
  
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 
วันที่  2 เมษายน 2558  เวลา  15.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม - -ลาปวย- 
 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 - -ลากิจ- 
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ - -ลาปวย- 
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  พิเชฐ   สุขเพสน   
15 นายประสิทธิ์  ธนานันต ประสิทธิ์  ธนานันต  
16 นายวิวัฒน  ธนะแพสย   วิวัฒน  ธนะแพสย    

 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 -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายอินศร  อุนใจ อินศร  อุนใจ หัวหนากลุมงานสงเสริมฯ(สนง.สถจ.รอ.) 
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ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ

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

เทศบาลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  
  

1 นายสุพัฒน  คําภักดี สุพัฒน  คําภักดี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
2 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
3 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
4 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร   ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
5 นายบุญยัง ถ่ินคําเชิด บุญยัง  ถิ่นคําเชิด ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
6 นายสมศักดิ์ นิลผาย สมศักดิ์ นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
7 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
9 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 

10 นายสมเกียรติ จรัสศริิรัตน สมเกียรติ จรัสศริิรัตน ผจก.สถานธนานุบาล 
11 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
12 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
13 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 
15 นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
16 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร จนัทรถง ผอ.กองคลงั 
17 ดต.สาธิต  โคกทม ดต.สาธิต  โคกทม ตํารวจรักษาความสงบ 
18 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
19 นางธนิตา  กุลสุวรรณ ธนิตา  กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายสมศักดิ์  บุติเทวงษ สมศักดิ์  บุติเทวงษ กรรมการชุมชนวัดเวฬุวัน 
2 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
3 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
 
นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558  มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครับ 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน    
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ผูอาํนวยการกอง ทุกกอง  
ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนาํชุมชนทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวสิามญั 
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว กอนอื่นดิฉันใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ
ไดอานประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอนคะ  

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรือ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ  
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ดวยนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ดขอใหผูวาราชการจังหวัด 
เรียกประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอญัตติขอรบังบประมาณสนับสนุน 
จากสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม 
แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด โครงการการสรางระบบการจัดการขยะมลูฝอย เพื่อ 
ผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุยอนิทรียในพื้นทีจ่ังหวัดรอยเอ็ด ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2558  
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  
แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558 มีกําหนด 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2558 เปนตนไป  
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายสมศักดิ์  จังตระกลุ ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ   ดิฉันขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  มีดังนี้   
ดวยระหวางเดอืนมกราคม – มีนาคม 2558 สถานศึกษา ผูบรหิารสถานศึกษา พนักงานครู  

และนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับรางวัลจากการคัดเลอืกและการประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ  สมควร
ไดรับการเชิดชูเกียรติ  จงึขอเชิญทานนายกฯ ไดมอบโลรางวัลและเกียรตบิัตร ดังตอไปนี ้ 1. โลระดับทอง   
สถานศึกษาดีเดนกลุมจงัหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 โรงเรยีนเทศบาลวัดสระทอง 2. โลระดับทอง ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
ดีเดน กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3. ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 
ประจําป 2557 รางวัล คุรุสภาสดุดี ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นางธนิตา  กุลสุวรรณ ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 4. พนักงานครูดีเดน สงักัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2557 นางนิตยา  
ธุระกิจ ตําแหนงครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 5. นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดเขาสอบแขงขนั
คนเกงในโรงเรียนทองถิ่นระดบัประเทศ ประจําป 2557 ไดรับรางวัล ดังนี ้5.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงพรอมเกียรติบัตร เด็กหญิงวรินทร กลุจันทรศรี โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง ผูฝกสอน นางนิตยา ธุระกิจ 5.2 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงพรอมเกียรติบัตร เด็กชายมรรคพล ใจมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
ผูฝกสอน นางสุวิชชา ตรีนาจ 5.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงพรอมเกียรติบัตร เดก็หญิงนนทยิา  มงคลศรีสวสัดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ผูฝกสอน 
นางอารุณี ใหมคาม ิในนามสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
พนักงานครูและนักเรียนสังกัด เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ที่ไดรบัรางวลัจากการคัดเลือกและการประกวดแขงขัน  ในระดับ
ตาง ๆ  เพื่อเปนการแสดงความยินดีขอเชิญทกุทานปรบมือ ใหกับบุคลากรที่ไดรบัโลและเกียรติบัตรดงักลาว คะ  
หมดระเบยีบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2558  
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-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558  เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 27 กุมภาพันธ  2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  ณ หองประชุม- 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการ 
ประชุมที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จงึเห็นควรนาํเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ, นายพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ, นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไดอานรายงานใหที่ประชุม  
ประธานสภาฯ    ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข มีไหมคะ ถาไมมสีมาชิกทานใดที่จะแกไขแลว        
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2  
ประจําป  ๒๕๕8 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ  2558  ขอโปรดยกมือคะ  เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณ ตามโครงการ
ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
-  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความเห็นชอบสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณตามโครงการ
ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลงิ (RDF) และปุยอินทรีย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยปจจุบัน
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด มทีี่ดินเพื่อใชกําจัดขยะมลูฝอยตัง้อยูรมิถนนสายรอยเอ็ด-กาฬสินธุ เนื้อที่รวม 20 ไร 3 งาน 84 
6/10 ตารางวา ใชกําจัดขยะโดยวิธังกลบตามหลกัสุขาภิบาล แตเนื่องจากปรมิาณขยะมีจํานวนมาก ประมาณ 60 ตัน/วัน 
และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจและความเจรญิของบานเมือง ดังนั้น เพือ่ปองกันและแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม จากขยะมลูฝอยทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต คณะผูบริหารจงึมีความจําเปนจะตองเสนอแผนปฏิบัติการเพือ่
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในระดบัจงัหวัดและขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชจายในโครงการออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลงิ 
(RDF) และปุยอินทรีย โดยเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดตองจายสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณตามโครงการ จงึ
เสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขอรับความ
เห็นชอบสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณตามโครงการออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเปน
เชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพือ่ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงในการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมจาก
ขยะมูลฝอยในอนาคต และเปนการยืนยันถึงความพรอมของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในการที่จะดําเนินการตามโครงการ
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ดังกลาว จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรบัความเห็นชอบในการสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณตามโครงการ จงึ
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบเพือ่จะไดดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชญิทานกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ คะ   

นายกฤตกร  อุทัยรัตนกิจ     - กราบเรียนประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน  
สมาชิกสภาฯ          กระผมนายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรับญัตติน้ี  
ผมเห็นดวยอยางยิง่ตามโครงการในการจัดการขยะ ซึง่เปนปญหากบัพวกเรามานานแลว สิง่ทีผ่มอยากจะเรียนถามก็คอื  
มูลคาของโครงการ ยังไมมีอยูในญัตติเลย ซึ่ง 10 เปอรเซ็นตของมูลคาโครงการ ถามูลคาโครงการสูง 10 เปอรเซ็นตกส็ูง  
ไมแนวางบประมาณเราจะสมทบไดหรือเปลา ก็อยากเรียนถามเกี่ยวกับมูลคาของโครงการ ซึง่โครงการนีเ้ปนโครงการทีด่ี  
ผมเห็นดวยอยางยิง่ ขอเปนหวงก็คือ เราจะสมทบไหวไหม ถามูลคาโครงการสูง อยากจะเรียนถามเพียงเทานี้ ครับ 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญคณะผูบรหิาร คะ   
ประธานสภาฯ            

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ          สําหรับในเรื่องของโครงการตรงนี้ เปนโครงการของกระทรวงทรัพยากร และทาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่นครราชสีมาในการทําวิจัยรวมกัน มูลเหตทุี่ทางจังหวัดรอยเอ็ดเองไดโครงการนี้ กเ็ปน 
โอกาสที่ดีมาก ๆ เพราะวาก็สบืเนือ่งมาจากทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับรางวลัอาเซียน และคณะผูบรหิาร ทานนายกฯ  
ไดมีความใกลชิดกับผูบรหิารของสถาบัน ผูอํานวยการงบประมาณของสวนของกระทรวงทรัพยากรและไดพูดถึงโครงการ 
ตาง ๆ เหลานี้ โครงการกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองรอยเอด็ วามีปญหาอะไร อยางไร แลวก็เรื่องขอจํากัดของ 
งบประมาณในการทีจ่ะทําใหยั่งยืนตรงนี้เอง ทําใหทางกระทรวงฯ ก็เห็นภาพและกเ็ห็นความจําเปนอยางมากในการทีจ่ะ 
ลงมาชวยเหลือชาวรอยเอ็ด ก็เลยมงีบประมาณตรงนี้ เปนงบประมาณทีเ่พิ่มเติมเขามาในแผนจงัหวัดของป 2559 เปน 
งบประมาณเพิ่มเติมดวยซ้ํา เพราะวางบประมาณของแผนจงัหวัด ของกระทรวงทรพัยากร จริง ๆ จะพจิารณาไป 
เรียบรอยแลว ต้ังแตปที่แลว ก็เพิ่งไดพิจารณาเพิม่เติม เมื่อวานนี้เอง โดยที่โครงการนี้เขาไป แลวกง็บประมาณทั้งหมดที ่
มหาวิทยาลัยสรุนารีไดวิเคราะห ไดประเมินมาทั้งหมด 237 ลานบาท เปนงบประมาณในการบรหิารจัดการแบบ RDF  
คลาย ๆ เดิมที่ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทําอยูเปนการบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะที่ไมมีผลกระทบตอสิง่แวดลอม  
ไมมีการเผาขยะ ไมมมีลภาวะทางควัน ทางกลิ่น ทางอากาศตาง ๆ แตเปนการคลาย ๆ กับการนําเอาขยะที่มปีระโยชน 
นําไปขาย นําไปจําหนาย เอาขยะมาแปรรูปเปนมลูคาตอไป โดยที่โครงการทั้งหมด จากทีผ่มไดนําเรียนคือ 237 ลาน   
ในการสมทบ 10 เปอรเซ็นต กเ็ปนหวง ทานสมาชิกก็ไดเปนหวงวา ถา 237 ลาน 10 เปอรเซ็นตก็ 23 ลาน วาเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดจะนํางบประมาณตรงไหนในการที่จะมาสมทบตรงนั้น แตดวยโอกาสที่วาทางกระทรวงทรัพยากร และทาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ก็เห็นขอจํากัดของเทศบาล ก็เลยมีชองทางให 10 เปอรเซ็นตใหกับเทศบาล 3 ชองทาง 
ดวยกัน โดยที่ชองทางแรกแนนอนวาชองทางที่ 1 คือ ใหทางเทศบาลตั้งงบประมาณรายจาย สมทบเลย 10 เปอรเซ็นต  
ก็คือเงินของเทศบาลเลย 10 เปอรเซ็นต ชองทางที่ 2 ก็คือ ตองของบประมาณในแผนของกระทรวงทรพัยากร ในป  
2560 อันนี้ก็ทําแผนขอเขาไป ไมรูจะไดหรือเปลา และชองทางที่ 3 อีกอันหนึ่งคือวา ใหสงเงิน 10เปอรเซ็นต ทยอยสง  
หลงัจากไดดําเนินการจัดการบรหิารจัดการขยะตรงนี้แลว คือ ทําโครงการนี้เสรจ็แลว มรีายไดเขามาคอยผอนสง กเ็ลย 
เปนโอกาส แนนอนวาทางเลือกของเราคงเปนทางเลือกที่ 3 ในการที่ ถามีการบรหิารจัดการตรงนี้ขึ้นมาแลว แลวได 
รายไดจากบริหารจัดการ คอยนํารายไดตรงนี้ผอนสงใหกบักองทุนตรงนี้  10 เปอรเซ็นต กเ็ลยเปนเงื่อนไขที่นาจะ 
เหมาะสม เปนขอคัดเลือกที่นาจะเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน แลวก็ทานนายกฯ  แลวก็ผูบริหารเอง ไดพิจารณา 
รวมกันวานาจะเปนเหตผุลที่เหมาะสมในการที่จะทําโครงการนี้ แลวก็สมทบ 10 เปอรเซ็นต 
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นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานประสิทธิ ์ธนานันต คะ   
ประธานสภาฯ            

นายประสิทธิ์  ธนานันต     - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ           กระผมนายประสทิธิ์  ธนานันต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ขอสอบถาม  
คนที่ทําเปนใคร สอง RDF คืออะไร สาม มีคนทําโครงการลกัษณะนี้หรือยงั ขอบคุณครับ 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์     - ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม หลายทานก็คงสงสัย ขอนําเรียนวา RDF คืออะไร  
รองนายกเทศมนตรีฯ     หลายทานก็ไดยินมาเปนภาษาที่เราเขาใจงาย ๆ ก็คือระบบจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเปน 
เชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel เปนการจัดการขยะมลูฝอยเพื่อนํามาเปนเชื้อเพลิง ที่ไดนําเรียนเมือ่สกัครู วาเราไมใช 
พื้นที่ 20 ไร ตรงนี้ทําเปนโรงงานไฟฟา ทําเปนโรงงานผลิตไฟฟา ทําเปนโรงงานผลิตน้ํามัน แตวาเราใชพื้นที่ตรงนี้ ทําเปน 
โรงงานที่คัดแยกขยะ หรอืทําเปนผลิตภัณฑ ผลิตผล ในการที่จะสงตอเพื่อจะใหโรงงานผลิตน้ํามัน หรือผลิตไฟฟาออกไป  
แตวาตรงนี้จะเห็นผลอยางไร ตรงนี้มลภาวะอะไรตาง ๆ ที่เกดิข้ึนนอยมาก ก็เหมือนปจจบุันตรงนี้ดีกวาปจจบุันดวยซ้ํา  
เพราะปจจุบันตรงนี้ของเรามีการปนเพื่อนําถุงพลาสติกไปจาํหนาย แตตอไปงบประมาณตาง ๆ ในการทีจ่ะลดทุนตรงนี้  
จะทําใหเปนระบบในการคัดแยกขยะ เปนระบบปดมากขึ้น มีโครงหลงัคา มีโรงเกบ็ มีอะไรตาง ๆ มากข้ึน แลวก็ในการ 
วิจัยในคราวนี้เปนของทางเทคโนโลยีสรุนารลีงมาจัดการเองเลย ในการดําเนินการตรงนีเ้อง โดยทีท่างเราเปนผูประสาน 
ในการจัดการขยะทัง้หมด แลวกจ็ริง ๆ นอกจากทางมหาวิทยาลัย กระทรวงทรัพยากรมาเอง ในการจําหนายเพื่อนําไป 
จําหนาย ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีแหลงจําหนายใหกับทางเทศบาลดวย มีจุดจําหนาย มีจุดขาย มีการตลาดใหดวย ซึง่ 
ตรงนี้เปนโครงการนํารองก็วาได เพราะวาโครงการนํารองมแีคไมกี่ที่ 10 กวาที่ทั้งประเทศ ทางรอยเอ็ดได คือในภาค 
อีสาน ก็คงมรีอยเอ็ดกับกาฬสินธุที่ไดในตอนน้ี เบื้องตน แลวรอยเอ็ดกจ็ะเปนโครงการนํารองจริง ๆ เพราะไดงบประมาณ 
มากที่สุดสําหรบั 1 จุด กาฬสินธุจรงิ ๆ เขาไดตามอําเภอตาง ๆ ไดมา 3 จุด ถาเปน 1 จุด เราไดมากที่สุด ก็แปลวานาจะ 
เปนโครงการจุดเริ่มตนของโครงการนํารองในการที่เปนระบบกําจัดขยะโดยใช RDF หรือการคัดแยกขยะโดยที่ไมเกิดผล 
มลภาวะ ก็คิดวานาจะเหมาะสมกบัแหลงกําจัดขยะของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งอยูใจกลางเมือง ณ ตอนนี ้

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ มีไหมคะ เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย   
ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกบัญัตติขอรบัความเห็นชอบสมทบงบประมาณรอยละ 10 
ของงบประมาณ ตามโครงการออกแบบรายละเอียดระบบจดัการขยะเพือ่ผลิตเปนเชื้อเพลงิ (RDF) และปุยอินทรีย 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบยีบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน (วงเงินเดิมตามสัญญา 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    
-  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน (วงเงินเดิมตามสญัญา 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) ดวยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความจําเปนที่จะตองขอกูเงินเบิกเกินบัญชีกบั
ธนาคารออมสิน สาขารอยเอ็ด (วงเงินเดิมตามสัญญาลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจกรรม
สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ในการใหสถานธนานุบาลฯ กูเงินเบิกเกินบัญชกีับธนาคารออมสิน จํานวนเงิน 50 ลานบาท ซึง่สญัญาเดิม
วงเงินทีกู่ ตามสัญญาลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 จํานวน 60 ลานบาท ทางธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเปน 2 ระยะ ดังนี ้
คือ ระยะแรก จํานวนเงิน 20 ลานบาท โดยใชสมุดเงินฝากประเภทประจํา 12 เดือน ของสวนราชการบวกเพิ่มอีก 
1.00 % ตอป สวนเงินกูที่เกินจากจํานวนเงิน 20 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ลบ 1.50 % ตอป ปจจุบัน
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รอยละ 5.75 ตอป MOR = 7.25 โดยไมตองลงนามค้ําประกันเงินกู ซึ่งในการกูเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคาร ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพื่อประกอบหลักฐานในการขอตอสัญญากูเงินเบิกเกินบญัชี (OD) และ   
ขออนุมัติตอผูวาราชการจงัหวัดตอไป  เหตผุล ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัตริาชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในการใหความเห็นชอบอนุมัติใหองคการบริหารสวนจงัหวัดและเทศบาลกูเงินไดภายใตกรอบวงเงิน
ไมเกิน จํานวน 50 ลานบาท เพือ่ใหเปนไปตามหนังสือคําสัง่กระทรวงมหาดไทย สถานธนานุบาลเมืองรอยเอ็ด จึงขอ
ความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด แลวนําเสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจงัหวัดในวงเงินกู 50 ลานบาท เพื่อ
นํามาเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดใหเทศบาลดําเนินการจัดหาแหลงบริการสินเชื่อเพื่อบริการใหกับประชาชนในทองถิ่น โดยไมตอง
ไปขอกูเงินจากเอกชน ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราทีสู่ง ประกอบกบัเมือ่มีการรบัจํานํามากขึ้นรายไดจากดอกเบี้ยรบัจํานาํ
ก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหผลกําไรสุทธปิระจําปมากขึ้นเชนกัน และสงผลใหเทศบาลไดรบัเงินบรูณะทองถิ่นจากสถานธนานุ
บาลเพิ่มมากขึ้นไปดวย และในขณะนี้สถานธนานุบาลมียอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดทรัพยรับจํานําในสตอก ณ วันที่ 
25 มีนาคม 2558 ดังนี้ 1. เงินสด 95,134.36 บาท 2. เงินฝากธนาคารกรงุไทย ประจํา 4,487.39 บาท  
3. เงินฝากธนาคารออมสิน – ออมทรัพย 5,484.51 บาท 4. ทรัพยรบัจํานําคงเหลือ 13,001 ราย เปนเงิน 
237,762,450 บาท ฉะนั้น จงึเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ใหสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด กูเงินเบกิเกินบัญชีธนาคารออมสิน จํานวนเงิน 50,000,000 บาท จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ผูบรหิารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตผุล  ใหที่ประชุมทราบแลว   
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือคะ เชญิทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร คะ    

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาฯ          กระผมนายสรายุทธ ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรบัในญัตต ิ
ขอรับความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคารออมสิน (วงเงินเดมิตามสญัญา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553)  
สําหรับในประเด็นน้ีก็ใชไปในการเพื่อสภาพคลองของสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด แลวก็เพื่อ 
บรรเทาทุกขใหกบัประชาชนที่เดือดรอน ประมาณนี้ ซึ่งกระผมอยากจะตั้งขอสังเกตไววา โดยการไถถอนแตละเดือน โดย 
เฉลี่ยแลวกป็ระมาณสงูสุด 86 ลานบาท ทรพัยคงเหลอืประมาณ คือเฉลี่ยแลวทุกเดือนกป็ระมาณ 70 -80 ลานบาท แต 
วาทรัพยจํานําคงเหลือก็นํามาลบกัน 200 กวาลาน ก็จะมียอดคงเหลือรอยกวาลาน ซึง่ยอดคงเหลือรอยกวาลาน นับเปน 
มูลคาดอกเบี้ยที่คอนขางจะสูง ซึง่ผมเขาใจสินทรัพยทีห่ลุดจาํนํา หรือทรัพยที่ไมมีการมาไถถอนใด ๆ ทั้งสิ้นหากดูแลว  
12 เดือน ก็จะมียอดขั้นต่ํา 20 – 30 ลานบาท ถาคิดดอกเบี้ย 0.5 ตอเดือนกเ็อาการอยู หากเปนไปไดในทรัพยดังกลาว  
จะมีการนําขายทอดตลาด หากขาดทุนก็ขาดทุนไป เพื่อนํามาใชจายหมุนเวียน เพราะไมอยางนั้นเราก็ตองกูเขาไป 
ตลอดเวลา มันก็จะโตขึ้น แลวก็เหมือนตัดตนทุน บางทีมันขาดทุนไปแลว ผมเขาใจวา เชน อาจจะเครื่องใชไฟฟามันจะ 
เกาเกิน หรือปญหาทองอาจจะลดราคา ก็อยากฝากคณะผูบริหารวาจะตองมีการบรูณาการในจุดดงักลาว วาเราจะทํา 
อยางไรตอไป ขอบคุณครบั 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - ขอเชิญทานผูบริหาร คะ   
ประธานสภาฯ            

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันต     - เรียนทานประธานสภาฯ และขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาใหขอสังเกตเกี่ยวกบั   
นายกเทศมนตรี          เรื่องของการบริการจัดการสถานธนานุบาล จากตัวเลขขณะนี้ สตอกหรือทรัพยที ่
ทางสถานธนานุบาลเมอืงรอยเอ็ดไดรับจํานําหรือบริการใหกบัประชาชน ก็โดยเฉลี่ยอยูที่ 237 ลาน หรือ 250 ลาน  
เดิมทเีคยอยูที่ประมาณนี้ แตเนื่องจากวาราคาทองผกผันมีอตัราคาซื้อขายทองลดลงจาก 20,000 กวาเหลือ 18,000  
บาท แลวเปนกรณีทีท่รัพยหลุดจํานํา เขากจ็ะมรีะเบียบของสถานธนานุบาลทีก่ําหนดใหทั้งประเทศ ก็จะมีมาตรการเลือก 
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ขยายเวลา ซึ่งตรงนี้ก็เปนเรื่องที่มผีลกระทบในเรื่องของผลตอบแทนหรือกําไร สําหรับในสวนวงเงินที่ตองขออนุมัติสภา  
50 ลานบาท ซึ่งเดิมทีเรามี 60 ลาน ขณะนี้สภาพคลองเราพรอม แลวเงินสดหมุนเวียนอยูขณะนี้ที่สามารถเบิกใชไดเลย 
อยูที่ประมาณ 100 ลานบาท ก็ไมมีปญหา นั่นหมายความวาทรัพยรับจํานําอยูถึง 237 หรอื 250 แตเงินสดที่สามารถ 
เบิกมาหมุนเวียนไดอยูที่ 100 ลาน รองรับบรกิารประชาชนไดอยางเพียงพอ เพราะฉะนั้นวงเงินที่มอียู 60 ลาน ของ 
ออมสิน เรากล็ดลงมาเหลือ 50 ลานพอ เหตุทีล่ดลงเหลือ 50 ลาน ก็เพื่อทีจ่ะไดอนุมัติโดยระดบัจงัหวัด ไมตองไปถึง 
ทานรัฐมนตรีซึง่จะใชเวลามาก ขั้นตอนเยอะ แลวสัญญามันหมดอายุแลว หมดไปเมื่อมีนาคม 2558 ธนาคารออมสิน  
ตอนนี้อนุโลมใหเราเบิกไดแตรอขั้นตอน ซึง่ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่เราตองใชมติสภา แลวก็ขอความเห็นชอบจากทานผูวาฯ ไป 
ขอตอสัญญาจากสัญญาเดิมที่มีอยู 60 ลาน เหลอื 50 ลาน แตขอตออีก 5 ป เพราะสญัญาตอทุก 5 ป สําหรับในเรื่อง 
ของการบรหิารสถานธนานุบาล ก็คงไมมีปญหาอะไร เรือ่งทรัพยรบัจํานํา ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟา หรืออะไรตาง ๆ  
ตามที่ทานสมาชิกไดใหขอสงัเกตมา ทางทานผูจัดการ และทานผูตรวจการคือทานปลัดเทศบาล เขากจ็ะมีวิธีการ 
ในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ โดยจะมรีะเบียบที่คอนขางจะเครงครัดในการปฏิบัติ มีข้ันตอนตาง ๆ ก็ไมมผีลกระทบ  
ก็คิดวาที่กระทบในขณะนี้ ก็เปนเรือ่งราคาทองผกผันเทานั้นเอง ก็เลยไดขอสภาเพื่อเห็นชอบจะไดดําเนินการโดยเรงดวน 
กับธนาคารออมสินตอไป 

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไหม โปรดยกมอืคะ มีไหมคะ เมื่อไมมีทานใด  
ประธานสภาฯ           ประสงคจะอภิปราย ดิฉันขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบในการกูเงิน 
เบิกเกินบญัชีกับธนาคารออมสิน (วงเงินเดิมตามสัญญาลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด โปรดยกมือคะ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสู
ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ   

   - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ หรือไม  มีไหมคะ เมื่อไมมสีมาชิกทานใด ประสงคทีจ่ะเสนอ 
เรื่องอื่น ๆ  ดิฉันขอขอบคุณ ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด  คณะผูบรหิาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน       
ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีว ี ที่ไดถายทอด           
การประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอปดการประชุมคะ   

ปดประชุมเวลา 15.40 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก   ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)        (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
          เจาพนักงานธุรการ  5                          ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
          เลขานุการสภาเทศบาล 


