
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559 

วันที่  20 กันยายน  2559  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย    
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - - ลาปวย - 
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู - - ลาปวย - 

10 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
12 นายวริน   ศิริพานิช วริน   ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  - - ลาปวย - 
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   - - ลาปวย - 

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - ติดภารกิจ - ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   
 - - - 
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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 นายธนพนธ ปฐมกําเนิด ธนพนธ ปฐมกําเนิด หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
2 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
3 นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
4 นายอลงกรณ  นาเมืองรักษ อลงกรณ  นาเมืองรักษ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
5 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
6 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
7 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ  
8 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
9 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

10 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รอง ผอ.สํานกัการศึกษา 
11 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
12 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
13 นางเพ็ญละดา  สระแกว เพ็ญละดา  สระแกว หน.ฝายบรกิารสาธารณสุข 
14 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
15 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
16 นายสงา  นามวิชัย สงา  นามวิชัย หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
17 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
18 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
19 นางกิติพร ตราตร ี กิติพร ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
20 ด.ต.สาธิต  โคกทม สาธิต  โคกทม จนท.ตํารวจ 
21 นายวราวิทย  รัฐถาวร วราวิทย  รัฐถาวร ผช.จนท.เทศกจิ 
 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ  เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุม             
ครบองคประชุม  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั 
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นายพิเชฐ  สุขเพสน     -  เรียน คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผูอํานวยการสํานัก 
ประธานสภาฯ  ผูอํานวยการกองทกุกอง หัวหนาฝาย / งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุม   
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นกระผม
ใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศ จังหวัดรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอนครบั  

นายสุเวช  ชัยทองด ี    - ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภาฯ      ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ดวยนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ดใหผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ด เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ในการขอรับความเห็นชอบ  ในการ
ดําเนินการปรบัปรุงสถานที่แขงขันนักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
ครั้งที่ 34 ประจําปการศึกษา 2559 “รอยเอ็ดเกมส” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 
2559 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล              
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด จงึเรียกประชุมสภาเทศบาล            
เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 
2559 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559  นายอนุสรณ  แกวกังวาล ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด  

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว กระผมขอดําเนินการประชุม   
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  เรื่องการรบัโอนขาราชการประเภทอื่นมาดํารงตําแหนงในเทศบาล นายสนิท  ชาระมาตย 
ประธานสภาฯ  ตําแหนงวิศวกรไฟฟาปฏิบัตกิาร ฝายกําหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะสวน
เครื่องจักรกลไฟฟา สํานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน มาดํารงตําแหนงวิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ งานไฟฟาสาธารณะ 
ฝายการโยธา กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนไป ในนามเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ยินดีตอนรับพนกังานใหม ขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถตอไป นะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 
เขาสูระเบยีบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2          
ประจําป  2559  ประชุมเมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2559   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ไดอานรายงานใหทีป่ระชุมทราบ 

นายวทัญู  วิจักษณบุญ- รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 24 สงิหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
3. นายวทัญู วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล       
เมืองรอยเอ็ด ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 
2559 โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล           
เปนกรรมการ  นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลาขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2559           
ณ หองประชุมสภาเทศบาล เมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจดัทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปน
รายงานการประชุมทีเ่ปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จงึเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารับรองตอไป         
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ  
นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 



- 4 - 

 

 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว        
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด จะแกไข เชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานแกไข สมาชิกทานใด 
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 
ประชุมเมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2559 โปรดยกมอืครับ สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท                      
หมดระเบยีบวาระที่ 2 เขาสูวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของสํานักการศึกษา  ขอเชิญคณะผูบริหารครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศกึษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิง่กอสราง ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น  เพื่อใหการ
พัฒนาเทศบาล ตลอดจนแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองโอน
งบประมาณรายจายโครงการที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตผุล  ดังนี้ หลักการ       
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการใหมจํานวน ๔,๘๖๓,๒๐๐ บาท ดังนี ้โอนลด ดานบริการชุมชน
และสงัคม งบบุคลากร แผนงานการศึกษา  งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนกังานจํานวน ๔,๐๖๓,๒๐๐ บาท งบดําเนินการ แผนงานการศึกษา   
งานระดับมัธยมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัด ุคาใชสอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งเปนรายการใหม งานบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินรายได) หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง            
คาครุภัณฑ ๑. ครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว ๙๕๔,๒๐๐  บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังนี้ ๑.๑ พัดลมติดผนัง  
ตั้งไว ๔๗,๔๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน ๖ เครื่อง ๑.๒ พัดลมไอเย็น ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน ๑๐ เครื่อง ๑.๓ โตะ-เกาอี้นักเรียน ตั้งไว ๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้
โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมฯ ผลิตจากไมยางพารา จํานวน ๖๐ ชุด ๑.๔ โตะ-เกาอี้นักเรียน ตั้งไว ๙๔,๘๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมฯ มอก. จํานวน ๖๐ ชุด ๑.๕ โตะ-เกาอี้ครู ต้ังไว ๔๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู ระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ จาํนวน ๑๐ ชุด ๑.๖ เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว 476,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑7 เครื่อง ๒. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว ๔๘๗,๒๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ดังนี ้๒.๑ เครื่องมลัติมเิดียโปรเจคเตอร ตั้งไว ๔๔๘,๐๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร จํานวน ๑๖ เครื่อง ๒.๒ จอโปรเจคเตอร ตั้งไว ๓๙,๒๐๐ บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอแขวนโปรเจคเตอร มอืดึง (Wall screen) จํานวน ๑๔ ชุด ๓. ครุภัณฑงานบานงานครัว   
ตั้งไว ๑๖,๓๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี้ ๓.๑ ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส 3 กอก (ตอทอ) 
(หนาเวา) แกนทองเหลือง จํานวน ๑ เครื่อง  ๔. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดังนี ้๔.๑ เครื่องขยายเสียงพรอมอปุกรณจํานวน ๑ ชุด  ๕. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป  
ตั้งไว ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ดังนี ้๕.๑ จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 
ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ตั้งไว ๔๙๔,๐๐๐ บาท  ๕.๒ จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียน
เทศบาลหนองหญามาฯ ตั้งไว ๔๙๙,๐๐๐ บาท ๕.๓ จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ตั้งไว ๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่จัดซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทายญัตตินี ้
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คาที่ดินและสิง่กอสราง ๑. คากอสรางแทนรับรางวัล ประกอบดวยแทนรบัรางวลัขนาดใหญ จํานวน 5 ชุด แทนรับรางวัล
ขนาดเล็ก จํานวน 5 ชุด เปนเงิน 84,000 บาท  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ๒. คากอสรางปรบัปรุงสนาม
กีฬาเปตอง ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 125 เมตร เปนเงิน 177,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) 
๓. คาจางเหมาทําปายบอกทางไปสนามกีฬา ขนาด 1.2 x 2.40 เมตร จํานวน 97 ปาย เปนเงิน 48,500 บาท  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ๔. คากอสรางที่นั่งชมกีฬาภายในโรงยิมขนาด 2.1 x 4.45 เมตร จํานวน 4 ชุด 
เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ๕. คาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา จํานวน 2 หลงั โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จาํนวน 1 หลัง โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 1 หลัง 
และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จํานวน 1 หลัง รวม 5 หลัง โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,215 ตารางเมตร เปนเงิน 
500,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) ๖. คากอสรางปรับปรงุสนามกีฬาและบรเิวณโดยรอบ        
ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ โดยทําการปูบล็อกทางเทาคอนกรีต จํานวนไมนอยกวา 420 ตารางเมตร  
วางคันหินสําเร็จรูป ขนาด ๐.15 x 0.30 x 1.00 เมตร จํานวนไมนอยกวา 435 เมตร กอสรางถนน คสล.  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร กอสรางรางระบายน้ํารางยฝูาวี คสล.ยาวไมนอยกวา 12 เมตร  
เปนเงิน 500,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ๗. คากอสรางที่นัง่นักกีฬา ขนาด 0.5 x 4.90 เมตร  
จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 75,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ๘. คากอสรางอัฒจรรย ขนาด 3.0 x 4.00 
เมตร 5 ชั้น จํานวน 10 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) เปนเงิน 500,000 บาท ๙. คากอสรางหลงัคาคลมุ
ทางเชื่อมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทางเดินเทา ขนาดกวาง 1.95 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 2.10 เมตร เปนเงิน 
300,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) รวมโอนไปตั้งเปนรายการใหม เปนเงิน ๔,๘๖๓,๒๐๐ บาท      
(สีล่านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) เหตผุล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงิน
ดังกลาวกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติการเรียนการสอน มีสือ่ที่ทันสมัยกบัเหตุการณปจจุบันและเพียงพอ 
ตรงตามความประสงคของโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองซือ้ครุภัณฑนอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ครู ผูปกครองและนักเรียนโรงเรียน ในสงักัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น เพื่อปฏบิัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไข
เพิ่มเตมิ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ขออนุมัติ 
จากสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานอาทิตย  กฤตตาคม ครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครบั ผมนายอาทิตย  กฤตตาคม        
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 2 จากที่ผมดูในญัตติ และรายละเอียดในการใช       
โอนเงินไปใชในรายการใหม เปนสิ่งที่ดีครบั ทานประธาน เพราะผมดูในรายละเอียดแลว เกี่ยวกับงานกีฬาที่เราจะจัด
เดือนธันวาคม ถาเราไมใชเงินสวนนี้ตอนรับแขกบานแขกเมอืง ผมคิดวาก็ยากอยู ผมดูแลว ตัวเลขยังนอย อยากเรียน 
ทานประธานฝากไปถึงผูบริหารดวย หางบสงเสริมใหเยอะกวานี้หนอย เพราะวางานกีฬาระดับประเทศ โดยเฉพาะ
โรงเรียนกีฬาทองถิ่นของเรา ควรจะพรอม อยาใหขาดตกบกพรอง กฝ็ากทานประธานไปถึงยังผูบริหารครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
ประธานสภาฯ  กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของสํานักการศกึษา  โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติ        
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหารครับ 
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นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝายปองกันและรกัษาความสงบเรียบรอย   
สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเปนในการกอสรางศาลาพกัผอน โครงสรางเหล็ก ขนาด 12.25 X 5.5 เมตร 1 ชั้น  
จํานวน 1 หลัง  ประจํางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรบัใชเปนสถานที่บริการประชาชนผูมาติดตอราชการ    
และใหบริการขอมลูขาวสารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงเปนการพฒันาและปรับปรุงสถานที่   
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณคากอสราง 450,000.- บาท  เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕9  ในสวนนี้ไว  จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานการศึกษา   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเพิม่ตางๆของพนักงาน   
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ หลักการ โอนเพิม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง รายการคากอสรางศาลาพักผอน จํานวน 1 หลงั รวมขอโอนเพิม่ 450,0๐๐ บาท โอนลด แผนงาน  
การศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
งบประมาณต้ังไว  37,000,800.- บาท คงเหลือ 12,853,134.47 บาท  ขอโอนลด 450,000.- บาท เหตผุล 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑   
หมวด ๔ ขอ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ    
ที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืง
รอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควร
อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4  เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  ไปแลวน้ัน ปรากฏวา         
จากการบริหารงบประมาณรายจาย ต้ังแตตนปทีผ่านมาเปนไปดวยความรอบคอบ ประหยัด และคุมคา จึงทําให
งบประมาณรายจายบางแผนงานทีบ่รรลุวัตถุประสงคแลว แตยังมีงบประมาณเหลอืจายซึ่งผูบริหารเห็นวาสมควร          
ที่จะโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิง่กอสราง  เพื่อเปนการปรบัปรุงพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน หลกัการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการ
ใหม จํานวน 7,102,000 ดังนี ้ โอนเพิ่ม ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทครุภัณฑ 1 รายการ โครงการจัดซือ้รถบรรทุกดเีซล 
ขนาด 1 ตัน 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แคบ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  722,000 บาท ประเภทที่ดนิ
และสิง่กอสราง 6 รายการ โครงการซอมปรบัปรุงสะพาน จส.3  ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด งบประมาณ 
320,000 บาท  โครงการปรับปรงุระบบระบายนํ้าถนนรณชัยชาญยุทธ ชวง ซอย 19 - ซอย 23 ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด งบประมาณ 500,000 บาท โครงการปรบัปรงุระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ เชื่อมถนนซอย 45  
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด งบประมาณ  250,000 บาท   โครงการติดตั้งปายบอกซอย จํานวน 30 ปาย 
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งบประมาณ 300,000 บาท โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรฐักิจไคลคลา ซอย 6/1 จํานวนเงิน 
3,510,000 บาท โครงการปรับปรุงทางเทารอบแหลงทองเที่ยวบึงพลาญชัย ระยะที่ 2 งบประมาณ 1,500,000 บาท               
รวมขอโอนเพิ่ม 7,102,000 บาท  โอนลด แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน
(ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน งบประมาณตั้งไว 37,000,800 บาท ขณะนี้คงเหลือจํานวน 
10,381,134.47 บาท โอนลด 7,102,000 บาท เหตุผล เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอแสดงความนับถือ 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด  

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของกองชาง  โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบ
วาระที่ 5  เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของสํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดวยหองน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (หลังใหม) ไดกอสรางเมือ่ป พ.ศ. 2542 ปจจบุันมสีภาพการใชงานที่
ไมเหมาะสมแกการรองรบัการใหบริการประชาชนและหนวยงานที่เพิม่มากขึ้น สํานักปลัดเทศบาล มีความจําเปนในการ
ปรับปรงุหองน้ํา เพื่อใหเกิดความสวยงาม อํานวยความสะดวกผูมารบับริการ โดยกอสรางปรบัปรุงหองน้ํา 3 ชั้น    
จํานวน 6 หอง ขนาดพื้นที่ 92 ตารางเมตร งบประมาณการกอสราง 1,300,000 บาท เนือ่งจากเทศบาลเมืองรอยเอด็  
ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 ในสวนน้ีไว จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานการศึกษา        
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน เพื่อตั้งจาย
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาที่ดินและสิง่ปลกูสราง รายการคาปรับปรงุหองน้ําอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด (หลงัใหม) รวมขอโอนเพิม่ 1,300,000 บาท โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  งบประมาณต้ังไว   
37,000,800  บาท คงเหลอื 12,403,134.47 บาท ขอโอนลด 1,300,000 เหตผุล เพื่อใหเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27           
การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง ทีท่ําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน          
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบญัชีโอนงบประมาณ  
ที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมอืง
รอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของสํานกัปลัดเทศบาล  โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
หมดระเบยีบวาระที่ 6  เขาสูระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระที่  7 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
หลักการ ตามทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ซึ่งเทศบาลฯ ไดประกาศใชไปแลวน้ัน เพื่อใหการพฒันาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชมปีระสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสทิธิภาพและประโยชนสูงสุดตอองคกร  จึงจําเปนตอง 
โอนงบประมาณรายจายที่ไดตั้งไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร  เนื่องจากครภุัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานหลายรายการชํารุด เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใชงาน  และคณะกรรมการไดตรวจสอบสภาพแลวหากสงซอมจะเสียคาใชจายสงูไมคุมคา ประกอบกับ
ปริมาณงานที่เพิม่มากขึ้น ทําใหจําเปนตองจัดหาครุภัณฑเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  จงึขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2559  จํานวน 38,200 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายดังตอไปนี ้โอนเพิ่ม           
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑสํานกังาน รายการ 1. ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นทรงสูงดานบนกระจก ดานลางทึบ ขนาดกวาง      
ไมนอยกวา 91 ซม. ลึกไมนอยกวา 45 ซม. สูงไมนอยกวา 180 ซม. จํานวน  2  ตู  ราคาหลังละ 6,500  บาท     
เปนเงิน 13,000 บาท 2. เกาอี้ผูบรหิารมีโชคปรบัระดับความสูงได จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ 4,000 บาท 
3. เกาอี้สําหรบัพนักงาน จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  2,000  บาท  4. โทรศัพทไรสายแบบโชวเบอรโทร จํานวน  
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  3,200  บาท เปนเงิน 6,400 บาท ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เครื่องสํารองไฟ     
ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท เปนเงิน 12,800  บาท  รวมโอนเพิ่ม จํานวน  
38,200  บาท   โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา) 
ประเภท  เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน งบประมาณตั้งไว  37,000,800  บาท ขณะนี้คงเหลือ 4,779,134.47 บาท   
โอนลด 38,200 บาท เหตผุล ในการโอนงบประมาณมาตัง้จายเปนรายการใหมตามวงเงินดังกลาวนั้นกอใหเกิด
ประโยชนกบัเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานใหดียิ่งขึ้น  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4 
ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินีเ้พื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
หมดระเบยีบวาระที่ 7  เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่  8 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
หลักการ ดวยเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไดจัดตัง้ศูนยบรกิารสาธารณสขุ 1 (วัดเหนอื) ใหเปนหนายบรกิารประจํา (Cup sprit)    
มีหนาทีร่ักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ที่ผานมาไมไดรบัความสะดวก  เนื่องจากรถยนตสําหรบับริการ
และออกหนวยในชุมชนไมเพียงพอตองขอยมืจากสวนงานอืน่มาใช  เพื่อปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการ
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ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองซื้อรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อใชในการออกใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด และใชในกิจกรรมของศูนยบริการสาธารณสุข 1 (วัดเหนือ) เนื่องจากเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสวนน้ีไว จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน เพือ่ตั้งจายเปนรายการใหม     
ตามรายการดงัตอไปนี ้โอนเพิ่ม ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)    
ขนาด  1  ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,000 ซีซี  ขับเคลือ่น 2 ลอ แบบดับเบิล้แคป (4 ประตู) จํานวน 1 คัน  
เปนจํานวนเงิน 722,000 บาท  โอนลด แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน
(ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนกังาน งบประมาณต้ังไว 37,000,800.00 บาท ขณะนี้คงเหลือ จํานวน  
11,103,134.47 บาท  โอนลด  722,000  บาท เหตผุล เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4 ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจาย      
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชโีอนงบประมาณ ที่สงมาพรอมนี้ จงึเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียง   
เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8  เขาสูระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่  9 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองคลัง  ขอเชิญคณะผูบริหารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดวย ฝายแผนที่ภาษีฯ กองคลัง มีหนาที่ในการจดัเก็บและดูแลบํารงุรกัษาแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสินตลอดจนเอกสาร
ขอมูลตาง ๆ  ทีเ่กี่ยวของซึง่มเีปนจาํนวนมากกวาหมื่นราย สงผลใหการจัดวางเอกสารไมเปนระเบียบ เกิดความไมสะดวก   
ในการคนหาขอมลูเพื่อเปนการปรบัปรุงและพฒันาระบบการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น จงึมีความจําเปนตอง
มีชั้นวางแฟมเอกสาร เพื่อจัดเกบ็แฟมเอกสารฯ ที่มเีปนจํานวนมากใหสะดวกตอการคนหาขอมูลและเปนประโยชน      
ตอการปฏบิัติงานใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดต้ังงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในสวนนี้ไว  จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน เพือ่ตั้งจายเปนรายการใหม            
โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี ้หลักการ โอนเพิ่ม แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั  หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิง่กอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการชั้นวางแฟมเอกสาร (แบบเหล็ก) ขนาดกวาง  2  เมตร  สูง 1.90 เมตร 
หนา  0.40  เมตร  จํานวน 2 หลัง  เปนจํานวนเงิน 38,000.- บาท  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง    
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  เปนจํานวนเงิน  20,000.- บาท  รวมขอโอนเพิ่ม   
58,000 บาท โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน งบประมาณต้ังไว 37,000,800.00 บาท คงเหลือ 4,740,934.47  บาท     
ขอโอนลด  58,000 บาท เหตุผล เพื่อใหเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
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ทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ ที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อพจิารณา ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 

นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครบั ผมนายอํานวย อายุวัฒน        
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 จากที่ไดอนุมัติแตละโครงการของคณะผูบรหิาร       
ที่ไดแถลงตอสภา แลวเราก็อนมุัติ รายการตัง้จายเปนรายการใหม มีขอที่อยากตั้งขอสังเกตนิดหนอย เนื่องจากวาในการ
โอนงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรยีนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน ฝายประจํา ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ซึง่ทีผ่านมา ญัตติที่ 4 – 9 เปนเงินโอนจากแผนงานการศึกษาทั้งหมด อยากจะตั้งขอสังเกตและ
สอบถามวาทําไม สํานักการศกึษา ตั้งงบประมาณไวถึง 37  ลานบาท ยังไมไดใชจายอะไรเลยหรืออยางไร ก็อยากจะ
สอบถามวาเงินมาจากไหนถึงไดไปกระจายทุกหมวด ทุกกอง ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขพสน - ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับ       
นายกเทศมนตรี  กรณีที่มเีงินเหลือในปงบประมาณ เนื่องจากวาเดิมทีเงนิเดือนเหลานี้ก็จะอยูในหมวดของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึง่มีการปรับเปลี่ยน โอนยายหมวดจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ มาอยูในหมวดรายไดทั่วไป ซึ่งก็เปนการ
โอนงบประมาณใหกบัทางทองถิ่นทั้งประเทศ โดยคิดตามอัตรากําลงั ตามกรอบอัตรากําลงั  ซึ่งการคํานวณกรอบ
อัตรากําลงั ก็จะคํานวณต้ังแตวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ในการจัดทํางบประมาณ ป 2559 ซึ่งในระหวางการจัดทํา
งบประมาณกม็ีการเปลี่ยนแปลง มกีารโอนยายหรือเกษียณหรือในการเปลี่ยนแปลง ก็ทําใหในเงินที่ตัง้ไวก็มีสวนหนึ่ง      
ที่มีเงินคงเหลอื เนื่องจากวาเราคํานวณตัดจายเพียงวันที่ 30 กันยายน 2559 อีกสวนหนึ่งก็คือเงินในกรณีทีห่มวดอื่น   
ที่เงินไมเขาตามที่ตั้งประมาณการรายรบัไว เชน ขณะนี้เงินหมวดภาษีรายไดตาง ๆ  ที่ประมาณการไวก็ยังไมสามารถที่
ไดรับตามแผนงานทีป่ระมาณไว 30 ลานบาท แตลาสุด เมือ่ประมาณวันที่  ที่ผานมากอนวันศุกร กม็ีเงินที่เพิ่มเตมิ     
เขามาดวย แลวก็รายไดตาง ๆ  ที่เพิ่มขึ้นในชวงตนเดือนกันยายนถึงวันที่ 15 กันยายน ก็มีการเห็นตัวเลขรายไดเพิ่มขึ้น
จากการประมาณการ ก็ทําใหคาใชจายทีเ่ปนรายจายทีเ่ราตองตัดจายทกุเดือนกันยายน สามารถที่จะเปนไปตามแผนได 
สวนกรณี เงินหมวดแผนงานการศกึษาซึ่งมีความชัดเจนแลววา มีเงินเหลือ เงินเหลอืในสวนน้ีก็เปนสวนที่ทางสวนกลาง  
จะโอนเงินมาใหเปนรายไดของทองถิ่นเลย ไมตองสงกลบัคืน ไมเหมือนกับในอดีตที่อยูในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    
เมื่อสิ้นปบัญชีแลว เงินนี้ตองสงกลับคืนสวนกลาง น่ีคือการจดังบประมาณแบบใหมในป 2559  ก็ถือวาเราเปนความ   
ลงตัว เราก็ตองรอจนถึงปลายปงบประมาณวา มีเงินหมวดไหนเขามา มีเงินสวนไหนที่เหลอื เราก็ไดพจิารณาในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน นี่คือที่มาที่ไป ก็ขออนญุาตเรียนวาการตั้งนี้ ตั้งตามเกณฑที่กรมฯ 
ไดกําหนดมา ไมใชต้ังเองโดยพลการ ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
ประธานสภาฯ  กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของกองคลงั  โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติ                 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 9  เขาสูระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่  10 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุนของสํานักปลัดเทศบาล                      
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ดวยจังหวัดรอยเอ็ดขอใหองคกรปกครอง   
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สวนทองถิ่น พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดหารถรับบริจาคโลหิต ของโรงพยาบาลรอยเอ็ด ซึ่งจังหวัด
รอยเอ็ด  พิจารณาแลวเห็นวาโครงการดังกลาว เปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และประชาชนในทองถิ่นจะไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงินอุดหนุน  โดยใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดอุดหนุน
งบประมาณ จํานวน  20,000 บาท  เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่ออุดหนุน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด  ซึ่งเปนหนวยงานผูดําเนินการ โดยโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนเงินอุดหนุน ใหกับหนวยงาน
ดังกลาว จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการจายเงินอุดหนุนโดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ หลักการ ขอรับความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุนใหกับโรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน 20,000 บาท เหตุผล 
เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 67  และมาตรา 67 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง            
ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552) ความวา มาตรา 67  “เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้ฯลฯ  (8) เงินอุดหนุน”                      
มาตรา  67  ทวิ  “การจายเงินตามมาตรา  67  (8)  และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรบั
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมตัิแลว” ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพจิารณาใหความ
เห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด                                                                   

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เมื่อไมมีทาน
ใดประสงคจะอภิปราย กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยในการจายเงินอุดหนุน                 
โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 10  เขาสูระเบียบ
วาระที่ 11 

ระเบียบวาระที่  11   เรื่อง อ่ืนๆ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ หรอืไมครับ มีไหมครบั ถาไมมี กระผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทกุกอง 
หัวหนาฝาย / งาน  รวมถึงผูแทนชุมชนที่มารวมสังเกตการณการประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณทาน
สื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ  หมดระเบียบวาระการประชุม          
กระผมขอปดการประชุมครับ 

 
ปดประชุมเวลา 14.55 น. 
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ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่  
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล                              รับรองแลว 
                                                                                                                 พิเชฐ  สุขเพสน 
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