
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 
วันที่  6  ธันวาคม  2559  เวลา 14.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - -ลากิจ- 
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สรายุทธ  ชาติบัญชากร  
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท - -ลากิจ- 
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู - -ลาปวย- 

10 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม - -ลาปวย- 
12 นายวริน   ศิริพานิช วริน   ศิริพานิช  
13 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร - -ลาปวย- 
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   ประสิทธิ์  ธนานันต    

 ผูบริหารทองถ่ิน   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ คมกริช  จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง เฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
2 นายศิริพันธ  ศรีกงพล ี ศิริพันธ  ศรีกงพล ี ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายสุเวช  ชัยทองดี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ ปฐมกําเนิด ธนพนธ ปฐมกําเนิด หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หัวหนางานธุรการ (สป.) 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางสาวพณิดา  ประเสรฐิสงัข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมอืง เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาฯ 
2 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล  นิลผาย รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
4 นางพิกุล  พรมเกต ุ พิกุล  พรมเกต ุ ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
5 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
6 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
7 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
8 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
9 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10 นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร ทวิชา  ปรเมษฐวรางกรู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
11 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ  หวังทรัพยทว ี รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
12 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
13 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
14 นางทิมาพร จันทรถง ทิมาพร จนัทรถง ผอ.กองคลงั 
15 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
16 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
17 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
 ตัวแทนชุมชน   

1 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
2 นางดวงจันทร  พุทธานี ดวงจันทร พทุธานี ประธานชุมชนคุมวัดปาเรไร 
3 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง ประธานชุมชนโรงเรียนเมอืง 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ภญ.จรญูศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
6 นายสมศักดิ์  บุติกาวงษ สมศักดิ์  บุติกาวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ  เมืองรอยเอ็ด สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุม             
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั  
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นายพิเชฐ  สุขเพสน     -  เรียนทานเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ทานศิริพันธ  ศรีกงพลี                  
ประธานสภาฯ  ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกองทกุกอง หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลวกระผมขอดําเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  มี 6 เรื่อง ดังน้ี  

นายพิเชฐ  สุขเพสน      - 1. เรื่องการแตงตั้ง (ยาย) ผูจัดการสถานธนานุบาล  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประธานสภาฯ  ที่ดํารงตําแหนงผูตรวจการสถานธนานุบาลประจําเขต รายนายประเวชพล นนทะไชย   
ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร มาดํารงตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาล        
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป   2. เรื่องการบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรบั   
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพเิศษ ที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับครอูัตราจางเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานครูเทศบาล  
ตําแหนงครผููชวย จํานวน 2 ราย ดังนี้  1. นางจุรีพร แกวคําลา ตําแหนงครผููชวย อันดับครูผูชวย ปฏิบัติหนาที่โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 2. นางสาวณปภัช  สุวิสอน ตําแหนงครูผูชวย อันดับครผููชวย ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาล       
วัดสระทอง  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เปนตนไป  3. เรื่องการรบัโอน(ยาย) พนักงานครูเทศบาลมาปฏิบัติ
หนาที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน  3 ราย ดังนี้  1.  นายเสกสรร มีหลง ตําแหนงครู อันดับ คศ.2       
โรงเรียนประทาย อําเภอประทาย องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา มาปฏิบัติหนาที ่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
2. นายศิลาวุธ  แกวคําลา ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรงุเทพมหานคร  
มาปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เปนตนไป 3. นางสาวกันตินันท 
คุณธรรม ตําแหนงครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร มาปฏิบัติหนาที ่
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป  4. เรื่องบรรจุและแตงตั้งบุคคลกลับ 
เขารับราชการ รายนางสุวิชญา  กลิ่นโอชา ซึ่งดํารงตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการในตําแหนงนักวิชาการ
จัดเกบ็รายได ระดบั 4 งานทะเบียนพาณิชย ฝายจัดหาประโยชน และทะเบียนพาณิชย กองคลงั เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
กลับเขารบัราชการใหม ในตําแหนงเจาพนักงานจัดเกบ็รายไดปฏิบัติงาน งานแผนที่ภาษี ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 2559  เปนตนไป  5. เรื่องการรบัโอนพนักงาน
สวนตําบลมาดํารงตําแหนงในเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. นางอัฐพร  สานจุิตร ตําแหนงนกัจัดการงานทั่วไป   
ชํานาญการ สังกัดสํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนง     
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ งานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2. นางวิยดา  
พันทา ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบญัชี ปฏิบัติงานสังกัดกองคลงั องคการบริหารสวนตําบลแคนใหญ อําเภอเมอืง
รอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเกบ็รายไดปฏิบัตงิาน งานทะเบียนพาณิชย ฝายจัดหาประโยชน
และทะเบียนพาณิชย กองคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป  3. นายสราวุฒิ  
สังวันดี ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจรญิ อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ  
จังหวัดอํานาจเจรญิ มาดํารงตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ งานวิศวกรรม ฝายแบบแผนและกอสราง กองชาง เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป 6. เรือ่งขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนโรงเรียนสงักัด
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ที่ไดเขารวมโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ ดวยนักเรียนโรงเรียนสงักัด
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ไดเขารวมโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2559 
ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร ผล
ปรากฏวาไดรับรางวัล ดังนี้ 1. เด็กหญงิรชยา  ครองศรทัธา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ไดรับรางวัลที่ 2 ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ครูผูฝกซอม  คุณครูสมบรูณ  พันธุ 
2. เด็กชายภัทรกร  จอมคําสงิห นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ไดรบัรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครผููฝกซอม คุณครสูุปรียา  เปลอืยหนองแข         
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3. เด็กหญิงสายปาน  ศรีสุมิง่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครผููฝกซอม คุณครูสุขุมาลย  พันโนลาด ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยนิดี
กับนักเรียนทกุคนที่ไดรับรางวลัดังกลาว และขอตอนรบัพนกังานใหมทุกทานก็ขอใหปฏบิัติงานเตม็กําลงัความสามารถ
ตอไปครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3 ประจําป  
2559 ประชมุเมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2559   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ไดอานรายงานใหทีป่ระชุมทราบ 

นายวทัญู  วิจักษณบุญ - รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู            
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด       
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยที่ประชมุ
ไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนกรรมการ นายวทัญู            
วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลาขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด     
สมัยวิสามญั ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาล                 
เมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไป
ตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น. ลงช่ือ 
นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการ
และเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว        
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด จะแกไข เชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานแกไข สมาชิกทานใด 
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุม  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โปรดยกมือครับ สมาชิกรบัรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 2              
เขาสูวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา  ไมมีนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อ่ืนๆ 4.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559 และแผนการจัดหา 
พัสดุ ปงบประมาณ 2560  4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 2559 4.3 แจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ขอเชิญคณะผูบริหารครับ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                         
นายกเทศมนตรี  4.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 และแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจําปงบประมาณ 2560  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 และ
แผนการจัดหาพสัดุประจําปงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวย ดังนี้ 1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจําป
งบประมาณ  2559  2. ผลการจัดหาพัสดุ (หมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ 2559        
3. แผนการจัดหาพสัดุ (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
สําหรับเรื่องเพือ่ทราบตอไป ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 ของ
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประจําป 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 29 (3) “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปตอสภาทองถิ่น” นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561 ) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป 
2559 เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดประจําป 
2559  ดังรายละเอียดตอไปนี ้ ผลการติดตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2559–2561) เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1, แผนเพิ่มเติมฉบบัที่ 2,แผนเพิม่เติมฉบับที่ 3 และ
แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 4  ประจําป 2559 ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น  336  โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 261 โครงการ  คิดเปนรอยละ  77.68  ของจํานวนโครงการทีบ่รรจุในแผน ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
202 โครงการ และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 59 โครงการ  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการพฒันาศักยภาพและลักษณะทาง
กายภาพ การปรบัปรุงพื้นที่  และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เชน การกอสรางซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา เปนตนมีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 
75 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.33 ของจํานวนโครงการทัง้หมด เทศบาลไดรับอนมุัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 28 ของจํานวนโครงการในสาขานี ้ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ เปนการพฒันาครอบคลุม
กิจกรรมที่เทศบาลควรกระทําเพือ่สนบัสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธรุกิจประเภทตาง ๆ     
ในเมือง  ใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิง่ขึ้น และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทาง
ธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 7  โครงการ  คิดเปนรอยละ 2.09  ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนมุัติงบประมาณ  จํานวน  5  โครงการ  คิดเปนรอยละ 71.43  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เปนการพฒันาครอบคลมุเกี่ยวกบัดานการศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและอนรุักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น สงเสริมและพฒันาการกีฬาและกจิกรรม
นันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 63 โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.75 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.83 ของจํานวนโครงการในสาขานี ้ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  เปนการพัฒนาครอบคลุมกจิกรรมที่ เทศบาลสงเสริมอํานวยความ
สะดวกใหแกผูที่อยูอาศัย  ในเมืองใหมีระดบัคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและที่เกี่ยวของกบัดานสุขภาพอนามัย  และ
สามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสรมิสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากร          
ใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพฒันาเทศบาล จํานวน 62  โครงการ คิดเปนรอยละ 18.46 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 56 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.33 ของจํานวนโครงการในสาขานี ้ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนการพฒันาครอบคลุมกิจกรรมทีเ่ทศบาลสงเสริม
อํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม        
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป          
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.25  ของจํานวนโครงการทัง้หมด 
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 9  โครงการ คิดเปนรอยละ 42.86 ของจํานวนโครงการในสาขานี ้             
6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง เปนการพฒันาครอบคลมุกจิกรรมที่เทศบาลพงึกระทาํ  
เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวม 
ในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว    ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรงุและจัดระบบ
บรหิารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน การสงเสรมิความรูความสนใจตอกจิการ
ของทองถิ่น  การปรบัปรุงพฒันาบุคลากรและการปรับปรงุพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 
108 โครงการ คิดเปนรอยละ 32.15  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรบัอนุมัติงบประมาณ จํานวน  94  
โครงการ  คิดเปนรอยละ 87.03  ของจํานวนโครงการในสาขาน้ี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
ทราบ  เรือ่งที่ 3 แจงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ไปแลวนั้น  
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เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 “ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว 
และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด 
อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่น ๆ เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร – กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบั
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งแตป 2561 – 2564 ซึ่งก็ไดมีการจัดสงและพจิารณาผานเปนที่เรียบรอยแลว 
ประเด็นหลัก ๆ ที่กระผมจะฝากทานคณะผูบรหิารเปนการบูรณาการระดบัจงัหวัด คือเกี่ยวกบัเรื่องของขยะ กองขยะ    
ซึ่งนอกจากทีเ่ปนหนาที่ตองรบัผิดชอบโดยตรงของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กองขยะนี้ ก็อยากใหมีแผนบูรณาการ เพราะวา
ปญหาใหญขนาดนี้ไมสามารถทีจ่ะดําเนินการไดโดยเฉพาะเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเรา จึงฝากคณะผูบริหารไปยังสวนของ
จังหวัดเพื่อทีจ่ะปรบัปรุงแกไข เพราะวาปญหาดังกลาวก็เปนหนาตาของจงัหวัด เปนไปไดหรอืไมในระยะเวลาสมัยตอไป 
จะเปนผูบรหิารทานใดก็แลวแต ไดมีการวางแผนอยางชัดเจน จะเปนสวนของเทศบาล สวนของตําบลเหนือเมือง       
รอบเมือง ซึ่งมกีารนําขยะมาทิ้งตรงนี้ ใหมีแผนที่ชัดเจนในกีป่ขางหนาเราตองจัดการใหได เพราะวามีความเขาใจวา   
คณะผูบรหิารมีความเพียรพยายามในการจัดการพื้นที่ดังกลาวใหเกิดความสวยงามและใหเบ็ดเสรจ็ แตในเรื่องดงักลาว     
จึงอยากจะใหมีการวางแผนชัดเจนมากยิง่ขึ้น รวมบรูณาการกับสวนของจังหวัดและสวนขององคกรทองถิ่นโดยรอบ    
เพื่อจัดการกองขยะในสวนทีร่ับผิดชอบของเทศบาลใหจงได กระผมก็อยากจะฝากไววา อนาคตตอไปหวังเปนอยางยิง่วา 
กองขยะที่อยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลจะหมดไป ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานนายกฯ ครบั 
ประธานสภาฯ  

นายบรรจง โฆษิจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาฝากความหวงใยเกี่ยวกับแผนการพัฒนา 4 ปขางหนา 
ซึ่งปญหาเรื่องขยะก็ขออนญุาตเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ แผนนี้ทางจังหวัดและพวกเราชาวทองถิ่นที่เรามาใชรวมกัน ได
มีการจัดระบบแลวก็มีการวางแผนระยะยาวรวมกันแลว มีความชัดเจน เชน วันนี้ทางจังหวัดเราไดรับงบในการสนบัสนนุ      
ทําโครงการเกี่ยวกับโรงกําจัดขยะแบบระบบ RDF ซึ่งสามารถดําเนินการ ก็รอที่จะใช  เวลาในการกอสรางประมาณ 2 ป 
ประการที่ 2 คือเราก็ไดรับอนุมัตจิากสภาองคการบรหิารสวนตําบลเหนือเมือง ใหทําการนอกเขตได ซึ่งสภาฯ ก็ไดอนุมัติ
เปนเอกฉันท น่ันหมายความวาความรวมมือในการจัดการขยะตรงนี้ ในพื้นทีเ่ดิมของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่ 20 ไร แลว
เราก็ไดรบัอนุมัตจิากจังหวัดใหจัดซื้อที่ดินเพิ่มเตมิเพือ่ใชในการจัดการแกไขปญหาโดยมวลรวมนี้ ไดอนุมัติจากจังหวัด
เรียบรอยแลว ก็อยูในขั้นตอนสุดทายทีจ่ะซื้อที่ดิน จากบริษทับรหิารสินทรัพย มหาชน ซึ่งก็จะเสรจ็สิ้นในเรื่องของพื้นที่ 
จะมีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร ประการที่ 3 คือ ในระบบพื้นที่โครงการนี้ ก็มีขอตกลงในเรื่องการทําประชาพิจารณรวมกันวา
เราจะรบัพื้นที่ไดเพียง 100 ตัน/วัน เทานั้น  100 ตัน/วัน ในระบบ ก็คือ เราจะสามารถใชรวมกันได ก็เปนพื้นทีเ่ดิม     
ที่เคยใช เชน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อบต.เหนอืเมอืง ซึ่งเปนเจาของพื้นที่เดมิ อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกน 
ปอภาร และมจีังหารดวย ซึ่งรวมแลวจะอยูทีป่ระมาณ 100 ตัน/วัน โดยเฉลี่ย นอกจากนั้นในระยะยาวก็คือทางจังหวัด
ไดมุงเนนในการสรางจิตสํานึกในการลดปรมิาณขยะ คือทําอยางไรที่จะใหขยะทีจ่ะตองออกจากครัวเรือนตาง ๆ ไดเหลือ
นอยที่สุด  นั่นคือการแกไขปญหาในระยะยาว อยางที่ทานสมาชิกสภาไดหวงใย ซึ่งโครงการนี้ก็คาดวาภายใน 4 ป นาจะ
เสร็จเรียบรอย สมบรูณ แลวจะเปลี่ยนภาพลักษณจากกองขยะ เปนพื้นที่ในการจัดระบบเรื่องจัดการขยะทีจ่ะเปนตนแบบ
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และเปนแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนเรื่องภูมทิัศนที่จะมีรั้วรอบขอบชิดที่สวยงาม มบีรรยากาศทีส่ามารถเปลี่ยนบรรยากาศ
จากทีเ่ปนภูเขากองขยะเปนพื้นที่ในการทัศนศึกษาดูงาน ระบบจัดการขยะในจังหวัดรอยเอ็ดได เพราะฉะนั้นแผน 4 ป    
ก็คิดวาที่วางแผนไว ป 2561 – 2564 ประกอบกบัดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ ก็เชื่อวาจะเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนา 4 ป ของเทศบาลแลวเราก็ไดรับความรวมมือจากสวนราชการ ในสวนของภาคองคกรทองถิ่นที่เรามาใช
รวมกันแลวสุดทายคือยุทธศาสตรการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ในการที่จะนําขยะกลบัมาเปนขยะรีไซเคลิ หรือ
ตลอดจนในการนําขยะมาเปนรายไดเศรษฐกจิของครัวเรือน เพิ่มรายไดข้ึนจากการคัดแยกขยะภายในครัวเรอืน 
ยุทธศาสตรนี้ คือยุทธศาสตรที่สําคัญ กเ็รียนทานสมาชิกวาในสภาพ ณ วันนี้ กองขยะภูเขาก็จะกลายเปนของหาดูยาก 
ตอไปจะไมมีใหเห็นแลว ใน 4 ป จะเปนทัศนียภาพใหม กเ็ชื่อวาแผนที่เรากําหนดไว ก็จะสําเร็จลลุวงไปดวยดี ดวยความ
รวมมือของทุกฝาย ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่นอกีหรือไมครบั ขอเชิญทานอํานวย อายุวัฒน ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอํานวย  อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายอํานวย อายุวัฒน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 จากที่ทานผูบริหารได
พูดถึงแผนพฒันาของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดของเราใหสภาไดรับทราบแลว ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ก็เปนยุทธศาสตรที่       
คณะผูบรหิารและทองถิ่นของเรา ไดพัฒนาไปตามแผนตอเนือ่ง และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทางคณะผูบริหาร        
ที่ไมวาจะเปนยุทธศาสตร ดานการศึกษา ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ทานไดใสใจดูแลเปนอยางดี ทุก ๆ 
ยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชนที่กระผมไดอาศัยอยู แตกอนน้ีถนนหนทาง โครงสรางพื้นฐานลําบากมาก ณ ขณะนี้
ใครก็อยากจะไปบริเวณบานทานครแลว เพราะวาถนนหนทางสะดวก สบาย ออกไปทางมหาสารคามในชวงนี้              
พี่นองกฝ็ากขอบพระคุณมา อีกอยางหนึง่ที่กระผมรูสึกเปนหวง เนื่องจากวาวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ไปจนถึงวันที่    
20 ธันวาคม 2559 รอยเอ็ดเรา เทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรา ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ จัดการแขงขันกีฬา                
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชงิชนะเลศิระดับประเทศ เทาทีส่ังเกตผานไป ผานมา ณ ขณะนี้      
ปายบอกทาง บอกตําแหนงที่จะไปสถานทีส่ําคัญ ๆ ไมวาจะเปนสนามแขงขัน ไมวาจะเปนที่พกั ยังไมขึ้น ยังไมคอยข้ึน 
อยากจะเรียนวาถาจะขึ้นก็ขอใหชัดเจน ซึง่เราไปตางจังหวัด จังหวัดที่เขาเปนเจาภาพ เราก็เคยไปสังเกตการณมาแลว  
อันนี้เปนหวง ก็ขอฝากทานประธาน ผานไปยังสภาฯ ใหดูแล อีกอยางหนึง่ ความสะดวกสบายของนักกีฬา ของพี่นอง    
ที่จะมาจากทั่วประเทศ มาจงัหวัดรอยเอ็ด ถนนหนทาง ไฟฟาสองสวางตามถนน ก็ขอใหทานไดดูแลใหอยูในสภาพที่      
ใชงานไดดวย จะไดเปนหนาเปนตาของเทศบาลเมืองรอยเอด็ และชาวจังหวัดรอยเอ็ดดวย ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่นอกีหรือไมครบั ขอเชิญทานประสิทธิ์  ธนานันต ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประสิทธิ์ ธนานันต - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายประสทิธิ์         
สาชิกสภาฯ  ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 เรื่องการตีเสนจราจรชวงหนาโรงพยาบาล
รอยเอ็ด และดานหลังโรงพยาบาล ไมทราบวาทางเทศบาลมแีผนในการตเีสนจราจรไวหรือยัง  ประชาชนที่อยูบริเวณ
โรงพยาบาล และผูที่จะไปสัญจรในชวงนั้นไดสอบถามมา 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรจง โฆษิจิรนันท - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน กรณีที ่
นายกเทศมนตรีฯ  ทานสมาชิกไดกรุณาไดใหความหวงใยเกี่ยวกบัเรื่องกีฬา และเรื่องการตีเสนจราจร ก็
ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเตมิแทนทานรองนายกฯ ที่ดูแลในแตละฝาย เพื่อที่จะไมเสียเวลาตอสภาฯ สําหรับในเรื่องกีฬา ผม
เชื่อวาวันนี้ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเราไดรบัเกียรตจิากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองทองถิ่นระดับประเทศ ซึง่จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 เราได
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มีการเตรียมการมาเปนเวลา 1 ป แลวมาตรฐานวันน้ี ผมเชือ่วาเราไมเปนรองใคร ไมวาจะเปนสนามแขงขัน ตารางแขงขัน     
ที่พักนักกีฬา เรื่องของการใหบริการตาง ๆ ทีมงานเราไดมกีารวางแผน แบงฝาย แบงหนาที่ ทํางานหนักมาตลอด ไมกี่วนั
ขางหนาก็จะไดพิสจูนวาสิ่งที่เราทําวันนี้สามารถทีจ่ะจัดการ และบริการไดประทับใจผูมารวมแขงขันหรือไม อยางไรก็คง
ไมตองเปนหวง เรื่องปายก็วางแผนไวแลว เดี๋ยวจะทยอยข้ึนไปตามลําดับ ก็ขออนญุาตเรียนสภาฯ วา อยากใหไปรวม
กิจกรรม ทางสภาฯ ก็สามารถไปตรวจเยี่ยมสนามแขงขัน ใหกําลงัใจผูมารวม แลวเราก็จะรวมลงขบวนพาเหรดดวย ซึ่ง
หลงัจากประชุมเสรจ็จะขออนุญาตคุยหารือกัน ก็ขอใหทานสมาชิกไดกรุณาไดไปรวมชม รวมเชียร ใหกําลงัใจกบันักกีฬา 
และผูที่มาเยอืนเรา นอกจากการบริการในเรื่องของสถานทีแ่ขงขัน ตารางแขงขัน การบรกิารตาง ๆ แลว เราไดมีการ
บริการรถรับ – สง ดวย แลวในเรื่องของการบริการการขอมลูขาวสาร โดยจะใชระบบเทคโนโลยี IT เขามาชวยไมวา    
จะเปนในเรื่องของ Smart City ซึ่งเรากําหนดการเปดแอพพลิเคชั่นของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดขึ้นภายในวันที่ 10 ซึ่ง
เปนวันเลี้ยงรับรองของคณะทัพนักกีฬาทั่วประเทศ ประมาณ 2 พันกวาคน 300 โตะ เลี้ยงรบัรองเพื่อแขกบานแขกเมอืง
ที่มาเยี่ยมเยือนเรา ก็จะมีบริการทางดานขอมูลขาวสาร รายงานสด ในสวนของพิธีเปด ก็ไดรับเกียรติจากทานอธิบดี    
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทานจรินทร  จักกะพาก จะไดกรุณาเดินทางมาเปนประธาน แลวก็อาจจะพักแรมคางคืน
ที่จังหวัดรอยเอ็ดเรา 1 คืน กําหนดการแลวกจ็ะเดินทางไปตอที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 12 ซึ่งเปนกําหนดการคราว 
ๆ กอน ก็ตองรอยืนยันอีกครัง้หนึง่ ก็เรียนเพือ่ทราบเกี่ยวกับเรื่องกีฬา คือไมตองหวง แลวเราก็ยงัไดภาคสวนชุมชน 
กรรมการชุมชน องคกรเครือขายเรา มีสวนรวมในการไปรวมชม รวมเชียร  พิธีเปดวันที่ 11 ที่สนามกีฬากลาง โดยเรา    
มีเสือ้ทีส่วมใสสีเดียวกัน แบบเดียวกัน ในสวนของการทาสีตเีสน ถนนที่เราปรับปรงุใหม ถนนแอสพาสติกสคอนกรีต  
ถนนรณชัยชาญยุทธ ชวงหนาโรงพยาบาลรอยเอ็ด จากถนนสุริยเดชบํารงุถึงชวงถนนรัฐกจิไคลคลา ทางดานหนา
โรงพยาบาลรอยเอ็ด อยูฝงทิศใต และถนนรัชชูปการ ฝงทิศเหนือของโรงพยาบาลรอยเอ็ด ชวงถนนสุริยเดชบํารงุถึงถนน
รัฐกิจไคลคลา อันนี้เนื่องจากวา ระบบยางจะตองใหความหยืดหยุน ความคงที่ของตัวยาง ถาเราไปตเีสนทันทีอาจจะบิด
ได เนื่องจากวายางไมเซ็ตตัวเต็มที่ เรากร็อเวลา แตที่รอเวลาผานมาถึงตอนนี้ ทั้ง ๆ ที่นาจะตเีสนไดแลว เพราะวา
อันตราย ทีมงานวันนี้เราระดมในเรื่องของกีฬาอยู ทุกสรรพกําลังลงไปหมดเลย ทัง้สถานศึกษา ทั้งที่พัก โรงเรียน    
สนามแขนขันตาง ๆ การจัดติดตั้งปาย จัดเตรียมสถานที่ คิดวาชวงไหนที่พอจะมเีวลา เราก็จะรบีดําเนินการ ซึ่งทีมงาน
ทาสีตีเสน ตอนนี้เราก็ทาสะพาน ทุกพื้นที่ใหดสูวยงาม และทําใหผูมาเยือนมีความประทับใจพื้นที่ของเทศบาลเรา         
ก็ขอบคุณทางสมาชิกทุกทานทีห่วงใยเรื่องตาง ๆ คณะผูบรหิารและพนักงานทุกคนก็ไดทุมเทในการทีจ่ะเตรียมการรองรับ
การเปนเจาภาพอยางดีทีสุ่ด ซึ่งถามอีะไรกส็ามารถที่จะแจง บอกใหทางคณะผูบรหิาร และในสวนของทีมงาน กอง ฝาย  
ที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขได ขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหขอสังเกต และใหคําแนะนํา ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ หรอืไมครับ ถาไมมี กระผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ  ทานเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ทานศิริพันธ  ศรีกงพลี                  
ทองถิ่นจงัหวัดรอยเอ็ด คณะผูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง 
ทุกกอง หัวหนาฝาย / งาน  รวมถึงผูแทนชุมชนที่มารวมสงัเกตการณการประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณ   
ทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ  หมดระเบียบวาระการประชุม          
กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา 14.45 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก      ลงชื่อ    สุเวช   ชัยทองดี      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)     (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน             ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                 เลขานุการสภาเทศบาล 

ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที่     
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล                  
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ลงชื่อ       กิติ  โฆษิตจิรนันท  กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่         
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                 
 
                     
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที ่
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล  
  
 รับรองแลว 

        พิเชฐ  สุขเพสน 
                 (นายพิเชฐ  สุขเพสน)     

          ประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 


