
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่ 14  สิงหาคม  2561  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
ล าดับที่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   
1 นายอาทิตย์  กฤตตาคม อาทิตย์  กฤตตาคม  
2 นายวทัญญู  วิจักษณบุญ วทัญญู  วิจักษณบุญ  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน์  ธนะแพสย์   วิวัฒน์  ธนะแพสย์  
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอ านวย  อายุวัฒน์    อ านวย  อายุวัฒน์     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ์  ชาติบัญชากร - -ลาป่วย- 
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ กฤตกร  อุทัยรัตนกิจ   
7 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท์ กิติ  โฆษิตจิรนันท์  
8 นายพีรพันธุ์  ชัยคณารักษ์กูล พีรพันธุ์  ชัยคณารักษ์กูล  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล - -ลาป่วย- 

10 นางศิรินธร  ไกรการ - -ลาป่วย- 
11 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน์  รัชฎามาศ นพรัตน์  รัชฎามาศ  
13 นายพิเชฐ  สุขเพสน์ พิเชษฐ์  สุขเพสน์  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน์  วรสิทธิ์  เสรีรัตน ์  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต์   ประสิทธิ์  ธนานันต์    

 ผู้บริหารท้องถิ่น   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ บรรจง  โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
 คณะผู้ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - -ติดภารกิจ- 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ์ สาธิต  กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ์  จุรีมาศ พีรพงศ์  จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
 เจ้าหน้าที่จังหวัด   

1 
2 

นายเลิศบุศย์  กองทอง 
นายศิริพันธ์  ศรีกงพลี 

เลิศบุศย์  กองทอง 
ศิริพันธ์  ศรีกงพลี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ล าดับที่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ์   นวลเพ็ญ วราภรณ์   นวลเพ็ญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4 นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต์ ไพรัก  โคตะยันต์ หน.งานธุรการ 
6 นายประวัติ  นาวัลย์ ประวัติ  นาวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7 นางอารีย์รัตน์  ค าภักดี อารีย์รัตน์  ค าภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 
9 

นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง 
นางปารวี  เหลาพะวัง 

หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง 
ปารวี  เหลาพะวัง 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
พนง.จ้างทั่วไป 

 หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

  

1 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี ผอ.สถ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2 นายวิชัย พรมเกตุ วิชัย  พรมเกตุ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
3 นายภาณุวัฒน์  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน์  เฉวียงวาศ หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
4 นางพิกุล  พรมเกตุ พิกุล  พรมเกตุ ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
5 นายโกสิทธิ์  บุญส่ง โกสิทธิ์  บุญส่ง ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
6 นายประเวชพล  นนทะไชย ประเวชพล  นนทะไชย ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
7 นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ ธรรมวัจน์  วิลัยพิศ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
8 นางจุฬาณี  บุปผาพิลา จุฬาณี  บุปผาพิลา หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการศึกษา 
9 นายเรียบ  สวัสดิผล นายเรียบ  สวัสดิผล ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 

10 นายนุชิต  เกรียงวิช นุชิต  เกรียงวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
11 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
12 นางสุวิชชา  ตรีนาจ สุวิชชา  ตรีนาจ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
13 นางจุรีพร  คุริรัง จุรีพร  คุริรัง รองผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
14 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
15 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
16 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
17 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี เกียรติขจร หน.ฝ่ายการโยธา กองช่าง 
18 ว่าที่ ร.ท.อนันต์  เมาะราษี อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
19 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
20 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
21 นางกิติพร  ตราตรี กิติพร  ตราตรี หน.ฝ่ายพัสดุฯ กองคลัง 
22 นางเพ็ญละดา ภารัง เพ็ญละดา ภารัง หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
23 นางสาวรัชนีกร  ค าภักดี รัชนีกร  ค าภักดี หน.ฝ่ายแผนที่ภาษฯี 
24 ด.ต.สาธิต  โคกทม สาธิต  โคกทม ต ารวจเทศกิจ 
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ล าดับที่ รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

25 นายอธิรักษ์  วงศ์มาตย์ อธิรักษ์  วงศ์มาตย์ ต ารวจเทศกิจ 
26 นางกรชนก  ยุคะลัง กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝ่ายแผนงานฯ  
27 นายชนะพล  ภาระพงษ์ ชนะพล  ภาระพงษ์ พนง.จ้างทั่วไป 
28 นางสาวลัดดาวัลย์ ค าวิชิต ลัดดาวัลย์ ค าวิชิต พนง.จ้างทั่วไป 
29 นายศักดิ์ศรี  จันทรี ศักดิ์ศรี  จันทรี พนง.จ้างทั่วไป 
30 นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข์ พณิดา  ประเสริฐสังข์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31 นางสาวปิยะนุช  ศรีอุดร ปิยะนุช  ศรีอุดร ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

 ตัวแทนชุมชน   
1 นางยุภา  จันทร์ค า ยุภา  จันทร์ค า ประธานชุมชนรอบเมือง 
2 นายวรกิจ  จุฑางกูร วรกิจ  จุฑางกูร ประธานชุมชนทุ่งเจริญ 
3 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

    
    

    
    
    

    
    
    

 
นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และท่านผู้มีเกียรติ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   เมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากประธานสภาฯ และ              
รองประธานสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ได้ยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป ท าให้ต้องมีประธานสภาชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป วิธีการเลือกประธานสภาฯ
ชั่วคราวในครั้งนี้ จะถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 โดยการเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ เป็นผู้ท าหน้าที่
ประธานสภาฯชั่วคราว ซึ่งตรวจสอบทะเบียนสมาชิกแล้วปรากฏว่า นายอ านวย อายุวัฒน์ เป็นผู้มีอาวุโสสูงสุด จึงขอ 
เรียนเชิญ นายอ านวย อายุวัฒน์ ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายอ านวย  อายุวัฒน์    -  เรียนท่านเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาล  
ประธานสภาฯชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร 
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย / งาน  และผู้น าชุมชนทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 เนื่องจากว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับโอนพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน 2 ราย ต้องขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ ได้น าเรียนรายชื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - 1. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เทศบาล 
เลขานุการสภาฯ  ต าบลโพนเมือง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มาด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน 
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. นายสุบิน ทราบรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
ทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง 
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

นายอ านวย  อายุวัฒน์    -  ขอบคุณท่านเลขาฯ นะครับ ในนามสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีและ 
ประธานสภาฯชั่วคราว ยินดีต้อนรับผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่ได้มาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอให้ตั้งใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มก าลังความสามารถและเพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราต่อไป หมดระเบียบวาระท่ี 1 เข้าสู่ 
ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -   ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯชั่วคราว    ให้ที่ประชุมทราบ  

นายสุเวช  ชัยทองดี  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ว่าด้วยวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น ฯลฯ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาฯชั่วคราว  ท้องถิ่น ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอ
ท่านใดเป็นประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณวริน ศิริพานิช       

นายวริน  ศิริพานิช  -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายวริน  ศิริพานิช สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาฯ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 2 ขอเสนอท่านอาทิตย์ กฤตตาคม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีใครจะเสนอท่านอ่ืนเป็นประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯชั่วคราว  เมืองร้อยเอ็ดอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้ 
ท่านอาทิตย์ กฤตตาคม มาด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไปนะครับ ผมขอมอบหมายให้เลขานุการ
สภาฯ ท ารายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป          
ขออนุญาตพักการประชุม 15 นาท ี
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นายสุเวช  ชัยทองดี  -  ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่ต่อไปครับ 
เลขานุการสภาฯ   

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -  บัดนี้เราได้มีประธานสภาเทศบาลแล้ว ผมขอให้ท่านเลขาฯ ได้อ่านค าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประธานสภาฯชั่วคราว  เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุเวช  ชัยทองดี  -  ค าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2424/2561 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เลขานุการสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561    
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสภาเทศบาลได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลเลือกนายอาทิตย์ กฤตตาคม เป็น 
ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แทนต าแหน่งที่ว่าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง นายอาทิตย์ กฤตตาคม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -  บัดนี้เราก็มีประธานสภาฯคนใหม่แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านอาทิตย์ กฤตตาคม  
ประธานสภาฯชั่วคราว  ประธานสภาฯคนใหม่ข้ึนท าหน้าที่ต่อไปครับ เรียนเชิญครับ 

นายอาทิตย์  กฤตตาคม -  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติผม ท าหน้าที่ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดของสมาชิกสภาเทศบาล ผมก็จะขอท าหน้าที่เป็นประธานสภาเพ่ือพัฒนาองค์กร     
ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปครับ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม ในโอกาสส าคัญที่วันนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
ท่านได้มาร่วมประชุมสภากับเรา เพ่ือเป็นเกียรติต่อสภาแห่งนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านเลิศบุศย์ กองทอง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเสนอแนะ แนะน าการท างานของสภาแห่งนี้ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเลิศบุศย์ กองทอง -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
ทุกท่าน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราคือท่านวันชัย คงเกษม ท่านมีราชการส าคัญ ไม่สามารถท่ีจะมาร่วมประชุมสภาฯ 
ในวันนี้ได้ มอบหมายให้กระผมมาร่วมประชุมแทน ประการแรกก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯคนใหม่ที่ได้ท า 
หน้าที่แทนท่านประธานสภาฯท่านเดิม ขอชื่นชมท่านประธานสภาฯชั่วคราวที่ได้ท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สิ่งที่ 
อยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ก็คือว่าขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพราะว่าองค์กร 
ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายนั้น เรามีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย 
ก าหนด เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  
ก็อยากจะเห็นสภาแห่งนี้ เป็นสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด นั่นก็คือเป็นหูเป็นตาแทนพ่ีน้องประชาชนในการที่ 
จะช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนได้มอบหมายไว้วางใจ ผ่านคณะผู้บริหารให้มาท าหน้าที่ในการที่ 
จะพัฒนาท้องถิ่นบ้านเมืองของเรา สิ่งที่พ่ีน้องประชาชนอยากจะเห็นหน้าที่ของทางท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล คือ น้ าไหล 
ไฟสว่าง หนทางดี ความสะอาดของบ้านของเมือง อะไรที่เป็นเรื่องท่ีดีที่งามในบ้านเมืองของเรา ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา 
ทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน เนื้อของเทศบาลก็จะเป็นเนื้องานทั้งของผู้บริหารและสภา ซึ่งเป็นภาพการท างานที่เป็น 
เนื้อเดียวกัน ก็คงเป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนอยากจะหวังเหมือนอย่างที่ผมได้กราบเรียน ก็เน้นย้ าอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการ- 
จังหวัดได้ย้ าเสมอว่า การท างานนั้นต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส หลักของธรรมาภิบาล ซึ่งทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ 
ร่วมกัน แล้วทางจังหวัดก็พร้อมที่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนตามที่กฎหมายก าหนดในการที่จะท าให้ท้องถิ่นสามารถท่ีจะตอบสนอง 
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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ที่ได้ท าหน้าที ่ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องที่ผ่านจังหวัดให้เป็นที่ต าหนิติเตียน ก็ชื่นชมทางฝ่ายผู้บริหาร รวมถึงพ่ีน้องประชาชนที่ได้ 
คณะผู้บริหารที่มีความจริงใจต่อบ้านต่อเมือง เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตเทศบาลเมือง ก็เป็น  
ที่ชื่นชม เป็นที่กล่าวขวัญของพ่ีน้องประชาชน ก็ขออนุญาตกราบเรียนสภาแห่งนี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์  กฤตตาคม -  กราบขอบพระคณุท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเลิศบุศย์ กองทอง เป็นอย่างสูง 
ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ ได้อ่านระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกรองประธานสภา ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองดี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือก 
รองประธานสภาท้องถิ่น ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น ฯลฯ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา 
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น 
ได้รับเลือก  

นายอาทิตย์  กฤตตาคม -  ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลครับ เชิญท่านพีรพันธุ์ครับ 

นายพีรพันธุ์ ชัยคณารักษ์กูล  - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายพีรพันธุ์ 
สมาชิกสภาฯ  ชัยคณารักษ์กูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ผมขอเสนอนายวทัญญู วิจักษณบุญ เป็นรองประธาน 
สภาครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาฯ  เสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เลือกท่านวทัญญู วิจักษณบุญ เป็นรองประธานสภาฯ ผมขอมอบ
ให้เลขานุการสภาฯ ท ารายงานผลการเลือกรองประธานสภาฯ เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งต่อไป ขอแสดงความยินดีกับท่านวทัญญูด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกครับ 

นายวทัญญู  วิจักษณบุญ  - กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านประธานและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองประธานสภา  ผมนายวทัญญู วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 รู้สึกขอบคุณสมาชิกทุกท่าน     
ที่ไว้วางใจ เลือกผมเป็นรองประธานสภาเทศบาลและผมก็จะท าหน้าที่รองประธานสภาเทศบาลให้เต็มความสามารถ    
ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้รองประธานสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว หมดระเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
 ประชุมเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  

- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ได้อ่านรายงานให้ที่ประชุมทราบ เชิญท่านวทัญญูครับ 
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นายวทัญญู  วิจักษณบุญ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายวทัญญู 
รองประธานสภา  วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
ประจ าสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้มาประชุม 1.นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร 2.นายกิติ โฆษิตจิรนันท์             
3.นายวทัญญู วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งนายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร เป็นประธานกรรรมการ นายกิติ โฆษิตจิรนันท์ เป็นกรรมการ        
นายวทัญญ ูวิจักษณบุญ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเสร็จแล้ว และเสนอให้ตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่
เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองต่อไป เลิกประชุมเวลา 13.00 
น. ลงชื่อ นายสรายุทธ์ ชาติบญัชากร ประธานกรรมการ นายกิติ โฆษิตจิรนันท์ กรรมการ นายวทัญญู วิจักษณบุญ 
กรรมการและเลขานุการ  

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้อ่านรายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกแก้ไข สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประชุมเมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกรับรองด้วยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ หมดระเบียบวาระท่ี 4 เข้าสู่ระเบียบวาระ  
ที่ 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์    - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 23 “......เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” นั้น      
บัดนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดท าร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 1.สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีสถานะการเงินดังนี้ 1.1.1เงิน
ฝากธนาคาร จ านวน 194,684,457.75 บาท 1.1.2เงินสะสม จ านวน 136,361,662.45 บาท 1.1.3เงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 68,558,690.03 บาท 1.1.4รายการที่ได้ 
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กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ จ านวน 1,287,000.00 บาท 1.1.5รายการที่ได้
กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 42 โครงการ จ านวน 21,745,275.00 บาท 1.2เงินกู้คงค้าง จ านวน 
104,340,358.65 บาท 2.การบริหารงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
(1)รายรับจริง จ านวน 435,481,394.13 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จ านวน 24,864,381.05 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 14,038,081.10 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 
11,136,860.07 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 3,207,639.39 บาท หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 
104,588,916.52 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 277,645,516.00 บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย
ระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 38,391,858.05 บาท (3)รายจ่ายจริง จ านวน 373,062,635.25 บาท ประกอบด้วย  
งบกลาง จ านวน 40,675,696.50 บาท งบบุคลากร จ านวน 189,118,104.15 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 
118,098,334.60 บาท งบรายจ่ายอื่น จ านวน 50,000.00 บาท งบเงินอุดหนุน จ านวน 25,120,500.00 บาท 
(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 37,872,880.70 บาท (5)รายจ่ายที่จ่าย
จากเงินสะสม จ านวน 15,988,510.00 บาท (6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 18,344,900.00 บาท            
3.งบเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รายรับจริง จ านวน 
33,251,362.27 บาท รายจ่ายจริง จ านวน 7,986,425.57 บาท ก าไรสะสม จ านวน 25,264,936.70 บาท   
เงินสะสม จ านวน 141,715,936.42 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ านวน 99,443,785.71 บาท เงินฝาก
ธนาคาร จ านวน 17,722.77 บาท ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 257,747,100.00 บาท ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้จัดเก็บ ประมาณการปี 2562 หมวดภาษีอากร 25,660,000 บาท หมวด
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 12,904,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 14,400,250 บาท หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 8,100,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,530,000 บาท รวมรายได้จัดเก็บ 
64,594,250 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 128,280,000 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 356,342,000 บาท รวมรายได้
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 549,216,250 บาท รายจ่ายจากงบประมาณ ประมาณการ
ปี 2562 จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง 56,283,685 บาท งบบุคลากร 271,018,560 บาท งบด าเนินงาน 
192,736,500 บาท งบลงทุน 3,481,300 บาท งบรายจ่ายอื่น 100,000 บาท งบเงินอุดหนุน 25,596,000 
บาท รวมจ่ายจากงบประมาณ 549,216,045 บาท หลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 58,025,160 บาท แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 19,577,700 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 326,568,900 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 14,172,700 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,001,200 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 
44,158,500 บาท แผนสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 550,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 11,178,800 บาท ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,817,500 บาท แผนงาน
การพาณิชย์ 5,881,900 บาท ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 56,283,685 บาท งบประมาณรายจ่าย
ทั้งสิ้น 549,216,045 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รวม 35,160,760 บาท งบด าเนินงาน รวม
22,414,000 บาท งบลงทุน รวม 400,400 บาท งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 58,025,160 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร รวม 16,823,800 บาท งบด าเนินงาน 2,670,800 บาท            
งบลงทุน 83,100 บาท รวมทั้งสิ้น 19,577,700 บาท แผนงานการศึกษา งบบุคลากร รวม 173,247,300 บาท   
งบด าเนินงาน รวม 126,115,300 บาท งบลงทุน รวม 2,160,300 บาท งบรายจ่ายอื่น  50,000 บาท งบเงิน
อุดหนุน 24,996,000 บาท รวมทั้งสิ้น 326,568,900 บาท แผนงานสาธารณสุข งบบุคลากร รวม 11,976,900 
บาท งบด าเนินงาน 1,685,200 บาท งบลงทุน 110,600 บาท งบเงินอุดหนุน 400,000 บาท รวม 14,172,700 
บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร รวม 4,602,200 บาท งบด าเนินงาน 381,000 บาท งบลงทุน 18,000 
บาท รวม 5,001,200 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากร รวม 19,795,600 บาท งบด าเนินงาน 
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23,933,800บาท งบลงทุน รวม 429,100 บาท รวมทั้งสิ้น 44,158,500 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบด าเนินงาน 550,000 บาท รวม 550,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งบ
บุคลากร รวม 2,396,800 บาท งบด าเนินงาน รวม 8,582,000 บาท งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 11,178,800 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร รวม 5,904,900 บาท งบด าเนินงาน   
รวม 1,774,600 บาท งบลงทุน รวม 138,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,817,500 บาท แผนงานการพาณิชย์ งบบุคลากร 
รวม 1,110,300 บาท งบด าเนินงาน รวม  4,629,800 บาท งบลงทุน รวม 141,800 บาท รวมทั้งสิ้น 
5,881,900 บาท งบกลาง รวมทั้งสิ้น 56,283,685 บาท เหตุผล เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะ
ผู้บริหารฯ ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ผู้บริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่า 
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ กล่าวคือวาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ และในการพิจารณาวาระ
ที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ใม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณ ต่อไปเป็นการพิจารณา ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอหารือสมาชิกสภาฯว่าจะอภิปรายเป็น 
ส่วนแผนงานหรือจะอภิปรายภาพรวม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านอ านวย อายุวัฒน์ครับ 

นายอ านวย  อายุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายอ านวย อายุวัฒน์ 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 ในการอภิปรายในขั้นรับหลักการ ขั้นที่ 1 ขั้นรับหลักการนั้น 
กระผมเห็นว่าในการอภิปรายน่าจะเป็นการอภิปรายรวมทั้งหมด คือรวมทุกหมวด รวมทุกแผนงาน รวมทุกโครงการ และ
ขอให้คณะผู้บริหารได้ขมวดตอบพร้อมกันครั้งเดียว เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาด้วยเหตุผลประการที่ 1 คือเทศบัญญัติปีนี้
เข้ารูปเล่ม เรียบเรียง อ่านง่ายศึกษาได้ละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดท า ประการที่ 2 ขออนุญาตใช้
ค าพูดของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สภาและคณะผู้บริหารเป็นเนื้อเดียวกัน ขอขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็จะเป็นการอภิปรายรวม 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านอ านวย อายุวัฒน์ เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญท่านฐิติพร เชี่ยวพัทธยากรครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันฐิติพร 
สมาชิกสภาฯ  เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ในญัตติของงบประมาณรายจ่ายของปี 2562 
ถ้าดูในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ทั้งรายได้และรายจ่ายถือว่าเป็นการจัดท างบประมาณท่ีถือได้ว่าแทบจะสมดุล ทั้งรายรับและ
รายจ่าย ต่างกันแค่ 45 บาท เท่านั้นเอง ถือว่าเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องของรายได้และรายจ่าย 
ก็ขออนุญาตชื่นชมทางผู้บริหาร ทีนี้มีข้อสังเกต 2 – 3 ประการ เท่านั้น เพราะจะเห็นว่าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปี 
2562 เป็นโครงการเดิม ๆ เกือบทั้งหมด ไม่มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา อันแรกท่ีขอตั้งข้อสังเกตในหน้าที่ 20 เกี่ยวกับ
รายงานประมาณการรายรับ ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องของภาษีป้าย จะเห็นได้ว่าในปี 2561 และ 2562 เราประเมิน
รายรับอยู่ท่ี 6,200,000 บาท ซึ่งจะเท่ากัน แต่โดยข้อสังเกตของดิฉันจะเห็นว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโหดร้ายที่สุด
แล้ว แต่เชื่อว่าปีหน้าโดยการคาดการณ์ของรัฐบาลหรือต่าง ๆ เขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน แล้วจริง ๆ เราเห็น
ชัดเจนว่าป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเยอะขึ้นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยาก ตั้งข้อสังเกตว่ารายรับ
เราควรจะตั้งมากกว่านี้หรือไม่ เห็นได้เลยว่าตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมาป้ายโฆษณาเราเกิดข้ึนมากจริง ๆ เพราะฉะนั้นก็ขอ
ตั้งข้อสังเกตว่าเราน่าจะมีรายได้จากตรงนี้เพ่ิมมากขึ้น ส่วนที่ 2 คือค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 
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แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา จะเห็นว่าเราก็ตั้งงบรายได้เท่ากันกับปีที่ผ่านมา อย่างที่บอกว่าตัวเราเองอยู่ในเขตเทศบาล  
ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเห็นชัดว่าเกี่ยวกับป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เยอะมาก เพราะฉะนั้นมองว่าเราน่าจะมีการ
ตั้งรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพราะไม่เชื่อว่ามันจะน้อยลงกว่าปีที่แล้ว ปีที่ผ่านมาแน่นอน ธุรกิจในร้อยเอ็ดมีร้านค้าเกิดขึ้น
มากมาย เห็นได้เลยว่าร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย มีการโฆษณาตลอดเวลา ธุรกิจต่าง ๆ ร้านค้าต่าง ๆ เกิดขึ้น แล้วเขาก็
มุ่งเห็นว่าการโฆษณาเป็นเรื่องจ าเป็น เพราะฉะนั้นเชื่อว่ารายได้จากกลุ่มนี้น่าจะมีการประมาณการที่เพ่ิมข้ึน มากกว่าที่จะ 
ตั้งไว้เท่ากันกับปีที่แล้ว อันนี้ขออนุญาตที่จะตั้งข้อสังเกต ในเรื่องของรายรับก็น่าจะไม่มีอะไรอย่างอ่ืน ในส่วนเรื่องของ
รายจ่ายเท่าที่ดูแล้ว โครงการทั้งหมดแทบจะไม่มีเปลี่ยนจากเม่ือปีที่แล้วแต่ดูจากสถานการณ์ของเทศบาลแล้วมี
สถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะหลังจากท่ีตัดงบประมาณในเรื่องของบุคลากรไปแล้ว ในเรื่องของโครงการอื่น ๆ 
หรือในงบด้านอ่ืน ๆ ไปแล้ว มีเงินเหลืออยู่ประมาณ 3  ล้านกว่าบาท ถือว่าเป็นงบลงทุน ซึ่งตรงนี้ดีกว่าปีที่แล้ว 
เพราะฉะนั้นถือว่าสถานการณ์ของเทศบาลปีนี้ดีขึ้น ดังที่เห็นว่าโครงการจริง ๆ แล้วเป็นโครงการเดิม ๆ ที่ไม่ได้มีโครงการ
ใหม่ จะเห็นว่าในแต่ละกอง ฝ่าย  มีชื่อโครงการที่ซ้ ากัน เช่น ถ้าจ าไม่ผิดลองดูของส านักการศึกษาจะมีการอบรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่เป็นของ อปพร.หรือของครูแกนน า รู้สึกว่าโครงการจะประมาณ 220,000 แล้วมีอบรมเด็กนักเรียนอีก 
200,000 ซึ่งตรงนี้จริง ๆ แล้ว  หรือเช่น มีของกองสาธารณสุขฯ ด้วยซ้ าที่ชื่อซ้ ากันกับโครงการอื่น ๆ เช่น กอง
สาธารณสุขฯ มีการจัดซื้อยา ส านักการศึกษาก็มีการจัดซื้อยาให้ตามโรงเรียนต่าง ๆ ตรงนี้ โดยลักษณะงานแล้วเหมือนกัน 
เราน่าจะมีการท างานร่วมกัน เพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็น่าจะประหยัดกว่า อย่างการ
อบรมเรื่องยาเสพติดของผู้ใหญ่และของเด็ก แน่นอนว่าย่อมจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่อยากลองดูว่า  ถ้าเราเอามา
รวมกัน ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน บางทีการอบรมรวมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่น่าจะได้อะไรที่
มากกว่า เพราะเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็มีมุมมองอย่างหนึ่ง เด็กก็มีมุมมองอย่างหนึ่ง เอามารวมกัน อบรมด้วยกัน อาจจะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการอบรมมากข้ึน จัดครั้งเดียวประหยัดงบได้มากข้ึน หรืออย่างที่บอกว่ากองสาธารณสุขฯ ก็ซ้ือยาอยู่แล้ว 
โรงเรียนก็ต้องซื้อยาเข้าห้องพยาบาลโรงเรียน การที่กองสาธารณสุขฯ จะซื้อยา น่าจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าหรือไม่ แล้ว
โรงเรียนขาดเหลืออะไรก็แจ้งทางกองสาธารณสุขมา อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกต ก็อย่างที่ว่าในภาคปฏิบัติเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไป
ได้หรือไม่ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ เราเป็นแค่ผู้มาตั้งข้อสังเกตว่างบที่เห็นมาในปัจจุบันที่เห็นกันอยู่นี้หรือเป็นมาใน
แต่ละปี จะเห็นได้ว่าลักษณะของโครงการที่เขียนมาชื่อแทบจะเหมือนกันเลย แต่ว่าท าแยกกันของแต่ละกอง ฝ่าย ก็แค่ตั้ง
ข้อสังเกตว่าท าไมเราจึงไม่ลองเอามารวมกัน ท าพร้อมกัน บางทีในการที่มาจัดรวมกันมีมุมมองของแต่ละกอง ฝ่าย อาจจะ
ได้ประโยชน์สูงสุด ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโครงการไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ 
ก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่ต้องวิจารณ์หรือมีค าถามมาก แต่อย่างหนึ่งเชื่อว่าในชีวิตการเป็นสมาชิกสภาที่ผ่านมา 10 กว่าปี เห็น
เลยว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความเจริญก้าวหน้าไปในหลายๆ ด้าน ก็ต้องขออนุญาตยกค าพูดของท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีภาระหน้าที่ในเรื่องของ น้ า ไฟ ต้องสมบูรณ์ ถนนหนทางจะต้องเป็นการบริการ
ประชาชน   อย่างที่บอก งานของเทศบาลไม่ใช่มีเพียงแค่นั้น ยังจะมีเรื่องของการศึกษา เรื่องของสาธารณสุข ซึ่งเชื่อว่า
งบประมาณในปี 2562 ผู้บริหารพิจารณาแล้วกว่าที่จะขึ้นมาเป็นรูปเล่มนี้ คงผ่านการถกกันมาพอสมควร เชื่อว่าใน
ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเป็นสมาชิกสภา 10 กว่าปี เห็นเลยวา่งบประมาณท่ีใช้จ่ายในแต่ละปีที่ผ่านมา ท่านผู้บริหารหรือ
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะใช้งบตรงนี้ ก็ผ่านการพิจารณาการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและรอบคอบ อย่างที่บอกว่า
ทุกอย่างไม่มี 100% ไม่มีค าว่าสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2562 ได้แต่คาดหวังเช่นเดียวกันว่าในการใช้
จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ผู้ที่มีอ านาจในการใช้เงิน ที่มีอ านาจตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง ก็จะค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมอย่างมากที่สุด และอย่างที่บอกเราเป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลมากมายในเรื่องของธรรมภิบาลหรืออะไรก็ตามแต่               
ก็อยากจะให้ผู้ที่มีอ านาจหรือผู้ที่มีส่วนในการใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ค านึงถึงตรงนี้ อย่างที่บอกเราไม่ได้มาด้วยความฟลุ๊ค       
ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญ อันนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะยกย่อง ชื่นชมจริง ๆ ว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเทศบาลที่โชคดี
ที่เรามีผู้น าที่มีนายกฯ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ท่านนายกบรรจง โฆษิตจิรนันท์  เป็นผู้น าที่ซื่อสัตย์ อันนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่
เป็นเรื่องจริง 10 กว่าปีที่ผ่านมาท่ีได้ท างานกับท่าน เห็นตรงนี้มาตลอดเวลา ก็อยากจะให้ทุกคนที่ท างานอยู่กับท่าน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารเอง พนักงาน หรือทุก ๆ คน ได้ดูท่านนายกฯ เป็นตัวอย่าง เทศบาลเราถ้าไม่มีคนดีเป็นผู้น า เชื่อว่าก็คง
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มาถึงตรงนี้ไม่ได้ ต้องขออนุญาตน าเอาพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านได้ให้ไว้ว่า ในสังคมมีทั้งคนดี คนไม่ดี 
คนดีต้องไม่ท้อแท้ ก็ฝากว่าเรื่องหลายๆ เรื่องมีทั้งความราบรื่นและไม่ราบรื่น ก็อยากจะให้ทุก ๆ ท่านได้ท างานได้อย่าง
เต็มที่ เต็มความสามารถ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมให้มากท่ีสุด แน่นอนว่าในองค์กร องค์กรหนึ่งย่อมไม่ได้มีคนดี
ทั้งหมด ย่อมจะมีทั้งคนที่มีสีด า สีเทา สีขาว แต่ก็อยากจะให้นึกถึงว่างบประมาณรายจ่ายหรือเงินที่เทศบาลมีแต่ละบาท 
แต่ละสตางค์ ล้วนมาจากเงินภาษีของราษฎร ของประชาชน อยากให้ใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ส่วนรวมและ  
แก่เทศบาลของเราเอง ขอบคุณค่ะ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   เชิญท่านพิเชฐ ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน์ -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิเชฐ สุขเพสน์               
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดท างบประมาณกองวิชาการ
และแผนงาน ที่ได้น าเสนอเอกสารให้สมาชิกทุกคนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน ในการศึกษาข้อมูลเรื่องรายรับรายจ่ายของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในปี 2562 มีอยู่ 2 – 3 ประเด็น เรื่องรายรับ 500 กว่าล้าน กับรายจ่าย 500 กว่าล้าน เรื่อง
รายรับไม่ขอกล่าวถึง แต่ว่าตั้งข้อสังเกตในหน้า 45 ซึ่งอยากให้ท่านประธานรวมถึงผู้บริหาร อยากให้ชี้แจงเพราะว่าเป็น
ตัวเลขประมาณการที่ค่อนข้างจะสูงเก่ียวกับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 1,533,000 ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวระดับอนุบาล 1,588,000 บาท ซึ่งในปี 2560 2561 เราไม่มีเลย ก็อยากจะสอบถามและขอข้อชี้แจง
ด้วย ไปที่หน้า 46 งบประมาณรายจ่ายนี้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศวงเงินในการ
ประมาณการ ประมาณ 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ อันนี้ตั้งสูงไว้ 
ถึง 31,500,000 บาท ก็อยากสอบถามว่า ในเนื้อหาจริง ๆ อะไร อย่างไร แล้วก็ไปที่หน้า 139 ก็จะสอบถามว่า
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจ านวน 30 คน คนละ 20 บาทแล้ว
ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล 359 คน คนละ 15 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด 60 คน คนละ 150 บาท ความแตกต่างแต่ละหัว ราคาท่ีไม่เท่ากันนั้น อยากให้ผ่านท่านประธานไปถึงผู้บริหาร
ให้ชี้แจงตรงจุดนี้ มีแค่ประเด็น 3 อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารครับ เรียนเชิญท่านนายกฯ บรรจง  โฆษิตจิรนันท์ ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ส าหรับกรณีที่สมาชิกได้กรุณา 
นายกเทศมนตรี   ให้ข้อสังเกตในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนี้ ประการแรกก็เรียนว่าฐานะการเงินและ
ลักษณะรายรับ รายจ่ายของปีนี้ ถ้าเทียบแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วอย่างที่เรียนแล้ว เพราะว่าปีที่แล้วปิดงบแทบจะไม่ลงตัว 
เนื่องจากว่ามีประมาณการรายจ่ายที่มีจ านวนมากที่ผูกพันกันมา ในปีนี้เราก็มีเรื่องรายรับที่สูงขึ้นในบางส่วน และใน
ขณะเดียวกันก็มีนโยบายในการปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงไปจึงท าให้มีงบพัฒนา ซึ่งเหลือประมาณ 3 ล้านเศษ ส่วนในปี
ที่ผ่านมาเราก็สามารถท่ีจะบริห 
ารจัดการได้ด้วยความเรียบร้อยและท าให้มีเงินเหลือจ่ายอยู่หลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ
ในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง แล้วมีเงินเหลือจากโครงการต่าง ๆ ที่เราประมาณการไว้ ใช้ไม่หมด เหลือก็ตกมาเป็นเงินที่เราจัดสรร
เพ่ิม โอนงบเพ่ือการลงทุน ในส่วนที่ 2 คือเป็นเงินที่เราตั้งงบประมาณรายจ่ายทางด้านบุคลากรไว้ในต าแหน่งอัตราว่างซึ่ง
ยังไม่มีใครมาครองต าแหน่ง แต่ว่าในระเบียบนั้นจะต้องตั้งงบประมาณไว้ก่อนตามระเบียบ แต่เมื่อสิ้นปีแล้วก็มีเงินที่เหลือ
จากต าแหน่งว่าง ก็น าเงินนี้มาเพ่ือปรับไปยังงบลงทุน ประการที่ 3 เงินที่ได้รับมาอีกอย่างก็คือเงินรางวัลที่เราได้จากการ
ประกวดรางวัลธรรมาภิบาล เมื่อปีที่แล้วได้รับมา 10 ล้านบาท ก็ท าให้ช่วยไปส่งเสริมโครงการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนคลองคูเมืองอย่างนี้เป็นต้น และประการสุดท้าย ประการที่ 4 เงินเดือนของคณะครูที่มีเงินเหลือจ่ายตอนปลายปี 
เนื่องจากมีการโอนย้าย มีการเกษียณ และมีเงินวิทยฐานะต่าง ๆ ด้วย ก็ท าให้เราสามารถที่จะน าเงินเหล่านี้มาพัฒนา 
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และท าโครงการในงบลงทุนได้ ส าหรับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีส่วนที่เราวางแผนไว้รองรับในเรื่องของเงินเหลือจ่ายปลายปี
ด้วย ในเบื้องต้นหลังจากท างบประมาณเบื้องต้นแล้ว เราก็ได้รับเงินคงเหลือที่พอที่จะท างบพัฒนาได้อยู่ 3 ล้านเศษ ก็เป็น
เรื่องท่ีน่ายินดี ส่วนข้อสังเกตของการประมาณการรายรับ ท าไมตั้งแล้ว ไม่น่าจะเหมาะสมสอดคล้อง น่าจะมีรายได้ที่พอจะ
ตั้งสูงกว่านี้ได้ใน 2 ส่วน คือ รายได้จากภาษีป้ายและรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมแผ่นปิด โปรย โฆษณา อันนี้ก็ขอ
อนุญาตเรียนว่า ในการจัดท างบประมาณในแต่ละปี คณะผู้บริหารและบุคลากร ผอ.กอง ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญ
อย่างมาก การตั้งงบประมาณรายรับเราจะตั้งให้อยู่บนสมมุติฐานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดไม่มีการมโน ไม่มี
การเผื่อว่า จะเท่านี้ หรือตั้งงบเพื่อให้ปิดงบได้ เราใช้หลักการว่าการตั้งงบประมาณรายรับที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและก็
มีความใกล้เคียงมากท่ีสุด คือเรื่องที่จะบริหารจัดการงบประมาณได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นวิธีการจัดท างบประมาณเราจะมี
ข้อมูลประกอบรายได้ย้อนหลัง 5 ปี มาประกอบการพิจารณาเสมอ เช่น ยกตัวอย่างว่า เมื่อสักครู่ยกกรณีภาษีป้าย ถ้าภาษี
ป้ายจากเดิมข้อมูลจะเห็นว่าปี 2556 เราไดร้ับอยู่ที่ 5,080,000 บาท คือเป็นตัวเลขจริง ปี 2557 ก็สูงขึ้นมาเป็น 
5,700,000 บาท ปี 2558 มีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็น 6,100,000 บาท แล้วมาปี 2559 เหลือ 5,900,000 บาท คือ
ลดลงไป 2 แสนบาท ส่วนปี 2560 กลับขึ้นมาเป็น 6,400,000 บาท  ในลักษณะเช่นนี้ ภาษีป้ายที่เรามีการตรวจ 
ประเมินแผนที่ภาษีและมีการติดตามป้ายขึ้นใหม่ ป้ายเก่ายกเลิก จะมีชดเชยกันไป ซึ่งเราดูแล้วอัตราการเพ่ิมของเราอยู่ที่
ปริมาณที่ใกล้เคียงนี้ อัตราการเพิ่มมากกว่านี้มันไม่สามารถที่ไปตั้งเผื่อได้ เราก็ประมาณการว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะอยู่ใน
เกณฑ์นี้ ก็จับหารค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี อัตราเศรษฐกิจต่าง ๆ มารวมกันแล้วหารด้วย 3 เพ่ือที่จะประมาณว่าในปี 2562 
มันน่าจะอยู่ในเกณฑ์เท่านี้ แต่ถ้าเก็บได้มากกว่านี้ก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าเราจะตั้งมากเกินไปก็จะท าให้เราท างบประมาณ
อาจจะมีผลตอนปลายปี ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะต่ ากว่า 6,200,000 บาท แต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นก็เป็นเรื่องดี ส่วนจะเพ่ิม
ขณะนั้นขึ้นมาขณะนี้ก็คือ ป้ายไฟ LED เพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นยุทธวิธีใหม่ในการโฆษณา ก็จะมีการเช่าพ้ืนที่ในเขตเทศบาลใน    
จุดที่ส าคัญ ตามแยกต่าง ๆ อาคารสูง ซึ่งตอนนี้เราก็มีการประเมินแล้วก็ติดตามภาษีป้ายนี้เราก็จะได้เก็บเต็มปีเนื่องจากว่า
เป็นภาษีประเภท 3 อันนี้ก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้น อีกส่วนหนึ่งแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา อันนี้เราก็ได้ใช้หลักเกณฑ์การ
ย้อนหลังเช่นเดียวกัน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปี 2556 769,000 บาท ปี 2557 945,000 บาท ปี 2558 999,000 
บาท ปี 2559 766,000 บาท ปี 2560 ที่ผ่านมาเหลือ 430,000 บาท เนื่องจากว่าป้ายใบปลิวที่ติดเราคิดป้ายละ 
200 บาท ต่อวันโดยให้ติดได้ 30 วัน ในชว่งเศรษฐกิจที่ดีมีการโฆษณาเปิดห้างใหม่ หรือธุรกิจใหม่ ก็จะมีการมาติดป้าย
ในเขตเทศบาลจ านวนมาก ก็จะเห็นว่าข้อมูลชัดเจน  ในปี 2560 จากรายได้ท่ีเคยได้ถึงเกือบล้าน ลดลงมาเกือบ 50% 
เหลืออยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่า อันนี้ไม่ใช่ว่าเราขาดประสิทธิภาพในการติดตาม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ยังเต็ม
ประสิทธิภาพเหมือนเดิม มีหน่วยตรวจสอบ ป้ายไหนที่ไม่ขออนุญาตติด ไม่มีตราเทศบาลไปติด เราก็จะแจ้งให้
ผู้ประกอบการไปช าระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องเรียบร้อย แต่เนื่องจากเศรษฐกิจแล้วการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด
มันลดลงไปอย่างมาก ซึ่งไม่เหมือนกับย้อนหลังกลับไป ตัวเลขบ่งชัดเจนว่าเรื่องแผ่นปลิว ป้ายโฆษณาเคยได้สูงสุดเมื่อ
ปีงบประมาณ 2558 เกือบ 1 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นก็มีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆ อย่างปี 2559 ก็เหลือ 760,000 
บาท แล้วก็ปี 2560 เหลือ 430,000 บาท เพราะฉะนั้นในการประมาณการปีนี้เราก็ตั้งว่า ไม่น่าจะน้อยกว่าเติมแล้ว
บวกเพ่ิม 20,000 บาท เป็น 450,000 บาท อย่างนี้เป็นต้น นี่คือหลักวิธีการจัดท างบประมาณของคณะบริหารร่วมกับ
ฝ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรามีข้อมูลย้อนหลังและจากสภาพข้อเท็จจริง ก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่า การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเรา เรามุ่งเน้นความถูกต้องและความใกล้เคียงเป็นหลัก ส่วนเรื่องรายจ่ายที่มีข้อสงสัยว่า
ไปตั้งจ านวนมากถึง 31 ล้านบาท แล้วก็ 5 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ก็จะเรียนว่าเนื่องจากว่าเราเป็นท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา มี
โรงเรียนถึง 8 แห่ง  มีนักเรียน 5,000 เศษ แล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในส่วนของ  ด้านการศึกษา ทางท้องถิ่น
เราจะได้รับเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นการจัดท างบประมาณจะอุดหนุน เขาจะมีหนังสือแจ้งมา เราต้องตั้งรับตามหน้าที่เขา
จะอุดหนุน เช่น ยาเสพติดก็มีงบประมาณมาให้ ต้องตั้งรับไว้ ท าภารกิจที่เขาระบุชัดเจน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องการรับเงิน
อุดหนุน แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งจากงบประมาณรายได้ของเราแต่เป็นเงินอุดหนุนอย่างนี้เป็นต้น ส่วนรายละเอียด รองฯ นุชากร 
ซ่ึงดูแลด้านการศึกษาจะได้อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้สภามีความชัดเจนมากขึ้น เรื่องอาหารกลางวันก็เช่นเดียวกัน ก็จะมี
เกณฑ์ในการจัดสรรให้ว่ากีฬาพัก กิน นอน ประจ ากับเราก็จะมีค่าอาหารมากกว่าปกติซึ่งเขาไม่ได้อยู่กินประจ า นอกนั้นใน 
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ส่วนของการบริหารโดยภาพรวม ก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าทางเทศบาลเราได้เน้นการบริหารแบบธรรมาภิบาล   
เราเข้าร่วมการประเมินทุกองค์กรที่มาประเมิน เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการท างานของพวกเรา  ที่ผ่านมาก็เรียนยืนยันว่า
เราได้ให้ความส าคัญในเรื่องป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ นโยบายในการป้องกันต่าง ๆ เรามีมาตรการอย่างครบถ้วน 
แล้วก็ได้รับการตอบสนองจากบุคลากรทุกฝ่าย งาน เป็นอย่างดี จนเราได้รับเป็นองค์กรต้นแบบของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ ป.ป.ช. เป็นรุ่นแรก เป็น 1 ใน 20 แห่งทั่วประเทศ แล้วเราก็ได้ต่อเนื่องอีกเป็นรุ่นที่ 2 อีก    
ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถยืนยันว่าเราได้บริหารจัดการภายใต้ธรรมาภิบาล แล้วเน้นความซื่อสัตย์การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ซึ่งตรงนี้ก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้สบายใจว่า แผนงานโครงการต่าง ๆ มีข้ันตอนมีกระบวนการ โดยเรายึด
ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เป็นส าคัญ และก็เน้นการท างานเชิงรุก เพ่ือที่จะดูแลพี่น้องประชาชนภายใต้งบประมาณ   
ที่มีจ ากัด ส่วนที่ยังขาดเหลือเราก็ใช้วิธีการประสาน ขอรับอุดหนุนจากส่วนกลาง จากกระทรวง กรมต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจในพ้ืนที่เรา เพราะว่างบประมาณของเราก็มีค่อนข้างจะจ ากัด แต่ภารกิจหน้าที่ในการดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน มันครอบคลุมหมด ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดูแลอยู่ท้ังหมด 36,000 
คน ในเขตเทศบาลเราได้มีคุณภาพที่ดีภายใต้เงื่อนไขจ ากัดเรื่องงบประมาณ เรื่องกฎหมาย เรื่องอ านาจหน้าที่ ก็จะมีการ
ประสานกับเครือข่ายต่าง ๆ ให้เขามาช่วยเหลือเรา ก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้สบายใจและต้องขอบพระคุณที่มาให้เครดิต  
ในการท างานที่ร่วมท างานกันมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ก็เห็นถึงความก้าวหน้าแล้วก็การพัฒนาของเทศบาลเราอย่าง
ต่อเนื่อง ก็เนื่องมาจากการที่สภาแห่งนี้ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อสังเกตและให้การสนับสนุนคณะผู้บริหาร จึงท าให้
เราสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้รวดเร็ว ก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลของเราด้วยที่ให้การสนับสนุนกับ
ผู้บริหารด้วยดีตลอดมา ขอบคุณครับ ขออนุญาตให้รองฯ นุชากร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมครับ 
 
นายอาทิตย์  กฤตตาคม  -  เชิญท่านรองฯ นุชากร มาศฉมาดล ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต    
รองนายกเทศมนตรี   ได้ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงท่านสมาชิก ตั้งแต่หน้า 131 ไปจนถึงหน้า 145  อันนี้เป็นการตั้งจ่าย
จากหนังสือสั่งการจากกรมฯ เป็นเงินอุดหนุนทั้งหมดไม่ใช่เงินของเทศบาลเรา เมื่อกรมฯ สั่งการให้เราตั้งงบประมาณ
ตามท่ีกรมฯ สั่งการ ถ้ากรมฯ จัดสรรเงินมา เราก็จ่ายตามของกรมฯ ขอไปที่รายละเอียดเรื่อง 2 โครงการ ยาเสพติดหน้า 
198 ขออนุญาตเอ่ยนามท่านฐิติพร ได้สอบถาม จะมียอด 30,000 บาท หน้า 190 โครงการรณรงค์ยาเสพติด อันนี้
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตั้งเอง วัตถุประสงค์คือใช้จ่ายในการเปิด – ปิด การอบรม อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายตกแต่ง
สถานที่ วิทยากร มอบของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬา ตรวจวัตถุเคมีสารเสพติด อันนี้โครงการเป็นของกองสวัสดิการสังคม 
เพราะดูแลคนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แต่ของส านักการศึกษา 2 โครงการ นั้น เป็นโครงการของเงิน
อุดหนุนจากกรมฯ ให้ตั้งไว้เพ่ือดูแล 2 ส่วน ส่วนแรก 200,000 บาท คืออบรมครูแกนน าทั้งหมดเพ่ือจะอบรมให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องยาเสพติดเพ่ือเผยแพร่กับนักเรียนเราใน 5,600 กว่าคน ส่วนที่ 2 คือเจาะเป้าหมายไปที่นักเรียนเลย 
เพราะฉะนั้น 2 ส่วนนี้เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมฯ ให้เราปฏิบัติเรื่องของยาเสพติด จะมีเงินงบประมาณของเทศบาล
จริง ๆ อยู่ 30,000 บาท ของกองสวัสดิการสังคม ส าหรับเรื่องของชุดเครื่องแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหมือนกันครับ 
คือทุกปีไม่เคยให้ ปีนี้ปีแรกท่ีตั้งไว้คือศูนย์ 1 เรา สระบัวให้ 30,000 บาท แล้วของศูนย์หนองหญ้าม้า 9,000 บาท   
อันนี้เป็นเงินอุดหนุนที่กรมฯ ให้มาเป็นปีแรกเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ส่วนของเงินเราตั้งไว้ 5 ล้านบาท ในหน้า 142 ก็คือ 
ปีนี้เราแจ้งความประสงค์ไปทางกรมฯ ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ซึ่ง ถ้าใครมีความ
ประสงค์เป็นเจ้าภาพต้องตั้งงบประมาณไว้ กรมฯ จะอุดหนุนให้ 5 ล้านบาท แต่ว่าก่อนจะได้รับเราต้องตั้งรับไว้ใน
งบประมาณก่อน แล้วในโครงการนี้ถ้าทวนกันแล้วในปีที่ผ่านมาเราเคยแข่งขันเป็นเจ้าภาพในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปีนี้เราขอรับเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราเป็นเจ้าภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เราได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 1 ล้านบาท เราตั้งเงินเราสมทบอีกประมาณ 1 ล้านบาท แต่เป็น 
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ระดับประเทศทีมแข่งขันก็จะน้อยลงเพราะว่าระดับภาคจะมีประมาณ 30 – 50 ทีม โรงเรียนที่มาแข่งขันระดับภาค   
แต่ระดับประเทศจะมีมาไม่เกิน 17 ทีม เหมือนกีฬา แต่กรมฯ ให้เรามา 5 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันในหน้าถัดไปจะ
เป็น 31.5 ล้านบาท คือเป็นมหกรรมการศึกษา คือไม่เก่ียวกับการแข่งขันจะเป็นมหกรรม เหมือนท่ีเราเคยเดินทางไป 
เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่กรมฯ จัดสรรงบประมาณส่วนนี้คือเจ้าภาพระดับประเทศ  ที่แยกออกจากกรุงเทพ หลังจากท่ี
จัดมาเกือบ 10 ปี คือท่ีเทศบาลนครภูเก็ต ปีต่อไปเป็นโควต้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจึงท าเรื่องขอเป็นเจ้าภาพ
ระดับประเทศไทยไปแล้วเป็นเจ้าภาพมหกรรมการศึกษาด้วย คือกรณีท่ีกรมฯ อนุมัติก็จะส่งเงินมาให้เราทั้งหมด 
36.5 ล้าน ให้เราจัด เรื่องมหกรรมการศึกษากับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นการตั้งรับจากของกรมฯ ก็ขอเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้ อีกเรื่องหนึ่งคืออาหารกลางวันเป็นส่วนที่กรมฯ อุดหนุนให้เราทั้งหมดแต่ว่าจะมี 15 บาท คือ 398 คน 
เป็นนักเรียนกีฬาจะเพ่ิมให้อีก 15 บาทต่อหัว ปกติจะได้ 20 บาทเท่ากันหมด แต่ว่าส่วนของกีฬาจะให้อีก 15 บาท เป็น
การเพ่ิมเติมค่าอาหารของนักกีฬา ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ผมขอปิดอภิปรายเพ่ือลงมติในขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใด เห็นชอบหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 1) โปรดยกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกเห็นชอบ         
ด้วยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ต่อไปเป็นการพิจารณาในขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ระยะเวลาแปรญัตติเป็นเวลาเท่าใด โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน์ -  กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอเสนอเวลาในการแปรญัตติ     
สมาชิกสภาฯ   เป็นเวลา 7 วันครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านพิเชฐ ได้เสนอเวลาแปรญัตติ ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ที่จะเสนอขอแปรญัตติให้เสนอได้กับกรรมการ 
แปรญัตติภายในก าหนดเวลา คือระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นับจากปิดประชุมแล้ว และนัดประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. หมดระเบียบวาระท่ี 5 เข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 
 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญท่านรองฯวัฒนพงษ์ 
 

นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 ตามที่เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่       
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไปแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้โอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยจังหวัด 
ร้อยเอ็ดได้แจ้งแนวทางการด าเนินการโดยให้เพิ่มเติมแผน ปี 2561 และโอนเงินงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือ
โครงการไม่มีความจ าเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณโครงการที่ตั้งจ่ายไว้แล้ว   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
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รายจ่าย ประจ าปี 2561 จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ดังนี้ โอนลด แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนครู งบประมาณตั้งไว้ 102,130,000 บาท 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 21,550,231.97 บาท ขอโอนลด 400,000 บาท ตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีเหลือ
สามารถโอนลดได้ รวมโอนลด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 
งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท เพื่อจ่ายสนับสนุนชุมชนทั้ง 20 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท ให้มีส่วนรว่มในการสร้างเสริมสุขภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เหตุผล ในการโอน
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการหรือแผนงานที่ตั้งจ่ายไว้แล้วไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุนตามวงเงิน
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ในการสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 20 ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ดังนั้น เพ่ือขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 และมาตรา 67 ทวิ ซึ่งระบุว่าการจ่ายเงินตาม
มาตรา 67(8) เงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ผู้บริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครับ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอปิดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในการการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือ
ครับ เป็นอันว่าสมาชิกเห็นควรอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 14 คะแนน คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ หมดระเบียบวาระท่ี 6  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของกองคลัง  ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่านรองเรืองรัตน์ 
 

นายเรืองรัตน์ รัตนภาสถิต  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติขออนุมัตจิ่ายขาด 
รองนายกเทศมนตรี  เงินสะสม ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ท าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ถนนสุนทรเทพกับผู้เช่า 2 ราย 
รายนายนิทัศน์ ชัยอุดมสม และนางวทัญญู ชัยอุดมสม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยผู้เช่าทั้ง 2 ราย ได้น าเงินสด 
รายละ 10,000 บาท มาเป็นหลักประกันสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เมื่อสัญญา
สิ้นสุดเทศบาลจะต้องคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้เช่า หลักการ เนื่องจากเงินประกันสัญญา ต้องมีสถานะเป็นเงินรับฝาก 
ซึ่งจะคืนให้คู่สัญญาเมือ่ครบก าหนดสัญญาและคู่สัญญามาขอรับคืน  แต่ปรากฏว่าในปีงบประมาณ  2554  เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดได้โอนเงินประกันสัญญาเช่าของทั้ง  2  ราย  รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  เข้าเป็นเงินรายได้ของเทศบาล
ซึ่งหากเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่าในวันที่  15  สิงหาคม  2561  แล้วผู้เช่ามาขอรับคืนเงินประกันสัญญา  เทศบาล    
ไม่สามารถจ่ายเงินคืนผู้เช่าได้ เหตุผล เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินประกันสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548  หมวด  9  
การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ  ข้อ  96 (2)   ความว่า  ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน
รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก         
สภาท้องถิ่น ดังนั้น  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  20,000  บาท  ต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เพ่ือคืนเป็น 
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เงินรับฝากประกันสัญญาส าหรับจ่ายคืนผู้เช่า  รายนายนิทัศน์  ชัยอุดมสม และนางวทัญญู  ชัยอุดมสม  ต่อไป           
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ผู้บริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครับ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอปิดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของกองคลัง โปรดยกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกเห็นควรอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 14 คะแนน 
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ หมดระเบียบวาระที่ 7  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติขอรับความเห็นชอบขอถอนคืนเงินค่าภาษีป้าย ของกองคลัง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติขอรับความเห็นชอบ 
นายกเทศมนตรี   ขอถอนคืนเงินค่าภาษีป้าย ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับค าร้องของหจก.รุ่งเจริญมอเตอร์       
โดยนายกริช จึงรุ่งเจริญกิจ ขอคืนเงินค่าภาษีป้าย จ านวนเงิน 33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
เนื่องจากได้ช าระภาษีป้ายซ้ าซ้อนกับป้ายของ หจก.ทรัพย์เจริญมอเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560         
รวมระยะเวลา 5 ปี หลักการ จากการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าได้มีการเรียกเก็บภาษีป้าย อาคารเลขที่ 86              
ถ.ราชการด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซ้ าซ้อนกัน ระหว่าง หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ และหจก.ทรัพย์เจริญมอเตอร์ 
หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ ค่าภาษีป้ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 33,200.00 บาท (สามหมื่น
สามพัน สองร้อยบาทถ้วน) หจก.ทรัพย์เจริญมอเตอร์ ค่าภาษีป้ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 
33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์     
ได้โอนทรัพย์สินและกิจการให้กับหจก.ทรัพย์เจริญมอเตอร์ไปแล้วนั้น แต่ หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ก็ยังช าระภาษีป้ายมาทุกปี 
จ าเป็นต้องคืนเงินค่าภาษีให้แก่ หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ต่อไป เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ ได้ก าหนดวิธีการถอนคืนเงินไว้ใน 
ข้อ94,95 และข้อ 96 (รายละเอียดตามส าเนาระเบียบที่แนบมาพร้อมนี้) ดังนั้น จึงขอให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบในการจ่ายเงินขาดเงินสะสม เพ่ือคืนค่าภาษีป้ายที่ได้จ่ายช าระซ้ าซ้อนกันรวมระยะเวลา 5 ปี เป็นเงิน 
33,200.00 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) คืนให้แก่หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ โดยนายกริช จึงรุ่งเจริญกิจ ต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -   ผู้บริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครับ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอปิดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ถอนคืนเงินค่าภาษีป้าย ของกองคลัง โปรดยกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกเห็นควรอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 14 
คะแนน คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ หมดระเบียบวาระท่ี 8  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ  

นายอาทิตย์  กฤตตาคม - สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านอ านวย อายุวัฒน์ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอ านวย  อายุวัฒน์ -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายอ านวย อายุวัฒน์ 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นั้น กระผมอยากจะขออนุญาตท่าน
ประธานสภา ได้แสดงความรู้สึกในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้งหมด ได้แสดง 
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ความชื่นชมในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งพ่ีน้องได้กล่าวขวัญและฝากกระผมมา 
ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือพ่ีน้องที่ประสบภัยพิบัติ  
ในทันท่วงที เนื่องจากงบประมาณของเรามีจ ากัด บางทีเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้เต็มที่ หลังจากท่ีคณะผู้บริหารได้แถลง
หลักการและเหตุผลแล้ว เราก็เข้าใจ ก็ต้องขออนุญาตชื่นชมการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเทศกิจดูแลพี่น้องประชาชนในด้าน
ความปลอดภัยให้บริการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการคลัง ด้านความสะดวก ของทุก
กอง ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส าคัญคือไปถึงพ่ีน้องประชาชนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับ ถนนช ารุด ทั้งหลาย   
ทั้งปวงนั้น พี่น้องเขาชื่นชมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเรา ที่เขาชื่นชมก็เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเข้าสู่
กระบวนการร้องเรียน คือเรามีช่องร้องเรียน จะตอบรับทันที ก็ต้องขอบคุณทุกกอง ฝ่าย ท างานตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหารตอบสนองนโยบายของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเทศบาลในระดับต้น ๆ ของประเทศ
ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งต้องขออนุญาตกล่าวชื่นชม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านบอกว่าสภาเทศบาลกับผู้บริหารเป็นเนื้อเดียวกัน แต่สิ่งที่พ่ีน้องประชาชนอยากทราบอีกประการหนึ่งก็คือ ผมได้คุย
ให้เขาฟังว่าเทศบาลได้รับรถดับเพลิงมาสูง 40 เมตร เขาก็เข้าใจว่ารถดับเพลิงอะไรสูงขนาดนั้น เขาอยากเห็น เมื่อไหร่
รถดับเพลิงจะมาถึงเมืองร้อยเอ็ด เขารอดูกันอยู่ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์ กฤตตาคม  -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ในโอกาสนี้ 
ประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัดที่ได้มาร่วมรับฟังการประชุมสภากับเราในครั้งนี้ ท่านศิริพันธ์ ศรีกงพลี ได้ท างาน
คลุกคลีกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยเฉพาะสภาแห่งนี้ ในวาระท่ีท่านจะย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดขอนแก่น ก็อยาก
เรียนเชิญท่านได้แสดงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสภาของเราแห่งนี้ ขอเรียนเชิญท่านครับ 

นายศิริพันธ์  ศรีกงพลี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท่านนายกฯ 
ท้องถิ่นจังหวัด  ท่านคณะผู้บริหาร พี่ ๆ เพ่ือน ๆ ข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ก็ต้องบอกว่าผมมาเดือน
กรกฎาคม  ครบเดือนนี้ก็ประมาณ 2 ปีเศษ ที่มาร่วมปฏิบัติงานกับท่าน สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ส่วนใหญ่จะสุขมากกว่าทุกข์ 
ผลผลิตที่มาท างานที่นี่ก็ได้รับความภาคภูมิใจในส่วนตัวผมที่ได้มีโอกาสมาอยู่กับคนดีมีฝีมือ โดยเฉพาะท่านผู้บังคับบัญชา 
ของเรา 3 ท่าน ผ่านมาแล้ว ก็ได้ให้โอกาสในการท างานที่ส าคัญคือพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้โอกาส ให้ผม
ท าหน้าที่สนับสนุนท่านที่เคารพ จนกระทั่งผลปรากฏในเนื้องานออกมา ได้รับรางวัล ได้รับค าชื่นชมมากมาย ก็มีอยู่
รายการเดียวที่เรายังไม่ส าเร็จคือเรื่องขยะ นอกนั้นก็เชื่อว่าเราส าเร็จ จะบอกว่าขยะไม่ส าเร็จก็ไม่ใช่ เพราะว่าสิ่งที่เราท า
มานั้นไม่ใช่เราสุกเอาเผากิน เรามุ่งมั่นท่ีจะท าให้ส าเร็จ ซึ่งก็คงไม่นาน ก็ขอเป็นก าลังใจที่จะฝ่าฟันให้ส าเร็จอย่างแท้จริง
ตามท่ีเราคาดหวังไว้ ในโอกาสที่ผมได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ไปท าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา 
2 ปี 1 เดือนเศษ ก็ต้องระลึกถึงคุณความดี ระลึกถึงบรรยากาศที่ดีของการท างาน และให้เกียรติ ให้โอกาส หากสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ผมและทีมงานไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ หรือล่วงเกินท่านหรือท าให้ท่าน ไม่สบายใจก็ต้องกราบขออภัย และจะ
ระลึกถึงคุณความดีที่พวกเราร่วมกันท ามาตลอดไป ขออนุญาตกราบลาไปท าหน้าที่ที่จังหวัดขอนแก่นครับ ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์  กฤตตาคม -  ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเลิศบุศย์  กองทอง  
ประธานสภาฯ  ท่านศิริพันธ์  ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองทุกกอง ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลทุกกอง/ฝ่าย/งาน รวมถึง 
ผู้แทนชุมชน ที่มาร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณท่านสื่อมวลชน เคเบิ้ลทีวี ที่ได้ถ่ายทอด 
การประชุมสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา  17.06  น. 
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ลงชื่อ      อารีย์รัตน์  ค าภักดี   ผู้จดบันทึก       ลงชื่อ     สุเวช  ชัยทองดี ผู้ตรวจรายงาน 
          (นางอารีย์รัตน์  ค าภักดี)         (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                    เลขานุการสภาเทศบาล 

ลงชื่อ   สรายุทธ์  ชาติบัญชากร  ประธานกรรมการสามัญประจ าสภาท าหน้าที่ 
      (นายสรายุทธ์  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ      กิติ  โฆษิตจิรนันท์ กรรมการสามัญประจ าสภาท าหน้าที่           
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท์)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       

         
ลงชื่อ    วทัญญู  วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการสามัญประจ าสภาท าหน้าที่ 
        (นายวทัญญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 

 
รับรองแล้ว 

อาทิตย์  กฤตตาคม 
         (นายอาทิตย์  กฤตตาคม) 

   ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 


