
 -สําเนา- 
รายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที่  5  มีนาคม  2561  เวลา  14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 
ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   
1 นางศิรินธร  ไกรการ ศิรินธร  ไกรการ  
2 นายวริน  ศิริพานิช - -ลาไปตางประเทศ- 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน ธนะแพสย  
2 นายพนม    ชาชิโย พนม  ชาชิโย  
3 นายอํานวย  อายุวัฒน    อํานวย  อายุวัฒน     
4 นายนพคุณ  เขตคาม   นพคุณ  เขตคาม    
5 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - -ลาปวย- 
6 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ กฤตกร  อุทัยรัตนกิจ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธ  ชัยคณารักษกูล  

10 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล  
11 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
12 นายนพรัตน  รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายพิเชฐ  สุขเพสน - -ลาปวย- 
14 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  วรสิทธิ์  เสรีรัตน  
15 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร - -ลาไปตางประเทศ- 
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   ประสิทธิ์  ธนานันต    

 ผูบริหารทองถิ่น   
1 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท บรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 คณะผูชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น   

1 นายนุชากร  มาศฉมาดล - -ไปราชการ- 
2 นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต เรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - -ติดภารกิจ- 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรีมาศ - -ติดภารกิจ- 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 
 

นายศริิพันธ  ศรีกงพลี 
 

ศิริพันธ  ศรีกงพลี 
 

ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

 เจาหนาที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
1 นายสุเวช  ชัยทองด ี สุเวช  ชัยทองดี เลขานุการสภาเทศบาล 
2 นายวิทยา  ตรีวิเศษ วิทยา  ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล 
3 นางวราภรณ   นวลเพ็ญ วราภรณ   นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4 นายธนพนธ  ปฐมกําเนิด ธนพนธ  ปฐมกําเนิด หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
5 นายไพรัก  โคตะยันต ไพรัก  โคตะยันต หน.งานธุรการ 
6 นายประวัติ  นาวัลย ประวัติ  นาวัลย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7 นางอารียรัตน  คําภักดี อารียรัตน  คําภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 นางหนึ่งฤทัย  บุตรศรเีมือง หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 หัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นางชลาธร วินทะจักร พิกุล  พรมเกตุ แทนผูบริหาร ท.5 
2 นายธรรมวัจน  วิลัยพิศ ธรรมวัจน  วิลัยพิศ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
3 นางศิริภรณ กระวีสายสุนทร ศิริภรณ กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
4 นายประเวชพล นนทะไชย ประเวชพล นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
5 นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ ์ ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
6 นายเรียบ สวัสดิผล เรียบ สวัสดิผล ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
8 นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
9 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองชาง 

10 นางสาวสมพิศ หวังทรัพยทวี สมพิศ หวังทรัพยทวี ผอ.สถ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
11 นายภานุวัฒน เฉวียงวาศ ภานุวัฒน เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
12 นางฉันทรุจี  พรมเกตุ ฉันทรุจี  พรมเกตุ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
13 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
14 นางจุฬาณี  บุบผาพิลา จุฬาณี  บุบผาพิลา หน.ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษา 
15 นางสุวิชชา  ตรีนาจ สุวิชชา  ตรีนาจ รก.ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
16 นายประสงค  โพธิ์เนียม ประสงค  โพธิ์เนียม ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
17 นายพรชัย  ตรีบุญเมือง พรชัย  ตรีบุญเมือง หน.ฝายควบคุมอาคารฯ กองชาง 
18 ด.ต.สาธิต  โคกทม ด.ต.สาธิต  โคกทม ตํารวจรักษาความสงบฯ 
19 นายทองพูล  คัธเนตร ทองพูล  คัธเนตร จนท.รักษาความสงบฯ 
20 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศพด.หนองหญามา 
21 นายจักรกฤษณ  ถินคําเชิด จักรกฤษณ ถินคําเชิด  รองผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
22 นางสาวรัชนีกร  คําภักด ี รัชนีกร  คําภักด ี หน.ฝายแผนท่ีภาษีฯ 
23 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตรี หน.ฝายพัสดุฯ 
24 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
25 นายวุฒิชัย ธนะบุตร วุฒิชัย  ธนะบุตร ผช.เจาพนักงานธุรการ 
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ลําดับท่ี รายนาม ลงนาม หมายเหตุ 

26 นางสาววชิราภรณ  วิเชียรด ี วชิราภรณ  วิเชียรดี นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
27 นางสาวรัตนาภรณ  วิลา รัตนาภรณ  วิลา ผช.เจาพนักงานธุรการ 
28 นายชนะพล  ภาระพงษ ชนะพล  ภาระพงษ พนง.จางทั่วไป 
29 นางปารวี  เหลาพะวัง ปารวี  เหลาพะวัง พนง.จางทั่วไป 
30 นายศักดิ์ศรี  จันทร ี ศักดิ์ศรี  จันทรี พนง.จางทั่วไป 
31 นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข พณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
32 นางสาวปยะนุช  ศรีอุดร ปยะนุช  ศรีอุดร ผช.เจาพนักงานธุรการ 

 ตัวแทนชุมชน   
1 นางสุดใจ  ดวงตั้ง สุดใจ  ดวงตั้ง ประธานชุมชนโรงเรียนเมือง 
2 ภ.ญ.จรูญศรี  จงรุงเรือง จรูญศรี  จงรุงเรือง ประธานชุมชนหนองแคน 
3 นางพูลทรัพย  บูรณะกิตติ พูลทรัพย  บูรณะกิตติ ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
4 
5 

นางภานรินทร  ลิ้มบัวหลวง 
นางหนูจันทร  อารีเอ้ือ 

ภานรินทร  ลิ้มบัวหลวง 
หนูจันทร  อารีเอ้ือ 

ชุมชนพิพิธภัณฑ 
ชุมชนม่ันคงพัฒนา 

6 
7 
8 

นางยุภา  จันทรคํา 
นายอํานาจ  แดงวิบูลย 
นางสุดารัตน  วังพล 

ยุภา  จันทรคํา 
อํานาจ  แดงวิบูลย 
 

ชุมชนรอบเมือง 
ประธานชุมชน บขส. 
 

7 กมลเคเบิลทีวี   
8 เสียงไทยแลนดเคเบิลทีวี   
    
    
    

    
    
    

 
นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ   เมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม  
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไปครับ  

นางศิรินธร  ไกรการ    -  เรียนทานทองถิ่นจังหวัด ทานศิริพันธ ศรีกงพลี คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย / งาน  
และผูนําชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นดิฉันใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     
ใหที่ประชุมทราบกอนคะ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - ประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ    สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ฉบับลงวันท่ี 7 มีนาคม  
พ.ศ.2560 ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 
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2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
2561 ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  
นางศิรินธร ไกรการ ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    

นางศิรินธร  ไกรการ    - ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหที่ประชุมทราบแลว ดิฉันขอ 
ประธานสภาฯ  ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ มีดังนี้ 
 1.ขอแกไขระเบียบวาระการประชุม เอกสารวางอยูบนโตะเรียบรอยแลวนะคะ 2.การรับโอน 
ขาราชการประเภทอื่นมาดํารงตําแหนงในเทศบาล ราย นางสาวอุมาพร ไกรแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยและกิจกรรม สภาผูแทนราษฎร สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน งานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรับ และขอใหตั้งใจปฎิบัติหนาที ่          
ใหเต็มกําลังความสามารถตอไปนะคะ หมดระเบยีบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2        
ประจําป พ.ศ. 2560  ประชุมเม่ือวันที่  22 มกราคม 2561  

นางศิรินธร  ไกรการ -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    อานรายงานใหที่ประชุมทราบ  

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายวทัญู  
คณะกรรมการฯ  วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ       
ประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น.          
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท            
3. นายวทัญู วิจกัษณบุญ วันนี้วันที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล          
เมืองรอยเอ็ด ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 ประชุมเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2561  
โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  เปนประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนกรรมการ         
นายวทัญู วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล          
เมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันที ่22 มกราคม 2561 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุม    
ที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น.         
ลงชื่อ นายสรายุทธ   ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  
กรรมการและเลขานุการ 

นางศิรินธร  ไกรการ - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกทานใดจะแกไข ขอเชิญคะ เม่ือไมมีสมาชิกแกไข สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
โปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกฯ รับรองดวยคะแนนเสียง 13 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระ  
ที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  
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ระเบียบวาระที่ 3 การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 และการ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562   

นางศิรินธร  ไกรการ         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
ประธานสภาฯ   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ระบุวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”  ขอ 11 (2)          
ระบุวา “สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด        
แตละสมัยใน   ปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนด
ก่ีวัน” ขอเชิญทานสมาชิกเสนอคะ เชิญทานอาทิตย กฤตตาคม คะ   

นายอาทิตย  กฤตตาคม  - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายอาทิตย กฤตตาคม  
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ขอเสนอกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป          
พ.ศ. 2561 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562 ดังนี ้ประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561 กําหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วนั สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําป พ.ศ. 2561 กําหนดวันที ่1 พฤศจิกายน 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน และสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป 2562 กําหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน ขอผูรับรองครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ - มีผูรับรองถูกตองนะคะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมคะ เมื่อไมมีผูใด  
ประธานสภาฯ  เสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมเปนไปตามทีท่านอาทิตย กฤตตาคม เสนอนะคะ 
หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4    

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตตขิอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบริหาร เรียนเชิญทานเรืองรัตน รัตนโภคา
สถิตคะ 

นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
รองนายกเทศมนตรี     ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ตามที่ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่  362/2559                
ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด                
ที่ 364/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท.0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีวาระคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ 
ครบวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงขอใหสภาเทศบาล  
เมืองรอยเอ็ดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพ่ือรับการแตงตั้งรวมเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประกอบดวย         
1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคดัเลือก จํานวน 3 คน 2.คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน เหตุผล เพื่อใหการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 1 ขอ 8(3) และหมวด 6 ขอ 28(1) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลแหงนี้ 
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตามจํานวน  
ที่กําหนดไวตามระเบียบฯ ขอไดโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

นางศิริธร  ไกรการ   -  ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตุผล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ  รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด คณะกรรมการ  
ชุดที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 ทาน มีสมาชิกทานใดจะเสนอ เรียนเชิญทานวิวัฒน ธนะแพสยคะ    

นายวิวัฒน  ธนะแพสย   - กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3 ทานนะครับ 1.นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ 2.นายอาทิตย กฤตตาคม        
3.นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน ขอผูรบัรองครับ  

นางศิรินธร  ไกรการ   - มีผูรับรองถูกตอง คณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 ทาน ขอเรียนเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการชุดท่ี 2   
เรียนเชิญทานวิวัฒน ธนะแพสย คะ 
 
นายวิวัฒน  ธนะแพสย - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมขอเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 3 ทานนะครับ 1.นายวทัญู วิจักษณบุญ 2.นายสุทธิวุฒิ     
วิสูตรานุกูล 3.นายนพคุณ เขตคาม ขอผูรับรองดวยครับ  

นางศิรินธร  ไกรการ   - มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ  เปนอยางอ่ืน ดิฉันขอปดอภิปรายเพ่ือลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยคณะกรรมการชุดท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 ทาน คือ  
1.คุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ 2.คุณอาทิตย กฤตตาคม 3.คุณวรสิทธิ์ เสรีรัตน คณะกรรมการชุดที ่2 คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 ทาน คือ 1.คุณวทัญู วิจักษณบุญ 2.คุณสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล 
3.คุณนพคุณ เขตคาม โปรดยกมือคะ เปนอันวาสมาชิกเห็นชอบ 13 คะแนน คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  ขอเรียนเชิญทานนายกบรรจง โฆษติจิรนันท 

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน รายงาน
แสดงผล 

นายกเทศมนตรี  การปฎิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก ความวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ 
ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมต ิ
ฯลฯ” และวรรคหา ความวา “ใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป” และวรรคหก ความวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงาน ใหประกาศไวโดยท่ีเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” นั้น บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดรวบรวม 
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ผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล เม่ือวันที ่17 พฤษภาคม 
2555 เสร็จเรียบรอยแลว สรุปพอสังเขป ดังนี้ ก.ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดประมาณการ 
รายรับ-รายจาย รวมทั้งขอมูลการรับจริง-จายจริง ดังนี้ ประมาณการรายรับ ตั้งไว 487,708,310.00 บาท รับจริง 
895,171,987.05 บาท ประมาณการรายจาย ตั้งไว 487,707,570.00 บาท จายจริง 888,089,939.70 บาท 
ข.ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดานตางๆ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 31 โครงการ 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการแลวเสร็จ  
จํานวน 39 โครงการ 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 51 โครงการ 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ 6.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 52 โครงการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท ประกอบเอกสารรายงานที่โตะทานสมาชิกทุกทานครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ - สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม เรียนเชิญทานนายกฯบรรจง โฆษิตจิรนันทคะ 
ประธานสภาฯ   

นายบรรจง  โฆษติจิรนันท  - เรียนทานประธานเพ่ือทราบครับ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 

นายกเทศมนตรี  2560 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหาร 
สวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน ไดรวมกันลงนามบันทึก 
ขอตกลงเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ ZONE 01 จังหวัด 
รอยเอ็ด พ.ศ. 2554 และมีเครือขายดานการชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแกโรงพยาบาล 
รอยเอ็ด สมาคมแสงธรรมรัตนการกุศลรอยเอ็ด สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห มูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล อูรุงเรือง 
บริการ และอูสหชัยเครน มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย เปนการสรางเครอืขาย 
การทํางาน บูรณาการดานบุลากร เครื่องมืออุปกรณพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหเกิด 
ประโยชนตอประชาชนอันเปนเปาหมายสูงสุด นั้น เพ่ือเปนไปตามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ ZONE 01 จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ 2554 ขอ 11  
การตรวจสอบและประเมินผลงาน เม่ือครบรอบการดําเนินงาน 1 ป ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ตองจัดทํา 
รายงานผลการดําเนินงานประจําป ใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนภาคีสมาชิกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ 
ประชาชนท่ัวไปรับทราบ ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย จึงขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
2560 ใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทราบตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด เพ่ือความสะดวกขออนุญาตเสนอเปน  
Power Point ประมาณ 10 นาที ขอบคุณครับ 

นางศิรินธร  ไกรการ - เราก็ไดชมวีดีทัศนจบไปแลวสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธแจงขาวเนื่องจากวันที่ 2-4 มีนาคมที่ผานมา ทางจังหวัดรอยเอ็ด 
ของเราไดจัดงานบุญผะเหวด ประจําป 2561 ขึ้น และเมื่อวานนี้ เราไดรวมกันแหตนกัณฑหลอน อยากจะขอ 
ประชาสัมพันธจํานวนตนกัณฑหลอนและจํานวนยอดเงิน ขอประชาสัมพันธของป พ.ศ. 2560 เราไดตนกัณฑหลอน 
จํานวน 655 ตน จํานวนเงนิ 2,588,110 บาท สวนของป พ.ศ. 2561 เราไดตนกัณฑหลอน จํานวน 435 ตน 
จํานวนเงิน 2,702,627.75 บาท ยังไมรวมเงินตราตางประเทศ และในนามของสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ตองขอขอบคุณทุกภาคสวน ที่มีสวนรวมทําใหงานบุญผะเหวด ซึ่งเปนงานประจําปของจังหวัดรอยเอ็ดผานพนไปดวยด ี
และสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณทุกทานนะคะ และถาไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ดิฉันขอขอบคณุทาน 
ทองถิ่นจังหวัด ทานศิริพันธ ศรีกงพลี คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผูอํานวยการสํานัก 



- 8 - 

 

ผูอํานวยการกอง ผูบริหารสถานศกึษา และพนักงานเทศบาลทุกกอง/ฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชนที่มารวมสังเกตการณ 
 
การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบพระคุณสื่อมวลชน เคเบิ้ลทีวี ที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม ดิฉันขอปดการประชุมคะ 

ปดประชุมเวลา  14.46  น. 

 

ลงชื่อ       อารียรัตน  คําภักด ี ผูจดบันทึก       ลงชื่อ      สุเวช  ชัยทองดี  ผูตรวจรายงาน 
           (นางอารียรัตน  คําภักดี)         (นายสุเวช   ชัยทองด)ี 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                    เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ    สรายุทธ  ชาติบัญชากร  ประธานกรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่ 
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ      กิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการสามัญประจําสภาทําหนาที่           
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       

         
 

ลงชื่อ   วทัญู  วิจักษณบุญ   กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที่ 
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 

 
รับรองแลว 

               ศิรินธร  ไกรการ 
(นางศิรินธร  ไกรการ) 

   ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 


