รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
........................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

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

ผู้ไม่มาประชุม

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

ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผอ.กองกิจการสภา/เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กิตติศักดิ์
๒. นายวัลลภ
๓. นายไมตรี
๔. นายบุญเจริญ
๕. นางจันทร์ดี

คณาสวัสดิ์
วรรณปะเถาว์
พรมดา
แก้วบุดดา
เจริญศิริ

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

๒

๖. นายศิริชัย
๗. นายโกพัสต์
๘. นายคุณาวุฒิ
๙. นายสิทธิพร
๑๐. นางสาวกาญจนา
๑๑. นายสุมิตร
๑๒. นางนิภาพร
๑๓. นางฉวี
๑๔. นายปราการ
๑๕. นายภาณุวัฒน์
๑๖. นางถนอมจิต
๑๗. นายบุญเรือง
๑๘. นายสิงห์ดง
๑๙. นางสุดาวรรณ
๒๐. นางพนัชกร
๒๑. นางพัชรี
๒๒. นายเศรษฐพงศ์
๒๓. นางศิริพร
๒๔. นางปรินดา
๒๕. นายสุขสรร
๒๖. นางณัฐฑิตญา
๒๗. นางอุมาพร
๒๘. นางเมตตา
๒๙. นางสาวไพจิตร
๓๐. จ่าเอกไพฑูรย์
๓๑. นายสมบูรณ์
๓๒. นางสาวทองบ่อ
๓๓. นางสาวนาฏนลิน
๓๔. นางสาววิภาพร
๓๕. นางบุษยารัตน์
๓๖. นางสาวเมริษา
๓๗. นายสันต์
๓๘. นายธราพงษ์
๓๙. นายฉกาจ

ศิริไปล์
สมสาร์
ไชยคําภา
มูลศรี
กาญจนธวัช
สมศรี
กุลมาตย์
แก้วกล้า
สุโพธิ์คํา
โพนเงิน
ชนะบุญ
วรวงค์
คงจันทร์
จิตรสม
ปะตินัดตัง
ดีสนิท
สุวรรณธาดา
มรรครมย์
รักษ์มณี
อนุแก่นทราย
คําหงษา
รินทะรึก
แพงจันทร์
รุ่งโรจน์
ทองมี
รัตนพลแสน
ทองเจริญ
ชนะบุญ
ทัศคร
ไชยศรีทา
อโนราช
เจริญบุญ
ศรีสารคาม
ปาปะตัง

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
จ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันชํานาญงาน
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตัวแทนชุมชนธัญญา ๔

๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศิระ กัณหคุณ
ผอ.กองกิจการสภา
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
ที่เคารพทุกท่านครับ ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญนั่งครับ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ องค์ประชุม ๑๖ ท่านรวมท่านประธานครับ
ประธานสภาเทศบาล ครับมีสมาชิกในห้องประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่านขาด ๑ ท่าน คือท่านชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์
ครบองค์ประชุม วันนี้มี คุณฉกาจ ปาปะตัง ตัวแทนชุมชนธัญญา ๔ ให้เกียรติเข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับการ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามออกไปอีก ๓๐ วัน คือตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามหนังสือ
จังหวัดมหาสารคามที่ มค ๐๐๒๓.๔/๗๒๐๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ้างถึงหนังสือเทศบาล
เมืองหาสารคาม ด่วนมากที่ สภาฯ ๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานว่าได้กําหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน ซึ่งครบกําหนดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่
เนื่องจากในปี ๒๕๕๙ มีประชาชนได้ร้องทุกข์ – ร้องเรียน ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจาขอความช่วยเหลือ
ให้ น ายกเทศมนตรี เ มื อ งมหาสารคามแก้ ไ ขปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มขั ง และความเดื อ ดร้ อ นที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ
นายกเทศมนตรีจึงได้เสนอญัตติที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสภา แต่ระยะเวลาในการเสนอญัตติพิจารณาไม่
ทันห้วงเวลาในการประชุมคราวนี้ เนื่องจากสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดในวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีความ
จําเป็นต้องขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วันนั้น จังหวัดพิจารณาแล้วจึงอาศัยอํานาจตาม
ความมาตรา ๒๔ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ อนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามขยายเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ออกไปอีกได้ตามความประสงค์จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอแสดงความนับถือ
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๑.๒ รางวัลและเกียรติบัตรที่เทศบาลได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน นี่คือ
รางวัลและเกียรติยศที่ทุกท่านในสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกสํานัก ทุกกองฝ่าย ตลอดเจ้าหน้าที่พนักงาน
ข้าราชการได้พร้อมใจกันทํางานจนประสบความสําเร็จ และได้มาซึ่งรางวัลเกียรติยศ ดังต่อนี้
๑) เทศบาลฯ ได้รับโล่รางวัล “ศูนย์ต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ”
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

๔

๒) ได้รับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% ”
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓) ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร จํานวน ๔ รหัส ได้แก่
(๑) EHA:๑๐๐๑ (การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร)
(๒) EHA:๑๐๐๓ (การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
(๓) EHA : ๔๐๐๑ (การจัดการมูลฝอยทั่วไป)
(๔) EHA : ๕๐๐๐ (การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ)
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (รับเกียรติบัตรวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๔) ได้รับประกาศนียบัตรร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนงดเหล้าบุหรี่
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๕) ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดมหาสารคาม จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
๑.๓ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี้นั้นมีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางวิทยุ
คลื่น FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล ขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ในระเบียบ
วาระข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่นด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาครับ
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพทุกท่าน กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ กระผมขอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามั ญ ประจํ าสภาเทศบาล ดังนี้ คณะกรรมการสามั ญ ประจํ า สภาเทศบาลเมื องมหาสารคาม คณะที่ ๑ ได้ มา
ปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙
ประชุ มเมื่อวัน ที่ ๗ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุ ม เมื่อวัน ที่ ๑๕ - ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมมี ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ ๒. นายปรีดา
รินทะรึก ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งให้ ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ
เป็นประธานกรรมการ ๒. นายปรีดา รินทะรึก เป็นกรรมการ ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่
๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงมีมติให้นํารายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป ลงชื่อ นายพยงค์ ทัพเจริญ ประธานกรรมการ นายปรีดา รินทะรึก กรรมการ
นางวิมาลา จงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณครับ

๕

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบมีไหมครับเชิญครับ เมื่อไม่มีนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ผมถือว่าไม่มีใครสงสัยในที่ประชุม ผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ ท่าน ผมจะใคร่ขอเรียนถามสมาชิกว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วย
กับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖ ท่าน เห็นเป็น
อย่างอื่นไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เห็นด้วยกับการรับรองรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ คราวที่แล้วด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
จํานวน ๑๖ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

เรื่อง กระทู้ถาม

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถามวันนี้กระทู้แรกของ คุณสังคม คําอินทร์
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดทั้ง
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ กระผมขอเสนอกระทู้เพื่อเรียนถาม ท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง โครงการที่ทางสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว มี
โครงการที่ยังมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ยังมิได้ดําเนินการมีหรือไม่
ถ้ามีเป็นเพราะเหตุใด ผมจึงขอทราบเหตุผลและแนวทางในการปฏิบัติและดําเนินการดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อท่านได้
โปรดชี้แจงในที่ประชุมเพื่อทราบครับ และพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้เข้าใจตรงกันครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบกระทู้ ของคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นพ.กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับ ท่าน สังคม คําอินทร์ ขออนุญาต
เอ่ยนามที่ได้เป็นห่วงเป็นใยในโครงการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเฉพาะการทํางานซึ่งต้องยอมรับว่าในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็การทํางานต่างๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับ ในช่วง ๒-๓
ปีที่ผ่านมานี้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับและก็มีโครงการที่เยอะมากนะครับเยอะจนท่านสมาชิกและ
พวกผมนี้นะครับ คนทํางานบางทีก็ยังสับสนนะครับว่า โครงการนี้อยู่ในปีไหนๆนะครับ บางปีโครงการเดิมมันทําใหม่ก็มี
เพราะว่า ด้วยความที่ว่ามันเยอะมาก นะครับในการทํางานส่วนของผมเอง ส่วนของผู้บริหาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ส่วนงานก็ได้มีการปรับการตรวจสอบและก็เช็คเรื่องของการ
ทํางานให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ตรงกับความ
ต้องการนะครับ ในส่วนของงบประมาณในโครงการก่อสร้างนะครับ งบประมาณปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ นะครับ

๖

ต้องยอมรับนะครับว่าบางโครงการยังมีส่วนที่เหลืออยู่ โดยโครงการในปีงบประมาณปี ๒๕๕๗ ทั้งหมดมีทั้งหมด
๗๗ โครงการ อาจจะเป็นปีที่มีงบมีโครงการเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งโครงการได้
ดําเนินการไปแล้ว ๕๐ โครงการเหลือแค่ ๓ โครงการในปีงบประมาณนะครับ และก็ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม
เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ในส่วนของรายละเอียดผมจะให้รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านคุณาวุฒิ ไชยคําภา
เป็นคนบอกรายละเอียดนะครับส่วนโครงการในปีงบประมาณในปี๒๕๕๘มี ๗๑ โครงการ เป็นโครงการในปีงบประมาณ
และก็เงินงบประมาณเพิ่มเติม ๔๙ โครงการ ดําเนินแล้วเสร็จ ๔๑ โครงการ เหลืออีก ๘ โครงการนะครับ และก็ส่วนเงิน
สะสมของ ๒๒ โครงการโดยการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ เหลือ ๔ โครงการ สรุปนะครับว่า ในปีงบประมาณปี ๒๕๕๗
มีโครงการทั้งหมด ๗๗ โครงการ ได้ดําเนินการไปแล้วเหลือประมาณ ๓ โครงการซึ่งมีปัญหาอะไรท่านรองปลัดจะชี้แจง
นะครับ ส่วนปี ๒๕๕๗ มีทั้งหมด ๗๗ โครงการเหลือในแผนปีงบประมาณ ๘ โครงการ และในเงินสะสม ๔ โครงการนะ
ครับ อยากให้ทางข้าราชการ ท่านรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านคุณาวุฒิ ไชยคําภา ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ได้นํา
เรียน ท่านประธานสภา ถึงท่านสมาชิกสภา ให้ทราบครับ ขอเชิญท่านรองปลัดครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญท่านรองปลัดฯ คุณาวุฒิ ไชยคําภา ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคุณาวุฒิ ไชยคําภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
รองปลัดเทศบาล
ทุกท่านครับ ผมขอเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกได้กล่าวไว้เกี่ยวเนื่องโครงการก่อสร้างทาง
ปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ที่ท่านสังคม คําอินทร์ ได้ถามไว้ ในปี ๒๕๕๗ ผมขอพูด
ในภาษาชาวบ้านๆที่เราเข้าใจง่ายๆ นะครับ คือมีโครงการทั้งหมด ๗๗ โครงการ โดยแบ่งเป็น ๒ อย่าง คืองบประมาณ
ปกติ และงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม เราได้ใช้งบประมาณปกติดําเนินการทั้งหมด ๕๐ โครงการ เราดําเนินการไป
แล้วทั้งหมด ๔๙ โครงการตอนนี้เหลืออยู่แค่โครงการเดี่ยวคือ โครงการที่เกี่ยวกับเครื่องออกกําลังกาย ถามว่าทําไม
โครงการนี้ถึงยังไม่ดําเนินการ ตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการในส่วนของการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องออกกําลังกาย ซึ่ง
เราเอาไปรวมกับปี ๒๕๕๘ เป็นยอดเงินประมาณ ๖ ล้านกว่าบาท ถามว่าทําไมช้าจัง ตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการ
ดําเนินการหน่อย เพราะว่ามีการตรวจสอบจาก สตง. อยากเข้มข้น เราคงจะไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงของเครื่อง
ออกกําลังกายที่จะต้องถูกตรวจสอบเราก็เลยมีกระบวนการที่จะทําหนังสือแจ้งไปหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่เขาเคยทําเรา
จะได้หาข้อมูลจากเขาใน อปท. ข้างเคียง ซึ่งในตอนนี้ก็ได้รับหนังสือตอบรับกลับมาจากหน่วยงานต่างๆที่เราได้ขอที่มี
หนังสือแจ้งเขาไปนะครับ เขาได้ตอบเราแล้วในตอนนี้ ตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติอย่าง
เป็นทางการในการที่จะออกข้อกําหนดการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งคงไม่ช้าคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ ที่คุยกันคณะกรรมการ
คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้ น่าจะได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้คืองบประมาณปกติ ทั้งหมด ๕๐ โครงการเราได้
ดําเนินการไปแล้วทั้งหมด ๔๙ โครงการ เหลือ ๑ โครงการคือ เครื่องออกกําลังกาย จากเงินสะสม ๒๗ โครงการปี
๒๕๕๗ เราทําเรียบร้อยหมดละครับ ทีนี้ของปี ๒๕๕๘ โครงการของเราทั้งหมด ๗๑ โครงการโดยแบ่งเป็นงบปกติ
๔๙ โครงการดําเนินการไปแล้ว ๔๑ โครงการ เหลือ ๘ โครงการ ๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
๑.โครงการเครื่องออกกําลังกาย ที่เราเพิ่มเติมมายอดเงิน ๔ ล้านบาทที่ซึ่งเราเอาไปรวมกับตัว ๒ ล้าน ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการกําหนดคุณสมบัติอยู่
๒. โครงการตีเส้นจราจร จากหอนาฬิกาถึงกุดนางใย ซึ่งเรายังไม่ได้ดําเนินโครงการ ซึ่งเราจะไปบวกกับโครงการตี
เส้นจราจรที่เราตั้งจ่ายรายการงบใหม่ของงบประมาณปี ๒๕๕๙ เราจะรวมกันยอดเงินประมาณ ๖ แสนกว่าบาทเป็น
๑ ล้านกว่าบาท คิดว่าจะไม่เกินเดือนนี้จะได้ดําเนินโครงการ
๓. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา โครงการนี้ก็มีการปรับปรุง ขณะนี้เราให้ มมส. เป็นผู้ดําเนินการออกแบบให้ซึ่ง
ขณะนี้ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ในส่วนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคิดว่าตอนนี้

๗

มมส. เขาส่งแบบแม่บทของเมืองมหาสารคาม เขาส่งงวดที่ ๓ ล่ะคิดว่าอีกสักเดือนนี้เขาคงส่งงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย และ
คงได้ดําเนินการครับ
๔. โครงการปรับปรุงพระประธานกันทรวิชัย โครงการนี้เราตั้งงบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คณะกรรมการกําหนดการใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเดิมของจังหวัดได้มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่า
คณะกรรมการมีมติเรื่องการใช้พื้นที่ของศาลากลางหลังเก่า เขามอบพื้นที่ทั้งหมด คือส่วนที่ด้านหน้าทั้งหมดนี้ให้ อบจ.
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่ง อบจ. จะมีงบประมาณในการก่อสร้างลานเมือง เพราะฉะนั้นเรามองถึงสิ่งที่เทศบาลจะได้
ประโยชน์ ในส่วนนี้เราจึงได้ชะลอการดําเนินการไว้ ซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะได้ขอสภา ในการที่จะขอไม่ใช้เงินตัวนี้เพื่อ
จะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นซึ่งมียอดเงินประมาณ ๒.๕ ล้านบาท เราจะพักตัวโครงการนี้ซึ่งเราจะไม่ทํา เพราะมติก็ของ
คณะกรรรมการจังหวัดมอบให้ อบจ. เป็นผู้ดําเนินการ เรื่องลานหน้าศาลากลางหลังเก่า
๕. โครงการหอถังสูงโครงการนี้อยู่ที่เลิงน้ําจั้น ในช่วงของการออกแบบเพราะว่าเราจะเอาไปแมทช์กับเรื่องของระบบ
บําบัดน้ําเสียด้วยนะครับ
๖. โครงการสูบน้ําอยู่หน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ โครงการนี้เป็นโครงการที่มันจะไปผนวกกับเรื่องของน้ําท่วม ในวงเงิน
๓๕๐ ล้านที่ดําเนินการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยู่ในเขตเทศบาลของเรา ส่วนโครงการนี้เราก็ต้องดูแนวโน้มว่า
ความชัดเจนของแบบของกรมโยธาจะเอื้อต่อกระบวนการของต่อเรื่องระบบสูบน้ําของเราในตัว ๔.๒ แสนบาท ถ้าเผื่อ
หมายถึงว่าระบบน้ําท่วมของกรมโยธาธิการ ถ้าเผื่อเขาวางได้ดีแล้วเงินตัวนี้เราคงไม่ได้ใช้เราก็คงต้องยกเลิก เราก็ต้อง
รอดูก่อนว่าหน้างานของเขาเป็นอย่างไร เราได้ประสานเขาในบางส่วน
๗. โครงการหนองบักกิ้งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีผลต่อเนื่องกับโครงการ ๓๕๐ ล้าน กําลังดูแนวโน้มอยู่ว่าเราจะ
ประหยัดงบประมาณได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่าเราจะทําหรือไม่ทํา ในส่วนนี้เราประสานกับกรมโยธาธิการอยู่นะครับ
๘. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะของเรา เนื่องจากเราได้เงินมาประมาณ ๙ ล้านในการมาปรับปรุงภูมิทัศน์
ในส่วนหนึ่ง ตอนนี้เราก็รอความชัดเจนของแบบอยู่ว่ารูปแบบมันจะออกมายังไงเพื่อเราจะได้เติมโครงการนั้นเข้าไป
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของบ่อขยะของเรา
ต่อไปในส่วนของปี ๒๕๕๘ ของเงินสะสมทั้งหมดของเรา ๒๒ โครงการ ตอนนี้ถามว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
เราได้ดําเนินการตามกระบวนการจบไปแล้วนะครับ แต่ว่าจะเหลือแค่ว่ามี ๔ โครงการซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการ
อยู่ซึ่งยังไม่ได้เอ่ยครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี คุณสังคม คําอินทร์ เจ้าของกระทู้ มีใครติดใจ หรือสงสัยอะไรไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ การที่กระผมได้ตั้ง
กระทู้เพื่อถามมายังคณะผู้บริหารซึ่งเกี่ยวกับงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ที่
ดําเนินการไปแล้วและที่ยังไม่ได้ดําเนินการ บัดนี้ทางกระผมและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน ก็คงได้เข้าใจในการ
จัดการบริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เล็งเห็นผลประโยชน์และเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เป็นหลัก และได้ดําเนินการไปแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการนั้นก็อยู่ในระหว่างที่กําลังดําเนินการ กระผมจึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่เอาใจใส่
ต่อพี่น้องประชาชน ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

๘

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นพ.กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ
การก่อสร้างในปีงบประมาณต่างๆนะครับ เนื่องจากที่ผ่านมาปี ๒๒๕๗ ปี ๒๕๕๘
ต้องยอมรับว่าโครงการเราเยอะขึ้น แล้วก็การที่จะทําแบบแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมีความไม่รวดเร็วเท่าที่เราอยากทํา
ส่วนในปีนี้ปี ๒๕๕๙ เราก็เคลียของเก่า บางอย่างมันเป็นเรื่องของเนื้องานที่ต้องการความละเอียด ถ้าเรื่องของน้ํา ถนน
นี้ไม่มีปัญหา เนื้องานที่มีความละเอียดอย่างเช่น หอนาฬิกา ได้ปรับแบบ ๒-๓ รอบเพื่อจะให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้สวย
ที่สุด ให้เป็นน้ําพลุ ต่างๆให้ดูดี ดูสิ่งต่างๆ ให้รอบครอบเพราะว่ามันมีผลกระทบสูง เครื่องออกกําลังต้องให้ได้
คุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่ใช่ออกไปแล้วเล่น ๒-๓ ครั้งพัง หรือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่จําเป็นต้องใช้การ
ออกแบบที่รอบคอบของเราค่อนข้างจะต้องรอบครอบ และปรับแบบหลายครั้งและก็คิดว่ามีส่วนในส่วนที่เหลือเราคิด
ว่าจะเสร็จภายในเดือนสองเดือนนี้ ในขณะเดียวกันนี้ ในปี ๒๕๕๙ เราจะตั้งเป้าให้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้ามไป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ก็เป็นป้าหมายของเรา แต่ปีที่แล้วปี ๒๕๕๙ เรารับ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ มา ตอนนี้เราก็
พยายามจะเคลียร์อันเก่าแล้วก็เสริมอันใหม่ เราก็อยากจะทําให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ นี้ นี่ก็คือความตั้งใจของเราก็จะ
พยามยามทําให้รวดเร็วที่สุดได้เตรียมการในการทํางาน บ่ายนี้ก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในการที่จะสั่งการในเรื่องของ
โครงการที่เหลือเข้าประชุมที่ห้องนายกฯด้วยนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดสนใจมาช่วยกันคิดในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี ๒๕๕๙ และในส่วนที่เหลือด้วย นําเรียนสมาชิกสภา ประธานสภาฯอีกครั้งด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี คุณสังคม คําอินทร์ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นกระทู้ถามของ
ประธานสภาเทศบาล คุณธงชัย ใหม่คามิ มี ๒ เรื่อง ขอเชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสาคามกระผม
นายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานสภาที่
เคารพครับก่อนที่ผมนําเรียนกรระทู้ถามนั้น กระผมใคร่ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้กระผมได้เกริ่นนําสักเล็กน้อย
ครับ ท่านประธานครับ อันที่จริงแล้วคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสาคามขณะนี้ ซึ่งนําโดย นพ.กิตติศักดิ์ คณา
สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้พัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามไปทุกๆมิติ ภายใต้หลักการบริหารและ
นโยบายการบริหารอย่าง ๔ คุณภาพ คือ เมืองคุณภาพ สังคมคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ และการจัดการบริหารอย่างที่มี
คุณภาพ และได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง ๓๐ ชุมชนจนสามารถหรือกล่าวได้ว่าได้
เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองมหาสารคามจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในทุกๆโครงการเกือบร้อยกว่าโครงการล้วนแล้วแต่
ที่มาจากการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ของทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองมหาสาคาม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้ง ๓๐ ชุมชน ได้
ร่วมคิด ร่วมทํากันนะครับ ทั้งที่เป็นโครงการเล็กๆ จนไปถึงโครงการใหญ่ๆ ตั้งแต่งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท จนไปถึง
งบประมาณ ๓๐๐- ๔๐๐ ล้านบาท ทั้งที่เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและงบประมาณที่
ได้ไปหาจากส่วนกลางซึ่งแล้วเป็นงบประมาณที่มีมาก และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม เน้นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานที่เคารพครับที่ผมและคณะสมาชิกสภาเทศบาลได้นําเขียนเป็นกระทู้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพียง
ส่วนน้อยนิด ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วเพียงแค่ ๒-๓ เปอร์เซ็นเท่านั้นเพื่อจะให้คณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงามและดียิ่งๆขึ้น และพี่น้องที่มีผลกระทบในซอยหรือถนนโครงการต่างๆ หรือ
กําลังดําเนินการนั้นท่านต้องการให้นํามาเข้าที่ประชุมครับท่านประธานครับ ผมและทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคือ
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อประชาชนต้องการ พวกผมก็ต้องทําหน้าที่ ฉะนั้นจึงให้มีกระทู้ถาม

๙

เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับท่านประธาน ผมขออนุญาตเสนอกระทู้ของผมครับ ข้าพเจ้าของตั้งกระทู้ถาม ท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ โครงการต่างๆที่สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้อนุมัติไปแล้วนั้นแต่ยังไม่ได้ดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดตามหนังสือสัญญากับเทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้ดําเนินการแล้วแต่ทําไปหยุดไป หรือ ทําๆ
หยุดๆ ไม่เสร็จสักทีสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซอยที่อยู่ในโครงการก่อสร้างและดําเนินการอยู่ สร้าง
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเป็นอย่างมาก เช่น โครงการที่กําลังก่อสร้างในขณะนี้ถนนริมครองสมถวิล ซอย ๒๕
อยู่ในเขต ๑ ครับและ
เรื่องที่ ๒ บางโครงการที่ดําเนินการเสร็จแล้ว เบิกเงินไปแล้วแต่ต่อมาเกิดชํารุดเสียหายบางส่วนแต่อยู่ใน
ระหว่างสัญญาค้ําประกันอยู่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้รับเหมามาแก้ไข หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิมแต่มาช้า หรือมาแต่ไม่
ทําตามเวลาทําให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก ดังนั้นกระผมจึงเรียนถาม
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ว่าท่านจะดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปอย่างไร
เรียนมาเพื่อให้ท่านได้ชี้แจงในที่ประชุม และพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านได้ทราบและเข้าใจตรงกันครับ ท่าน
ประธานครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านธงชัย ใหม่คามิ
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่ได้ทําหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดีเยี่ยม ในการทํางานร่วมกับ
เทศบาลมืองมหาสารคามในการตรวจสอบดูแลปัญหา ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในทุกๆชุมชนนะครับ ซึ่งไม่ใช่เพราะ
ท่านรองประธานสภาธงชัย ใหม่คามิ เท่านั้นผมเชื่อว่าทุกท่านได้ร่วมกันที่จะไปตรวจสอบดูแล ทุกข์ สุข ของพี่น้อง
ประชาชนในทุกๆชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูโดยตรง หรือในการที่ร่วมงานต่างๆพบเจอที่ไหนท่านก็นําเรื่องที่พี่
น้องประชาชนได้รับปัญหาต่างๆ เข้ามาปรึกษาผู้บริหารในการแก้ไปปัญหาต่างๆด้วยดีตลอดมา นี่ความสําคัญนะครับ
เพราะว่าองค์กรของเราทํานโยบาย ๔ คุณภาพ เมืองคุณภาพ สังคมคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ และการบริหารจัดการ
คุณภาพ ซึ่งการบริหารจัดการคุณภาพเป็นหัวใจสําคัญ ที่จะนําทั้ง ๓ คุณภาพข้างต้นนี้ไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งเทศบาลเมือง
มหาสารคามก็พยายามปรับปรุงการทํางานต่างๆให้ไปสู่คุณภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาต่างๆ
ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในด้านระเบียบทางราชการและก็ข้อจํากัดเรื่องของการทํางาน ข้อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากร และ
ข้อจํากัดของการทํางานที่ยังไม่มีระบบระเบียบที่มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสารคามทางผู้บริหารก็กําลังจะ
ยกระดับการทํางานโดยการใช้การปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา หรือวางแผนการทํางานไปตรวจสอบปรับปรุงการทํางาน
โดยตลอดเวลา โดยสํานักการช่างปีที่แล้วปี ๒๕๕๗ จํานวน ๗๗ โครงการ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๗๑ โครงการก็ถือว่าเป็น
จํานวนโครงการที่มากในประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีบุคลากรที่ค่อนข้างจํากัดและการทํางานที่ต้องมีการ
ปรับปรุงการทํางานให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนที่ท่านธงชัย ใหม่คามิ ได้ถามมาเรื่องของการโครงการที่โดยเฉพาะการที่
ผู้รับเหมาที่ได้ก่อสร้างตามพื้นที่ต่างๆ การทํางานการลงพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอยเทศบาลอาชา ซอย ๖ แถวหน้าบ้าน
ผมพอลงพื้นที่ปุ๊บก็จะมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนนะครับเพราะว่า การสัญจรก็ลําบากนะครับการเชื่อมต่อท่อระบายน้ํา
ก็ไม่รู้คุยกันยังไงผู้รับเหมา การแก้ปัญหาประชาชนหรือการแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ ประชาชนก็ได้รู้ถึงสิ่งที่เราออกแบบ
ไว้ บางที่อาจไม่เข้าใจตรงกัน จริงๆแล้วประชาชนก็นําเรียนกับสมาชิกนะครับว่า โทรมาหาผมเองบ้าง โทรหาสมาชิก
บ้าง โทรหาราชการบ้าง ผมก็ได้นําปัญหาต่างๆนี้มาแก้ไขเชิงระบบ โดยผ่านท่านรองไมตรี พรมดาและท่านรอง

๑๐

คุณาวุฒิ ชัยคําภา รวมทั้งผู้อํานวยการกองช่างท่านสิทธิพร มูลศรี ที่จะทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ต้องทําอยู่ตลอดเวลา แต่มีบางโครงการที่ผู้รับเหมามีปัญหาขึ้นมา เช่น ซอย ๒๕ ในซอยริมคลองสม
ถวิล ๒๕ ซอยริมคลองสมถวิล ๒๙ นี้หมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่เข้าดําเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ผมจะลงรายละเอียดอื่นๆอีก ผม
จะขออนุญาตให้ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดฯ คุณาวุฒิ ไชยคําภา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมในเรื่องนี้ได้ชี้แจงกับทางสภา
ได้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหาครับ
นายคุณาวุฒิ ไชยคําภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
รองปลัดเทศบาล
ทุกท่านครับ ตามที่กระทู้ของ ท่านธงชัย ใหม่คามิ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับในส่วนของ
คําถามที่ผมเข้าใจว่าท่านจะมุ่งไปที่ ซอย ๒๕ ริมคลองสมถวิล ๒๕ เป็นหลักนะครับ ผมขอ
ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับซอย ๒๕ ถนนริมคลองสมถวิล อย่างนี้นะครับ คือโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่มีการ
ก่อสร้างโดยผู้รับเหมานี้นะครับ ซึ่งขณะนี้ได้ถามว่าได้หมดหมดสัญญาแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เราก็
ได้หรือช่างทํางานเขาก็ได้พยายามดําเนินงานของเขา ได้มีหนังสือถามไปถึงผู้รับจ้างว่าคุณมีความประสงค์ที่จะ
ดําเนินการอย่างไรในโครงการดังกล่าวนี้ ในส่วนของลูกจ้างก็ได้มีหนังสือตอบมาที่เทศบาล เขาขอยืนยันที่จะ
ดําเนินการต่อแม้ว่าเขาจะโดนปรับเขาก็ยอมเสียค่าปรับทางด้านระเบียบราชพัสดุ ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารมีอํานาจในการ
ยกเลิกว่าจ้างหรือไม่ จริงๆแล้วมีอํานาจในการยกเลิก แต่เรามองว่าถ้าเราไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เรามองว่ามัน
จะเกิดความล่าช้า ถ้ามองในเนื้องานของซอย ๒๕ ถ้าพูดถึงงานก็เสร็จไปแล้ว ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นแล้วนะครับในส่วน
ของเนื้องาน เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามามองถึงวิธีการบริหารโครงการว่า โครงการตัวนี้จะมีความเป็นไปได้ขนาดไหน ใน
เบื้องต้นเราก็มีร่วมคิด ร่วมตัดสินใจกันว่าเราคงจะให้ผู้รับจ้างดําเนินการต่อไป โดยที่เขายืนยันจะเสียค่าปรับซึ่งขณะนี้
เราก็ได้ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลเรื่องการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เราก็คงจะได้กําชับให้ผู้ดําเนินการหรือผู้รับจ้าง
ดําเนินการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว นี่ก็คือความเป็นไปเป็นมาในขณะนี้นะครับของซอยริมคลองสมถวิล ๒๕ นะครับ
ต่อไปในเรื่องของงานโครงการที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วและก็มีความบกพร่องในเรื่องของการก่อสร้าง
หลังจากก่อสร้างตรวจรับไปแล้ว ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงถนนที่อยู่แถวโรงเรียนบ้านส่องนางใย คิด
ว่าท่านน่าจะเน้นในเรื่องของท่อระบายน้ําเส้นนี้เป็นหลัก ก็มีเรื่องไม่ว่าจะร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมมาที่เทศบาล
เมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องจากในเฟสบุ๊คของเทศบาล ตรงนี้เรารับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่พึ่งมีการวางท่อ แต่ไม่ได้มีรางวี ซึ่งปัญหาตามมาก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจในหลักการบริหารของ
ช่างอยู่ว่าก็อาจจะมีการไหลของดินที่ขุดท่อตามท่อระบายน้ําบางส่วน ก็ทําให้ดินกลบท่อด้านบนจะหายไปในเวลาที่ฝน
ตก นั้นคือปัญหาที่เราพอทราบ แต่ระยะเวลาทั้งหมดถามว่าเราแก้ไขปัญหายังไงในเรื่องของการบริหาร ในเรื่องของ
การสั่งการเทศบาลเมืองเราทํายังไง ทุกครั้งที่มีการเรียกร้องเราก็จะได้แจ้งลูกจ้างให้เขาเร่งดําเนินการโดยเร็ว ซึ่งเราก็
ได้รับความร่วมมือจากลูกจ้างเป็นอย่างดี ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมา ๓-๔ ครั้งแล้วเมื่อฝนตกก็เป็นหลุมเป็นบ่อในรอบ
๓-๔ ครั้ง เราก็แจ้งไปแก่ลูกจ้าง ลูกจ้างก็ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการที่เข้าไปแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้เราก็ตั้ง
งบประมาณเองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการทําผิวจราจรคอนกรีตเป็นการปิดด้านบน ซึ่งในอนาคตเราคิดว่าปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นก็คงจะหมดไป กราบเรียนครับผม
นายถนอม รัตนมุลตรี ต่อไปมีใครมีอะไรไหมครับเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ครับ เมื่อกระผมได้

๑๑

เรียนกระทู้ถามแล้ว และคณะผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นําเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ผมใคร่ขอเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า พี่น้องประชาชนในเขต ๑ ซอย ๒๕ นั้นท่านอยากจะเห็น
ป้ายดําเนินงาน ป้ายโครงการนี้ ขออนุญาตถามท่านประธานนะครับ กราบเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ได้นําป้าย
ดําเนินงานนั้นไปติดที่ซอย ๒๕ ริมคลองสมถวิลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ป้ายนี้เขาดําเนินงานยังไงสิ้นสุดวัน
ไหนบริษัทไหนรับผิดชอบหรือว่าจ้างตามสัญญาของเทศบาล และช่างผู้ควบคุมงานคือใคร จริงอยู่ว่าเวลาในการ
ดําเนินการหมดเวลา พี่น้องเขาอยากจะทราบครับจริงอยู่ครับว่ามันหมดเวลาในการดําเนินการแล้ว และจริงอยู่ครับว่า
ผู้รับเหมาพยายามจะดําเนินการยอมเสียค่าปรับ แต่ต้องมองด้วยจุดนี้ด้วยครับท่านประธาน มองในจุดที่ว่าพี่น้อง
ประชาชนในซอยนี้เขามีความเดือดร้อน มีความจําเป็น เป็นอย่างยิ่ง การสัญจรเข้า - ออก จากบ้านไปทํางานประกอบ
อาชีพเป็นปัญหามากครับท่าน กองดิน กองหิน กองใหญ่ๆ มีเศษวัสดุปิดช่องทางการสัญจรไปมาลําบากมาก ผมได้ไปดู
และไปเห็นและได้ถ่ายรูปไว้ด้วยเดียวจะให้ท่านประธานตอนเลิกประชุมครับ เพราะฉะนั้นอยากจะขอข้อมูล
๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ๑.๑ อยากจะเห็นป้ายโครงการครับ
๑.๒ อยากจะให้เอาเศษวัสดุ ทั้งที่เป็นทั้งหิน ทั้งดินทั้งปูน เศษวัสดุที่มันกองอยู่ที่เข้าออกในซอยที่
เป็นของเอกชน พี่น้องอยากให้เอาออกหรือทําให้สัญจรได้สะดวกกว่านี้
๑.๓ บางส่วนที่เป็นรั้วของท่านแตกพังซ่อมให้เป็นลักษณะเดิมได้ไหม นี่คือที่เขาบอกมานะครับ
ส่วนที่ ๒ ที่ท่านคุณาวุฒิ ไชยคําภา ขออนุญาตที่ได้เอ่ยชื่อท่าน ท่านเข้าใจตรงกันกับผมถูกแล้ว ก็คือตรงข้าง
โรงเรียนบ้านส่องนางใย มีพี่น้องประชาชนฝากมาว่า หลังจากทําเสร็จ เบิกแล้วตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเกิดชํารุด
จะเข้าบ้านตรงหน้าบ้าน ไม่ใช่หน้าบ้านประธาน ท่านประธานคงไม่เดือดร้อนแต่เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเขา
เดือดร้อนครับ กลัวครับขับรถเข้า-ออก มันเป็นร่องลึกได้เอาไม้เสียบไว้ ตรงนี้ขอให้ท่านได้รีบแก้ไขโดยเร็ว แต่ท่านร้อง
ไปหลายที่แล้วล่ะผมทราบแต่ผมอยากให้ท่านพูดในที่ประชุมด้วย ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนจึงนําเรียนในที่ประชุมครับ และเข้าใจในคําตอบต้องขอบขอบคุณท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และ ท่าน
คุณาวุฒิ ไชยคําภา ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อ ที่ท่านได้ตอบให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ทราบด้วย ขอบพระคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านธงชัย ใหม่คามิ อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ได้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ และก็ดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนให้กับเทศบาลเมืองของเรา นี่คือสิ่งที่เราต้องการ
มากเพราะว่าปัญหาของพี่น้องคือ คุณค่าของเทศบาลที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหามีไว้แก้ซึ่งหลาย
ปัญหาเราก็รับมาแล้วก็เข้าสู่ระบบในการจัดการติดตาม แก้ไขให้ดีที่สุด เรื่องที่ท่านได้นํามาก็คือซอย ๒๕ ก็ได้คุยกับ
ท่านรองไมตรี พรมดา ที่จะพูดคุยกับผู้รับเหมาอีกรอบเพื่อจะให้เขาดําเนินการให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุด และก็การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะไปดูตามบ้านต่างๆ ที่เดือดร้อนนะครับ และก็จะทําให้ดีที่สุด ใน
ส่วนอื่นๆนะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนเช่นกันนะครับ ในเรื่องของถนนบริเวณนครสวรรค์ ๗๐ – ๗๒ ซึ่งพอฝนตกลง
มาก็มีการยุบตัวลงและก็ได้ให้ทีมงานของสํานักการช่างไปตรวจสอบทุกครั้งที่มีฝนตก เพื่อจะได้แก้ไขให้รวดเร็วซึ่งได้ทํา
การและตรวจสอบ พี่น้องประชาชนก็มีทั้งเฟสบุ๊ค มีทั้งไลน์ อีกอันนึงก็นําเรียนท่านธงชัย ใหม่คามิด้วย เรื่องของถนน
ริมคลองสมถวิล ขรุขระ และก็การระบายน้ํายังมีปัญหา ก็ได้อนุมัติงบประมาณไป.ล้านกว่าบาทแต่ปรากฏว่าผู้รับเหมา
ไม่ได้เข้างานตามที่ได้แจ้งตามที่ทําสัญญาไว้ตอนนี้สัญญาก็หมดไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ทําตามระเบียบพัสดุ ผู้รับเหมาก็

๑๒

ยินดีที่จะเข้ามาทํามีความประสงค์ที่จะเข้ามาทําและยอมเสียค่าปรับตามระเบียบราชการ ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเร่งรัด
นะครับ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาไปดําเนินการรวดเร็วที่สุด มีคุณภาพในการ
ทํางานมีความคืบหน้าในการที่จะแก้ไขการทํางานตามระเบียบราชพัสดุ ของการทํางานตามโครงการต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับผ่านไปแล้วนะครับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ของคุณสังคม คําอินทร์
ประธานสภาเทศบาล และคุณธงชัย ใหม่คามิ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ได้ตั้งขึ้นพิจารณา มีคณะกรรมการติดตาม เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิครับ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ท่านประธาน
ที่เคารพครับในระเบียบนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา กระผม
ได้รับมอบหมายจากเลขานุการคณะกรรมการเลขานุการสภา สามัญประจําสภา เพื่อติดตามโครงการที่สภาได้อนุมัติ
แล้วให้มานําเสนอต่อที่ประชุมสภาในวันนี้ ตามที่คณะกรรมการสภาได้ออกติดตามและดําเนินโครงการต่างๆที่สภาได้
อนุมัติไปแล้วนั้น สรุปได้เป็นเรื่อง ๒ เรื่องดังต่อไปนี้
๑) มีหลายโครงการที่ผู้รับเหมาได้ทํางาน และดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วได้มีการตรวจรับเรียบร้อยงานดีมี
คุณภาพเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนหลายโครงการ เช่น โครงการจัดระเบียบสายไฟ ซึ่งคณะทํางานได้ทําหน้าที่ได้
ดีมากในนามสภาของชมเชยและปรบมือให้ครับ โครงการแอสฟัลท์ติกหน้ามอราชภัฏมาถึงโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
ประชาชนได้ชื่นชมมาตลอดเรื่อยๆ ทางสะดวกประชาชนก็ชื่นชมมา ในนามสภาก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ และโครงการที่มีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง คณะทํางานซึ่งนําโดยท่านรอง
ไมตรี พรมดา และท่าน สท.บุญเรือง แสนผุขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้ไปดําเนินงานอย่างรวดเร็วเป็นที่พออกพอใจของ
พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน ในนามสภาก็ต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พี่น้องประชาชนได้ชม
มานะครับ
๒) คณะกรรมการได้ออกติดตามได้ไปดูได้ไปเห็นนะครับ ซึ่งก็มีอยู่หลายโครงการที่กําลังดําเนินการแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างความลําบากในการสัญจรไปมาในการเข้า – ออกบ้าน ซึ่งผมได้เคย
พูดในที่ประชุมบ่อยและหลายท่านก็เคยพูดในที่ประชุมนะครับ คือเขาไม่ทราบว่าซอยที่กําลังดําเนินการอยู่นั้นไม่มีป้าย
บอกครับ บางโครงการมีครับแต่บางโครงการไม่มีป้ายนั้นสําคัญครับมันทําให้ทราบว่า เริ่มทํางานกี่ปีและสิ้นสุดวันไหน
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นช่างผู้รับผิดชอบ เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซอยนั้นท่านจะได้วางแผนในการเข้า –
ออก บางทีรถยนต์ได้ไปฝากบ้านเพื่อน หรือไปเช่าที่ประชาชนจะได้รู้ได้ทราบเพื่อที่จะได้วางแผนถูกนะครับ
เพราะฉะนั้น คณะกรรมการของสภาเทศบาลเมืองออกติดตาม อยากจะให้มีป้ายพอผู้รับเหมาได้ทําสัญญากับ
ทางเทศบาลแล้วก่อนที่จะลงงานควรจะมีป้ายไปติดไว้ก่อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนได้ทราบ มีโครงการวาง
ท่อระบายน้ําการก่อสร้างถนนแล้วจะได้วางแผนการเข้าการออกใครมีรถยนต์ก็จะได้หาที่เช่าที่ฝากรถ อันนี้คือสิ่งที่
สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านประธานช่วยหารือในที่ประชุมว่า โครงการที่กําลัง
ทําสัญญาอยู่กับทางเทศบาลแล้วมีโครงการใดบ้างและก็เอามานําเสนอในที่ประชุมให้ได้ทราบ จะได้ไปแจ้งให้พี่น้อง
ทราบเพราะเท่าที่ผ่านมาผู้รับเหมาเข้าดําเนินการไม่ได้บอก คือลงงานกันไปก่อนค่อยไปทําป้ายติด หรือบางทีลงงาน
แล้วก็ยังไม่มีป้ายติดพอบางที่ดําเนินงานเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายรูปติดเอามาประกอบและก็จ่ายเงินจะเป็นทํานองนี้ หรือ
ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นอยากเรียนท่านประธานสภา ช่วยกรุณาบอกถึงสัญญาที่ได้ทํากับทางเทศบาลแล้ว ซอยไหน

๑๓

หมู่ไหนบ้าง เพื่อที่จะได้ประกาศให้พี่น้องได้รับทราบ คณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
เรียนท่านรองไมตรี พรมดา ขออนุญาตที่ได้เอ่ยชื่อท่านนะครับ เมื่อมีหน่วยงานมาแจ้งท่านก็ได้รีบไปดูงาน บางเรื่องที่
ท่านแก้ไขได้ท่านก็รีบดําเนินการแก้ไข บางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหากันต่อไป
ก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ก็มีแค่นี้ล่ะครับ ๒ เรื่องที่คณะกรรมการสภาได้ออกติดตามโครงการที่ได้อนุมัติ
ไปแล้ว มี ๒ เรื่องที่นําเรียนในที่ประชุมดังนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับเป็นการชี้แจงที่ดีนะครับ ในการประชุมทุกครั้งๆ ก็พูดในเรื่องป้ายไม่สิ้นสุดกันสักที
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้คุณธงชัย ใหม่คามิ ได้เสนอว่า อยากให้คณะกรรมการที่มีส่วนรับผิดชอบทั้ง
ทางเจ้าหน้าที่ ที่ทําสัญญากับผู้รับเหมามีกี่โครงการ และโครงการที่กําลังก่อสร้างในขณะนี้ที่
ไม่มีป้ายกี่โครงการ และขอถ่ายเอกสารทุกโครงการในตอนนี้ มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ ท่านสมาชิกเห็น
ด้วยนะครับ ๑๖ ท่าน ท่านนายกฯครับก็ขอความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ไปถ่ายเอกสารทุกโครงการที่ทําสัญญากับ
เทศบาล หรือทําไปแล้วแต่โครงการนั้นยังทําไม่เสร็จไม่มีป้ายนะครับ ผมก็ออกไปดู เช่น สามแยกสารคามวาปีวางท่อ
ขนาดใหญ่ถึงหน้าโรงเรียนบ้านส่องนางใย นี้ก็ไม่มีป้าย ริมคลองสมถวิลนี้ก็ไม่มีป้าย และอีกโครงการหนึ่ง ถนนมนตรี
บํารุง ซอยที่ ๑ นะครับก็ไม่มีป้าย พึ่งไปขึ้นนะครับผมไปถ่ายรูปมาได้ทราบข่าวมาว่า ทางสมาชิกนั้นได้เข้าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ผมจําไม่ได้ว่าปี ๒๕๕๘ หรือ ปี ๒๕๕๙ โครงการนี้ซอยยาวประมาณ
๘๐-๙๐ เมตรได้ ฝั่งหนึ่งมีบ้านคนแค่ ๓-๔ หลัง อีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือด้านทิศใต้มีประมาณ ๕๐-๖๐ หลัง แต่ไปลงฝั่ง
ซ้ายที่มีบ้านอยู่ ๓-๔ หลัง ขอโทษนะครับที่เอ่ยนาม คุณปรีดา ก็โทรมาท่านรองไมตรี ท่านรองไมตรีก็ได้บอกเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบให้ได้บอกหยุดการดําเนินการ ให้ลื้อใหม่มาทําฝั่งด้านขวาเดียวนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับ กรุณานะครับ
เจ้าหน้าที่อย่าไปแก้อะไรช่วยกันนะครับทําให้มันถูกต้องด้วยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา เมื่อดําเนินการอยู่ให้รีบแก้ไขเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแล้วไปแก้ไขจะทําให้แก้ไขได้ยาก ริมคลองสมถวิลเหมือนกันครับ ตอกเสาเข็มเอนเอียงไปหมด เมื่อผม
ผ่านไปเขาก็บอกท่านประธานมาดูหน่อย ผมก็บอกท่านธงชัย และก็คุณปรีดา คุณบัณฑิตย์ คุณสังคมถ่ายรูปเอาไว้
แปลกครับเพราะว่าตอกเสาเข็มไม่ได้มันดุ้งออกมานะครับมันจะตกลงคลอง ส่วนท่านก็ฉลาดนะครับผู้รับเหมาก็ไปฉาบ
ให้มันเรียบแต่ไม่นานหรอกครับ ใครที่มีส่วนรับผิดชอบให้ออกไปดู ขึ้นป้ายบอกว่านายนั้นนายนี้ ซีนั้น ซีนี้ ท่านเคย
ออกไปดูไหมครับ อย่าให้มันมีปัญหาเลยครับเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่นะครับไปถ่าย
เอกสารแล้วก็มาแจกให้สมาชิกเดียวนี้เลยนะครับ ต้องการดูวันนี้ด้วย ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (คอมพิวเตอร์)

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล มหาสารคาม เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าของญัตติเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขออนุญาตขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย

๑๔

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙
โดยมีหลักการ ดังนี้ ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทําให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ และราคา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
เกณฑ์ราคากลางฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
๒. กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จํานวน ๔ เครื่อง
จํานวนเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓ เครื่อง
จํานวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
๔. สํานักการช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๒ เครื่อง
จํานวนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยมีเหตุผล เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๒ , ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ เชิญคุณบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

๑๕

นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ
ท่านประธานที่เคารพญัตตินี้กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทําให้จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานให้สอดคล้อง
ผมเห็นด้วยครับท่านประธาน
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มี ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอเรียนถามท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕ ท่านนะครับ ไม่อยู่ในห้อง
ประชุม ๑ ท่าน คือท่านชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
มีคะแนนเสียงข้างมาก ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติของนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕ เสียง
ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักปลัดฯ) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ของสํานักปลัดเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
โอนลด จํานวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๖

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม รายการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม จํานวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
๑. สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีงบประมาณคงเหลือ ขอโอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ
๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. สํานักการช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ
๑๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ)
โดยมีเหตุผล เพื่อให้มีงบประมาณมีเพียงพอ ในการดําเนินการโครงการที่มีความจําเป็น เพื่อการบริการประชาชนให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อผู้เสนอญัตติคือท่าน
ประธานสภาเทศบาล นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เสนอญัตติต่อสภานี้แล้ว
ที่ประชุมไม่ติดใจ สงสัย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ นับองค์ประชุมครับท่านเลขาฯ มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเรียนถามว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑ โครงการ โปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือ ท่าน
ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ มีคะแนนเสียงข้างมาก ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติของนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑๕ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักการช่าง /สํานักปลัด) ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเจ้าของญัตติครับ

๑๗

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จํานวนเงิน
๔,๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด จํานวนเงิน ๔,๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. งบกลาง จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เงินสํารองจ่าย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กองวิชาการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ จํานวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
จํานวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๓. กองการศึกษา จํานวน ๕ โครงการ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๒ โครงการ
จํานวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
จํานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท
๕. สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. กองสวัสดิการสังคม จํานวนเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท
๗. สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘

โอนเพิ่ม จํานวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จํานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จํานวน ๒ รายการ จํานวนเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย
จํานวน ๒ รายการ จํานวนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
๒. สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ)
โดยมีเหตุผล เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้มี
เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ ในการบริการประชาชน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
การงานที่เคารพครับ ผมสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก่อนที่ผมจะ
อภิปรายนะครับ แสดงความคิดเห็นในญัตติที่ท่านนายกฯได้เสนอนะครับ ในฐานะที่เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธาน ที่หายจากการเจ็บป่วย และได้มาทําหน้าที่
ตามปกติ ครับสําหรับญัตติที่เสนอโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ด้วยความเคารพนะครับผมมาอยู่
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับพวกท่านในการบริหารงานของท่านนายกฯ นะครับ มีญัตตินี้เป็นญัตติที่ผมถูกใจ
ที่สุดก่อนที่จะครบวาระในเดือนสิงหาคม เพราะท่านบริหารจัดการงบประมาณที่ดีที่ถูกต้องที่สุด สมัยที่ผมเป็นคณะ
ผู้บริหาร งบประมาณโครงการต่างๆที่ไม่มีความจําเป็น ซ้ําซ้อน หรือเป้าหมายของผู้ที่มาอบรม มันเป็นเพียงแค่
องค์ประกอบส่วนหนึ่ง ถ้ามีโครงการแบบนี้มากเกินไปก็ไม่เหมาะ อย่างที่ท่านเสนอโอนลดงบกลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน สํานักการสาธารณสุขฯ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการช่าง ๕๐,๐๐๐ บาท
กองสวัสดิการ ๗๗๐,๐๐๐ บาท สํานักปลัดฯ ๑๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ และรายการโอนเพิ่มที่ ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาทนั้น
ให้มาอยู่ที่สํานักการช่าง อยู่ในแผนการเคหะชุมชน ในการจะแก้ไขปัญหา ค่าวัสดุไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะช่วงนี้ก็
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เป็นฤดูฝน ก็เร่งช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชน ในส่วนกระผมก็เรียนท่าน
นายกฯโดยเป็นการส่วนตัวว่า เราจะต้องมีวัสดุเป็นของเราให้เพียงพอ เตรียมวัสดุให้พร้อมในการแก้ไขปัญหา
ยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่ท่านตั้งกระทู้ถาม อย่างกรณีที่เกิดปัญหาจากพายุฝน เกิดปัญหาเร่งด่วน ก็จําเป็นต้องมีวัสดุ
ของทางเทศบาลเอง มีหินคลุก มีทรายบ้างเพื่อจะได้พร้อม และท่านก็ได้โอนงบประมาณในโครงการย่อย ถ้าถามว่า
จําเป็นไหมโครงการอื่นๆก็จําเป็นแต่ก็โอนลดในงบที่ใช้จ่ายไม่น่าจะถึงงบที่ตั้งไว้ ในงานประเพณีต่างๆนี้โอนเข้ามาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ใช้งบให้ตรงจุดงบประมาณปี ๒๕๕๙ ก็จะสิ้นสุดอีกไม่กี่เดือน ในการนี้ท่านโอนมาใช้ประโยชน์ใน
การแก้ไขของพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรายการใหม่เรื่องไฟฟ้า ถนน และก็มีโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอย ๖ ทางทิศ
ใต้ ที่ศรีสวัสดิ์ จํานวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอย ๕ จํานวน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท ซอยนี้
จะไปทะลุถนนถีนานนท์ และขอฝากว่าให้ดูเรื่องระดับการวางท่อการไหลของน้ําให้ดีนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือโครงการ
จัดตั้งซื้อเครื่องสูบน้ํา ที่จะมาใช้สําหรับสูบน้ําที่หมู่บ้านแถวโตโยต้าก็มีความเหมาะสม โครงการสร้างฝายกั้นน้ําที่ตั้งไว้
๑๒๐,๐๐๐ บาท ก็ดีช่วยกั้นน้าํ เวลาน้ําฝนมา จะสังเกตว่าเวลาฝนตกน้ําท่วมเมื่อไม่มีฝายกั้นน้ําจะลดลงหายหมดไป
เฉยๆ ทางท่านนายกฯเองก็ได้ขอสนับสนุนจากสํานักนโยบาย กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปรับภูมิทัศน์คลองสม
ถวิลต่อไปจนถึงกุดนางใยเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองมหาสารคามของเรานะครับ และในส่วนที่มีจ้างออกแบบก็
สําคัญบางครั้งเราจะอาศัยเฉพาะสํานักการช่างไม่ได้ เวลาเราอยากจะได้รับงบอุดหนุนมาปรับปรุงก็สามารถนําแบบที่
เราจ้างออกแบบสําเร็จไว้ไปเสนอได้เลย ถ้าจะมารอก็หมดปีงบประมาณ เงินเขาก็หมด ลําพังงบประมาณของเทศบาล
ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในจุดที่เป็นโครงการใหญ่ต้องใช้งบเยอะๆ ต้องอาศัยเงิน
อุดหนุนนะครับ และทางท่านรองฯคุณาวุฒิ ได้ตอบชี้แจงกระทู้ที่เกี่ยวกับบางโครงการที่ติดขัดเราต้องดูที่แบบแปลน
ด้วย จะได้ประหยัดงบประมาณ ไหนๆทําแล้วก็ควรทําให้ทีเดียวก็ฝากไว้ตรงจุดนี้ สําหรับญัตตินี้ขอตั้งข้อสังเกตุเพียง
เท่านี้ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ เชิญท่านกิตติศักดิ์ นาคะพงศ์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ผมกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ นะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่าน
สุรชัย นะครับที่ช่วยเป็นอีกแรงในการที่จะได้มาซึ่งถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕
นะครับ ไม่ได้ทําสักทีน้ําก็ท่วมมานานแล้ว และก็ที่ดีใจจากท่านสุรชัย อีกอย่างหนึ่งคือท่านได้กล่าวถึงท่านประธานสภา
นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนิดนึงเมื่อคราวท่านป่วยที่ไปอยู่โรงพยาบาลขอนแก่น ผมก็รีบไปเพราะสมาชิกท่านอื่นเขาไปรถ
ของเทศบาลนะครับวันนั้นค่ําๆผมก็เป็นห่วงว่าท่านป่วยมากหรือยังไง ก็ปรากฏว่าท่านไม่สบายจริงๆครับ ท่านไม่ได้
แกล้งผมเห็นตอนนั้นท่านผอมมากนะครับ ก็ดีใจครับที่ได้เจอ เพราะเกือบปีแล้วที่ไม่ได้เจอท่าน ผมก็พยายามหมั่นไป
เยี่ยมท่านที่บ้าน วันนี้ท่านแข็งแรงก็ดีใจด้วยนะครับ เสียงดังฟังชัด ยังไงก็พยายามควบคุมก่อนนะครับ ขาอาจจะเจ็บ
กลัวว่าพูดดุดันแล้วเดี๋ยวเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง อาจจะเป็นปัญหาทําให้ป่วยอีก ครับญัตติของท่านนายกฯ ระเบียบ
วาระที่ ๕ ญัตติที่ ๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกฯนะครับ เพราะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นท่านสุรชัย ก็ได้พูดไปแล้ว แต่ผมก็จะขอพูดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผมนิดนึงครับ สืบเนื่องจากการที่กระผมเคยอภิปรายไว้เมื่อคราวประชุมสภา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ที่อภิปรายไว้คือถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕ นะครับว่า แต่ก่อนท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ เมตร
เป็นท่อเล็ก เดี๋ยวนี้ที่ท่านจะทําให้คือท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จะเป็นท่อใหญ่ขึ้น ไม่กี่วันนี้ฝนตกหนักมากมันก็ท่วมผมก็
ถ่ายคลิปไว้อยู่ ก็อยากจะเอาให้สมาชิกได้ดูว่ามันท่วมมากแค่ไหน สําหรับผมมันท่วมจนเคยชินแล้วนะครับ คราวนี้ก็จะ
สมหวังสักที จะได้ทําสักที วันนั้นผมถ่ายคลิบรถยนต์ฮอนด้าสีดําเขาวิ่งลงไปนิดนึง จนได้ถอยหลังกลับเพราะน้ํามันท่วม
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มากที่ถนนนครสวรรค์ ซอย ๑๕ นะครับ เพราะรถเขาเข้าไปในซอยจะขึ้นถนนนครสวรรค์นะครับ ผมก็นึกในใจว่า
เดี๋ยวก็รู้และก็ต้องถอยหลังกลับมา คราวนี้ท่านนายกฯก็บอกว่ายังไงก็ต้องแก้ไข ก็ดีใจมากที่ได้ถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕
เพราะมันจะเป็นที่ระบายน้ําจาก ซอย ธนาคารกรุงไทยสาขาสามแยกกาฬสินธุ์ น้ําจากตรงโน้นก็จะไหลลงมาที่ถนน
นครสวรรค์ ซอย ๑๕ แล้วไหลมาช่วงวัด เดี๋ยวนี้วัดปัจฉิมทัศน์ก็ถมดินที่สูง น้ําก็จะไหลมารวมกันแถวๆจุดนี้ คราวนี้
เวลาจะระบายมันจะต้องไปลงที่ถนนฉิมพลีเจริญก่อน ซอย ๕ ที่มันเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ เมตร
เป็นท่อเล็ก ตอนนี้เราทําเป็นท่อใหญ่ก็อยากจะรู้ว่ามันจะท่วมอีกไหม ถ้ายังท่วมอยู่สมัยหน้าได้กลับมาอีกก็คงต้องมา
แก้อีกล่ะครับ ครับกราบขอบคุณครับ และดีใจที่วันนี้ได้เห็นพี่ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง อย่าลืมมาร้องเพลงให้พวกน้องๆ
ฟังนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับผมก็ขอชี้แจงนะครับ ถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕ นะครับ ที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าท่านสุรชัย
ประธานสภาเทศบาล ผลักดัน ไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกครับ สมาชิกทุกท่านนี่แหละครับท่านกิตติศักดิ์ครับ
เชิญคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารตลอด
ทั้งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๒ ท่านประธานที่เคารพครับ ในญัตตินี้เป็นญัตติของท่าน
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกระผมตั้งข้อสังเกตจากการดูเอกสารจากหลักการและเหตุผล
ท่านประธานที่เคารพครับ การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง
ประชาชน ก็ต้องยึดถือความเดือดร้อนของพี้น้องประชาชนเป็นหลัก ถูกต้องแล้วครับท่านประธานที่ต้องโอนหรือโยก
เงินจากโครงการต่างๆที่เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็น เพราะในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น เรา
ก็ต้องดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่างในงานไฟฟ้าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ลมพัดกระโชกแรง บางทีเสา
ไฟฟ้าหรือโคมไฟที่เราติดตั้งไว้นานหลายปีก็ชํารุด เกิดเป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งจะไม่สะดวก ถ้า
เรามีเงินมากพอ เรามีเงินพอที่จะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหลอดนีออนหรือพวกขาไฟ หรือพวกไฟโซเดียมไป
บริการต่อพี่น้องประชาชนทั้ง ๓๐ ชุมชนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกงานหนึ่งก็คือการวางท่อระบายน้ําที่ดูจาก
โครงการต่างๆที่ได้โอนมานั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับท่านประธาน กระผมจึง
เห็นชอบกับญัตตินี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีฯ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะครับก็ต้องนําเรียน
ว่า ญัตตินี้เป็นการโอนงบประมาณ เหมือนเราปรับแผน เราวางแผนไว้แต่พอมาถึง
ช่วงหนึ่งมีความจําเป็นมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินของเราเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของเราและก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการทํางาน
ของเราคือการทํางานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและข้าราชการของเราทุกคน
ที่ผมบอกว่าเก้าอี้สี่ขานะครับ เราไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราปรับแผนจริงๆเราอยากได้เงินมากกว่านี้อีกเพราะมี
อีกหลายโครงการที่ยังค้างอยู่ ในโครงการที่โอนเพิ่มที่ไปทํา เช่น วัสดุไฟฟ้า เป็นความจําเป็นหลักของพี่น้องประชาชน

๒๑

ผมให้นโยบายว่าวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ขาด ต้องมีไว้ซ่อมแซมตลอดเวลา ห้ามบอกว่าไม่มีงบประมาณที่จะใช้จ่ายเรื่องของ
ไฟฟ้านะครับ อุปกรณ์การซ่อมแซมก็เช่นกันนะครับ ถ้าไม่มีต้องโอนมาเพราะนี่คือความจําเป็นพื้นฐาน อีกอย่างหนึ่ง
คือการจ้างการออกแบบอาคารสํานักงานเทศบาลซึ่งเราขอโอนเพิ่มอีก ๑๕๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากว่าในการประชุมกัน
เรากําหนดว่า ๓ ชั้น มาคิดใหม่ว่าในอนาคตนะครับ ๑๐ – ๒๐ ปี นะครับ ๓ ชั้นอาจไม่เพียงพอหรือถ้าจะไปสร้างเพิ่ม
ทีหลัง มันสร้างยากเพราะการคํานวณฐานรากไม่ตรงต่อเติมค่อนข้างยาก เลยคิดว่าจะก่อสร้าง ๕ ชั้นนะครับ ชั้นล่าง
เป็นที่จอดรถ และมีสํารองอีกชั้นหนึ่ง ชั้น ๒, ๓, ๔ ก็เหมือนเดิม ชั้น ๕ ก็เป็นชั้นที่เราสํารองไว้ให้จัดกิจกรรมหรือสิ่ง
ต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้งานสํานักงาน โยกย้ายอะไรต่างๆเกิดความคล่องตัว ซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาที่จะปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้ โจทย์ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราจะปรับปรุงห้องประชุมซึ่งต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือนพวกเราจะไปอยู่ที่ไหน
เพราะเทศบาลทํางานประชุมเกือบทุกวันแล้วจะไปประชุมที่ไหนนะครับ ซึ่งเป็นโจทย์ที่พวกเราคิดกันอยู่นะครับ และ
ส่วนโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะ
ถนนฉิมพลีเจริญ ๕ เราเจอทุกซอย เสริมไทยธานีเกิดทุกวันที่น้ําท่วมมาแล้วเราก็ระบายนะครับ อาจจะระบายดีขึ้นแต่
เราจะทําให้ระบายได้ดีกว่านี้นะครับ เราก็คิดว่าการเพิ่มโรงสูบน้ําน่าจะเป็นความจําเป็นนะครับ ในส่วนของฉิมพลี
เจริญ ๕ ไม่ใช่เฉพาะท่านสุรชัย หรอกครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจํา สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกคนได้ไปดูพื้นที่แล้ว
เป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขยากเราจึงต้องทบทวนคิดวิเคราะห์เพื่อออกแบบให้ดี ซึ่งมีการแก้ไขแบบ ๓-๔ รอบ ทั้ง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ท่านสมาชิกผู้มีความรู้เรื่องช่าง หรือแม้นายช่างเองเพื่อจะหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม เป็น
ธรรมดาการทํางานไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ มันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตอยู่ ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขต่อไป ปัญหามีไว้
ให้พุ่งชน มีไว้แก้ซึ่งพวกเราก็ทําได้ดีแล้วในส่วนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานสมาชิกสภา
ทุกคนที่ไปดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในงบนี้นะครับก็จะมีงบของ โครงการถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕
รวมทั้งโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๖ นะครับ
จํานวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก็ยังคงมีความเดือดร้อนอยู่ ความจริงมีโครงการอื่นๆมากมายแต่เราก็จะนําเข้าในงบปี
๒๕๖๐ หรืองบปลายปีถ้าเรามีเงินเหลือเพิ่มเติม ตอนนี้ทางสมาชิกสภาก็ได้ระดมสมองในการที่จะคิดเรื่องนี้ที่จะ
แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกัน ผมขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราทุกท่านที่ได้
ระดมสมองในการจัดทํางบประมาณในปี ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนตลอดมา ผมก็ขอชื่นชมและก็หวัง
ว่าพี่น้องประชาชนคงไม่ผิดหวังที่ท่านได้เลือกสมาชิกสภาที่ทํางานด้วยความเข้มแข็ง ทํางานเป็นทีม ทํางานด้วยความ
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ท่านได้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้ดีตลอดมา รวมทั้งข้าราชการประจําที่ได้สนองตอบต่อ
นโยบายของผู้บริหารได้อย่างดียิ่งนะครับ อีกโครงการหนึ่งคือโครงการโรงสูบน้ําที่บริเวณหน้าชุมชนศรีมหาสารคาม
นะครับซึ่งปั้มน้ํามีการชํารุด ๒ ปั้ม จากทั้งหมด ๔ ปั้ม ซึ่งเราจึงตั้งงบไว้ซื้อปั้มเพิ่มเติมอีก ๒ ปั้ม ก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหา
การระบายน้ําบริเวณชุมชนศรีมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้น เราคงจะไม่มีป้ายบอกเหมือน กทม.ว่าเป็นพื้นที่รอการระบายน้ํา
ให้พี่น้องได้ไม่สบายใจ อีกโครงการหนึ่งคือโครงก่อสร้างฝายกั้นน้ํานะครับ ซึ่งตอนนี้ฝายบริเวณทางทิศตะวันออกของ
ริมคลองสมถวิล ค่อนข้างจะต่ําทําให้ภูมิทัศน์ของคลองไม่สวยงามนะครับ จะยกระดับฝายให้สูงขึ้นน่าจะประมาณสัก
เมตรกว่าๆนะครับก็จะทําให้มีน้ําเลี้ยงคลองมีเยอะสวยงามขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็สอดรับกับโครงการที่ได้รับ
อุดหนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองที่อุดหนุนมาเกือบ ๘๐ ล้านบาทนะครับ ซึ่งในอนาคตคลองสมถวิลและกุดนาง
ใยก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ และอีกโครงการคือโครงการเพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลนครมหาสารคาม นี่คือความตั้งใจ
ร่วมกันของพวกเราที่จะยกฐานะเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราเป็นเทศบาลนครมหาสารคาม ในขณะนี้ในภาค
อีสานมีเทศบาลนครอยู่ ๕ แห่ง มีอุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น โคราช และสกลนคร นะครับ เราอยากเป็นแห่งที่
๖ เป็นเทศบาลนครให้สมศักดิ์ศรีคนเมืองมหาสารคามนะครับ แต่ก็ต้องดูกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็คิดว่า
โครงการนี้มีความสําคัญที่จะทําให้พวกเรามีความภูมิใจและทําให้เมืองของเราเจริญขึ้น สมกับพวกเราตั้งใจร่วมกันครับ
ขอบคุณมากครับ

๒๒

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ ๒ ท่าน คือ คุณชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ และ
คุณวิมาลา จงรักษ์ ท่านวิมาลา ได้ลาผมแล้วนะครับท่านมีภารกิจ กระผมขอเรียนถาม
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักช่างและสํานักปลัด) สมาชิกท่านใดเห็นด้วยได้โปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนน
เสียงข้างมาก ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติของนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักการช่าง /สํานักปลัด)
จํานวน ๑๔ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

นายถนอม รัตนมุลตรี เนื่องจากล่วงเลยเวลาเที่ยงแล้ว กระผมขอพักการประชุมสภา เพื่อรับประทานอาหาร
ประธานสภาเทศบาล กลางวัน หลังจากนั้นแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกันอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น
ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันครับ ขอพักการประชุมครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับ เมื่อสมาชิกที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมช่วงบ่ายครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ ๑ ท่าน
คือ คุณวิมาลา จงรักษ์ ท่านวิมาลา ซึ่งได้ลาผมแล้วนะครับท่านมีภารกิจช่วงบ่ายนะครับ
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าของญัตติท่านนายกฯ ครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ จํานวน ๖
โครงการ โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองการศึกษาและสํานักการช่าง จํานวนรวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดังนี้
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

๒๓

๑. โครงการก่อสร้างอาคารฝึกวิชาชีพงานบ้านโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปูกระเบื้องในอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าสนามกีฬาเยาวชน ถนนนครสวรรค์จํานวน ๒๗๗,๑๒๐ บาท
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าเทศบาลเมืองมหาสารคาม จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซุ้มเมืองมหาสารคาม จํานวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
- โครงการจ้างออกแบบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือมหาสารคาม จํานวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท
(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ)
โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้งบประมาณมีความสอดคล้องกับปริมาณงาน สามารถดําเนินการได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กระผมจึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับในญัตตินี้ ขอเชิญคุณพยงค์ ทัพเจริญ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ที่เคารพทุกท่าน
กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๓ ตามญัตติท่าน
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อความใหม่ผมสงสัยอยู่ข้อที่ ๒ ของสํานักการช่าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้า
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับดําเนินการ ติดตั้งเสาไฟฟ้า (สนาม) บริเวณ
ป้ายหน้าทางเข้าเทศบาลเมืองมหาสารคาม (เกาะกลางถนนตรงข้ามบริษัท โตโยต้า มหาสารคาม จํากัด) แล้วมีขยาย
ความว่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกรวยเสาสนามกีฬาเยาวชนถนนนครสวรรค์ สงสัยว่าข้อความถูกต้องไหมครับ แค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

๒๔

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ขอให้ท่านรองฯ คุณาวุฒิ ไชยคําภา ได้ตอบญัตติด้วย
นายกเทศมนตรี
นายคุณาวุฒิ ไชยคําภา กราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายคุณาวุฒิ ไชยคําภา รองปลัดเทศบาลเมือง
รองปลัดเทศบาล
มหาสารคาม คงจะเป็นการพิมพ์ผิดครับ ที่จะดําเนินการคือบริเวณหน้าบริษัท โตโยต้า
ตรงข้ามที่เราทําป้ายตรงข้างมารินทร์ ขอแก้ไขเป็น เกาะกลางถนนตรงข้ามบริษัทโตโยต้า
ที่ทางแยกก่อนจะเข้าเทศบาล ตรงทางแยกที่เราจะเข้าเทศบาลตรงบริษัทโตโยต้าครับตรงนี้ครับ ตอนนี้ปัญหาคือตรงที่
ท่านพยงค์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้คือวรรคที่ ๒ ของข้อที่ ๒ ต้องขอแก้ไขเป็นติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกรวยบริเวณหน้าสนามกีฬา
เยาวชน ขอแก้ไขเป็น หน้าศูนย์โตโยต้ามหาสารคาม ครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

จริงๆ ข้อ ๑ เป็นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหน้าสนามกีฬาเยาวชนก็คือตรงข้าม
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตรงนี้ห้าแยก ในส่วนที่ ๒ แก้ไขไม่ใช่หน้าเทศบาลนะครับ เป็น
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จริงๆ หน้าป้ายเข้าเทศบาลตรงเกาะกลางถนนหน้า
โตโยต้า อันนี้ก็แก้หน้ากีฬาเยาวชน ข้อ ๒ เป็นหน้าป้ายเทศบาลเมืองมหาสารคามตรงเกาะกลางถนนหน้าโตโยต้า
นะครับ ข้อ ๒ ไม่ได้ระบุถนน ถนนต้องเป็นผดุงวิถีก็ขอแก้เป็นหน้าสนามกีฬาเยาวชนหน้าบริเวณเกาะกลางถนนหน้า
โตโยต้าแค่นี้ครับ และผมขอแก้หน้า ๕ ข้อความใหม่ก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล.สูง ๔ ชัน้ เป็น ๕ ชั้นและชั้นใต้ดินเพื่อ
ขอใช้เป็นสถานที่จอดรถเป็นไม่มีชั้นใต้ดินนะครับ แต่ชั้นล่างเป็นสถานที่จอดรถจริงๆ ไม่ต้องระบุหรอกครับ เอาแค่
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น เท่านั้นพอครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ไม่มี ท่านเลขานับองค์ประชุมครับ มีสมาชิกอยู่ใน
ประธานสภาเทศบาล ห้องประชุม ๑๕ ท่านไม่อยู่ ๒ ท่านคือท่านชัยเศรษฐ กับท่านวิมาลามีภารกิจนะครับ
กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติท่าน
นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสํานักการช่างและกองการศึกษา
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับมีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ได้มีเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนด
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงข้อคิดเห็น
ประธานสภาเทศบาล หรือเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุม เชิญครับ เชิญคุณพยงค์ ทัพเจริญครับ

๒๕

นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ
คณะบริหารและท่านที่เคารพทุกท่านครับ สําหรับเรื่องอื่นๆวาระที่ ๖ นี้ ผมก็มีเรื่องที่เรียน
ถามท่านประธานสภาฝากไปถึงคณะบริหารและท่านที่เกี่ยวข้องนะครับ เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างซึ่งพี่น้องในชุมชนได้ฝากถามมาที่จริงแล้ว ผมก็ไม่มีอคติกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือผู้รับเหมา แต่
ผลงานมันบอกพี่น้องในชุมชนเขาเห็น เขาก็ถามสมาชิกสภามาผมก็ต้องทําหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการ เพื่อพี่น้องผู้สัญจรไปมาและผู้เสียภาษี ท่านประธานครับเรื่องแรกที่ผมจะถามท่านประธานผ่านถึงคณะ
ผู้บริหารหรือท่านที่เกี่ยวข้องก็คือ โครงการก่อสร้างกําแพงกั้นดินริมคลองสมถวิลซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่นะครับ เรื่องมี
อยู่ว่าแผ่นป้ายบอกโครงการการก่อสร้างก็ไม่มี จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้พูดกันมาหลายครั้งคราวนี้ก็โครงการ
ใหญ่ป้ายบอกก็ไม่มี ไม่ติดไว้ พี่น้องก็ไม่รู้งานที่ทําอยู่บางช่วงที่ผมไปเห็นมา ท่านสมาชิกก็เห็นกรรมการก็เห็นนะครับ
ชาวบ้านก็เห็น ฝังเสาเข็มก็ไม่ได้ระดับคือไม่ตรงนะครับ เอียงซ้ายเอียงขวาทําให้พื้นผิวและแผ่นกั้นกันดินก็เอียงไปด้วย
มันดูไม่ได้เลยไม่สวยงามก็แสดงว่าผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงไปดูปล่อยให้เขาทําไปซึ่งก็ยากแก่การแก้ไข ผมอยากให้
กรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ เรื่องที่สอง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้องวางท่อระบายน้ํา
ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๙ โครงการนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องที่สัญจรไป
มา นี่ก็เข้าฤดูฝนอีกแล้วนะครับ ท่านประธานครับโครงการนี้สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นะครับ ก็มีเวลาทํางานอยู่ประมาณ ๕-๖ เดือน ขณะนี้ก็ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว งานก็ยังไม่ลง
มือทํานะครับ ผมก็ถามท่านประธานฝากถึงท่านผู้บริหารว่าจะทําอย่างไร หรือว่าเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ถ้ายังทํางาน
ต่อไปจะมีการปรับเงินหรือไม่ เพราะโครงการนี้มีงบประมาณค่าก่อสร้างมากถึง ๕ ล้านกว่าบาท พี่น้องประชาชนเขา
อยากรู้เพราะมีแผ่นป้ายประกาศติดอยู่แล้ว แต่ก็ยังดีที่มีติดแผ่นป้ายให้พี่น้องได้ดูแต่ก็ติดช้าไปหน่อยเพราะหมดสัญญา
แล้วจึงค่อยไปติดป้ายนะครับ เรื่องที่สาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนนครสวรรค์ซอย ๗๐-๗๒ นั้น ซึ่งก็ได้
สร้างเสร็จไปแล้ว ท่านประธานครับงานมันก็ฟ้องพี่น้องประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมาเขาก็เห็นว่างานไม่เรียบร้อย
บางช่วงก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโพรงโดยเฉพาะตรงที่มีบ่อพัก ซึ่งจะถมดินลงไปมันก็ไหลยุบลง ถนนก็เป็นหลุม พี่น้องที่มี
บ้านอยู่บริเวณนั้นเขาเดือดร้อน เขาก็ถามมาผมก็ฝากท่านประธานผ่านถึงคณะบริหารและท่านผู้เกี่ยวข้องว่าจะทํา
อย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับ เรื่องอื่นๆผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านรองนายกฯ ไมตรี พรมดา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไมตรี พรมดา
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและหัวหน้ากองฝ่าย
ที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โดยคณะกรรมการ
สามัญประจําสภา ที่ออกตรวจสอบ โครงการต่างๆ ตรงนี้เราก็ตระหนักในบทบาทและหน้าที่
ตามที่ได้สัมผัสกับเพื่อนสมาชิกและก็ทุกๆท่านได้ทํางานอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะท่านประธานสภา ซึ่งท่านเองก็หาย
ป่วยมาใหม่ๆ ก็ยังสนใจในเรื่องงานตรงนี้นะครับ พาทีมงานเราไปดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
อย่างที่เรารับทราบกันนะครับ โครงการที่ท่านนายกฯ และก็ท่านรองปลัด คุณาวุฒิ ได้ดําเนินการชี้แจงไปแล้ว แต่ละ
ปีงบประมาณโครงการของเรา โครงการเราออกไปก็ประมาณ ๗๐ กว่าโครงการของทุกปีงบประมาณ ทุกอย่างเราก็
พยายามเร่งรัดแต่ปัญหาขั้นตอนมันก็อยู่ที่ว่า หนึ่งกระบวนการ สองผู้รับเหมา ต้องแยกออกไปนะครับ เรื่อง
กระบวนการก็ต้องเริ่มตั้งแต่การสํารวจต่างๆ การเขียนแบบ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ นี่คือกระบวนการตรงนี้ก็เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ ผมเองและผู้เกี่ยวข้องก็ได้ประชุม กําชับ ติดตาม ไม่ได้เพิกเฉยเลยนะครับและก็ออกลง
พื้นที่มาโดยตลอด ทีนี้ถ้าปัญหาติดอยู่ที่ผู้รับเหมาเราก็ได้ติดต่อประสานไปนะครับ ก็ขอตอบคําถามของท่านสมาชิกที่
ได้ถามมาว่า โครงการที่กั้นดินพัง โครงการนี้เรามีปัญหาตั้งแต่ปี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตลิง่ ริมคลองมันถล่มลงมาแล้ว
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ทีนี้ดําเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ก็ ๑ ปี เต็มนะครับ เราถึงจะได้ทําโครงการตรงนี้มา พอทําโครงการออกมาแล้วอย่างที่
ท่านได้ทราบและก็ทุกๆฝ่ายก็ได้เห็น ซึ่งเราก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับสํานักการช่างก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ก็เห็นเหมือนกัน
วันนั้นผมผ่านไปผมเห็นเขาตอกเสาเข็มตอนกลางคืน ต้องเร่งทําเนื่องจากว่าเขาหมดสัญญาจ้างไปแล้วเขาก็พยายามเร่ง
ทํางานในจุดนี้ ผมผ่านไปก็เห็นเขาทําตอนกลางคืนช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มาถึงสะพานร้าน
ร.พาณิช แต่ทีนี้การเร่งทําหรือตอกเสาเข็มมันไม่ใช่ประเด็นหรือปัญหาที่จะมาโต้แย้งว่าทําผิด หรือผิดสายตาของพี่น้อง
ประชาชนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับ หลังจากที่ผมไปเห็นปัญหาแล้ว สํานักการช่างไปเห็นปัญหาแล้วเขาก็มีการส่งงวด
ผมก็คุยกับสํานักการช่างว่าส่งงานแบบนี้เราตรวจรับงานไม่ได้นะครับ ก็มีหลายท่านเป็นคณะกรรมการต่างๆที่
พิจารณา ผมก็ลงไปประชุมที่สํานักการช่าง ประชุม ๒ เรื่องใหญ่ คือ เรื่องแรกที่กั้นดินพัง เรื่องที่๒ คือตึก ๓ ชั้น ที่มี
ปัญหาของโรงเรียนเทศบาลบูรพาฯ เราก็ได้สอบถามส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ และเบื้องต้นเราก็ได้แจ้งให้
ผู้รับเหมาได้รับทราบและก็ได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วนะครับ การแก้ไขของเขาจะได้ดีหรือไม่นั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการ
สํานักการช่างนะครับที่จะลงไปตรวจสอบ ประเด็นนี้ก็พูดให้ท่านสมาชิกฯรับทราบว่าส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ได้
เพิกเฉย ได้เห็นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเรื่องตรงนี้มันกระทบกับหลายๆส่วนด้วย และก็เป็นโครงการใหญ่ที่ท่านนํา
เรียนไปแล้ว ผมก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านสมาชิกฯ และพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะ
ครับว่าเราได้เร่งรัดผู้รับเหมา และก็ได้ฝากสํานักการช่างรับผิดชอบโดยตรงนะครับ พยายามแก้ไข การเบิกงวดก็ยัง
ไม่ให้เบิก ก็ยังไม่มีใครเซ็นอนุญาตให้เบิกในตรงนี้ นี่ก็ขอนําเรียนให้สมาชิกรับทราบนะครับนี่คือโครงการที่ ๑ ส่วน
โครงการ ซอย ๙ ก็คือซอยเกียรติอะไหล่นี่ก็หมดเวลาไปแล้วอย่างที่ท่านรับทราบนะครับเป็นโครงการใหญ่ประมาณ ๕
ล้านกว่าบาท ทีนี้ลักษณะที่การไม่เข้าทํางานตามสัญญาจ้างมีอยู่ ๒ กรณี คือ ๑) เรายกเลิกสัญญา ๒) เราผ่อนปรน นะ
ครับเดี๋ยวนี้บริษัทที่รับเหมาไม่ว่าจะเป็นซอย ๒๕ ซอย ๔๕/๒ หรือซอยต่างๆ หลายๆโครงการของเรา มาสามารถเข้า
ทํางานไม่ได้ก็ต้องทําหนังสือมายืนยันมากับทางฝ่ายเราว่าคุณจะต้องเข้าไปและถูกปรับตามกติกา เราถึงจะให้หนังสือ
ผ่อนปรนให้ทําได้นะครับ นี่ก็เช่นเดียวกันโครงการ ซอย ๙ ก็ถูกปรับต่อวันหลายพันบาท เขาก็ยังยืนยันว่าจะเข้า
ดําเนินการ ตอนนี้เขาก็มาตั้งแคมป์แล้วเพื่อจะดําเนินการนะครับ เขาก็ยอมให้เราปรับตามหลักเกณฑ์ ซึ่งโครงการนี้
เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าถ้าน้ําท่วมตรงนี้ก็จะระบายไปร่องนานายคําภา มันก็จะเกิดความสัมพันธ์กับโครงการร่องนา
นายคําภา ที่เราทําอยู่ตอนนี้ ๔ ล้านกว่าบาทนะครับ ถ้าตรงนี้ทําเสร็จปัญหาตรงนี้เราคาดการว่าซอยต่างๆ จากโนน
แท่น และจากโกลบอลเฮาส์ ซอย ๕ ซอย ๖ ซอย ๘ และซอยต่างๆ น้ําจะลงมาตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถระบาย
ได้ ตอนนี้เราก็ผ่อนปรนให้ผู้รับเหมาเข้าดําเนินการตรงนี้ เราก็ค่อยติดตามไปตามระเบียบ ทีนี้เรื่องซอย ๗๐ - ๗๒
เมื่อวานนี้ผมก็ไปดูนะครับ โครงการนี้ที่รองฯคุณาวุฒิ ได้ชี้แจงไปแล้วเป็นการทําท่อเปลือยโดยที่ว่าไม่มีร่องรางวีนะ
ครับซึ่งเป็นการกลบดิน ทีนี้การกลบดินนั้นถ้าสมมติว่าเราบดอัดอย่างดีน้ําก็คงจะไม่ไหลเซาะ แต่ตรงนี้มันมีลักษณะว่า
การดําเนินการทําอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร ในเรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ซึ่งศูนย์ฯก็ได้แจ้งมาทาง
เทศบาลโดยมีประชาชนถ่ายรูป ทราบว่าร้องเรียนไป ๒ ครั้งแล้ว เราก็ได้แจ้งผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาก็ให้ความร่วมมือ
อย่างดีก็เข้าไปทํา พอไปทําฝนตกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นอีก ผมผ่านไปดูเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นๆก็เห็นรถดินไปกองดินไว้
ประมาณ ๘ กองนะครับ ในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็คิดว่าวันนี้คงจะดําเนินการ ซอย ๗๐ , ๗๒ นะครับตรงนี้ก็ขอนํา
เรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกสภาและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเทศบาล
เอง และผู้รับเหมา โครงการทุกโครงการมันก็ย่อมจะต้องมีปัญหาให้เราแก้ไข แต่ขอให้พี่น้องประชาชน ท่านสมาชิกทุก
ท่านได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เพิกเฉย แต่เราไม่สามารถชี้แจงให้ได้รู้ทุกขั้นตอนโดยละเอียดได้นะครับ สํานักการช่างก็ไม่ได้
อยู่นิ่ง ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ออกไปแก้ไข ช่างควบคุมงานก็ดีตลอดจนผู้อํานวยการสํานักการช่าง ผมก็ลงประชุม
ตลอดในเรื่องนี้นะครับ ขอพาดพิงไปถึงโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารด้วย ซึ่งสร้างตึก ๓/๒ ชั้น ทีนี้การตอกเสาเข็ม
มันผิดสเป็คนิดนึง เราคุยกันในระดับของสํานักงานคิดว่าคงจะทําสัญญาต่อท้ายได้ ซึ่งเสาเข็มแต่ละหลุมมี ๓ เข็ม แต่มี
การตอกผิดแนวนิดหน่อย สํานักการช่างก็เลยยุติเอาไว้ก่อน โดยนําเรื่องนี้เข้ามาประชุม ทีนี้มองโดยภาพรวมแล้วเรา
จะออกแบบเพิ่มอีก ๒ เสา รวมเป็น ๕ เสานะครับ เราก็ประสานไปที่ผู้รับเหมา เขาก็ยินดีที่จะดําเนินการให้ แต่ปัญหา
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ที่เกิดคือมันช้า ผู้รับเหมามาหาเมื่อเช้าก็บอกว่ายังไงพวกผมช้าไป ๑ อาทิตย์แล้วงานก็ยังไม่ดําเนินการ วันนั้นผมลงไป
ประชุมก็ให้ ผอ.สํานักการช่างต่อสายไปที่กรมฯ ปรึกษาทางกรมฯว่าถ้าดําเนินการตรงนี้แล้วเราจะทําอย่างไรต่อ โดยที่
เราได้ประโยชน์คือมีการเพิ่มเสาจากผู้รับเหมารวมเป็น ๕ เสา ทางกรมฯ บอกว่าต้องชี้แจงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
นะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรงนี้ ถึงแม้จะบอกว่าได้ปริมาณเพิ่มขึ้นก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ ซึ่งไม่ว่าจะเพิ่มหรือ
ลด ถ้ามีการผิดแบบแล้วต้องรายงาน เราสรุปได้อย่างนี้ครับเลยทําเรื่องชี้แจงไปที่จังหวัด นี้ก็ฝากไปถึงผู้รับเหมาด้วย
ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนชี้แจงอยู่ ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้าใจในตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณวศิลป์ อินศร ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายวศิลป์ อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารที่
เคารพครับ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ สําหรับที่ผมนั่งฟังการประชุมครั้งนี้มา
ตลอดจนถึงวาระอื่นๆ ก็มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านรองฯ ไมตรี ขออนุญาตที่เอ่ย
นามท่านก็ได้ชี้แจงแล้ว สําหรับผมก็ขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับ และขอความกรุณาจากคณะผู้บริหารผ่านท่าน
ประธานสภาด้วยนะครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธาน สาเหตุการก่อสร้างที่ดําเนินการมาก็เสร็จแล้ว ซอยทางแยก
๗๐-๗๒ นั้น พอดีอยู่ในพื้นที่ของผม ชุมชนส่องเหนือ แรกๆผมก็ไม่อยากจะอภิปรายหรอกเพราะว่ามีท่านสมาชิกท่าน
ธงชัย ใหม่คามิ ท่านพยงค์ ทัพเจริญ ตลอดทั้งท่านคุณาวุฒิ ไชยคําภา ก็ได้อภิปรายกันไปเป็นบางส่วนแล้ว ขออนุญาต
ที่เอ่ยนามท่าน แต่ผมขอความกรุณาจากคณะผู้บริหารผ่านประธานสภาด้วยนะครับ คือว่าโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําจาก ซอย ๗๐-๗๒ นั้นก็เป็นเงินงบจ่ายขาดเงินสะสม ค่าก่อสร้าง ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท แล้วพอดีผมก็มาเห็น
อีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมอีกเหมือนกันนะครับ โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็มีโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรก็ที่เดียวกัน ซอย ๗๐-๗๒ ที่เดียวกันท่านประธาน ทําไม
ผู้บริหารไม่เอามารวมเป็นโครงการเดียวกันจะได้ให้ผู้รับเหมาทําควบคู่ไปเลย เหมือนกับที่เขากําลังก่อสร้างอยู่ที่ชุมชน
อุทัยทิศขณะนี้ เห็นไหมเขาทําควบคู่กันไปสว่างหู สว่างตาสวยงาม มันเข้าในระบบนโยบายของท่านนายกฯอยู่แล้วนะ
ครับ เมืองคุณภาพก็นี่แหละแต่ตรงนี้ทําไมไม่เอารวมเป็นโครงการเดียวกัน แล้วให้ผู้รับเหมาดําเนินการควบคู่กันไปมัน
ก็จะได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหา นี่แยกกันก็มีปัญหา ๓-๔ ครั้ง ผมก็เห็นใจผู้รับเหมาพอฝนตกมาไม่รู้ว่าดินยุบไปไหน
ไปแก้ครั้งที่ ๒ เอาดินมาถมอีกก็ยุบลงไปอีก แก้ครั้งที่ ๓ เมื่อวานนี้ ถ้าผมมาทันผมไม่ให้เอาลงหรอกพอลงเวลาฝนตก
ลงมาหน้าบ้านผมเข้าไม่ได้เลย เละเทะหมดไปดูสิครับ พอดีเขาก็เอาต้นตะขบมาปลูก ตรงท่อที่มันเป็นโพรงแล้วจะมี
นักข่าวมาถ่ายรูป ผมขอร้องว่าอย่าเห็นแก่ผมด้วย เขาจะไปออกรายการเก็บตกไหนก็ไม่ทราบ เขาก็เลยไม่ถ่าย ก็เป็น
ลูกหลานผมนี่หละเขาเลยยอมไม่ถ่ายรูป อันนี้ล่ะผมก็เห็นใจผู้รับเหมาเพราะไปซ่อมทั้ง ๓ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้
เวลาบ่ายสองโมง ผมก็นั่งดูอยู่ที่นั่น อันนี้ขอเถอะครับขอคณะผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภา ขอให้ดําเนินการ
ขยายผิวจราจรให้ผมเร็วๆด้วย จะได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ โครงการขยายผิวจราจรนี่ก็งบจ่ายขาดเงินสะสมเหมือนกัน
๖๗๘,๐๐๐ บาท ถ้าผมจําไม่ผิด แทนที่จะนําไปรวมกัน ผมก็ต้องขอย้ําอีกว่าแทนที่จะรวมกันเพื่อก่อสร้างควบคู่กันไป
เลยปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ ขอความกรุณาเร่งให้ผมด้วยก็เหมือนในแผนพัฒนาสามปีเขาก็บอกอยู่แล้ว
๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตรงไหนโครงการไหนประชาชนเดือดร้อน โครงการไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็สามารถนํามา
จัดทําก่อนได้ ตรงนี้ก็ขอฝากท่านประธานครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับ เป็นการอภิปรายที่มีประโยชน์มากครับ เชิญคุณสุภาพร ทองสุริชัยศรี ครับผม
ประธานสภาเทศบาล

๒๘

นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ดิฉัน นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๑ ตามที่ดิฉันได้ไปดูงานต่างๆ กับคณะท่านสมาชิกสภานะคะ
ไม่เคยเจอช่างผู้ควบคุมงานเลยมีแต่ผู้รับเหมา ชาวบ้านพอเห็นคณะสมาชิกสภาเทศบาลไปก็ตรงเข้ามาหาดิฉันเลย
และก็ร้องเรียนต่างๆว่าอย่างงั้นอย่างงี้ เกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะ พูดง่ายๆเช่น ไม่มีป้ายโครงการ ไม่รู้ ไม่ทราบว่าเป็น
โครงการอะไร เริ่มเมื่อไหร่ แล้วเสร็จวันไหน ใครคุมงาน หมดสัญญาวันไหน หรืออะไรทํานองนี้ล่ะค่ะชาวบ้านเขาถาม
มา เรื่องป้ายนี้ดิฉันสงสัยว่าคงจะราคาแพงมากเลยนะคะท่านประธาน อย่างซอย ๒๕ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะ
คะดิฉันขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยติดตามเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ แต่ก็มีหลายโครงการที่ดิฉันไปดูนะ
คะท่านประธานทําดีมีคุณภาพสวยงาม อันนี้ชาวบ้านเขาภูมิใจมากค่ะแต่มันก็มีส่วนน้อยมาก ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ออกไปดูเนื้องานจริงๆค่ะท่านประธาน ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆขอบคุณมากค่ะ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นอีกครับ เชิญคุณบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ
ท่านประธานที่เคารพครับ มีเรื่องที่จะเรียนถามท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบ เรื่องนี้พี่น้องชุมชนธัญญา ๒ ซอยมหาชัยดําริห์ ๕ หรือเรียกว่า ซอยเด็กแซว ฝากถาม
ว่าการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอย ๕ มหาชัยดําริห์ เริ่มดําเนินการเจาะขุดวางท่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน ไม่มีการ
บอกวันทําการ วันจะสิ้นสุดการก่อสร้าง งบประมาณเท่าไหร่ ใครเป็นผู้คุมงาน ใครเป็นผู้ตรวจรับงาน พี่น้องบอกว่าไม่
มีการติดป้ายบอกเลยครับ รู้แต่เพียงว่ามาขุดวางท่อ และมาเจาะถนนขุดดินได้วางท่อระบายน้ําประมาณ ๒๐๐ กว่า
เมตร ก็หายไปประมาณ ๑ อาทิตย์กว่าก็มาทํางานต่อ ได้ประมาณ ๕๐๐ เมตรถึงกลางซอยก็หายไปอีกตอนนี้
ประมาณ ๑ อาทิตย์แล้วครับที่ไม่เห็นผู้รับเหมากลับมาทํางานเลย และขุดเจาะตั้งแต่ถนนราษฎรอุทิศถึงหน้าบ้าน
ประธาน อสม.ชุมชนธัญญา ๒ แล้วก็หายไปเป็นเวลานานนะครับ เวลาฝนตกมาถนนลาดเอียงน้ําฝนไหลลงบ้าน
ประธาน อสม.ได้รับความเดือดร้อนมาก รถยนต์ก็หลบกันลําบากพี่น้องในชุมชนมหาชัยดําริห์ ซอย ๕ ฝากถามมาว่า
ผู้รับเหมางานในซอยนี้จะทํางานต่อไปหรือไม่พี่น้องฝากถามถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในโครงการนี้
สุดท้ายขอฝากเรื่องฝาท่อระบายน้ําแตก ชํารุด ซอยตันร้าน ก.ไดนาโม แยกถีนานนท์พี่น้องในซอยฝากมา ฝากเรื่องฝา
ท่อแตกยังอยู่ในสัญญาจ้าง ฝากช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นอีกครับ เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๑ ครับ ท่านประธานที่เคารพครับในช่วงที่ผมได้อภิปราย
นั้นผมขอหารือท่านประธานและ ท่านประธานได้ถามที่ประชุมแล้วว่าอยากจะได้รายการที่สัญญาจ้างที่เทศบาลกับ
ผู้รับเหมาอย่างละเอียด ซึ่งจะได้สอดคล้องกับโครงการที่หลายท่านได้นําเรียนในที่ประชุมนี้ครับ จะได้ทราบพร้อมแจ้ง
ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วย และท่านก็จะได้ดําเนินการด้วยครับ จะได้วันไหน ขอวันนี้นะครับท่านครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านนายกฯ ครับ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตามเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆนะครับ ที่ทําสัญญากับ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลครับว่ามีอะไร เชิญคุณสังคม คําอินทร์ครับ

๒๙

นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่านประธานที่เคารพครับ
ในระเบียบวาระอื่นๆนี้ ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาก็ได้ออกติดตามดูงานก่อสร้างใน
โครงการต่างๆ ตอนนี้หลายโครงการเป็นสิบๆโครงการ แต่โครงการที่เกิดปัญหานั้นผมก็ขอชื่นชมสมาชิกทุกท่านที่ได้
อภิปรายในเขตของตัวเอง บางท่านก็อภิปรายถึงเขตอื่นๆด้วยทั้ง ๓๐ ชุมชน ล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้น ผมก็ขอยกตัวอย่าง
เช่นซอย ๒๕ นี้ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะสมาชิกของเขต ๑ บ้านท่าน สท.สุทัศน์ ไชยบุญ ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านก็
อยู่ติดตรงนั้น เวลาท่านจะเดินผ่านออกมาแต่ละครั้งก็ต้องชะเง้อมองดูก่อนว่ามีพี่น้องประชาชนอยู่แถวนั้นมั้ย ถ้าท่าน
เดินออกมาแล้วเจอร้องเรียน ถามว่าซอยนี้เมื่อไหร่จะเสร็จท่านก็ตอบไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้ทราบว่าเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ลงมือทํางานนั้นก็ไม่มี ขนย้ายหนีไปไหนก็ไม่รู้ ไม่ทราบว่าจะดําเนินการได้เมื่อไหร่ จริงอยู่ว่าเขาไม่ทิ้งงานแต่ไม่ทราบ
ว่าเขาจะทําเวลาไหน แต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันมีทุกวัน แล้วก็ตัวอย่างเช่นการปรับภูมิทัศน์ริมคลอง
สมถวิลที่พวกเราพูดกันว่าการตอกเสาเข็มที่มันคดโค้ง และก็ตอนวางพนังกันดินน่ะมันจะชํารุดอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะ
สมาชิกเขต ๒ ที่มีความเดือดร้อนมีความต้องการอยากให้งานเสร็จสิ้น ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักพี่น้องมาจากทาง
ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ก็จะผ่านเส้นนี้ไปทั้งนั้น เป็นเส้นทางเป็นหน้าเป็นตาของเมืองมหาสารคามและก็ทราบ
ว่าตอนกลางคืนไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือจะเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพี่น้องประชาชน ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังคณะบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดําเนินการเรื่อง ไฟฟ้าส่อง
สว่าง ติดตั้งสัญญาณว่ามีเครื่องจักร มีเหล็กอุปกรณ์ต่างๆวางอยู่ ก็ขอให้เก็บให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน มาถึงถนนมนตรีบํารุง ซอย ๑ ของท่านปรีดา รินทะรึก ขออนุญาตที่เอ่ยนาม
อันนี้ท่านก็ไปดูบ่อย ว่าท่อระบายน้ําวางอีกฝั่งไม่มีประชาชนที่อาศัยอยู่แน่น แต่ฝั่งที่ทําเกิดมีพี่น้องประชาชนบ้านเรือน
หลายหลัง อันนี้ก็เกิดปัญหาแต่สงสัยคณะผู้บริหารและช่างก็คงไปเคลียร์เรียบร้อยก็คงจะเข้าใจ อย่างมหาชัยดําริห์
ซอย ๕ อยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ ท่านบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่าน ท่านก็ไปดูบ่อยซอย
เด็กแซวที่ว่า อันนี้ก็ขนเครื่องมือเครื่องจักรหนีไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะมาดําเนินการเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนก็ตกอยู่กับ
พี่น้องประชาชน ถ้าสมมติว่าโครงการต่างๆถ้าไม่กระทบจนเกิดความเดือดร้อนขึ้น คงไม่มีเกิดปัญหา ตอนนี้ถนน
เทศบาลอาชา ซอย ๖ ก็กําลังก่อสร้าง เดี๋ยวนี้ก็กําลังเดือดร้อนอยู่อยากให้ท่านคณะผู้บริหารดูแลในจุดนี้ด้วยเพราะว่า
ตรงนี้พี่น้องประชาชนฝากมา ดังนั้นผมจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารให้ดูแลซอยต่างๆที่สมาชิกสภาได้
อภิปรายและขอร้องให้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้าย เรื่องผู้รับเหมาที่ทิ้งงานด้วยครับท่าน ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
การงานที่เคารพครับ ผมก็ไม่อยากจะใช้เวลามาก ขอใช้เวลาสักเล็กน้อย สืบเนื่องเกี่ยวกับ
เรื่องการก่อสร้าง ความเห็นต่างก็ไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับ บางส่วนผมก็ได้ไปสัมผัสเอง ใน
ส่วนตัวบางคนก็รู้จักกับผู้รับจ้าง เพราะส่วนมากก็เป็นคนในจังหวัดมหาสารคาม ในทางหนึ่งก็เป็นการดีที่เราจ้างคนใน
มหาสารคามเวลามีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ยกตัวอย่างงานที่ได้สัมผัสตัวอย่างคือ ในเรื่องการออกแบบก็จะ
ขอฝากท่านประธานถึงท่าน ผอ.สํานักการช่างนะครับ เช่นโครงการที่ท่านวศิลป์ อินศร จริงๆแล้วโครงการถนน ซอย
๗๐-๗๒ ได้ผ่านงบไปแล้ว แต่ผมได้รับทราบจากทางพัสดุนะครับว่า รอบนี้ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านไปแล้วก็ยังไม่มี ผม
ก็ได้เรียนถามท่านรองฯคุณาวุฒิ บอกว่ามันจะไปอยู่อีกในช่วงหนึ่งที่จะเข้าสู่ระเบียบพัสดุ ที่จริงผมเคยคุยกับท่านรอง
ไมตรีว่าถ้าทําเฉพาะขยายผิวจราจรผมอยากให้เทศบาลดําเนินการเองด้วยซ้ําไป โดยการซื้อวัสดุดําเนินการเอง สําหรับ
ปัญหาการทํางานในส่วนของผู้รับจ้างไม่ได้มาดูเนื้องาน ไม่ได้มาดูพื้นที่จริง ยกตัวอย่างกรณีของบ้านจ่าชื่น เราอนุมัติ
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เทคอนกรีตตั้งแต่จ่าชื่นยังไม่เสียชีวิต โดยเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท พอผู้รับจ้างจะเข้าไปดําเนินการก่อสร้างคนที่มีบ้านอยู่ใน
ซอยเขาไม่ยอม บอกว่าถ้าไม่มีท่อระบายน้ําไม่ต้องมาทําอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตามตรอกซอกซอยต่างๆ ผม
เรียนด้วยความเคารพว่าผมก็ไปสัมผัสได้เห็นเขาทํา อย่างซอยเด็กแซวมันแคบแล้วจะไปวางท่อระบายน้ํา ในการตัดผิว
จราจรไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับพอตัดลงไปนี่ ทั้งท่อระบายน้ําท่อประปาแตก อย่างซอยบ้านท่านสุทัศน์มันมีท่อเชื่อมลงไป
ในน้ําคลองด้วย ถ้าจังหวะที่มีน้ําคลองขึ้นมาก็ยิ่งเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงเรื่องการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อ
จะได้ไม่มีปัญหา ในส่วนโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลที่ท่านนายกฯได้ทํา (MOU) กับทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและผู้เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่บางครั้งการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบ
ข่าวสาร ขอให้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและสื่อต่างๆ ผมเห็นด้วยและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับผม
เห็นท่านนายกฯและคณะกรรมการหลายๆฝ่ายดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเลิงน้ําจั้น ซึ่งได้งบประมาณจากสํานักงานโยธา
และผังเมืองทําพนังกั้นดินลําห้วย พื้นที่ตรงจุดนี้ผมกราบเรียนว่าอยากให้ท่านนายกฯแบ่งเป็นโซนซะ จะได้มีพื้นที่ใช้
สอยเพียงพอถ้าเราจะทําระบบบําบัดน้ําเสีย เรามีพื้นที่เพียงพอตั้ง ๔๐ กว่าไร่ที่ตรงจุดนั้น แล้ววัสดุเราไม่ได้ใช้ให้ใคร
หรือผู้รับจ้างเอาไปใช้ซะ มันจะเป็นภาระของเรา เรามีที่ดินของเทศบาลอยู่ ๖๓ ไร่ ทางเข้าโคกก่อนะครับ ตรงนั้น
เราไม่ได้ทิ้งขยะถ้าเราจะขุดหลุมเอาพวกเศษกิ่งไม้ที่ไม่ใช่ขยะพลาสติกก็น่าจะสามารถบริหารจัดการตรงนั้นได้นะครับ
ซื้อสมัยที่ผมเคยดํารงตําแหน่งเป็นคณะบริหารของเทศบาลครับ ตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทําการศึกษา
ออกแบบเกี่ยวกับการจัดการขยะแล้วแต่ทางโคกก่อเขาไม่อนุญาตซึ่งเป็นปัญหามาก เหมือนกับที่เราจะขยายพื้นที่ทิ้ง
ขยะในปัจจุบัน จะขออนุญาตซื้อที่ดินเพิ่มเติมสําหรับการจัดการบ่อขยะจนป่านนี้ อบต.หนองปลิงเขาก็ยังไม่อนุมัติ ซึ่ง
ต่อไปผมคิดว่าปัญหาขยะจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับ ทุกภาคส่วนก็คงต้องได้ร่วมมือกันแก้ไข ในเรื่องสุดท้ายเราก็ได้
รางวัลมาหลายรางวัล ไม่ว่าจะเป็นองค์กรลดคาร์บอน ผมอยากจะให้บ้านเมืองของเรามีเพิ่มที่สีเขียว เพิ่มก๊าซ
ออกซิเจนโดยการปลูกต้นไม้ในชุมชน ป่าชุมชน ในพื้นที่สาธารณะ ให้บ้านเมืองเราสีเขียวดูสวยงาม ถ้าจะให้
เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างด้วยยิ่งดี เช่น ถ้าจะมาขออนุญาตก่อสร้างต้องระบุว่าให้มีต้นไม้น่าจะดี ไม่ถึงกับจะต้อง
ออกเป็นเทศบัญญัติแต่อาจจะเป็นการขอความร่วมมือ ผมคิดว่าหลายๆส่วนคงจะให้ความอนุเคราะห์ ก็ถือโอกาส
รบกวนเวลาสภาเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นะครับก็ต้อง
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภา ที่ได้ให้คําแนะนําและดูแลปัญหาของเทศบาล
ทุกมิตินะครับ เราก็ยอมรับนะครับในการทํางานก็ต้องมีความบกพร่อง มีปัญหาที่ต้องนํามาแก้ไขนะครับ ก็จะนํา
ปัญหาที่ท่านได้เสนอทั้งหมดไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น หรือว่าเรื่องป้ายนะครับ ท่าน ผอ.คลังนะครับเรื่องป้ายของโครงการ
ก่อสร้างนะครับ ความจริงพูดหลายรอบแล้วนะครับในการทํางานก็ฝากท่านดูแลด้วยในเรื่องของการควบคุมการพัสดุ
นะครับ ที่ผู้รับเหมาได้เซ็นสัญญาแล้วก็ให้ติดตั้งป้ายนะครับ ส่วนโครงการต่างๆนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่าน วศิลป์
อินศร ที่ท่านบอกว่าโครงการต่างๆเป็นนโยบายไม่ใช่จากผมฝ่ายเดียว ที่จริงมาจากท่านสมาชิก เพราะโครงการต่างๆที่
ส่งมาที่ผมมาจากสมาชิกสภาทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะนั้นท่านจะต้องจัดการภายในเขตของท่านให้เรียบร้อย และ
โครงการต่างๆที่เอ่ยมาทั้งหมดนะครับมาจากสมาชิกสภาล้วนๆนะครับ ผู้บริหารเอาจากสมาชิกสภามาทํางานท่านว่า
โครงการมันแยกก็เกิดจากท่านแยกมานะครับ ฉะนั้นแล้วท่านก็ต้องไปแก้ไขในการเสนอโครงการนะครับ ในการที่จะ
ทํางานร่วมกันและสื่อสารกันภายในเขตให้ดียิ่งขึ้นนะครับ การทํางานของเทศบาลก็มาจากการทํางานร่วมกันนะครับ
นายกฯไม่ได้รู้หมดทุกอย่างก็ต้องอาศัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในการที่จะตรวจสอบโครงการต่างๆที่จะเข้า
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สภาทุกโครงการ ก็ฝากทุกท่านนะครับการที่ทํางานเยอะก็มีปัญหาเป็นธรรมดานะครับ บางอย่างก็เกิดจากงบประมาณ
ที่ได้รับการอุดหนุนลดลง ท่านสมศักดิ์ รักษาพงษ์ ก็เลยบอกว่างั้นเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่างบประมาณไม่พอ นี่คือ
เหตุผลในข้อจํากัด เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเหตุผลที่มาที่ไป ไม่ใช่ว่าเราอยากแยก ในงบประมาณที่ไม่เพียงพอเราก็
ลดปริมาณงานลงเพื่อที่ว่าจะพอช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็น
ท่านสมาชิกสภา พี่น้องประชาชน ผู้บริหาร ข้าราชการทุกคนที่ทํางานเพื่อพี่น้องทุกคนครับขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และคณะผู้บริหารตลอดถึงสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่าน และผู้อํานวยการสํานัก กอง ฝ่าย และพนักงาน
เทศบาลที่ให้ความกรุณาต่อผม ที่ได้ไปเยี่ยมและให้กําลังใจกับผมในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย
ครั้งที่ผ่านมา จนผมได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและดีขึ้นจนหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ทําหน้าที่ของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อเทศบาล
เมืองมหาสารคามของเราต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกๆท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้
ขอบคุณครับ
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

