
        
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558 

วันที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา  11.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร - -ลาปวย- 
2 นายอาทิตย  กฤตตาคม อาทิตย  กฤตตาคม  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

1 นายอํานวย  อายุวัฒน อํานวย  อายุวัฒน  
2 นายนพคุณ  เขตคาม นพคุณ  เขตคาม  
3 นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร    สรายุทธ  ชาติบัญชากร     
4 นายกฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ    
5 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
6 นายวทัญู   วิจักษณบุญ วทัญู   วิจักษณบุญ   
7 นายกิติ     โฆษิตจิรนันท กิติ    โฆษิตจิรนันท  
8 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู สุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู  
9 นางศิรินธร   ไกรการ ศิรินธร   ไกรการ  

10 นายพนม    ชาชิโย - -ลากิจ- 
11 นายวริน     ศิริพานิช วริน  ศิริพานิช  
12 นายนพรัตน   รัชฎามาศ นพรัตน  รัชฎามาศ  
13 นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน วรสิทธิ์   เสรรีัตน  
14 นายพิเชฐ  สุขเพสน  - -ลาปวย- 
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 -ติดภารกิจ- รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
3 นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ วัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ -ติดภารกิจ- ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ -ติดภารกิจ- เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 นายสุเทพ  พิมพิรัตน สุเทพ  พิมพิรัตน จาจังหวัดรอยเอ็ด 
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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 นายสมศักดิ์ นิลผาย สมศักดิ์ นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามาฯ 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
4 นายบุญยัง ถินคําเชิด บุญยัง  ถินคําเชิด ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
5 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร   ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (วช.) 
6 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7 นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กช.) 
8 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
9 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ หน.ฝายกิจการโรงเรียน 

10 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
11 นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 
12 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
13 นายภานุวัฒน  เฉวียงวาศ ภานุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
14 นายสมเกียรติ  จรสัศิรริักษ สมเกียรติ  จรสัศิรริักษ ผจก.สถานธนานุบาลฯ 
15 ดต.สาธิต  โคกทม ดต.สาธิต  โคกทม ตํารวจรักษาความสงบ 
16 นางสาวเจษฎาพร  พังพาณิชย เจษฎาพร  พังพาณิชย ครูอันดับ คศ.1 แทนผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 

17 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
18 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร จนัทรถง ผอ.กองคลงั 

 ผูแทนชุมชน   
1 นายชู  อารีเอื้อ ชู  อารีเอื้อ ประธานชุมชนมั่นคงพฒันา 
2 นางเตือนใจ  หาญชนะ เตือนใจ  หาญชนะ ประธานชุมชนวัดคุม 
3 นายเหรียญ  มูลสาร เหรียญ  มูลสาร ประธานชุมชนศิริมงคล 
4 นางยุภา  จันทรคํา ยุภา  จันทรคํา ประธานชุมชนรอบเมือง 
5 นายกิมฮง  แชเอื้ยะ กิมฮง  แชเอื้ยะ รองประธานชุมชนพิพิธภัณฑ 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลที่ทรงเกียรติ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้   
เลขานุการสภาฯ เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558   
มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัยครบั  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -   เรียนทานสเุทพ พิมพิรัตน จาจังหวัดรอยเอ็ด คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาฯ  ผูทรงเกียรติทกุทาน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกอง ทุกกอง  
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ผูบรหิารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  หัวหนาฝาย/งาน  และผูนําชุมชนทกุทาน วันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมแลว  กอนอื่น
กระผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ใหทีป่ระชุมทราบกอนครับ  

นายสุเวช  ชัยทองด ี -    ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรือ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ  
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ดวยนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ดขอใหผูวาราชการจังหวัด 
รอยเอ็ด เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558 เพือ่เสนอญัตตเิรงดวนในการขอรบั  
ความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาลในการดําเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย  
เพื่อใหสภาเทศบาลพจิารณาใหความยินยอม ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13)           
พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2 ประจําป  
พ.ศ. 2558 มีกําหนด 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2558 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน  
พ.ศ. 2558 ลงชื่อ นายสมศักดิ์  จังตระกลุ ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด 

นายอาทิตย  กฤตตาคม  -   ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหทีป่ระชุมทราบแลว  
รองประธานสภาฯ  กระผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมี นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําป 
พ.ศ. 2558  ประชมุเมื่อวันที่  2 เมษายน  2558  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา 
คณะกรรมการฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 8 เมษายน 2558  เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ ชาติบัญชากร  2. นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล 3. นายวทัญู   
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 8 เมษายน  2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป  พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 
โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  เปนกรรมการ   
นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558  ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ หองประชุม- 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการ 
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ประชุมที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม  จงึเห็นควรนาํเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารบัรองตอไป เลิกประชุมเวลา   
13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ, นายพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล กรรมการ, นายวทัญู   
วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไดอานรายงานใหที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ   ทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไข มีไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดที่จะแกไขแลว        
สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยวิสามญั ครั้งที่ 1  
ประจําป  ๒๕๕8 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่  2 เมษายน 2558  ขอโปรดยกมอืครับ  เปนอันวาสมาชิกรับรองดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท  หมดระเบียบวาระที่ ๒ เขาสูระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาลในการดําเนินโครงการจัดการขยะ 
เพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรียเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม    
-  ขอเชิญคณะผูบริหารครบั 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาลในการดําเนินโครงการจัดการขยะ   
เพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรียเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดวยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทําโครงการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย โดยไดเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด
และขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        
แตเนื่องจากสถานที่ดําเนินโครงการดงักลาวเปนทีก่ําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เนื้อที่ 20 ไร 3 งาน 
846/10 ตารางวา ตั้งอยูในเขตองคกรบริหารสวนตําบลเหนอืเมือง บานหนองนาสราง หมู 10 ตําบลเหนือเมือง     
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จึงเสนอญัตตเิพื่อขอรบัความยนิยอมจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหทําการนอกเขต
เทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขอรับความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหดําเนินโครงการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย โดยดําเนินการในพื้นที่กําจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
ซึ่งตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง เหตผุล เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากปญหาขยะ
และชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ในการนาํขยะมาทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และถือ
ปฏิบัติตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 (มาตรา 57ทวิ)       
จึงเสนอญัตตินี้มาเพือ่ใหสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณาใหความยินยอมตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  
โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
รองประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานสรายทุธ  ชาติบัญชากร ครับ   

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร     - กราบเรียนประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาฯ          กระผมนายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1  
สําหรับในประเด็นดังกลาวเปนนมิิตหมายอันดีสําหรบัเมอืงรอยเอ็ดทีจ่ะมกีารกําจัดขยะซึ่งเปนปญหาเนิ่นนานมา 
พอสมควร เปนประตูทางเขาเมืองรอยเอ็ด หากมกีารกําจัดไดก็จะเปนสิ่งที่ดียิง่สําหรบัประชาชนและชาวจังหวัดรอยเอ็ด  
เนื่องจากวาในกองขยะดงักลาวอยูนอกเขตเทศบาล และไดใชกันเกือบทั้งตัวอําเภอเมือง ซึ่งกระผมก็อยากจะเรียนถาม 
ในประเด็นดังกลาววา ในข้ันตอนการ RDF คือโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลงิ และปุยอินทรีย อยากทราบวา 
ขั้นตอนจะเปนอยางไร เพื่อทีป่ระชาชนจะไดทราบ หรือวาจะมีการประชาพิจารณในอนาคตก็แลวแต 
วาจะไดเปนเชื้อเพลิงมาไดอยางไร จะไดปุยแลวนํามาจําหนายเพื่อประชาชน หรือขาย รีไซเคิลกลับมา ทางดานทรัพยากร
อยางคุมคาที่สุดอยางไร ก็กราบเรียนถามเพียงเทานี้ครบั ขอบคุณครับ 
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นายอาทิตย  กฤตตาคม     - ขอเชิญทานรองฯ วัฒนพงษ ครับ   
รองประธานสภาฯ            

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์     - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ          ในเรื่องการดําเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลงิ RDF และปุยอินทรีย ซึง่เปน 
โครงการที่ดีมาก ๆ ที่ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ถือไดวาเปนโชคดีของทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดก็วาได  ในการที่จะไดทํา 
ขบวนการทุกอยาง เพื่อรองรับงบประมาณ ประมาณ 200 กวาลานบาท ในการแกไขปญหาขยะตรงนี้ ทีส่ําคัญ 
อีกจุดหนึง่ในการเพิม่ความมั่นใจ สําหรบัโครงการตรงนี้ นอกจากจะไดรับโครงการนี้ การกําจัดขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลงิ 
RDF ตรงนี้ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่นครราชสมีาจะเปนทีป่รกึษาใหเราเลย ตั้งแตขบวนการตาง ๆ ตั้งแต 
ขบวนการผลิตจนถงึผลที่ออกมาได และกจ็ะนําไปผลิตเปนรปูแบบรีไซเคลิ หรือรปูแบบนํามาเปนปุยหรือนํามาผลิต 
เชื้อเพลิงตาง ๆ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารจีะใหคําปรึกษา แลวกจ็ะเปนโครงการคลาย ๆ กับโครงการรวมกับ 
มหาวิทยาลัย ตรงนี้รายละเอียดตาง ๆ แนนอนวาโครงการนีเ้ปนโครงการนํารองของประเทศเลยก็วาได เพราะวา 
หลาย ๆ ครั้ง เรียนทานสมาชิกทัง้หลายไดทราบวา ในการทีเ่ราจะกําจัดขยะหรอืโครงการกําจัดขยะขนาดใหญ ๆ  
ของระดบัจงัหวัด สวนใหญจะเปนโครงการที่นําขยะไปเผาเปนเชื้อเพลงิ ซึ่งตรงนั้นหลาย ๆ ครั้ง ทุกทานกจ็ะทราบวา 
จะเปนมลภาวะ มลพิษตอสภาวะแวดลอมรอบขาง อาจจะเกิดขึ้นได เพราะมีความออนไหว ซึง่แนวทางตอไปในอนาคต 
ในการที่จะบริหารจัดการขยะขนาดใหญ ๆ ปริมาณมาก ๆ ในการบริหารจัดการขยะ โดยที่นํามาผลิตเพื่อเปนปุยอินทรีย 
เพื่อเปนเชื้อเพลงิตาง ๆ ตรงนี้ จะเปนแนวทางตอไป รอยเอด็ก็จะเปนหนึง่ในโครงการนํารองตรงนั้นดวย ซึ่งคิดวา 
เหมาะสมกับทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดหรอืไม เหมาะมาก เพราะวา ณ ตรงนี้ ณ ตรงที่กําจัดขยะของเราตรงนี้ เปนพื้นที่ที ่
ใกลแหลงชุมชนมาก เราหลีกเลี่ยงในการที่จะทําปลองไฟขึ้นไป เราหลีกเลี่ยงทีจ่ะเพิม่มลภาวะในเรื่องอากาศเขาไป เรื่อง 
ของควัน ปลองไฟเขาไป ตรงนั้นเราหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด แลวทางมหาวิทยาลัยสุรนารีก็คิดวาเหมาะสมกบัทางรอยเอด็  
ในการที่จะทําโครงการนี้ แลวทําการกําจัดขยะเพื่อเปนโครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF ตรงนี้ แนนอนวาโครงการตรงนี้  
ถาทานสมาชิกเห็น ณ ปจจบุัน โครงการที่เรากําลงัทําในตอนนี้ ก็เปนการนําขยะที่มีอยูนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเชนเดียวกนั  
แตโครงการนี้จะใหญกวามาก ใหญกวาในปจจบุันมาก ถาเทยีบเคียงวาตอนน้ีเราทํา ณ ปจจุบันกจ็ะไมเกิดปญหามลภาวะ 
ในสิ่งแวดลอมในที่กําจัดขยะของเราแลว โครงการนี้ก็ไมตางกัน แตจะเปนโครงการทีจ่ะสมบูรณมากกวาน้ีเสียอีก มีการ 
กําจัดแบบปดมากขึ้น  เปนโครงการที่ไดทางมหาวิทยาลัยมาเปนทีป่รกึษาให ผมวาในตรงนี้เปนโครงการที่เหมาะกบัทาง 
เทศบาล เหมาะกับพื้นที่ตั้งของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนอยางยิ่ง แลวในเรือ่งของผลผลิตตาง ๆ ในเรื่องขบวนงานตาง ๆ  
 เรามีทีป่รกึษาที่ไดนําเรียนแลววา มหาวิทยาลัยสุรนารีเปนที่ปรกึษาใหเราในเรื่องของการตลาดดวย ตอนแรกเราก ็
หวั่นใจวาเราทําออกมาแลว เปนการผลิตออกมา เราจะทําอยางไรตอไป เราจะสงขายอยางไรตอไป แมแตปุยเอง แนนอน 
วาในสวนหนึ่งเราตองนํามาบรหิารจัดการในทองถิ่นของเรา เราแจกบางในพื้นที่ ใหกองชางในงานสวนบาง หรือใหชุมชน 
ในการสงเสรมิอาชีพบาง เรามกีารวางแผนไวหมดแลว แตในสวนที่ไดปรมิาณมาก ๆ เราจะตองทําอยางไร มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีเปนที่ปรึกษาใหเราไดตลอดวา ตอไปเราจะตองทาํอยางไร แมแตในสวนที่ประสานกับทางโรงงานขนาดใหญ 
หรือธุรกิจขนาดใหญ ที่จะรับซื้อของเราตอไปดวย ในตรงนี้คอืขบวนการตอไป แลวก็ใหความมั่นใจวาโครงการตรงนี้  
เปนความเหมาะสมกบัทางเทศบาล กบัพื้นที่ กับที่ตั้ง ที่ทิง้ขยะ ที่กําจัดขยะของทางเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด แลวทีส่ําคัญคอื 
ตรงนี้เปนโอกาสที่ดมีาก ๆ ที่เราจะไดรับงบประมาณ ประมาณ 200 กวาลานบาทในการบรหิารจัดการตรงนี้  
ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล  ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
รองประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย โปรดยกมือครบั มีไหมครบั เมือ่ไมมีทานใด ประสงคจะอภิปราย 
กระผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขอรับความยินยอมใหกระทําการนอกเขตเทศบาล 
ในการดําเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรียเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ของกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม โปรดยกมือครับ  เปนอันวา  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3  
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เขาสูระเบยีบวาระที่ 4 

 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทางเทาถนน
รัชชูปการ (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนปทมานนทฝงทิศเหนือ) ของกองชาง    
-  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทางเทาถนนรัชชูปการ 
(ชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนปทมานนทฝงทิศเหนอื) ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2558 ไปแลวนั้น บัดนีร้ัฐบาลมีนโยบายใหจงัหวัดรอยเอ็ดและทองถิ่น โดยมีมติการประชุม กรอ. 
ใหจังหวัดรอยเอ็ดรวมกับหอการคาจังหวัดรอยเอ็ดและเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จัดโครงการถนนคนเดิน จึงมีความจําเปน
เรงดวนที่ตองปรับปรงุถนนและทางเทาเพือ่เปนการสงเสริมนโยบายรัฐบาลในบรเิวณถนนรัชชูปการชวงแยกรฐักิจไคล-
คลาถึงแยกปทมานนทฝงทิศเหนอื โดยจังหวัดไดจัดสรรงบประมาณเหลอืจาย จํานวน 3 ลานบาทเศษ มาใชในการ
ปรับปรงุถนนและทอระบายน้ําพรอมปรบัภูมิทัศนถนนฝงทศิใต ซึ่งงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอและเพื่อใหโครงการ
ถนนคนเดิน เกิดความสมบรูณเปนแหลงทองเที่ยวสงเสรมิรายไดและพัฒนาเศรษฐกจิของจงัหวัดและทองถิ่น และให
เทศบาลจัดหางบประมาณดําเนินการเพิ่มเตมิถนนฝงทิศเหนอื เปนแหลงทองเที่ยวสงเสรมิรายไดและพัฒนาเศรษฐกจิของ
จังหวัดและทองถิ่น ประกอบกับฐานะทางการคลงัของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ในปจจบุันมเีงินสะสมคงเหลือทัง้สิ้น 
13,584,012.48 บาท จึงขออนมุัติตอสภาเทศบาลในการจายขาดเงินสะสม เพื่อดําเนินโครงการดงักลาวใหเกิด
ประโยชนพฒันาจงัหวัดตอไป  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขอจายขาดเงินสะสมจํานวน 1,431,000 บาท 
เพื่อใชในโครงการปรับปรงุทางเทาถนนรัชชูปการ (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลาถึงถนนปทมานนทฝงทิศเหนือ) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อประโยชนในการบริการชุมชนและสงัคม ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ทําใหถนนดังกลาวมีระบบระบายนํ้าที่ดีไดมาตรฐาน พัฒนาพื้นที่ใหสวยงามเหมาะสําหรบัใชในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน และเปนการสงเสริมนโยบายใหกระตุนเศรษฐกจิจังหวัดรอยเอ็ดและสงเสรมิรายได สงเสริมการทองเที่ยว 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงนิ การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ 89 
ประกอบกบัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 จึงขออนุมัติจายขาดเงนิ
สะสมจํานวนดังกลาว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในครั้งนี้ ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มา
ใหสภาเทศบาลฯ อนุมัตเิพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมือง
รอยเอ็ด 

นายอาทิตย  กฤตตาคม     - ผูบริหารก็ไดแถลงหลกัการ และเหตุผล ใหทีป่ระชุมทราบแลว   
รองประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภปิราย โปรดยกมอืครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงค 
จะอภิปราย กระผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมต ิสมาชิกทานใด เห็นชอบกบัญัตติอนมุัติจายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการ 
กอสรางปรับปรงุถนนและทางเทาถนนรัชชูปการ (ชวงถนนรฐักิจไคลคลาถึงถนนปทมานนทฝงทิศเหนือ) ของกองชาง  
โปรดยกมือครบั  เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบ 
วาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ   

   - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่นๆ หรอืไม  มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ประสงคทีจ่ะเสนอ 
เรื่องอื่น ๆ  กระผมขอขอบคุณ ทานสุเทพ  พิมพิรัตน  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  รวมถึงผูแทนชุมชน   
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ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้  และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีว ี ที่ไดถายทอด           
การประชุมสภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  กระผมขอปดการประชุมครับ   

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

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


