
 
 
 
 
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 3/2  ประจําป พ.ศ. 2558 
 วันที่  29 กันยายน  2558  เวลา  14.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
 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 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
15 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต -ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ -ติดภารกิจ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1    
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป (สป.) 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 5 
8 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.รร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
2 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.รร.อนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
4 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง 
5 นายบุญยัง  ถินคําเชิด บุญยัง ถินคําเชิด ผอ.รร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
6 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
7 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค โพธิ์เนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
8 นายงธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.รร.เทศบาลวัดปาเรไร 
9 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 

10 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
11 นางทิมาพร  จันทรถง  ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
12 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัด ุ
13 นายสุพัฒน คําภักด ี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.รร.เทศลบาลวัดเวฬุวัน 
14 นายจักรี  เกียรติขจร จักร ี เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
15 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผอ.สํานักการศึกษา 
16 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
17 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 
18 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
19 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารีเอื้อ ประธานชุมชนมั่นคงพฒันา 
2 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง กรรมการชุมชนโรงเรียนเมือง 
3 นายเรืองวุฒิ  กฤตตาคม เรืองวุฒิ  กฤตตาคม รองประธานชุมชนคุมวัดเวฬุวัน 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 นายมานิตย  รูยืนยง มานิตย  รูยืนยง กรรมการชุมชนวัดเหนือ 
6 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
7 นายจําลอง  ศรีบุญเมือง จําลอง  ศรีบุญเมือง กรรมการชุมชนโรงพยาบาลรอยเอ็ด 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3/2 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม 
ขอเรียนเชญิทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ  และดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   เรียน ทานโรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจงัหวัด  คณะผูบริหารเทศบาล  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามญั ครั้งที่ 3/2 
ประจําป พ.ศ. 2558 มสีมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ        
การประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3/1       
ประจําป พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 26 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 26 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/1 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3/1 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
16.30 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือไม ขอเชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกแกไข ผมขอมติ        
ที่ประชุมนะครบั สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/1 
ประจําป ๒๕๕8  ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕8  ขอโปรดยกมือครับ  สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ครบั 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองคลัง 
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั   

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เตมิ ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และโอนเงินงบประมาณ 
ไปตั้งจายรายการใหม ตอสภาเทศบาล ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ปรากฏวามีรายจาย  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
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สิ่งกอสราง ที่มีความจําเปนตองใชจายเงิน แตไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามสิง่ที่ 
สงมาดวย ดังนี้ งบประมาณรายจายเพิม่เติม ฉบบัที่ 3  1. คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 5,080,400 บาท  
2. คาที่ดินและสิง่กอสราง จํานวน 12 รายการ จํานวนเงิน 11,430,000 บาท บญัชีโอนเงินงบประมาณครัง้ที่  
37/2558  1. คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 7,590,000 บาท รวมทัง้สิ้น จํานวน 20 รายการ 
 จํานวนเงิน 24,100,400 บาท หลกัการ ขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เพื่อกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
สิ่งกอสรางทีม่ีความจําเปนตองใชเงิน กรณีที่ยงัมิไดกอหนี้ผกูพันตามระเบียบฯ เหตผุล เนื่องจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
มีความจําเปนตองใชจายเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางดังกลาว เมื่อดําเนินการจัดซือ้จัดจางแลวเสร็จ 
และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงินและการ 
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ความวา “กอหนี้ผูกพัน แตมีความ 
จําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานอนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา 
หนึ่งป ฯลฯ” จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พิจารณาอนมุัติตอไป ขอ แสดงความนับถือ นายบรรจง  
โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายวิวิฒน  ธนะแพสย -    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ครบั ขอเชิญ  
ประธานสภาฯ       เมื่อไมมทีานใด  ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพือ่ลงมติ  สมาชิกทานใด   
เห็นชอบดวยกบัญัตติขออนมุัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ของกองคลัง โปรดยกมือครบั  
เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    หมดระเบยีบวาระที่  3  เขาสูระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ ทานโรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจังหวัด    
 คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทกุกอง  
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน  ที่มารวมสงัเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้  
และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ 
การประชุม ผมขอปดการประชุมครบั 

ปดประชุมเวลา 14.15 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5                         ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เลขานุการสภาเทศบาล 

ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) 

ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล) 

ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)    

รับรองแลว 
    วิวัฒน   ธนะแพสย 

        (นายวิวัฒน   ธนะแพสย) 
                            ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 


