดิฉันจะถามมติทปี่ ระชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดโปรดยกมือคะ
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบริหารคะ
นายเรืองรัตน รัตรโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูท รงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
เนื่องดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความประสงคจะพัฒนาปรับปรุงหองสงเสียงตามสายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพือ่
เปนการรักษาอุปกรณเครือ่ งเสียงใหมปี ระสิทธิภาพการใชงานไดนาน อีกทั้งวัสดุอุปกรณเครือ่ งเสียง จําเปนตองใชความ
เย็นในการดําเนินงานประกอบกับปจจุบันนี้เครื่องปรับอากาศที่ใชงานเสื่อมสภาพ ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได จึง
จําเปนตองโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนเงินจํานวน ๒๘,๐๐๐ บาท โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง โอนลดครั้งนี้ จํานวน ๒๘,๐๐๐ บาท โดยโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจายเพื่อการลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงินจํานวน
๒๘,๐๐๐ บาท เหตุผล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเสนอญัตตินี้ มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เมือ่ ไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ

-5ไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ดวยคะแนน
เสียง เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญคณะผูบริหารคะ
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
รายงานการดําเนินการตามโครงการสรางวิทยากรการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2557 ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดใหความ
เห็นชอบในการพิจารณางบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษาหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆเปนคาใชจา ย ตามโครงการสรางวิทยากรการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น วงเงินงบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากเทศบาลฯไดรับการจัดสรรงบประมาณในชวงปลายป
งบประมาณ ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเทศบาลดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาโครงการดังกลาวจํานวน ๕ รุนๆละ
๕ วัน รวม ๒๕ วัน จึงไมสามารถดําเนินการตามโครงการดังกลาวไดทันในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ไมไดกําหนดเกีย่ วกับการกันเงินในหมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุไว ดังนั้น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงจะดําเนินการรายงานขอทําความตกลงกรณีไมสามารถปฏิบัตติ ามระเบียบฯ โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัตเิ พื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบตั ิ ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได ทัง้ นี้ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จะดําเนินการเบิกจายเงินดังกลาวตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดแลว และไดรบั อนุมัติการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม มีไหมคะ เมื่อไมมสี มาชิกทานใด
ประธานสภาฯ
ประสงคทจี่ ะเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด คณะผูบริหาร
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง ผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณ
ทานสื่อมวลชน เคเบิล้ ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม
ดิฉันขอปดการประชุมคะ
ปดประชุมเวลา 15.50 น.
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