-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557
วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูเขารวมประชุม
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รายนาม
ประธานสภาและรองประธานสภา
นายประสิทธิ์ ธนานันต
นางศิรินธร ไกรการ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายอํานวย อายุวัฒน
นายนพคุณ เขตคาม
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร
นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
นายพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
นายวทัญู วิจักษณบุญ
นายกิติ โฆษิตจิรนันท
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
นายอาทิตย กฤตตาคม
นายพนม ชาชิโย
นายวริน ศิริพานิช
นายนพรัตน รัชฎามาศ
นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
นายพิเชฐ สุขเพสน
นายวิวัฒน ธนะแพสย
ผูบริหารทองถิ่น
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น
ดร.นุชากร มาศฉมาดล
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
ดร.วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
นายคมกริช จุรีมาศ
ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ
นายพีรพงศ จุรมี าศ
เจาหนาที่จังหวัด
-

ลงนาม

หมายเหตุ

ประสิทธิ์ ธนานันต
ศิรินธร ไกรการ
อํานวย อายุวัฒน
นพคุณ เขตคาม
สรายุทธ ชาติบัญชากร
กฤตกร อุทัยรัตนกิจ
พีรพันธุ ชัยคณารักษกูล
วทัญู วิจักษณบุญ
กิติ โฆษิตจิรนันท
สุทธิวุฒิ วิสูตรานุกลู
อาทิตย กฤตตาคม
พนม ชาชิโย
วริน ศิริพานิช
นพรัตน รัชฎามาศ
วรสิทธิ์ เสรีรัตน
พิเชฐ สุขเพสน
วิวัฒน ธนะแพสย

ลาปวย

บรรจง โฆษิตจิรนันท

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

นุชากร มาศฉมาดล
เรืองรัตน รัตนโภคาสถิต
- ไปราชการ คมกริช จุรีมาศ
- ติดภารกิจ พีรพงศ จุรมี าศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
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-
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รายนาม
เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายสุเวช ชัยทองดี
นายธีรพล ขวัญรัมย
นางวราภรณ นวลเพ็ญ
นางศิริภรณ กระวีสายสุนทร
นายไพรัก โคตะยันต
นายประวัติ นาวัลย
นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข
นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง
หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
นายสุพัฒน คําภักดี
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
นายประจักษ ชุมพล
นายวีระศักดิ์ พันธนาเหนือ
นายกองพล ศิริเวช
นายสมเกียรติ กาญจนหงษ
นายประวิทย โอวาทกานนท
นางละมัย วิเชียรดี
นางอรพิน สีลาวรรณ
นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ
นางสาวทวิชา วิจักษณบุญ
นายวิชัย พรมเกตุ
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
นายประสงค โพธิ์เนียม
นายไพรินทร สินธุไพร
นายอลงกรณ นาเมืองรักษ
นายวิทยา ตรีวิเศษ
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด
ผูแทนชุมชน
นายเหรียญ มูลสาร
นางสุวัลลภา อุตมะพรหม
นางกนกพร ศิริพานิช
นางสาวชวนพิศ สุดเสนห
นางสมนึก ภาณุศรี
นายสมศักดิ์ ยุติกาวงษ
ภญ.จรูญศรี จงรุง เรือง
นางยุภา จันทรคํา

ลงนาม

หมายเหตุ

สุเวช ชัยทองดี
ธีรพล ขวัญรัมย
วราภรณ นวลเพ็ญ
ศิริภรณ กระวีสายสุนทร
ไพรัก โคตะยันต
ประวัติ นาวัลย
พณิดา ประเสริฐสังข
หนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง

เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สป.
หัวหนางานธุรการ สป.
เจาหนาที่ธุรการ 5
เจาพนักงานธุรการ 4
เจาพนักงานธุรการ 3

สุพัฒน คําภักดี
พรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ประจักษ ชุมพล
วีระศักดิ์ พันธนาเหนือ
กองพล ศิริเวช
สมเกียรติ กาญจนหงษ
ประวิทย โอวาทกานนท
ละมัย วิเชียรดี
อรพิน สีลาวรรณ
ปราริชาติ สายเชื้อ
ทวิชา วิจักษณบุญ
วิชัย พรมเกตุ
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
ประสงค โพธิ์เนียม
ไพรินทร สินธุไพร
อลงกรณ นาเมืองรักษ
วิทยา ตรีวิเศษ
ธนพนธ ปฐมกําเนิด

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผอ.กองชาง
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป (กองชาง)
รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝายกิจการโรงเรียน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
รอง ผอ. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

เหรียญ มูลสาร
สุวัลลภา อุตมะพรหม
กนกพร ศิริพานิช
ชวนพิศ สุดเสนห
สมนึก ภาณุศรี
สมศักดิ์ ยุติกาวงษ
จรูญศรี จงรุงเรือง
ยุภา จันทรคํา

ชุมชนศิริมงคล
ชุมชนโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาล
ชุมชนวัดเวฬุวัน
ชุมชนพิพิธภัณฑ
ชุมชนวัดเวฬุวัน
ประธานชุมชนหนองแคน
ชุมชนรอบเมือง

-3นายสุเวช ชัยทองดี
- สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ และทานผูมเี กียรติ
เลขานุการสภาฯ
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557
มีสมาชิกเขารวมประชุม ครบองคประชุม
- ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอเรียนเชิญ ครับ
- กระผมขออนุญาตนําเรียนกอนเขาสูระเบียบวาระ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องการมอบประกาศ
เกียรติคุณฯ แกมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง ดังนี้ ดวยมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล อิกลักเซี่ยงตึ๊ง ไดมอบชุดดําน้ํา
จํานวน 2 ชุด มูลคา 67,800 บาท ใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใชประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย หรือใหการ
สนับสนุนหนวยงานอื่นที่รองขอมา 2. เรื่องการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่
31 “ชลเกมส” ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แห ง ประเทศไทย ครั้ งที่ 31 รอบชิง ชนะเลิ ศระดับ ประเทศ ประจํ าป 2556 “ชลเกมส ” ระหวางวันที่ 19 – 28
มกราคม 2557 ณ จังหวัดชลบุรี นักกีฬาสามารถสรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยไดรับการแขงขันในครั้งนี้
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับเหรียญรางวัล เปนลําดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับที่ 10 ของประเทศไทย
จากจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมการแขงขันทั้งหมด 256 แหง รายละเอียด ดังนี้ เหรียญทอง 4 เหรียญ
จากชนิดกีฬา กรีฑา 1. กระโดดสูง รุนอายุ 14 ป ชาย เด็กชายณัฐภัทร บุติกาวงษ 2. พุงแหลน รุนอายุ 18 ป ชาย
นายเทวฤทธิ์ ศรีตาล วอลเลยบอลชายหาด 3. รุนอายุ 12 ป หญิง เด็กหญิ งวิไลวรรณ ไชยวิเศษ เด็กหญิ งชลธิชา
อาจจันทึก 4. รุนอายุ 16 ป ชาย นายอัครพงษ สาระภักดี นายเกียรติศักดิ์ คันยุไร เหรียญเงิน 3 เหรียญจากชนิดกีฬา
เซปกตะกรอ 1. รุนอายุ 18 ป หญิง นางสาวสุณีรัตน ดาราศาสตร, นางสาวนัฐยา วรรณสุทธิ์, นางสาวพชร ชื่นชม,
เด็กหญิงอุไรวรรณ แหลงสะทาน 2. รุนอายุ 16 ป ชาย นายอนุสิทธิ์ งาคม, นายจักฤษณ สิงขรอาจ ฟุตบอล 3. รุนอายุ
16 ป ชาย นายชัญญา สายรัตน, นายอนุชัย วรเลิศ, นายภาณุวัฒน ถานบํารุง, นายอิศรา ศรีรังษ, นายชัยยา มูลมะณี,
นายจั กริ น ชุมนุม เหรี ยญทองแดง 5 เหรียญ จากชนิดกีฬาเปตอง 1. รุนอายุ 16 ป ชายเดี่ยว นายเมธาวี จตุเ ทน
วอลเลยบอลชายหาด 2. รุ นอายุ 16 ป หญิง นางสาวพรชิตา จันทร พิมาย, นางสาววรรณภา โพธิ์พา เซป กตะกร อ
3. รุนอายุ 16 ป หญิง เด็ก หญิง ทั ศนีย จั นมะดัน, เด็ก หญิง ชุติยาภรณ แสนบุ ญ มี, เด็ก หญิง จั นทร เพ็ ญ เกณฑ ส าคู
วอลเลยบอล 4. รุนอายุ 16 ป ชาย นายธีระศักดิ์ พลเยี่ยม, นายพงศธร ทองดี, นายจารชน พันธุโพธิ์, นายสัญญา มานะ,
นายพัธนพงษ แสงไสย, นายปญญา หมอกมัว หมากฮอส 5. รุนอายุ 16 ป ชาย นายเจตนิพัทธ สีนิล ในการนี้ขอเรียน
เชิญ ท านนายกฯ ไดมอบประกาศเกี ยรติคุณฯ พร อ มทั้ ง กล าวขอบคุณ และแสดงความยินดี และเรี ยนเชิญ ท าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานหัวหนาสวนราชการ ทานกรรมการชุมชน
นายกเทศมนตรี
ทานผูมเี กียรติที่เคารพทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2557 ซึง่
กอนจะมีการประชุมสภา ตามระเบียบวาระ วันนี้เรามีเรื่องดีงามและเปนประโยชนกับสังคม ชุมชน ในการทีจ่ ะแสดงออก
ซึ่งความเปนเกียรติยศกับผูทมี่ ีโอกาสชวยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม ของเทศบาลเรา ดวยทางคณะกรรมการมูลนิธิรอยเอ็ด
การกุศลอิลกั เซี่ยงตึ้งและผูม ีจิตศรัทธา ไดรวมกันบริจาคเงินเพื่อจัดหาเครื่องอุปกรณตัดถางชวยชีวิตกรณีที่เกิดอุบัตเิ หตุ
ซึ่งก็ไดเงินเปนจํานวนมาก ซื้อเครือ่ งตัดถางมอบใหกับทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน ใครที่รบั อุบัตเิ หตุทางรถยนต ทางถนน ก็จะสามารถนําเอาเครื่องมือนี้ไปชวยชีวิต แลวมี
โอกาสที่จะรอดไดมากขึ้น เพราะปจจุบันเครื่องมือนี้มีอยูเครือ่ งเดียวที่งานปองกันภัยจังหวัด ซึ่งการเอาไปใชไมสะดวก
เทาไหร ทางมูลนิธิและผูมจี ิตศรัทธา ก็เลยไดนําเงินบริจาคทีไ่ ดไปจัดซื้อเครื่องตัดถางไฮดรอลิก จํานวน 2 ตัว มอบให
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อเอาไปชวยเหลือผูประสบภัย ซึ่งก็ไดดําเนินการไป
เรียบรอยแลว แลวก็ยังมีเงินเหลืออีกจํานวนหนึ่ง ที่ไดจัดหาเครื่องตัดถางใหแลว ก็เล็งเห็นวามีพี่นองประชาชนประสบภัย
ทางน้ํา แลวก็จมน้ําตายบาง หรือวามีเหตุอะไรที่ตองใชชุดประดาน้ําในการไปชวยเหลือ ไมวาจะเปนรูปคดีหรือทรัพยสิน
ตลอดจนการชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย หรือสืบคนหาผูจ มน้าํ ตายเหลานี้ จังหวัดรอยเอ็ดเราก็ยังขาดแคลนอุปกรณ
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ชุดดําน้ําให 2 ชุด ในราคา 6 หมื่นกวาบาท อยางที่พวกเราไดรับทราบและไดถายภาพเปนทีร่ ะลึกไปแลว ซึง่ ทางเทศบาล
ก็ตองขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย แลวก็จะไดนําชุดประดาน้ําที่ไดรับมานี้ไปใชประโยชนในการชวยเหลือประชาชน
แลวเกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวม ในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโนทนาบุญในสวนของผูมีจิตศรัทธา
บริจาคทรัพยในการจัดหาเครื่องตัดถางไฮดรอลิก แลวก็ชุดประดาน้ํา 2 ชุด ที่มอบใหกบั ทางเทศบาลในวันนี้ ในนาม
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด พี่นองประชาชน และสวนของคณะกรรมการชุมชนทุกคน ก็ขอขอบพระคุณทานหัวหนา
คณะกรรมการมูลนิธิรอ ยเอ็ดการกุศลอิลกั เซี่ยงตึ้ง และผูม ีจติ ศรัทธาที่รวมบริจาคเงินในครัง้ นี้ ก็ขอถือโอกาสอันเปนมงคล
ก็ขอขอบพระคุณและอํานวย อวยพร ใหทานคณะกรรมการมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศลอิลักเซี่ยงตึ้ง ตลอดจนผูมีจิตศรัทธา
รวมบริจาค ไดรับผลบุญกุศลไดมสี ุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ คิดหวังสิง่ ประการใดก็ขอใหประสบ
ผลสําเร็จในหนาที่การงานตลอดไป ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกคนปรบมือขอบคุณทางคณะกรรมการมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล
ขอบคุณในโอกาสนี้ดวยครับ
นายประสิทธิ์ ธนานันต - เรียนทานคณะผูบ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติทกุ ทาน
ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน
และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ใหที่ประชุมทราบกอน ครับ
นายสุเวช ชัยทองดี
- ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรือ่ ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557 ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันที่
19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557 ตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่
3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ธนานันต ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นายประสิทธิ์ ธนานันต - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ
ประธานสภาฯ
วาระการประชุม ตอไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง แนะนําตัวบุคลากรใหม ดังนี้
1. รับโอนพนักงานครูเทศบาล นายสุบรรณ พิมพไธสง ตําแหนงครูอันดับ คศ.2 วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ โรงเรียนหวยหินพิทยาคม อําเภอหนองหงส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ปฎิบัติหนาทีท่ ี่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2557
เปนตนไป 2. รับโอนพนักงานเทศบาล นางสาวอิงอร ปญญาวงศ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
กองคลัง เทศบาลตําบลชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 งานเรงรัด
รายได ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป ในนาม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรับ และขอใหตั้งใจปฏิบตั ิหนาที่ใหเต็มกําลังความสามารถตอไปนะครับ เรื่องรางวัลที่
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับ 1. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2555 ไดรับเงิน
รางวัล 2 ลานบาท ระดับประเทศ 2. รางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความเปนเลิศทางดาน
การเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจําป 2555 และป 2556 ไดรับรางวัลโลเกียรติยศ
ระดับประเทศ 3. รางวัลอาเซียนดานสิง่ แวดลอม เมืองที่ยั่งยืน ป 2557 ชนะเลิศระดับประเทศไดรับการเสนอชื่อ เขา
แขงขันกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในเดือนพฤษภาคม 2557 หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูร ะเบียบวาระที่ 2
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
พ.ศ. 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
- ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ
นายอาทิตย กฤตตาคม - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการฯ
เมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายอาทิตย กฤตตาคม 2. นายวริน ศิริพานิช 3. นายพนม ชาชิโย วันนี้
วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทําหนาที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง
นายอาทิตย กฤตตาคม เปนประธานกรรมการ นายวริน ศิริพานิช เปนกรรมการ นายพนม ชาชิโย เปนกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
2556 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ ปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็น
ควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 12.00 น. ลงชื่อ นายอาทิตย กฤตตาคม
ประธานกรรมการ นายวริน ศิริพานิช กรรมการ นายพนม ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ
นายประสิทธิ์ ธนานันต - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงาน
ประธานสภาฯ
ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเชิญครับ มีไหมครับ เมื่อไมมสี มาชิกแกไข
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใด เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป พ.ศ. 2556 ประชุมเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 โปรดยกมือครับ
- เปนอันวา สมาชิกสภาฯ รับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2
เขาสูระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3

การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2557 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวัน
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในทีป่ ระชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม” ขอ 11 (2) ระบุวา “สําหรับเทศบาล ใหสภา
เทศบาลกําหนดวาการประชุม สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริม่ เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให
กําหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน” ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ ครับ
เชิญทานอํานวย อายุวัฒน
นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูท รงเกียรติทเี่ คารพ ผมนายอํานวย อายุวัฒน
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 ขอเสนอกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.
2557 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 ดังนี้ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ขอเสนอวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เปนตนไป สมัยที่ 3 กําหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2557
มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เปนตนไป สมัยที่ 4 ประจําป 2557 กําหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีกําหนด
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ระยะเวลา 30 วัน
นายประสิทธิ์ ธนานันต - ขอผูรับรองครับ มีผรู ับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ
ประธานสภาฯ
ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไปตามทีท่ าน
อํานวย อายุวัฒน เสนอนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจายคืนเงินคาปรับ ของกองคลัง เชิญคณะผูบริหาร
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนเงินคาปรับ ดวยในปงบประมาณ 2556 เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดจางเหมารานศิรินยาพาณิชย ทําการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ตามสัญญจาง เลขที่ 30/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยมีระยะเวลากอสราง 60 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา
แตผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 คิดเปนเวลาที่ใชกอสรางทัง้ หมด 136 วัน เทศบาล
จึงไดหักเงินเปนคาปรับตามสัญญาจาง 76 วัน ๆ ละ 278 บาท รวมเปนเงินคาปรับ 21,128 บาท ซึง่ นําเขาเปนรายได
ของปงบประมาณ 2556 แลว หลักการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรือ่ งการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรบั ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา
300 บาท โดยกระทรวงมหาดไทย แจงใหหนวยงานราชการในสังกัด ถือปฏิบัติแจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0024 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ซึง่ เทศบาลฯ ไดตรวจสอบแลวผูร ับจางรายดังกลาวมีสทิ ธิไดรับ
ความชวยเหลือตามมติ ครม. โดยมีสิทธิไดรับคืนเงินคาปรับ 60 วัน เปนเงิน 16,680 บาท เหตุผล เนื่องจากการคืนเงิน
คาปรับครั้งนี้ เปนการขอคืนเงินคาปรับหลังปงบประมาณที่ไดรับเงิน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนีส้ ูญ ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงิน
คืนภายหลังปงบประมาณที่รบั เงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงิน
สะสมไดโดยตองไดรบั อนุมัตจิ ากสภาทองถิ่น ดังนั้นจึงขออนุมัติตอสภาแหงนี้ จายขาดเงินสะสมจํานวน 16,680 บาท
เพื่อจายคืนเงินคาปรับตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ด
นายประสิทธิ์ ธนานันต - คณะผูบริหารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ใหทปี่ ระชุมทราบแลว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมือ่ ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย
กระผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพื่อจายคืนเงินคาปรับ ของกองคลัง
โปรดยกมือครับ เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4
เขาสูระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ เชิญคณะผูบริหาร
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ. วรรคแรก ความวา “กอน
นายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ฯลฯ” และวรรคหาความวา “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป” และวรรคหก ความวา “คําแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว โดยเปดเผยทีส่ ํานักงานเทศบาล” นั้น บัดนี้
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดรวบรวมผลการปฏิบัตงิ านในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เสร็จเรียบรอยแลว สรุปพอสังเขป ดังนี้ ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตั้งไว 347,795,156.- บาท รับจริง 363,663,204.27 บาท ประมาณการรายจาย ตั้งไว 347,727,330.- บาท
จายจริง 338,432,437.19 บาท ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 21 โครงการ 2.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 8 โครงการ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 43 โครงการ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 57 โครงการ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 52 โครงการ รวมทั้งหมดจํานวน 192 โครงการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558) เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ประจําป 2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3) “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเปนประจําทุกปตอสภาทองถิ่น” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2556
เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2556
ดังรายละเอียดตอไปนี้ ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555 – 2557) ประจําป
พ.ศ. 2556 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1, แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ประจําป 2556 ประกอบดวยโครงการทัง้ สิ้น 364 โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 209
โครงการ คิดเปนรอยละ 57.41 ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผน และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 192 โครงการ
ไมไดดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.63 ของจํานวนโครงการทัง้ หมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.17 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.12 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาล
ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 55 โครงการ คิดเปนรอยละ
15.10 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบั อนุมัตงิ บประมาณ จํานวน 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.18
ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลจํานวน 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.75 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบั อนุมัตงิ บประมาณ
จํานวน 59 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.72 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.24
ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบั อนุมัตงิ บประมาณ จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 48 ของจํานวน
โครงการในสาขานี้ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 157 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.13 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรบั อนุมัตงิ บประมาณ
จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.94 ของจํานวนโครงการในสาขานี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
เรื่องรายงานการปดบัญชี, สรุปผลการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2556 และรายงาน
แผนจัดหาพัสดุ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง) ปงบประมาณ 2557 ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอรายงานผลการ
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2557 ใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบ รายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย ดังนี้ 1. รายงานการปดบัญชี ประจําป
งบประมาณ 2556 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2556 3. รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (หมวด
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ปงบประมาณ 2557 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายนุชากร มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2556 ของศูนยความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยฯ ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ ZONE 01 จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.
2554 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบริการสาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีเ่ ปนภาคีสมาชิก นั้น ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อรายงานใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบ รายละเอียดตามรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ไดแนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
นายประสิทธิ์ ธนานันต - มีสมาชิทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ
ประธานสภาฯ
เชิญทานอํานวย อายุวัฒน ครับ
นายอํานวย อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ เนื่องจากวาสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ
ของเราในปนี้ ทานผูบ ริหารทานไดรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายทีท่ าน
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดไดแถลงตอสภาเทศบาลไว ประจําปงบประมาณ 2556 ในรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
นั้น พวกเราก็ไดศึกษาและดูรายละเอียดตาง ๆ แลวจะพบวาเปนการปฏิบัตหิ นาที่ตามภารกิจของคณะทานผูบ ริหารที่มี
ประสิทธิภาพเปนอยางยิง่ ทานไดบอกสภาเทศบาลแหงนี้ไดทราบวาใชงบประมาณ อยางประหยัดและคุมคา
เกิดประโยชนสงู สุดแกพี่นองประชาชนนะครับ ดังทีเ่ ราไดเห็นจากทานสมาชิก กรุณาเปดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
จากภาค ก. ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดประมาณการรายรับ รายจายไวดังนี้ ประมาณการรายรับได
ตั้งไวที่ 347 ลานบาทเศษ และรับจริงเขาที่ 363 ลาน นั่นก็แสดงวาการตัง้ งบประมาณรายรับไว รับจริงสูงกวาประมาณ
การรายรับ และประมาณการรายจายที่ตั้งไว 347 ลานบาทเศษ และจายจริง 338 ลานบาทเศษ ก็จะพบวาในการ
แสดงผลการดําเนินงาน คณะผูบริหารทานไดดูแลงบประมาณในสวนนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนอยางยิง่ ในสวนนี้ ในนามสภาเทศบาล โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีความชื่นชม ยินดีเปนอยางยิ่ง แลวมาดูขอ 2 จากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตาง ๆ ทั้งหมด 6
ยุทธศาสตร เมื่อไปดูรายละเอียดตามที่ทานรองฯ เรืองรัตนไดนําเสนอ เรื่องแผนปฏิบัตงิ าน 3 ป ก็จะพบวายุทธศาสตร
ในดานโครงสรางพื้นฐาน ในป พ.ศ. 2556 สภาไมไดอนุมัติงบประมาณในสวนที่ดําเนินการในดานโครงสรางพื้นฐานเลย
แตทานคณะผูบริหารไดมีความสามารถที่จะนําเงินเหลือจายไปพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปนรองระบายน้าํ
ถนน ก็พอที่จะบรรเทาทุกขของพี่นองประชาชนไดบาง สวนยุทธศาสตรดานการศึกษานั้น ซึ่งมียุทธศาสตรมากมายหลาย
โครงการถึง 43 โครงการ ก็ปรากฏวาประสบผลสําเร็จ ไมวาจะเปนในดานของโครงสรางของโรงเรียนตาง ๆ ก็ดี โครงการ
ภาษาตางประเทศก็ดี ก็ถือวาเปนโครงการทีป่ ระสบผลสําเร็จ ก็ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับคณะผูบ ริหารที่ดําเนิน
โครงการ เมื่อปงบประมาณ 2556 ไว ณ โอกาสนี้ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา ในปงบประมาณ 2557 พี่นองประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสงิ่ ตอบแทนทีท่ างเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเราที่จะนําสูพี่นอ ง
ประชาชน และสิง่ สําคัญอยากใหทางฝายผูร ับผิดชอบไดประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลของเราไดรบั
ทราบวา โครงการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เราไดดําเนินการอยางไรบาง ใหเกิดประโยชนแกชุมชน แกพี่นองประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ การผันน้ําจากหนองหญาลงมาเติมทีบ่ ึงพลาญชัย ซึ่งมีพี่นองประชาชนหลายคนถามวา ถนนตรงที่แยก
ที่จะไปทางเรือนจํา ถนนรัฐกิจไคลคลา ทําอะไร ทําบอย ก็ตอ งชี้แจงผูทสี่ ัญจรไปมา และพี่นองประชาชนไดรับทราบดวย

-9กระผมก็ขอเรียนวาในสิง่ ตาง ๆ ในโครงการตาง ๆ ที่คณะผูบ ริหารไดดําเนินการตามนโยบายใน พ.ศ. 2556 เปน
โครงการที่ดีมปี ระโยชนตอพี่นองประชาชนมาก ก็ขอใหกําลังใจ ขอขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ ธนานันต - เชิญทานอาทิตย ครับ
ประธานสภาฯ
นายอาทิตย กฤตตาคม - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่ คารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาฯ
กระผมนายอาทิตย กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ กระผมขอเวลา
5 นาที เพื่อชมเชย และเปนกําลังใจใหพนักงานเทศบาลของเราทุกคน ทุกฝาย กอง ผมขอยกตัวอยางซัก 2 – 3 กอง
สิ่งทีผ่ มไดพบไดเจอในเมืองรอยเอ็ดในปจจุบัน รูส ึกวาเมืองรอยเอ็ดเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมาก ไมวาจะเปน
เรื่องโครงสรางพื้นฐาน เรื่องการปรับปรุงภูมทิ ัศนบึงพลาญชัย เรื่องปรับปรุงถนนหนทาง ตลอดจนสวนสาธารณะ ถาทาน
ไดไปเห็น ไดชม ผมก็อยากประชาสัมพันธอยากใหสมาชิกพวกเราทุกคน รวมกันเปนกําลังใจใหกับพนักงานทุกทานที่ได
รวมกันพัฒนาบาน พัฒนาเมือง โดยเฉพาะงานใหม ๆ ที่เราไดริเริม่ กันขึ้นมา นั่นก็คือการตีเสนจราจร ปกติแลวเทศบาล
เราไมคอยไดตีเสน แตปจจุบันเรามีเครื่องตีเสน ซึ่งผมไปเห็นเขาตากแดดตีเสน แตเขาก็เต็มใจที่จะทํา นั่นแหละที่ผมภูมิใจ
ตรงนั้นจริง ๆ วาพนักงานของเราสูแดด สูฝ น เพื่อใหงานออกมาดี ถนนมีความปลอดภัย ขอชื่นชมจากใจจริง สวนกอง
สาธารณสุขฯ สิ่งที่ผมภูมิใจมากยิ่งขึ้น ก็คือการทํางานเชิงรุกของกองสาธารณสุขฯ ถาทานจะสังเกตเห็นรถดูดโคลนจะ
ทํางานตลอด 7 วัน วันเสาร วันอาทิตย ผมยังเห็นทํางานอยู สิ่งเหลานี้ เปนสิง่ ทีผ่ มภูมิใจมากวาพนักงานเทศบาลของเรา
เต็มใจ พรอมใจกันมาก ในฐานะทีผ่ มเปนสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอใหกําลังใจ และพรอมทีจ่ ะสนับสนุนพวกทานในการ
ทํางานเชิงรุกตอไป เพื่อใหบานเมืองของเรานาอยู ผูคนนารัก สิ่งทีผ่ มชื่นชมมาก ๆ ก็คือการเตรียมความพรอมกอนหนา
ฝน คือการลอกคลองโดยทั่วไป 4 – 5 ปที่แลว ยังไมเห็นอยางนี้ พอ 4 – 5 ปหลัง ผมเห็นแลววาการทํางานในเชิงรุก
ลักษณะอยางนี้ ผมถือวาเปนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ขอชื่นชมจริง ๆ ครับทานประธาน อยากใหทานประธาน
ไดชื่นชมกับผมดวยเพราะสิ่งทีพ่ นักงานทุกคนทําดวยใจจริง ๆ เรื่องที่ 2 ของกองสาธารณสุขฯ ทีผ่ มภูมิใจ คือ งาน
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกองขยะของเรา ถาใครผานไปเห็น จากกองขยะที่ใหญโตมโหฬาร ตอนนี้ลดลง 3 ใน 4 แลว
นะครับ โดยเฉพาะเครื่องคัดแยกขยะของกองสาธารณสุขฯ เพิ่มเปน 2 เครื่อง หรือ 3 เครื่อง ถาผมจําไมผิด มีการระบาย
ขยะออกเปนชิ้นเปนอัน เพื่อไปทิง้ ที่นอกเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และนําไปแปรรูป เพือ่ จําหนายตอของบริษัทที่รบั เหมา
นั่นคือสิ่งทีเ่ รามาถูกทางแลวครับทานประธาน ถาเราไมทําอยางนี้ ผมคิดวาตัวแทนอาเซียนคงไมไดมางาย ๆ มันเปนการ
เตรียมงานระหวางเริ่มตนจากจุดเริม่ ตนของโครงการ จนมาถึงจุดที่เราแยกแยะ นําเสนอผลงานของโครงการนี้เขาไป
ผลงานตัวนี้เปนตัวทีเ่ ราภูมิใจในสิ่งที่พนักงานทุกคนไดทุมเท ทุมใจทําตามนโยบายผูบ ริหาร ถามวาพนักงานทําได
โอเคครับ แตถานโยบายไมดี ก็ทําไมได นี่ผมถือวานโยบายดี มีประโยชนและคุณภาพสูงสุด และพนักงานก็มีคุณภาพ
สูงสุด ชื่นชมจากใจจริง พรอมสนับสนุนทุกที่ครับ ขอบคุณครับทานประธาน
นายประสิทธิ์ ธนานันต - มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานนายกฯ ครับ
ประธานสภาฯ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ในนามของผูบริหารและพนักงานเทศบาล ก็ขอขอบพระคุณทางสภาที่ไดกรุณาใหคําชื่นชม ให
กําลังใจ และก็จากการที่ไดรวมทํางานมา ผมก็คิดวาการทําหนาที่ของพวกเราชาวเทศบาล ประชาชนก็สามารถสัมผัสได
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันในการสือ่ สาร ประชาชนก็สามารถเขาถึงผูบ ริหารไดงายมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนทาง
โทรศัพท หรือทาง Line สงทั้งภาพ ทั้งเสียง คําชม คําติ ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องทีเ่ ราจะตองชวยกันพัฒนาเรื่องของการ
ทํางานของพวกเราชาวทองถิ่นใหพี่นองประชาชนไดรับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ก็ตองขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ดวย ก็ตองขอบพระคุณพนักงานเทศบาลทุกคนที่ไดนําเอานโยบายของผูบริหารไปสูภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองนโยบายไดอยางชัดเจน ในการทํางานเชิงรุกก็จะเห็นวาในระยะนีเ้ ทศบาลเราไดรบั รางวัลจากสถาบันตาง ๆ
เปนจํานวนมาก และมีเรื่องดี ๆ เขามาจํานวนมาก ทางดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน ที่วันนี้มีนกั เรียนเรามารับเหรียญ

- 10 รางวัลและใหเราไดมาใหพวกเราไดสัมผัส ก็ถือวาเปนขอมูล เปนประวัติทเี่ ราทําสถิติในการสงเสริมนักกีฬานักเรียนของ
เทศบาลของเรา ไดอยู 1 ใน 10 ของเทศบาลมาโดยตลอด แลวก็ระดับภาคไมเคยต่ํากวาระดับ 5 และในระดับประเทศ
เราก็เปนที่ 1 ของระดับภาค ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เกิดจากการรวมกันทํางานของคณะครู บุคลากรของเราทุกคน ลาสุดนักเรียน
ไปประกวดดนตรีลกู ทุงที่เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งก็เปนครั้งแรกในการชิงแชมปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ปรากฎวา
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง วงดนตรีลูกทุง ก็ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ เปนที่ 2 ที่ 1 ก็เปนโรงเรียนกมลาไสยวิทยา จากจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งก็ถือวาเปนผลงานแลวก็ความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ก็ขอขอบคุณทางสภาที่ให
กําลังใจในวันนี้ครับ ขอบพระคุณมาก
นายประสิทธิ์ ธนานันต - เชิญทานพิเชษฐ ครับ
ประธานสภาฯ
นายพิเชษฐ สุขเพสน - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ
สมาชิกสภาฯ
ก็มีเรื่องฝากมาจากชาวบาน ก็อยากจะขอชื่นชมคณะบริหารและสมาชิกทุกทานที่ไดอนุมัติ
โครงการดี ๆ สําหรับถนนรัฐกิจไคลคลา ที่กําลังดําเนินการอยู ใกลจะเสร็จแลว ประชาชนในคุมตรงนั้นก็ฝากความชื่นชม
กับคณะผูบ ริหารแลวก็ขอขอบคุณโครงการดี ๆ ของทางคณะผูบริหารที่ไดสนับสนุนจํานวนเงินลงในถนนเสนนีเ้ พื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนาน ชาวบานดีใจมากครับ ก็อยากประชาสัมพันธอีกเรื่องหนึ่งวา ผมไดพูดคุยกับ
คณะทํางานของตรงถนนเสนนั้น อยากประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจราจร ชวงนี้เปนการทําถนน อยากฝากวา ถาหากวามี
เสนทางทีจ่ ะเลี่ยงเสนทางนี้ไปกอน เพื่อในการกอสรางก็จะทําใหการทําถนนเสร็จเร็วขึ้น อันนี้เปนการพูดคุยระหวางผม
กับทีมงานกอสรางของสองพอ ก็อยากจะฝากไวแคนี้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ ธนานันต - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ มีไหมครับ เมือ่ ไมมีสมาชิกทานใดประสงคที่จะ
ประธานสภาฯ
เสนอเรื่องอื่น ๆ ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา ผูอํานวยการกอง ผูบ ริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ
การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิ้ลทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชน
ไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม ผมขอปดการประชุมครับ
ปดประชุมเวลา 15.17 น.

ลงชื่อ พณิดา ประเสริฐสังข ผูจดบันทึก
(นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข)
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ลงชื่อ

สุเวช ชัยทองดี
ผูตรวจรายงาน
(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการสภาเทศบาล

