รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศิระ กัณหคุณ
ผอ.กองกิจการสภา
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย
ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
ที่เคารพทุกท่านครับ ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญนั่งครับ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ลาป่วย
ประธานสภาเทศบาล ๑ ท่าน คือท่านบุญประเสริฐ พลภักดี เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม การประชุมเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้แทนจังหวัดมาร่วมประชุม คือ ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม มาแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทางฝ่ายสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามขอต้อนรับท่านด้วย
ความยินดียิ่งครับ เชิญท่านรองผู้ว่าพบปะกับทุกๆท่านครับ
นายเมธี สุพรรณฝ่าย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านถนอม รัตนมุลตรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการฯ
มหาสารคาม
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหาสารคาม
ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนทุกกองฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ และท่านผู้มีเกียรติที่รัก
ทุ ก ๆท่ า นครั บ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม ดร.โชคชั ย เดชอมรธั ญ ติ ด ราชการรั บ เสด็ จ ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ผม นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มาร่วมในการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คือ
วันนี้นะครับ ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ในนามของจังหวัดมหาสารคาม
และก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ที่กํากับดูแลเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ถือโอกาส
ได้มาพบปะกับทุกท่านอย่างเป็นทางการในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับ ก็รู้จักคุ้นเคยกับหลายท่านเป็นญาติ

๔

กัน เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่เป็นน้องกัน ผมก็พร้อมที่จะร่วมงานในฐานะเพื่อนร่วมงานกับทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ท่านนายกเทศมนตรีและทีมงาน อันนี้ก็มีความประทับใจในบรรยากาศของห้องประชุมแห่งนี้นะครับ ผมก็คงไม่กล่าว
อะไรมาก ก็ขอร่วมงานกับทุกท่านและก็ขอร่วมประชุมในโอกาสนี้ก็คงอาจจะร่วมประชุมได้ช่วงเวลาหนึ่ง ก็ขอเรียนทุก
ท่านนะครับ ว่าการพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้น นับว่ ามีความสํา คัญอย่างยิ่ งยวด เนื่องจากว่าท่า นเป็ น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ ฝ่ายราชการประจํานั้นพียงเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนการทํางานของพวกท่านเท่า
นั้นเอง และจังหวัดมหาสารคามก็พร้อมที่จะสนับสนุนการทํางานให้พี่น้องในเขตเทศบาลโดยเฉพาะเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ครับสวัสดีครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี
มหาสารคาม ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย ที่เคารพอย่างสูงนะครับ วันนี้ในนามของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ให้เกียรติสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามนะครับ มาร่วมประชุมกับเราเป็นสักขีพยานกับเรานะครับ ซึ่งทั้งฝ่ายสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายข้าราชการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนมีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับ นั่นก็เป็นผลที่เกิด
ขึ้นกับเทศบาลของเรา ทางเทศบาลทุกภาคส่วนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย ที่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ความเมตตา ให้ความช่วยเหลือในการทํางานนับว่าเป็นกําลังสําคัญใน
การช่วยเหลือเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านและก็ขอเชิญชวนพี่น้องเทศบาลลุกขึ้นยืน
และปรบมือให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ “สํานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” (Green Office) ระดับ (G ทองแดง) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
๑.๓ ท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้มอบหมาย
ให้ท่านรองฯ สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม”ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑.๔ ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ ๒ และข้อ ๕
สรุปว่า “...กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป...” จึงได้นําเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบในการประชุมครั้งนี้
๑.๕ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี้นั้นมีการถ่ายทอดเสียง
ออกอากาศทางวิทยุคลื่น FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล และมีการถ่ายทอดเสียงตามหอกระจายข่าวตามชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ใน
ระเบียบวาระข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่นด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

๕

๑.๖ ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเขตการ
ลงประชามติของท่าน
๑.๗ วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ ฉกาจ ปาปะตัง ข้าราชการบํานาญ ตัวแทนชุมชน
ธัญญา ๔ และ นายปฏิวัติ ดาหาญ ประธานชุมชนธัญญา ๔ เข้าร่วมการประชุม ยินดีต้อนรับครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาครับ เชิญครับ
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 ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
ประชุ มเมื่ อวัน ที่ ๒๘ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมื องมหาสารคาม
คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุมมี ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ ๒. นายปรีดา รินทะรึก ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ คณะกรรมการมา
ครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งให้ ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ เป็นประธานกรรมการ ๒. นายปรีดา รินทะรึก
เป็นกรรมการ ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติให้นํารายงานการประชุมดังกล่าวเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป ลงชื่อ นายพยงค์ ทัพเจริญ ประธานกรรมการ นายปรีดา รินทะรึก กรรมการ
นางวิมาลา จงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเชิญ คุณกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ครับ หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๒๒ พิมพ์
นามสกุลผมผิด ต้องเป็น ษ์ นะครับ บรรทัดเดียวกันมีอยู่ ๒ จุดนะครับ ช่วยแก้ไข

ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ครับ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอถามท่านสมาชิกว่า
สมาชิกท่านใดเห็นด้วย กับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมาชิกท่านใดเห็นด้วย

๖

โปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕ ท่าน เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เห็นด้วยกับการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๕ เสียง ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ จํานวน ๑๕ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนด

เรื่อง กระทู้ถาม

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นได้ตั้งขึ้นพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการฯ ครับ เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ กราบเรียนท่าน
เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่รักและเคารพยิ่ง กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ วันนี้ผมได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเพื่อออกติดตามงานโครงการต่างๆที่สภาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว เพื่อ
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม บันทึกข้อความตามที่คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามได้ออกติดตามงานโครงการต่างๆ โดยขอสรุปเพื่อนําเรียนให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องคณะกรรมการสามัญประจําสภา
ติดตามงานโครงการต่างๆที่ผ่านสภาฯไปแล้ว เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เนื่องจากมีการแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภาออกติดตามและทําหน้าที่ติดตาม
โครงการต่างๆที่สภาฯได้อนุมัติไปแล้วนั้น และได้อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๓๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ และมติของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทําให้ทราบและเข้าใจและได้ถ่ายรูปไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. มีงานโครงการต่างๆ หลายๆโครงการที่ผ่านสภาไปแล้ว และผู้รับเหมาได้ทําหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ทําให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามโครงการที่วางไว้นะครับ ทําดีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลายโครงการ เช่น
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย ๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน เป็นต้น นะครับ
๒. มีบางโครงการที่สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้างาน และต่อมาก็เข้าทํางาน ซึ่งกําลังทําอยู่ในขณะนี้ เช่น
โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย ๙ ถนนริมคลองสมถวิล หรือที่เราเข้าใจว่าซอยเกียรติอะไหล่กําลังดําเนินการอยู่ครับ

๗

๓. งานโครงการที่ทําและสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังทําไม่แล้วเสร็จ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
สมถวิล หน้าโรงเรียนบูรพาพิทยาคาร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖ ล้านบาทเศษ โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่มี
ความสําคัญและจําเป็นต่อพี่น้องประชาชนมากเพราะเป็นเส้นทางสายหลักของเมืองมหาสารคามก็ว่าได้ คือจะไป
ร้อยเอ็ด จะไปยโสธร ไปอุบลราชธานี อํานาจเจริญ หรืออีกหลายๆจังหวัดก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้นะครับ โครงการนี้ไม่ว่า
จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลก็ดี คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ออกติดตามตรวจสอบดูโครงการนี้ตลอดนะครับ พบว่าโครงการนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะทําให้มีภูมิทัศน์ ถนนที่สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านในแง่เศรษฐกิจก็ดี หรือใน
แง่การสัญจรไปมาก็ดี หรือในด้านความสวยงามสําคัญอย่างยิ่ง พี่น้องสนใจมากครับท่านประธานครับ แล้วโครงการนี้
ทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้ไปดู ตรวจสอบโดยภาพ โดยสายตาแล้วก็จะมองเห็นว่าไม่น่าจะแข็งแรงทนทานเท่าใดนักนะครับ
จะเป็นเพราะด้วยการออกแบบหรือจะเป็นเพราะด้วยการก่อสร้าง ก็ไม่ทราบชัดเจนและโครงการนี้ก็ได้สิ้นสุดสัญญาไป
แล้ว คือในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และก็ทราบว่ามีการต่อสัญญาไปอีก ๑๕ วัน ก็คงถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงจะ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง การต่อสัญญานั้นก็คงจะมีเหตุผลในการต่อสัญญาหรืออย่างไรก็ตามเพราะในส่วนนี้ขออนุญาตเรียน
ท่านประธานผ่านไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นําเอกสารมาประกอบหรืออธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจนะครับ จาก
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มาจนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็เป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว และก็ยังไม่แล้วเสร็จกําลังมีการ
แก้ไขปรับปรุงอยู่ในส่วนนี้นะครับ คณะกรรมการสามัญประจําสภาก็ได้มองดูและก็ถ่ายรูปมาใช้ประกอบและพิจารณา
ต่อไปนะครับ
๔. โครงการก่อสร้างกําแพง ร่องนานายคําพา ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๙ ถึงกุดนางใยนะครับ ใช้
งบประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ นั้น กําลังก่อสร้างอยู่ซึ่งสิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่ก็ยังทําไม่แล้ว
เสร็จ มีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับ คณะกรรมการสามัญประจําสภาได้ออกติดตาม คืนหนึ่งฝนตกหนักปรากฏ
ว่าพังลง ก็ได้ไปตรวจสอบ ได้ไปดูได้เห็นและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่า สาเหตุที่พังนั้นก็อาจจะหนึ่งเป็นเพราะการ
ก่อสร้าง หรือสองแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือสามส่วนประกอบของดิน เมื่อมีฝนเกิดขึ้นก็ทําให้พังได้นะครับ มองดู
โดยสภาพสายตาแล้วไม่แข็งแรงเท่าใดนักนะครับ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการฯ ก็ทําบันทึกรวบรวมเอกสารเอาไว้นะ
ครับ สิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะครับ มีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ซอย ๒๕
ถนนริมคลองสมถวิล นะครับ ซึ่งอยู่ในชุมชนธัญญา ๔ นะครับ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จนมาถึง
วันนี้เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน เกือบจะ ๗ เดือนแล้ว โครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับและก็ยังมีการทําอยู่นะครับ ใช้
เวลามากเหลือเกินครับ สิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะครับก็เรียนให้ท่านประธานได้ทราบ คณะกรรมการสามัญประจําสภาได้
ออกติดตามตรวจสอบและถ่ายรูปประกอบเพื่อพิจารณาในการดําเนินการต่อไปนะครับ คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาได้ออกติดตามงานทุกโครงการนะครับ ทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จและที่แล้วเสร็จ ก็จะทําหน้าที่ไปตามระเบียบข้อบังคับที่
กฎหมายกําหนดให้นะครับ จึงเรียนมาให้ท่านประธานและที่ประชุมได้ทราบนะครับ ลงชื่อคณะกรรมการสามัญประจํา
สภา ซึ่งมีท่านถนอม รัตนมุลตรี เป็นประธานกรรมการ ท่านสังคม คําอินทร์ ท่านปรีดา รินทะรึก ท่านธงชัย ใหม่คามิ
ท่านบุญเรือง แสนผุ ท่านสุรชัย ชมภูนุช และท่านพยงค์ ทัพเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการครับ จึงเรียนมาให้ทุก
ท่านในที่ประชุมทราบครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณ สังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย ตลอดทั้ง
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ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ท่าน
ประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสามัญประจําสภาที่ทางสภาได้แต่งตั้งขึ้นนั้น กระผมก็เป็น
สมาชิกอีกท่านหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งและได้ติดตามตรวจสอบดูโครงการต่างๆที่ได้ผ่านสภาไปแล้ว และทราบว่าตอนนี้
กําลังมีการดําเนินการก่อสร้างอยู่หลายโครงการด้วยกัน ล้วนแต่เป็นโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชาชนอย่างยิ่ง ท่านประธานครับบางโครงการนั้นก็ทําช้า สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมา
บางซอยก็แคบนิดเดียว ผมว่าน่าจะรีบดําเนินการให้พี่น้อง ผมขอยกตัวอย่างนะครับท่านประธาน อันนี้เนื่องจากพี่น้อง
ประชาชนที่มีความเดือดร้อนนั้นฝากถามท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องโครงการต่างๆที่ล่าช้าทํา
ไม่เสร็จตามกําหนดเวลา สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน จึงได้ฝากถามท่านประธานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องเกี่ยวกับการปรับในส่วนโครงการที่ล่าช้า ท่านประธานครับผมจะยกเอาโครงการที่เห็นว่าสําคัญมาถามครับ
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย ๒๕ ถนนริมคลองสมถวิล ที่ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน
ธงชัย ใหม่คามิ ที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม ซึ่งตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จครับ
ท่านประธาน หมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป ๖ - ๗ เดือนแล้วครับ อยากทราบ
ว่าซอยนี้ปรับวันละเท่าไหร่
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย ๙ ถนนริมคลองสมถวิล ถึงกุดนางใย หรือที่เรียกว่าซอย
ร่องนานายคําพา อันนี้ก็สิ้นสุดสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้น ปรับวันละเท่าไหร่
ครับท่านประธาน
โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสมถวิลหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ที่กระผมว่า
โครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดมหาสารคามที่จะมีการดูแลกันอย่าง
ถูกต้องและภูมิทัศน์ที่สวยงามตามที่ได้กําหนดไว้ นี่ก็เสร็จสิ้นสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยาก
ทราบว่าปรับวันละเท่าไหร่ครับท่านประธาน
โครงการที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย ๙ ถนนริมคลองสมถวิล หรือซอยเกียรติอะไหล่ ตอนนี้พึ่งจะลง
มือดําเนินการไม่กี่วันมานี้เอง นี่ก็เสร็จสิ้นสัญญาไปแล้ว ไม่ทราบว่าปรับวันละเท่าไหร่ และเงินที่ปรับได้เอาไปไหนพี่
น้องประชาชนอยากทราบ กระผมจึงขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสามัญประจําสภาทุกท่าน ที่ได้ทํางานเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆแล้ว ในการทํางานของเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ถือว่าเป็นการ
ทํางานยุคใหม่นะครับ ต้องโปร่งใส ต้องตรวจสอบได้ ในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างของเทศบาลก็ให้เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของพี่น้องประชาชน เนื่องจากพวกเราต้องมีส่วนร่วมในการทํางานทุกมิติ ในการตรวจสอบการทํางานที่จะจัดคน
เข้าไปดูตลอดเวลาก็คงจะเป็นความยากลําบากนะครับ และในการจ้างที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเราก็ยังมีงบประมาณที่
ยังไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นการที่จะดูแลในโครงการต่างๆของเทศบาล ที่เราอยากให้มันดี มันถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชน ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับ โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ในการที่ร่วมมือกันในการที่จะไปตรวจสอบการทํางาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดูแลการควบคุมการก่อสร้าง
ต่างๆนะครับ ซึ่งจากการที่เรามีโครงการก่อสร้างประมาณ ๗๐-๘๐ โครงการ ในช่วงนี้นะครับและก็มีบางส่วนที่มี
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ปัญหา ส่วนใหญ่ก็ผ่านเกณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่บางโครงการก็เป็นธรรมดาที่บางโครงการมีปัญหา พวกเราก็จะได้รับการ
ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาหลายทาง ทั้งร้องเรียนโดยตรงกับผมเอง จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล หรือจาก
ข้าราชการอื่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้รับเหมาเข้างานนะครับ ก็เป็นธรรมดาว่าในบางส่วนก็เป็นข้อจํากัด
เช่น ช่องทางที่แคบในการที่จะเข้าหน้างาน หรือการที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรผู้รับเหมาเข้างานแล้วสร้างปัญหาให้กับ
พี่น้องประชาชน เช่นการที่จะเข้าบ้านไปวางท่อระบายน้ําที่หน้าบ้านนะครับ พี่น้องประชาชนก็เอารถเข้าบ้านด้วย
ความยากลําบาก หรือบางซอยที่แคบๆ มีพี่น้องประชาชนต้องไปจอดรถนอกปากซอยอย่างงี้นะครับ ซึ่งในข้อเท็จจริง
ก็ต้องมาดูว่า ทําอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะครับ ทางเทศบาลของเรา ผมก็ได้มอบให้ท่านรองฯ
ไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ไปแก้ไขปัญหาให้กับทางผู้บริหารทุกวันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งนี่ก็ถือ
ว่าเราพยายามจะทําในเชิงรุก แต่ก็มีปัญหาที่ใหญ่ๆ ที่พูดมาก็ประมาณ ๓-๔ จุดนะครับ ก็คือ จุดแรก คือ ริมคลองสม
ถวิล ซอย ๒๕ ครับ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหมดสัญญาไปนานแล้ว ซึ่งจริงๆเราก็ต้องทําตามระเบียบของเทศบาลที่จะต้อง
ปรับเข้าไปตามส่วนต่างๆ ครับ ส่วนรายละเอียดท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างก็จะทําเรื่อง
ตอบต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนการที่จะให้ผู้รับเหมาเข้างานอะไรต่างๆเราก็ต้องจี้ตลอดเวลา
รวมทั้งบริเวณริมคลองสมถวิล ซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเรานะครับ แต่ก็มีบางส่วนที่ผู้รับเหมาได้ทําแล้วอาจจะ
คลาดเคลื่อนจากที่เราคาดหวังไว้ เราก็ต้องมาตามเทคนิคของทางวิศวกรรม ว่าอะไรที่ยอมรับได้ อะไรที่ยอมรับไม่ได้
นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย นะครับ ส่วนการปรับแก้ไขแบบก็มีนะครับ ในการแก้ไขแบบก็เป็นนโยบาย
ผมเองนะครับเพราะว่าในส่วนของบันไดทางลงไปที่คลอง นี้นะครับก็ได้เพิ่มจุดที่มีบันไดเพราะทางเจ้าอาวาสวัดนาค
วิชัยท่านขอว่าอยากให้มีบันไดลุงจุดใกล้วัด เพื่อให้ใกล้วัดสะดวกต่อการทํากิจกรรมทางศาสนา เช่น การปล่อยปลา
ปล่อยเต่า เป็นต้น ก็จะเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งเราก็ได้ทําการแก้ไขบางส่วนแล้ว ส่วนเรื่องของงานที่จะเกิด
ปัญหาขึ้นก็ต้องอาศัยระเบียบของทางราชการ เทคนิคทางวิศวกรรม ซึ่งเดี๋ยวจะให้ทางรองนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ทางรองปลัดเทศบาลได้ตอบในการแก้ไขปัญหานะครับ ส่วนเรื่องของร่องนานายคําพา
ซึ่งถือว่าเป็น Flood way นะครับเพราะว่า น้ํา มันจะไหลมาจากหลัง โกลบอลเฮ้าส์ จากแถวนาควิชัย ๓ แถวบ้านค้อ
ใหญ่รวมทั้งบริเวณสนามม้าเก่านะครับ น้ําจะมีปริมาณมากและไหลมาที่ริมคลองสมถวิล ซึ่งเราก็มี ๒ โครงการใหญ่ๆ
หนึ่งคือโครงการที่จะยกระดับถนน และเพิ่มท่อระบายน้ําจากบริเวณถนนเทศบาลอาชานะครับ ไปที่ถนนริมคลองสม
ถวิล ๙ นะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับผู้รับเหมาก็หมดสัญญาแล้วเพิ่งเข้างาน ซึ่งเราก็คงจะปรับไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และก็ดูแลการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่ระเบียบราชการกําหนดนะครับ ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการที่จะไป
ทางร่องนานายคําพา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ําในบริเวณชุมชนนาควิชัย ๓ และแถวหลังสนามม้า
ให้มีการระบายน้ําที่ดีขึ้น ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างก็เรียกว่าผู้รับเหมมาก็ลงงานมีปัญหาบางส่วนในช่วงที่มีฝนตกนะครับ
และในช่วงที่ฝนตกก็เกิดการระบายน้ํามีปัญหา เราก็ขอร้องให้ผู้รับเหมาในช่วงฝนตกก็ให้มีการระบายน้ําไปก่อน
อีกซอยหนึ่งที่มีปัญหาเยอะก็คือ ซอยเด็กแซวที่ชุมชนธัญญา ตรงนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทํางานแล้วไม่ต่อเนื่อง
เว้นระยะเวลา ไม่เข้างาน ทําให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเดือดร้อน ซึ่งจุดนี้เราก็ได้เร่งรัดและก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตประจําวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ทางเทศบาลก็จะดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนปัญหา
ในซอกซอยอื่นๆ ก็มีปัญหาเยอะครับ ก็เป็นธรรมดาครับ การทํางานก็ต้องมีปัญหา ซึ่งเราก็นํามาแก้ไขตามระเบียบ
ราชการ ตามสิ่งต่างๆที่เราต้องควบคุมให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรมด้วยนะครับ ซึ่งในรายละเอียดนี้ผมก็ขอเชิญ
ท่านรองฯ ไมตรี พรมดา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ
นายไมตรี พรมดา
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเมธี
สุพรรณฝ่าย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้ากอง/ฝ่าย
ที่เคารพรักทุกท่านครับ กระผมนายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

๑๐

จริงๆแล้ว ๔-๕ โครงการที่ท่านสมาชิก ธงชัย ใหม่คามิ และท่านสังคม คําอินทร์ ได้นําเรียนชี้แจงไปแล้วนั้น ก็เป็น
โครงการที่จัดได้ว่ามีปัญหาและได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็เนื่องจากว่า โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ
สูงมาก แต่ละโครงการใช้งบประมาณตั้งแต่ ๔ ล้าน ๕ ล้าน ๖ ล้าน ขึ้นไป ทีนี้โครงการที่ทําอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ แล้วก็ดําเนินการไปแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จนะครับ ท่าน สท.ธงชัย ใหม่คามิ ถามว่าจะผิดพลาดในขั้นตอน
ไหนจากการออกแบบหรือไม่ หรือจากการก่อสร้าง จากที่เราได้สัมผัสดูนะครับเรื่องการออกแบบนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมี
การผิดพลาดนะครับ แต่ถ้าจะมีการผิดพลาดก็ตรงที่ว่า นี่ผมพูดถึงตลิ่งพังหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนะครับ
และเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการ ในการดําเนินการอย่างเร่งรีบ ทีนี้ในฐานะผู้บริหารที่กํากับดูแลโครงการนี้ไม่ได้
เพิกเฉยนะครับ ทํางานคู่ขนาดไปกับสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่าน พร้อมกับคณะกรรมการสามัญประจําสภาที่
ออกตรวจสอบด้วยกัน แล้วก็พร้อมกับพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความสนใจในโครงการ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าการทํางาน
ของเราได้ห่วงใยในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน ทีนี้เราก็เอาสิ่งต่างๆนั้นมาดูว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหน
ผมเองได้รับดําริ จากท่านนายกเทศมนตรี ให้กําชับลงไปที่สํานักการช่าง แล้วประสานทีมงานที่ก่อสร้างว่าขั้นตอน
ต่างๆเหล่านี้คืออะไร ขั้นตอนต่างๆนี้อยู่ในการดําเนินการเราก็ได้ประสานไปกับผู้ที่รับจ้างนะครับ ก็พูดคุยกันหลาย
รอบ ทีนี้ผู้รับจ้างก็ได้มาติดต่อก็แก้ตามข้อเสนอของสํานักการช่าง ที่แจ้งไปเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้เป็นไปตามแบบแปลนและตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ อันนี้
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินการอยู่ ส่วนค่าปรับและรายละเอียดนั้นคงจะให้สํานักการช่างตอบอีกครั้งหนึ่งว่า
ขั้นตอนถึงตรงไหนแล้วนะครับ เรื่องนี้ตามที่ผมได้ลงไปประชุมหลายครั้งนะครับ เราได้ต่อสายตรงไปที่กระทรวงด้วย
ครับ เพื่อที่จะปรึกษาหารือว่าโครงการที่ทําอยู่ตรงนี้มันมีการผิดพลาดอย่างนี้แล้ว ขั้นตอนควรจะดําเนินการอย่างไร
นะครับ ตรงนี้ก็รายละเอียดอยู่ที่สํานักการช่างแล้ว และก็ได้ดําเนินไปในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนริมคลองสมถวิล ซอย ๙
เป็นโครงการงบประมาณ ๕ ล้านกว่า เกียรติอะไหล่ ที่เราสร้างกันอยู่ตอนนี้นะครับ หมดสัญญาไปแล้วตามที่
คณะกรรมการสามัญประจําสภา ได้นําชี้แจงที่ประชุมไปแล้ว ทีนี้เราได้ทําสัญญาผ่อนปรน คือหมายความว่าได้ติดต่อ
ไปให้บริษัทที่มารับจ้างเรา มาทําสัญญาผ่อนปรนว่าจะดําเนินการนี้ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนกติกามีการ
ปรับการอะไรต่างๆเหล่านี้ เขายอมรับกติกาของเราทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ดําเนินการทําไปได้สัก ๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์
นะครับ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งของซอย ๒๕ ที่เราพูดกัน ผมดูเมื่อวานนี้โครงการนี้งบประมาณ ๙ แสนต้นๆ ถูกปรับจะ
๔ แสนกว่าแล้วนะครับ ตรงนี้ก็นําเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านสมาชิกสภา และพี่น้องประชาชนที่ฟังเสียงอยู่
นะครับได้รับทราบว่า พวกเราไม่ได้เพิกเฉยงานตรงนี้มันเป็นหลายช่วง แต่ทีนี้ช่วงหลังๆรู้สึกว่าทําดีผมก็เลยเชิญ
ผู้อํานวยการสํานักการช่างและก็ผู้รับเหมาเจ้าของโครงการมาพูดคุยกันบอกว่า ช่วงแรกๆที่เราทํามานี่นะครับ
มีประชาชนได้ให้ความสนใจในโครงการนี้และมีการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด ผมก็แนะนําวิธีการแก้ไปแล้วนะครับ
เขาก็รับว่าจะแก้ไข ถ้าไม่แก้แบบนี้จะมาเบิกเงินงวดต่างๆเราจะไม่อนุมัตินะครับ ในส่วนที่ร่องนานายคําพาในวัน
พฤหัสบดี ผมจําไม่แม่นนะครับ ประมาณเดือนที่ผ่านมาตรงกับวันพฤหัสบดี โครงการก่อสร้างมีพังลงไปประมาณสัก
บ่ายโมงกว่าๆ มีคนในชุมชนโทรมาหาผมว่ากําแพงกั้นดินทําไมพัง ผมเลยโทรประสานไปหาคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภานี้แหละท่านหนึ่งออกไปดู แล้วก็โทรติดต่อไปกับบริษัทผู้ก่อสร้างเขาก็รีบเข้ามาดําเนินการแก้ไข ผมทราบ
ว่าได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และทีนี้ก็ฝากสํานักการช่างนะครับว่าผู้ที่ดูแลให้ออกไปติดตามกันตรงนี้
โครงการนี้ก็ดําเนินการไปก็ถูกปรับแล้วล่ะนะครับ เดี๋ยวให้สํานักการช่างชี้แจงแล้วกันว่าการถูกปรับทุกโครงการก็จะมี
กติกาการปรับอยู่ โดยระเบียบท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าโครงการต่างๆที่ดําเนินการอยู่ให้ทําไปตามกติกาให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสําคัญ ฉะนั้นเรื่องจะผ่อนปรนในเรื่องของเกี่ยวกับการถูกปรับให้ทางท่านประธานสภา
ให้สมาชิกสภาของเราได้ทราบด้วยนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ซอยเด็กแซว คือ ถนนมหาชัยดําริ ๕ นะครับผมก็ไปดูมา
ไปดูวันเว้นวันนะครับ ทีนี้ร่องของเรามันทํา ๒ ข้าง แต่ที่ผมไปดูพบว่าข้างหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเหลือเฉพาะที่ปลายซอย
นะครับ ที่บอกว่ามันติดกับท่อน้ําประปาขนาดใหญ่ อันนี้ก็ฝากสํานักการช่างไปดูแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแบบได้ไหม

๑๑

นะครับ ดูหน้างานแล้วอาจจะก่อขึ้นมาเป็นบล็อกได้ไหม ถ้าเราไปรื้อจะเป็นงานยักษ์ งานใหญ่มากเพราะว่าเป็น
ท่อขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้น ให้สํานักการช่างไปออกแบบ ทําบันทึกขึ้นมาดูว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะครับ เขาก็
ได้ดําเนินการไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ทั้งหมด ๔-๕ โครงการที่พูดมานี้รายละเอียดอยู่ที่สํานักการช่างทั้งหมด นะ
ครับ แต่สํานักการช่างก็ไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆได้ทั้งหมด ในส่วนของพวกผมที่กําหนด กํากับ ดูแลใน
เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมนโยบายก็ดี การควบคุมการก่อสร้างก็ดี ให้พวกท่านสบายใจได้ว่าไม่ได้เพิกเฉยนะครับ ก็ลงไป
ตรวจงานตลอด ท่านนายกเทศมนตรีถึงท่านจะไปราชการก็จะโทรมาตลอด งานทุกโครงการ พูดทุกวัน นะครับ
เพื่อที่จะให้พวกเราลงไปดูแลให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุดครับ ส่วนรายละเอียดว่าถูกปรับยังไง
ดําเนินการถึงขึ้นตอนไหนแล้ว ก็อยากจะให้ท่านรองปลัด คุณาวุฒิ ไชยคําภา ดูแลตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเอกสารให้
ไปตามขั้นตอนการดําเนินการนะครับ ก็ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาล คุณาวุฒิ ไชยคําภา ครับ ขอบพระคุณทุกท่าน
ครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านรองปลัดครับ ที่สมาชิกได้ถามในสภาเทศบาลใน ๔-๕ โครงการนี้ไม่ต้องตอบยาวมาก
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ขอประเด็นว่าปรับวันละเท่าไหร่นะครับ ๔-๕ โครงการก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะ
ติดตามเองครับ
นายคุณาวุฒิ ไชยคําภา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองปลัดเทศบาล
ทุกท่านครับ เอาสั้นๆนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องที่จะพิจารณากันต่ออีกมากมาย
เรื่องค่าปรับ คือ ๐.๒๕ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้า
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ประมาณวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้า ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ประมานวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ประมาณนี้นะครับ เอาคร่าวๆ ๐.๒๕ เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบครับ โครงการที่ดําเนินอยู่ปัจจุบันนี้ท่านมั่นใจได้เลยว่า
มันไม่มีข้อมูลอะไรแน่นอนเพราะว่าเราก็คงปรับไปตามวันที่เขาส่งงานเสร็จเราก็คงปรับไปตามระเบียบ คงไม่มีการย้อน
หน้าย้อนหลังแน่นอน เพราะว่าโครงการนี้ได้รับการสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราคงไม่มีใครกล้าที่จะไปบิดพลิ้วใน
เรื่องของการช่วยเหลือใครทั้งสิ้นนะครับ ทีนี้เงินส่วนที่เหลือจริงๆแล้วนี่มันก็จะอยู่ในงบประมาณของโครงการนั้นครับ
ทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่ใช้ สมมุติว่าท่านมีเงินทําโครงการตัวนี้ ๑ ล้านบาท ปรากฏว่าทั้งบวกค่าปรับ ทั้งบวกอะไรเรียบร้อย
ถ้าเผื่อจะสามารถเบิกเงินออกมาได้ ๕ แสนบาท เงินตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในโครงการ ๕ แสนบาท แต่ทีนี้ถ้าเผื่อท่านไม่ใช้
เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินตัวนี้จะตกเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เทคนิคของฝ่ายบริหารว่าจะนําเงินตัวนี้ไปใช้
หรือไม่ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภา เสนออนุมัติจากสภาเทศบาล เพื่อนําไปทําโครงการเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไร
มากมายก็คงจะดําเนินการไปตามขั้นตอน ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ไม่มีนะครับผ่านนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ ที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๒ ราย

๑๒

นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กร
ประธานสภาเทศบาล ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตําแหน่งที่
ว่างลง จํานวน ๒ ตําแหน่ง เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้แต่งตั้งผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วม
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย คือ นายอํานวย ทะนนศรี ตามคําสั่ง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๑๐๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และต่อมาได้เสียชีวิตลง และแต่งตั้ง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ราย นาย
สมศักดิ์ รักษาพงษ์ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๑๐๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ทําให้สัดส่วนคณะกรรมการ
ดังกล่าวว่างลง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้
กําหนดแนวทางการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว กรณีตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่างลง ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อ เพื่อให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาเป็นกรรมการในโรงเรียนที่ว่างลง ดังนี้
๑. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ๑ คน
๒. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
๑ คน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใครในตําแหน่งที่กล่าวมานี้ เชิญครับ เชิญคุณวิมาลา จงรักษ์ ครับ
นางวิมาลา จงรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงานที่รักและเคารพทุกท่านคะ ดิฉันนางวิมาลา จงรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานคะ ดิฉันขอเสนอ นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยค่ะ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอผู้รับรองครับ ถูกต้องนะครับ มีใครจะเสนอคนอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญคุณ วศิลป์ อินศร
ประธานสภาเทศบาล ครับ
นายวศิลป์ อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายวศิลป์ อินศร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ อันนี้ผมขอเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดครับท่านประธาน ผมขอ
เสนอคุณสุรชัย ชมภูนุช เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ขอขอบคุณครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี ขอผู้รับรองครับ ถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาล ในทีป่ ระชุมเลยนะครับ ทีละโรงเรียนนะครับ อันดับแรกโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
ผู้ที่เสนอคุณวิมาลา จงรักษ์ เสนอคุณสมศักดิ์ รักษาพงษ์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ใครเห็นด้วยโปรดยกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่านนะครับ ครบ
ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับ ต่อไปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
คุณวศิลป์ อินศร เสนอคุณสุรชัย ชมภูนุช ใครเห็นด้วยกับคุณวศิลป์ อินศร โปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย
๑๔ ท่านนะครับ ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ เป็นอันว่า
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ได้แก่ คุณสมศักดิ์ รักษาพงษ์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ได้แก่ คุณสุรชัย ชมพูนุช
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตําแหน่งที่ว่างลง
จํานวน ๒ ตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล
บ้านส่องนางใย คือ คุณสมศักดิ์ รักษาพงษ์
๒. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
เทศบาลบ้านแมด คือ สุรชัย ชมภูนุช
ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนด

๕.๒ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายถนอม รัตนมุลตรี ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ ครับท่านนายอําเภอเมืองมหาสารคามเดิน
ทางเข้ามาร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งนี้ ทางสภาเทศบาลก็ขอยินดีต้อนรับท่าน
นายอําเภอครับ ท่านนิวัติ น้อยผาง ขอเสียงปรบมือให้กําลังใจท่านด้วยครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น
๕๑๒,๑๘๕,๓๐๐ บาท แยกได้ดังนี้
ข้อ ๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๔๘๒,๘๕๑,๓๐๐ บาท แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้
๑. ด้านบริหารทั่วไป
ยอดรวม
๗๗,๐๓๓,๗๐๐ บาท
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
๖๓,๕๐๔,๒๐๐ บาท
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
๑๓,๕๒๙,๕๐๐ บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม
๓๐๙,๔๑๐,๑๐๐ บาท
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
๒๐๒,๙๒๖,๖๐๐ บาท
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
๑๙,๙๙๑,๗๐๐ บาท
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
๔,๐๕๕,๘๐๐ บาท
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
๖๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
๖,๐๘๑,๐๐๐ บาท

๑๔

๓. ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
๓๒,๒๖๒,๖๐๐ บาท
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
๒๘,๒๙๒,๖๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ด้านการดําเนินงานอื่น
ยอดรวม
๖๔,๑๔๔,๙๐๐ บาท
๔.๑ แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
๖๔,๑๔๔,๙๐๐ บาท
ข้อ ๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๙,๓๓๔,๐๐๐ บาท แยก
รายละเอียดตามงบ ดังนี้
๒.๑ งบบุคลากร
ยอดรวม
๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ งบดําเนินงาน
ยอดรวม
๒,๐๔๔,๐๐๐ บาท
๒.๓ งบรายจ่ายอื่น
ยอดรวม
๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ งบกลาง
ยอดรวม
๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท
โดยมีเหตุผล เพื่อให้หน่วยงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของเทศบาล และการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ผู้บริหารเทศบาลจะขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

เชิญคุณ ธงชัย ใหม่คามิ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคาม
ที่รักและเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาล
ที่รักและเคารพ กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ท่านประธานสภา
ที่เคารพครับ เมื่อผมได้ฟังรายงานจากท่านนายกเทศมนตรีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และได้อ่านเอกสารร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วทําให้ทราบและเข้าใจพอประมาณดังที่ผมจะขออภิปราย
และแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ ท่านประธานที่เคารพครับ
ถ้าเราจะแบ่งตามสัดส่วนจะมีอยู่ ๓ ส่วนกับ ๑ ภาคผนวกส่วนที่ ๑ คือคําแถลงการณ์งบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ คือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหมายถึงรายละเอียดต่างๆ ของปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐
ส่วนที่ ๓ จะเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะของสถานธนานุบาลที่เราทราบกันดี คือ โรงรับจํานํา ส่วนที่ ๔ นั้นคือ
ภาคผนวก คือรายจ่ายที่เทศบาลนํามาใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีทั้งหมด
๒๗๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๖๖๓,๘๐๐ บาท เราจะสามารถแบ่งได้ ๓ ส่วน เรียนให้ที่ประชุมทราบและเข้าใจ
พร้อมกับพี่น้องทางบ้านที่อยากจะทราบว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอย่างไร ซึ่ง
เป็นส่วนที่มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ อันนี้ที่เขาเรียกว่า
ปีงบประมาณครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นเราต้องดูพื้นฐานเทศบาลเมืองมหาสารคามมีพื้นที่ ๒๔.๑๔
ตารางกิโลเมตร ประชากร ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีประชากรในขณะนี้ ๕๑,๗๖๐ คน ชาย ๒๒,๑๗๙ คน
หญิง ๒๙,๕๘๑ คน นี้คือจํานวนประชากรใน ๓๐ ชุมชน ว่ามันจะสอดคล้องกัน ถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดเจนมันจะมีผลกับ

๑๕

งบประมาณรายหัว เรียนให้ท่านได้เข้าใจและทราบร่วมกัน ท่านประธานที่เคารพครับ ในส่วนที่ ๑ นั้นจะเป็นคํา
แถลงการณ์เพื่อประกอบในร่างเทศบัญญัติด้านสถานะการคลังงบประมาณรายจ่ายทั่วไปการคลังของเทศบาลเมือง
มหาสารคามในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในรอบวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่าสถานะการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
มีเงินฝาก ๓๓๔,๕๒๘,๙๑๓.๐๕ บาท เงินสะสม ๑๕๖,๓๖๓,๙๑๓.๕๐ บาท ทุนสํารองเงินสะสม ๘๖,๖๘๑,๓๖๓.๒๘
บาท รายการที่กันหนี้ไว้แบบก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิก จํานวน ๑๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๗๑,๘๕๕
บาท รายการที่กันเงินไว้ทั้งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๔,๘๔๓,๐๖๗.๑๐ บาท เงินกู้คงค้าง
๓๑,๗๖๐,๗๙๕.๕๐ บาท สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคามมั่นคงดีครับท่านประธาน นั้นย่อม
หมายความว่าท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงานข้าราชการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้บริการจัดการเรื่องการเงิน การคลังของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง อันที่ ๒ ที่ผมจะนําเรียนตั้งข้อสังเกต ถ้าท่านผู้ทรงเกียรติได้
นําเอกสารมาด้วยเปิดขึ้นที่หน้าที่ ๒ นะครับเป็นคําแถลงการณ์จะเปรียบเทียบให้ดูรายรับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประมาณการ
ปี ๒๕๕๙ และประมาณการปี ๒๕๖๐ บางส่วน บางรายการจะดูภาพรวมตรงที่ว่า รวมรายได้จัดเก็บปี ๒๕๕๘ นั้น
ฝ่ายการคลังได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างสุดยอดรวมรายการเก็บเงินภาษีและรายได้ต่างๆ ๕๙,๙๖๗,๐๔๗.๗๗ บาท ปี
พ.ศ.๒๕๕๙ คือปีนี้ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดได้ ๔๖,๙๐๓,๕๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๐ คาดว่าน่าจะเก็บได้อยู่ที่ ๕๒,๗๔๗,๐๐๐
บาท ทําให้ทราบว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายการคลังดีมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพด้วย มาดูที่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ ๕๐๖,๑๑๒๘๙ บาท ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ ๔๒๔,๕๘๗,๕๐๐
บาท ประมาณการปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะถึงประมาณการไว้ที่ ๔๘๒,๘๘๓,๗๐๐ บาท อันนี้คือเปรียบเทียบที่ผ่านมา
ทั้งปัจจุบันและอนาคตชี้ให้ท่านประธานและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง และผู้อยู่ทางบ้านได้ทราบนะครับ มาดูคําแถลงการณ์ ๓
หน้าถัดไปมีส่วนสําคัญดูจากภาพรวมรายจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ่ายเป็นค่างบ กลางบุคลากรดําเนินงาน
ลงทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓๒๗,๔๒๖,๑๙๗ บาท ปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายจ่าย ๔๒๓,๔๓๕,๔๔๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมาณการไว้ ๔๘๒,๘๕๑,๓๐๐ บาท ชี้ให้เห็นว่างบประมาณรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นที่ตั้งไว้ใน ส่วนที่ ๑ ครับ ในส่วนที่
๒ เป็นร่างเทศบัญญัติรายจ่ายต่างๆ ซึ่งอยู่ในรายละเอียดมากบ้างท่านจะยังไม่ได้อ่านเรามีการประชุมย่อย ประชุม
นอกรอบทําให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจในส่วนของพนักงานประจําก็ได้คุยแล้วท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ได้คุยนอกรอบจนเป็นที่เข้าใจ แต่อาจจะมีท่านผู้ทรงเกียรติบางท่าน อาจจะยังไม่เข้าใจและตั้งข้อสังเกตุแสดง
ข้อคิดเห็นบางส่วนก็เป็นสิทธิของท่านที่จะนําเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนที่ ๓ นั้นเป็นส่วนของการการประกอบการของ
สถานธนานุบาล ปีนี้มีกําไร ๙ ล้านบาทเศษ ส่วนรายรับ – รายจ่าย จะอยู่ในเอกสารแล้ว ส่วนที่ ๔ เป็นภาคผนวก
ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านเปิดดูเอกสาร ภาคผนวกนี้มีส่วนสําคัญยิ่งเพราะว่าเป็นรายจ่ายที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จะนํามาพัฒนาเทศบาลฯประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๗๗ โครงการเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ผ่านมามีอยู่ ๒๔๓ โครงการ ประมาณการปีนี้เพิ่มขึ้น ย่อมหมายความว่านายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์และคณะ
ผู้บริหารได้เล็งเห็นปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนจึงเพิ่มโครงการต่างๆ ขึ้น เม็ดเงินก็เพิ่มขึ้นอีก ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๑ ล้านบาทเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๑๔๓,๖๖๓,๗๐๐ บาท นั้นคือความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะต้องเพิ่มความงดงามความเด่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้
กรองที่ท่านวางไว้ ในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามรู้สึกภูมิใจที่ท่านได้พยายามทําหน้าที่ของท่าน
เพื่อเมืองมหาสารคามเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง ๓๐ ชุมชน เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วย
กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ และเชื่อมั่นว่าท่านจะนํางบประมาณ
มาพัฒนาบ้านเมือง ๕๐๐ กว่าล้านบาทที่ตั้งไว้ ผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครับท่านประธาน

๑๖

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นอีก เชิญคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
และเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รัก
และเคารพ ผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ใคร่ขอเสนอและตั้ง
ข้อสังเกตในญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี เป็นเรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ท่านประธานที่เคารพ กระผมได้ศึกษาร่างเทศบัญญัตินี้ แต่อาจจะไม่
ละเอียดเหมือนกับท่านรองประธานสภา แต่บางส่วนได้ศึกษาดูจากร่างฉบับนี้เมื่อได้ทราบจากหลักการและเหตุผล
ตามที่ท่านนายกฯได้เสนองบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๖,๑๘๓,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น
เงินไว้พัฒนา และบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน จํานวน ๑๔๓ ล้านบาทเศษ โดยมีโครงการที่จะ
ดําเนินการในเทศบัญญัติฉบับนี้ ๒๗๗ โครงการ ท่านประธานที่เคารพกระผมเห็นด้วยกับร่างงบประมาณฉบับนี้การ
จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในเขต ๒ ที่กระผมอยู่มีทั้งหมด ๙ ชุมชน ทุกชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณไว้
เป็นอย่างดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งครับโครงการในชุมชนนั้นหลายสิบโครงการ กระผมขอกราบ
ขอบพระคุณท่านประธานสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดกรองเอาโครงการต่างๆบรรจุลงในเทศบัญญัตินี้เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดทั้งนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ได้เรียก
ประชุมแล้วประชุมอีกเพื่อจะให้ได้ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ร่างเทศบัญญัตินี้จึงมีประโยชน์โดย
คํานึงถึงประชาชนเป็นหลัก ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับท่านประธาน

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญคุณพยงค์ ทัพเจริญ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
และเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รัก
และเคารพ กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ตามระเบียบวาระ
ที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๑ นี้ตามญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๑๒,๑๘๕,๓๐๐ บาท นั้นแยกตามงานด้านต่างๆนั้น ผมเห็น
ด้วยกับงบประมาณที่มากแต่เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ
มูลฝอย เรื่องถนนร่องระบายน้ําไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งโครงการทั้ง ๒๗๗ โครงการนั้นผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอีกไหมครับ คนสุดท้ายเชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
และเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รัก
และเคารพ กระผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต๒ สําหรับในญัตติที่ท่าน
นายกเทศมนตรีที่ได้นําญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิก
สภาเทศบาลเห็นชอบในการทํางานเป็นงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อมประชาชน

๑๗

ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรา ๑๔ ปัจจุบันนี้การให้แจ้งย้ายเข้าในเขตเมืองมี
มากแต่ก็ยังมีประชากรแฝงอยู่ สําหรับงบประมาณผมดูจากทางฝ่ายประจําที่จัดทํารายจ่ายขึ้นมา นายกเทศมนตรีได้
เสนอญัตติ โดยรวมทั้งสิ้นมี ๕๑๒,๑๘๕,๓๐๐ บาท เป็นงบประมาณการโดยรวม อันนี้จะเอาเฉพาะตัวเลขที่จัดสรร
เป็นงบที่จะใช้จ่ายของพวกเรา แยกสถานธนานุบาล แยกอะไรออกไปอีก ที่จะประมาณการรายรับที่ผมเชื่อมั่นว่าฝ่าย
ประจําโดยการนําของท่านปลัดเทศบาล ประมาณการรายรับคงไม่มีการผิดพลาดตามเสนอ ที่ผ่านมานั้นท่านอ้างอิง
จากหลายๆส่วนจากหมวดรายไดที่เราจัดเก็บเองเราจะตั้งงบประมาณนั้นเราจะตั้งเป็นงบที่ขาดทุน เพราะว่าทุกๆปีจะ
มีงบรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มเติมมา ซึ่งปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีงบเพิ่มเติมมา เราคงจะได้ทําเรื่อเสนอความ
เห็นชอบจากสภาอีกครั้งหนึ่ง จะสังเกตจากหมวดรายได้ที่เราจัดเก็บเอง ที่ประมาณการรายรับอย่างปี พ.ศ.๒๕๕๙
ที่จริงๆแจ้งมาในงบซึ่งยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณจากการจัดเก็บสังเกตดูตัวเลยนะครับจากรายได้ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณเราจัดเก็บรายได้เอง ๕๙ ล้านเศษ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประมาณการรายรับจากหมวดรายได้ที่เราจัดเก็บ
เองท่านตั้งไว้ ๕๒,๗๔๑,๐๐๐ บาท ถือว่าตัวเลขไม่ได้ต่ํากว่าประมาณการมากนัก ส่วนหมวดจัดสรรที่ตั้งไว้ไม่ถือว่า
แตกต่างจากปีที่แล้วต่างกันไม่ถึง ๒ ล้าน สําหรับหมวดรายได้ส่วนอื่นๆนั้น ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะเพิ่มขึ้นเพราะ
ประชากรเพิ่มขึ้นคือหมวดรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประมาณการรายรับที่จัดตั้งเป็นงบประมาณ
นอกจากไม่เกี่ยวกับทางสถานธนานุบาลเป็นจํานวนเงิน ๔๘๒,๘๘๓,๗๐๐ บาท ที่จะได้นํามาแก้ปัญหาต่างๆ ในการใช้
จ่ายงบประมาณ ท่านแยกออกมาเป็น ๖ หมวดงบประมาณ ท่านจะสังเกตอีกส่วนหนึ่งว่า ท่านประธานครับอย่างตัว
เลขที่ผมตั้งข้อสังเกตอยากสอบถามอย่างตัวเลขงบกลางปี พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง ๑๕๘,๘๐๑,๗๙๒.๕๒ บาท งบกลาง
ปีปัจจุบันนี้ ๓๒,๓๖๒,๙๘๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๖๔,๑๔๔,๙๐๐ บาท ผมเลยสอบถามว่าตัวเลขที่เราตั้งไว้ที่
เพิ่มขึ้นเพราะเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ ๓๖-๓๗ ล้านบาท เรารวมทั้งคนพิการ เมื่อได้เงินอุดหนุนมาเราก็ใช้นอกงบเลย
เอามาบรรจุไว้ในงบประมาณ ตามงบประมาณที่เราตั้งไว้ประมาณ ๔๘๒,๘๕๑,๓๐๐ บาท เราจะนํามาเป็นงบรายจ่าย
ต่างๆ รายรับรวมนํามาเป็นรายจ่ายประจําปีซึ่งไม่รวมกับสถานธนานุบาล เป็นงบลงทุน และเป็นเงินค่าตอบแทน
ค่าใช้หนี้ต่างๆ ที่ยืมมาการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เราจะนํามาแก้ปัญหา ผมเชื่อว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติมีหลายส่วนที่
เกี่ยวกับเรื่อง ๒๗๗ โครงการ ผมเองก็ไม่มีข้อติดใจเพราะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกและคณะผู้บริหารผมเชื่อมั่นว่าในการดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณต้องมีหลายๆฝ่ายที่จะ
ช่วยกันแก้ไข ไม่ให้เอาไปทําเฉพาะอย่าง ไม่ให้เน้นองค์ประกอบ ในการจัดการในเทศบาลนั้น มีหลายอย่างส่วนจาก
ภาคผนวกที่มีการจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เครื่องดีเซล กระบรรทุก ๔ ประตู อีก ๑ คัน ราคา ๙ แสน จะเอาเรื่อง
รถก่อนโครงการที่ ๔ รถตรวจการอีก ๑ คัน ๙ แสนเหมือนกันนี้ยังไม่ถึงเรื่องค่าซ่อม จะมีการซื้อเพิ่มเติมอีก ๒ คัน คือ
รถขยะบดอัดท้าย เพราะประชากรของเราเพิ่มขึ้น เพราะจํานวนขยะจะต้องเพิ่มขึ้นตามมา รถบรรทุกแบบอัดท้ายอีก
๑ คันเป็นรถสิบล้อ มีคอนเทรนเนอร์ภาชนะรองรับขยะอีก ๕ ถัง ผมเห็นด้วยในส่วนของถังคอนเทรนเนอร์เพราะใช้
เป็นจุดรวมขยะในแต่ละจุดเราควรจะมีรถที่ใช้ยกตัวถังคอนเทรนเนอร์อีกคงจะดีอยากจะฝากว่าในการทํางบประมาณ
ในปีที่แล้ว มันอาจจะไม่กระทบหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณ ผมไม่อยากจะไปไล่
อยาก ให้เช็คดูแต่ละสํานักกอง/ฝ่าย ซื้อใหม่ทุกปี เก้าอี้ซื้อใหม่ทุกปี โต๊ะซื้อใหม่ทุกปี ไม่รู้มันจะไปนั่งขาดอะไรทุกปี
สําหรับโต๊ะเก้าอี้พอเปิดงบประมาณมาแต่ละกองฝ่ายใครอยากได้อะไรก้อใส่ๆ กันเข้ามาอยากได้เปลี่ยนใหม่ สรุปแล้ว
คือซื้อทุกปี ท่านประธานที่เคารพครับ ซื้อทุกปีเป็นกิจวัตร ผมขอบคุณท่านประธานฝากถึงท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
ปลัดเทศบาล ที่ตัดโครงการต่างๆ ที่ไม่จําเป็น ตัดเป็นรายการใหม่ทําท่อระบายน้ําทําถนนเพิ่มเต็มมาช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บางครั้งอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ การตั้งงบประมาณแต่ละกองฝ่าย
ผมเห็นหลายโครงการที่ก็ห้าหมื่นบ้างบางที่ก็แสนบ้าง แต่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายที่มาอบรมก็เป็นกลุ่ม
เดียวกันนี้ก็เหมือนกัน กลุ่มคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม. จะไม่ชอบผมเท่าไหร่ แต่ก่อนไม่ถ่ายทอด เที่ยวนี้เอามา
ถ่ายทอดเลย เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดแล้วไม่ถ่ายทอด ปีหนึ่งใช้งบประมาณหมดไปเท่าไหร่ ผมว่าเยอะไปนะ บางสิ่ง
บางอย่างที่ไม่จําเป็นท่านก็ชะลอไว้ก่อน ฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีด้วยว่าเมื่อจะมีการตั้งงบประมาณถ้าไม่จําเป็น

๑๘

อยู่ที่ท่านจะอนุมัติ หรือไม่ก็ได้ผมขอยุติเพียงเท่านี้ กราบเรียนว่าทุกอย่างที่ผมเสนอผมทําหน้าที่โดยตรงในสภาเท่านั้น
จะไม่ไปพูดนอกสภาเด็ดขาด ขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสผมได้พูด ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
และสมาชิกสภาเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะ
ผู้บริหารเทศบาลที่รักและเคารพ ผมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบประมาณรายจ่ายจะเริ่มใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเรื่องใหญ่ที่จะคิดวิสัยทัศน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างไร ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการ
ทํางานแบบทีส่วนร่วม จากประชาคมเอง จากข้าราชการ จากสมาชิกสภาเอง ภาพรวมของรายได้ดูเหมือนเราจะมี
การตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นรายรับ ๔๘๒ ล้านบาท ซึ่งเยอะกว่าปี ๒๕๕๙ จริงแล้วเป็นงบที่ใช้ประจําอยู่แล้ว แต่ก่อน
เราไม่ได้นํามารวมกันแต่ปัจจุบันนํางบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เข้ามาด้วยปีนี้ได้บรรจุเข้าในเทศ
บัญญัติงบประมาณด้วยได้เพิ่มเบี้ยยังชีพเข้ามาอีกกว่า ๓๐ ล้านบาท รวมทั้งเบี้ยคนพิการ ๖ ล้านกว่าบาท ส่วนงบ
ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการเราพยายามประหยัดในการรับคนเข้ามาจะทําให้งบพัฒนาลดลงสิ้น เดือนกันยายนนี้
จะต้องมีการจัดงบประมาณบุคลากรในการทํางาน ๑๙๖ ล้านบาท งบค่าสาธารณูปโภคค่าใช้สอยตั้งไว้ ๑๕๓ ล้าน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบลงทุน สาธารณสุขปีนี้ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๑ ล้าน ซึ่งจะตัดไม่ได้ ส่วนงบลงทุนสังเกตปีนี้ต้อง
นําเรียนท่านสมาชิกสภาว่ามีงบบางอย่างต้องประหยัดงบลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ๓๖ ล้านเป็น ๔๘ ล้าน ขึ้นอีก ๑๒ ล้าน
อุปกรณ์ต่างๆเราต้องไม่เยอะ แต่ที่ท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์ ที่จริงเขาขอมาเยอะกว่านี้เราตัดออก
เยอะแล้วนะครับ แต่ช่วงที่จะจัดซื้อจัดจ้างเราจะตรวจสอบอีกที่หนึ่งครับ ถ้ามีความจําเป็นเราจะพิจารณาที่มันเป็น
ประโยชน์ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เราโอนเข้ามาเป็นค่าใช้สอยอีกตั้ง ๑๐ กว่าล้าน เราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้เงินได้ การลด
ค่าการสัมมนาต่างๆเราพยายามลดปริมาณลงทุกโครงการจะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ในส่วนของรถที่อภิปราย
ไปรถของเทศบาลอายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคาเยอะจะต้องจําหน่าย อย่างรถรับส่งท่านรองนายกฯ รถฮอนด้าซีตี้จะ
จําหน่ายไป เอารถสองตอนมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้สูงสุดในการใช้งานต่างๆในส่วนของรถขยะ ถ้ามีความจําเป็นเรา
ให้เต็มที่ เราต้องการให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อย การเก็บขยะมีคุณภาพมากขึ้น เราจะจัดซื้อรถขยะเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการนั้นเรื่องขยะที่เรี่ยลาดกลิ่นขยะเรามีนโยบายที่จะไม่ให้มีน้ําจากรถขยะไปตามถนนเราต้องมีรถขยะที่
มีจํานวนมากขึ้นนํารถที่ชํารุดไปซ่อมแซมเพื่อจะได้มาปฏิบัติงานต่อไป รถที่รั่วก็จะนําไปซ่อมให้ใช้งานได้ดีไม่เกิด
ปัญหาไม่สบายจมูกของประชาชน ปีหน้าต้องคงลําบากขึ้น เงินอุดหนุนในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรา
กังวลอยู่ว่าเงินอุดหนุนของท้องถิ่นรัฐบาลคิดว่าเงินเราเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มเงินอุดหนุนลดลงเราได้จากพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔ หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งผมมองว่าเขาจะลดภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เราเก็บ
ประมาณ ๑๕ % ของรายได้ แต่ในงบหมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทําให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีรายได้
เพิ่มขึ้น แต่มหาสารคามรายได้ต้องลดลง ผมกําลังให้ทางกองคลังได้ศึกษาพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจะดูว่าถ้าเกิด
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เทศบาลเมืองมหาสารคามจะมีผลกระทบอย่างไร ถ้าเกิดผลรายได้น้อยลงเราต้องเตรียม
อาจจะจะนําเรียนให้เตรียมตัวไว้ซึ่งจะได้อาจจะนําไปประกาศใช้ซึ่งจะได้นําเรียนไปทางสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทยและท่านปลัดเทศบาลท่านสรณะ เทพเนาว์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกระจายอํานาจ คงต้องไปให้เขาทบทวนว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นจริงหรือไม่ ในส่วนของงบประมาณปีนี้หมวดงบพัฒนา หมวดงบลงทุนต่างๆ ที่เรา
ได้คิดไว้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ๓ ล้านบาท ถือเป็นสิ่งจําเป็นและอํานวยความสะดวก

๑๙

แก่ประชาชน ถนนทางโรงฆ่าสัตว์ได้ลงแผนไว้เรียบร้อยแล้วคงจะลงมือในเร็ววันนี้ ในส่วนของรถบรรทุกขยะอัดท้าย
อีก ๒ คัน จักรยานยนต์อเนกประสงค์ ๒ คัน รวมทั้งงบประมาณในการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ กระผมคิดว่าน่าจะ
ถูกใจของสมาชิกสภาทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่มีความจําเป็นก็ต้องดูสิ่งที่จําเป็นกว่าเราคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็คงต้องคุยกัน เพื่อวางตัวตุ๊กตาไว้ผมคิดว่า เราต้องดูสิ่งที่จําเป็นกว่าเราสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แล้วนําเข้าสภาเทศบาล คิดว่าท่านสมาชิกสภาคงนําเรื่องนี้ไปศึกษาให้คําแนะนําให้ผู้บริหาร
เข้าใจเพื่อจะได้นําไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไปทุกท่านแล้วนะครับ ก่อนจะลงมติท่านเลขาฯนับองค์ประชุม
ด้วยครับ มีองค์ประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านว่า ตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาฯเห็นด้วย
๑๕ ท่านในญัตตินี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๑๕ เสียง ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

นายถนอม รัตนมุลตรี เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลา ๑๑.๕๐ น. ใกล้เที่ยงแล้ว กระผมขอพักการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เพือ่ รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
อีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น เรื่องการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ ขอเชิญทุกท่าน
รับประทานอาหารกลางวันครับ ขอพักการประชุมครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๒๐

นายถนอม รัตนมุลตรี ครับ ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.เมื่อสมาชิกที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ช่วงบ่ายครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน
ครบองค์ประชุมต่อไปนะครับเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรเทศบัญญัติท่านสมาชิกสภาฯ
ครับก่อนจะเข้า วาระ ๒ และ ๓ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับตามข้อบังคับที่ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติร่าง
งบประมาณพิจารณา ๓ วาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้กําหนดพิจารณาการแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น ท่านเลขาฯครับอ่านระเบียบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน
ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่เคารพที่เข้ามาสังเกตการณ์และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศิระ กัณหคุณ ผู้อํานวยการกองกิจการสภา เทศบาล
เมืองมหาสารคาม ได้รับแต่งตั้งเป็นเลาขานุการสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออ่านระเบียบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติเฉพาะที่เกี่ยวข้องดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ มี ๒ ประเภท
คือ ๑. คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คนผมอ่าน
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระทํากิจการพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอยู่ในกิจการ
ของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ประธานสภาเทศบาลทราบ ข้อ ๑๐๕ ประเภทและการได้มาซึ่งคณะกรรมการตาม
ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นดังนี้
๑. คณะกรรมการสามัญประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อญัตติซึ่งเกี่ยวกับที่ท่านจะดําเนินการในวันนั้น ๔. คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภา
ท้องถิ่นเห็นสมควร สําหรับวิธีการเลือกจะเป็นข้อ ๑๐๗ กําหนดว่าภายใต้ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอโดย ไม่จํากัดจํานวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น และให้นําข้อ ๑๒ และ ข้อ ๘ มาใช้โดยอนุโลมในการเลือกข้อ ๘ วิธีเลือกแบบของประธานสภาให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคนตามที่ตนเห็นว่าสมควรให้ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียวแต่การเสนอชื่อ ไม่จํากัดจํานวนแล้วให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อที่เสนอเหล่านั้น ขอนําเรียนระเบียบต่างๆเหล่านี้เพื่อโปรดทราบ เพื่อประกอบการดําเนินการครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ตามที่ท่านสมาชิกได้รับทราบจากเลขาฯระเบียบใหม่ถ้ามีการแปรญัตติเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ประธานสภาเทศบาล เรื่องทองจะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติต้องตั้งใหม่ ส่วนคนเก่าคนเดิมนั้นที่ผ่านมา
มีนายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ นายบัญฑิตย์ สาคะรังค์ และนายวศิลป์ อินศร เราจะตั้งใหม่นี้
ทางเลขาฯ ได้อ่านระเบียบให้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใครเชิญครับ
นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รักและเคารพ
ดิฉันนางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ขอเสนอ
ท่านกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์

๒๑

นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับ
เชิญท่านสังคม คําอินทร์ ครับ

นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รักและเคารพ กระผม
นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอ นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองครับมีผู้รับรองแล้วนะครับ มีใครจะเสนออีกครับ เชิญคุณสุรชัย ชมภูนุช

นายสุรชัย ชมภูนุช
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมืองมหาสารคามที่รัก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รักและเคารพ กระผม
นายสุรชัย ชมภูนุช สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ ขอเสนอท่านวศิลป์ อินศร ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองถูกต้องครับผมขอเรียนถามสมาชิกเป็นรายบุคคลไปท่านเลขาฯนับองค์ประชุม
ครับ มีองค์ประชุม ๑๖ ท่าน สมาชิกท่านแรกที่เสนอชื่อคือ นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี
เสนอนายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ ใครเห็นด้วยโปรดยกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วยตามเสียง
ข้างมาก ๑๔ ท่าน ท่านที่ ๒ นายสังคม คําอินทร์ เสนอนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ
สมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่านครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ สําหรับท่านที่ ๓ นายสุรชัย ชมภูนุช เสนอนาย
วศิลป์ อินศร สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ๓
ท่าน คือ ๑.นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ ๒.นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ๓.นายวศิลป์ อินศร ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติทําหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ครบตามเวลาที่ระเบียบข้อบังคับกําหนดเอาไว้ ส่วนวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นั้น
สมาชิกท่านใดเสนอขอยื่นแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติได้ตามระเบียบ ต่อไปจะเป็นระเบียบที่ ๒ และ ๓
นั้นเราจะกําหนดวันที่เท่าไหร่เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิ ครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ดังนี้
๑. ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ท่าน คือ (๑) นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ (๒) นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์
(๓) นายวศิลป์ อินศร
๒. กําหนดวันเวลาเสนอคําแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. ถึงวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ
นายถนอม รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายธงชัย ใหม่คามิ ขอเสนอการประชุมสภา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเสนอให้มีการประชุมในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เมื่อสมาชิก
ไม่เสนอ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ มีสมาชิก ๑๖ ท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ และ ๓
ให้ประชุมมีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕ ท่าน เห็นด้วยว่าจะประชุมระเบียบวาระที่ ๒ และ๓ ในวัน
จันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ส่วนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ยกไปวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่าน
นายอําเภอเมืองมหาสารคามมีอะไรเชิญครับ

๒๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง เห็นชอบกําหนดประชุม
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วาระ ๒ และ วาระ ๓ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายนิวัติ น้อยผาง
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีและคณะ
นายอําเภอเมือง
ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พี่น้องข้าราชการทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้อง
มหาสารคาม
ขอขอบคุณที่กรุณาเชิญผมมานั่งสังเกตการณ์ตามที่ได้ดูเป็นการประชุมสภาที่ราบเรียบง่าย
เป็นไปด้วยมิตรภาพไม่มีใครมีสํานวนโวหารเป็นไปได้ หรือไม่ว่ามีคนนอกมาแล้วท่านราบรื่นคงไม่ใช่เพราะดูจากสีหน้า
ทุกท่านเต็มไปด้วยความคุ้นเคย ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในสภาเหมือนกัน เป็นไปด้วยความอบอุ่น ในฐานะที่ทํางาน
รับผิดชอบบ้านเมืองร่วมกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสภา และการปฏิบัติหน้าที่ในบ้านเมืองจะมี
ความสําคัญยิ่งที่จะนําพาบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเขตอําเภอเมือง เขตจังหวัดมหาสารคาม นําไปสู่เมืองเป็นสุขน่าอยู่
พวกเราก็ทราบภารกิจของบ้านเมืองว่าแบกรับภาระในฐานะเมืองเอกของจังหวัดนะครับปัญหาหลายเรื่องอย่างในเขต
อําเภอเมืองมหาสารคามประมาณ ๖๐ % อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งไม่เกิดจากพวกเราต้องแบกรับภาระทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง มาที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็แสดงความดีใจและขอให้กําลังใจหวังว่าในฐานะนายอําเภอ
เมืองมหาสารคาม คงได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบกรับภาระร่วมกับท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนิวัติ น้อยผาง นายอําเภอเมือง
นายกเทศมนตรี
มหาสารคามที่รักและสมาชิกสภาเคารพยิ่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลที่รักและเคารพ ขอขอบพระคุณท่านนายอําเภอเมืองมหาสารคามที่ว่าบรรยากาศ
ในการประชุมสภานั้น เป็นบรรยากาศการทํางานจริงๆเรื่องสํานวนโวหารไม่มีนะครับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นในเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาลอยู่ในเขตอําเภอเมืองมหาสารคามด้วยขอนําเรียนปัญหาอย่างเรื่องขยะในเขตเทศบาล
ปีที่ผ่านมา มีงบที่จะไปพัฒนาถนนหนทางท่อระบายน้ําประมาณ ๑๐ กว่าล้านบาท พอมีปัญหาที่ทิ้งขยะที่หนองปลิง
เราต้องโอนเงินที่เราจะทําท่อระบายน้ําถนนหนทางในเขตเทศบาลของเรา และในการนี้ ได้ปรึกษาหารือกับสมาชิก
สภาร่วมกันเอาเงินเทศบัญญัติทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะทําท่อระบายน้ํา ถนนหนทางมาซื้อรถ
แม็คโคร มาแก้ปัญหาของขยะที่หนองปลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําขังมีการแก้ปัญหาการฝังกลบขยะให้เร็วการจัดการ
ขยะจะต้องมีคุณภาพ คือจะฝังกลบขยะให้ทันโดยได้มาตรฐาน การฝังกลบขยะของเราดีมากๆถ้าเทียบจากจังหวัดอื่น
เช่นขอนแก่นที่ขยะกองเป็นภูเขา ขยะของเทศบาลเราพยายามที่จะเอา ภูเขาขยะเล็กๆฝังกลบให้หมดปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ําชัดขยะในช่วงหน้าฝนปีนี้จะไม่มีน้ําไปตามท้องนา เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตอนนี้ก็
ได้เริ่มดําเนินการแล้วรวมทั้งการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกองขยะเทถนนเพิ่ม การปลุกต้นไม้ให้ร่มรื่น การที่จะ
พัฒนาบริเวณที่ทิ้งขยะให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีขยะติดล้อตกหล่นไปตามท้องถนน เราจะจัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออก
จากบ่อขยะถ้ารถคันไหนไม่ยอมปฏิบัติตามเราก็คงจะไม่ให้นําขยะมาทิ้งที่ของเราอีกต่อไป คิดว่าปัญหาเรื่องขยะต่างๆ
ท่านนายอําเภอเมืองมหาสารคามก็กังวลใจ เดือดร้อนเรื่องที่ประชาชนชาวหนองปลิงร้องเรียน เราก็จํากัดงบประมาณ
ของเงินของบุคลากรเรามีปัญหา เราจึงทุ่มทุนในการแก้ไขปัญหาของบ่อขยะต่างๆให้ดียิ่งขึ้น เชื่อว่าในสองสามเดือน
ข้างหน้า น่าจะยกระดับได้ดียิ่งขึ้นขอเรียนท่านว่าถึงพี่น้องชาวหนองปลิงว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ให้ความสนใจ
มากๆในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะและพร้อมจะทํางานกับท่านนายอําเภอเมืองมหาสารคามในการพัฒนาเมือง
มหาสารคามของเราร่วมกันขอบคุณครับ

๒๓

นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับวันนี้ท่านได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แบบสมกับที่พี่
ประธานสภาเทศบาล น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเลือกตั้งท่านเข้ามา การประชุมสภาท้องถิ่น
ในวันนี้ครบตามระเบียบทุกวาระได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

