
 
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป พ.ศ. 2557 
วันที่  4  ธันวาคม  2557  เวลา  14.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - - ลากจิ - 
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 สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

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

 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   

1 นายโรจนพงษ  แกนจันทน โรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

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

เทศบาลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
2 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
3 นายจักกฤษณ  ถินคําเชิด จักกฤษณ  ถินคําเชิด รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
4 นายบุญยัง  ถินคําเชิด บุญยัง  ถินคําเชิด ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
5 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
6 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
7 นายสุริยา  ทองหาว สุริยา  ทองหาว นักวิชาการคลัง 
8 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
9 นายธนพนธ ปฐมกําเนิด ธนพนธ ปฐมกําเนิด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

10 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายการโยธา 
11 น.ส.ปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
12 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง รก.หน.ฝายควบคุมอาคารฯ 
13 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
14 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปกครอง 
15 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 
16 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
17 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
18 นายธีรภัทร  หินซุย ธีรภัทร  หินซุย หน.ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
19 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
21 นายศุภชัย  พิมพวิชัย ศุภชัย  พิมพวิชัย หน.ฝายพฒันาชุมชน 
22 น.ส.ทวิชา  วิจักษณบุญ ทวิชา  วิจักษณบุญ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
23 นายดาวลอย  พิมพิบาล ดาวลอย  พิมพิบาล ครู 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ชุมชนศิริมงคล 
2 นางลัคนา  คะเชนทน ลัคนา  คะเชนทน ชุมชนพิพิธภัณฑ 
3 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
4 นางยุพา  จันทรคํา ยุพา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 นางบุญลอม  สายไหม บุญลอม  สายไหม ชุมชน บขส. 
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นายสุเวช  ชัยทองดี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทานผูเกียรติ วันนี้เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ      เทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมยัที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557 บัดนี้มสีมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ผมขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - เรียนทานโรจนพงษ แกนจันทน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
รองประธานสภาฯ     ทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย / งาน  
และผูนําชุมชนทกุทานครบั วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเขา 
รวมประชุมครบองคประชุม กอนอื่นผมใครขอเรียนเชิญทานเลขานุการฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ใหที่ประชุมทราบกอนครบั 

นายสุเวช  ชัยทองดี - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    
เลขานุการสภาฯ       สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557 ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ฉบับลงวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557  
ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป มีกําหนด 30 วันนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ  
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ลงชื่อ นางสาวฐิติพร เชีย่วพัทธยากร ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครับ  

นายอาทิตย  กฤตตาคม - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมแลว ซึ่งผมก็ขอเขาสูระเบียบวาระการ 
รองประธานสภาฯ      ประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา วันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 5 วาระดวยกัน  
มีเรือ่งประธานแจงใหทราบ เปนวาระที่ 1 วาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ระเบียบ 
วาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2558 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอรับความยินยอมใหกระทาํการนอกเขตเทศบาล และระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งอื่นๆ   
ก็ขอเขาสูระเบียบ วาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ขอแจงวามเีรือ่งทีจ่ะแจงใหทราบ 
ทั้งหมด 5 เรื่องดวยกัน คือ มีเรื่องที่ 1 เรื่องแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูไดรบัคัดเลอืก เรื่องที่ 2 พนักงานคร ู
เทศบาลผูสอบคัดเลอืกได เรื่องที่ 3 รับโอนขาราชการประเภทอื่นมาดํารงตําแหนงในเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เรื่องที่ 4  
รับโอนขาราชการคูมาดํารงตําแหนงสงักัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่องที่ 5 รับโอนพนักงานเทศบาลสามญัมาดํารง 
ตําแหนงในเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และเรื่องที่ 6 รับโอนแลกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
สายงานการสอน ซึง่รายละเอียดตาง ๆ  กระผมใครขอเรียนเชิญใหทานเลขานุการสภาฯ ไดแนะนําและแจงใหทีป่ระชุม 
ทราบ ครบั 

นายส ุเวช  ชัยทองดี - 1. เรื่องแตงตั้งพนกังานเทศบาลตําแหนงบรหิารผูไดรบัคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใน 
เลขานุการสภาฯ       ระดับที่สงูขึ้น คือ นางทิมาพร  จันทรถง ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงาน
การคลงั ระดับ 7) ฝายพัฒนารายได  กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บรหิารงานการคลัง ระดบั 8) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่  13 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  2. เรือ่งแตงตัง้
พนักงานครเูทศบาลผูสอบคัดเลอืกได ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายบุญยัง 
ถินคําเชิด  ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 
ปฏิบัติหนาที ่
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โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สํานักการศึกษา เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  2. นายจักกฤษณ  ถินคําเชิด  พนักงานครู
เทศบาล ตําแหนงครู อันดับ คศ. 2 วิทยาฐานะครูชํานาญการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ใหดํารงตําแหนง 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 2 วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร สํานักการศกึษา สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3. นางสาวศิริญาพร  เวียงสมุทรช พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง
ครูอันดับ คศ. 3 วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ ปฎิบัติหนาทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
สํานักการศึกษา เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557  เปนตนไป 3. เรือ่งรับโอนขาราชการประเภท
อื่นมาดํารงตําแหนงในเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. นางสาวปริศนา สทุธิประภา  ตําแหนงนักวิชาการปฏิบัติการ 
สังกัดกลุมงานจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5 งานรักษาความสะอาด ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี ้ต้ังแตวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  2. นายวชิรวิทย  
เศรษฐนันท  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานสังกัดสาํนักงานบังคบัคดีจังหวัดอางทอง มาดํารงตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 งานรัฐพิธี  ฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่  
2 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  3. นางสาววรนาถ วรฉัตร ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหปฏิบัตกิาร กลุมงานพฒันา 
ศูนยเยาวชน 2 กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนงนักสงัคม
สงเคราะห ระดับ  5  งานสังคมสงเคราะห ฝายสงัคมสงเคราะห กองสวัสดิการสงัคม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ตัง้แต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป 4. เรื่องรบัโอน (ยาย)ขาราชการครู มาดํารงตําแหนงสงักัดเทศบาลรอยเอ็ด 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายดาวลอย  พิมพิบาล ตําแหนงครู อันดับ คศ. 1  โรงเรียนอสิลามลําไทร สํานักงานเขต 
หนองจอก กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนงที่โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สํานักการศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 2. นางสาวณัฐชยา  สังฆะมณี  ตําแหนงครู อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนประชาอทุิศ (จันทาอนสุรณ) สํานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนงที่ โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน สํานักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทัง้นีต้ั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เปนตนไป   

นายอาทิตย  กฤตตาคม - ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกบัผูสอบคัดเลือกได และยินดีตอนรบั 
รองประธานสภาฯ       พนักงานใหมทุกคน ขอใหทานตัง้ใจปฏิบัตหินาที่ เต็มกําลังเต็มความสามารถ ซื่อสัตย สจุริต     
ในหนาที่การงานและพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเราตอไป ครับ ขอบคุณครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 ตอไปกเ็ปน 
ระเบียบวาระที่ 2  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั  ครั้งที่ 2/2 
ประจําป  

พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ที่ทําหนาที่ตรวจรายงาน 
การประชุมเทศบาลไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ ครบั ขอเรียนเชิญครบั 

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 22 กันยายน 2557  เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  
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โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  ณ หองประชุมสภา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม 
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พจิารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
12.30 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ      ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข เรียนเชิญครบั เชิญทานรองฯ นุชากร ครับ 

นายนุชากร  มาศฉมาดล - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สาํหรับในสําเนารายงาน 
รองนายกเทศมนตรี     การประชุม ผมเองไมไดเขารวมประชุมเพราะวาติดภารกิจ แตวาในรายงานการประชุมใน 
หนาที่ 5 ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งผมนําเสนอนาจะไมถูกตอง ขอใหไปแกไข ผมไมไดอภิปราย เพราะผมไมไดอยูในวันนั้น   
แตวารายงานการประชุมเปนผมเปนนําเสนอ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - เจาหนาที่ รบัไปแกไขใหถูกตอง ถาไมมีสมาชิกทานใดจะขอแกไขใหถูกตอง ถาไมม ี
รองประธานสภาฯ      สมาชิกทานใด จะขอแกไขอีก มีไหมครับ ถาไมมีกระผม ก็ขอมติทีป่ระชุม วาสมาชิกทานใด  
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ.2557 ประชุมเมื่อวันที่  
19 กันยายน 2557 โปรดยกมือครับ มตเิปนเอกฉันท รบัรองรายงานการประชุม กเ็ขาสูระเบียบวาระที่ 3 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอเรียนเชิญทานผูบรหิารครบั ขอเชิญทานรองฯ นุชากรครบั 

นายนุชากร  มาศฉมาดล  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับ ญัตติขอรับ 
รองนายกเทศมนตรี     ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดพิจารณาอนมุัติเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ไปแลวนั้น ขาพเจาขอแถลงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดไดทราบวา ขาพเจาไดดําเนินการใช 
จายเงินงบประมาณของเทศบาลใหเปนไปโดยประหยัด ระมดัระวัง รอบคอบ และเปนไป ตามแผนงานทีก่ําหนดไว ทั้งนี ้ 
เพื่อพฒันาทองถิ่นใหเจรญิกาวหนาและบงัเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได บัดนี้ ปรากฏวา 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น เนือ่งจากมรีายรบับางประเภทเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ 
เนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรบัจัดสรรงบประมาณรายจายประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น โครงการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาทองถิ่นระดับภาค ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0893.3 / 8962 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดมอบหมายใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดเปนเจาภาพ ดําเนินโครงการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทองถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ทําใหมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 เปนเงนิทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดทีเ่สนอมา 
พรอมนี้ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -  คณะผูบริหารก็ไดอานแถลงหลกัการและเหตุผลแหงรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 
รองประธานสภาฯ      เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ใหที่ประชุมทราบแลวนะครบั เนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2)  
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พ.ศ. 2554 ขอ 45 วรรคสาม กําหนดวา ในการพจิารณาเทศบัญญัตงิบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
ตองพิจารณาเปน 3 วาระ  กลาวคือวาระที่ 1 ข้ันรบัหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นตราเปน 
เทศบัญญัติงบประมาณ ในการพจิารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชม. นับแต
สภาเทศบาลมีตริับหลกัการแหงรางเทศบัญญัติ  ตอไปเปนการพิจารณา  ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลกัการ  ขอหารือนะครบั  
จะอภิปรายเปนสวนแผนงาน  หรือจะอภิปรายเปนภาพรวม  ก็คงจะอภิปรายเปนภาพรวมเลยนะครบั  มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายเชิญครบั เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย กระผมขอปดอภิปราย  เพื่อลงมติขั้นรับหลักการ 
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลกัการแหงรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  โปรดยกมือครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  ดวยคะแนนเอกฉันท  ตอไปเปนการพิจารณา 
ในข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะเสนอระยะเวลาแปรญัตตเิปนระยะเวลาเทาใด  โปรดยกมือครับ เชิญคุณสทุธิวุฒิครบั 

นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล   - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และเพื่อสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครบั   
สมาชิกสภาฯ      ผมนายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  เขต 2  ผมขอเสนอเวลา 4 วัน ครับ  
ผูขอรบัรองดวยครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -  มีผูรับรองถูกตองที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบระยะเวลาแปรญัตติ  4  วัน  จึงขอแจงให 
รองประธานสภาฯ      สมาชิกสภาฯทุกทาน ทีจ่ะเสนอขอแปรญัตติและไดขอแปรญัตติไวกับคณะกรรมการการสภาฯ  
ภายในกําหนด  นับจากปดประชุมแลวและขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 
2557 เวลา 14.00 น. หมดระเบียบวาระที่ 3 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4    

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   
- ขอเชิญคณะผูบรหิารครับ  ขอเชิญทานรองฯ  วัฒนพงษ ครับ   

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์    -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาล  ดวยองคการบรหิารสวนตําบลดงลาน  
แจงวาไมสามารถใหบริการจัดเกบ็ขยะใหกบั บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขารอยเอ็ด ได เนื่องจาก
ปริมาณขยะมจีํานวนมาก ประกอบกบัรถเก็บขยะมีไมเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดยงัไมมี
ประสิทธิภาพพอ จงึไดขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดเก็บขยะใหกับบริษทั หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด
(มหาชน) สาขารอยเอ็ด ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และใหเกบ็คาธรรมเนียมการ
ใหบรกิารจัดเกบ็ขยะจากสถานประกอบการตอไป หลักการ ขอรับความยินยอมตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพือ่ให
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด กระทําการนอกเขตเทศบาลโดยดําเนนิการเกบ็ขยะใหกับ บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด
(มหาชน) สาขารอยเอ็ด และจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบรกิารตามทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลดงลานขอความ
อนุเคราะหมา เหตุผล เพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนจากปญหาขยะและชวยเหลือองคกรทองถิ่นใกลเคียง
ไดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 การทํากจิการ
นอกเขตของเทศบาล (มาตรา 57 ทวิ) เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ (1) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูในเขตของตน (2) ไดรับคํายินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการ
สุขาภิบาล สภาจงัหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถิ่นทีเ่กี่ยวของ และ (3) ไดรับอนุมัตจิากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งปจจบุันรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 มอบอํานาจ
ดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทวิ) จึงเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพื่อ
พิจารณาใหความยินยอมตอไป ขอแสดงความนบัถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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นายอาทิตย  กฤตตาคม    -  ผูบรหิารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล  ใหที่ประชุมทราบแลวนะครบั  มีสมาชิกทานใด 
รองประธานสภาฯ ประสงคจะอภิปรายโปรดยกมอืครับ  เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย  กระผมขอ
ปดอภิปรายในวาระที่ 4 เพื่อลงมติครับ  สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขต
เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบเปนเอกฉันท  หมดระเบียบ 
วาระที่ 4 ครับ  เขาสูระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ ครบั  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท      -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทีเ่คารพ  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  เรื่องการรายงานการปดบัญชีประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ขอรายงานการปดบญัชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   ซึ่งทางเทศบาลฯ ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ขอ 101 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศสําเนา 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ  โดยเปดเผยเพือ่ใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเวลา
อันสมควร เรียบรอยแลว รายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาพรอมนี้  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ อีกเรื่องครบั เรื่องเพือ่ทราบ 
เปนการรายงานแผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  และสรปุผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดขอรายงานแผนการจัดหาพสัดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวด 
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ซึ่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2557 ทั้งนี้ไดแจงใหกองวิชาการและแผนงาน ประกาศผานเว็บไซตของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ใหประชาชน
ทราบดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิง่มาดวยนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม    - มีสมาชิกทานใด มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะอภิปราย มีไหมครับ ขอเชิญทานอํานวยครับ 
รองประธานสภาฯ  

นายอํานวย  อายุวัฒน  -  กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทีเ่คารพทกุทาน  ตามที่ทานคณะ 
สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร  ไดรายงานการจัดหาพสัดุ  อะไรตาง ๆ ก็เปนโครงการทีเ่ราไดรบัทราบแลว ก็ขอแสดงความ
ชื่นชมยินดี  เปนอยางยิ่ง  เนื่องจากวาแตละโครงการไดรับการดูแลการพัฒนาอยางเปนระบบ  แตก็ขอเรียนวา  โครงการ
ที่กระผมอยากจะกราบเรียนใหทานประธานสภาฯ  ไดทราบ  ก็คือ  โครงการปรบัปรุงถนนลําหวยเหนือ ชวงที่ 1 น่ันก็คือ
ลําหวยเหนือจากชวงกองพล 10 ถนนกองพล 10 ตลอดแนวไปจนถึงบานทานคร ก็ไดรับการพฒันาดูแล  แตในชวงนี้
ผูรบัเหมา  ผูซึง่กําลงัดําเนินการอยู  ซึ่งเรากท็ราบวาระยะเวลาดําเนินการยังคงเหลืออยูแตทีส่ําคัญคือ ในการดําเนินการ
ของผูรับเหมานั้น  สรางความเดือนรอนใหกับพี่นองประชาชนที่สัญจรไปมาในละแวกนั้น โดยผานถนนลําหวยเหนือ   
จริง ๆ แลวถาผูรบัเหมา  สํานึกในความเดือดรอนของพี่นองประชาชน  เขาจะตองสรางถนนโดยมผีิวจราจรใหพี่นอง
ประชาชนไดสัญจรไปมาไดสะดวกพอสมควร  แตเทาที่ทราบ  ที่ไดเห็นตอนนี้  ก็ขอเรียนใหทานประชาชนทราบวา   
ทานผูดําเนินการ ดําเนินการทําอยู  ไดทําแบบขาดความรบัผิดชอบ  เนื่องจากวาการทําถนน  ขุดดินข้ึนมากองเปนภูเขา  
แลวก็ผานไปมายาก  แมแตรถจักรยานยนตก็ยังผานไปลําบาก  โดยเฉาพะอยางยิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่นองประชาชนที่
อาศัยอยูในละแวกนั้น  ไดรับผลกระทบจากฝุน  จากสิง่เดอืนรอนตาง ๆ  นารําคาญโดยเฉพาะอยางยิง่  แทนที่
ผูดําเนินการจะทําใหเรียบรอย  มผีิวจราจรพอทีจ่ะสญัจรไปได  ทําใหฝุนลดนอยลง เปนหนาที่ของเจาบาน  ตองเอาน้ํา
มารดทุกวัน  พี่นองประชาชนเดือดรอนมาก   ก็ฝากทานประธานใหทานผูบรหิาร  ทานผูดูแลรบัผิดชอบ  ไดดําเนินการ 
เพื่อทีจ่ะใหพี่นองประชาชน  ไดอยูอยางสบาย ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการครับ  ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     -  เชิญทานนายกฯครับ 
รองประธานสภาฯ 
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นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  -  เรียนทานประธานสภาฯ  ก็รับทราบถงึความเดือนรอนของชุมชนในพื้นที่  ก็เปนการ 
นายกเทศมนตรี  กอสรางถนนลําหวยเหนือ ชวงที่ 1 จากสามแยก จ.ส. 3 หรอืสะพานเขาคายจังหวัดทหารบก  
ระยะทางประมาณ 300 เมตร  ใหถึงถนนคุมวัดปาเรไร  พอไดรับทราบความเดอืดรอน  ก็ไดมอบหมายใหทางกองชาง  
ชางควบคุมงานไดไปกําชับและก็ใหแกไขโดยเรงดวน ก็ไดรับทราบวามผีูไดรบับาดเจ็บเชนกัน ประกอบกับผูรบัจางรายนี้  
ก็เปนผูที่ไดมาเปนคูสญัญารับจางทําถนนในเขตเทศบาลเปนครั้งแรก ก็ยงัไมมปีระสบการณ  เพราะวาเคยทําเฉพาะใน
พื้นที่รอบนอก เปนครัง้แรกที่ไดมาทําสญัญา ครั้งนีก้็ไดใหทางสวนชางควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรบัไดกําชับ 
และใหทําแผนการจัดการแกไขปญหาจราจรใหกับประชาชน  และใหปรบัเปลี่ยนวิธีการกอสรางใหวางแผนใหดี  ในเรื่อง
ของการปดถนน  เปดถนน  ในการเคลื่อนยาย เครื่องจักร เครื่องมือเขามาในพื้นที่ ก็คงจะไดนําไปแกไข ก็เรียนใน 
ที่ประชุม  เพื่อทราบครบั 

นายอาทิตย  กฤตตาคม   - ทานคงสบายใจนะครับ  ฝายบริหารก็คงจะดําเนินการแกไข  ตามที่ทานเสนอ มีสมาชิกทาน 
รองประธานสภาฯ ใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะปดการอภปิรายในวาระที่ 5  เทานี้ครับ  กระผม
ขอขอบคุณทานโรจนพงษ  แกนจันทน ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกัปลัดฯ ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทน
ชุมชน ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี ้และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอด 
การประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม กระผมขอปดการประชุมครบั  

ปดประชุมเวลา 14.40 น. 
 
  

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


