
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป พ.ศ. 2558 

วันที่  20 พฤศจิกายน  2558  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย วิวัฒน  ธนะแพสย  
2 นายพนม  ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
 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 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร -ลาปวย-  
15 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ  สุขเพสน  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล - ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต - ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช  จุรีมาศ - ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ - ติดภารกิจ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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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 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2 นายอลงกรณ  นาเมืองรักษ อลงกรณ  นาเมืองรักษ รองผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา  
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
4 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
5 นายสมเกียรติ  จรสัศิรริัตน สมเกียรติ  จรสัศิรริัตน ผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
6 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
7 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
9 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยหนองหญามา 

10 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
11 นายบุญยัง  ถินคําเชิด บุญยัง  ถินคําเชิด ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
12 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
13 นายยุทธพงษ  คุริรัง ยุทธพงษ  คุริรัง รองผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
14 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
15 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
16 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
17 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัด ุ
18 ด.ต.สาธิต  โคกทม ด.ต.สาธิต  โคกทม ตํารวจรักษาความสงบฯ 
19 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 

 ผูแทนชุมชน   
1 นางพาขวัญ  เฉลาชัย พาขวัญ  เฉลาชัย ชุมชนพระอารามหลวง 
2 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ ชุมชนวัดเวฬุวัน 
3 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
4 นางสาวชุติกาญจน  จุฑางกูร ชุติกาญจน  จุฑางกรู ชุมชนศิริมงคล 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวมประชุม  
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  
และผูนําชุมชนทกุทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด       
ใหที่ประชุมทราบกอนครบั 

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558  
ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป  มีกําหนด 30 วัน น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป มีกําหนด  30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ลงชื่อ นายวิวัฒน  ธนะแพสย ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว ผมขอดําเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3/2    
ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  29  กันยายน  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 30 กันยายน  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3/2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
11.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
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นายวิวัฒน  ธนะแพสย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข ขอเชิญครบั มีไหมครับ เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดแกไขอีก ผมขอมติทีป่ระชุม
นะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3/2 ประจําป พ.ศ. 2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โปรดยกมือ เปนอันวาสมาชิกรบัรองดวยคะแนนเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 
2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่  3    ญัตติขอรับความเห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลไปที่ตั้งแหงใหม ของสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เชิญคณะผูบรหิาร 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลไปที่ตัง้แหงใหม ดวยคณะผูบรหิารเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ไดตระหนกัถึงประโยชนและความจําเปน จึงเห็นควรใหยายสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดไปที่ตั้ง
แหงใหม ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลกัการ ขอความเห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไปที่ตัง้
แหงใหม เหตผุล เนือ่งดวยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดสรางมาเปนเวลานานกวา 49 ป มีสภาพเกา ชํารุด
ทรุดโทรม ปจจบุันมปีระชาชนมาใหบรกิารเพิ่มมากขึ้นทําใหจุดบรกิารประชาชนคับแคบ จุดที่ตั้งมกีารจราจรแออัด 
เพราะเปนที่ยานชุมชนและตลาด หากจะมีการปรับปรุงและซอมแซมนาจะไมคุมตอการลงทุนจงึไดจัดหาสถานที่ซึง่เปน
ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 2 งาน 22.20 ตารางวา (ติดกับสํานกังานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด) สถานที่ไมไกลจากชุมชน 
การจราจรสะดวก เพื่อกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดแหงใหม รองรับการบริการและการเจริญเตบิโตของ
กิจการในอนาคต  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จ.ส.ท.) กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จงึเรียนมาเพือ่ขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานประสทิธิ์ ธนานันต ครับ   

นายประสิทธ ธนานันต  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ                                                
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายประสิทธิ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ เขต 3  ใครเรียนถามเปน
ประเด็น  3  ประเด็นครบั ประเด็นแรก สํานักงานที่เรายายออกไปแลว จะมีหนวยงานไหนที่เขาไปใช ประเด็นที่ 2 
สถานที่แหงใหมจะใหความคุมประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนและเทศบาลมากนอยขนาดไหน ประเด็นที่ 3 ระยะเวลาใน
การใชสถานที่ ไมทราบวาประมาณกีป่ ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย     - เชิญทานนายกฯ ครับ   
ประธานสภาฯ            

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ                   
นายกเทศมนตรีฯ สําหรับในแนวทางการพฒันาสถานธนานุบาลแหงเกาทีเ่ดิม ก็สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่          
ที่ไมเหมาะสมในสภาพปจจุบัน ทัง้ความมั่นคง ก็เห็นวาเราจะตองยายเพือ่ทําการกอสรางแหงใหม ซึง่พื้นฐานทางผูจัดการ
สถานธนานุบาล ก็ไดมีหนงัสอืถึงเทศบาลมาเปนระยะในการปรับปรงุ ซอมแซม ซึ่งก็ใชมานานพอสมควรแลว ประกอบ
กับเราไดรับทราบวาที่ราชพสัดุแปลงดังกลาว ซึ่งมเีนื้อที่ 2 งาน 22.20 ตารางวา ผูเชาเดิม ผูไดสิทธิเชาเดิมไมมีความ
ประสงคจะเชาตอ จงึไดทําเรือ่งขอโอนรบัสิทธิ จากหอการคา ซึ่งทางธนารักษก็ยินดีใหทางเทศบาลไดใชที่สาธารณะ
ประโยชนแปลงนี้ กจ็ึงไดทําโครงการทีจ่ะยายสถานธนานุบาลมากอสรางใหม ณ จุดนี้ สวนพื้นที่เดิมก็มีแนวทางทีจ่ะเอา
มาใชประโยชนในการดูแล การสนับสนุนใหกับประชาชน โดยเราใชใหเปนทีท่ําการของหนวยงานเทศกจิในการที่จะดูแล
เรื่องของความเปนระเบียบเรียบรอย เรื่องทางเทา เรือ่งตลาดสด เรื่องการจอดรถ เรื่องดูแลความเรียบรอยตาง ๆ  ก็จะได
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เปนศูนยใชสําหรับหนวยงานเทศกิจ ซึง่มีภาระมากยิ่งขึ้น ประกอบในอนาคตขางหนาก็จะใชพื้นที่นี้ สําหรับเปนศูนยความ
ปลอดภัยของเมืองในโครงการของ Smart City ตอไป ก็คิดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง สวนพื้นที่แหงใหม คุมประโยชน
อยางไรนั้น ก็คิดวาจะสามารถทีจ่ะดําเนินการคุมประโยชนได เพราะวาสถานธนานุบาลมีผลประกอบการทีเ่ติบโตขึ้น   
ทุก ๆ ป โดยดูจากผลกําไรของแตละป มีอัตราเตบิโตขึ้นปละประมาณ 10%  ตลอดตอเนื่อง อยางเชนในปทีผ่านมา กม็ี
ยอดกําไรอยูทีป่ระมาณ 24 ลาน เพราะฉะนั้นการลงทนุในการกอสรางอาคาร  ก็คิดวาในระยะเวลาไมเกิน 3 ป ก็คืนทนุ
แลว แลวก็จะสามารถทําใหผูคนไดใชอยางสะดวก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามหลกัเกณฑของสถานธนานุบาล ผูจัดการ
จะตองพกัในสถานธนานุบาล เพื่อดูแลทรพัยสิน ซึง่เปนไปตามระเบียบ เรากจ็ะไดออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน ทั้งความสวยงาม ความปลอดภัย แลวที่สําคัญก็คือ หองความมั่นคงจะตองมีมาตรฐาน ในสภาพปจจบุันนี้ คือ 
หองตูนริภัยนั่นเอง สําหรับในการเชา ทางพสัดุ กรมธนารักษก็จะใหเชาเปนระยะยาว ซึ่งเปนหนวยงานราชการเชากัน ใน
อัตราพิเศษคิดเปนป ปละประมาณ 20,000 บาท ตรงนีก้็ถือกวาเปนอัตราที่มีความเหมาะสมกับสภาพ ก็เฉลี่ยแลวก็อยู
ประมาณเดือนละพันกวาบาทตอเดือน ก็คิดวาสถานธนานุบาลก็สามารถทีจ่ะดูแลคาใชจายนี้ได 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย       -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม มีไหมครับ เมื่อไมมีทานใดประสงค 
ประธานสภาฯ จะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติขอรับความ 
เห็นชอบใหยายสถานธนานุบาลไปที่ตั้งแหงใหมของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โปรดยกมือครับ เปนอันวา 
สมาชิกเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ  เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน, รายงานผลการจัดหาพสัดุ ประจําป
งบประมาณ 2558 และแผนการจัดหาพัสดุ ปงบประมาณ 2559  ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครบั 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ                       
รองนายกเทศมนตรีฯ   เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2558 
และแผนการจัดหาพสัดุ ปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
2558 และแผนการจัดหาพสัดุ ประจําปงบประมาณ 2559 ใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบ รายละเอียดตามสิง่ที่ 
สงมาดวย ดังนี้ 1. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2558  2. รายงานผลการหาพสัดุ ประจําป
งบประมาณ 2558  3. แผนการจัดหาพัสดุ ปงบประมาณ 2559 (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง) จงึเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ  ขอแสดงความนบัถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายวิวัฒน  ธนะแพสย - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่น ๆ  อีกหรือไมครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ       ประสงคที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ คณะผูบรหิารเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล      
ผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน ที่มารวม
สังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวี ที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ     
ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ   

ปดประชุมเวลา 14.20 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) 
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ลงชื่อ   พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
     (นายพีรพันธุ   ชัยคณารักษกูล) 
 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ) 
 

 
 
 
  
รับรองแลว 

 
        วิวัฒน  ธนะแพสย 
    (นายวิวัฒน   ธนะแพสย) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


