
   
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2559 

วันที่  2  มิถุนายน  2559   เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม   ชาชิโย พนม   ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
4 นายนพคุณ  เขตคาม - -ลาปวย- 
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร   สรายุทธ  ชาติบัญชากร    
6 นายกฤตกร   อุทัยรัตนกิจ  กฤตกร อุทัยรัตนกิจ  
7 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
8 นายวทัญู  วิจักษณบุญ   วทัญู  วิจักษณบุญ  
9 นายกิติ   โฆษิตจิรนันท    กิติ  โฆษิตจิรนันท     

10 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
11 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
12 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
13 นายวริน   ศิริพานิช  วริน   ศิริพานิช  
14 นายนพรัตน  รัชฎามาศ - -ลาปวย- 
15 นายวรสิทธิ์   เสรรีัตน วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
16 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
17 นายพิเชฐ   สุขเพสน พิเชฐ   สุขเพสน  
18 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 คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ดร.สาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายอนุสรณ  แกวกังวาล อนุสรณ  แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
2 นายกัมพล  กลิ่นเกางิ้ว กัมพล กลิ่นเกางิ้ว หัวกลุมงานกฎหมาย 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี -ไปราชการ- เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
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 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
2 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
3 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
5 นายไพรินทร  สินธุไพร  ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
6 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล นิลผาย รองผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบรูพาภิราม 
8 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
9 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 

10 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
11 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
12 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
13 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รองผอ.สํานักการศึกษา 
14 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
15 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
16 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
17 นางสาวรัชนีกร  คําภักดี รัชนีกร คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
18 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
19 ด.ต.สาธิต  โคกทม ด.ต.สาธิต  โคกทม ตํารวจรักษาความสงบ 
20 นายธนพล  สนธิรักษ ธนพล  สนธิรักษ ผช.เจาหนาทีเ่ทศกจิ 
21 นายสุทธิชาติ  แสนจันทร สุทธิชาติ แสนจันทร หน.งานรักษาความสงบฯ 

 ผูแทนชุมชน   
1 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง รองประธานชุมชนโรงเรียนเมือง   
2 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคลศาลา 
3 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์ บุติกาวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ชุมชน รอบเมอืง 
5 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
6 นายไพฑูรย  จุลรัตน ไพฑูรย จุลรัตน เลขานุการชุมชน บขส. 
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นายวิทยา  ตรีวิเศษ -      สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ และทานผูมเีกียรติ   
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2559 
เนื่องจากวันนี้ นายสุเวช  ชัยทองดี  ปลัดเทศบาลซึง่เปนเลขานุการสภาเทศบาล ติดภารกิจ จงึไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได 
กระผม นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล จึงทําหนาทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เนื่องจากประธานสภาฯ และ
รองประธานสภาเทศบาล ทั้ง 2 ทาน ไดยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด มผีลตัง้แตวันที่  2 มิถุนายน 2559 
เปนตนไป ทําใหตองมปีระธานสภาช่ัวคราว เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป วิธีการเลือกประธานสภาฯ
ชั่วคราวในครั้งนี้ จะถือปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึ 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 ขอ 7 โดยการเชิญสมาชิกสภาทองถิน่ผูมีอายุมากทีสุ่ดที่อยูในทีป่ระชมุสภาฯ เปนผูทําหนาที่
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ซึ่งตรวจสอบทะเบียนสมาชิกแลว ปรากฏวา นายอํานวย อายุวัฒน เปนผูมีอาวุโสสูงสุด  
จึงขอเรียนเชญิ นายอํานวย  อายุวัฒน ทําหนาที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว ครับ 

นายอํานวย  อายุวัฒน       - จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย .... .เขานั่งประจําแทนประธาน 
ประธานสภาชั่วคราวฯ     เรียนทานผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด และหัวหนากลุมงานกฎหมาย คณะผูบริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนาฝาย / งาน  
และผูนําชุมชนทกุทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ดวยไดรับแจงจากฝายเลขานุการสภา วาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
พ.ศ. 2559 ในวันนี้ ทานเลขานุการสภาเทศบาลไมอยู ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 19 วรรคสอง ระบุวา “ในการประชุมสภา 
ทองถิ่นครัง้ใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอมปฏิบัต ิ
หนาที่ ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น หรือขาราชการ หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น คนหนึง่ 
เปนผูปฏิบัตหินาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะในการประชมุคราวนั้น โดยใหนําความในขอ 13 และขอ 26 วรรคสอง 
มาใชบังคับโดยอนโุลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ” และขอ 13 ระบุวา “วิธีเลือกเลขานุการ 
สภาทองถิ่นใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม” ตอไปเปนการเลือกผูปฏิบัติหนาทีเ่ลขานุการสภา เฉพาะในการ 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 สมาชิกทานใดจะเสนอผูใด ครบั ขอเชิญนายวทัญู   
วิจักษณบุญ 

นายวทัญู  วิจักษณบุญ       - กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด และทานประธานสภา ผมนายวทัญู 
สมาชิกสภาฯ  วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายวิทยา  ตรีวิเศษ เปนเลขานุการสภา 

นายอํานวย  อายุวัฒน       - ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตอง มีใครจะเสนอเปนอยางอื่นครับ ถาไมมี 
ประธานสภาชั่วคราวฯ   เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให นายวิทยา  ตรีวิเศษ เปนผูปฏิบัตหินาที ่
เลขานุการสภาเทศบาล เฉพาะในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ในคราวนี้ นะครับ 
กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอน ครับ 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรือ่งเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ  
เลขานุการสภาฯ     สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ตามประกาศสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ฉบบัลงวันที่  
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที ่ 
11 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามญั  
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายวิวัฒน ธนะแพสย ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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นายอํานวย  อายุวัฒน       - ทานเลขานุการสภา ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ        
ประธานสภาชั่วคราวฯ      ทุกทานครับ วันนี้ไดรับเกียรติอยางสูงยิง่ จากผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งถือวาเปนมงคล
อยางยิ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสภาเทศบาลก็ขอเรียนเชิญทานไดพบปะกับสมาชิกสภาเทศบาลของเรา ทานผูมีเกียรต ิ
เพื่อทานจะไดเสนอแนะวิธีการดําเนินการในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเรา ขอกราบเรียนเชญิ 
ทานอนุสรณ  แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด กราบเรียนเชญิครับ  

นายอนุสรณ  แกวกังวาล       - ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี       
ผูวาราชการฯ      ทานรองนายกเทศมนตรีและคณะ ทานผูบรหิารเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดที่เคารพ ทานผูเขารวมการ
ประชุมที่เคารพทุกทาน ผมอนสุรณ แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เปนเกียรติและยินดีอยางยิง่ ที่ไดมาอยู
ทามกลางสภาฯ อันทรงเกียรติของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันนี้ ตั้งใจวาจะมารวมเปนเกียรตกิับทานต้ังแตการประชุมสภาฯ สมัยแรกเมือ่เดือนกมุภาพันธ 
ที่ผานมา แตเนื่องดวยภารกิจแทรกซอนมากมาย จึงทําใหไมสามารถเขารวมไดต้ังแตการประชุมสภาฯ สมัยแรก วันนี้เปน
การประชุม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ก็ตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะเขามารวมประชุมกบัทาน ไดพบปะกับทานสมาชิกสภาฯ         
ผูทรงเกียรติ ไดพบปะทานประธานฯ ทานผูที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเรา จนมาถึงความ
เจริญกาวหนาอยางทีเ่ราไดรบัทราบกันจนทกุวันน้ี นับวาเปนความโชคดีที่ผมไดมาดํารงตําแหนงในจังหวัดรอยเอ็ดของเรา 
ดวยทีมงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีความเขมแขง็ ที่มีความสมัครสมานสามัคคี ที่พยายามชวยกันขับเคลื่อน
บริบทของจังหวัดรอยเอ็ดในภาคสวนที่เกี่ยวของทุก ๆ สวนที่รับผิดชอบ เปนไปในลกัษณะที่เปนฟนเฟองขบไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมด ทําใหวงลอของเมอืงรอยเอ็ด เดินรุดหนาไปอยางรวดเร็วเปนลําดับ และเขมแข็งขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือความ
โชคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดแหงนี้ รวมกบัคณะผูบริหารของเมืองรอยเอ็ด ขับเคลื่อนจังหวัดรอยเอ็ดมา
ในระยะเวลา 8 – 9 เดือนที่ผานมา ไดเห็นถึงศักยภาพที่มีความพรอมสูงมากของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในวันนี้ และใน
นาทีนี้ และแนนอนวาการขับเคลื่อนตรงนีเ้ราจะตองขบัเคลือ่นรวมกันอยางเขมแข็ง อยางตอเนื่องตอไป ผมสัมผสักับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายรปูแบบ เชื่อวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลนี้ คือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีเ่ปนประชาธิปไตยสูงสุด ในทุก ๆ ทองถิ่นทีม่ีอยูในประเทศไทย รองลงมาจากระดบัชาติ น่ีคือสิ่งที่ไดเขามา
สัมผัสในหลายรูปแบบในวันนี้ มีความรูสกึยินดีเปนอยางยิ่ง ไดดําเนินงานรวมงานกับทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มาเปน
ลําดับ ดังทกุทานคงเห็นการทํางานในหลาย ๆ รปูแบบ ซึ่งถาลําพังจังหวัดเอง คงไมสามารถทํางานไดมาจนถงึวันนี้ ถา
ปราศจากการขบัเคลือ่นเคียงบาเคียงไหลกันกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแหงนี้ อยางวาระงานที่สําคัญ หลาย ๆ งานคงไม
สามารถปรากฏแกสายตาประชาชนชาวรอยเอ็ดอยางที่เห็นในปจจุบันนี้ ยังคงมีอีกหลายงานที่ยังตองทํากันตอไป และ
ชวยเหลือประคบัประคอง เคียงบาเคียงไหลกันตอไปอกีมากมาย ภารกิจยังไมเสร็จอีกเยอะแยะ แลวก็จะมีอีกหลาย
โครงการทีเ่กี่ยวของ ที่จะตองขับเคลื่อนกันตอไป ในนามของยุทธศาสตรจังหวัดที่จะสนับสนุนการทํางานของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดของเราแหงนี้อยางเต็มกําลังความสามารถในทกุบรบิท ทั้งเงิน คน วิธีการจัดการ ระเบียบกฎหมายทัง้หมด 
ที่จะสามารถเอื้อตอกันในการทํางานสวนทีจ่ะกาวรวมกันตอจากนี้ตอไป นับวาเปนเกียรติอยางสงูที่ไดรวมการทํางานกับ
ทุกทานในพื้นทีเ่ทศบาลเมืองรอยเอ็ดแหงนี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ                                                    

(นําเสนอวีดีทัศน) โครงการพฒันาสวนสมเดจ็พระศรีนครินทรรอยเอ็ด 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  มี 2 เรื่อง ดังนี ้ 
1. เรื่องแนะนําตัวพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดบรรจุและ 

แตงตั้งผูผานการคัดเลือกเขารบัราชการเปนพนักงานเทศบาล (กรณีทีม่ีเหตุพิเศษ) ไมตองสอบแขงขัน  ตําแหนง
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ นายศักรินทร  คํางาม ตามคําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่ 170/2559 ลงวันที่  
13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  2. เรื่องแนะนําครูอาสาสมัครชาวจีน  
ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งไดมี
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การประสานความรวมมือมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งไดรบัความอนุเคราะหจาก
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สงบุคลากรมาปฏิบตัิหนาที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ตั้งแตปการศึกษา 2555 จนกระทั่งปจจุบัน และในปการศกึษา 2559 นี้ สถาบันขงจื๊อไดจัดสงบุคลากร 
มาปฏิบัติหนาที่การสอนภาษาจีน จํานวน 4 คน ดังนี้  1. Wei Mingli (ครูเหวย หมิงลี่) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง  2. Liang Guowei (ครเูหลียง เกาเหวย)  ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  3. Wang Wanling 
(ครูหวาง หวั่นหลงิ) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  4. Huang Jiali (ครหูวง เจียลี่) ปฏิบัตกิารสอน  
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3. แนะนําครสูอนภาษตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 6 คน ดังนี้ 1. Mr.Paul 
Adam Lewsey (มสิเตอร พอล แอดัม ลอเซย) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2. Mr.Yves Fraiture 
(มิสเตอร อีฟ เฟรท็ตูร) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 3. Mr.Talla David Ngong (มิสเตอร ทอลลา เดวิด 
หงอง) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 4. Mr.Ronjel Siano (มิสเตอร รอนเจล ชาโน) ปฏิบัติการสอน ณ 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 5. Miss Peacebith Romo (มิส พีชเบท โลโม) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
6. Miss.Yivisi Edisa (มิส ยิวิซิ เอดิซา) ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในนามสภาเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด ยินดีตอนรับพนกังานเทศบาล  คณะครูสอนภาษาจนีจากสถาบันขงจือ๊ และคณะครสูอนภาษาอังกฤษทุกทาน ขอให
ปฏิบัติหนาที่ใหเตม็กําลงัความสามารถตอไป หมดระเบียบวาระที่ 1  เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    
   ขอเรียนเชญิทานเลขาฯ  ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกประธานสภา  
ใหที่ประชุมทราบ 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 วาดวยวิธีการเลือกประธานสภา 
ทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคน มสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึง่ที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารง 
ตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมสีมาชิกสภาทองถิ่นรบัรองไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน 
และใหสมาชิกสภาทองถิ่น ลงคะแนนเลอืกจากชื่อเหลานั้น ฯลฯ ขอ 14  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น   
รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึง่คน 
 ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับ 
ประธานสภาชั่วคราวฯ    การประชุมสภาทองถิ่นใหทราบแลว  ตอไปเปนการเลอืกประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใด 
จะเสนอผูใดครับ ขอเชิญคุณวิวัฒน  ธนะแพสย 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  - กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด และทานประธานสภา ผมนายวิวัฒน ธนะแพสย 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอนายพเิชฐ  สุขเพสน เปนประธานสภาเทศบาล 

นายอํานวย  อายุวัฒน    -   ขอผูรับรองครบั มีผูรับรองถูกตอง มีใครจะเสนอเปนอยางอื่นครับ ไมมีนะครับ 
ประธานสภาชั่วคราวฯ   ถาไมมี เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบใหนายพเิชฐ  สุขเพสน 
ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ทํารายงานผลการเลือกประธานสภา
เทศบาล เสนอทานผูวาราชการจงัหวัด  เพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป  บัดนี้ผูวาฯ ไดลงนามคําสั่งแตงตัง้ประธานสภาฯ  
คนใหมแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดอานคําสั่งแตงตั้งใหทีป่ระชุมไดรบัทราบ    

นายวิทยา  ตรีวิเศษ  - คําสั่งจงัหวัดรอยเอ็ดที่ 1423/2559  เรื่องแตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ    ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559 เมือ่
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และสภาเทศบาลไดมมีติในการประชุมสภาเทศบาลเลือก นายพิเชฐ  สุขเพสน เปนประธานสภา
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เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด แทนตําแหนงที่วาง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จึงแตงตั้ง นายพิเชฐ สุขเพสน เปนประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
นายอนุสรณ  แกวกังวาล ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   บัดนี้ไดมีประธานสภาเทศบาลแลว  ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาชั่วคราวฯ    ไดขึ้นทําหนาที่ตอไปครบั     

นายพิเชฐ สุขเพสน -   กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ       ดวยความยินดี ที่ทานสมาชิกทุกทานไดใหเกียรติกระผมมารบัตําแหนงรบัผิดชอบตําแหนงอันทรงเกยีรติ 
แหงนี้ 10 กวาปแลว ที่อยูในฝายนิตบิัญญัติ ก็คิดวาประสบการณ และความรูความสามารถที่ไดสะสมมา จะตัง้ใจทํางานใน 
ตําแหนงประธานสภาฯ อยางเตม็ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของเราและพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล  
ขอบคุณครับ และขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานเลขาฯ ไดอานระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลอืกรองประธานสภา ใหทีป่ระชุมทราบ 

นายวิทยา  ตรีวิเศษ    -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547   
เลขานุการสภาฯ      แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 11 เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่น 
เลือกรองประธานสภาทองถิ่น ขอ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น  ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
กลาวคือ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมสีิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึง่ที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารง
ตําแหนง เปนรองประธานสภาทองถิ่น การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา 2 คน ชื่อที่เสนอ 
ไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลอืกจากชื่อเหลานั้น ฯลฯ ขอ 14  ในการเลือกประธานสภา
ทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่น    หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง 
ตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -   ตอไปเปนการเลอืกรองประธานสภา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือผูใดเปน 
ประธานสภาฯ       รองประธานสภาเทศบาล ครับ โปรดยกมือครบั เชิญคุณสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู 

นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล - กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด และทานประธานสภา ผมนายสุทธิวุฒิ 
สมาชิกสภาฯ  วิสูตรานุกลู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายพรีพันธุ  ชัยคณารักษณกูล 
เปนรองประธานสภาเทศบาล 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -   ขอผูรับรองครับ  มีผูรับรองถูกตองนะครบั มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใด 
ประธานสภาฯ              เปนรองประธานสภาเทศบาลอกีไหมครบั เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาสภาแหงนี ้
เลือกนายพิเชฐ  สุขเพสน เปนรองประธานสภาฯ ผมขอมอบใหเลขานุการสภาฯ ทํารายงานผลการเลอืก 
รองประธานสภาฯ เสนอทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  เพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป ขอแสดงความยินดี และ 
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคุณพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล ไดกลาวแสดงความรูสกึ ครับ 

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด สมาชิกสภาฯ  
รองประธานสภาฯ  ผูทรงเกียรติทกุทาน กระผมพีรพนัธุ  ชัยคณารักษกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1  
เปนเกียรตทิี่ไดรับตําแหนงรองประธานสภาฯ ก็จะพยายามทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเราครับ 
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นายพิเชฐ  สุขเพสน -   เปนอันวาสภาแหงนี้ไดรองประธานสภาเทศบาลเรียบรอยแลว หมดระเบียบ 
ประธานสภาฯ วาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก          
ประชุมเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2559 
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงาน   

การประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ     - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ         เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1.  นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล   
3. นายวทัญู  วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  
เพื่อพจิารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ 2559  โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายพีรพันธุ   
ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาล เมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ 
 คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ  
พิจารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา  13.00  น.  ลงชื่อ นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  ประธานกรรมการ นายพีรพันธุ  
ชัยคณารักษกูล กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ไดอานรายงานใหทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ      ทราบแลว มสีมาชิกทานใดจะแกไข  ขอเชิญครับ เชญิทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร ครับ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  - กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด และทานประธานสภา  และทานสมาชิก 
สมาชิกสภาฯ       ผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับผมจะขอแกไข หนาที่ 11 ที่กลาวไววาในประเด็นนี้ ขอแกไขเปน 
ประเด็นสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอบคุณครับ  

นายพิเชฐ สุขเพสน -    มีสมาชิกทานใดจะแกไขอีกไหมครบั เชิญครบั เมื่อไมมีสมาชิกแกไข   
ประธานสภาฯ      สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โปรดยกมือครบั สมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียง 
เปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                        
ของสํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามที่เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดกําหนดโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดและพฒันาระบบการควบคุมดูแลนํารอง (Smart City) โดยไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยสามญั 
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559  เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีหองควบคุมกลองโทรทศันวงจรปด เพื่อใชเปนศูนยอํานวยการควบคุมระบบรักษา
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ความปลอดภัย ในปงบประมาณ 2559 ไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพือ่การนี้ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมหีลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนเงนิจํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ดังนี ้ โอนลดแผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง หมวดรายจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย  ต้ังไว 2,000,000 บาท ขณะนี้คงเหลอื 1,927,599.52 
บาท โอนลดจํานวน 300,000 บาท รวมโอนลดจํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) โอนเพิม่ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางโครงการปรับปรงุหองควบคุมกลองโทรทัศนวงจรปด (Smart City) ที่อาคารสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด หลงัเดิม ช้ัน 1 ดานหลัง ดังนี้ 1. ถมดินเพิ่มไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร  2. เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 10 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 48 ตารางเมตร  3. รื้อผนงัชองแสงเดมิ พื้นที่ไมนอยกวา 7 ตารางเมตร 
4. กอฉาบผนงัอิฐแดงพื้นที่ไมนอยกวา 34 ตารางเมตร  5. ผนังเบากรุแผนไฟเบอรซเีมนต หนา 9 มิลลิเมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 18 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) รวมโอนเพิ่มไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 300,000 
บาท (สามแสนบาทถวน) เหตผุล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางทีท่ําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัติ เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญครบั มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรอืไม  
เมื่อไมมทีานใด  ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพือ่ลงมติ  สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณ 
รายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของสํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุมัติดวยคะแนน 
เสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5  เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                 
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม เทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด  ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิง่กอสราง ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อใหการพัฒนา
เทศบาล ตลอดจนแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณ
รายจายโครงการที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในงบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนและในหมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมหีลกัการและเหตผุล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน  ๑,๕๙๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) ดังนี ้
โอนลด ๑.แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินรายได) หมวดคาตอบแทนใชสอย 
และวัสด ุ คาใชสอย รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) หมวดคาตอบแทนใชสอย 
และวัสด ุ คาตอบแทน  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๓๐,๓๐๐ บาท คาวัสดุ คาหนังสอืเรียนระดบัอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๓๔,๐๐๐ บาท  ๓. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ คาวัสดุ คาหนังสอืเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓๖๗,๒๐๐ บาท  ๔. แผนงาน 
การศาสนา งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (จายจากเงินรายได) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 
คาวัสดุ  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คาวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
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รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน ๑,๕๙๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) โอนไปตัง้จายเปน
รายการใหม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน
เปนคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา จํานวน ๑,๑๒๙,๕๐๐ บาท 
(จายจากเงินรายได) หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง  คาครุภัณฑ  คาครุภัณฑสํานักงาน  คาจัดซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาดไมนอยกวา ๒๔๐๐๐ บีทียู 
พรอมติดตัง้ จํานวน ๗ เครื่อง สําหรบัใชที่ศูนยพัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน ๒ เครื่อง  ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กหนองหญามา จํานวน ๒ เครื่อง  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด)  
จํานวน ๓ เครื่อง  คาครุภัณฑการศึกษา  คาจัดซื้อเครือ่งเลนสนามเดก็เลนสไลดเดอร ตั้งไว ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเลนสไลดเดอร จํานวน ๑ ชุด สําหรับใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ศูนยพฒันาเด็กหนองหญามา จํานวน 
๑ ชุด ประกอบดวย กระดานลื่น ๑ ชุด สถานี ๒ สถานี พวงมาลัยเรือ ๑ ชุด กลองสองทางไกล ๑ ชุด อุโมงคสถานี ๑ ชุด 
เลนได ๒ คนขึ้นไป  ขนาด ๑๗๘ x ๓๑๐ x ๑๗๕ ซม. พรอมแผนโฟมยางปพูื้นกันกระแทก ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. 
หนา  ๒๐ มม. จํานวน ๒๐ แผน  คาที่ดินและสิง่กอสราง  คาติดตั้งรางรับน้ําฝนที่อาคารศูนยพฒันาเดก็เล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคาติดตั้งรางรับน้ําฝนสแตนเลส กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๙ เมตร หนา ๑ มม.  
พรอมเชื่อมตอทอรบัน้ําเดิม (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) คากอสรางลาน คสล.หนาอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคากอสรางลาน คสล. หนาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
ขนาดกวางเฉลี่ย ๙.๕๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๔๑๗ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด) รวมโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมทั้งสิ้น จํานวน  ๑,๕๙๑,๕๐๐ บาท (หนึง่ลานหาแสนเกาหมื่น-
หนึ่งพันหารอยบาทถวน)  เหตผุล ในการโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงินดังกลาวกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและศูนยพฒันาเด็กเลก็ ดังนี้  ๑. โรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑการศึกษาและครุภัณฑ  เพียงพอกบัทีจ่ะประกอบกจิกรรมการเรียนการสอน 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมรีางน้ําฝนเพื่อรองรับน้ําฝนไวใชตลอดปและเปนการแกปญหาระบบ 
ระบายน้ําของศูนยพัฒนาเดก็เล็กไดอีกในระดับหนึ่ง  ๓. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือมีลาน คสล.ที่ไดมาตรฐานสามารถ
ปองกันและแกปญหาน้ําทวมได  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางทีท่ําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ     
ของสภาทองถิ่น  จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป  ขอแสดงความนับถือ  
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญครับ มสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 
หรือไม ขอเชญิครับ  เมือ่ไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัต ิ
ในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิก 
เห็นควรอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 6 เขาสูระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                  
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรี    ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม  ตามที่เทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิง่กอสราง ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อใหการพัฒนา 
เทศบาล ตลอดจนแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณ 
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รายจายโครงการที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบอุดหนุนและในหมวดคาครุภัณฑ หมวดคาที่ดินและ 
สิ่งกอสราง โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559 
 จํานวน 1,122,260 บาท (หนึง่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองรอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้ โอนลด แผนงาน 
การศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา จํานวน 1,122,260 บาท โอนไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินรายได) หมวดคาครุภัณฑที่ดนิ 
และสิง่กอสราง ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดไมคประจําหองประชุม ตั้งไว 42,900 บาท เพือ่จายเปนคา 
จัดซื้อชุดไมคประจําหองประชุม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ชุดไมคประชุมสําหรับประธาน ลําโพง 3 วัตต จํานวน  
1 เครื่อง ชุดไมคประชุม สําหรับผูรวมประชุมลําโพง 3 วัตต จํานวน 10 เครื่อง ลําโพง ขนาด 6 น้ิว จํานวน 4 คู  
สายลําโพง จํานวน 50 เมตร ทองแดง 2 x 2.5 mm. จํานวน 2 มวน รางเก็บสาย ขนาด 20 x 20 mm. จํานวน  
20 เสน พรอมติดตั้ง (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประกอบกจิกรรมการเรียนการสอนทีโ่รงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง  จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครือ่งขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  
ลําโพง 12 นิ้ว ขนาด 350 วัตต พรอมไมคลอย 2 ตัว จํานวน 10 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรับใช 
ประกอบกจิกรรมการเรียนการสอนทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว  
90,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครือ่งถายเอกสารความละเอียด 300 x 300 Bpi ความเร็ว 130/นาที  
พื้นที่พิมพ A4 ยอและขยายได จํานวน 1 เครื่อง (ตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประจําทีโ่รงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง จัดซือ้โตะมาหินออน ขนาด 1.80 เมตร จํานวน 15 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประจํา 
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จดัซื้อเครือ่งฉายภาพวัตถุทึบแสง ตั้งไว 63,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ขนาด ½ นิ้ว CMOS ความละเอียด 5,000,000 พิกเซล จํานวน 5 ชุด 
 จอเครื่องฉาย จํานวน 2 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรับใชประกอบกจิกรรมการการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
เทศบาลวัดสระทอง จัดซื้อโปรเจคเตอร และเครือ่งฉายภาพวัตถุทึบแสง ต้ังไว 76,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ 
โปรเจคเตอร ขนาด 128  x 80  จํานวน 2 ชุด และเครื่องฉายภาพวัตถุทึกแสง ขนาด ½ น้ิว CMOS ความละเอียด  
5,000,000 พิกเซล จํานวน 2 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรับใชประกอบกจิกรรมการการเรียนการสอน 
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซือ้ครุภัณฑงานบานงานครัว ต้ังไว 396,905 บาท เพื่อจาย 
เปนคาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว แยกเปน ดังนี้ ชุดอางอุนอาหาร ขนาด W32.5 x L59.8 x H30 cm.  
ฝาครอบ 8.2 ลิตร จํานวน 2 ชุด ชุดอางอุนอาหารชุดใหญ ขนาด W37 x L65.5 x H27.7 cm. ฝาครอบ 8.2 ลิตร  
จํานวน 2 ชุด ชุดอางอาหารชุดเล็ก ขนาด W33 x L37 x H27.5 cm. ฝาครอบ 3.9 ลิตร จํานวน 2 ชุด ชุดอางอุน 
อาหาร ขนาด W30 x L45.5 x H35 cm. ฝาครอบ 3.9 ลิตร จํานวน 2 ชุด ชุดอางอาหารใหญ อางคู ขนาด  
W32 x L52 x H27 cm. จํานวน 2 ชุด เตาอบ 1 ถาด เหล็ก ขนาด 16 x 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เครื่องนวดแปง 
ผสม 2 แขน (โถหมุนขณะทํางาน) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องผสมอาหาร ตีไข ขนาด 4 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง (นอกบัญช ี
มาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ชุดอางอุนอาหาร ขนาด 
30 cm. 8.2 ลิตร จํานวน 2 ชุด ชุดอางอาหารใหญ (อางคู) ขนาด W32.5 x L59.8 x H30 cm. ฝาครอบ 7.8 ลิตร 
จํานวน 2 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประกอบกจิกรรมการการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 
วัดเหนือ จัดซือ้ผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 18 หอง ที่โรงเรยีนเทศบาลหนองหญามาฯ และเพื่อจายเปน 
คาจัดซื้อผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 55 ชุด (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ครุภัณฑ 
ดนตรีและนาฏศิลป  จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ตั้งไว 21,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองพาเหรดขันสกร ู
หนังแกว จํานวน 2 ใบ กลองเทรนเนอรขันสกรหูนังแกว จํานวน 2 ใบ กลองใหญขันสกรหูนังแกว ขอบฟา จํานวน 1 ใบ 
กลองทอมบาไฟเบอรคู จํานวน 1 ใบ ฉาบทองเหลืองลงหิน 9 นิ้ว จํานวน 2 คู เบลไลลา จํานวน 2 อัน (นอกบญัชี 
มาตรฐานครุภัณฑฯ) สําหรบัใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ครุภัณฑกอสราง จัดซือ้ 
ครุภัณฑกอสราง ตั้งไว 48,755 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครื่องเชื่อมระบบอารค เชื่อมไดต้ังแต 0.5 – 4 มม. จํานวน  
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1 เครื่อง สวานไรสาย 18 โวลต จํานวน 1 เครื่อง สวานกระแทก 710 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ลูกหมู 4 นิ้ว จํานวน  
1 ตัว ไฟสปอรตไลท LED FLOODILIGHT 200 วัตต จํานวน 6 ชุด ปนยิงตะปูไฟฟา จํานวน 2 ตัว (นอกบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑฯ) สําหรับใชประกอบกจิกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร คาที่ดินและสิ่งกอสราง ติดตั้ง 
เหล็กดัดพรอมอปุกรณ ต้ังไว 119,600 บาท เพื่อจายเปนคาติดต้ังเหล็กดัด พรอมอุปกรณ ขนาด 140 x 180 ซม.  
จํานวน 46 บาน ที่อาคารหลงัใหมโรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)  ติดต้ัง 
เหล็กดัดพรอมอปุกรณ ต้ังไว 140,000 บาท เพื่อจายเปนคาติดต้ังเหล็กดัดพรอมอปุกรณ ขนาด 140 x 180 ซม.  
จํานวน 32 บาน ขนาด 130 x 126 ซม. จํานวน 26 บาน ขนาด 2 x 2.6 เมตร จํานวน 2 บาน อาคารปทมุทอง  
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) รวมโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมทั้งสิ้น  
จํานวน 1,122,260 บาท (หนึง่ลานหนึ่งแสนสองพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เหตผุล ในการโอนงบประมาณ 
มาตั้งจายใหมตามวงเงินดังกลาวกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้ 1. โรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีครุภัณฑทีท่ันสมัยและเพียงพอสําหรับปฏิบัติการเรียนการสอน 2. โรงเรียนสงักัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดมีความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิม่เติม หมวด 4 ขอ 27 การโอน 
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย 
เปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดตอไป 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับในวาระที่ 7  
สมาชิกสภาฯ     ก็อยากตั้งขอสังเกตไวเล็กนอย เพื่อความรอบคอบ สําหรบัในประเด็นนี้ 2 – 3 ประเด็นที่ผานมา  
ก็คิดวาเปนการใชจายงบประมาณที่คอนขางคุมคาจากรายการโอนลดงบประมาณตาง ๆ ในการประมูลตาง ๆ ในการ 
โอนถายไปในการซือ้อุปกรณ หรือบรูณาการในเครือของโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด ซึง่มีรายละเอียดอยูหลายประเด็น  
ซึ่งผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา ทั้งหมด เชน ในงานเครื่องครัว หรืองานพวกนี้ในการจัดซื้อ จัดจาง พวกนี้ เราจะระบุยีห่อ 
ไดหรือไม จะทําใหประเด็นดังกลาวในการประมูลหรอือะไรพวกนี้จะตรงไปหรือไม ก็อยากตั้งขอสังเกตไวอยางเชน 
ครุภัณฑการกอสรางเพือ่ใชในการเรียนการสอน พวกสวาน ขอโทษครับเพิ่งไดรบัการแกไข ประทานโทษครบั งั้นก็มาอกี 
ประเด็นหนึง่ สําหรับในประเด็นของเรื่องครุภัณฑการกอสราง ในประเด็นดังกลาว เนื่องจากวามันจะเปนเกี่ยวกับ  
เปนสวานหรือเปนสปอรตไลท ปนยิงตะปู ซึ่งโรงเรียนนีม้ีแคชั้น ม.3 จะใชในการบูรณาการโรงเรียนหรือใชในการเรียน 
อะไรประมาณนั้น ซึ่งผมคิดวาเครื่องมอืตาง ๆ ถาจะนําไปใชก็อาจจะเกิดอันตรายแกเด็กในการเรียนการสอนดวยครับ 
ฝากไวประเด็นเดียว 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายหรือไมครบั เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายอาทิตย  กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ผมขอตั้งขอสังเกต คาที่ดิน 
และสิง่กอสรางนิดหนอย คือ ผมเปนหวง การติดตัง้เหลก็ดัดพรอมอปุกรณ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
โดยทั่วไปแลวอาคารกอสรางตาง ๆ ถาการติดตั้งเหล็กดัด เวลามีอบุัติเหตุ เราจะมีทางแกไขอยางไรบาง ผมก็มาดูตรงนี ้
การติดตั้งเหล็กดัดพรอมอปุกรณ ตั้งไว 140,000 บาท จํานวน 32 บาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ซึ่งผมเปนหวงวา เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกบัเด็กอยางไร ถามีอุบัตเิหตเุกิดข้ึน ในกรณีทีเ่ราติดตั้งเหล็กดดั 
ในอาคารโรงเรียนเทศบาล โดยเฉพาะอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ก็อยากใหทานประธานสภาฯ ฝากไปถงึผูบรหิาร  
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ชวยช้ีแจงและใหเหตุผลดวยครับ  

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    เรียนเชิญทานรองฯ นุชากร มาศฉมาดล ครบั 
ประธานสภาฯ       

นายนุชากร  มาศฉมาดล -    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานผูวาราชการจงัหวัด ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ
รองนายกเทศมนตรีฯ      ทุกทานครับ ผมขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดต้ังขอสังเกตให คือ เหล็กดัดสําหรับ 
ทั้ง 2 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ซึ่งใชกับเด็กเล็ก เหลก็ดัดนี้จะอยูขางนอก เพราะวาเปนการปองกัน 
 โรงเรียนเรา หองเด็กเล็กจะมีสื่ออุปกรณที่มีความสําคัญ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะตั้งอยูในยานชุมชน 
 ซึ่งมีชุมชนแออัดโดยรอบนั้น และถาเราไมติดตั้งเหล็กดัดขางนอก ก็จะทําใหของอาจจะหายได แตวาไมตองเปนหวง  
เพราะวาเหล็กดัดจะอยูมุมขางนอกรอบอาคาร ขางในเราจะไมไดติดต้ัง ประตู ไมมีการติดตัง้เรื่องเหล็กดัด เวลาปด  
ก็จะปดอยูขางนอกหมดแตวาขางในเด็กเลก็สามารถไปมาไดเหมอืนเดิม ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรอืไม ขอเชิญครับ เมือ่ไมมีทานใด   
ประธานสภาฯ      ประสงคจะอภิปราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงิน 
งบประมาณรายจายไปตัง้จายเปนรายการใหม ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุมัต ิ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 7  เขาสูระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ของกองวิชาการและแผนงาน  ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ตามที่ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดที่ 442/2557  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยที่ 443/2557 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีวาระคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการคัดเลอืกอีกได และ
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ครบวาระในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559  ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอใหสภา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ดพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อรับการแตงตั้งรวมเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนา โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี้ หลกัการ ขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
เพื่อรบัการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประกอบดวย 1. คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีส่ภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีส่ภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน เหตุผล เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ขอ 8 (3) และหมวด 6 ขอ 28 (1)  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภา
เทศบาลแหงนี้ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ตามจํานวนที่กําหนดไวตามระเบียบฯ ขอไดโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง    
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -  ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตผุล  ใหทีป่ระชมุทราบแลว มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ      จะเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
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คณะกรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการชุดที่ 1  
ขอเชิญทานวรสิทธิ์  เสรรีัตน ครับ 

นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายวรสิทธิ์  เสรรีัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอช่ือคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1  คือ 1. นายอํานวย  อายุวัฒน 2. นายพนม  ชาชิโย  3. นายประสิทธิ์  ธนานันต 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -  ขอผูรับรองดวยครบั มีผูรับรองถูกตอง คณะกรรมการชุดที่ 2 
ประธานสภาฯ        คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน เชิญสมาชิกเสนอช่ือ 
คณะกรรมการชุดที่ 2 ขอเชิญทานประสิทธิ์  ธนานันต ครับ 

นายประสิทธิ์ ธนานันต  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายประสิทธิ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการ 
ชุดที่ 2  คือ 1. นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน 2. นางศริิธร  ไกรการ  3. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 

นายพิเชฐ  สุขเพสน     -  ขอผูรับรองดวยครบั มีผูรับรองถูกตอง มสีมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญครับ เมือ่ไมมีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบ 
ในการเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการพฒันา 
เทศบาล จํานวน 3 คน คือ 1. นายอํานวย  อายุวัฒน 2. นายพนม  ชาชิโย  3. นายประสิทธิ์  ธนานันต 
คณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 3 คน คือ 1. นายวรสิทธิ์   
เสรีรัตน 2. นางศิริธร  ไกรการ  3. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบดวย 
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 8  เขาสูระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะกรรมการศึกษาของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ     ญัตติขอรับความเห็นชอบในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะกรรมการการศึกษา 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 41  
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับทีม่ีความพรอมและความตองการ 
ในทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการศกึษา และ 
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการศึกษาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให 
แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ึนมาคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายดานการศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาการศึกษาติดตามประเมินผลแผนดานการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาชุดดังกลาวตองแตงตั้งจาก 
ผูทรงคุณวุฒิตามทีส่ภาทองถิ่นเห็นชอบ 1 คน เปนคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หลกัการ ขอรับความ 
เห็นชอบจากสภาทองถิ่นไดพิจารณาแตงตั้งนายพนม  ชาชิโย เปนคณะกรรมการการศึกษาผูทรงคุณวุฒิของเทศบาลเมอืง 
รอยเอ็ด เหตผุล เพือ่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม  
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 2.2 เพื่อใหเกดิ 
กระบวนการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากทีสุ่ด เกิดธรรมาภิบาล   
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
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การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาตามแนวทางทีก่ําหนด เพือ่พิจารณาใหความ 
เห็นชอบแผนพฒันาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสงักัด แลวแตกรณี ดังนั้น จึงเสนอญัตติ 
นี้มาเพื่อใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพจิารณาใหความเห็นชอบตอไป ของแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน -    ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ   เชิญทาน  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 
หรือไม ขอเชญิครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภปิราย  ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบในการ 
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒเิพื่อเปนคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือครับ  
เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 9  เขาสูระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่  10   เรื่อง อ่ืนๆ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -    สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ หรือไมครับ ถาไมมผีมขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัด  
ประธานสภาฯ ทานหัวหนากลุมงานกฎหมาย คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการ 
สํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาฝาย /งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสงัเกตการณ   
การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณสือ่มวลชน เคเบิ้ลทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชน 
ไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา   15.30   น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ          วิทยา  ตรีวิเศษ    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายวิทยา  ตรีวิเศษ) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                       รองปลัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภา 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล               รับรองแลว 
 

ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่       พิเชฐ  สุขเพสน 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล)ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล   (นายพิเชฐ  สุขเพสน)     
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภา   
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 


