
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2557 

วันที่  8  ธันวาคม  2557  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร    สรายุทธ  ชาติบัญชากร     
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ    
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู   วิจักษณบุญ วทัญู   วิจักษณบุญ   
7 นายกิติ     โฆษิตจิรนันท กิติ    โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู - ลาปวย 
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน     ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน   รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ   สุขเพสน   
15 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  
16 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย    

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต -ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   
 -   
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ - ลาปวย - หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต - ลาพักผอน - หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 4 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงาน

เทศบาล 
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  

  

1 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
2 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว นักวิชาการคลัง 
3 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
4 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
5 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
6 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
7 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
8 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง รก.หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
9 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 

10 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
11 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
12 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายการโยธา 
13 น.ส.ปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
14 นายศุภชัย  พิมพวิชัย ศุภชัย  พิมพวิชัย หน.ฝายพฒันาชุมชน 
 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาํป พ.ศ. 2557  มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ทกุกอง  
ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนาํชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามญั 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 มสีมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว  
ดิฉันขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะคะ ขอเขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4       
ประจําป พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2557  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป  พ.ศ. 2557  ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557  ประชมุเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเรียนเชิญนะคะ ขอเชิญทานอํานวย อายุวัฒน คะ 

นายอํานวย  อายุวัฒน - ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ    นะครับ ในการการประชุมสภาครั้งที่แลวนะครบั หนาที่ 7 กระผมขอแกไขในคําอภิปราย 
ของผมนะครับ บรรทัดที่ 9  ที่ไดเห็นตอนนี้ ก็ขอเรียนวาใหทานประชาชนทราบวา ผมวานาจะเปนทานประธานทราบวา 
นะครับ ขอแกไขดวยครับ  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คะ ก็ขอแกไขตามที่ทานอํานวยไดกลาวเมื่อสักครูนี้นะคะ  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใด  ที่ตองการทีจ่ะแกไขอีก  มีไหมคะ  ถาไมมสีมาชิกทานใดทีจ่ะแกไขแลว  
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป  ๒๕๕๗  
ที่ประชุมไปเมื่อวันที่  4  ธันวาคม ๒๕๕๗  ขอโปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
หมดระเบยีบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2 และวาระที ่3)   
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติได 

รายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชญิคะ   
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นายวริน  ศิริพานิช - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจราง  
คณะกรรมการฯ       เทศบัญญัติและแปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ไดมีมติรบัหลักการแหงราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่ 4 
ประจําป พ.ศ. 2557  วันที่  4  ธันวาคม  2557  และสภาเทศบาลมีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 
4 วัน  หลังจากสภาเทศบาลลงมตริับหลักการ  เปนตนไป นัน้ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจ
รางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ขอรายงานสรปุผลการตรวจรางเทศบญัญัติและประชุมพจิารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาล 
ไดทราบ ดังนี ้ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ  เปนเวลา  4 วัน คณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  
ไดเชิญผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่งบประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมรอรับการเสนอคําแปรญัตติแหงราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใด เสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด อําเภอเมอืง จังหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ไดประชุมพจิารณา
รวมกัน จึงมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดเสนอ  ลงชื่อ           
นายประสิทธิ์  ธนานันต  ประธานกรรมการ นายนพคุณ  เขตคาม  กรรมการ  นายวริน  ศิริพานิช  กรรมการและ
เลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรางเทศบญัญัติและแปรญัตติ  ก็ไดอานสรปุผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ  ในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติใหทีป่ระชุมทราบแลว  ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอ 
คําขอแปรญัตติเปนเวลา 4 วัน  ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด  และมมีต ิ
ใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ในวาระที่ 2  ไมมีการอภิปรายและไมตองลงมติ  เนื่องจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ  
นะคะ  ตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 3  ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ  ดิฉันจะถามมติทีป่ระชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดโปรดยกมือคะ 
เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่  3  เขาสูระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น ๆ  ขอเชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร คะ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรติทกุทาน ครับ 
สมาชิกสภาฯ    สําหรับในระเบียบวาระอื่น ผมอยากจะฝากอยู 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับเรือ่งปจจุบัน
ปรากฏวามีผูเรรอนอยูบรเิวณริมคลองหลงัโรงเรียนสตรีศึกษา ซึ่งผมไดแจงไปทางเทศกิจแลว แตก็ตองประสานงานกับ
ทางจงัหวัด เนื่องจากเขาไปอยูตรงนั้นหลายเดือนแลวแลวกส็รางความเดือดรอนใหกบัประชาชนโดยรอบ และก็ใกลกบั
สถานศึกษา จะเปนอันตรายแกเด็กนักเรียน ก็อยากจะฝากทานประธานสภา ผานไปทางผูบรหิารในการแกไขปญหา
ดังกลาว ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกบัเรื่องบังเอิญวันสองวันที่แลว ก็ไปเห็นไฟสาธารณะในเขตเทศบาลเราไดเปดในชวงกลางวนั 
ไทมเมอรชํารุดหรือเปลา ผมก็ไมทราบ บริเวณตลาดโตรุง จงึอยากจะฝากเจาหนาที่ที่ดูแลเขาไปปรบัปรุงแกไขนะครบั  
2 ประเด็นครับ ขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกไหมคะ เรียนเชิญทานวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ คะ  
ประธานสภาฯ    

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน กอนอื่นก็ตองขอขอบคุณ  
รองนายกเทศมนตรี   ทานสมาชิกทานสรายุทธ ไดมีความเปนหวงเปนใยในเรื่องของความเปนอยูและสวัสดิการของ
เด็กนักเรียนนะครับ เพราะวาตองยอมรบัวาผูเรรอนในหลาย ๆ  จุด ก็จะมีเกิดข้ึนมาเรือ่ย ๆ ทั้ง ๆ  ที่งานเทศกิจและ 
งานปองกันฯ ก็ไดพยายามตรวจสอบกันเปนประจําอยูแลวนะครับ ก็มีแอบเขามาอยูกันเปนเนือง ๆ นะครับ  
แตตรงนี้ ก็จะรับไปปฏิบัติ ก็ไดประสานงานเทศกิจและงานปองกันฯ ในการประสานพื้นที่ตรงนั้นเรียบรอยแลว  
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เหลือแตอยางที่ทานสรายุทธไดพูด เหลือแตประสานกับทางจังหวัด ดวยเปนภาคีในการจัดการแกไขปญหาผูเรรอนตอไป
นะครับ ขอบคุณครบั  

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม   มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ   ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหาร   
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง  
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  
และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ 
การประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 14.25 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  4                          ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 


