
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2558 

วันที่  9  มิถุนายน  2558  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 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 สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  

10 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
11 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
12 นายวริน  ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
16 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน   
17 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  
18 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ -ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ -ไปราชการ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 
๒ 

นายธนวัฒน  พลอยโสภณ 
 

ธนวัฒน  พลอยโสภณ 
 

รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
 

 
 
 



- 2 - 

 

 
ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
3 นางวราภรณ  นวลเพ็ญ วราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป (สป.) 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ สป. 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาหนาที่ธุรการ 5 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 5 
8 นางสาวหนึง่ฤทัย บุตรศรีเมอืง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการ 4 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
2 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
3 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
4 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสมเกียรติ  จรสัศิรริัตน สมเกียรติ  จรสัศิรริัตน ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
6 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
7 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
8 นายบุญยัง  ถินคําเชิด บุญยัง  ถินคําเชิด ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
9 นางสาวทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.รอ. 

10 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
11 นายมนตรี  น้ํายาทอง มนตรี  น้ํายาทอง หน.ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
12 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
13 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
14 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
15 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
16 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
17 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
18 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
19 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 
20 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
21 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 

 ผูแทนชุมชน   
1 นางเอมอร  โยตะสงิห เอมอร  โยตะสิงห ชุมชน บ.ข.ส. 
2 นางดวงจันทร  พุทธานี ดวงจันทร  พุทธาน ี ประธานชุมชนคุมวัดปาเรไร 
3 นางเตือนใจ  หาญชนะ เตือนใจ  หาญชนะ ชุมชนวัดคุม 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

 ผูแทนชุมชน   
4 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารีเอื้อ ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
5 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 
6 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
7 นางยุพา  จันทรคํา ยุพา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2558  แตเนื่องจาก 
ทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และรองประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด คนเกาไดยื่นใบลาออกตอ 
ทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด มีผลตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนตนไป 
 -    ทําใหตองมีประธานสภาช่ัวคราว เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ในการ 
เลือกประธานสภาช่ัวคราวตองพิจารณาจากสมาชิกสภาเทศบาลทีอ่าวุโส ซึ่งไดตรวจสอบทะเบียนสมาชิกแลว 
ปรากฏวา  นายอํานวย  อายุวัฒน  มีอาวุโสสูงสุด  จึงขอเรยีนเชิญ  คุณอํานวย  อายุวัฒน  ทําหนาที่ประธานสภา 
ชั่วคราว  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายอํานวย  อายุวัฒน  -   เรียน ทานรองผูวาฯ ธนวัฒน  พลอยโสภณ คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาชั่วคราว  ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  
หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน  กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดอานประกาศสภา
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ใหทีป่ระชุมทราบกอนครับ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    
ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป            
พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
25 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 จงึเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป มีกําหนด   
30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ลงชื่อ นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ประธานสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

นายอํานวย  อายุวัฒน  -   ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว  ผมขอดําเนินการประชุม   
ประธานสภาชั่วคราว ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  คือ 
1. การรบัโอน (ยาย) ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร มาดํารงตาํแหนงพนักงานครูเทศบาล  

จํานวน 1 ราย นางสาวเบญจมาพร  เพ็งอารีย ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกชีววิทยาและ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  ปฏิบัติหนาทีท่ี่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร สํานักการศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป 2. การบรรจุแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือก
กรณีมีเหตุพเิศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับครูอัตราจางเพือ่บรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครผููชวย  
จํานวน 3 ราย 1. นายสมชาติ  กาญจนหงส ตําแหนงครผููชวย วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกสและการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกการบรหิารการศึกษา ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
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สํานักการศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2. วาที่ ร.ต.ชาญยุทธ  อุทัยสาร  ตําแหนงครผููชวย อันดับครผููชวย       
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตรการกีฬา และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  
ปฏิบัติหนาทีท่ี่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สํานักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  3. นางอุดมลักษณ  บุษราภรณ  
ตําแหนงครผููชวย อันดับ ครูผูชวย วุฒิครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกประถมศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สํานักการศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เปนตนไป  3. ครูสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  3.1  จากโครงการพฒันา
ภาษาตางประเทศ จํานวน 1 ราย Ms. Yao You Yin (มีส เหยา ยูหยิน) ปฏิบัตหินาทีส่อนที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
3.2 จากสถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 4 ราย 1. Mr.Liu Xing (มีสเตอร  หลิ่ว  ซิง)  ปฏิบัติหนาที่
สอนที่โรงรียนเทศบาลวัดสระทอง 2. Ms.Feng Feifei (มีส เฟง เฟยเฟย) ปฏิบัติหนาทีส่อนที่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
3. Ms.Song Tanzhi (มีส ซอง ตันซิ) ปฏิบัติหนาทีส่อนทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 4. Ms.Zhou Lijiang  
(มีส  ซัว ลิเจียง) ปฏิบัติหนาทีส่อนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ในนามเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรบั
พนักงานใหมทุกคน  ขอใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็มกําลงัความสามารถตอไป นะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบ
วาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ขอเรียนเชิญทานเลขาฯ ไดอานระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลอืกประธานสภาใหที่ประชมุทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองดี -    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 วาดวยวิธีการเลือก 
ประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรให 
เปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น  การเสนอนั้นตองมสีมาชิกสภาทองถิ่นรบัรองไมนอยกวาสองคน     
ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกฯ ลงคะแนนเลอืกจากชื่อเหลานั้น ฯลฯ  และขอ 14  ในการเลอืกประธานสภา
ทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเพียงตําแหนงละ 
หนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรบัเลือก 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   ทานเลขานุการสภาฯ ไดอานระเบียบฯ ขอบังคบัการประชุมใหทราบแลว 
ประธานสภาชั่วคราว ตอไป เปนการเลือกประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะเสนอผูใดครับ                        
ขอเชิญคุณ วริน ครับ 

นายวริน  ศิริพานิช -  เสนอชื่อ นายวิวัฒน  ธนะแพสย 
สมาชิกสภาฯ    

นายอํานวย  อายุวัฒน    -   ขอผูรับรองครบั  มีผูรับรองถกูตอง มีใครจะเสนอเปนอยางอื่นครบั  
ประธานสภาชั่วคราว       ไมมีนะครับ  ถาไมมีเปนเปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให  นายวิวัฒน    
ธนะแพสย ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล กระผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ทํารายงานผลการ 
เลือกประธานสภาเทศบาล เสนอทานผูวาราชการจังหวัด  เพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป พักการประชุม  15  นาที  เพื่อ
นําคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ลงนาม   

นายอํานวย  อายุวัฒน    -   บัดนี้ผูวาฯ  ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งประธานสภาฯ  คนใหมแลว  
ประธานสภาชั่วคราว  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดอานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบ    

นายสุเวช  ชัยทองดี  - คําสั่งจังหวัดรอยเอ็ด ที่ ๑426 / ๒๕๕8 เรือ่งแตงตัง้ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด       
เลขานุการสภาฯ       ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป 
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พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕8 และสภาเทศบาลไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเลือก  
นายวิวัฒน  ธนะแพสย  เปนประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  แทนตําแหนงที่วาง  อาศัยตามความในมาตรา ๒๐ 
วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ผูวาราชการจงัหวัด
รอยเอ็ด  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงแตงตั้งนายวิวัฒน  ธนะแพสย  เปนประธานสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558  นายธนวัฒน  พลอยโสภณ  รองผูวาราชการจังหวัด   
ปฏิบัติราชการแทน  ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 

นายอํานวย  อายุวัฒน -   บัดนี้ไดมีประธานสภาเทศบาลแลว  ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล 
ประธานชั่วคราวฯ      ไดขึ้นทําหนาที่ตอไปครับ     

นายวิวัฒน  ธนะแพสย -  กอนอื่นตองขออนญุาตกลาวขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัด  ทานธนวัฒน     
ประธานสภาฯ        พลอยโสภณ อีกครั้งหนึง่  ที่วันน้ีไดใหเกียรตริวมในการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
และขออนุญาตขอบคุณทานสมาชิกและสภาผูทรงเกียรตทิุกทานที่ไดมอบความไววางใจ  ใหเกียรติกับกระผมไดปฏิบัติหนาที่ 
ขึ้นเปนประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  กระผมจะตั้งใจปฏิบัติงานและทําหนาที่เพือ่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา 
อยางเต็มที่ ขอบคุณครับ ขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานเลขาฯ  ไดอานระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลอืกรองประธานสภา ใหทีป่ระชุมทราบ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี   -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 12 วาดวยวิธีการเลือก              
รองประธานสภาทองถิ่น  ใหประธานสภาทองถิ่น จัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทากบัจํานวนที่กฎหมาย 
วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และขอ 14 ในการเลอืก 
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้ 
เพียงตําแหนงละหนึง่คนใหถือวาผูนั้นไดรบัเลือก 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   ตอไปเปนการเลอืกรองประธานสภา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือผูใดเปน 
ประธานสภาฯ         รองประธานสภาเทศบาลครบั โปรดยกมือ เชิญ คุณวรสทิธิ์  เสรรีัตน 

นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน เสนอช่ือ นายพนม  ชาชิโย 
สมาชิกสภาฯ  

นายวิวัตน  ธนะแพสย -  ขอผูรับรอง  มีผูรับรองถูกตองนะครับ มสีมาชิกทานใดจะเสนอผูใด 
ประธานสภาฯ              เปนรองประธานสภาเทศบาลอกีไหมครบั  เมื่อไมมผีูใดเสนอเปนอยางอื่น          
ก็เปนอันวาสภาแหงนีเ้ลือกคุณพนม  ชาชิโย  เปนรองประธานสภาฯ  ผมขอมอบใหเลขานุการสภาฯ  
ทํารายงานผลการเลือกรองประธานสภาฯ เสนอทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป   
ขอแสดงความยินดี และในโอกาสนี้  ขอเรียนเชิญทานพนม  ชาชิโย ไดกลาวแสดงความรูสึก ครับ 

นายพนม  ชาชิโย -  กอนอื่นตองขออนญุาตกลาวขอบคุณทานรองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด   
รองประธานสภาฯ       ทานธนวัฒน  พลอยโสภณ อีกครั้งหนึ่ง  ที่วันน้ีไดใหเกียรติรวมในการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด และขออนญุาตขอบคุณทานสมาชิกและสภาผูทรงเกียรติทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ  ใหเกียรติกบักระผมได
ปฏิบัติหนาที่ขึ้นเปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  กระผมจะตั้งใจปฏิบัติงานและทําหนาทีเ่พื่อเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด
ของเราอยางเตม็ที่ ขอบคุณครับ  
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นายวิวัฒน  ธนะแพสย -  เปนอันวาสภาแหงนี้ไดรองประธานสภาเทศบาลเรียบรอยแลว หมดระเบียบวาระที่ 3  
ประธานสภาฯ        เขาสูระเบียบวาระที่ 4   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2       
ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.00 น.  ณ  หอง 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
3. นายวทัญู  วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 11 พฤษภาคม  2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล   
เพื่อพจิารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2558  โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายทุธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ   
ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ  
คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จงึเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ   
พิจารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา  13.00 น. ลงชื่อ นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ   
นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไดอานรายงานใหที่ประชุม  
ประธานสภาฯ    ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข มีไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดที่จะแกไขแลว        
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕8  
ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2558 ขอโปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
หมดระเบยีบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ  เชิญคณะผูบริหาร ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  เนื่องดวยวันนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ   ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําสภานักเรียน แลวก็มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพื่อที่จะเปนประสบการณ แลวก็เปนการเรียนรูและเปนความประทับใจใหกบั
ประธานสภา จงึใครขออนุญาตทานประธานสภาไดใหนักเรยีนที่เปนประธานสภาโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ไดมาปรากฏตัวและถายภาพเปนทีร่ะลกึในโอกาสที่ไดมาสภาทองถิ่นของเรา ขออนุญาตทานประธานครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - ครับ ขอเรียนเชิญครับ    
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ หรอืไม มีไหมครับ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด ประสงคทีจ่ะเสนอเรื่อง
อื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ ทานรองผูวาฯ ธนวัฒน  พลอยโสภณ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา หวัหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ 
การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณทานสือ่มวลชน เคเบิ้ลทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ  ใหประชาชน
ไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ   
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ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) 

 
ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล) 
 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ) 
 

 
 
 
 
รับรองแลว 

 
        วิวัฒน  ธนะแพสย 
    (นายวิวัฒน   ธนะแพสย) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


