รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
........................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.

นายธงชัย

ใหม่คามิ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายกิตติศักดิ์
นางวิมาลา
นายบุญเรือง
นางสุภาพร
นายสุทัศน์
นายสมศักดิ์
นายสุรชัย
นายบัณฑิตย์
นายชัยเศรษฐ
นายสังคม
นายวศิลป์
นายพยงค์
นายสุรชัย
นางบุญประเสริฐ
นายศิระ

นาคะพงษ์
จงรักษ์
แสนผุ
ทองสุริชัยศรี
ไชยบุญ
รักษาพงษ์
ชูปฏิบัติ
สาคะรังค์
ฝ่ายคุณวงศ์
คําอินทร์
อินศร
ทัพเจริญ
ชมภูนุช
พลภักดี
กัณหคุณ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผอ.กองกิจการสภา/เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.

นายถนอม
นายปรีดา
นายอํานวย

รัตนมุลตรี
รินทะรึก
ทะนนศรี

ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ลาป่วย
ลากิจ
เสียชีวิต

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์
๒. นายวัลลภ
วรรณปะเถาว์
๓. นายไมตรี
พรมดา
๔. ผศ.ดร.สุรทิน
นาราภิรมย์
๕. นายบุญเจริญ
แก้วบุดดา
๖. นางจันทร์ดี
เจริญศิริ
๗. นายโกพัสต์
สมสาร์
๘. นายคุณาวุฒิ
ไชยคําภา
๙. นายสิทธิพร
มูลศรี
๑๐. นางสาวกาญจนา
กาญจนธวัช
๑๑. นายสุมิตร
สมศรี
๑๒. นางนิภาพร
กุลมาตย์
๑๓. นางฉวี
แก้วกล้า
๑๔. นายปราการ
สุโพธิ์คํา
๑๕. นายภาณุวัฒน์
โพนเงิน
๑๖. นายยุทธพงษ์
อาจวงษา
๑๗. นายบุญเรือง
วรวงค์
๑๘. นางสาวพิกุลทอง
อันแปลง
๑๙. นางถนอมจิต
ชนะบุญ
๒๐. นางทองมี
สวมสูง
๒๑. นางสุดาวรรณ
จิตรสม
๒๒. นางพนัชกร
ปะตินัดตัง
๒๓. นางพัชรี
ดีสนิท
๒๔. นางดรุณี
เพียงเกษ
๒๕. นายเทอดถิ่น
ดีจันทร์
๒๖. นายเกษตรศักดิ์
ศิริไปล์
๒๗. นายสุขสรร
อนุแก่นทราย
๒๘. นางณัฐฑิตญา
คําหงษา
๒๙. พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ตามรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายศิระ กัณหคุณ
ผอ.กองกิจการสภา
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ที่เคารพทุกท่านครับ
ขณะนี้ได้เวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการเปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ

๓

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนั่งครับ ท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับ ตามหนังสือจังหวัด
มหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๓.๔/๓๑๑๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง ขอขยาย
เวลาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจํา พ.ศ.๒๕๕๙ เรียนประธานสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ้างถึงหนังสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ มค ๕๒๐๐๒/๘๕๘
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กําหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มี
กําหนด ๓๐ วัน และเนื่องจากในปี ๒๕๕๙ มีราษฎรและสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้ร้องทุกข์
ร้องเรียน ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจาขอความช่วยเหลือให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน นายกเทศมนตรีจึงได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสภาฯ แต่
ระยะเวลาในการเสนอญัตติพิจารณาไม่ทันห้วงเวลาในการประชุมคราวนี้ เนื่องจากสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีก ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีความจําเป็นต้องขอขยายเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วันนั้น จังหวัดพิจารณาจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อนุญาตให้สภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ เนื่องจากเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ คือท่านอํานวย
ทะนนศรี ได้จากพวกเราไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับในนามสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและท่านผู้มีเกียรติที่รักและ
เคารพทุกท่านในสภาแห่งนี้ขอไว้อาลัยให้กับท่านอํานวย ทะนนศรี ขอให้ทุกๆท่านได้โปรดกรุณายืนสงบนิ่งเพื่อส่งจิต
วิญญาณที่สงบ บําเพ็ญธรรมเพื่อน้อมนําให้ท่านอํานวย ทะนนศรีได้ไปสู่สุขภพที่สงบสุขสมบูรณ์ และร่มเย็นชั่ว
นิจนิรันดร ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้นับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ

นายศิระ กัณหคุณ
ผอ.กองกิจการสภา
เลขานุการสภาฯ

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาร่วมประชุม รวมท่านประธานสภาฯ จํานวน ๑๕ ท่าน ครับ
ลา ๒ ท่าน ครับ คือ ๑.ท่านถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ลาป่วย ๒. ท่านปรีดา รินทะรึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลากิจ

มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ขาด ๑ ท่าน ลากิจ ๑ ท่าน คือท่านปรีดา รินทะรึก
ลาป่วย ๑ ท่าน คือท่านถนอม รัตนมุลตรี สรุปแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน
ขาด ๑ ท่าน คือ ท่านอํานวย ทะนนศรี ครับ ผู้เข้าร่วมประชุมครบตามกฎหมายกําหนด
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ วันนี้มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉะนั้นขอให้
ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้อภิปรายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายธงชัย ใหม่คามิ
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
รองประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพทุกท่าน กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม เขต ๓ กระผมขอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ดังนี้ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะที่ ๑
ได้มาปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่
๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมมี ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ ๒. นาย
ปรีดา รินทะรึก ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งให้ ๑. นายพยงค์ ทัพ
เจริญ เป็นประธานกรรมการ ๒. นายปรีดา รินทะรึก เป็นกรรมการ ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่
๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงมีมติให้นํารายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป ลงชื่อ นายพยงค์ ทัพเจริญ ประธานกรรมการ นายปรีดา รินทะรึก กรรมการ นางวิมาลา
จงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายวศิลป์ อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท่านผู้มีเกียรติท่านใดครับที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมครับ เรียนเชิญท่าน วศิลป์ อินศร ครับ

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน
ที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวศิลป์ อินศร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๓ กระผมขอแก้ไขคําผิดที่ผมอภิปรายเอาไว้ในคราวประชุมที่แล้วนั้นมีดังนี้คือ จาก
โรงเรียนบ้านส่อง ถนนนครสวรรค์แยกซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒ แต่ในรายงานการประชุมนั้น ถนน
นครสวรรค์แยกซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์แยก ซอย ๒๒ แก้ไขเป็น ซอย ๗๒ หน้า ๑๘ บรรทัด ๗ นับจากล่าง
ขึ้นบนครับ ขอบคุณครับ

๕

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓

มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ได้นับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมครับ รวมประธาน ๑๕ ท่าน ครบตามกฎหมาย
กําหนดครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นด้วยหรือรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้โปรดกรุณายกมือครับ สมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่าน
มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้เงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญท่านายกฯ เจ้าของญัตติครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการใช้จ่ายเงินรางวัล เงินรางวัลจํานวน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจ่ายจํานวน ๓,๘๖๙,๐๐๐ บาท
โดยหลักการดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ดําเนินการ
จํานวน ๔ โครงการ จํานวนเงิน ๓,๘๖๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. สํานักการช่าง
๑.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๓ ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม
จํานวนเงิน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หอนาฬิกา (เพิ่มเติม) จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย (เพิ่มเติม) จํานวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สํานักปลัดเทศบาล
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม (เพิ่มเติม) เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จํานวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ

๖

โดยมีเหตุผล เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกเทศมนตรี

ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการใช้จ่ายเงินรางวัล เนื่องจากเงินรางวัลเป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ต้องนํามาตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจ
ถ่ายโอนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ให้พัฒนาดําเนินโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นลําดับแรก
และเร่งรัดดําเนินการใช้จ่ายเงินรางวัลที่ได้รับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น กระผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครับ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
สุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ

นายสุรชัย ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานที่เคารพครับ
สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับญัตติขอความเห็นชอบในการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราได้รับ
รางวัลจากการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ทางคณะผู้บริหารได้นําเสนอโครงการที่
เสนอเข้ามาขอรับความเห็นชอบจากสภา จํานวน ๔ โครงการ จํานวนเงิน ๓,๘๖๙,๐๐๐ บาท นั้นนะครับ ผมเอง
ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามก็รู้สึกยินดีและเห็นด้วยกับคณะผู้บริหาร เพราะโครงการต่างๆที่
ท่านนําเสนอที่เป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนริมคลองสมถวิลเรานั้น ซึ่งขณะนี้เรากําลังพัฒนาในส่วนหนึ่งของ
ตลิ่งอยู่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีไฟ โครงการที่ ๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หอนาฬิกา ก็ถือว่าจุดนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมือง
มหาสารคาม ใครมาก็ต้องถือว่าจุดนี้เป็นจุดกลางเมือง จริงๆแล้วหอนาฬิกาเรานั้นยังไม่ได้รับการพัฒนามานานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสีใหม่ บานประตู รวมถึงไฟส่องสว่าง มีน้ําพุ ตัวหนังสือแบบทันสมัยขึ้นกว่าเดิมใครผ่านไป
มาก็สนใจชื่นชมเป็นความสง่างามของเมืองมหาสารคามของเรา ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ โดยเฉพาะโครงการที่ ๓ คือ
โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย จุดนี้ก็เหมือนกันนับว่าเป็นพื้นที่สําหรับสักการระบูชา
จําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหลายอย่าง เช่น ไฟบริเวณนั้นไม่สว่าง ถ้าทําตามแบบที่เสนอมาก็จะสว่างไสว มีรั้วอย่างดี
มีไฟเปิดได้ตลอดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถเข้ามาเคารพสักการะพระประธานกันทรวิชัยได้สะดวก
จะดูโดดเด่นขึ้น จริงๆแล้วถ้าไม่เป็นคนในพื้นที่มหาสารคามก็จะไม่ทราบเลยว่าตรงนี้มีพระประธานกันทรวิชัยอยู่ อีก
โครงการหนึ่งคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือห้องประชุมสภาเทศบาลเรา
นี้นะครับก็ใช้กันมานาน ซึ่งท่านสมาชิกกับผมเองอยู่มาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙ จนถึงทุกวันนี้นะครับ ซึ่งในความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนมีความจําเป็น เดือดร้อนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่าง ระบบท่อระบายน้ําเสีย ต่างๆเรา
ก็นํางบประมาณไปแก้ปัญหา โดยที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเอาไว้ปรับปรุงทีหลัง บัดนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เงิน
รางวัลมาก็ถือโอกาสปรับปรุงห้องประชุมสภาให้ดี อย่างบนเวทีที่ท่านประธานนั่งอยู่ก็ผุพังถึงกาลที่จะต้องทําใหม่แล้ว
ผมถือโอกาสตรงนี้ ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารที่ใช้งบประมาณที่ได้มาโดยเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ตรงนี้ก็เห็นด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน

มีท่านสมาชิกท่านใดอีกครับที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ

๗

ประธานสภาเทศบาล
นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๑ เป็นญัตติที่เราได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับเงินรางวัล ๔ ล้านบาท คือรางวัลที่ ๔ ของรางวัลธรรมาภิบาลนะครับ ผมก็
ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนการงานที่พวกเราได้ร่วมกันในการที่จะพิสูจน์ว่าเทศบาลของเราเป็นเทศบาลที่มี
ศักยภาพและมีความสามัคคีที่จะทํางานร่วมกันนะครับ เมื่อเราจะเสนอโครงการต่างๆนะครับ ถึงแม้ช่วงที่เราทํางาน
อาจจะมีเรื่องที่มีปัญหาที่จะต้องฝ่าฟันอีกมากมาย ในยามที่เราต้องรวมใจกันพวกเราก็ทําได้ดีมากๆนะครับ ก็เห็น
ข้าราชการ เห็นสมาชิกสภา เห็นภาคประชาสังคมนะครับมาช่วยกับพวกเรา สามารถบอกกับคนทั้งประเทศว่าเราเป็น
เทศบาลที่เรามีการจัดการที่ดีและมีคุณภาพนะครับ ซึ่งต้องขอบพระคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยงข้องที่ทําให้ได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาลในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลตั้ง ๔ ล้านบาทนะครับ ๔ ล้าน
บาทก็นํามาคุยกับสมาชิกสภาเทศบาล ทางข้าราชการนะครับว่าจะทําอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองของ
เรานะครับ ซึ่งทั้ง ๔ โครงการก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับ เพราะว่าเรื่องของคลองสมถวิลที่เราปรับปรุงใหม่
ช่วงนั้นเราใช้เงินสะสมซึ่งเรียกว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วน แต่ในส่วนเรื่องไฟฟ้าเราประเมินว่ายังไม่เข้าข่ายว่าจําเป็น
เร่งด่วนเลยต้องแยกเรื่องไฟฟ้าไว้ทีหลังนะครับ และตอนนี้เรื่องไฟฟ้าเราก็คิดว่าจะมาใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลอง
สมถวิลให้สวยสง่างามนะครับ ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่หอนาฬิกานะครับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นสถาปัตยกรรม
ที่งดงามในเขตเทศบาล ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะสร้างในสมัยคุณพ่อบุญช่วย อัตถากร นะครับ ปี ๒๕๐๕ นะครับ ปีผมเกิด
พอดีนะครับซึ่งพวกเราภูมิใจว่าในบ้านในเมืองของเรานี่บริเวณที่มีความสง่างาม มีความสวยสดงดงามและเราจัดพิธีตัก
บาตรตอนเช้า พิธีสําคัญๆ รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ งานสงกรานต์มีกิจกรรมสําคัญมากมายนะครับ พื้นที่หอนาฬิกาคือหัวใจ
สําคัญของกิจกรรมต่างๆ เป็นหน้าเป็นตาของคนเมืองมหาสารคามนะครับ เราคิดว่าหอนาฬิกาของเราเป็นหอนาฬิกาที่
สวยที่สุดในประเทศไทย นะครับ อันนี้เราก็จะต้องปรับปรุงให้สวยสง่างาม และก็การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพระกันทร
วิชัยนะครับ ซึ่งได้ให้งบเพิ่มเติมอีก ๘ แสนบาท ซึ่งงบที่ผ่านมาก็ได้ไปทํารายละเอียดแล้วจําเป็นต้องเพิ่มเติมนะครับ ก็
คิดว่าพระประธานกันทรวิชัยก็จะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ทําให้แขกบ้านแขกเมืองมาเมืองมหาสารคามแล้วมีความหมาย
ขึ้นนะครับ และสุดท้ายก็คือห้องประชุมเทศบาลของเรานะครับที่เราพูดกันนะครับว่า ๗-๘ ปีที่ผ่านมาเราทําเพื่อพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเราก็คือศักดิ์ศรีของประชาชนเช่นกัน รวมถึงห้องประชุมนี้ก็เป็นที่เราประชุมอนุมัติ
งบประมาณเป็นหลายร้อยล้านนะครับ เป็นจุดที่รับรองคนมาดูงาน มาเยี่ยมเรา ฉะนั้นแล้วห้องนี้เรียกว่าเป็นหน้าเป็น
ตาให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มี
ความสวยงามนะครับ และก็มีสิ่งองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้สมศักดิ์ศรีกับเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา
ครับ ก็คงต้องขอขอบคุณชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ช่วยกันในความร่วมมือซึ่งได้มาในรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มี ท่านเลขานุการ
สภาครับ นับองค์ประชุมครับ มี ๑๕ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านผู้มีเกียรติ
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
การใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้โปรดกรุณายกมือครับ เห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน
มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ

๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ เสียง
ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๒ ญัตติที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเรียนเชิญท่านายกฯ เจ้าของญัตติครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จํานวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๘๔๓,๐๐๐บาท โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙
โดยมีหลักการดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
อํานวยความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๓๓ โครงการ
แยกเป็นงานไฟฟ้าถนน จํานวน ๑๘ โครงการ และงานบําบัดน้ําเสีย (ก่อสร้างท่อระบายน้ํา) จํานวน ๑๕ โครงการ
รวมเป็นเงิน๑๘,๘๔๓,๐๐๐บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนนจํานวน ๗,๒๔๔,๐๐๐บาท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจํานวน ๑๘ โครงการ จํานวนเงิน ๗,๒๔๔,๐๐๐บาท
งานบําบัดน้ําเสีย จํานวน ๑๑,๕๙๙,๐๐๐บาท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจํานวน ๑๕ โครงการ จํานวนเงิน ๑๑,๕๙๙,๐๐๐บาท
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยเหตุผลดังนี้ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ด้วยไม่มีงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว จึงมีความจําเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนที่ ๓ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทํา
เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙

หรือที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
เชิญท่าน สุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ

นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน
ที่เคารพครับ สําหรับญัตติที่คณะผู้บริหาร ท่านนายกฯได้นําเสนอสภาเทศบาลเพื่อขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเมืองมหาสารคาม จํานวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน
๑๘,๘๔๓,๐๐๐ บาท นั้นนะครับ ในโครงการต่างๆนั้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นการขยายผิวจราจร หรือโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ํานะครับ ซึ่งโครงการต่างๆนั้น ที่จริงแล้วก่อนที่
คณะผู้บริหารจะนําเสนอต่อสภาฯ ก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางสมาชิก พี่น้องประชาชน และหัวหน้าชุมชนต่างๆ
สําหรับพื้นที่ที่ยังเกิดปัญหา ก็มีเหลือตกค้างยังไม่หมด เราจึงเสนอโครงการก่อนที่จะเข้าช่วงฤดูฝนนะครับ ทางผมเอง
ในฐานนะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็เห็นด้วย มีถนน ซอยที่มีปัญหาบางส่วนที่ยังไม่ได้นําเสนอเข้ามา ตอนนี้ก็ได้
นําเข้ามา เช่น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ถนนนครสวรรค์ช่วง ๗๐-๗๒ ที่ทางท่าน
วศิลป์ อินศร ประธานโทษที่เอ่ยนามท่าน ที่ท่านได้บอกไว้เมื่อคราวที่แล้วก็ได้รับการบรรจุเข้ามาในครั้งนี้ครับ แต่ก็ยัง
มีบางซอยที่ยังไม่ได้เข้ามาในการแก้ไขที่เป็นท่อระบายน้ํา ถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕ ที่ทะลุออกถีนานนท์นะครับ ที่
เป็นท่อ ๔๐ ซม. ประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามที่ท่าน กิตติศักดิ์ นาคพงษ์ ท่านบอกว่าช่วงนั้นน้ําเยอะเวลาน้ําฝนมาก็ทํา
ให้ระบายน้ําไม่ทัน ผมเองก็ได้ไปดูพร้อมท่านบุญเรืองแสนผุ มันจะอยู่ระหว่างกลางนะครับ ทางทิศตะวันตกก็ท่าน
สท.บุญเรือง นะครับ ทางทิศตะวันออก ก็ท่าน สท.กิตติศักดิ์ จะอยู่กึ่งกลางพอดีไปดูแล้วแนวท่อระบายน้ําช่วงกลางก็ดี
ไปตลอดนะครับแต่มาดูเฉพาะตรงจุดที่จะต้องแก้ไข ก็เลยฝากเรียนคณะผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผอ.สํานักการ
ช่างที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ คงจะต้องแก้ไขประมาณ ๖๐-๗๐ เมตร หรืออาจจะใช้งบประมาณไม่มากเท่าไหร่
อาจจะใส่ท่อ ๖๐ ซม. ส่วนในซอยต่างๆ ท่อ ๔๐ ซม. มันดีอยู่แล้วนะครับ คงใช้งบประมาณในการดําเนินการไม่เกิน
๓-๔ แสนบาท ไม่จําเป็นต้องไปรื้อทั้งหมดนะครับ น่าจะไม่มีปัญหานะครับ ก็ถือโอกาสตรงนี้ได้ใช้เวลาสภาฯ
เพียงแค่นี้ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ ครับ

นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ในญัตติของท่านนายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๓๓ โครงการ
เป็นเงิน ๑๘,๘๔๓,๐๐๐ บาท ก็สืบเนื่องจากท่านสุรชัย นะครับ ขออนุญาตที่
เอ่ยนาม ท่านก็ได้เรียนว่าเมื่อคราวที่แล้วมีการยกเลิก ครั้งนี้ก็นําเข้ามาใหม่นะครับ แต่แบบแผนอาจจะมีการผิดพลาด
ทางเทคนิคหรือว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับ เพราะซอยนี้มันก็เกิดปัญหาถ้าให้ดียังไงก็ขอให้ไปดูให้เรียบร้อยว่าน้ํามันจะ
ไปยังไงนะครับ ผมไม่ติดใจอะไรหรอกครับว่าถ้าฝนตกเที่ยวหน้านี้น้ําไม่ท่วมบ้านผมไม่ติดใจ แต่ถ้าท่วมนี่มันก็เหนื่อย

๑๐

หน่อยนะครับ เพราะถนนซอยนี้จะรับน้ํามาจากถนนฉิมพลีเจริญ และมาจากถนนนครสวรรค์ ซอย ๑๕ ข้างวัดปัจฉิม
ทัศน์ จุดนี้จะเป็นที่ต่ํานะครับน้ําจากธนาคารกรุงไทยตรงสามแยกกาฬสินธุ์มันจะลงมาที่นี่ และก็จะมีท่อลอดจากฝั่ง
ทางติดวัดครับจะมาอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งหน้าบ้านผมมันมีท่อระบายน้ํา ๒ เส้น คราวนี้ตรงนั้นมันลอดมามันเป็นท่อเล็กนะ
ครับทําให้ระบายน้ําไม่ทัน กว่าจะไหลไปถึงฉิมพลีเจริญ ซอย ๕ แล้วกว่าจะลงไปถนนถีนานนท์นี่มันก็ใช้เวลานาน
ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ศึกษาออกแบบให้ดีๆ นะครับ แก้ไขให้มันทันหน้าฝนนี้ ผมก็คิดว่าน่าจะดี ไม่ติดใจอะไรครับถ้าครั้ง
นี้ไม่เข้า ครั้งหน้าก็ค่อยทําก็ได้ให้ก่อนหน้าฝนนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ที่จริงแล้วนะครับ ถนนหรือซอย ฉิมพลี ๕ นี้มันอยู่ในปัจฉิมทัศน์ ๑ นะครับ แต่ก่อนวัด
ปัจฉิมทัศน์มันเป็นที่ลุ่ม แล้วตรงที่บ้านท่านกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ แต่ก่อนผมก็เป็นเด็กในคุ้ม
นี้แหละครับ ก็เป็นที่ลุ่ม แล้วปกติน้ํามันจะไหลจากซอยฉิมพลีเจริญ ซอย ๕ ผ่านศูนย์
เครื่องมือกลแล้วก็ลงหนองข่านะครับ ตอนสมัยผมเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นปลาจากหนองข่า
มันจะขึ้นมาแล้วมารวมกันอยู่ตรงนี้แหละ มันเป็นที่ลุ่มมากนะครับผมรู้ชัดเจนเพราะผมเกิด
ที่นี่นะครับ พอดีมีการก่อสร้างบ้านถมขึ้นมาเลยปิดช่องทางการไหลของน้ํา น้ําก็ไหลจากสูงลงต่ําตรงไหนต่ําก็ไหลลง
ไปตรงนั้น ทีนี้การแก้ไขปัญหานั้นถ้าไม่ไปดูให้เห็นภาพชัดเจนมานั่งอยู่ในห้องแล้วก็ออกแบบ เรียบร้อยครับน้ําไม่รู้จะ
ไปไหนก็คงจะไปบ้านท่านกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ น่ะครับอันนี้เรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับ ท่านคงจะแก้ไขล่ะครับ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มีท่านใดอีกครับที่จะอภิปรายหรือเสนอในญัตตินี้ครับ เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ รักษาพงษ์
ครับ
นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กระผมสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ นะครับ ผมสงสัยชื่อ
โครงการที่ ๑๐ และ ๑๑ ซึ่งมันเป็นโครงการที่อยู่ชุมชนอุทัยทิศ ๑ นะครับ ชื่อ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. เชือ่ มถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๕ เขต ๓ ชุมชนอุทัยทิศ ๑ กับ
โครงการที่ ๑๑ มันเหมือนกันการเขียนก็เขียนเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะซ้ําซ้อนหรือไม่ ผมรู้อยู่ว่ามันคนละเส้น
ครับ มันน่าจะแยกเป็น ๔๕/๑ หรืออะไรแยกออกไปลักษณะอย่างนั้นนะครับ ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูอีกที มันก็
จะเกี่ยวว่าทาง สตง.เขาจะท้วงติงหรือไม่ว่าถนนมันไปซ้ําซ้อนกัน ผมหารือแค่นี้ครับไม่อะไรครับ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ มีท่านผู้ทรงเกียรติท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้อีกครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านนายกฯมีอะไรอีกไหมครับ
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ ในโครงการที่ ๑๐ และ ๑๑ นะครับ ทางท่าน ผอ.ช่างมีอะไร
ที่ผิดพลาดไหม ตามที่ท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมศักดิ์
รักษาพงษ์ กล่าวถึงชื่อโครงการที่อาจจะซ้ํากัน ท่าน สท.บุญเรือง พอจะทราบไหมครับ ถ้าทราบจะได้แก้ไขเพิ่มเติม
อันหนึ่งเป็นเชื่อมครับ ไม่เหมือนกันครับท่าน สท. ครับ เป็นถนนเชื่อมนะครับ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ขอบคุณมากครับ

๑๑

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมศักดิ์ เข้าใจนะครับ เชิญท่านสมศักดิ์ อีกครั้งหนึ่งครับ

นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์
ขอโทษนะครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ผมลืมไปว่ามันมีโครงการ
อีกโครงการหนึ่งเป็นท่อระบายน้ําด้านทิศตะวันออกของวัดบูรพาส่องใต้ ท่านคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านทิศตะวันออก
ซึ่งเขาทําแล้วลองเช็คอีกทีว่ามันจะเป็นตะวันนออกหรือตะวันตก ถ้าเป็นตะวันตกก็ให้แก้ซะในที่นี้มันจะได้จบนะครับ
ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ท่านผู้ทรงเกียรติท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้มีอีกครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ มีทั้งหมด
๑๕ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ได้โปรดกรุณายกมือครับ เห็นด้วย ๑๔ ท่าน
มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๑๔ เสียง ได้มีเสียงข้างมาก
ตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ ท่านนายกฯครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดและเหตุผลตามที่ได้แนบมาตามเอกสารจึงขอ
เสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ

๑๒

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภานับองค์
ประชุมครับ มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบครับ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็น
ด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้โปรดกรุณายกมือครับ สมาชิก
เห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนด
เอาไว้

๕.๔ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ ท่านนายกฯครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ว่าด้วยการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จํานวนเงิน ๗,๒๓๕,๑๒๐ บาท
โดยมีหลักการดังนี้ โอนลด จํานวนเงิน ๗,๒๓๕,๑๒๐ บาท
๑. สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน ๓,๒๓๕,๑๒๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ตั้งไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๒๓๕,๑๒๐ บาท
๒. สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๓

- โครงการติดตั้งไฟประดับเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวนเงิน ๗,๒๓๕,๑๒๐ บาท แยกเป็น
๑. กองวิชาการและแผนงาน จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ จํานวน ๑ รายการ จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๗,๐๓๕,๑๒๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จํานวน ๕ รายการ จํานวนเงิน ๓,๗๒๒,๑๒๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จํานวน ๑ รายการ จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๑ รายการ จํานวนเงิน ๘๑๓,๐๐๐ บาท
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยมีเหตุผล เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
มีไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านพยงค์ ทัพเจริญครับ

นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติท่านคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ สําหรับญัตติของท่านนายกฯ
ที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ผมเห็นด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับกับโครงการตีเส้นจราจร
ถนนนครสวรรค์ ตั้งไว้ ๗ แสนกว่าบาทเพื่อมาตีเส้นจราจรช่วงแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ถึงสุดเขตเทศบาล
ทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะถนนสายนี้ท่านก็รู้ว่าการจราจรคับคั่ง รถวิ่งเร็วมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ครับผมก็เห็น
ด้วยเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการจราจร และก็เพื่อความสวยงามของบ้านเมืองด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภานับองค์
ประชุมครับ มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้โปรดกรุณายกมือครับ เห็นด้วย ๑๔ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่
กําหนดไว้นะครับ

๑๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่
กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๕ ญัตติที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองวิชาการและแผนงาน )
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตติที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองวิชาการและแผนงาน ) ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ
ท่านนายกฯครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
จํานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดหลักการ
และเหตุผลตามที่เสนอมากับญัตติแล้วกระผมขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครับ
ขอบคุณครับ

นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
นับองค์ประชุมครับ มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้โปรดกรุณายกมือครับ เห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนด
เอาไว้

๑๕

๕.๖ ญัตติที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตติที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองวิชาการและแผนงาน ) ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ
ท่านนายกฯครับ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๓๑ โดยมีหลักการและ
เหตุผลตามเอกสารที่แนบมาตามญัตตินี้แล้วผมจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พิจารณาอนุมัติต่อไป
ครับ ขอบคุณมากครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
รองประธานสภา
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
นับองค์ประชุมครับ มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้โปรดกรุณายกมือครับ เห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ เสียง ได้มีเสียงข้าง
มากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายธงชัย ใหม่คามิ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็น
รองประธานสภา
หรือเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุม กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ วันนี้ทุกๆท่านได้ทําหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ของท่านสมกับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ผมขอขอบคุณทุกท่านที่
ประธานสภาเทศบาล ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ การประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดประชุม
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

๑๖

