รายงานการประชุมคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
และรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 2๔ มิถุนายน 256๓ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล
เทศบาลตาบลสีแก้ว
1 นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก
อาเภอเกษตรวิสัย
เทศบาลตาบลเมืองบัว
2 นายประภาส ศรีวงษ์กลาง
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
เทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน
3 นายไพรพ ถนัดค้า
เทศบาลตาบลหัวช้าง
4 นายเชษฐา เจริญศิริ
อาเภอจังหาร
เทศบาลตาบลดงสิงห์
5 นายปริชาติ พิมภู
เทศบาลตาบลจังหาร
6 นายสมัย ไชยยศ
อาเภอธวัชบุรี
เทศบาลตาบลธงธานี
7 นายสุราช เสนารัตน์
เทศบาลตาบลนิเวศน์
8 นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม
เทศบาลตาบลอุ่มเม้า
9 นายไชยยศ ไชยพฤกษ์
อาเภอปทุมรัตต์
เทศบาลตาบลปทุมรัตต์
10 นายวิกุล ลาตวงษ์
อาเภอพนมไพร
เทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
11 นายสิทธิพงษ์ วังผือ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายกเทศมนตรีตําบลสีแก้ว

นายสัมฤทธิ์ อินอุ่นโชติ

แทน
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองบัว

นายประภาส ศรีวงษ์กลาง

นายกเทศมนตรีตําบล
จตุรพักตรพิมาน

นายไพรพ ถนัดค้า

นายกเทศมนตรีตําบลหัวช้าง

นายเชษฐา เจริญศิริ

นายกเทศมนตรีตําบลดงสิงห์

นายปริชาติ พิมภู

นายกเทศมนตรีตําบลจังหาร

นายสมัย ไชยยศ

นายกเทศมนตรีตําบลธงธานี

นายสุราช เสนารัตน์

นายกเทศมนตรีตําบลนิเวศน์

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม

นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า

นายไชยยศ ไชยพฤกษ์

นายกเทศมนตรีตําบลปทุมรัตต์

นายวิกุล ลาตวงษ์

นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ชัย

นายสิทธิพงษ์ วังผือ

ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ – สกุล
อาเภอโพธิ์ชัย
เทศบาลตาบลชัยวารี
นายรัศมี สังข์วิเศษ
อาเภอโพนทราย
เทศบาลตาบลโพนทราย
นายอุดม วงบุดดา
อาเภอโพนทอง
เทศบาลตาบลโพนทอง
นายบุรชาติ สวัสดิพละ
เทศบาลตาบลโคกสูง
ว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
นายไชยยง นพคุณ
อาเภอเมยวดี
เทศบาลตาบลชุมพร
นายประมวล หาญพละ
อาเภอเมืองสรวง
เทศบาลตาบลเมืองสรวง
นางพรธิพา ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลหนองหิน
นายสัมฤทธิ์ วงค์จําปา
เทศบาลตาบลกกกุง
นายปรีดา ไชยเสนา
อาเภอศรีสมเด็จ
เทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
เทศบาลตาบลบ้านบาก
นายศราวุฒิ สวัสดิผล
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
นายนิพนธ์ วิเชียรลม
อาเภอสุวรรณภูมิ
เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
เทศบาลตาบลจาปาขัน
นายเดช มาหินกอง
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
นายเทียน เตยหล้า
เทศบาลตาบลหินกอง
นายกฤษณะ แสนสําโรง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตําบลชัยวารี

นายรัศมี สังข์วิเศษ

นายกเทศมนตรีตําบลโพนทราย

นายอุดม วงบุดดา

นายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง

นายบุรชาติ สวัสดิพละ

นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง

ว่าที่ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง

นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง

นายไชยยง นพคุณ

นายกเทศมนตรีตําบลชุมพร

นายประมวล หาญพละ

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองสรวง

นางพรธิพา ไชยรัตน์

นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน

นายสัมฤทธิ์ วงค์จําปา

นายกเทศมนตรีตําบลกกกุง

นายปรีดา ไชยเสนา

นายกเทศมนตรีตําบลศรีสมเด็จ

นายภพกฤต สุทธิบากสกุล

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบาก

นายศราวุฒิ สวัสดิผล

นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง

นายนิพนธ์ วิเชียรลม

นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ

นายกเทศมนตรีตําบลจําปาขัน

นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งกุลา

นายเทียน เตยหล้า

นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง

นายกฤษณะ แสนสําโรง

หมายเหตุ

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ – สกุล
เทศบาลตาบลทุ่งหลวง
นายเรียบ โยธาจันทร์
เทศบาลตาบลดอกไม้
นางบุญศรี แสวง
อาเภอเสลภูมิ
เทศบาลตาบลเสลภูมิ
นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ
เทศบาลตาบลขวาว
นายชัยภัทร ตั้งหลัก
เทศบาลตาบลนาแซง
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช
เทศบาลตาบลหนองหลวง
นายสวน ศรีระชัย
เทศบาลตาบลวังหลวง
นายประพันธ์ ทวีสินธ์
เทศบาลตาบลพรสวรรค์
นายบัวลัย ไชยธงรัตน์
เทศบาลตาบลท่าม่วง
นายเจริญ สุทธิประภา
อาเภอหนองฮี
เทศบาลตาบลหนองฮี
นายฉลอง กมลเลิศ
เทศบาลตาบลโพนเมือง
นายขวัญชัย กุลสุวรรณ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหลวง

นายเรียบ โยธาจันทร์

นายกเทศมนตรีตําบลดอกไม้

นางบุญศรี แสวง

นายกเทศมนตรีตําบลเสลภูมิ

นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ

นายกเทศมนตรีตําบลขวาว

นายชัยภัทร ตั้งหลัก

นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง

นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช

นายกเทศมนตรีตําบลหนองหลวง

นายสวน ศรีระชัย

นายกเทศมนตรีตําบลวังหลวง

นายประพันธ์ ทวีสินธ์

นายกเทศมนตรีตําบลพรสวรรค์

นายบัวลัย ไชยธงรัตน์

นายกเทศมนตรีตําบลท่าม่วง

นายเจริญ สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตําบลหนองฮี

นายฉลอง กมลเลิศ

นายกเทศมนตรีตําบลโพนเมือง

นายขวัญชัย กุลสุวรรณ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ผู้ไม่ได้มาประชุม
1. นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล
2. นายกเทศมนตรีตําบลปอภาร
3. นายกเทศมนตรีตําบลเกษตรวิสัย
4. นายกเทศมนตรีตําบลกู่กาสิงห์
5. นายกเทศมนตรีตําบลโคกล่าม
6. นายกเทศมนตรีตําบลดงแดง
7. นายกเทศมนตรีตําบลหนองผือ
8. นายกเทศมนตรีตําบลเมืองหงส์
9. นายกเทศมนตรีตําบลดินดํา
10. นายกเทศมนตรีตําบลผักแว่น

หมายเหตุ

11. นายกเทศมนตรีตําบลเชียงขวัญ
12. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนิเวศน์
13. นายกเทศมนตรีตําบลมะอึ
14. นายกเทศมนตรีตําบลโพนสูง
15. นายกเทศมนตรีตําบลโนนสวรรค์
16. นายกเทศมนตรีตําบลพนมไพร
17. นายกเทศมนตรีตําบลเชียงใหม่
18. นายกเทศมนตรีตําบลคําพอุง
19. นายกเทศมนตรีตําบลอัคคะคํา
20. นายกเทศมนตรีตําบลสามขา
21. นายกเทศมนตรีตําบลโคกกกม่วง
22. นายกเทศมนตรีตําบลโนนชัยศรี
23. นายกเทศมนตรีตําบลแวง
24. นายกเทศมนตรีตําบลบุ่งเลิศ
25. นายกเทศมนตรีตําบลเมยวดี
26. นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง
27. นายกเทศมนตรีตําบลเมืองไพร
28. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะแก้ว
29. นายกเทศมนตรีตําบลนาเมือง
30. นายกเทศมนตรีตําบลหนองพอก
31. นายกเทศมนตรีตําบลท่าสีดา
32. นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ
เริ่มการประชุมเวลา 13.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ดํารงตําแหน่ง ประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
และรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านกฤษณะ แสนสํ าโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ท่านไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า
กรรมาธิการสันนิบาตแห่งประเทศไทย ท่านนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เศรษโฐ
นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้
เกียรติมาร่วมประชุมในการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด และรองประธานสั นนิบาตเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในครั้งนี้เราประชุมเฉพาะนายกเทศมนตรี มีเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม 38 แห่ง ถือว่ามีผู้เข้าร่วม
ประชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง เนื่ อ งจากเราได้ รั บ หนั ง สื อ จากสมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทยแจ้ ง ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการสั น นิ บ าตเทศบาลจั ง หวั ดเชิญ เทศบาลสมาชิ กในจั งหวัด จัด ประชุ มเพื่อ ดํา เนิ นการเลื อกประธาน
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเป็นการล่วงหน้า เพื่อเสนอให้นายก ส.ท.ท. ประกาศแต่งตั้งและจะมีผลตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 โดยให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ คัดเลือกเป็นประธานกรรมการสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดพร้ อมรายงานการประชุมให้สมาคมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้ว ยปั จจุ บัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทย
ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่แต่มีจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยลง การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เนื่องจากมีการระบาดทั่วโลก ยังส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อบ้านเราเป็นอย่างมาก สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเราถือว่าโชคดีมากที่ได้
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่1/2563 ในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563
ที่มาผ่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2563 ณ จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมและลงเว็บไซต์ โดยให้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมพร้อมรับรองรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ www.swnp.go.th
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
๓.1 สมาคมสั นนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับสั นนิบาต
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจกจ่ายให้เทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งละ 2 เครื่อง จํานวน
2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเจ้าหน้าที่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดําเนินการส่งมอบในวันที่ 15 เมษายน 2563 ส่งให้
ทั้งหมด 69 เทศบาล จํานวน 138 เครื่อง ตามหนังสือที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแจ้งรายชื่อมา ครั้ง
ที่สองในวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นได้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทศบาลละ 4 เครื่อง ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.2 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก
ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวนเทศบาลละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
ที่ส มาคมสั น นิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแจ้งรายชื่อมา ยังเหลื ออีก 2 แห่ งที่ยังไม่ได้มารับเงินช่ว ยเหลื อ คือ
เทศบาลตําบลสามขา อําเภอโพนทรายและเทศบาลตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ นอกจากนี้ยังมีเทศบาลตําบลบุ่ง

เลิศ อําเภอเมยวดี ที่มารับเงินช่วยเหลือแล้วจํานวน 20,000 บาท ได้ทําหนังสือแจ้งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ว่าได้ดําเนินการเกี่ย วกับการป้องกันโรคในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีงบประมาณ
เพียงพอในการดําเนินการป้องกันโรค ขอนําส่งเงินคืนให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.3 รายงานสถานะการเงินสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ ด ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จํ า นวน ๒,๓๔๕,๙๒๘.๖๓ บาท รวมรายรั บทั้ ง สิ้ น 2,055,357.08 บาท เป็น เงิน อุ ดหนุ นจากสั น นิบ าตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๖๑๗,๕๔๒.๒๗ บาท เงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยและอุทกภัยจากสันนิบาตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,380,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,814.81 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
2,535,237.45 บาท รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 479,970.37 บาท ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 23 มิถุนายน
๒๕๖3 จํานวน 1,866,012,26 บาท ซึ่งรายละเอียดได้สรุปลงเอกสารในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
๔.๑ การคั ด เลื อ กประธานสั น นิ บ าตเทศบาลจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด (วาระดํ า รงตํ า แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) วาระในการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งมีหนังสือจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยแจ้งมา วันนี้ก็เลยเชิญท่านนายกเทศมนตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด มาประชุมเพื่อดําเนินการคัดเลือกตาม
หนังสือสมาคมแจ้งมา และได้ขอความอนุเคราะห์ท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ขอใช้ห้อง
ประชุมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแห่งนี้ วันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ ก็ถือว่าเทศบาล
ในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยถือเอาท่านบรรจง โฆษิต
จิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมากระผม
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรี ตําบลสุว รรณภูมิ ดํารงตําแหน่งประธานสั นนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
บางครั้งก็อาจจะทําหน้าที่บกพร่องไปบ้าง แต่การกระทําทุกอย่างก็เพื่อองค์กรของพวกเรา ประสานงานกับพวกเราทุก
คนให้เกิดความเข้าใจกัน เกิดความรัก ความสามัคคีกันครับ เชิญท่านนายกฯชัยศักดิ์ ครับ
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
เรี ย นท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุ วรรณภูมิ ประธานสั นนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กระผมนายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรี
ตําบลนาแซง ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและรองประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัด มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันได้รับการคัดเลือก สําหรับประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ดนั้นกําลังจะหมดวาระ กระผมนายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ขอเสนอท่านสมศักดิ์
เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ครับ
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบให้ นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุ ว รรณภูมิ เป็นประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
กระผมนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจให้ผม
ดํารงตําแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ร้อยเอ็ดต่อ ขอเรียนให้ทราบว่าผมมีความตั้งใจและเต็มใจทํางานเพื่อ
พวกเราทุกคน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างผู้ บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะ
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดการประสานงาน เกิดความร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นําสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยส่วนรวม ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ
๔.2 การคัดเลื อกรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (วาระดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565)
นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
กรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรี ย นท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุ วรรณภูมิ ประธานสั นนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนา
แซง ผมนายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า ขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าในรอบวาระที่ผ่านมานั้น
ท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บริหารงาน
สันนิบาตเทศบาลของเราให้เกิดประสิทธิภาพเป็นเชิงประจักรแก่พวกเราทุกท่าน ดังนั้น กระผมขอเสนอท่านกฤษณะ
แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง เป็นรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายกฤษณะ แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง เป็นรองประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
นายกฤษณะ แสนสาโรง นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรี ย นท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุ วรรณภูมิ ประธานสั นนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนา
แซง ท่านไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า กรรมาธิการสันนิบาตแห่ งประเทศไทย กระผมนายกฤษณะ
แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง ขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจให้ผมดํารงตําแหน่งรองประธานสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดต่ออีกวาระหนึ่ง กระผมมีความยินดีและ
เต็มใจที่จะรับใช้ทุกท่านและพร้อมที่ช่ว ยท่านประธานสันนิบาตขับเคลื่อนการบริหารงานให้เกิดความก้าวหน้าของ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เรื่องอื่นๆ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
มีท่านใดเสนอวาระอื่นๆ หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกฯไชยยศ ครับ

นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
กรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ท่านกฤษณะ แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหิน
กอง รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง กระผมนาย
ไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า กรรมาธิการสันนิบาตแห่งประเทศไทย กระผมมีเรื่องที่จะนําเรียนและ
ขอหารือที่ประชุม 4 ข้อครับ 1.ขอหารือกับที่ประชุมเรื่องคณะกรรมการบริห ารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ปัจจุบันคือ ปลัดเทศบาลตําบลดินดํา ผมจึงอยากให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอไปยังสํานักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ดว่าผู้ที่ไปนั่งในตําแหน่งนั้นจริง ๆ ควรจะเป็นนายกเทศมนตรี ไม่ใช่ผู้รักษาการไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะ
เสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ให้กับพวกเรา 2. เรื่องการประเมินผู้ดูแลเด็ก เป็นข้าราชการ
ซึ่งแต่ก่อนเป็นอํานาจของท้องถิ่น แต่ตอนนี้ติดเงื่อนไขคําสั่ง คสช. เรื่องการโอน การประเมินเข้าไปสอบ อยากให้
กลับมาเป็นพวกเราประเมินเอง อยากให้คนในท้องถิ่นท้องที่นั้นๆ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ก็ขอเสนอต่อที่ประชุมว่า ให้
สันนิบาตเราเสนอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมาธิการฯก็จะได้ไปปรับปรุงและดึงเรื่องมาเป็นของพวกเรา
ก็เลยอยากขอมติให้เป็นมติของพวกเรา 3. งบโพดุลเดี๋ยวผมจะเข้าไปกรมฯจะได้เรียนถามให้พวกเราอีกครั้งหนึ่ง ผมจึง
อยากได้ปัญหาจากพวกเราไม่ว่าจะเรื่องภาษีที่ดิน เรื่องงบประมาณฯเพื่อไปนําเสนอพูดคุยในชั้นกรรมาธิการอีกครั้ง
หนึ่ง 4. เรื่องน้ําท่วม ซึ่งคาดว่าปีนี้ น้ําอาจจะท่วมหนักกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งดูจากการพยากรณ์ต่างๆเทศบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เช่น วังหลวง นาแซง ขวาว ดินดํา ดงสิงห์เหล่านี้เป็นต้น คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ําซากมีความจําเป็นต้องใช้เรือ ผม
จึงอยากให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานั้นมีครุภัณฑ์เรือ เป็นเรือที่เหมือนกับสมาคมสันนิบาตจัดซื้อเอาไว้
และที่สําคัญที่สุด ในการจั ดซื้ออาจจะซื้อของเราเองและอยากให้ส่งเป็นมติที่ประชุมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ดขอให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดซื้อให้เรา เช่น เราซื้อเอง 2 ลํา ให้สมาคมจัดซื้อให้เราอีกสัก
6-7 ลํา อย่างน้อยตําบลที่ท่วมซ้ําซากให้ประจําไว้เลยนะครับ อันนี้เป็นข้อเสนอของผม ขอบคุณครับ
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด กระผมนายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ตามที่ท่านไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรี
ตําบลอุ่มเม้า ได้หารือกับพวกเราในการประชุมวันนี้ ว่าจะเป็นคณะกรรมการ กบจ. ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพวก
เราขาดตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละเทศบาล ผู้ที่รวบรวมข้อมูลเข้าไปชี้แจงแทนพวกเรา การที่จังหวัดให้
อํานาจปลัดเทศบาลตําบลดินดํา ถึงแม้จะเป็นรักษาการก็ไม่สมควร จริงๆอยากให้เป็นผู้บริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ไปเป็นตัวแทน ผมอยากให้ท่านประธานสันนิบาตไปหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอทบทวนให้ผู้ที่เหมาะสมไป
ทํางานให้พวกเรา ไปต่อสู้เพื่อองค์กรของพวกเรา เรื่องที่ 2 เรื่อง ผู้ดูแลเด็กครั้งหนึ่งเคยให้อํานาจของพวกเราในการ
ประเมิน แต่ปัจจุบันไม่ใช่ ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นควรให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผมเห็นด้วยกับท่านไชยยศ ควร
ทําหนังสือถึงคณะกรรมาธิการฯขอกระจายอํานาจในเรื่องนี้ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เรื่องที่ 3 เรื่องงบโพดุล ผม
ติดตามงบนี้อยู่ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้ เค้าทบทวนจังหวัดต่าง ๆอยู่ เค้าบังคับงบเหลือจ่ายให้ใช้ทันงบประมาณนี้
ผมคิดว่าได้แน่นอนแต่อาจจะช้า เรื่องน้ําท่วม งบเรือก็ยังไม่จบ ผมก็รออยู่ สมควรอย่างยิ่ง เพราะเราใช้หลาย อปท.
ขอบคุณครับ
นายบรรจง โฆษิตจรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านกฤษณะ แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านชัย
ศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ท่านไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่ม เม้า เพื่อนๆพี่ๆ

นายกเทศมนตรีในเขตจั งหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้มาต้อนรับทุกท่านด้วยตัวเอง
เนื่องจากคุณแม่ผมไม่สบายก็เลยเข้ามาช้าหน่อย ต้องขออภัยด้วย ขอขอบคุณที่มาใช้บริการห้องประชุมของเราในการ
จัดประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ก็ใช้มาตรการการป้องกันต่างๆ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้นั่งเว้นระยะกันการติดสติ๊กเกอร์
และขอยินดีกับท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
ท่านกฤษณะ แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเรื่องที่
น่ายินดีเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับการเลือกคณะกรรมการสันนิบาตฯที่ไม่มีการแข่งขัน ส่วนเรื่องเรือนั้น เกิดความไม่
ลงตัวนั้นในแต่ละภาคนั้น ภาคไหนตกลงกันได้ก็ซื้อเลย ซื้อแล้วเอาไว้ที่ส่วนกลาง ส่วนภาคอื่นยังไม่จัดหาเพราะไม่ลง
ตัว เมื่อจัดให้ภาคละ 20 ล้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด แบ่งให้จังหวัดละ 1 ล้าน ไปตกลงกันเอง
เพราะแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ให้สันนิบาตจังหวัดไปพิจารณา จัดการกันเอง นี่คือแนวทางของภาคฯ ฉะนั้นตอนนี้เงิน
อยู่ที่เราแล้ว ก็ตกลงกันเอาว่าจะทํายังไง เรื่องคณะกรรมการบริหารจังหวัด มี 2 แนวทางคือ 1.ให้ปลัดเทศบาลตําบล
ดินดําแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการบริหารจังหวัด 2.ประธานสันนิบาตจังหวัดทําหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเอามติที่ประชุมวันนี้ ควรจะทําการคัดเลือกใหม่ โดยมีความเห็นชอบให้ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช
นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตําบล เรื่องของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งบางพื้นที่ก็มีจริงในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ ผมเสนอแนะให้สมาคมใหญ่ซึ่งเป็นสมาคมระดับประเทศเป็นผู้ทําเรื่องไปในนามสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีข้อเท็จจริง ทําให้เสียโอกาสในการกระจายอํานาจเสียโอกาสท้องถิ่นให้ นายกฯไชยยศไป
พูดเลย ไม่ต้องเป็นสันนิบาตจังหวัดทํา เรื่องงบโพดุล ส่วนกลางเป็นคนพิจารณา เขาสอบถามข้อมูล ก็ต้องให้ข้อมูลเขา
ให้ได้เพราะอะไร รายงานชี้แจงให้ได้ ท่านอย่าท้อ เงินเรามีสิทธิ์ได้เพราะเป็นโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสียหายเพราะโพดุล ก็ขอให้ท่านสนใจติดตาม ตามที่ท้องถิ่นจังหวัดขอเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง
งบประมาณ ปี 2563 เริ่มให้ของบประมาณตรงเริ่มที่ อบจ.นําร่องไปก่อน ส่วนปี 2564 ขยายให้อปท.เทศบาลนคร
และเมืองขอตรง ผมต้องไปชี้แจงเอง โดนตัดเยอะแยะแต่ก่อนกรมขอให้ ส่วนหน่วยงานที่กรมขอให้ยังเป็น อบต.
เทศบาลตําบลขอให้ อยู่ การที่กรมขอให้ยังยืดหยุ่นได้อยู่ เขาถัวให้ได้ หมุนเวียนได้ไม่มีปัญหา ถ้ าสํานักงบขอให้ มี
ระยะเวลาที่แน่นอน ตอนนี้ก็กําลังปรับตัวในการของบปี 2564 ขอบคุณครับ
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด กระผมนายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายกฯบรรจงครับ
ในเรื่องของงบโพดุล ขอฝากท่านนายกไชยยศ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า บางครั้งเราส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จังหวัดแล้ว
แต่จังหวัดไม่ส่งต่อให้เรา ทําให้กรมไม่ทราบข้อเท็จจริง เลยมีปัญหา ขอบคุณครับ
นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
กรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด กระผมนายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า กรรมาธิการสันนิบาตแห่งประเทศไทย ขอบคุณ
ท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง ยังไงผมจะนําเรื่องเข้าไปหารือกับ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
และจะนําเรียนท่านวราเทพ รัตนากร ซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณครับ
นายกฤษณะ แสนสาโรง นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
กระผมนายกฤษณะ แสนสําโรง นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด

ร้อยเอ็ด ผมเห็นด้วยกับทุกท่านครั บ วันนี้เป็นการประชุมที่เป็นภาพที่สวยงาม มีความสามัคคีกัน อบอุ่นดีครับ
ขอบคุณครับ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ขออนุญาตเพิ่มเติมของท่านไชยยศครับ เรื่องดําเนินการคัดเลือก กบจ. ผมขอให้ทุกท่านได้คัดเลือก
ตัวแทนในวันนี้เลยครับ มีท่านใดเห็นชอบกับการเสนอท่านชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตํา บลนาแซง เป็น
ตัวแทนครับ
ที่ประชุม เห็นชอบให้นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง เป็นตัวแทนคณะ
กรรมการบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเรื่องที่เสียหายมาก ให้ท่านนายกฯไชยยศ ไปประสานกับคณะกรรมการกระจาย
อํานาจและให้ประสานสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้แก้ประกาศฉบับนี้ ส่วนงบโพดุลไม่ต้องกังวลครับ ยังไง
ก็ต้องได้แน่ๆครับ ส่วนเรื่องงบการจัดซื้อเรือ ท่านนายกฯบรรจงก็เรียนกับพวกเราแล้วว่า งบอยู่กับพวกเรา ตามบัญชีของ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖3 จํานวน 1,866,012,26 บาท บางแห่ง
บางท้องที่เดือดร้อนจริงๆ เดือดร้อนทุกปีท่วมทุกปี บางพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาอย่างเช่น เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ ไม่มีปัญหา
เรื่องนี้ ก็อาศัยการพูดคุย เห็นใจกันการเสียสละร่วมกันไปช่วยในพื้นที่ที่ท่วมซ้ําซากทุกปี ก็เป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือกัน
นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
กรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอนําเรียนที่ประชุมรายละเอียดเรือตามเอกสารที่แจกนะครับ ขอบคุณครับ
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด งบดําเนินการซื้อเรือเรามีแค่หนึ่งล้านบาทครับ สามารถซื้อได้ตามเอกสารที่แจกให้ได้เพียงแค่ 2 ลํา ครับ มติ
ที่ประชุมพวกเราเห็นชอบเห็นด้วยให้การซื้อเรือครับ แต่ในส่วนของราคานั้น มอบท่านประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งดําเนินการ โดยท่านประธานเป็นคนกํากับเรื่องความเหมาะสมและก็ให้
คณะกรรมการไปพิจารณาครับ แต่เรามีแค่หนึ่งล้านบาทนะครับในงบการซื้อเรือครับ ขอบคุณครับ
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์
เรียนท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับเรือนั้นอยากให้ ท่านนายกฯไชยยศ ได้แจกให้ทุกท่านได้ดูได้พิจารณาครับเพื่อ
ความสบายใจของทุกท่านครับ ขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ตกลงซื้อ เรื อ ที่ป ระชุมมีม ติที่จะซื้อ แล้ ว ส่ ว นเรื่องการจัดซื้อ นั้นให้ ตั้ง เป็นคณะกรรมการในการ
พิจารณาในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ส่วนคณะกรรมการผมจะเชิญตัวแทนจากทุกอําเภอเพื่อไม่ให้มี
ข้อครหาในการจัดซื้อ ท่านอื่นมีข้อเสนออื่นๆอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านนายกฯบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ที่
ให้การอนุเคราะห์ห้องประชุมและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีทุกท่าน ขอปิด
ประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) จ่าเอก
(จรัญ ขจรอนันต์)
นักบริหารงานทั่วไป

ผู้จดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) สิบเอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลําพัน เศรษโฐ)
ปลัดเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ

