
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2/2  ประจําป พ.ศ. 2559 
วันที่  29  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   - -ลากิจ- 
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ  ชาติบัญชากร  
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  

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

 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 นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ ธรรมวัจน  วิลัยพิศ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
2 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล  นิลผาย รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
4 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
5 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
6 นางจุรพีร  คุริรงั จุรีพร  คุริรัง รอง ผอ.ร.ร.อนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม  
8 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
9 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
11 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนและกอสราง 
12 นายสงา  นามวิชัย สงา  นามวิชัย หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
13 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
14 นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ รอง ผอ.สํานกัการศึกษา 
15 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
17 นางสาวกัญญา  จําปาทิพย กัญญา  จําปาทพิย รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
18 นางทิมาพร จันทรถง ทิมาพร จนัทรถง ผอ.กองคลงั 
19 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
20 นางสาวรัชนีกร  คําภักดี รัชนีกร  คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย 
21 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองคลงั) 
22 นางทวิชา  ปรเมษฐวรากรู ทวิชา  ปรเมษฐวรากรู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  เรื่องการแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบรหิารสถานศึกษา 
ประธานสภาฯ  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน  3  ราย 1. นางสุวิมล  นิลผาย ตําแหนง ผูอํานวยการ 
สถานศึกษาวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 2. นายโกสทิธิ์  บุญสง ตําแหนง  
ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 3. นางพิกลุ   
พรมเกตุ ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
(โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด) ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ราย นางสุวิชา  ตรีนาจ  ตําแหนง  
ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม ทัง้นี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป  ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดี  
กับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถานศึกษาทุกทาน ที่ไดรับแตงตัง้ ขอใหทุกทานนําความรู ความสามารถมาพัฒนา 
สถานศึกษาใหมีความกาวหนาในทกุ ๆ ดาน ตอไปนะครับ หมดระเบยีบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2          
ประจําป  2559  ประชุมเมื่อวันที่  20 กันยายน  2559   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ไดอานรายงานใหทีป่ระชุมทราบ 

นายวทัญู  วิจักษณบุญ- รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู            
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด       
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดย          
ที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายทุธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนกรรมการ นายวทัญู 
วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลาขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด     
สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาล       
เมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไป
ตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น. ลงช่ือ 
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการ
และเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว        
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด จะแกไข เชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานแกไข สมาชิกทานใด 
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุม  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โปรดยกมือครบั สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2              
เขาสูวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระที่  3 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของสํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน                         
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2559  ไปแลวน้ัน เพื่อเปนการปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัตงิาน เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน จึงมีความจําเปนในการจัดหาเครือ่งมอืเครือ่งใช
ในการปฏิบัตงิานดังกลาว เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ในสวนน้ีไว  จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมหีลักการและเหตผุล  ดังนี้ 
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 640,700 บาท ดังนี ้โอนลด แผนงานการศึกษา     
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงานคร ูงบประมาณต้ังไว 
จํานวนเงิน 100,153,280 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน จํานวนเงิน 3,460,363.19 บาท ขอโอนลด จํานวน
เงิน 640,700 บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 640,๗00 บาท แยกเปนดานบรหิารทั่วไป แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิง่กอสราง ประเภทคาครุภัณฑสํานกังาน ต้ังไว 
106,400 บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  ดังนี้ ๑. เครื่องโทรสาร ต้ังไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร จํานวน  1  เครื่อง ๒. ตูเหลก็เกบ็เอกสารทบึ บานเปดสงู ตั้งไว 30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ     
ตูเหล็กเก็บเอกสารทบึ บานเปดสงู จํานวน 6 หลัง  ๓. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นกระจก ต้ังไว 10,000 
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน  ๒  หลัง 4. เกาอีส้ํานักงาน ตั้งไว 4,500 
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ํานักงาน  จํานวน 3 ตัว ๕. จัดซื้อพัดลมไอเย็น ต้ังไว 4,900 บาท เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน ๑ ตัว  ๖. โตะทํางานผูบริหาร จาํนวน ๑ ชุด ตั้งไว 39,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ    

ชุดโตะทํางานผูบรหิาร ประกอบดวย โตะทํางานผูบริหาร จาํนวน 1 ตัว จํานวนเงิน 22,500 บาท  เกาอี้ลกูลอจัมโบ 
จํานวน ๓ ตัว จํานวนเงิน 9,300 บาท โตะกลาง จํานวน ๑ ตัว จํานวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท ช้ันวางเอกสารไม จํานวน     
๑ ตัว จํานวนเงิน 3,000 บาท ประเภท  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 97,200 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 ต้ังไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบัสํานกังาน ตั้งไว 32,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้คอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๓. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว 21,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง ๔. เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว 6,400 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้
เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๒ เครื่อง ๕. เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร ตั้งไว ๑๕,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง     

ปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน ๒ เครื่องประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน

ครัว ดังนี้ 1. เครื่องซกัผา ตั้งไว 8,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผา จํานวน ๑ เครื่อง ดานบรหิารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 215,000 บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังนี้ 1. โตะพับ
อเนกประสงค ตั้งไว 100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้โตะพับอเนกประสงค จํานวน 60 ตัว 2. เกาอี้บุนวม ตั้งไว 
80,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีบุ้นวม จํานวน 100 ตัว 3. เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 32,100 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ดังนี้ ๑. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  ต้ังไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณ 
จํานวน 1 ชุด ๒. เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว 6,400 บาท เพือ่จายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง      
๓. เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร ตั้งไว 3,700 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อง 
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ต้ังไว 37,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี้ 1. เครื่องซักผา         
ตั้งไว 30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครือ่งซกัผา จํานวน 2 เครื่อง 2. เครื่องดูดฝุน ตั้งไว  ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 2 เครื่องดานบรหิารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกจิ      
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 43,000 บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังนี้        
1. เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว 28,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 2. พัดลมโคจร    
ติดผนัง ตั้งไว 10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ   พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 5 ตัว ๓. พัดลมตั้งพื้น ต้ังไว 5,000 
บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตัง้พื้น จํานวน 5 ตัว ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 13,000 บาท          
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี้ เตาอบไมโครเวฟ ต้ังไว  13,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เตาอบไมโครเวฟ 
จํานวน ๑ เครื่อง ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 9,000 บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ดังนี้  
1. โทรทัศนสี แอล อี ดี  ต้ังไว 9,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศนสีแอล อี ดี จํานวน 1 เครื่อง ประเภท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 80,000 บาท  เพื่อจดัซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดังนี้ 1. รถจกัรยาน       
2 ลอ ต้ังไว 36,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้รถจักรยาน จํานวน 6 คัน 2. จักรยานยนต ตั้งไว 44,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน (รายละเอยีดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑทีจ่ัดซือ้                
ตามรายละเอียดที่แนบทายญัตติน้ี) เหตผุล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามวงเงินดังกลาว        
เพื่อเปนการปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏบิัติงานเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบรกิารประชาชน           
จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑนอกมาตรฐานบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑบางรายการ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนไป    
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด  

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของสํานกัปลัดเทศบาล  โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
หมดระเบยีบวาระที่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อใหการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนแกไข
ปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและตอเนือ่ง  จงึมีความจําเปน ตองโอนงบประมาณรายจายโครงการที่ตั้งจาย
ไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตผุล  ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปน
รายการใหม จํานวน ๑,๐๒๑,๘๐๐ บาท ดังนี ้โอนลด ดานบริการชุมชนและสังคม งบดําเนินการ แผนงานการศึกษา    
งานระดับมัธยมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัด ุคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จํานวน ๒๒๑,๘๐๐ บาท รวมโอนลด เปนเงินจํานวน ๑,๐๒๑,๘๐๐ บาท โอนไปตั้งเปนรายการใหม ดานบริการชุมชน 
และสงัคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินรายได) หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ๑. ครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว ๘๔๑,๙๐๐  บาท เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑสํานกังาน ดังนี้ ๑.๑ พัดลมไอเย็น 
ตั้งไว ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมไอเย็น จาํนวน ๑๒ เครื่อง ๑.๒ โตะ-เกาอี้นักเรียน ตั้งไว ๑๖๘,๐๐๐ 
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑๐๐ ชุด ๑.๓ โตะ-เกาอี้นักเรียน ตั้งไว 
๑๒๙,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๒๐ ชุด ๑.๔ เกาอี้นักเรียน ตั้งไว 
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๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน ๒๐๐ ตัว ๑.๕ เกาอี้      
บุนวม ตั้งไว ๓๗,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน ๕๐ ตัว ๑.๖ โตะพับหนาขาว ต้ังไว ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับหนาขาว จํานวน ๒๐ ตัว ๑.๗ เกาอี้บุนวม ตั้งไว ๔,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้     
บุนวม ปรบัระดบัสงูต่ําได จํานวน ๓ ตัว ๑.๘ เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว ๑๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้
เครื่องปรบัอากาศ จํานวน ๔ เครื่อง ๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว ๑๓๔,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ดังนี ้๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน       
๕ เครื่อง ๒.๒ เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึ ต้ังไว ๑๒,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน        
๓ เครื่อง ๒.๓ เครือ่งพมิพเลเซอร ตั้งไว ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อง          
๓. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดังนี ้๓.๑  เครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑที่จัดซือ้ ตามรายละเอียดที่แนบทาย
ญัตตินี้ รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงินจํานวน ๑,๐๒๑,๘๐๐ บาท เหตุผล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจาย 
เปนรายการใหมตามวงเงินดังกลาวกอใหเกิดประโยชนสงูสุดแกทางราชการ และเพื่อใหมีครุภัณฑที่ทันสมัย เพียงพอ    
ตรงตามความประสงคของสํานักการศึกษาและโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จงึมีความจําเปนตองซือ้ครุภัณฑ   
นอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนั้น เพื่อปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิม่เติม หมวด ๔ ขอ  ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ             
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน    
รายการใหม ของสํานักการศึกษา  โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท     
หมดระเบยีบวาระที่ 4  เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองชาง  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  ไปแลวน้ันปรากฏวาจากการ
บรหิารงบประมาณรายจาย  ต้ังแตตนปทีผ่านมาเปนไปดวยความรอบคอบ ประหยัด และคุมคา จึงทําใหงบประมาณ
รายจายบางแผนงานที่บรรลุวัตถุประสงคแลว  แตยังมีงบประมาณเหลือจายซึ่งผูบรหิารเห็นวาสมควรที่จะโอนไปตัง้จาย
เปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อเปนการปรับปรุงพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เทศบาลฯ 
ตระหนักถงึประโยชนของประชาชนที่ตองใชอุปกรณในการออกกําลงักาย  ตลอดทัง้มีภูมิทัศนสวนหยอมทีส่วยงาม       
มีน้ําพุในบึงพลาญชัย เพือ่เปนการระบายอากาศทําใหน้ํามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นชวยทําใหน้ําใสสะอาด  เพื่อให        
เมืองรอยเอ็ดเกิดความสวยงามและเกิดประโยชนอยางยัง่ยืน เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมไดต้ังงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสวนน้ี  จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานการศึกษา  งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาหมวด คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ                
คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดบัอนุบาล และระดับประถมศึกษา เพื่อตัง้จายเปนรายการใหม โดยมหีลักการและ
เหตผุล ดังนี้ หลักการ ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2559 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง จํานวนเงิน 448,000 บาท ดังนี ้โอนลด ดานบริการชุมชนและสังคม                    
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอย ประเภท 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) ระดบัอนุบาล โอนลด 400,000 บาท คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
ระดับประถมศึกษา โอนลด 48,000 บาท รวมโอนลด 448,000 บาท โอนเพิ่ม ดานการเศรษฐกจิ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาครุภัณฑ
การเกษตร  ครุภัณฑการเกษตร ซัมเมริท ขนาด 11 กิโลวัตต 380 โวลล พรอมชุดใบพัดสแตนเลส จํานวน 1 ชุด  
งบประมาณ 200,000 บาท ประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง 1. ติดตั้งปายสวนหยอม ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    
จํานวน 8 ปาย  งบประมาณ 48,000.-  บาท 2. โครงการติดต้ังอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 10 ชุด  
งบประมาณ 200,000.- บาท รวมขอโอนเพิ่ม 448,000 บาท เหตผุล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมตามวงเงินดังกลาว กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการและประชาชนไดรับประโยชนอยางยัง่ยืน  ดังนั้น เพื่อให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 
ขอ 27 การโอนงบรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ ที่สงมาพรอม
นี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร ครบั 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสรายทุธ ชาติบัญชากร 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบัในประเด็นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้จายรายการใหม โดยในประเด็นนี้ เรียนถามวาติดต้ังปายสวนหยอม จํานวน 8 ปาย จะตกอยูประมาณ   
ปายละ 6,000 บาท พอจะมีรายละเอียดหรือไม คือสวนหยอมที่เราจะใชก็เปนปายทั่วๆ ไป ไมมั่นใจวาจะขนาดเทาไหร 
และอีกประเด็นหนึง่ซึง่ไมเกี่ยวกบังบประมาณ แตสิ่งที่อยากจะแนะนํา ในเรื่องของการติดตั้งอปุกรณการออกกําลังกาย
กลางแจง ซึ่งปจจุบันบึงพลาญชัยไดมีการติดตั้งเครื่องออกกาํลังกายกลางแจง นับวาเปนสิง่ที่ดี และใหประโยชนแก
ประชาชนสวนมาก ในโครงการดงักลาวนี้ก็สนบัสนุน เนือ่งจากสุขอนามัยของประชาชนที่ดีขึ้น แตเนื่องจากกิจกรรม
ดังกลาว  มีการออกกําลังกาย แลวเครื่องออกกําลังกายของเดิมมีการตั้งงบประมาณไวแลว อยากจะฝากคณะผูบริหาร    
วาถามีการชํารุดไป ใหมีการบรูณาการของเกาดวย นอกจากจะมีการซื้อของใหมเขามาแลว ผมจงึตั้งประเด็นขอสงัเกต             
เพื่อเรียนทานประธาน 2 ประเด็นครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ขอบคุณทานสรายุทธ ครับ ขอเชิญทานรองฯ เรืองรัตน รตันโภคาสถิต ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติขอ ขอบคุณในคําถาม    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่ไดต้ังขอสังเกตไว 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเกี่ยวกับเรือ่งปาย ปายสวนหยอมที่ทาง
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดจะทํานั้น เปนลักษณะ 2 ดาน ซึ่งจะมรีายละเอียดแบบแปลนซึ่งทางดานสถาปนิกไดออกแบบไว
เรียบรอยแลว จะไดนําเรียนใหทานสมาชิกไดรบัทราบ ซึ่งไดคํานวณตามคุณลักษณะของวัสดุตามเปนที่เรียบรอย ตัวอยาง
ที่เราจะเห็น ก็คือปายบรเิวณที่ติดเกาะกลางถนนแยกไปอําเภอจตุรพักตรพิมาน และแยกไปบานหนองหญามา ซึ่งเหตผุล
หนึ่งที่ของบประมาณจะเปนปาย 2 ดาน อคริลิก ขนาดตามแบบแปลนรายละเอียดซึ่งกองชางไดออกแบบไวเปนที่
เรียบรอยและจะไดนําสงทานสมาชิกไดรับทราบเพิ่มเติม ประเด็นที่ 2 คือเครื่องออกกําลงักายกลางแจง เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดโดยกองชาง ก็ไดดําเนินการซอมบํารุงมาเปนระยะ แตเนื่องจากวายังมีบางสวนซึง่ตองซอมบอยและก็ไมสามารถ 
ที่จะซอมแซมได อันนี้ก็คือเหตผุลหนึง่ที่ของบประมาณไปตัง้จายเปนรายการใหม ในการซื้อทดแทน 10 ชุด ดวยกัน     
ซึ่งจะประกอบไปดวยบริเวณถนนเทศบาลบํารุง สวนใหญ และมบีางสวนที่บริเวณถนนริมคลอง ทางดานทิศตะวันตก    
ทิศใต และทางดานทิศเหนือ รวมทั้งบางสวนกม็ีการบํารงุรกัษาดวย อันนี้ก็คือในสวนของ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
สวนของกองชางมีการบํารุงรักษาอยูอยางตอเนื่องในกรณีทีเ่กินกวาและไมสามารถทีจ่ะซอมแซมได ก็จะใชวิธีซื้อทดแทน 
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อันนี้เฉพาะงบประมาณมจีํากัด ในครั้งนี้ถือวาเปนโอกาสอันดีที่ไดโอนรายจายงบประมาณ โอนลดจากสํานกัการศึกษา  
มาตั้งจายเพื่อการนี้ ก็ถือวาเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ตอสุขภาพของประชาชน เพราะฉะนั้นก็ใชสวนนี้ในการ      
ที่จะไปทดแทนเครื่องออกกําลังกายที่ไมสามารถซอมแซมได จํานวน 10 ชุด ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีหรือไม โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใด
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย กระผมขอปดอภิปราย เพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการ
โอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกองชาง  โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควร
อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5  เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบรหิารทั่วไป และงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ  ซึ่งเทศบาลไดประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลฯ จําเปนตองมีวัสดุอปุกรณเครื่องมือเครื่องใชทีท่ันสมัย สามารถรองรับระบบ
เทคโนโลยีในดานตาง ๆ นาํมาปฏิบัติงานแลวเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ดังนั้น จึงตองโอนงบประมาณรายจายทีไ่ดต้ังไว
แลว ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ       
ที่จําเปน โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี หลักการ เนื่องจากครภุัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานหลายรายการชํารุด เสือ่มสภาพ  
ตามอายุการใชงาน และคณะกรรมการไดตรวจสภาพแลวหากสงซอมจะเสียคาใชจายสูงไมคุมคา ประกอบกับปริมาณงาน     
ที่เพิ่มขึ้น ทําใหจําเปนตองจัดหาครภุัณฑ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน และ
กิจการเทศบาล ผานชองทางมัลติมีเดียมากขึ้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํป พ.ศ. 2559 จํานวน  
48,100 บาท เพื่อเปนคาใชจายดังตอไปนี ้โอนลด ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น รายการคาจัดการเรียนการสอนรายหวัระดบัประถมศึกษา งบประมาณต้ังไว 5,270,600 บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 342,028 บาท ขอโอนลด 48,100 บาท รวมโอนลด จํานวน 48,100 บาท โอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร รายการ 1) จัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000  
บาท ประกอบดวย มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเรว็ไมนอยกวา 3.3 GHz 
หรือดีกวา  มีหนวยความจาํหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  มขีนาดไมนอยกวา 4GB มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  มแีปนพิมพและเมาส  มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกวา และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  2) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด  800 VA  ราคา  
3,200 บาท  จาํนวน  1  เครื่อง ประกอบดวยกาํลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)   สามารถสาํรองไฟฟา
ไดไมนอยกวา 15 นาที  3) จัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet ราคา 7,900 บาท จาํนวน        
1 เครื่อง ประกอบดวย สามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ  FAX  ภายในเครื่องเดียวกัน ใชเทคโนโลยีแบบพน
หมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi มีความเร็วในการพมิพ
รางขาวดาํไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที  มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนา    
ตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ          
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi สามารถถายสาํเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดาํ สามารถทํา
สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  แบบ10/100 /1000 Base-T หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
(Wi-Fi) ได  สามารถใชไดกับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  งานวางแผน
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สถิติและวชิาการ หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร     
แบบโนตบุค สาํหรบังานประมวลผล   จาํนวน  1  เครื่อง ราคา 21,000  บาท   ประกอบดวย มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core)  มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 8 GB      
มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 
1,366x768 Pixes และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย  มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi        
และ Bluetooth (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจาํป  2559) รวมโอนเพิ่ม        
ไปตั้งจายเปนรายการใหม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,100 บาท  เหตุผล การโอนงบประมาณในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่จะมีวัสดุอุปกรณ ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ และนํามาเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานให
ดีย่ิงขึ้น  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ. 2541 และทีแ่กไขเพิ่มเติม หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง     
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอาํนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น             
จึงเสนอญัตติน้ีเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท        
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของกองวิชาการและแผนงาน  โปรดยกมือครับ เปนอนัวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
หมดระเบยีบวาระที่ 6  เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่  7 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดจัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุข 1 (วัดเหนือ) ใหเปนหนวยบรกิารประจํา (Cup Split) มีหนาที่
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ปจจบุันมีความตองการครุภัณฑที่จําเปน ประจําหนวยงานและถนน
ภายในบริเวณศูนยบรกิารสาธารณสุข 1 (วัดเหนือ) ก็ยังไมไดมาตรฐาน เพื่อพฒันาเครื่องมือ เครือ่งใช และสถานที่
ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองจัดซือ้ครุภัณฑ และกอสรางปรับปรงุถนนภายในบรเิวณ ใหเกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยกบัเจาหนาที่และประชาชนที่มารับบริการ โดยมหีลักการและเหตผุลดงันี้ หลักการ เนื่องจากเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในสวนนี้ไว จึงขออนุมัติโอนเงินจากแผนงาน
การศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงนิเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการดังตอไปนี้ โอนลด ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน งบประมาณตั้งไว 
37,000,800 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 10,381,134.47 บาท ขอโอนลด 452,000 บาท รวมโอนลด 
452,000 บาท  โอนไปตั้งเปนรายการใหม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง รายการ จัดซือ้ถังดับเพลิง 
ชนิด C ใชกาซคารบอนไดออกไซด หรือน้ํายาเหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC จํานวน 2 ถัง เปนเงิน 6,000 บาท ครุภัณฑ
งานบานงานครัว รายการ จัดซือ้ผามานกั้นระหวางหองและเตียงผูปวย จํานวน 2 หอง ไดแก หองสังเกตอาการและหอง
นวดแผนไทย เปนเงิน 20,000 บาท ครุภัณฑสํานกังาน รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 18,000 
BTU พรอมติดตัง้ จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 56,000 บาท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ กอสรางปรบัปรุงถนนภายใน
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (วัดเหนือ) กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ขนาด 400 ตารางเมตร กอสรางรางยฝูาวี 
กวาง 0.55 เมตร ยาว 36 เมตร เทคอนกรีตทางเทา หนา 0.07 เมตร ขนาด 10 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
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ประมาณการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท รวมโอนเพิ่ม 452,000 บาท เหตุผล ในการ
โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงินดังกลาวกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และเพื่อใหมี
ครุภัณฑที่ทันสมัย เพียงพอตอการใหบริการประชาชนของศนูยบริการสาธารณสุข 1 (วัดเหนือ) จึงมีความจําเปนตองซือ้
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทีท่ําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน รายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ นาย
บรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7  เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่  8 ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ดวยตามมติสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมหมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ไมสามารถจัดซื้อจัดจางและกอหนีผู้กพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตมีความจําเปนตองใช
เงิน รวมเปนเงินทัง้สิ้น 16,865,000 บาท ตามรายละเอียดแนบทาย ดังนี้ 1. คาที่ดินและสิง่กอสราง เงินงบประมาณ 
2559 ที่กอหนีผู้กพันไมทันภายในป 2559 จํานวนเงิน 2,359,600 บาท 2. สภาฯ อนุมัติ วันที่ 20 กันยายน 2559 
รวมทั้งสิ้น 14,505,400 บาท แยกเปน 2.1 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 4,062,900 บาท 2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 10,442,500 บาท หลักการ เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด กันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่มีความจําเปนตองใชเงินงบประมาณ กรณีที่ยงัมิไดกอหนีผู้กพันตามระเบียบฯ เหตผุล 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงินการเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ความวา “กรณีที่มรีายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนีผู้กพัน แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปนี้อีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน      
ขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ฯลฯ” 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตัง้งบประมาณเพื่อการจัดซือ้ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น 3. รายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑสํานกังบประมาณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ไดตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาด ขอแสดงความนบัถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง                   
โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8           
เขาสูระเบยีบวาระที่ 9 
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ระเบียบวาระที่  9 ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ดวยตามมติสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมหมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ไมสามารถจัดซื้อจัดจางและกอหนีผู้กพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตมีความจําเปนตองใช
เงิน รวมเปนเงินทัง้สิ้น 2,610,600 บาท ตามรายละเอียดแนบทาย ดังนี้ 1. คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 2,062,600 บาท 
2. คาที่ดินและสิง่กอสราง จํานวนเงิน 548,000 บาท หลกัการ เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กันเงินใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ทีม่ีความจําเปนตองใชเงินงบประมาณ กรณีที่ยงัมิไดกอหนี้ผกูพันตามระเบียบฯ 
เหตผุล 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงินการเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ความวา “กรณีที่มีรายจาย หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนีผู้กพัน แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปนีอ้ีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ป ฯลฯ” 2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 3. รายการครุภัณฑที่ไมมกีําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานกังบประมาณ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาด ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมอืง
รอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง                   
โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ  เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 9           
เขาสูระเบยีบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่  10   เรื่อง อ่ืนๆ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ เชิญทานประสิทธิ์  ธนานันต ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายประสิทธิ์  ธนานันต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผมนายประสทิธิ์ 
สมาชิกสภาฯ  ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 เรื่องถนนชํารุด ชวงจากสหพันธทัวรไปถึง 
สี่แยกบญุกวาง มีถนนหลายเสนที่กําลังรอการบํารุงรักษา ซึง่หากปลอยไปก็จะเปนปญหาของเทศบาล และประชาชน 
เปนอยางยิง่ สวนทีเ่ราไดดําเนินการกอสรางมาเปนระยะเวลานาน เมื่อ 4-5 ป โดยสวนใหญเริ่มจะมปีญหาเรื่องระหวาง
ชวงตัด Joint  ซึ่งเปนชวงที่มีการหยอดยางมะตอย ความคิดของผมเห็นวา ควรจะดําเนินการซอมแซมในจุดนี้ จงึฝาก
ทานผูบริหารชวยดําเนินการแกไขในอนาคตดวย ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานรองฯ เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณทานประสิทธิ์        
รองนายกเทศมนตรีฯ ธนานันต ตองขออนุญาตเอยนาม ที่ไดตั้งขอสังเกตและแจงขาวสารเรือ่งการบํารุงรักษาถนน
ภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะอยางยิง่ชวงรอยตอ หรือชวง Joint รอยตอของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึง่ภายในเขต
เทศบาลเมอืงมหีลายแหง ซึง่เปนการหยอดแอสฟาสตกิสลงไป ซึ่งแอสฟาสตกิสคอนกรีตจะมีอายุในการใชงานประกอบ
กับปจจัยอืน่ ๆ ไมวาจะเปนเรือ่งความรอนในชวงฤดูรอน หรือฝนที่มีน้ําทวมขงั รวมทั้งเสนทางที่มีการคมนาคมหนาแนน 
ตัวนี้ก็ทําใหการเสือ่มอายุของยางมะตอยนั้นเร็วมากยิ่งขึ้น กเ็ปนเรื่องที่ดีที่กองชางจะไดดําเนินการสํารวจ ปรบัปรุง แกไข 
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อยางตอเนื่อง แตเนื่องจากวาชวงนี้อยูในชวงของฤดูฝน การทํางานก็อาจจะมีปญหา อุปสรรคในเรื่องของการหยอด    
ยางมะตอยในชวงรอยตอได ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดตั้งขอสังเกต และชวยบํารุงรกัษาถนนในสวนของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ขอบคุณครับ 

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

 
ปดประชุมเวลา 15.13 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก      ลงชื่อ    สุเวช   ชัยทองดี      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)     (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน             ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่  
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล                              รับรองแลว 
                                                                                                                 พิเชฐ  สุขเพสน 
ลงชื่อ       กิติ  โฆษิตจิรนันท  กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่        (นายพิเชฐ  สุขเพสน)      
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
                     
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที ่
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 


