
 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. 2559 
วันที่ 22 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 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 กฤตกร  อุทัยรัตนกจิ   
7 นายวทัญู  วิจักษณบุญ วทัญู  วิจักษณบุญ  
8 นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กิติ  โฆษิตจิรนันท  
9 นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกลู - - ลาปวย - 

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 ฐิติพร  เชี่ยวพัทยากร  
16 นายประสิทธิ์  ธนานันต   ประสิทธิ์  ธนานันต    

 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 คมกริช   จุรีมาศ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
5 นายสาธิต  กฤตลักษณ สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
6 นายพีรพงศ  จุรมีาศ พีรพงศ  จุรมีาศ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
 เจาหนาที่จังหวัด   
 - - - 
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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 นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ สมเกียรติ  กาญจนหงษ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2 นางสุมาลี  สานุจิตร สุมาลี  สานจุิตร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอทุิศ 
3 นายประวิทย  โอวาทกานนท ประวิทย  โอวาทกานนท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
4 นางกนกวรรณ จําชาติ กนกวรรณ จําชาติ พนักงานบญัชี สถานธนานุบาล 
5 นายสมศักดิ์  นิลผาย สมศักดิ์  นิลผาย ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญามา 
6 นางสุวิมล  นิลผาย สุวิมล  นิลผาย รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
7 นายเรียบ  สวสัดิผล เรียบ  สวสัดิผล ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดปาเรไร 
8 นายไพรินทร  สินธุไพร ไพรินทร  สินธุไพร ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
9 นายอลงกรณ นาเมืองรกัษ อลงกรณ นาเมืองรกัษ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 

10 นายวิชัย  พรมเกต ุ วิชัย  พรมเกต ุ ผอ.สํานักการศึกษา 
11 นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ ปราริชาติ  สายเชื้อ หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองชาง) 
12 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ ธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รอง ผอ.สํานกัการศึกษา 
13 นายภาณุวัฒน เฉวียงวาศ ภาณุวัฒน เฉวียงวาศ หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
14 นายจักรี  เกียรติขจร จักรี  เกียรติขจร หน.ฝายการโยธา 
15 นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร วัฒนา  กระวีสายสุนทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
16 นายกองพล  ศิริเวช กองพล  ศิริเวช หน.ฝายปองกันฯ 
17 นางเพ็ญละดา  สระแกว เพ็ญละดา  สระแกว หน.ฝายบรกิารสาธารณสุข 
18 นางสาวรัชนีกร คําภักดี รัชนีกร คําภักดี หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ 
19 นางกิติพร ตราตร ี กิติพร ตราตร ี หน.ฝายพสัดุและทรัพยสิน 
20 นางวัชรี  ศรีทอง วัชรี ศรีทอง หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
21 นางยุวดี  ถนอมแสง ยุวดี  ถนอมแสง หน.ฝายบรหิารงานทั่วไป (กองคลงั) 
22 นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ ์ สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
23 นายชัยวัฒน  แกวปนตา ชัยวัฒน  แกวปนตา จนท.รักษาความสงบฯ 
24 ด.ต.สาธิต  โคกทม สาธิต  โคกทม จนท.ตํารวจ 
25 นายพิรุฬ  มาตมูล พิรุฬ  มาตมูล หน.ฝายกิจการโรงเรียน 
26 นางสาวกรชนก  ยุคะลงั กรชนก  ยุคะลัง หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
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นายสุเวช  ชัยทองด ี -    สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และทานผูมเีกียรติ วันนี้  เปนการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาํป พ.ศ. 2559 มีสมาชิกเขารวม 
ประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  -   เรียน คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ประธานสภาฯ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  
และผูนําชุมชนทกุทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559  มีสมาชิก
เขารวมประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมีนะครับ หมดระเบียบวาระที่ 1 เขาสูระเบียบ 
วาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3       
ประจําป พ.ศ. 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  
-  ขอเชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายวทัญู  วิจักษณบุญ  -  เรียนประธานสภาทีเ่คารพ กระผม นายวทัญู  วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะกรรมการฯ เมืองรอยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประชุมวันที่ 18 สงิหาคม 2559  เวลา 10.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ผูมาประชุม  1. นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร  2. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 3. นายวทัญู วิจักษณบุญ วันนี้วันที่  
18 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทําหนาที่ตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  ไดมาพรอมกัน  ณ หองประชมุสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยทีป่ระชุมไดแตงตั้งนายสรายุทธ  
ชาติบัญชากร เปนประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท  เปนกรรมการ นายวทัญู  วิจักษณบุญ เปนกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป  
พ.ศ. 2559  ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทํา 
เสร็จแลว และเสนอใหตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม   
จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณารบัรองตอไป เลกิประชุมเวลา 13.00 น. ลงชื่อ นายสรายทุธ  ชาติบัญชากร 
ประธานกรรมการ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการ นายวทัญู วิจักษณบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดอานรายงานใหที่ประชุมทราบแลว  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข ขอเชิญครบั มีไหมครับ เมือ่ไมมสีมาชิกทานใดแกไข ผมขอมตทิี่ประชุม   
นะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 
ประชุมเมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2559 โปรดยกมอื เปนอันวาสมาชิกรบัรองดวยคะแนนเปนเอกฉันท หมดระเบียบ   
วาระที่ 2 เขาสูระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ของกองวิชาการและแผนงาน  

นายพิเชฐ  สุขเพสน - ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ทําหนาที่ตรวจรางเทศบญัญัติและแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ไดรายงานสรุปผลการประชุม ใหสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชิญครับ   
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นายวริน  ศิริพานิช  - กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ กระผมนายวริน      
สมาชิกสภาฯ ศิริพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 2 ครับ สรปุรายงานการประชุมคณะกรรมการสามญั
ประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติ และแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดมีมติรบัหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559  วันที่ 15 สิงหาคม  2559  และสภาเทศบาลมีมตกิําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เปนเวลา 7 วัน นับแตสภาเทศบาลมีมติรบัหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ เปนตนไป นั้น คณะกรรมการสามญั
ประจําสภาเทศบาล ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติ  และแปรญัตติ ขอรายงานสรปุผลการตรวจรางเทศบญัญัติและผลการ
ประชุมพจิารณาแปรญัตติใหสภาเทศบาลไดทราบ  ดังนี้  ในชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลา  
7 วัน  คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ไดเชิญผูที่มสีวนเกี่ยวของ เจาหนาที่งบประมาณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ 
รวมรอรับ การเสนอคําแปรญัตติ และชี้แจงในรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดระยะเวลาการรอรบัการ
เสนอคําแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใด เสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จงัหวัดรอยเอ็ด แตอยางใด คณะกรรมการสามญัประจําสภาฯ  ไดประชุมพิจารณารวมกัน    
จึงมมีติเห็นชอบใหคงไว ตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  ตามทีน่ายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ดเสนอ ลงชื่อ นายประสิทธิ์  
ธนานันต  ประธานกรรมการ  นายนพคุณ  เขตคาม กรรมการ นายวริน  ศิริพานิช  กรรมการและเลขานุการ   

นายพิเชฐ  สุขเพสน     - คณะกรรมการตรวจรางเทศบัญญัติและแปรญัตติ ก็ไดอานสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 
ประธานสภาฯ     ขั้นแปรญัตติใหทีป่ระชุมทราบแลว ซึ่งปรากฏวาในชวงระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติเปนเวลา 7 วัน  
ไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด และมีมติใหคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลง  
ในวาระที่ 2 ไมมีการอภิปรายและไมตองลงมติ เนือ่งจากไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ นะครบั ตอไปเปนการพิจารณา  
ในวาระที่ 3 ข้ันตราเปนเทศบัญญัติ ผมจะถามมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบญัญัติงบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดโปรดยกมือครับ เปนอันวา สมาชิกสภาฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปน 
เอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 3 เขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุม ัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                 
ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครบั 

นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน          
รองนายกเทศมนตรีฯ ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  หมวดคาวัสดุ ประเภทวสัดุสํานักงาน ซึ่งเทศบาลฯ           
ไดประกาศใชไปแลวนั้น  เพื่อใหการพฒันาอุปกรณเครื่องมอืเครื่องใชมีประสทิธิภาพสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลอง          
กับอุปกรณเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จงึจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายในหมวดดังกลาวที่ตั้งไวแลว       
ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ หลักการ เนื่องจากเครื่องรบัโทรทัศนที่ใชงานประจําทีห่องประชุมสุนทรเทพ (หองประชุม3) ชํารุด 
จอรบัสงภาพเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และคณะกรรมการไดตรวจสภาพแลวหากสงซอมจะเสียคาใชจายสูงไมคุมคา 
ประกอบกบัโทรทัศนเครื่องดังกลาวมีอายุการใชงานมานาน เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธ       
ผานอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ  มีความคลองตัว ทันสมัย รองรับระบบการสื่อสารไดรอบดาน  จึงขออนมุัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2559 จํานวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ดังนี ้โอนลด แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุคาวัสดุ  คาวัสดุสํานักงาน ขอโอนลดจํานวน  
30,000  บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบรหิาร 
งานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อ
เครื่องรับโทรทัศน จอLED  จอภาพขนาดไมนอยกวา 46 นิ้ว ความละเอียดของจอภาพไมนอยกวา 1,920x1,080   
พิกเซล, แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight , มีชองตอ HDMI  ไมนอยกวา  2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ
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สัญญาณภาพและเสียง, มีชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญัญาณ รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร มีตัวรับ
สัญญาณ Digital ในตัว รวมโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมทัง้สิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) เหตผุล ในการโอน
งบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหมตามวงเงินดงักลาวนั้นกอใหเกิดประโยชนกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในการพฒันา
ระบบการสื่อสารการเผยแพรขอมลูที่ทันสมัยและรองรับกบัวัสดุและอปุกรณดานเทคโนโลยีในระบบ wi-Fi และ
ระบบสื่อสารไดรอบดานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด 4  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวด 
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางที่ทําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดตอไป ขอแสดงความนับถือ 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด   

นายพิเชฐ  สุขเพสน  - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย      
ประธานสภาฯ โปรดยกมือครบั  มีไหมครบั เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิก
ทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ของกองวิชาการและแผนงาน     
โปรดยกมือครบั เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนมุัติ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 4 เขาสูระเบียบ
วาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุม ัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม                 
ของสํานักการศึกษา ขอเชิญคณะผูบรหิาร ครบั 

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน          
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศกึษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
ซึ่งประกาศใชไปแลว นั้น เพื่อใหการพฒันาเทศบาลตลอดจนแกไขปญหาทองถิ่นใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และ
ตอเนื่อง  จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายโครงการที่ตั้งจายไวแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวด    
คาครุภัณฑหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมหีลักการและเหตผุล ดังนี ้หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (จายจากเงินรายได) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุคาวัสดุ คาวัสดุกอสราง จํานวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (จายจากเงินรายได)      
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิง่กอสราง คากอสรางปรับปรงุทางเทาและถนนคอนกรีตภายใน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา ต้ังไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางปรบัปรุง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
กอสรางปรับปรงุทางเทา  ขนาดกวาง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร (ทางเขาโรงเรียน) ปรับปรงุติดตั้งคันหินสําเร็จรูป (เดมิ) 
ยาวไมนอยกวา ๑๕๔ เมตร  ปูบล็อกคอนกรีตทางเทา (เดมิ) ไมนอยกวา ๑๙๙ เมตร เทคอนกรีตถนนหนาอาคาร
อํานวยการ หนา ๐.๑๕ เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา ๑๖๒ ตร.ม. กอสรางทางเทา ค.ส.ล. หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา       
๑๖๔ ตร.ม. (ขางอาคารอเนกประสงค) วางคันหินสําเรจ็รปู ยาวไมนอยกวา ๒๖๐ เมตร (อาคารพักนกักีฬา ขางถนนและ
รางน้ํา ค.ส.ล. สรางใหม) และกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๗๒ ตร.ม. (ขางอาคารหอพกั
นักกีฬา ๔ ชั้น) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เหตุผล ในการโอนงบประมาณมาต้ังจายเปนรายการใหม  
ตามวงเงินดงักลาวกอใหเกิดประโยชนสงูสุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี ้๑. โรงเรียนเทศบาล    
หนองหญามา มทีางเทา ลานจออดรถและทางเชื่อมอาคารเรียนที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  
๒. พนักงานครู  นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เขามาติดตอประสานงานภายในโรงเรียนไดรบัความ
สะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด ๔ ขอ ๒๗  การโอนงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทีท่ําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการ
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ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดตอไป              
ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

นายพิเชฐ  สุขเพสน  - ผูบริหารก็ไดแถลงหลักการและเหตผุล ใหที่ประชุมทราบแลว มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย      
ประธานสภาฯ โปรดยกมือครบั  มีไหมครบั เมื่อไมมีทานใดประสงคจะอภิปราย ผมขอปดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิก
ทานใด เห็นควรอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ของสํานกัการศึกษา โปรดยกมือครบั 
เปนอันวาสมาชิกเห็นควรอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท หมดระเบียบวาระที่ 5 เขาสูระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่น ๆ    
นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเรือ่งอื่น ๆ 
นายกเทศมนตรีฯ ก็อยากจะเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกและพี่นองประชาชน ทานผูมีเกียรติไดรบัทราบ 
ดวย เนื่องจากวาตองการทีจ่ะใหเกิดความเขาใจ แลวมีทิศทางรวม ความรวมมือดวยกัน สําหรบัโครงการในการปรบัปรุง  
บึงพลาญชัย ซึ่งวันน้ีเราก็ไดรบัการประชุมรวมกันผานระบบ Video Conference กับทางสํานกัเลขาธิการของคณะทาน
นายกรัฐมนตรีซึง่ทานจะเดินทางมาจงัหวัดรอยเอ็ดในวันที่ 24 สิงหาคม กเ็ปนการเตรียมความพรอมในดานความตองการ
ของจังหวัด ในการที่พฒันาแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนในดานของเศรษฐกจิ แหลงขาวหอมมะลิ หรือการแกไขปญหา   
ดานการคมนาคม เปนศูนยกลางของอสีานตอนกลางของเรา ในสวนที่เกี่ยวของกบัทางเทศบาลก็คงจะเปนการพฒันา   
แหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงที่มีความสําคัญ และพฒันาในดานเศรษฐกจิของจงัหวัดรอยเอ็ด เกี่ยวของกบับึงพลาญชัย       
ก็เนื่องจากวาวันนี้ทางจังหวัดก็ไดใชงบประมาณในการพัฒนาบึงพลาญชัย เราไดงบจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
มาพัฒนาในพื้นที่ของบงึพลาญชัยที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ซึ่งมีหลายโครงการหลายกิจกรรมทีเ่กิดข้ึน ในกิจกรรมหนึ่ง
ที่มีการพัฒนาบึงพลาญชัยของเรา และก็มีขอมลูการประชาสัมพันธหรือความรูสึกที่ประชาชนอาจจะมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนหรอืมีความคิดเห็นที่แตกตางกันบาง กจ็ะเกิดทาํใหมีกระแสความรูสึกที่ไมสบายใจในเรื่องของการปรับปรงุ 
หรือการจัดระเบียบตนไมรอบบงึพลาญชัย กราบเรียนวาโครงการนี้กเ็ปนโครงการทีท่างเราไดผานความเห็นชอบการ
ประชามติในการทีจ่ะปรับปรงุฟุตบาททางเทารอบบึงพลาญชัย เมื่อเห็นชอบแลวก็ไดรบังบสนบัสนุน งบจงัหวัด ในการ
ปรับปรงุฟุตบาททางเทารอบบึงพลาญชัยซึ่งมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไดมีผูรับจางเรียบรอยในการทีจ่ะ
ดําเนินการ และกอนทีจ่ะดําเนินการเราไดมสีงมอบพื้นที่ในการที่จะใหผูรบัจางเขาไปดําเนินการ ในโครงการนีเ้ราจะตองมี
การจัดระเบียบในเรื่องของการปลูกตนไมใหม แลวก็มบีางตนที่อยูขวางทางเดินซึ่งสามารถเปนอุปสรรคในการดําเนนิ
โครงการนี้ ก็ไดดําเนินการไปแลวชวงหนึ่ง และเกิดปญหาในความไมเขาใจแลวเราก็ไดพยายามชี้แจง ตลอดจนสื่อตาง ๆ    
ก็ทําใหมสีวนที่เขาใจไดมากขึ้น ประกอบกับในชวงที่ 2 ที่เราตองดําเนินการตอเนื่อง เนื่องจากวาขณะนี้ผูรับจางดําเนินการ
ไปแลวเกือบครึง่หนึ่ง จะตองมีการเตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงฟุตบาทบาทเทา ซึง่วันนี้ไดมีการรื้อตัวหนอน ตรงทางเทาออก
หมดเรียบรอยแลว ในการที่เขาปรับพื้นที่ ปรับสภาพ และทาํคันหินใหม เพราะฉะนั้นตนไมทีอ่ยูในแนว ซึ่งเราก็จะไดมกีาร
เขาไปดําเนินการในสวนของตนไมทีอ่ยูนอกเหนือพื้นที่ฟุตบาททางเทา ก็ยังคงไวเหมือนเดิม แตวาตนไมใดที่อยูในพื้นที่    
พื้นทางเทาก็จะตองมีการบอนหรือเปลี่ยนออกไป แตตนไหนที่ไมสามารถบอนได เชน ตนมะพราว ก็มีความจําเปนตองตัด 
อยางนี้เปนตน กโ็ดยสรุปในชวงที่ 2 ก็จะดําเนินการตอไป ต้ังแตหนารานคลินิกหมอสฤษดิ์ไปจนถึงประตเูมืองของเรา      
ซึ่งตอนนี้ ก็กําลังดําเนินการอยู กเ็รียนทําความเขาใจแลวกเ็พื่อที่จะใหมกีารพฒันาแหลงทองเที่ยวนี้ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร เพื่อที่จะใหพี่นองประชาชนจะไดใชมาออกกําลงักาย โดยสรุปแลวตนไมรอบบึงพลาญชัยที่ตองคงไวอยูนอกแนว
เขตฟุตบาททางเทา รวมทั้งสิ้นประมาณ 62 ตน ประกอบไปดวย ตนอินทนิลบก 26 ตน ตนเสลา 20 ตน ตนไทร 4 ตน 
ตนมะขาม 1 ตน ตนคูณ 1 ตน ตนยางอินเดีย 1 ตน ตนสะเดา 1 ตน ตนประดู 2 ตน ตนกระถินณรงค 1 ตน ตนจามจุรี 
1 ตน ตนตาล 4 ตน รวมทั้งหมด 62 ตน จะยังคงอยู สวนที่ตองขุดบอนในชุดที่ 2 มีทั้งหมด 38 ตนดวยกัน ไมวาจะเปน
ตนอินทนิลบก 4 ตน ตนเสลา 3 ตน ตนไทร 1 ตน ตนหางนกยูง 6 ตน ตนมะขาม 7 ตน ตนมะขามเทศ 2 ตน ตนคูณ     
11 ตน ตนหูกวาง 2 ตน ตนกระถินณรงค 2 ตน อันนี้คือที่เราจะมีการขุดบอนกัน ยายไปเพื่อทีจ่ะไปปลกูในพื้นทีเ่รา        
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มีพื้นที่รองรับได หลงัจากนั้นโครงการตอมากจ็ะมีการปลูกตนอินทนิลบกรอบบึงพลาญชัย ซึ่งสามารถจะลงปลูกไดทัง้หมด
ประมาณ 284 ตน ตามแนวพื้นที่รอบบงึพลาญชัยของเรา ซึ่งกจ็ะเปนตนไมประจําจังหวัด แลวเปนตนไมที่เราคัดขนาด   
ในขนาดที่ใกลเคียงกัน น่ันก็คือเสนรอบวงประมาณ 5 นิ้ว สูงประมาณ 3 – 4 เมตร ก็จะมจีุดทีจ่ะปลูกเต็มพื้นที่ ก็จะทยอย
ปลูกเพิ่มเติมไป กเ็ชื่อวาตามแบบและตามแผนงานนี้ ก็จะทาํใหบึงพลาญชัยของเรา เกิดประโยชนสงูสุด ในการใชประโยชน
ของการใหพี่นองประชาชนเดิน หรือวิ่งออกกําลัง ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ก็ขออนุญาตเรียนทางสภาฯ ไดรับทราบ   
สิ่งทีก่ําลงัจะพัฒนาตอไปวา เราไดดําเนินการอยางไร แลวกข็ณะนี้ทางจังหวัดรอยเอ็ด ก็กําลังของบสนับสนุนจากกระทรวง
การทองเที่ยวเกี่ยวกับเรือ่งการปรับปรงุภูพลาญชัยหรือสถานีออกกําลงักายใหม ทั้งหมด 13 สถานี ที่อยูรอบบึงพลาญชัย
เพื่อจะใหเปนศูนยเรียนรูทางดานสุขภาพของประชาชน แลวก็ในสวนของถนนภายในบึงพลาญชัยก็จะมีการปรับปรงุใหม 
อัดแอสฟาสติกสคอนกรีตใหมทัง้หมด เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและใหผูมาใชในบึงฯ เกิดความปลอดภัย นั่นคือสิ่งที่กําลัง
ดําเนินการ สวนนํ้าพุดนตรี ขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอยู ก็จวนจะแลวเสร็จแลว คิดวาจะเพิ่มความสวยงามและทําใหพี่นอง
ประชาชนที่มาพกัผอนหรอืมาเที่ยวที่รอยเอ็ด ไดมีความสุขกบัแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเรา คือบึงพลาญชัย วันนี้ก็ขอ
เรียนอนญุาตช้ีแจงทําความเขาใจ ในเรื่องโครงการปรบัปรุงตนไม เปนการปรบัปรุงแนวปูใหเรียบรอย สวยงามในอนาคต 
ขอบพระคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม เชิญทานพีรพันธุ ชัยคณารักษกูล ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบรหิาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ 
สมาชิกสภาฯ ผมนายพรีพันธุ  ชัยคณารักษกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 1 จากที่ไดฟงทานนายกฯ       
พูดเมื่อสักครู เรื่องของการตัดตนไมและการบอน การบอนตนไมในบางสวนถือวาเปนการลดกระแสสังคมไดคอนขางเยอะ 
ทําไมถึงไมลองหาวิธีอีกนิดหนึ่ง เพือ่ที่จะเปลี่ยนจากการตัดเปนการบอน เพื่อทําใหกระแสสงัคมจากที่รุนแรงและลดลงได   
ในเรื่องของวิสัยทัศนของผูบรหิารคอนขางเห็นดวยและเห็นชอบ  การพัฒนาบงึพลาญชัย แตบางเรื่องถาเราพอที่จะปรบัปรงุ
มุงไปในทิศทางเดียวกัน แตใชวิธีที่แตกตางกัน นาจะเปนวิธีที่ดีกวาไหม อยางไรกร็บกวนพิจารณาดวยครับ   ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่น ๆ อีกหรอืไม ครับ ขอเชิญทานวิวัฒน  ธนะแพสย ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายวิวัฒน  ธนะแพสย  -  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายวิวัฒน  ธนะแพสย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 สืบเนื่องมาจากการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2559 ทีผ่านมา ในระเบียบวาระอื่น ๆ เรื่องการตเีสนทแยงขาวเหลือง กระผม
ขออนุญาตเอยนาม ทานเรอืงรัตน รัตนโภคาสถิต เปนผูอภปิราย คือมีประชาชนฝากถามมาวา การตีเสนทแยงมมุขาวเหลือง
นี้มีการใชอภิสิทธิ์อยางใดหรือไม เพราะวามีการตทีี่หนาโรงเรียนกวดวิชาบิ๊กบุคกอน ซึง่สวนราชการตาง ๆ เสนทแยงมุม  
ขาวเหลือง ไดมีการจืดจางไปหมดแลว แตถาจะอางวาเปนการจราจรที่ติดขัด ก็รบกวนไปดูที่หนา บขส. หรือหนาโลตสั 
เพราะวามกีารจราจรติดขัดตลอดทั้งวัน คือบางสวนของสวนราชการยังไมมีการแกไข ผมอยากฝากทานประธานไปถึง     
คณะผูบรหิารดวยครบั ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานนายกฯ ครบั 
ประธานสภาฯ             

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท –  ก็เรียนชี้แจง ก็คงไดมีการประชุมและรบัทราบในสวนหนึ่งแลวนะครับ 
นายกเทศมนตรีฯ คือเปนนโยบายของผูบริหารในการที่ใหทางกองชางไดจัดตั้งทีมงาน หนวยงานข้ึนมาหนวยงาน
ใหมเลย เปนหนวยเสรมิ ก็คือหนวยทาสีตีเสนในเขตเทศบาล เพื่อทําใหการดูแลความปลอดภัยเรื่องจราจร ไมวาจะเปนถนน
หรือทางทีจ่อดรถ สะพาน ทางเลี้ยว ทางโคง อะไรตาง ๆ เพือ่ความปลอดภัย ซึ่งมีแผนงานในการตีเสนแลวก็ในเขตเทศบาล
เราเองกจ็ะมีในเรื่องของถนนทีเ่ปนถนนทางหลวงของเทศบาล แลวก็เดิมเคยเปนทางหลวงของกรมทางหลวง แลวก็ถายโอน
ใหกับทางเทศบาล ซึง่เราก็อยูในชวงของการรับถายโอน การทาสีตเีสนเราก็จะพยายามยึดแนวเดิมของกรมทางหลวงไปกอน
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สวนไหนที่มันซีดหรือไมชัดเจน ก็จะมีการไปทาทบัหรือวาตี ก็เรียนวาไมไดมีการเลือกปฏิบัติเพียงแตวาอาจจะไปปฏบิัติงาน
ที่อาจจะไมครบถวนทันทีทันใด เพราะวาทีมงานก็ตองดเูรือ่งของสภาพอากาศ เรื่องของอัตรากําลังพลที่ตองจัดแผนในการ
ตมสี ซึ่งมี 2 สีดวยกัน คือสีขาวกับสเีหลือง ซึ่งกจ็ะดําเนินการทยอยตี แลวทีมนีก้็จะมีหนาที่ในการดูแลเรื่องเสนจราจร    
เรื่องสญัญาณจราจร เรือ่งคอสะพาน เรื่องฟุตบาททางเทา หรือทางมาลาย ตรงไหนที่ซีดหรอืเจือจางไปกจ็ะมีการไปทาทับ 
ใหคืนมาใหชัดเจน สวนหลักเกณฑในเรื่องของการตีชองในการหามจอดกม็ีกฎหมาย มรีะเบียบวาดวยเรื่องการจราจร        
ที่ชัดเจนแลว เราก็ไดยึดระเบียบวาดวยเรื่องของเครื่องหมายจราจรเปนหลักอยูแลว ก็จะเกี่ยวกบัเรื่องทางแยก ทางรวม 
และระยะหางจากสัญญาณจราจรกี่เมตร ประกอบกบัอาคารตองเปนอาคารสาธารณะ ซึง่เกี่ยวกบัผูคนที่ใชอาคารจํานวน
มาก อันน้ีก็เรียนใหสบายใจไดวาไมมีการเลือกปฏิบัติ แตวาเราดําเนินการตามหลักเกณฑและก็วิธีการตามระเบียบ
การจราจร ตามกฎหมายเปนหลกั สวนที่ยังทาไมชัดหรอืไมทั่วถึงในบรเิวณสวนราชการตาง ๆ อันนี้ก็จะไดเรงรัดไป
ดําเนินการขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่น ๆ อีกหรอืไมครับ เชิญทานสรายุทธ ชาติบัญชากร ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร – กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
สมาชิกสภาฯ สําหรับในประเด็นทานสมาชิกสภา วิวัฒน ธนะแพสย ไดกลาวมีอยูประเด็นหนึง่ทางทานรองฯ            
ไดอภิปรายไว เกี่ยวกับการชี้แจงวา กลัววาบทบาทของสมาชิกจะไมมีความรู ความสามารถในการทํางาน ทําใหสมาชิก 
ไดรับความนิยม ลดนอยลง ผมคิดวาเรื่องประเด็นดังกลาว ความเหมาะสม และธรรมาภิบาล ความโปรงใสเปนหลักสําคญั 
สวนในเรื่องของความรู ความสามารถ และตัวบทกฎหมาย ผมคิดวาเปนประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง ผูคนในที่นี้ตางรูกันวาตัว
บทกฎหมายเปนอยางไร ในระเบยีบของสมาชิกสภา วาความรูดังกลาวไมไดดอยหรือยิ่งหยอนไปกวากันเลย เพียงแตวา
เพื่อนสมาชิกบางทานที่ถามมา เปนการมองวามันเกิดอะไรขึน้ ในที่ควรจะตีกอนไมตี ในที่บางสวนที่ตี ซึง่ผมก็วันน้ีมีภาพวา
ในซอยที่ติดกัน ซึ่งไมไดเขาทางสาธารณะเดิมเปนซอยทางตนั แตมีการตีเสน ก็ในประเด็นนี้จริง ๆ ทานนายกฯ ไดกลาวแลว
วาในประเด็นดังกลาวก็ไมไดมีอภสิิทธิ์อะไร แตอยากจะใหพจิารณาใหถี่ถวนในประเด็นครัง้หนาวาในความรูของสมาชิกก็มี
คอนขางเพียงพอ แตหมายถึงวาในประเด็นดงักลาวของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะผูบรหิารมอีํานาจในการบริหารบานเมือง   
ที่ชัดเจน การกระทําบางสิ่งบางอยางเหมาะสมเพียงใด ประชาชนมีการรองเรียนมา เราก็ตองวากันไปตอ ก็อยากจะ    
กราบเรียนไวเพือ่พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่น ๆ อีกหรอืไมครับ เชิญทานวริน  ศิริพานิชครับ 
ประธานสภาฯ             

นายวริน  ศิริพานิช - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครบั  
สมาชิกสภาฯ กระผมนายวริน  ศิริพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ เขต 2 ตอจากประเด็นที่ทานสมาชิกสภา 
วิวัฒน ธนะแพสน จากที่วาระที่แลว ผมเปนหวงอยูอยางหนึง่ที่ทานผูบริหารไดกลาวไวในเรื่องของหลกัเกณฑในการตีเสน
ทแยงหามรถหยุด หลักเกณฑทีท่านผูบรหิารไดกลาวไวมี 3 หลักเกณฑ ก็คือ 1. ทางรวม ทางแยก ทางออก อันนี้คือ
ประการที่ 1 ประการที่ 2  คือ บริเวณที่จอดรถ ที่รถจะจอดติดไฟแดงหรือสัญญาณไฟสะสม ทางเขา-ออก หรือทางรวม
ทางแยกนั้น ประการที่ 3 เปนอาคารสาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน โรงเรียน โรงแรม โรงมหรสพ ศูนยการคา         
ศูนยประชุม หางสรรพสินคา สนามกีฬาอันนี้เปนตน จากหลักเกณฑนี้ผมไมแนใจวาทางผูบริหารหรือทางผูเกี่ยวของ     
ไดบัญญัติเองหรือระบเุอง เพราะวาผมกท็ําการบาน ไปหาความรูเพิ่มจากอินเตอรเน็ต ซึ่งก็เปนกรมทางหลวง ผมคิดวา   
ผมก็ไปหาความหมายของเสนทแยงนี้มา ซึ่งดาวนโหลดไดเลย เปดเผยได ฝากทางทานประธานสภาฯ ดวยนะครับ ผมขอ
อนุญาตอานสั้น ๆ ในหัวขอนี้เลย เพือ่ที่จะไดเขาใจความหมายของการตเีสนทแยง ก็คือในบทที่ 3 เครื่องหมายจราจร  
บนพื้นทางตามขวาง  3.4 เสนทแยงหามหยุดรถ (พบ. 15 Junction Block Markings) มีความหมายวา เครื่องหมาย
จราจรทีม่ีลกัษณะเปนเสนทึบสีเหลือง ลากทแยงตัดกันภายในกรอบเสนทึบสีเหลือง โดยหามมิใหผูขับขีห่ยุดรถภายใน
กรอบเสนทแยง เวนแตรถทีห่ยุดรอเพือ่เลี้ยวขวา กรอบสีเ่หลี่ยมมเีสนขอบสเีหลืองกวาง 0.20 เมตร และมเีสนทึบ        
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สีเหลืองกวาง 0.15 เมตร ลากทแยงตัดกันภายใน ดังรปูที่แสดงในนี้ ใชเสนทแยงหามหยุดรถเพื่อกําหนดบริเวณหาม  
หยุดรถ เวนแตจะหยุดเพื่อรอเลี้ยวขวา นอกจากนีเ้สนทแยงหามหยุดรถ ยังชวยสื่อสารใหผูขับขี่ในทางตรงเพิ่มความ
รอบคอบ   ไมขับตามรถคันหนาเมื่อสญัญาณไฟเขียวใกลจะสิ้นสุดลง เพราะอาจไปหยุดในบรเิวณเสนทแยงหามหยุดเมื่อ
ติดไฟแดง อันจะเปนการกีดขวางการเดินรถในทิศทางอื่นที่ไดรับสัญญาณไฟเขียว ใหใชเสนทแยงหามหยุดรถ ณ บริเวณ
ทางเชื่อมขนาดเล็กที่สําคัญ ซึง่มปีรมิาณจราจรเขาออกมากและการจราจรบนทางตรงติดขัดกีดขวางการเขาออกนั้น     
แตทั้งนี้การติดตัง้ตองไดรบัความเห็นชอบจากกรมทางหลวงที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ กอน ซึง่ขอมลูก็มรีูปกํากับดวย ก็คือ       
ในประเด็นนี้ ที่ผมอาน คือเปนหวงในกฎเกณฑที่เกิดขึ้นกบัเทศบาลเราในการตีเสนการจราจรนี้ ก็ขอฝากทานประธาน  
ไปยังทานผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครบั 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใด มีเรือ่งอื่น ๆ อีก ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท –  ครับทานประธาน และขอบคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณา ไดหวงใยเกี่ยวกับเรื่องการทาส ี
นายกเทศมนตรีฯ ตีเสนทแยงในพื้นที่ถนนในเขตเทศบาล ก็อยางทีเ่รียนแลววาเปนนโยบายของผูบริหาร          
ที่ตองการทีจ่ะใหมีความชัดเจนในเรื่องของการใชถนนในเขตเทศบาลเราประกอบกับในเรื่องของชุมชน ในเขตเทศบาล   
ก็มีถนน 2 สวน คือสวนที่ 1 ที่เปนถนนทางหลวงเทศบาลเอง กับสวนที่เปนถนนทางหลวงเดิมแลวก็ถายโอนใหกบัทาง
เทศบาล หลงัจากการถายโอนแลวก็เปนอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ซึ่งเปนผูอํานวยการทางหลวงของเทศบาล 
สําหรับในขอกฎหมาย ระเบียบ อยางที่ทานสมาชิกไดกรุณายกตัวอยางมานี้ ผมคิดวาคณะผูบรหิารกจ็ะไดขออนุญาต   
เอาขอสงัเกตนี้ไปเขาทีป่ระชุมผูบริหารเพื่อทีจ่ะไดดูขอกฎหมาย แลวก็ดุหลกัเกณฑที่ชัดเจน หลงัจากนั้นก็จะไดประกาศ 
แลวก็จะมรีะเบียบที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติตอไป เพื่อความสบายใจของทุกฝาย แลวก็เพื่อทีจ่ะใหผูคนชัดเจนวาในเขตเทศบาล
ของเรา ในพื้นที่ถนนหรือจุดไหนที่ควรจะตองมีชองทแยงสีเหลืองอยางที่วา เรากจ็ะไดมาพิจารณารวมกัน สวนไหนที่ตี  
ไปแลว หรือวาเกิดปญหาวาไมถูกตองตามหลักเกณฑ ก็จะไดมีการปรบัปรุงแกไข ผมคิดวานี้ก็นาจะลงตัวได สวนในเรื่อง
ของความไมเขาใจ ในแตละฝายแตละสวน ก็คงจะเปนเรื่องใหมจริง ๆ เพราะวาเปนนโยบายที่ผูบรหิารตองการใหทาสีตี
เสนทบัรอยเดิมที่ไมชัดเจนหรอืซีด ก็ไมไดซเีรียสอะไรมาก ตรงไหนที่มีอยูแลวก็ตีเขาไปอยางนี้ เปนตน แตเมื่อมีปญหา
กระทบในวงกวางในความรูสึกวาไมมเีกณฑที่ชัดเจนจะเอาอยางไรกันแน ก็คงจะตองขออนญุาตไปหารือ และนําเขาที่
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน ก็คงจะไดขอยุติในสิ้นปนี้โดยเรว็ หลังจากไดขอยุติแลวก็จะไดแจงเวียนใหกับประชาชนไดรบั
ทราบวา หลักเกณฑการตทีี่หามจอด ชองทแยงขาวเหลืองนี ้จะใชในกรณีใดบาง ในเขตเทศบาลของเราจะไดชัดเจน 
ขอบคุณครับ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - เรียนเชิญทานฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร ครับ 
ประธานสภาฯ             

นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร –  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ดิฉันนางสาวฐิติพร 
สมาชิกสภาฯ  เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขต 3 ก็ในวาระอื่น ๆ ตรงนี้ ก็จะขออนุญาตเพิ่มเติม
ในสวนที่สมาชิกไดอภิปรายมา และรูสึกสบายใจ และขอบคณุทานนายกฯ ที่ไดใหขอมูลวาเราจะตั้งคณะกรรมการและมี
การดําเนินการที่ชัดเจน แตอยางหนึง่ที่อยากจะขออนญุาตฝากไวเชนเดียวกัน คือวา ในการทํางานตาง ๆ เชื่อวาเรา     
ไมสามารถที่จะทํางานพรอมกันได อยางเชน ถาเรื่องตเีสน แนนอนเทศบาลมีมากมายหลายเสน เราไมสามารถทีจ่ะทํา
พรอมกันไดในวันเดียว เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวในเนือ้งานทัง้หมดของการดําเนินการ ตองมีการเรียงลําดับความสําคัญ   
ดูความรีบเรง ซึง่ตรงนี้ถือวาเปนประเด็นสําคัญ แนนอนวามสีิ่งที่ตองทํามากมาย เชน ที่ผานมาที่ทําไปแลว ก็ไมทราบวา
ตกลงเปนความจําเปน ความรบีเรงมากนอยแคไหน เพราะเทาที่เห็นตอนนี้หลาย ๆ ที่ ที่ติดขัดจราจรกันอยูทีเ่ปน
สาธารณะหรือเปน Plublic มากกวา อยางเชนหนาโลตสัหรอืหนา บขส.ก็ไมไดมีการดําเนินการ แตกลับไปทําเสนอื่นที่   
ก็ไมไดถือวาเปนอะไรที่รบีเรงหรือมีความเดือดรอนตอประชาชนโดยสวนรวมมากขนาดน้ัน เพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว  
ไมวาจะเปนเนื้องานของกอง ฝายตาง ๆ ก็เชนเดียวกัน ในการจะทําตาง ๆ ไมวาดวยความบังเอิญหรอืบางคน เชื่อวาไม
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สามารถทีจ่ะแกปญหาทุกอยางในเวลาเดียวกัน ดังนั้นในการกระทําทุกอยางควรจะตองมีการเรียงลําดับความสําคัญ   
แลวก็ความรีบเรง ก็อยากจะฝากไวแคนั้นเอง ขอบคุณคะ 

นายพิเชฐ  สุขเพสน - มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม  มีไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด  
ประธานสภาฯ            ประสงคทีจ่ะเสนอเรือ่งอื่น ๆ  ผมขอขอบคุณ คณะผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูทรงเกียรต ิผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการกองทุกกอง ผูบรหิารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน รวมถึงผูแทนชุมชน   
ที่มารวมสังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณทานสื่อมวลชน เคเบิล้ทีวีที่ไดถายทอดการประชุม 
สภาฯ  ใหประชาชนไดรับทราบ หมดระเบียบวาระการประชุม  ผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา 14.50 น. 

ลงชื่อ    พณิดา  ประเสริฐสังข   ผูจดบันทึก  ลงชื่อ        สุเวช   ชัยทองดี    ผูตรวจรายงาน 
     (นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข)    (นายสุเวช   ชัยทองดี) 
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน            ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ สรายุทธ  ชาติบัญชากร ประธานกรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่
      (นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร) ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 

รับรองแลว 
ลงชื่อ       กิติ  โฆษิตจิรนันท กรรมการสามญัประจําสภาทําหนาที ่          พิเชฐ  สุขเพสน 
          (นายกิติ  โฆษิตจิรนันท)   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       (นายพิเชฐ  สุขเพสน) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ลงชื่อ     วทัญู  วิจักษณบุญ กรรมการและเลขานุการสามัญประจําสภาทําหนาที ่
        (นายวทัญู  วิจักษณบุญ)   ตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 


