
  
  

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 3  ประจําป พ.ศ. 2559 
วันที่ 18 ตุลาคม 2559  เวลา 15.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ รายนาม ลงนาม หมายเหต ุ
 ประธานสภาและรองประธานสภาฯ   

1 นายพิเชฐ  สุขเพสน พิเชฐ  สุขเพสน  
2 นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล พีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

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

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 - -ลากิจ- 
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 - ไปราชการ - รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
4 นายคมกริช   จุรีมาศ - ติดภารกิจ - ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   

1 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 นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร ศิริภรณ  กระวีสายสุนทร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
2 นายโกสิทธิ์  บุญสง โกสิทธิ์  บุญสง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
3 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม 
4 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
5 นางสาวสมพิศ  หวังทรัพยทวี สมพิศ  หวังทรัพยทว ี รก.ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
6 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
7 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง)  
8 นางกิติพร  ตราตร ี กิติพร  ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
9 นางทิมาพร  จันทรถง ทิมาพร  จันทรถง ผอ.กองคลงั 

10 นายพัฒนพงศ  ศรีทอง พัฒนพงศ  ศรีทอง ผอ.กองชาง 
11 นายประสงค  โพธ์ิเนียม ประสงค  โพธ์ิเนียม ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
12 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกตุ ผอ.สํานักการศึกษา 
13 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รอง ผอ.สํานกัการศึกษา 
14 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
15 นายภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน  เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี  ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
17 นายสันติ  ทวีแสง สันติ  ทวีแสง หน.ฝายแบบแผนฯ 
18  นางอรพิน  สลีาวรรณ อรพิน  สีลาวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 

นายสุเวช  ชัยทองด ี - สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมีเกียรติ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ  เมืองรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวมประชุม             
ครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน     -  เรียน ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ทานศิริพันธ  ศรีกงพลี คณะผูบริหารเทศบาล  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรตทิุกทาน  ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการกองทกุกอง   
หัวหนาฝาย / งาน  และผูนําชุมชนทกุทาน ตามที่ไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรือ่งพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร     
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่        
13 ตุลาคม 2559 นั้น เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมถวายอาลัย ขอเชิญทกุทาน ยืนสงบนิ่ง เปนเวลา 9 นาที ครับ  
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วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 มสีมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม
แลว กอนอื่นกระผมใครขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ใหที่ประชุมทราบกอนครบั  

นายสุเวช  ชัยทองด ี    - ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภาฯ     ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ตามทีน่ายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ดมีความประสงค ขอให         
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันที ่
13 ตุลาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน เนื่องจากตองเสนอญัตตเิรงดวนในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนกับประชาชน และญัตติอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการเสนอให     
สภาเทศบาลเห็นชอบตอไป นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยวิสามญั 
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เปนตนไป ประกาศ ณ 
วันที่ 13 ตุลาคม 2559  นายสฤษด์ิ  วิฑูรย ผูวาราชการจงัหวัดรอยเอ็ด  

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ทานเลขาฯ ก็ไดอานประกาศใหที่ประชุมทราบแลว กระผมขอดําเนินการเปดประชุม   
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลและพนกังานสวนตําบล จํานวน 2 ราย 
ประธานสภาฯ 1. นางสาวรุงทิพย  กิจพฤกษ  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตําบลกกกงุ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  2. นางสาวธารารัตน  มิตรอุดม  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ องคการ
บรหิารสวนตําบลชานุวรรณ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอด็ มาดํารงตําแหนงเจาพนกังานธุรการปฏิบัติงาน กองชาง 
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เปนตนไป  2. เรื่องบรรจุแตงตั้งพนักงานสถานธนานุบาล    
นายณรงค  ทวีสาร ตําแหนงพนกังานรกัษาสถานที่และความสะอาด สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้นี้ตั้งแต
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เปนตนไป ในนามเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ยินดีตอนรับพนักงานใหม ขอใหตั้งใจปฏิบัตหินาทีเ่ต็ม
กําลังความสามารถตอไป นะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2          
ประจําป 2559  ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559   

นายพิเชฐ  สุขเพสน      -  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ไดอานรายงานใหทีป่ระชุมทราบ 

นายวทัญู  วิจักษณบุญ- รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูมาประชุม 1. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร 2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู             
วิจักษณบุญ วันนี้วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด      
ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดมาพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล เพื่อพจิารณาตรวจรายงาน  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559            
โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง นายสรายุทธ ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท เปนกรรมการ นายวทญัู 
วิจักษณบุญ เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด        
สมัยวิสามญั ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาล       
เมืองรอยเอ็ด ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทําเสรจ็แลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมทีเ่ปนไป
ตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองตอไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น. ลงช่ือ 



- 4 - 

 

นายสรายุทธ ชาติบัญชากร ประธานกรรมการ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ  นายวทัญู  วิจักษณบุญ  กรรมการและ
เลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ก็ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว        
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด จะแกไข เชิญครับ มีไหมครบั เมื่อไมมีสมาชิกทานใดแกไข สมาชิกทานใด 
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจําป พ.ศ. 2559     
ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โปรดยกมือครับ สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท                      
หมดระเบยีบวาระที่ 2 เขาสูวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติขอรับความยินยอมซื้อท่ีดิน เพื่อใชในกิจการของเทศบาล ขอเชิญคณะผูบริหารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขอรับความยินยอมซื้อที่ดิน เพื่อใชในกิจการของเทศบาล ตามประกาศของบริษัทบรหิาร
สินทรพัยกรุงเทพพาณิชย จํากัด มหาชน ไดประกาศขายที่ดิน รหัสทรัพยสิน 20-ROE-SH-0001 ประกอบดวย โฉนด
ที่ดิน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 30 ไร 33.40 ตารางวา ราคา 53,582,000 บาท ซึง่ที่ดินแปลงดงักลาวติดกับที่กําจัดขยะ
เดิม เอื้อตอการบรหิารจัดการตามภารกจิของเทศบาลที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สามารถใชประโยชนจากที่ดินแปลง
ดังกลาวไดอยางคุมคา เชน กอสรางศูนยบรหิารจัดการขยะโดยรวม ศูนยเครื่องจักรกล ตลอดจนการหาประโยชนในที่ดนิ
แปลงดงักลาวในดานอื่น ๆ เพื่อรองรบัภารกจิตามอํานาจหนาที่ในการบริการประชาชน คณะผูบรหิารเทศบาลได
พิจารณาถึงเหตผุลความจําเปนแลว มีความเห็นวาที่ดินแปลงดังกลาวจะเกิดประโยชนอยางยิง่เห็นควรจัดซื้อที่ดิน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ จัดซื้อที่ดินขางเคียงพื้นที่จัดการขยะเดิม ตามประกาศของบริษัทบริหารสินทรพัย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด มหาชน รหสัทรพัยสิน 20-ROE-SH-0001 ประกอบดวย โฉนดที่ดิน 6 แปลง ดังนี้ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 4891, 5259, 7811, 4888, 4892 และ 10906 รวมเนื้อที่ 30 ไร 33.40 ตารางวา ราคาที่ดินไมเกิน 
53,582,000 บาท เหตุผล เพือ่ใหเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด มพีื้นที่เพียงพอเพื่อใชประโยชนในการบรหิารกจิการของ
เทศบาลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 
ความวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมอืง มีอํานาจหนาทีท่ี่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (1) กิจการทีร่ะบุ
ไวในมาตรา 50 ประกอบกับ มาตรา 57 ทวิ ความวา “เทศบาลอาจทําการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจําเปนตองทํา และ
เปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน (2) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแหงทองถิ่นที่เกีย่วของ และ (3) ไดรับอนุมัตจิากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอญัตติเพื่อขอรบัความยินยอมตอสภาเทศบาล เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ   
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ เชิญทานประสทิธิ์  ธนานันต ครับ 

นายประสิทธิ์  ธนานันต - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติ กระผมนายประสิทธิ์      
สมาชิกสภาฯ  ธนานันต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 เห็นดวยในญัตติขอรับความยินยอม      
ซื้อที่ดิน เพื่อใชในกจิการของเทศบาล เปนเรื่องที่นายินดีถึงความเปนหวงในการเตรียมพื้นที่แกปญหาในเรื่องขยะ     
ตลอดระยะเวลาหลายสิบป ปริมาณขยะไดเพิ่มขึ้นทกุ ๆ ป สิ่งทีเ่ปนหวงและอยากใหทําเพิม่ คือ 1. ควรมีการกั้นพื้นที่  
เขามา 2 – 3 เมตร เพื่อปลูกตนไมรอบขนาด 3 - 5 นิ้ว รอบที่ดิน ทั้งที่ดินเกาและที่ดินใหมทีจ่ะซื้อเพิ่ม 2. ทําพื้นที่     
ใหสะอาด ไมมฝีุน ไมนารังเกียจ ใหเกิดความรูสกึวาคนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อยูรวมกบัขยะไดอยางปลอดภัย 3. มีรั้วรอบ
ขอบชิด มีปายบอกขนาดใหญ แสดงถงึความเปนเจาของอยางภาคภูมิใจ วาสถานที่แหงนี้เปนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4. มีเรือนอนุบาลตนไมไวในที่พักและเกบ็ตนไมของงานสวนฯ ทั้งหมด เพราะพื้นที่แหงนีม้ีทั้งปุย น้ํา ดิน เพื่อใหเขาใจ
ตรงกันวา คน ขยะ สิ่งแวดลอมนี้ไมมปีญหา ซึ่งกส็อดคลองกับการไดรับรางวัลอาเซียน ดานสิง่แวดลอมเมืองที่ยัง่ยืน    
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เมื่อ พ.ศ. 2557 ที่ผานมา ขอบคุณคณะผูบริหาร นําโดยทานนายกฯ บรรจง  โฆษิตจิรนันท ที่ทานไดมองการณไกลเพือ่
แกปญหาไวให กับรุนหลงั ดวยความหวงใยและหวังดกีับบานเมืองของทาน และของเมืองรอยเอ็ดทุก ๆ คน ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เรียนเชิญทานอํานวย  อายุวัฒน ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายอํานวย  อายุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติ กระผม นายอํานวย  อายุวัฒน  
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด เขต 1 ทานประธานที่เคารพ ญัตติขอรบัความเห็นยินยอม
ซื้อที่ดินเพื่อใชในกิจการของเทศบาล นั้น ผมมั่นใจเหลอืเกินวาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดของเรานั้น จะตองใหการ
สนับสนุนดวยความเต็มใจเปนอยางยิ่งเนื่องเพราะวาขยะเมอืงรอยเอ็ดเราเปนปญหามาระยะเวลายาวนาน พี่นองทีผ่านไป
ผานมาก็มีความอึดอัด เราเปนคนจงัหวัดรอยเอ็ด เห็นพี่นองตางจังหวัดเขามา เราก็อึดอัด อันนี้เปนวิสัยทัศนของผูบรหิาร 
ที่ทานไดวางแนวนโยบายที่จะบริหารพื้นที่แหงนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40 กวาไร ซึ่งในการดําเนินการนั้น จะเปนประโยชน
อยางยิ่งกบัพี่นองประชาชนจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการที่จะทําใหขยะเมืองรอยเอ็ดเรานั้นลดลง เพราะฉะนั้นในสวน
ตาง ๆ ก็คงจะเปนไปตามแบบแปลนของทางราชการที่กําหนดไว เรามีพื้นที่เพิม่ขึ้นมาก  ดําเนินการไดสะดวกมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นในสวนของคณะผูบรหิารไดมองเห็นการณไกล มองเห็นวาใน 10 ป 20 ป ขางหนานั้นจะมปีระโยชนแก
ลูกหลานชาวจังหวัดรอยเอ็ด ตรงนีส้ภาเทศบาลของเราก็คือวาคงจะยินดีดวย ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอกีหรือไม เชิญทานสรายุทธ  ชาติบัญชากร 
ประธานสภาฯ 

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายสรายุทธ     
สมาชิกสภาฯ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 สําหรับในประเด็นดังกลาว นับวาเปน
วิสัยทัศนที่ดีและมีความเหมาะสมในภาวะปจจุบันสําหรับปญหาที่กอเกิดข้ึนซึ่งเปนทีป่ระจักษอยูแลววา กองขยะทีผ่าน
เขามาทางดานจังหวัดกาฬสินธุ ไมไดกอเกิดวิสัยทัศนที่ดีเลย ซึ่งทั้งนี้ทัง้นั้นในเรื่องดงักลาวเราก็ไดมกีารแกไข และกผ็าน
งบประมาณไปหลายครั้ง ซึง่กระผมคิดวาในครั้งนี้ก็คงจะชวยบรรเทาความเปนหนาตาของเมืองรอยเอ็ดใหดีขึ้น และ
เนื่องจากวาในประเด็นดังกลาวของแหลงทิ้งขยะดังกลาวของแหลงทิง้ขยะดังกลาวไดเปนแหลงทิ้งขยะ ไมใชเฉพาะ    
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด แตเปนชาวจังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเมือง ไดทิ้งขยะในบริเวณนี้ทั้งหมด กระผมจงึอยากจะเรียน
ฝากทานประธานถึงผูบริหารวาหากมกีารบูรณาการโดยรวม ในระยะตอไป จะเปน อบต. เหนือเมือง รอบเมอืง ก็ดี หรอื
ตาง ๆ อยากใหทําเหมอืนโครงการของปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีการวางงบประมาณในระยะยาว เพราะตอนนี ้ 
เราเพียงแคเริ่มตนทีจ่ะขจัดปญหาขยะสิง่เหลานี้แตไมใชวาเปนประเด็นเดียวสําหรับชาวเทศบาล แตเปนวาระของชาว
จังหวัดรอยเอ็ดเลยทีเดียว จึงอยากจะฝากวาในประเด็นดังกลาว เปนวาระของชาวรอยเอ็ดในการรวมกันแกไขบูรณาการ
ในงบประมาณตาง ๆ สรรพกําลังของทางจังหวัด ก็ดี ทุก อบต. ในการแกไข ปญหาขยะและสิ่งแวดลอมเหลานี้ใหบงัเกดิ
ผลใหจงได กระผมก็ขอฝากไวเพียงเทานี้ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน    -   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย      
ประธานสภาฯ  กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติขอรบัความยินยอม   
ซื้อที่ดิน เพื่อใชในกจิการของเทศบาล โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
หมดระเบยีบวาระที่ 3  เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อท่ีดินใชในกิจการของเทศบาล    
ขอเชิญคณะผูบรหิารครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน                        
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุญาตกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซือ้ที่ดนิใชในกิจการของเทศบาล        
ตามประกาศของบริษัทบรหิารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด มหาชน ไดประกาศขายที่ดิน รหัสทรัพยสิน             
20-ROE-SH-0001 ประกอบดวย โฉนดที่ดิน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 30 ไร 33.40 ตารางวา ราคา 53,582,000 บาท 
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ซึ่งที่ดินแปลงดงักลาวติดกับที่กําจัดขยะเดมิ เอื้อตอการบรหิารจัดการตามภารกจิของเทศบาลทีจ่ะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
สามารถใชประโยชนจากที่ดินแปลงดงักลาวไดอยางคุมคา เชน กอสรางศูนยบรหิารจัดการขยะโดยรวม ศูนยครื่องจักรกล 
ตลอดจนการหาประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวในดานอื่น ๆ เพื่อรองรบัภารกจิตามอํานาจหนาที่ในการบริการประชาชน 
คณะผูบรหิารเทศบาลไดพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนแลว มีความเห็นวาที่ดินแปลงดังกลาวจะเกิดประโยชนอยางยิ่ง
เห็นควรจัดซื้อที่ดิน แตเทศบาลไมไดต้ังงบประมาณเพือ่การนี้ไว จึงขอกูเงินจากสํานกังานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล 
โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี้ หลักการ ขออนุญาตกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล จํานวน 
53,582,000 บาท เพื่อซื้อที่ดิน ตามประกาศของบริษัท บรหิารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด มหาชน รหัสทรัพยสิน 
20-ROE-SH-0001 ประกอบดวยโฉนดที่ดิน 6 แปลง ดังนี ้โฉนดที่ดินเลขที่ 4891, 5259, 7811, 4888, 4892 
และ 10906 รวมเนื้อที่ 30 ไร 33.40 ตารางวา ตามโครงการ ภายใตแนวทางการพฒันาบําบัดและกําจัดขยะ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เหตผุล เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีพื้นทีเ่พียงพอ
เพื่อใชประโยชนในการบรหิารกจิการของเทศบาลและปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 วรรคแรก ความวา “เทศบาลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ (6) เงินกูจากระทรวง ทบวง 
กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ” และวรรคสอง ความวา “การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิตบิุคคล
ตาง ๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาตจากสภาเทศบาล และไดรบัอนุมัตจิากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแลว จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต เพื่อดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นาย
บรรจง โฆษิตจรินันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใด         
ประธานสภาฯ  ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีไหมครับ เมื่อไมมทีานใดประสงคจะอภิปราย      
กระผมขอปดอภิปราย เพือ่ลงมติ สมาชิกทานใด เห็นควรอนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล เพื่อซื้อที่ดินใชใน
กิจการของเทศบาล โปรดยกมือครับ เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบ
วาระที่ 4  เขาสูระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง อ่ืนๆ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - สมาชิกทานใดมีเรือ่งอื่น ๆ หรือไม ครบั ถาไมมีกระผมขอเรียนเชิญทานสมาชิก และ 
ประธานสภาฯ  คณะผูบรหิาร ผูเขารวมประชุมในวันนี้ เชิญทานลงนามถวายอาลัยแกพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ณ ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครับ ขอขอบคุณทานศิริพันธ      
ศรีกงพลี ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการกองทกุกอง หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชนที่มารวมสงัเกตการณการประชุมสภาเทศบาลวันนี้       
และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุมสภาฯ ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระ      
การประชุม กระผมขอปดการประชุมครบั 

 

ปดประชุมเวลา 16.35 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)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 

   รับรองแลว       
            พิเชฐ  สุขเพสน 
         (นายพิเชฐ  สุขเพสน)      

                                                                ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 


