
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. 2558 
 วันที่  17 สิงหาคม  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 -ลาปวย-  
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 -ลาปวย-  
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 -ติดภารกิจ- 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   

1 
๒ 

-   
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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 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.รร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
2 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
3 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.รร.อนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4 นายสมเกียรติ  จรสัศิรริัตน สมเกียรติ  จรสัศิรริัตน ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5 นายจักกฤษณ  ถินคําเชิด จักกฤษณ  ถินคําเชิด รองผอ.รร.เทศบาลวัดปาเรไร 
6 นางพิกุล  พรมเกต ุ พิกุล  พรมเกต ุ รองผอ.รร.เทศบาลวัดสระทอง 
7 นางสาวกัญญา  จําปาทิพย กัญญา  จําปาทพิย รองผอ.รร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
8 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยหนองหญามาฯ 
9 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.รร.เทศบาลวัดเหนือ 

10 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
11 นางศิริภรณ  บุตรพรหม ศิริภรณ  บุตรพรหม หน.ฝายทะเบียนและบัตร 
12 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
13 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
14 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
15 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
16 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 
17 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
18 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
19 นางสาวศิริญาพร  เวียงสมุทรช ศิริญาพร  เวียงสมุทรช รองผอ.รร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
20 นางสาวรัชนีกร  คําภักดี รัชนีกร  คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
21 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
22 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
23 นางจิราภรณ  ชินออน จิราภรณ  ชินออน หน.ฝายจัดหาประโยชนฯ 
24 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.รอ. 
25 ด.ต.สาธิต  โคกทม ด.ต.สาธิต  โคกทม ตํารวจเทศกิจ 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม 
ขอเรียนเชญิทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ  และดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ ขออนุญาตทานประธานครับ เอกสารเรื่องงบประมาณที่ใหแกไขใหถูกตอง 
ตัวเลขสัมพันธกันแลวครบั 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการกอง ทกุกอง    
ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนาํชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 มสีมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอดําเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป    
พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชมุเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญทานอาทิตย ครบั 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติ ผมขอแกไขหนาที่ 7  
สมาชิกสภาฯ    บรรทัดที่ 6  มีรวมกันทั้งหมดหนึง่รอยกวาลานเปนรวมกันทัง้หมดสี่รอยกวาลาน ไมใชหนึ่งรอย 
สี่รอยกวาลาน ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ครับ ขอแกไขใหถูกตองนะครับ มสีมาชิกทานใดจะแกไขอกีหรอืไม  ขอเชิญครับ มีไหมครบั 
ประธานสภาฯ    เมื่อไมมสีมาชิกแกไข ผมขอมติทีป่ระชุมนะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงาน   
การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕8  ที่ประชุมไปเมือ่วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๕8  
ขอโปรดยกมือครบั  สมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ครับ 
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ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)   
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติได 

รายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชญิครบั   

นายวริน  ศิริพานิช - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจราง  
คณะกรรมการฯ       เทศบัญญัติและแปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ไดมีมติรบัหลักการแหงราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่ 3 
ประจําป พ.ศ. 2558  วันที่  14  สิงหาคม  2558  และสภาเทศบาลมมีติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 
3 วัน  หลังจากสภาเทศบาลลงมตริับหลักการ  เปนตนไป นัน้ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจ
รางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ขอรายงานสรปุผลการตรวจรางเทศบญัญัติและประชุมพจิารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาลได
ทราบ ดังนี ้ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญตัติ  เปนเวลา  3 วัน คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ได
เชิญผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ เจาหนาทีง่บประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมรอรบัการเสนอคําแปรญัตติแหงราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เสนอคําขอ
แปรญัตตริางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ไดประชุมพิจารณารวมกัน  จึงมมีติเห็นชอบใหคงไว 
ตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ตามที่นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ดเสนอ  ลงชื่อ นายประสทิธิ์  ธนานันต  ประธานกรรมการ 
นายนพคุณ  เขตคาม  กรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรางเทศบญัญัติและแปรญัตติ  ก็ไดอานสรปุผลการพิจารณา         
ประธานสภาฯ  ในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติใหทีป่ระชุมทราบแลว  ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอ 
คําขอแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน  ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด  และมมีต ิ
ใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ในวาระที่ 2  ไมมีการอภิปรายและไมตองลงมติ  เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ  
นะครับ  ตอไปเปนการพจิารณา  ในวาระที่ 3  ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ  ผมจะถามมติที่ประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดโปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที ่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหน้ีผูกพันคากอสรางสนามฟุตซอลและอุปกรณ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ของสํานักการศึกษา  ขอเชิญคณะผูบริหารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบกิเหลื่อมปกรณีมหีนี้ผกูพันคากอสรางสนามฟุตซอลและอุปกรณ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  ดวยเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 2557 
เปนคากอสรางสนามฟุตซอลและอุปกรณโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา เปนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการจัดจางและกอหนี้ผูกพันกับหางหุนสวนจํากัดพรชัยรอยเอ็ดกาซ ตามสัญญาจางเลขที่           
ก.10/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เปนเงินทัง้สิ้น 2,485,000 บาท สัญญาจางสิ้นสุดงวดสุดทายวันที่       
21 ตุลาคม 2558 ซึ่งผูรับจางไมสามารถกอสรางแลวเสรจ็ทันในปงบประมาณ 2558 จึงมีความจําเปนตองกันเงนิไว
เบิกเหลื่อมปกรณีมีหนีผู้กพันโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัตสิภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมป ตั้งแตงวดที่ 1 – 2 (งวดสุดทาย) เปนเงินทั้งสิน้ 2,485,000 บาท เนื่องจากขณะนี้อยูในระหวาง
ดําเนินการกอสรางตามสัญญาจางประกอบกับระยะเวลาการกอสรางที่ระบุในสัญญาจางไดคาบเกี่ยวไปถึงปงบประมาณ 
2559  เหตุผล เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 57 กรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนีผู้กพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสัง่จางหรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกจายเงินไป
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ชําระหนี้ผกูพันไมทันสิ้นป ใหผูบรหิารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงนิไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หาก
ดําเนินการตามวรรคหนึง่ไมแลวเสร็จใหขอขยายเวลาเบิกจายตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดอืน  ดังนั้น จึงขอเสนอญตัติ
นี้ เพื่อขออนุมัตจิากสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล  ใหทีป่ระชุมไดทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะอภปิราย                     
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครบั มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ  
สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติกันเงิน ไวเบิกเหลื่อมปกรณมีีหนีผู้กพันคากอสรางสนามฟุตซอลและ
อุปกรณโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ของสํานักการศึกษา โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหน้ีผูกพันคากอสรางอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไร ของสํานักการศึกษา  ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบกิเหลื่อมปกรณีไมมหีนี้ผกูพันคากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปาเรไร  ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับจัดสรรเงินอุดหนนุเฉพาะกจิประจําปงบประมาณ 2557 เปนคากอสราง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน 12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง เปนเงินทัง้สิ้น 
9,667,000 บาท เนือ่งจากมีขอจํากัดดานพื้นที่กอสรางไมสามารถกอสรางตามแบบแปลนทีก่ําหนดได เทศบาลจึงไดขอ
แกไขแบบแปลนจากเดิม กอสรางตามแบบ 4 ชั้น 12 หองเรียน เปนแบบ 4 ชั้น 9 หองเรียน  ภายในวงเงินเทาเดิม ซึง่
ทําใหลกัษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนไป ขณะนี้อยูในระหวางรอการอนมุัติแกไขแบบแปลนจากจงัหวัดรอยเอ็ด และ
ไมสามารถดําเนินการจัดจางใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 2558 จึงมีความจําเปนตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมี
หนี้ผูกพันโดยมหีลกัการและเหตผุลดังนี้ หลักการ ขออนุมัตสิภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณี 
ไมมีหนีผู้กพันเปนคากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัปาเรไร เปนเงินทัง้สิ้น 9,667,000 บาท เนือ่งจากขณะนี้
อยูในระหวางรออนมุัติแบบแปลนจากจังหวัดรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547    
หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึง่ป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดดําเนินการกอหนีผู้กพันตามเงือ่นไขในวรรคหนึง่ ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบกิจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรอืกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว  
ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนมุัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลา    
เบิกจายเงินไดไมเกินอกีหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผลใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ        ประสงคจะอภิปรายหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ   
สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมหีนี้ผกูพันคากอสรางอาคารเรียนโรงเรียน 
เทศบาลวัดปาเรไร ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
หมดระเบยีบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ของงานทะเบียนราษฎร  
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 
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นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดวยฝายทะเบียนและบัตร 
สํานักปลัดเทศบาล มีความจําเปนที่จะจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานใหเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม และทันสมัย บรเิวณสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ อาคารศูนยบรกิารรวมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหการพฒันาและปรับปรุง
สถานที่การปฏิบัติงานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย เพื่อตัง้เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง จํานวนเงิน 32,000 บาท โดยมหีลักการและ
เหตผุลดังนี้ หลกัการ ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558 เปนเงินจํานวน  32,000 บาท 
โอนลด แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ 
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (โครงการบรกิารดานบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ใหกบัสถานศึกษา) ต้ังไว 
80,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 80,000 บาท โอนลดจํานวนเงิน 32,000 บาท ซึง่ไมไดดําเนินการตามโครงการฯ 
เนื่องจากกรมการปกครอง ไดดําเนินการปรับปรงุระบบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหบรกิารประชาชนดาน
การทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน และอยูระหวางการดําเนินการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตามโครงการฯ รวม   
โอนลด 32,000 บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป (งานทะเบียนราษฎร) 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑสาํนักงาน รายการ 1. จัดซื้อตูลอ็คเกอร 12 ชอง จํานวน 1 
หลงั ขนาด กวาง 915 มม. x หนา 457 มม. x สูง 1,830 มม. งบประมาณ 11,500 บาท 2. จัดซื้อตูโชว จํานวน 1 
หลงั ตูชนิดไม 4 ชั้น ช้ันวางกระจก ประตูกระจกเปดปด 2 บาน ไฟดาวนไลทในตู 2 จุด ขนาดตู กวาง 80 ซม. x สูง 
174 ซม. x ลึก 40 ซม. สําหรบัโชวโลรางวัล และใบประกาศตาง ๆ เพื่อความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 
งบประมาณ 5,500 บาท 3. จัดซื้อตูเสื้อผาพรอมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด สําหรับใสเสื้อสูทและเสื้อสุภาพ ไวสําหรับบรกิาร
ประชาชนสวมใสเวลาถายบัตรฯ เพื่อกันฝุนเกาะเสื้อผาและความเปนระเบียบเรียบรอย ติดต้ังบริเวณหองแตงตัว งานบตัร
ประจําตัวประชาชน  ตูขนาด กวาง 0.45 ม. X ยาว 1.70 ม. x สูง 1.30 ม. บานเลื่อนโครงไมเนื้อแข็ง กรุไมอัดยาง 
ดานหนาปดผิวลามิเนต ดานในตูทําสีพนขาว ตัวตูโครงไมเนือ้แข็ง กรุไมอัดยาง ภายในทําสีพนขาว TOP ดานบนปด
ผิวลามเินต ราวแขวนเสื้อภายในตู แสตนเลส 3 เสน ติดไฟนีออนสองสวางในตู 1 จุด งบประมาณ 15,000 บาท รวม
โอนเพิ่ม 32,000 บาท เหตุผล การโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวด   คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทีท่ําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม 
ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เพื่อดําเนินการตอไป                 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจรินันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผลใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ        ประสงคจะอภิปรายหรือไม  เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ   
สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของงาน 
ทะเบียนราษฎร โปรดยกมอืครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เหน็ชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 6  
เขาสูระเบยีบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   

- เรื่องแจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เชิญคณะผูบริหารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  แจงประกาศใชแผนพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดวยเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไดประกาศใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ไปแลวนั้น เพื่อให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 
การนําแผนไปปฏิบัติ ขอ 24 “ใหผูบรหิารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนมุัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทัง้แจงสภา
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ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ องคการบริหารสวนจงัหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสบิวัน” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ ลงชื่อ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมือง
รอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน  
ที่มารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอด               
การประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา 14.25 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 


