รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือน กันยายน 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.

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

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กิตติศักดิ์
๒. นายวัลลภ
๓. นายไมตรี
๔. นายบุญเจริญ
๕. นางจันทร์ดี
๖. นายศิริชัย
๗. นายโกพัสต์

คณาสวัสดิ์
วรรณปะเถาว์
พรมดา
แก้วบุดดา
เจริญศิริ
ศิริไปล์
สมสาร์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

๒
๘. นายสิทธิพร
๙. นางสาวกาญจนา
๑๐. นายสุมิตร
๑๑. นางนิภาพร
๑๒. นางฉวี
๑๓. นายปราการ
๑๔. นายภานุวัฒน์
๑๕. นายยุทธพงษ์
๑๖. นายพิสิษฐ์
๑๗. นายบูรพา
๑๘. นางมัณฑนา
๑๙. นางนัฏฐิยา
๒๐. นางทองมี
๒๑. นางพัชรี
๒๒. นางสุดาวรรณ
๒๓. นายสิงห์ดง
๒๔. นายสุขสรร
๒๕. นางณัฐฑิตญา
๒๖. นางดรุณี
๒๗. นางปรินดา
๒๘. นายพิชิต
๒๙. นายนิโรจน์
๓๐. นายเกษตรศักดิ์
๓๑. นายอนุสรณ์
๓๒. นายสมบูรณ์
๓๓. นางสาวศิรินภา
๓๔. นางสาวพัชราภรณ์
๓๕. นางณฐนน
๓๖. นายลําพวน
๓๗. นางศรีอัมพร
๓๘. นางสัณทนา
๓๙. นายณรงเดช
๔๐. นายเจษฎา
๔๑. นายกุศล
๔๒. นายนพรัตน์
๔๓. นางนิตยา
๔๔. นางวิรันดา
๔๕. นางสาวศิรินาถ

มูลศรี
กาญจนธวัช
สมศรี
กุลมาตย์
แก้วกล้า
สุโพธิ์คํา
โพนเงิน
อาจวงษา
ชิณะวิพัฒน์
บรรจง
พรรณขรรค์
โยมไธสง
สวมสูง
ดีสนิท
จิตรสม
คงจันทร์
อนุแก่นทราย
คําหงษา
เพียงเกษ
รักษ์มณี
ชนะบุญ
บัวศรี
ศิริไปล์
เดชบุรัมย์
รัตนพลแสน
คณะทิพย์
แสงเรือง
สุขสด
พันวาสนา
วรวงค์
กัณหคุณ
ไชยทองศรี
แก้วบุดดา
เหล่าพิทักษ์
หันนะเว
พลวุธ
นะตะลําดวน
เลพล

ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจํา สํานักปลัดเทศบาล
ลูกจ้างประจํา สํานักการสาธารณสุขฯ
พนักงานจ้าง สํานักการช่าง
พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ วีดีโอ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)
พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล

๓
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกี ยรติ ท่า นรองนายกเทศมนตรี ท่ านที่ป รึกษานายกเทศมนตรี ท่ านเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระ
ต่อไปครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญนั่งครับ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภามาร่วมประชุม รวมท่านประธาน ๑๖ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ได้เวลาและครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคําร้องจากนายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคามขอเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาญัตติ
ของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
และอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน และดําเนินการให้บริการสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จังหวัดมหาสารคามพิจารณา
แล้ว จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายโชคชัย
เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๑.๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเสียชีวิต คือ ท่านบุญประเสริฐ พลภักดี
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดกรุณายืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับ ท่านบุญประเสริฐ
พลภักดี อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประมาณ ๑ นาที ครับ ขอบคุณครับเชิญนั่งครับ
๑.๓ การจัดงานแสดงมุทิตาจิต สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑๖ ท่าน ดังนี้

๔
๑) น.ส.ลดาวัลย์ ศิริสํารองรัตน์ เจ้าพนักงานการเงิน
กองคลัง
๒) นายบุญชิต
คณะมะ
งานศูนย์เครื่องจักร
สํานักการช่าง
๓) นางผ่องพรรณ บุญสิงห์ศร
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา
๔) นางรัตนา
ชาเรืองฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา
๕) นางศรีวิไล
ละทัยนิล
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
๖) นางปุญญาพร วะทา
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
๗) นางจีรวรรณ สุศรี
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
๘) นางพรสม
ภิรมย์
ครู คศ.๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
๙) นางผะอบทอง พาประโยชน์ ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
๑๐) นางพรทิพย์ พุทธิดิลก
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
๑๑) นางอรวัลย์ พุทธบาล
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
๑๒) นางนภาภรณ์ ลักษณะวงษ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
๑๓) นายประสิทธิ์ ปาละอินทร์ ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
๑๔) นางเสงี่ยม
วังหน้า
ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา(ลาออก)
๑๕) นายบัณฑิตย์ สิงหมาตย์
ลูกจ้างประจํา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
๑๖) นายสุพจน์
ทิพย์เณร
พนักงานเขียนตั๋ว
สถานธนานุบาล
ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์
๑.๔ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา” โดยท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้ารับโล่
เกียรติยศ จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร นับเป็นความสําเร็จที่เกิดจากความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับเมือง ทั้งในองค์กรเทศบาลและชุมชนทั้ง ๓๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑.๕ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี้นั้นมีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทาง
วิทยุคลื่น FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล และมีการถ่ายทอดเสียงตามหอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ในระเบียบวาระ
ข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่นด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาครับ เชิญครับ
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพทุกท่าน กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ กระผมขอรายงานการประชุมคณะกรรมการ

๕
สามั ญประจํา สภาเทศบาล ดั งนี้ คณะกรรมการสามั ญ ประจํา สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะที่ ๑ ได้ มา
ปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
ประชุมเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมมี ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ ๒. นายปรีดา รินทะรึก
๓. นางวิมาลา จงรักษ์ คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งให้ ๑. นายพยงค์ ทัพเจริญ เป็น
ประธานกรรมการ ๒. นายปรีดา รินทะรึก เป็นกรรมการ ๓. นางวิมาลา จงรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงมีมติให้นํารายงานการประชุมดังกล่าว เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป ลงชื่อนายพยงค์
ทัพเจริญ ประธานกรรมการ นายปรีดา รินทะรึก กรรมการ นางวิมาลา จงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับเชิญครับ ไม่มีนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภา รวมท่านประธานในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้
ประธานสภาเทศบาล ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วย กับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิก
เห็นด้วย ๑๔ ท่าน เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เห็นด้วยกับการ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง
จํานวน ๑๔ เสียง ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม กระทู้ ๕ เรื่อง
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม วันนี้มีกระทู้ทั้งหมด ๕ ท่าน ครับ คือ
ประธานสภาเทศบาล (๑) นายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ (๒) นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ (๓) นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
(๔) นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ (๕) นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
ขอเชิญเจ้าของกระทู้ท่านแรกครับ คุณธงชัย ใหม่คามิ เชิญครับ

๖
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่ รั กและเคารพยิ่ ง กระผมนายธงชั ย ใหม่ ค ามิ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคามเขต ๑ ท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นที่ผมจะเสนอกระทู้ถามนั้น ใคร่ขออนุญาตท่านประธานเกริ่นนํา
สักเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจที่ต รงกันครับ ท่านประธานที่เคารพครับเนื่ องจากคณะกรรมการจากส่วนกลางได้มา
ประเมินเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านได้แนะนําในส่วนของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามว่า ควรจะมีกระทู้ถาม
คณะผู้บริหารบ้าง ถ้าไม่มีเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการสมยอมกัน หรืออะไรประมาณนี้ และก็เป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมซึ่งมีอยู่ในวาระนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะได้คะแนนในการประเมินไม่มากหรือ
อาจจะไม่ได้เลยซึ่งเขาได้เสนอแนะไว้ ฉะนั้นในส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามก็เลยตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร
เพื่อที่จะนําเรียนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้าน หรือที่อยู่ในสภาให้เข้าใจตรงกันนะครับ แต่ที่จริงแล้วสมาชิกสภา
เทศบาลท่านก็นําในสิ่งที่ไม่เป็นกระทู้ไปอยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ นํามาหารือในที่ประชุมในการที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน หรือในส่วนที่พี่น้องประชาชนอยากจะทราบนะครับ จึงเรียนให้ท่านประธานและที่ประชุมให้
ทราบและเข้ า ใจตรงกั น ครั บ กระผมใคร่ ข อเสนอแบบกระทู้ ถ ามของกระผมครั บ ที่ สํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคาม วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องขอเสนอกระทู้ถาม เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้าพเจ้า ขอตั้งกระทู้ ถามท่า นผู้บ ริห ารเทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่อง ถนนชํา รุด เสีย หายมาก คื อ ถนนศรีส วัส ดิ์
รัตนโกสินทร์ ซอย ๓ (ซอยซากุระ) สืบเนื่องจากถนนเส้นนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ก่อสร้างให้พี่น้องประชาชนได้
ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวม และมีพี่น้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นจํานวนมากเพราะเชื่อมต่อไปได้หลายเส้นทางและเป็นการ
แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย แต่ในขณะนี้ถนนเส้นนี้ชํารุดมากเพราะเกิดจากได้มีรถบรรทุกดิน รถบรรทุก
หินและเครื่องจักรหนักมาใช้ร่วมและจะผ่านไปยังถนนที่กําลังก่อสร้างถนนจัดรูปที่ดินนั้น พี่น้องประชาชนอยากให้
ท่านผู้บริหารแก้ไขและปรับปรุง ช่วยบรรเทาและหลังจากนั้นให้รีบดําเนินการก่อสร้างให้ดีดังเดิมเพื่อประโยชน์สุขของ
พี่น้องประชาชนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายธงชัย ใหม่คามิ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบกระทู้ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านธงชัย ใหม่คามิ ได้มีกระทู้เกี่ยวกับเรื่องถนนศรสวัสดิ์
รัตนโกสินทร์ ซอย ๓ นะครับ หรือ ซอยซากุระมีความเสียหายมากนั้น ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่
ได้นําปัญหาต่างๆ จากพี่น้องประชาชนมาถึงผู้บริหารตลอดเวลา ซึ่งบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงจะมีโครงการของ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม คือ โครงการจัดรูปที่ดิน โครงการนี้เป็นโครงการที่โยธาธิการและผังเมือง
เอาที่ดินของประชาชนมาจัดใหม่และจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ําตามที่ควรจะมีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน แล้วถ้า
ประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยก็จะเซ็นอนุญาต และก็ประชาชนก็จะต้องเสียพื้นที่บางส่วน เช่น เดิมเคยมี ๑๐ ไร่ อาจ
เหลือ ๙ ไร่ครึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจะมาเป็นที่สาธารณะเพื่อจะทําถนน ท่อระบายน้ํา หรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทุกคนก็ได้
ประโยชน์ เพราะอย่างเช่นแต่ก่อนที่ของเขาเป็นที่ตาบอด พอมีโครงการนี้มีถนนตัดผ่านก็มีราคาขึ้นมา หลักการก็คือ
ว่าประชาชนจะต้องเสียสละบางส่วนในที่ดินนะครับ รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายเรื่องของถนน ท่อระบายน้ํา รวมทั้งไฟฟ้า
ประปา ทั้งหมด เป็นหลักการที่ดีเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับ รัฐบาลก็จะจัดสรรงบประมาณให้กับ
โยธาธิการและผังเมืองมาดําเนินการนะครับ ในส่วนของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีพื้นที่ของเราในถนนที่เป็นผังเมือง

๗
จ.๔ จ.๕ ก็เป็นถนนที่ทางหลวงชนบทนําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการทําถนนผังเมือง แล้วก็ทางโยธาธิการและผัง
เมืองก็นําถนนบางส่วนที่อยู่ในถนนผังเมือง มาจัดรูปที่ดินด้วยรวมทั้งบริเวณถนนเส้น ซอยซากุระด้วยนะครับ ซึ่ง
ตอนนี้หลังจากที่ได้มีการว่าจ้างแล้วผู้รับเหมาก็เข้ามาดําเนินการเกือบปีแล้ว ก็พบว่าบริเวณที่ผู้รับเหมาได้นํารถขนดิน
ขึ้ น มา เพื่ อ จะปรั บ ปรุ ง ถนนและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งทํ า ให้ ถ นนซอยซากุ ร ะชํ า รุ ด ซึ่ ง โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
มหาสารคามบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเส้นนี้จะทําใหม่อยู่แล้ว ซึ่งจะทําเป็นถนนคอนกรีตและมีท่อระบายน้ําอย่างดี
อาจจะเป็นแอสฟัลต์หรือคอนกรีตนะครับผมอาจจะจํารายละเอียดไม่ได้แต่จะทําใหม่ให้ได้มาตรฐานของกรมโยธาฯ ซึ่ง
บริเวณถนนทั้งหมดจะทําขึ้นใหม่รวมทั้งท่อระบายน้ําด้วย ผมได้ร่วมประชุมกับท่านโยธาธิการและผังเมืองเมื่ออาทิตย์ที่
ผ่านมาจากการที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับ ช่วงนี้ในส่วนของการก่อสร้างถ้ามีข้อร้องเรียนผมก็จะนําเรื่องให้
ทางโยธาธิการและผังเมืองไปแก้ไขกับทางผู้รับเหมานะครับ เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปพลางก่อน
ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในการทํางานในช่วงนี้ก็ยังมีการเกี่ยวพันกับการระบายน้ําด้วยก็ได้นําเรียนท่าน
โยธาธิการฯ และทีมงานเทศบาล รวมทั้งโครงการป้องกันน้ําท่วมของเทศบาล ๓๕๐ ล้านบาท รวมทั้งโครงการของ
ทางหลวงชนบท ให้เอาระบบระบายน้ํามาบูรณาการร่วมกันว่าใครจะทําอะไรและก็คอนทัวร์หรือโครงร่างทั้งหมดนี้จะ
ระบายน้ําไปในทิศทางไหนนะครับ โดยจะพยายามบรรเทาบางส่วนของน้ําที่จะลงไปในคลองสมถวิลให้มาทางถนนผัง
เมื อ งเพื่ อ ให้ ม าทางปทุ ม วั น ไหลลงมาทางกุ ด นางใย ผ่ า นทางหลั ง บ้ า นค้ อ เพื่ อ ลดน้ํ า ลงไปในคลองสมถวิ ล ด้ ว ย
เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็นําเรียนท่านสมาชิกสภาผ่านท่านประธานสภาว่า การดําเนินการจัดรูปที่ดินของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามเฟส ๒ เริ่มต้นจากซอยศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๓ ถึง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๒๗ ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๘ เมตร เขตทางกว้าง ๒๕ เมตร พร้อม
ระบบระบายน้ํา ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองมหาสารคาม ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา เขต ๑
นะครับ ประชาชนก็คงจะมีความสุขในการที่จะมีการจราจรที่สะดวกขึ้น ระบบระบายน้ําที่ดีขึ้น เรื่องของน้ําท่วมน้ําขัง
ก็คงจะลดลง แต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการก่อสร้างที่ไหนก็เกิดความเดือดร้อนที่นั่นนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ดีที่สุด เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฝากนําเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกสภา
ทุกท่าน ช่วงนี้ในส่วนที่พี่น้องเดือดร้อนก็ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ไปดูแลเบื้องต้นหรือประสานงานในความเดือดร้อน
ต่างๆมาที่ผู้บริหารจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้น
ส่วนที่ ๒ ของโครงการนี้ จากถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๒๗ ถึง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๒๓
(ทางเข้ า หมู่ บ้ า นอยู่ เ จริ ญ ) ซึ่ ง บริ เ วณนี้ ถ นนมี ค วามชํ า รุ ด ที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เฟส ๑
ทางสํานักงานโยธาธิการและจังหวัดมหาสารคาม ได้ขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด จํานวน ๑๒ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในระหว่างการรองบประมาณ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนสัญจรได้ไปพลางก่อน โดยจะลงหิน
คลุกและไพร์มยางตลอดเส้นทางถนน ก็นําเรียนท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล และก็ถึงพี่น้อง
ประชาชนที่รับฟังทางวิทยุด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านผู้ที่ตั้งกระทู้มีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ผ่านไปครับกระทู้ของท่านธงชัย ใหม่คามิ
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ของ นายพยงค์ ทัพเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓
ขอเชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านหัวหน้าส่วนการงานที่เคารพทุกท่าน กระผมนายพยงค์ ทัพเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๓ ขอเสนอกระทู้ถามที่สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องขอเสนอกระทู้ถาม เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม

๘
ท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง โครงการก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก ถนนริมคลองสมถวิล บริเวณริมคลอง
สมถวิลฝั่งทิศใต้ ด้วยตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ศักยภาพเมือง โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก ถนนริมคลองสมถวิล (บริเวณริมคลองสมถวิลฝั่งทิศใต้ช่วง
จากหน้าสํานักงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคามถึงหน้าโรงแรมตักสิลาโดยก่อสร้างแนวรั้วเหล็กท่อเหล็ก
กลมกรวง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๓ มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๖ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๓๑,๐๐๐ บาทนั้น ขณะนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการ
นําเอาเหล็กรั้วเก่าที่รื้อออกไปดําเนินการก่อสร้างแล้วจากหน้าโรงแรมตักสิลาถึงสะพานทางเข้าร้านเกียรติอะไหล่อยาก
ทราบว่าโครงการนี้ได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และจะดําเนินการต่ออย่างไรครับขอบคุณครับ ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อนายพยงค์ ทัพเจริญ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอตอบกระทู้ถาม ขออนุญาต
เอ่ยนามท่าน พยงค์ ทัพเจริญ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก ถนนริมคลองสมถวิล บริเวณริมคลองสมถวิลฝั่งทิศใต้ซึ่ง
โครงการนี้ตอนนี้เทศบาลได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี ในปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๓๑,๐๐๐ บาท นี้ บริเวณนี้เราได้รับการ
สนับสนุนจากกรมโยธาธิการ จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนากุดนางใย คลองสมถวิลฝั่ง
ทิศตะวันออก คือตั้งแต่กุดนางใยมาจนถึงสะพานเจริญราชเดชทั้ง ๒ ฝั่งนะครับ ซึ่งแนวรั้วนี้ก็จะมีการก่อสร้างของกรม
โยธาธิการและผังเมืองแล้วนะครับ ถ้าเราไปทําช่วงนี้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้
เทศบาลก็จะทําเองโดยการเอารั้วเก่าสีขาวนะครับ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อน แต่
ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้งานโยธาของเทศบาลมีงานเยอะมาก ซ่อมคอสะพาน ซ่อมถนนตรงนั้นตรงนี้ ท่านรองนายก
เทศมนตรีท่านไมตรี พรมดา ก็พยายามดูแลแก้ไขจุดที่เร่งด่วน ทั้งหมดนี้จะเกิดความสวยงามก็จะเกิดจากโครงการของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้ของบประมาณสนับสนุนคาดว่าจะได้งบปี ๒๕๖๐ ก็ขอนํา
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามว่าในส่วนของบริเวณรั้วนี้ ถ้าเราจะดําเนินการก่อสร้างใหม่ช่วงนี้ก็จะ
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเอารั้วเก่ามาใช้ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดนะครับ
ก็ขอนําเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านพยงค์ ทัพเจริญ มีอะไรสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพยงค์ ทัพเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับก็ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ผมก็อยากถามต่อไปว่ารั้วเก่าที่จะเอาไปทําต่อนี้
จะได้ทําต่อไหมครับ และก็เงิน ๓ แสน นี้จะโยกไปทางอื่นไหมครับ หรือยังอยู่ครับ

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ โครงการนี้ไม่ได้อยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ เข้าแค่ในแผนพัฒนาสามปีนะครับ ต้องขออนุญาตว่าใน
การทํางานของพวกเราจริงๆแล้ว โครงการทุกโครงการผมจะหารือท่านสมาชิกสภา
ทุกเขต ที่จะเอาโครงการเข้าสู่เทศบัญญัติก็นําเรียนท่าน พยงค์ ทัพเจริญ ผ่านท่านประธานสภาว่าโครงการนี้
ไม่ได้หยิบมา ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องโยกนะครับ ก็นําเรียนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ

๙
นายถนอม รัตนมุลตรี ผ่านไปครับกระทู้ของท่าน พยงค์ ทัพเจริญ ต่อไปเป็นกระทู้ของคุณ บัณฑิตย์ สาคะรังค์
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่าน กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๒ ครับท่านประธานข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ท่านผู้บริหารเทศบาล
เมืองมหาสารคาม คือว่าเมื่อผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ทําสัญญาจ้างกันเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังแล้ว และผู้จ้างได้
ขึ้นป้ายดําเนินการแล้ว แต่ยังไม่เข้าดําเนินการเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควร พี่น้องประชาชนอยากทราบ จึงเรียนถาม
ท่านว่าที่ยังไม่ดําเนินการหรือติดตั้งนั้นคืออะไร และอยากเห็นภาพของตลาดโต้รุ่งด้วยว่าเป็นลักษณะอย่างไร สวยงาม
แค่ไหน หรืออย่างไร จะเริ่มทําการวันไหนครับ ครับท่านประธาน
นายถนอม รัตนมุลตรี เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอตอบกระทู้ถาม ขออนุญาต
เอ่ยนามท่าน บัณฑิตย์ สาคะรังค์ ที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาด
โต้รุ่งนะครับ ที่ทําสัญญาแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการเป็นยังไงนะครับ รูปแบบเป็นยังไงนะครับ ก็ขอนําเรียนว่าโครงการทํา
ตลาดโต้รุ่งก็ได้มีการเซ็นสัญญาแล้ว และก็ได้มีการติดตั้งรายละเอียดสัญญาตามป้ายที่ติดอยู่บริเวณตลาดโต้รุ่งบริเวณ
ก่อสร้างนะครับ แต่การที่เราส่งพื้นที่ของเทศบาลนี้ พอเราเคลียร์อันเก่าออกและย้ายมาชั่วคราวบริเวณสนามกีฬา
เยาวชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะติดขัดอยู่คือส่วนที่หนึ่งเป็นโครงสร้างเก่าอาคารเดิม ที่เป็นปูนโครงหลังคา
ส่วนที่สองคือเรื่องของสายไฟแรงสูงนะครับ การส่งพื้นที่ที่เราต้องเคลียร์ก็ปรึกษาไปทางสํานักการช่างและผู้มารับเหมา
งานของเราว่าบริเวณที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงนี้ เทศบาลก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มาย้ายสาย
ไฟฟ้าแรงสูงให้มาอยู่ขอบ เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้สะดวก เพราะตอนนี้สายไฟแรงสูงอยู่บริเวณตรงกลางตลาดเลย
นะครับ ตอนนี้ก็ดําเนินการเรียบร้อย ส่วนอาคารเก่าที่มีอยู่จะต้องทําการทุบรื้อทิ้งนี้ ก็ได้ขอร้องกับทางผู้รับเหมาว่า
ขอให้ช่วยเหลือโดยเพิ่มเนื้องานในการรื้อถอนบริเวณนี้ให้ด้วย ซึ่งผู้รับเหมาก็ยินยอมที่จะใช้แรงงานของเขาโดยไม่คิด
มูลค่า ในการที่จะรื้อถอนบริเวณอาคารนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีการล้อมรั้วเพื่อให้ทํางานได้ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็
มีการประชุมติดตามงานกับผู้รับเหมากับส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วทางผู้รับจ้างก็ได้กําหนดขอบเขต และทดสอบ
ดินบริเวณก่อสร้างเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการใช้เข็มเจาะ ซึ่งจําเป็นจะต้องทดสอบดินก่อนและเพื่อจะหาเข็มเจาะที่
เหมาะสมด้วย และขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ทดสอบดินต่อไป ก็นําเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเพื่อจะช่วยชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านบัณฑิตย์ สาคะรังค์ มีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ครับท่านประธานสภาที่เคารพ สําหรับโครงการใหญ่ๆ เช่นนี้นะครับทางพี่น้องก็อยากทราบ
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าอยากเห็นภาพของตลาดสดเทศบาลยุคใหม่นี้เป็นลักษณะใดครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล

๑๐
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ท่านบัณฑิตย์ สาคะรังค์ นะครับ จริงๆ ในการประชาสัมพันธ์ของเราไม่ว่าจะเป็น
ช่วงสงกรานต์ ปีใหม่เราก็ได้นํารูปเข้าไปหนังสือแล้ว แต่เข้าใจว่าท่านสมาชิกอยาก
ให้มีรูปภาพใหญ่ๆ เพราะบางทีประชาชนบางส่วนไม่เห็นการประชาสัมพันธ์ในหนังสือ เลยอยากทราบว่าบริเวณที่
ก่อสร้างนี้น่าจะติดภาพจําลองว่า ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ให้ประชาชนได้เข้าใจ พอเห็นภาพมันเกิดความรู้สึกที่ดีและ
มีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและเกิดความอดทนในความไม่สะดวกเพื่อรอความสําเร็จร่วมกัน เรื่องนี้ทางผู้บริหารก็จะ
รับไว้และจะไปดําเนินการในการที่จะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่เหมาะสมนะครับ แต่ก็หาป้ายติดยากพอสมควร
นะครับเพื่อที่จะให้คนเห็นได้ชัดเจน ยังไงก็จะนําไปปฏิบัติเพื่อจะหาบริเวณที่เหมาะสม ก็รับไว้เพื่อจะดําเนินการต่อไป
ครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีอะไรอีกไหมครับท่านบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่าน
ประธานสภาเทศบาล สุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ เชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ ดิฉันนางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๑ แบบกระทู้ถาม ที่สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องเสนอกระทู้ถาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้าพเจ้าขอตั้ง
กระทู้ถามท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย ๒๕ ถนนริม
คลองสมถวิล ได้ดําเนินการแต่ได้สิ้นสัญญาจ้างไปนานแล้ว ปรับวันละเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าใด และถนนเส้นนี้ไม่ดี
เท่าที่ควร สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากและจะทําอย่างไรต่อ พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาดําเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๑ ผู้ตั้งกระทู้ถาม

นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอตอบกระทู้ถาม
ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๑ ที่ได้มีความห่วงใยและติดตามการดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย ๒๕ ถนนริมคลองสมถวิล
ว่าดําเนินการอย่างไร ปรับวันละเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าใดนะครับ ซึ่งปัญหาของการก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ํา ซอย
๒๕ นี้ได้รับการร้องเรียนเยอะมาก และทางเราก็แก้ไขปัญหามาตลอด ต้องนําเรียนนะครับว่าโครงการดังกล่าววงเงิน
งบประมาณในสัญญาจ้าง ๘๑๐,๐๐๐ บาท วันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นะครับ ผู้รับจ้างได้มีการส่ง
งานเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อัตราค่าปรับวันละ ๒,๐๒๕ บาท รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้นจํานวน ๓๔๔,๒๕๐ บาท
นะครับ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับการจ้างนะครับว่ายังมีข้อบกพร่องอะไรเช่นไร ถ้ามีเราจะนําแจ้งให้ผู้รับ
จ้างไปดําเนินการแก้ไขถึงจะเบิกเงินได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้รับจ้าง
ได้ดําเนินการมีปัญหาความบกพร่องอะไร เราก็จะแจ้งให้แก้ไขให้เรียบร้อยและตรวจรับตามระเบียบราชการต่อไป ซึ่ง
ตอนนี้ทางท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านรองฯ ไมตรี พรมดา รวมทั้งผู้อํานวยการสํานักการช่างต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิด
นะครับ เพราะว่าบริเวณซอยโครงการนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากนะครับและก็ท่านสมาชิกสภาก็ต้องเรียกว่า

๑๑
รับข้อร้องเรียนจากประชาชนมาก กระผมก็เช่นเดียวกันนะครับในการก่อสร้างก็ธรรมดานะครับผู้รับเหมาบางคนก็ทําดี
บางคนก็จะมีปัญหานะครับพวกเราก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับ ก็ขอนําเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านสุภาพร ทองสุริชัยศรี มีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ ต่อไปเป็นกระทู้ถามของ
ประธานสภาเทศบาล นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ เชิญเจ้าของกระทู้ครับ
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผม นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ท่าน
ประธานสภาที่เคารพครับ กระผมขอตั้งกระทู้ถามต่อท่านคณะผู้บริหาร เรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ทําการก่อสร้างล่าช้าและเลยกําหนดไปแล้ว ผมจะขอยกตัวอย่างเอาเฉพาะโครงการที่สําคัญๆ
จํานวน ๔ โครงการ ครับท่านประธาน กระทู้ถามของผมครับ อยากทราบว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ ที่ได้ดําเนินการตามสัญญาจ้างและดําเนินงานจนครบสัญญาจ้างแต่เนื้องานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและจะต้อง
ถูกปรับตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีดังต่อไปนี้ครับท่านประธาน
โครงการที่ ๑ คือโครงการก่อสร้างกําแพงกั้นดิน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองสมถวิล ถนนสมถวิล ตรงหน้า
โรงเรียนเทศบาลบูรพาฯ อยากถามว่าส่งงานวันไหน ปรับวันละเท่าไหร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับท่านประธาน
โครงการที่ ๒ คือโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบรางยู (ช่วงถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๙ ถึงกุดนางใย)
(ร่องนานายคําพา) อยากถามว่าส่งงานวันไหน ปรับวันละเท่าไหร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใดครับท่านประธาน
โครงการที่ ๓ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ถนนมหาชัยดําริห์ ซอย ๕ อยากถามว่า
ส่งงานวันไหน ปรับวันละเท่าไหร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับท่านประธาน
โครงการที่ ๔ คือโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารางยู โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซึ่งกระผมอยากทราบว่าส่งงาน
วันไหน ปรับวันละเท่าไหร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับท่านประธาน การที่กระผมตั้งกระทู้ถามก็เพื่อความถูกต้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรากระผมขอแสดงความนับถือ
จากกระผมครับนายสังคม คําอินทร์ เจ้าของกระทู้ครับท่านประธานครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอตอบกระทู้ถาม
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๒ ขอตอบกระทู้ถามในทั้งหมด ๔ โครงการครับ ในโครงการที่ท่านสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นท่าน สังคม คําอินทร์
ท่านบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ท่านสุภาพร ทองสุริชัยศรี ท่านพยงค์ ทัพเจริญ หรือท่านธงชัย ใหม่คามิ ขออนุญาตเอ่ย
นามทั้ง ๕ ท่าน ซึ่งก็เป็นโครงการที่เรียกว่า ฮ๊อตฮิต ก็คือว่าทางผู้บริหาร ทางสมาชิกสภาได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้อง
ประชาชนเยอะ และก็ได้แก้ไขปัญหา เข้าไปดูแล บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับ ในโครงการแรก
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสังคม คําอินทร์ นะครับ ขอตอบกระทู้ดังนี้นะครับ
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างกําแพงกั้นดิน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองสมถวิล ถนนสมถวิล ขอเรียนให้
ทราบว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากช่วงแรกมีดินสไลด์ลงเราก็ของบประมาณปลายปีที่แล้วเพื่อจะซ่อมแซมกําแพงกันดิน
และก็ทางเดินริมคลองสมถวิลให้แบบแปลนเป็นแบบเดียวกันมาทางฝั่งทิศตะวันตกหน้าวัดนาควิชัย ซึ่งสิ้นสุดที่บริเวณ

๑๒
วัดนาควิชัยนะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะดําเนินการตั้งแต่ต่อจากโครงการไปจนถึงแถวหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพา
โครงการวงเงินสัญญาทั้งสิ้น ๖,๒๘๐,๐๐๐ บาท เดิมทําสัญญาจ้างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และขอขยายสัญญา
จ้างอีก ๑๕ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สาเหตุที่มีการขยายสัญญาจ้างคือมีการเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนของเทศบาล ก็คือว่าแต่ก่อนบริเวณที่ติดกับโครงการเดิมนี้จะทําเป็นโครงการกําแพงกันดินเฉยๆ แต่ท่าน
เจ้าอาวาสวัดนาควิชัยและชุมชน อยากให้เป็นทางเดินลงคลองก็เลยได้ทําการเปลี่ยนแปลงในแบบแปลนบริเวณนี้ให้มี
ทางเดินลงไป จึงเป็นเหตุให้ขยายสัญญาไปอีก ๑๕ วัน นะครับ และก็พอเราเปลี่ยนแปลงแบบก็มีการปรับลดเนื้องาน
เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้ตรวจรับงานเมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานล่าช้าไป ๓๒ วัน ค่าปรับอัตราวันละ ๑๕,๗๐๐ บาท รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น
๕๐๒,๔๐๐ บาท และค่าลดเนื้องานทางเท้าเป็นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งแบบค่าปรับส่งงานและค่าตัดส่วน
งานที่ลดลง เป็นจํานวนเงิน ๖๑๗,๔๐๐ บาท คงเหลือจ่ายให้กับผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๕,๖๖๒,๖๐๐ บาท นี่คือโครงการ
กําแพงกั้นดิน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองสมถวิลนะครับ
โครงการที่ ๒ โครงก่อสร้างร่องระบายน้ําแบบรางยู (ช่วงถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๙ ถึงกุดนางใย (ร่องนา
นายคําพา) ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการนี้ วงเงินสัญญาจ้าง ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ ส่งงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
จํานวนเงิน ๑๒๔๘๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่งงานล่าช้า ๑๘ วัน ซึ่งเกิดจากการพังทลายของ
ดินจนเลยไปถึงเขตที่ดินของประชาชนข้างเคียง จึงดําเนินการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการพังทลายของ
ดินเป็นเหตุให้แนวทางคลาดเคลื่อนจาก ๔ เมตร เป็น ๓.๘๐ เมตร จึงปรับลดเนื้องานลงไป ๖๐,๙๙๓ บาท ค่าปรับ
อัตราวันละ ๑๐,๔๐๐ บาท ๑๘ วัน ค่าปรับเป็นเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท รวมค่าปรับส่งงานล่าช้าค่าตัดลดเนื้องาน
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๑๙๓ บาท คงเหลือค่าจ้างงวดสุดท้าย ๑,๔๑๕,๘๐๗ บาท
โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ซอย ๕ ถนนมหาชัยดําริห์ ขอเรียนให้ทราบว่า
โครงการนี้วงเงินสัญญาจ้าง ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุ ดสัญญาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส่งงานเมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ อัตราค่าปรับวันละ ๓,๒๒๕ บาท และการปรับถึงวันที่ส่งมอบงานเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างกําลังตรวจสอบเนื้องานว่ามีข้อบกพร่องหรือมีแก้ไขอย่างไรหรือเปล่านะครับ ถ้ามีก็
จะแจ้งผู้รับเหมาเข้าดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่จะรับงานและเบิกจ่ายเงินต่อไป สรุปว่ายังไม่รับงานนะครับ
โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารางยูโรงเรียนสามัคคีวิทยาขอเรียนให้ทราบว่ามีวงเงินสัญญาจ้าง
๑๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ อัตราค่าปรับวันละ ๑๘๐ บาท หากคิดค่าปรับถึงปัจจุบัน
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ผู้คุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างกําลังตรวจสอบโครงการดังกล่าวนะครับ ถ้าเห็นว่า
ไม่ได้มาตรฐานหรือตรงตามแบบแปลนก็จะให้ผู้รับจ้างแก้ไข จึงจะตรวจรับการจ้างและเบิกจ่ายเงินต่อไป ก็ขอนําเรียน
ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาใน ๔ โครงการที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถาม ก็ขอขอบคุณท่านที่ ร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมรับผิดชอบช่วยเหลือเพื่อให้เทศบาลของเราพัฒนาดีขึ้น ทําให้ประชาชนมีความสุข ขอขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านสังคม คําอินทร์ มีอะไรอีกไหมครับเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ท่าน
ประธานสภาที่เคารพ กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คือ ท่านนายแพทย์กิตติ
ศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในรายละเอียดทั้งหมดที่กระผมนั้นได้ตั้งกระทู้ถามทั้ง ๔ โครงการ
ทราบว่าโครงการหน้าโรงเรียนเทศบาลบูรพาฯ ได้ทําการส่งงานและปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธาน และ

๑๓
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน เพราะตรงนี้เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากว่า
จะเสร็จวันไหน ปรับวันละเท่าไหร่ ๒ โครงการตรงร่องนานายคําพา ก็ได้ตรวจรับและถูกปรับไปแล้วก็ได้ข้อเท็จจริง
ผมก็ขอชื่นชมในทีมงานของผู้บริหาร ส่วนโครงการที่ ๓ และ๔ ยังไม่ส่งงานและยังไม่เรียบร้อย เงินค่าปรับที่ทางคณะ
ผู้บริหารได้ปรับนั้น ถ้าเรานําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชน กระผมจึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายถนอม รัตนมุลตรี ผ่านไปครับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่
ประธานสภาเทศบาล สภาท้องถิ่นได้ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการ เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิ ครับ
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่รักและเคารพยิ่ง
กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ท่านประธานที่
เคารพครับ ระเบียบวาระที่ ๔ นี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นได้ตั้งขึ้นพิจารณานะครับ ในเรื่องนี้ที่ประชุม
ก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับ เนื่องจากคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาได้ทําหน้าที่และออกปฏิบัติหน้าที่โดยมีเป้าหมายหลักทั้งหมด ๔ ข้อ เพื่อนําเรียนท่านประธานและที่ประชุมได้รับ
ทราบเพราะว่ามีบางท่านได้ถามว่าคณะกรรมการสามัญประจําสภาทําหน้าที่มีประโยชน์ไหม ทําอะไร เป็นประโยชน์
ต่อพี่ น้องประชาชนไหม มี ระเบี ยบรองรั บ หรื อไม่ หรืออย่ างไร ขออนุ ญ าตนํ า เรีย นท่า นประธานและที่ ป ระชุ มว่ า
เป้าหมายนั้นยึดระเบียบไม่ใช่คิดเอา เป้าหมายหลักใหญ่ ๔ ข้อ โดยสรุปคือ ข้อที่ ๑ ทําหน้าที่ตรวจดูคุณภาพของงาน
โครงการต่างๆที่ผ่านสภาว่ามีคุณภาพอย่างไรใช้ได้หรือไม่เพื่อมาเสนอต่อที่ประชุมสภา ข้อที่ ๒ มีป้ายดําเนินการบอก
งานโครงการที่ทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและเข้าใจ ข้อที่ ๓ เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมให้รัฐมากที่สุดและ
คุ้มค่าต่อการลงทุน ในเงินภาษีของพี่น้องประชาชน และข้อที่ ๔ เพื่อเป็นการป้องปราบและขจัดปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น อันนี้คือเป้าหมายหลักของคณะกรรมการสามัญประจําสภา ครับท่านประธานครับ วันนี้ผมได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้นําเสนอต่อที่ประชุมนะครับ บันทึกข้อความส่วนราชการ สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการสามัญประจําสภาติดตามงานโครงการต่างๆ ที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยคณะกรรมการสามัญประจําสภาได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากสภาให้ไปติดตามงานโครงการต่างๆ นั้น และได้มาดู ได้พบ ได้เห็น ๑) ป้ายโครงการระบบรวบรวมน้ํา
เสียเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระยะที่ ๒ ได้ติดป้ายโครงการเอาไว้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ริมคลองสมถวิลตรง
ข้าม ซอย ๒๕ ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนินในป้ายโครงการเขียนเอาไว้ชัดเจนครับ เป็นการประกาศก่อสร้างระบบรวมรวมน้ํา
เสียชุมชน ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปริมาณงานก่อสร้าง ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ถนนริมคลองสม
ถวิล ถนนนครสวรรค์ ซอย ๖ ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ซอย ๒๕ มีผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีชื่อคณะผู้ควบคุมงาน มีชื่อคณะกรรมการตรวจรับ และมีชื่อผู้
ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับจ้างนะครับ ก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แต่ยังไม่เริ่มดําเนินการก่อสร้างนะครับ โครงการที่ ๒
ที่คณะกรรมการสามัญประจําสภาได้ติดตาม คือ เรื่องโครงการก่อสร้างตลาดโต้รุ่ง เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน
เป็นส่วนมากได้สอบถามซักถามคณะกรรมการ หรือได้ถามสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร คณะกรรมการสามัญประจําสภา
ได้ไปดูเห็นว่าตลาดโต้รุ่งนี้ ได้ทําสัญญากับเทศบาลแล้วขึ้นป้ายแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการ คงจะติดขัดอะไรอยู่ หรือ

๑๔
อย่างไรนั้น ก็ได้รับคําชี้แจงจากท่านคณะผู้บริหารไปแล้วนะครับ ต่อไปคือโครงการต่างๆที่ทําแล้วเสร็จและเป็นไปตาม
ระเบียบ สัญญาจ้างและได้ส่งงานเบิกจ่ายไปแล้วเรียบร้อยดีในระดับหนึ่ง จึงเรียนมาให้ที่ประชุมทราบ และดําเนินการ
ต่อไปนะครับ ลงชื่อนายธงชัย ใหม่คามิ กรรมการ นายบุญเรือง แสนผุ กรรมการ นายปรีดา รินทะรึก กรรมการ
นายสั งคม คํ า อิ น ทร์ กรรมการ นายสุ ร ชั ย ชมภู นุ ช กรรมการ นายพยงค์ ทั พเจริ ญ กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จํานวน ๙ ญัตติ
๕.๑ ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ประธานสภาเทศบาล จํานวน ๙ ญัตติ ๕.๑ ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
(ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเจ้าของญัตติ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ
ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน
โดยมีหลักการ ดังนี้ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําคงเหลือ ณ วันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๕๗,๕๓๐,๔๓๘.๙๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชน จึงขอเสนอ
ญัตติขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้
บัญชีเงินฝากประจําของเทศบาลค้ําประกันจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่ใช้เป็นหลักประกันบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่า ๑% ต่อปี และอีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่ต่ํากว่า MOR -๑.๖๒๕% ต่อปี ใช้บุคคลค้ําประกันโดยตําแหน่ง โดยมีสถานะทางการคลัง ณ วันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๙ ดังนี้
๑.ทรัพย์สิน
ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ
๑๑๑,๗๗๐,๒๐๕.๐๐ บาท
ทรัพย์รอการจําหน่าย(มี.ค)
๘๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ทรัพย์รับจํานํารวมทั้งสิ้น
๑๑๒,๖๓๖,๘๐๕.๐๐ บาท
๒.หนี้สิน

เงินกู้ ก.บ.ท.
เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย
หนี้สินรวมทั้งสิ้น

๓.เงินทุนหมุนเวียน เงินสด
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจํา)
เงินเบิกเกินบัญชี(ส่วนที่ใช้ได้)
เงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น

๑๗,๙๒๔,๔๒๗.๕๕ บาท
๒๗,๗๓๗,๑๙๗.๔๔ บาท
๔๕,๖๖๑,๖๒๔.๙๙ บาท
๓๑,๕๗๑.๒๐ บาท
๒,๐๔๐.๙๓ บาท
๙,๕๑๒,๙๕๒.๕๙ บาท
๑๐,๗๓๐.๕๗ บาท
๔๒,๒๖๒,๘๐๒.๕๖ บาท
๔๕,๖๖๑,๖๒๔.๙๙ บาท

๑๕
๔.ชําระหนี้

เงินกู้ ก.บ.ท.
เงินบูรณะท้องถิ่น ร้อยละ ๓๐
ค่าใช้จ่ายอํานวยการ
ชําระหนี้ทั้งหมด

๕.เงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ

๗,๙๗๒,๗๐๗.๔๐
๒,๔๕๖,๓๑๑.๕๖
๗๖,๘๐๐.๐๐
๑๐,๕๐๕,๘๑๘.๙๖

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๑,๓๑๔,๒๗๘.๘๙ บาท

โดยมีเหตุผล เพื่อให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ วรรค
๒ การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว กระผมจึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นครับ ขอเชิญ คุณธงชัย ใหม่คามิ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่รักและเคารพยิ่ง
กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ท่านประธานที่
เคารพครับผมได้ฟังการเสนอญัตติของท่านนายกเทศมนตรีต่อสภาและผมได้ดูในเอกสารแล้ว ทําให้ทราบและเข้าใจว่า
ญัตตินี้เป็นการเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน เพื่อขอรับอนุมัติจากสภา
เทศบาล โดยอาศัยระเบียบว่าด้วยการกู้เงินซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ นั้น คือในขณะนี้
สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้ การให้บริการประชาชน จึงขอกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี
(O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ใช้บัญชีเงินฝากประจํา
ของเทศบาลค้ําประกันส่วนหนึ่ง และใช้บุคคลค้ําประกันโดยตําแหน่ง คงเป็นตําแหน่งท่านนายกเทศมนตรีอีกส่วนหนึ่ง
นะครับ ถ้าไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการกู้เงินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
กระผมเห็นชอบกับญัตตินี้ครับ ท่านประธานครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม รวมท่านประธาน ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอกู้เบิกเงิน
เกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน ได้โปรดกรุณายกมือครับมีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔ ท่าน
ในญัตตินี้ ได้มีคะแนนเสียงข้างมากตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้

๑๖
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (ต่ออายุสัญญา) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
มหาชน ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๔ เสียง
ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๒ ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
เบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ ขอเชิญท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ รายจ่ายค้างจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๒๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๓๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคสอง โดยมีหลักการ และรายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
๑. งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑) โครงการตี เ ส้ น จราจร ถนนผดุ ง วิ ถี จากช่ ว งหอนาฬิ ก าถึ ง พนั ง กั้ น น้ํ า และติ ด ตั้ ง การ์ ด เรล
งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๒. งานสวนสาธารณะ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
๑) จัดซื้อเก้าอี้สนาม งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๒) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หอนาฬิกา งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒) โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗
๓. งานบําบัดน้ําเสีย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑) โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ํา บริเวณหมู่บ้านเสริมไทยธานี งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๒) โครงการก่ อสร้ างโรงสูบ น้ํา บริเ วณลําห้ วยคะคาง (พื้ นที่ส าธารณะหนองมะกิ้ ง) งบประมาณ
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓) โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบบําบัดน้ําเสีย แบบบึงประดิษฐ์ บริเวณสวนสาธารณะ
เลิงน้ําจั้น งบประมาณ ๓,๔๕๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภายในบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีเหตุผล เนื่องจาก ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธงี บประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๓๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคสอง ดังนั้น กระผม
จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญคุณ สุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพครับ กระผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ ครับ สําหรับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นําเสนอต่อสภาเพื่อ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน เป็ นระยะเวลาอีก ๑ ปี งบประมาณ ซึ่งงบประมาณดั งกล่า วนั้ นได้ รับ การเห็น ชอบจากสภาเทศบาลเมื อง
มหาสารคามมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงินจํานวน ๑๓,๘๒๔,๐๐๐ บาทนั้น
ผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านมีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติเบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอยกตัวอย่างในบาง
โครงการขอยกตัวอย่างโครงการตีเส้นจราจร ถนนผดุงวิถี ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าฝนยังไม่ควรดําเนินการ เพราะถ้าทํา
ฤดูฝนสีเส้นจราจรก็หายเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งเฉยๆ และในส่วนการจัดซื้อเก้าอี้สนาม งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท
และโครงการเครื่องออกกําลังกาย งบประมาณ ๔ ล้านบาท ก็เป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยนะครับ การจัดแบ่งหรือ
กระจายอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายไปตามสวนสาธารณะต้องให้เกิดความเหมาะสมสําหรับผู้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนะครับ บางส่วนอาจเปลี่ยนไปตามแบบแปลนใหม่ก็ให้อยู่ในวงเงินที่สภาได้อนุมัติไปนะครับ หรือถ้าวงเงินไม่ถึง
ก็ไม่เป็นไรไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อตามที่สภาอนุมัติก็ได้ ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของเรา อีกหนึ่งโครงการที่
สําคัญ คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณหอนาฬิกา งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ทราบว่าเคยมีแบบแปลนที่
ทางเทศบาลได้จ้างศึกษาออกแบบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบพระประธานกันทรวิชัย วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ได้ทราบว่าเราจะดําเนินการแล้ว มีแบบแปลนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เขาดูแลเราจึงได้มีการชะลอไว้ ผมเห็นด้วยนะครับใน
การดําเนิ นการพื้น ที่บางส่ว นก็ยังคงติดปัญหาต่างๆ อย่างเช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําบริ เวณลําห้ วยคะคาง

๑๘
ถังหอสูงก็เหมือนกัน สวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น จํานวนเงิน ๓,๔๕๔,๐๐๐ บาท นั้น ท่านนายกเทศมนตรีชะลอเอาไว้
ผมก็เห็นด้วย บังเอิญเรามีงบที่ได้รับการสนับสนุนผมเข้าใจว่าจะเป็นจากโยธาธิการและผังเมือง อีกอย่างหนึ่งตอนนี้
เรากําลังปรับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น และแบ่งพื้นที่ภายในว่าพื้นที่ส่วนไหนจะใช้ประโยชน์ เมื่อวางเสร็จ
เรียบร้อยแล้วถึงจะดําเนินการก่อสร้างนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ระงับไว้ก่อน ให้ลงตัวเสร็จเรียบร้อยถึงดําเนินการหา
ผู้รับจ้างแล้วก็ออกแบบให้ตรงตามที่เราต้องการ เพื่อจะไม่ได้เกิดการทําซ้ําซ้อน โดยเฉพาะที่หอพระประธานกันทร
วิชั ย ยั งไม่ ได้ ข้อสรุ ป ว่ าจะให้ เ ทศบาลดํ าเนิ น การหรื อองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวั ดดํ า เนิ น การ เพราะฉะนั้น ทั้ ง ๙
โครงการ นี้ ผมไม่ขัดข้องและก็เห็นด้วยนะครับ ขอย้ําอีกครั้งนะครับโครงการตีเส้นจราจรนี้ขอให้หมดฤดูฝนก่อนนะ
ครับ ถึงดําเนินการ ฝากท่านประธานถึงท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานที่เคารพครับ เงินงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติจากสภานั้น ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ดีที่สุด ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณ สังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผม นายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ นั้น จากการที่กระผมได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาและได้ดู
จากหลักการและเหตุผลทํ าให้ผมได้ทราบว่า ทั้ง ๙ โครงการ ที่ได้ขออนุมัติ ขยายเวลามี ความจําเป็น อย่างยิ่งครั บ
ตรงที่ท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ ขออนุญาตที่เอ่ยนามที่ท่านได้อภิปรายไปแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านครับ ที่ท่านได้เล็งเห็น
ความสําคัญเรื่องตีเส้นจราจรจากหอนาฬิกาไปหาคูพนัง ซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝน รู้อยู่ว่าพี่น้องประชาชนต้องการแต่เราก็
ยังดําเนินการไม่ได้ ที่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะเป็นช่วงทางโค้ง ตรงหน้าบ้านท่าน บัณฑิตย์ สาคะรังค์ ขออนุญาต
เอ่ยนาม เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินเนื่องจากไม่มีเส้นจราจร ถ้ามีงบประมาณหรือที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วตั้งแต่ปี
๒๕๕๙ ที่ได้อนุมัติโครงการไปแล้วนั้นก็ยังไม่ได้ดําเนินการ อันนี้ที่ท่านมาขอขยายเวลาก็เห็นชอบ และอีกโครงการ
หนึ่งครับท่านประธาน ก็คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาก็มีความสําคัญเป็นประโยชน์ต่อผู้สัญจรไปมา ซึ่งผู้
ผ่านไปมาก็จะชื่นชมภูมิทัศน์ของเราว่าสวยงามสมศักดิ์ศรี สมกับที่เรากําหนดว่าจะปรับปรุงตรงนี้ให้สวยงาม และอีก
โครงการหนึ่ง คือ โครงการปรับปรุงบริเวณพระประธานกันทรวิชัยก็สําคัญ และอีกโครงการหนึ่งครับท่านประธานที่
กระผมได้ดูจากเอกสารที่เห็นว่าเป็นโครงการที่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วม คือการตั้งโรงสูบน้ํา
บริเวณหมู่บ้านเสริมไทยธานี ตรงนี้เวลาฝนตกมาพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นสัญจรไปมาลําบากมากครับ ช่วง
ก่อนๆ ดินที่มีการก่อสร้างแถวนั้นน้ําจะชะล้างดินลงไปในท่อระบายน้ํา แล้วเราก็ไม่ได้มีการดูดโคลน น้ําจึงไหลไม่
สะดวกทําให้น้ําเอ่อขึ้นมาท่วมขัง ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับท่านประธาน ผมจึงขอฝาก
ท่านประธานไปยังผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เร่งรีบดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นะครับ ถ้าไม่ขัดต่อ
ระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยแล้ ว กระผมก็ เ ห็ น ชอบกั บ ญั ต ติ นี้ ข องท่ า นนายแพทย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ คณาสวั ส ดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอบคุณครับท่านประธานครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรอีกไหมครับเชิญครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ
ประธานสภาเทศบาล นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

ครับ มีท่านสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม รวมท่านประธาน ๑๕ ท่าน ครับ

๑๙
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก
๑ ปีงบประมาณ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วยในญัตตินี้ ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนน
เสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก
๑ ปีงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๔ เสียง
ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๓ ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงิน
ประธานสภาเทศบาล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์ กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
การใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงินจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ขอ
อนุมัติสภาเทศบาลเพื่อดําเนินการโครงการต่าง ๆ จํานวน ๔ โครงการ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีโครงการปรับปรุง
พื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย ไม่สามารถดําเนินการได้ ด้วยมีปัญหาด้านพื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ งบประมาณจํานวน ๙๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ค.ส.ล.สูงชั้นเดียว
ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ําชาย-หญิง ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แนวทางที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า ๔
โดยมีเหตุผล เนื่องจากโครงการเดิม (โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย) ซึ่งใช้งบประมาณ
๒ ส่วน คือส่วนหนึ่งจากเงินในเทศบัญญัติงบประมาณที่กันไปแล้วในญัตติที่แล้ว และส่วนหนึ่งจากเงินรางวัลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีปัญหาในการใช้พื้นที่ยังไม่มีข้อยุติ กระผมจึงเสนอ
ญัตตินี้เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อจะนําเงินเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นโครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ต่อไป ขอนําเรียนท่านประธานสภาเพื่อขออนุมัติต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นในญัตตินี้ ขอเชิญคุณบัณฑิตย์ สาคะรังค์ครับ
ประธานสภาเทศบาล

๒๐
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๒ ครับ ในญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายกเทศมนตรีที่ขออนุมัติขอความเห็นชอบการใช้
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านประธานที่
เคารพในญัตตินี้ เป็นญัตติที่กระผมขอชื่นชมในความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในเทศบาล
เมืองมหาสารคามของเราทุกกอง/ฝ่าย ที่ทุ่มเทการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนของเราจนได้รับรางวัลชมเชยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ให้สมเกียรติสมกับเป็นเมืองตักสิลา ผมขอชื่นชมนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ครับ ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม
พร้อมคณะผู้บริหารที่ใช้ความรู้ความสามารถจนได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ และผมขอชื่นชมและเห็นชอบในญัตตินี้ครับ
ท่านประธานขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามที่รักและเคารพยิ่ง
กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ครับ ก่อนอื่นต้อง
ขอชื่ นชมคณะทํ า งาน พนั กงานพี่ น้ องชาวเทศบาลทุกท่ า นที่ ได้ ร่ว มแรงร่ ว มใจ มี ความรั กความสามั คคี นํ ามาซึ่ ง
ความสําเร็จนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็หมายถึง
ว่ า การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น ก็ อ ยู่ ใ นนโยบาย ๔ คุ ณ ภาพของท่ า น ผมเห็ น ชอบด้ ว ยกั บ การที่ จ ะนํ า เงิ น จํ า นวน
๙๓๑,๐๐๐ บาท มาสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะใช้
เพื่อประกอบพิธีต่างๆ นะครับ แต่ผมอยากจะทราบว่าจะสร้างตรงไหนครับ ผมเห็นชอบด้วยกับญัตตินี้ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ที่จะมีการ
ก่อสร้างนั้น จะดําเนินการบริเวณเรือนพักเดิมที่เราได้รื้อออกไปและก็มีความสําคัญ
เพราะว่าตอนที่เราจะมีการบูรณะก่อสร้างห้องประชุมนี้ ซึ่งถือว่ามีความทรุดโทรมเยอะนะครับ ถ้าท่านประธานเดิน
ขึ้นไปโดยไม่ระวังอาจจะตกเวทีหรือพื้นยุบลงมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ก่อสร้างถ้าเราไปใช้ห้องประชุมที่
โรงเรียนต่างๆ ก็ดูไม่สะดวกนะครับ และในอนาคตก็เอาไว้ใช้ประชุมสภา ประชุมต่างๆ หรือทํากิจกรรมในส่วนต่างๆ
ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีการก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่ของเรา ๕ ชั้น เรียกว่าช่วงนั้นจะมีความไม่สะดวก ลําบากใน
การทํางานมาก ก็เป็นธรรมดาการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีช่วงที่ลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างอาคารต่างๆ
เพราะฉะนั้นช่วงที่ลําบากถ้ามีอาคารบริเวณนี้นะครับ เราอาจจะตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารธรรมาภิบาล” เพื่อเป็น
เกียรติเป็นศักดิ์ศรีของพวกเรา ถ้าจําเป็นต้องมีการประชุมเวลาเดียวกัน เราก็สามารถมีห้องประชุมที่รองรับได้อีก
นะครับก็ขอนําเรียนท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับท่านเลขาฯ
ประธานสภาเทศบาล นับองค์ประชุมครับ

๒๑
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภารวมท่านประธาน อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุมนะครับ กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วยใน
ญัตตินี้ ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองมหาสารคามใช้เงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๔ เสียง
ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๔ ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จํานวน ๑๑ โครงการ จํานวนเงิน ๙,๖๓๑,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการ ดังนี้
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้
โอนลด จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๖๓๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอโอนลด ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอโอนลด
๘๓,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานการศึกษา
ขอโอนลด ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานสาธารณสุข
ขอโอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ขอโอนลด ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานเคหะและชุมชน
ขอโอนลด ๒,๘๙๙,๐๐๐ บาท
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขอโอนลด ๕๕๗,๐๐๐ บาท
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอโอนลด ๑๐๕,๐๐๐ บาท
๙. แผนงานการพาณิชย์
ขอโอนลด ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. งบกลาง
ขอโอนลด ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จํานวนเงิน ๙,๖๓๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
จํานวน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
๒. กองคลัง
จํานวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จํานวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๓. กองการศึกษา
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. สํานักการช่าง
จํานวน ๗,๘๘๙,๐๐๐ บาท
๔.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ถนนนครสวรรค์ ซอย ๑
จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
จํานวน ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท
๔.๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕
จํานวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท
๔.๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และคืนสภาพผิวถนน ค.ส.ล.
ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๔๗ (จากริมคลองสมถวิลถึงลํารางสาธารณะ)
จํานวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท
๔.๕ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓
จํานวน ๗๗๕,๐๐๐ บาท
๔.๖ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่ล้างรถพร้อมลานจอดรถ บ่อกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
จํานวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๔.๘ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ่อกําจัดขยะหนองปลิงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
จํานวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ โดยมีเหตุผล เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีอาคารสถานที่ และ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามพิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นในญัตตินี้ ขอเชิญคุณสุรชัย ชูปฏบัติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพครับ กระผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ ขออภิปรายในญัตติท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

๒๓
โอนเงิน งบประมาณไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํ าหรั บโครงการที่ท่า น
นายกเทศมนตรีขอโอนลด ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในการประชุมสภาครั้งที่แล้วถ้าจําไม่ผิดคือ ขออนุมัติไป
ครั้งหนึ่งแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง คราวที่แล้วโอนลดแล้วไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ใน
ปัญหาท่อระบายน้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ ผมจําได้ประมาณ ๑๓ ล้านบาท ครั้งนี้ท่านมาขอโอนลดอีก ๙ ล้านเศษ รวม
๒ ครั้ง ประมาณ ๒๐ ล้า นบาท เท่ ากับ ว่าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะบริห ารมีเ งินในการบริ หารจัดการใน
โครงการต่างๆ ที่ไม่จําเป็นหรือเป็นโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จําเป็นเร่งด่วนกว่า ซึ่งใน
การเสนอขอ จํานวน ๑๑ โครงการ ซึ่งโครงการต่างๆนั้น ผมเชื่อมั่นว่าจะนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะโครงการขยายผิวจราจร ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์
ซอย ๗๒ นะครับ ที่เรามีปัญหาจะได้เสร็จสิ้น ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ก็เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีมาก ในส่วน
ของโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถ้าท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วว่า
โครงการใดที่ไม่จําเป็นก็ให้เหลือไว้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ เพราะจะได้เอาไว้ใช้ถ้าเกิดมีปัญหาเร่งด่วนขึ้นมา และให้มีการ
ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ํามัน ก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินภาษีของพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณและ
ขอชมเชยครับ ขอบคุณมาก ผมเห็นด้วยครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ขอเชิญท่านวศิลป์ อินศร ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายวศิลป์ อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงานที่เคารพครับ กระผมนายวศิลป์ อินศร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๓ ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมมีข้อสงสัยจึงขอเรียนถาม
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า โครงการของสํานักการช่าง ๔.๒ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒ จํานวนเงิน ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าแต่ก่อนนั้นที่อยู่
ในการจ่ายขาดเงินสะสมและอยู่ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หรือ ๕ ผมอาจจะจําคลาดเคลื่อน ที่ตั้งจํานวน
เงินไว้ ๖๗๖,๐๐๐ บาท แล้วเที่ยวนี้มาเพิ่ม ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท ผมอยากจะทราบว่าแต่ก่อนโครงการนั้นเราขยาย
ผิวจราจรจากทางแยกซอย ๗๐ ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ถึงสี่แยกลงไปซอย ๗๒ เยื้องสุทินการช่างถึงแค่นี้
นะครับ จํานวนงบประมาณ ๖๗๖,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าโครงการที่ ๔.๒ จะดําเนินการต่อเนื่องทําตลอดมาจนถึง
หน้าวัดส่องใต้หรือไม่ครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านไมตรี พรมดา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไมตรี พรมดา
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วน
กองฝ่ายที่เคารพครับ กระผม นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึง ๗๒ นี้เป็นมหากาพย์นะครับเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนและเป็น
เรื่องที่สนใจจากสมาชิกเป็นบางท่านเพราะว่าผ่านหน้าบ้านท่านนะครับ จริงๆ แล้วตรงนี้เป็นท่อเมนหลักขนาดใหญ่
ที่เราวางไป งบประมาณก็ล้านกว่าบาท ทีนี้มันเป็นท่อระบายน้ําแบบเปลือย คือ ทําแล้วเราก็ฝังเลยไม่มีระบบของ
คอนกรีตปิดในระหว่างโครงการ ทีนี้ท่านสมาชิกสภา คุณพ่อวศิลป์ อินศร ท่านได้สงสัยว่าตัวงบประมาณทําไมเยอะ
ขึ้นจาก ๖ แสนกว่ามาเป็น ๑ ล้านเศษ ขอนําเรียนอย่างนี้ครับ งบประมาณ ๖ แสนกว่า ที่เราประมาณการครั้งแรก
ไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าใดนัก ผมให้ทีมงานและโดยท่านสมาชิกสภาท่านบุญเรือง แสนผุ ด้วยออกไปประมาณการ
เราก็จะเทกว้างออกไปอยู่ประมาณ ๒ เมตรกว่าๆ ไม่เกิน ๓ เมตร และในส่วนที่วงเงิน ๖ แสนกว่าบาทเป็นราคาที่เรา
จัดทําดําเนินการเองนะครับ ต่อมาเวลาตรงนั้นมันก็ล่วงเลยมาพอประมาณก็ได้รับการร้องเรียนต่างๆ ซึ่งโครงการที่

๒๔
เราจะทํานี้เราก็ไม่ได้คิดตัวนี้เข้าไปนะครับล้านกว่าบาทที่จะดําเนินการ ก็เลยประสานกับสํานักการช่างว่าสํารวจให้มัน
ชัดเจนอีกทีหนึ่ง ระยะความกว้าง ระยะยาวให้ชัดเจน แล้วก็ได้ออกประมาณการมาเป็น ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท ทีนี้
ความยาวและความกว้างก็อยู่ประมาณ ๔ เมตร นะครับก็เท่ากับถนนเส้นหนึ่งเลยจากมุมของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
ส่องนางใยไปถึงปากซอย ๗๒ นะครับ อาจจะไม่ถึงหน้าวัดอย่างที่ท่านถาม เราคิดระยะตรงนี้ออกมาเป็นราคากลาง
๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท ที่เราตัดสินใจทําก็เนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักด้วยและพี่น้องประชาชนก็ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างที่เราทราบกัน ผมก็เห็นส่งแจ้งปัญหาเข้ามาในไลน์ ทีนี้ผู้รับเหมาก็เข้าไปแก้ไขก็ได้รับการร้องมาโดยตัว
ผมเองและท่านนายกเทศมนตรีก็ต่อสายตรงไปถึงผู้รับจ้างให้เร่งมาดําเนินการแก้ไข แต่มันเกิดปัญหาที่ว่าเวลาลงงาน
การซ่อมแซมไปแล้วพอฝนตกก็ชะเอาหน้าดินไหลลงไปในท่อนะครับ เราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมา ส่วนระยะที่ต่าง
ระหว่าง ๖ แสนกว่าบาท กับ ๑ ล้านกว่าบาท มันก็ต่างกันอยู่ประมาณ ๔ แสนกว่าก็เกี่ยวกับการเคาะการประมูล
และค่าอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาโดยผ่านท่านประธานสภาได้รับทราบนะครับ สําหรับ
ในส่วนของถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึง ๗๒ ครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภารวมท่านประธานอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุมนะครับ กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี เ มื องมหาสารคาม เรื่ อง ขอเสนอญั ต ติขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วยในญัตตินี้
๑๔ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๔ เสียง
ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๒๕
๕.๕ ญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
นายถนอม รัตนมุลตรี สวัสดีช่วงบ่ายครับ เมื่อสมาชิกที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมช่วงบ่ายครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภารวมท่านประธานอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ เข้าสูระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาเทศบาล ข้อ ๕.๕ ญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จํานวน ๔ โครงการ จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมี ห ลั ก การ ดั งนี้ เทศบาลเมื องมหาสารคาม มี ความจํ า เป็ น ต้ องขออนุ มัติ กั น เงิ น กรณี ยั งมิ ได้ ก่อหนี้ ผู กพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
๑. สํานักการช่าง จํานวนเงิน ๑,๔๖๙,๐๐๐ บาท
๑.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๓ ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม
จํานวนเงิน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หอนาฬิกา (เพิ่มเติม) จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน ๒,๕๓๑,๐๐๐ บาท
๒.๑ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จํานวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์
จํานวนเงิน ๙๓๑,๐๐๐ บาท
(งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด จํานวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรางวัลฯ ๙๓๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ๗๖๙,๐๐๐ บาท) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยมีเหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการและตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กัน เงิน ต่ อสภาท้ องถิ่ น ได้ อีกไม่ เ กิ นระยะเวลาหนึ่ งปี ดั งนั้ น กระผมจึ งเสนอญั ต ติ นี้เ พื่ อขออนุ มัติ ต่ อสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามพิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ

๒๖
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็น ขอเชิญคุณบัณฑิตย์ สาคะรังค์ครับ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ ครับ ญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อกระผมดูจากหลักการและเหตุผลแล้วและท่านเจ้าของญัตติเสนอต่อสภาแล้วผม
เห็นชอบกับญัตตินี้ครับท่านประธาน เพราะเป็นการกันเงินไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชน เช่น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๓ ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมา ดังนั้นผมจึงเห็นชอบกับญัตตินี้ครับท่านประธาน
ขอขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภารวมท่านประธานอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุม กระผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิก
เห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
กันเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๔ เสียง
ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๖ ญัตติที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบปกติ)
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตติที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(งบปกติ)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ

๒๗
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบปกติ) เพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๓,๓๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕การกันเงิน
ข้อ ๕๙ วรรคแรก
โดยมีหลักการ ดังนี้ ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีรายจ่ายหมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๓,๓๐๐ บาท แยกตาม สํานัก/กอง ดังนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
- จัดซื้อเลื่อยยนต์กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน
ความยาวบาร์เลื่อยไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้
๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) สํานักการช่าง
จํานวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๙๓,๗๐๐ บาท
๑. แผนงานเคหะและชุมชน
๑.๑ งานไฟฟ้าถนน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
- จัดซื้อไฟประดับ (โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง ภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม)
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑) โครงการซุ้มเมืองมหาสารคาม
งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ช่วงถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย ๑๐
หลัง มมส.เก่า ออกไป ม.ราชภัฏมหาสารคาม)
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) โครงการตีเส้นจราจร ถนนนครสวรรค์
งบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๔) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕
งบประมาณ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ งานสวนสาธารณะ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ งานบําบัดน้ําเสีย
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมระบบควบคุม
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๘
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- โครงการจ้างออกแบบอาคารสํานักงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน ระยะที่ ๒ ของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบประมาณ ๗๓,๗๐๐ บาท
(๓) กองการศึกษา จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
จํ า นวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นโรงเรี ย นสั งกั ด เทศบาลเมื องมหาสารคาม
ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ประมาณการตั้ ง จ่ า ยตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๙๓.๓/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและทั่วถึงทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๕๒
(๔) กองวิชาการและแผนงาน จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๖๐๐ บาท
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๐๐ บาท แยกเป็น
๑) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท
๒) จัดซื้อโต๊ะควบคุมเครื่องกระจายเสียง ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท
๓) จัดซื้อโต๊ะทํางาน
ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท
๔) จัดซื้อเก้าอี้
ตั้งไว้ ๓,๖๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดซื้อเพื่อใช้ประจําที่ห้องวิทยุกระจายเสียงบริเวณเลิงน้ําจั้น ซึ่งห้องวิทยุอยู่ระหว่างดําเนินการ
ปรับปรุงฯ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยมีเหตุผล เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีงบประมาณดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมถึงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลที่อยู่
ระหว่างดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๕๙ วรรคแรก หมวด ๕
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กําหนดให้ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ครับ ขอบคุณมากครับ

๒๙
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเชิญคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน
๑๒ โครงการ ท่านประธานที่เคารพครับกระผมดูจากหลักการและเหตุผล และเจ้าของญัตติได้เสนอต่อที่ประชุมทําให้
ทราบว่าโครงการทั้ง ๑๒ โครงการนั้น เมื่อกระผมตรวจสอบเอกสารแล้วโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างเช่น
โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แรงม้า จํานวน ๑ เครื่อง ตรงนี้ผมคิดว่ามันน้อยไปนะครับ
ที่จริงแล้วน่าจะเสนอสัก ๒ – ๓ เครื่อง เพราะความต้องการของพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ ขอร้องมาให้ไปตัด
กิ่งไม้ในหลายชุมชน สําหรับเครื่องจํานวน ๑ เครื่อง หรือเครื่องที่ใช้อยู่ในระหว่างที่ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็ชํารุดบ้าง
ก็อยากให้ดูแลเรื่องนี้ อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการจัดซื้อไฟประดับเมือง ซึ่งเมืองมหาสารคามของเรานั้นเมื่อปีที่
ผ่านมาได้รับการชมเชยจากพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เฉพาะในเขตเทศบาลของเรายังมีประชาชนที่ผ่านไปมาที่ชื่นชม
บางครั้ งตี ส องตี สามที่พวกพี่ น้องประชาชนเลิกจากที่ เขาไปชมมหรสพหรื อผ่ า นมาหอนาฬิ กาเห็น ไฟประดั บ เมื อง
สวยงาม เขาลงถ่ายภาพและชื่นชมในการประดับไฟ แต่ผมเป็นห่วงบางครั้งเขามัวแต่ถ่ายรูปแล้วไม่ดูรถ เพราะมีคนที่
ขับรถมาจากเที่ยวตะวันแดงอาจมึนเมาพลาดเกิดอุบัติเหตุได้ หรือแม้กระทั้งผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาทั่วๆไป อีกโครงการ
หนึ่งก็คือโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ตรงนี้คุณแม่วิมาลา จงรักษ์ ฝากมาขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านก็คือ ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย ๑๐ ที่อยู่หลัง ม.ใหม่ ตรงนี้ก็มืดครับท่านประธาน ถ้าเรามีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับผู้ที่สัญจรไปมาก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผมเห็นด้วยครับ กระผมจึงเห็นชอบในญัตตินี้ครับท่านประธาน
ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณสุภาพร ทองสุริชัยศรี ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
ที่รักและเคารพ ดิฉัน นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๑ ในญัตตินี้ดิฉันเห็นชอบด้วยค่ะ คือขอบคุณท่าน สังคม คําอินทร์ ขออนุญาตที่
เอ่ยนาม คือโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตั้งงบประมาณไว้น้อยรึเปล่าคะดิฉันว่ามันจําเป็นมากนะคะตรงนี้ แล้วก็เรื่อง
ซื้อเลื่อยค่ะ ตั้งซื้อน้อยเกินไปนะคะท่านประธาน แต่ในญัตตินี้ดิฉันก็เห็นชอบทุกโครงการ ขอบคุณค่ะ
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ครับ
สําหรับ ญัตติ ของท่า นนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ก็สงสัยอยู่นิดเดียวนะครับตรงสํานักการช่างนะครับ
โครงการตีเส้นจราจร ถนนนครสวรรค์ งบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท จะตีเส้นพื้นที่ตรงไหนครับเพราะว่าไม่ได้ลงใน
รายละเอียดครับ ขอบคุณมากครับ

๓๐
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญผู้บริหารตอบครับเรื่องตีเส้นจราจรครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่
หอนาฬิกาไปจนถึงบ้านส่องนางใยนะครับ ก็คิดว่าบริเวณนี้เส้นเลือนหายแล้ว แต่ในฝั่ง
ทางทิศตะวันตกจากหอนาฬิกาไปที่วิทยาลัยพลศึกษา ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับก็ประหยัด
งบประมาณไปก็ถือว่าเอาถนนเส้นที่มีปัญหาก่อน คือจากหอนาฬิกาไปจนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทางไป
ร้อยเอ็ดครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ
ประธานสภาเทศบาล นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

ครับสมาชิกสภารวมท่านประธานอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือ ท่านชัยเศรษฐ
ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุมนะครับ ขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่าสมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่าน นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน(งบปกติ) สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นด้วยทั้งหมด ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนน
เสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(งบปกติ) ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ได้มีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้

๕.๗ ญัตติที่ ๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบเหลือจ่าย)
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ ญัตติที่ ๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(งบเหลือจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จํานวน ๑๑ โครงการ จํานวนเงิน ๙,๖๓๑,๐๐๐ บาท

๓๑
โดยมีหลักการ ดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
จํานวนเงิน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จํานวนเงิน ๗๖๙,๐๐๐ บาท
๒. กองคลัง
จํานวนเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวนเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๓. กองการศึกษา
จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. สํานักการช่าง
จํานวนเงิน ๗,๘๘๙,๐๐๐ บาท
๔.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ถนนนครสวรรค์ ซอย ๑ จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
จํานวน ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท
๔.๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕
จํานวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท
๔.๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และคืนสภาพผิวถนน ค.ส.ล.
ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๔๗ (จากริมคลองสมถวิลถึงลํารางสาธารณะ) จํานวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท
๔.๕ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓
จํานวน ๗๗๕,๐๐๐ บาท
๔.๖ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่ล้างรถพร้อมลานจอดรถ บ่อกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จํานวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๔.๘ โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิ ดที่บ่ อกํ าจั ดขยะหนองปลิงของเทศบาลเมื องมหาสารคาม
จํานวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ
โดยมีเหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีการตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น กระผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี้ไหมครับ เชิญคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๓๒
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นงบเหลือจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากตามหลักการและเหตุผลแล้วงบเหลือจ่ายนี้
ถ้าเราไม่กันเงินไว้เงิน ก็จะตกเป็นเงินสะสม ถ้าตกเป็นเงินสะสมซึ่งทางระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ไม่
เหมือนเดิม ไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา จะใช้ยากกว่าปีที่ผ่านๆ มา ฉะนั้น ทางนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ จึงขอกัน
เงินที่เหลือจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กระผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ ท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

ครับสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม รวมท่านประธาน ๑๔ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๔ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๒ ท่าน คือ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ และท่านสุทัศน์ ไชยบุญ นะครับ ครบองค์ประชุมนะครับ กระผม
ขอเรี ย นถามท่ า นสมาชิ กสภาผู้ ทรงเกี ย รติ ว่ า สมาชิ กท่ า นใดเห็ น ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ ของท่ า น
นายแพทย์กิตติ ศักดิ์ คณาสวัส ดิ์ นายกเทศมนตรีเ มืองมหาสารคาม เรื่ อง ขออนุ มัติ กัน เงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบเหลือจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นด้วยกับญัตตินี้ ทั้งหมด ๑๓ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมาก
ครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบเหลือจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมาย
ได้กําหนดเอาไว้

๕.๘ ญัตติที่ ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๘ ญัตติที่ ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอยกเลิกโครงการ
ประธานสภาเทศบาล จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอยกเลิก
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และฉบับเพิ่มเติม
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีหลักการ ดังนี้ ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด

๓๓
เงินสะสมตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้ดําเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และบริการชุมชน
และสั ง คมให้ มีคุ ณภาพชี วิ ต ดี ยิ่ ง ขึ้ น แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน จํ า นวน ๑ โครงการ จํ า นวนเงิ น
๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ ด หมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) และงานบํ า บั ดน้ํ า เสี ย จํ า นวน ๑ โครงการ จํ านวนเงิ น
๗๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
แผนงานเหคะและชุมชน
๑. งานไฟฟ้าถนน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่ อ สร้ า งขยายผิ ว จราจร ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึ ง ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
งบประมาณ ๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๒. งานบําบัดน้ําเสีย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๖ (เขต ๓ ชุมชนเครือวัลย์ ๑) งบประมาณ
๗๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โดยมีเหตุผล คือ โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา จํานวน ๒ โครงการ ขอยกเลิก เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
๑) โครงการก่ อ สร้ า งขยายผิ ว จราจร ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ ถึ ง ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
เบื้องต้นได้รับนโยบายจากคณะผู้บริหารให้ประมาณการค่าก่อสร้างบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลฯ เป็นแบบเทศบาล
ดําเนินการเอง จํานวนเงิน ๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการตั้งงบประมาณ
ได้นําโครงการดังกล่าวไปตั้งงบประมาณโดยไม่ได้ระบุว่าเทศบาลดําเนินการเอง ซึ่งถือเป็นการจ้างก่อสร้างและมีค่า
ดําเนินการ ซึ่งสํานักการช่างได้ประมาณการราคากลางแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มาก
๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๖ (เขต ๓ ชุมชนเครือวัลย์ ๑) เป็นโครงการ
ต่อเนื่องกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๔ และโครงการก่อสร้างฯ ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๔
ได้ยกเลิกการก่อสร้างแล้ว โครงการก่อสร้างฯ ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๖ จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ เพราะไม่มีจุดเชื่อมต่อ
เพื่อระบายน้ํา
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้ํา จํานวน ๒ โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อผู้เสนอญัตติ คือ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เสนอญัตติต่อสภานี้
แล้วที่ประชุมไม่สงสัยอะไรผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม รวมท่านประธาน ๑๕ ท่าน ครับ

๓๔
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นด้วยกับญัตตินี้ ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนน
เสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมาย
ได้กําหนดเอาไว้

๕.๙ ญัตติที่ ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตตินําที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกมะกอกเข้าร่วม
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
นายถนอม รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙ ญัตติที่ ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตตินําที่ดินสาธารณประโยชน์
ประธานสภาเทศบาล แปลงโคกมะกอกเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เจ้าของญัตติครับ
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก่อนอื่นต้องขอแก้ไข
ชื่อเรื่องญัตตินะครับ แก้ไขเป็น ขอเสนอญัตตินําที่ดินของรัฐเข้าร่วมโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนศรีมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มหาสารคามนะครับ เรื่อง ขอเสนอญัตตินําที่ดินของรัฐเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ชุมชนศรีมหาสารคาม ตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะพัฒนาถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม
จัดทําโครงการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา SML (สวนสุขภาพสมถวิล)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๖ โดยมีหลักการและเหตุผลที่นําเสนอกับท่ านสมาชิกสภาตามเอกสาร และผมขอปรึ กษาหารือท่า น
ประธานสภาเทศบาลเพื่อจะขอนําเรียนว่าจะขออนุญาตให้ คุณพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม นําเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการนี้สั้นๆ ขอนําเรียนหารือท่าน
ประธานสภาเพื่อขออนุมัติครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่าน คุณพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
ประธานสภาเทศบาล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ท่านได้เข้ามาร่วมประชุมสภาเทศบาล

๓๕
ยินดีต้อนรับ นะครับ ในระเบียบนั้นท่านจะต้องนั่งฟังเฉยๆ นะครับ แต่เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน จัดสรรที่ดินแล้ว มาตรา ๒๘ การลงมติเป็นคําวินิจฉัยของประธานสภา
ผมจึงจะขอถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วย ในการที่จะให้เจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง
เมืองสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับที่ดิน ผมขอมติครับสมาชิกท่านใดเห็น
ด้วยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ครับ ขอเชิญท่านพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการผังเมืองสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเรื่องที่ดินครับเชิญครับ
นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์
หน.กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
สนง.โยธาธิการและผังเมือง

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารที่เคารพ กระผม
ขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพื่อทําความเข้าใจนะครับ
สําหรับโครงการจัดรูปที่ดินของจังหวัดมหาสารคาม โดยสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเป็น ๓ ระยะ ซึ่งตอนนี้เรา
ดําเนินการอยู่ ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ที่นําเรียนท่านในวันนี้เป็นโครงการระยะที่ ๑ โดยมีพื้นที่ดําเนิน
โครงการประมาณ ๑๘๙ ไร่ ที่ดินมีเจ้าของที่ดินประมาณ ๘๘ ราย ซึ่งเราได้ประกาศเขตโครงการไปแล้วโดยประกาศ
ในราชกิจ จานุเบกษา และได้ดําเนิน การโดยการพัฒนาถนนก่อสร้ างถนนสาย ง ๑ และ ง ๒ ระยะทางประมาณ
๑ กิโลเมตร ใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณ ๓๔ ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งจะเป็นถนนสาย
ย่อยในโครงการจะได้นําที่ดินส่วนหนึ่งที่เรากันไว้มาจัดหาผลประโยชน์เพื่อใช้ในโครงการ ซึ่งโครงการนี้ใช้เงินทั้งหมด
ประมาณ ๙๐ ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการนะครับ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่บริเวณข้างๆ เซ็นเตอร์พอยท์ ส่วนบริเวณริมคลองสมถวิลตอนนี้ก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามไปโดยมีระยะทางประมาณ ยาวประมาณ
๒๕ เมตร ในรายละเอียดเรื่องการนําที่ดินของรัฐเข้าร่วมโครงการ ผมขออนุญาตเสนอดังนี้ครับ บริเวณโครงการ
ทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ดินของรัฐ ในที่นี้หมายถึงทางสาธารณะประโยชน์และโคกสาธารณะประโยชน์ ในโครงการนี้จะ
มีบางส่วนของถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ซอย ๓ หรือซอยซากุระส่วนหนึ่งประมาณ ๙๐๐ เมตร ที่จะนําเข้าร่วม
โครงการจะมีทางสาธารณะอยู่ในบริเวณโครงการ จะมีโคกสาธารณะโคกมะกอกมีพื้นที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวานะครับ
ตรงนั้นที่จะเอาเข้าร่วมที่ผมรวมแล้วทั้งหมดจากประมาณ ๑๖ ไร่ ๓ งาน พื้นที่เดิม เรานําเข้าโครงการแล้วเรามีการ
ปรับพื้นที่ใหม่ จัดรูปที่ดินใหม่ โดยจัดให้เป็นทางสาธารณะ คือถนนสาย ง๑ และ ง๒ ถนนภายในโครงการเขตทาง
๑๖ เมตร,เขตทาง ๙ เมตร,เขตทาง ๘ เมตร มีพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น ๓๑ ไร่ ๓ งาน ตามหลักการของข้ อ
กฎหมายนะครับ การใช้ที่ดินของรัฐเข้าร่วมในโครงการพื้นที่ดินของรัฐไม่น้อยกว่าเดิมนะครับในที่นี้เราก็มีที่ดินของรัฐ
เพิ่ มขึ้ น ประมาณ ๒ เท่ า และก็ ยั งมี ที่ส าธารณะแทนที่ โ คกมะกอก จั ดไว้ สํ า หรั บ เป็ น สวนสาธารณะให้ กับ พี่ น้ อ ง
ประชาชนในพื้นที่ ผมขออนุญาตนําเรียนไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านเลขาฯ
ประธานสภาเทศบาล นับองค์ประชุมครับ
นายศิระ กัณหคุณ
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม รวมท่านประธาน ๑๕ ท่าน ครับ

นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม ๑๕ ท่าน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือท่าน
ประธานสภาเทศบาล ชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา

๓๖
ผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติของท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี เ มื อ งมหาสารคาม เรื่ อ ง นํ า ที่ ดิ น ของรั ฐ เข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มหาสารคาม ชุมชนศรีมหาสารคาม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นด้วย
กับญัตตินี้ ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนําที่ดินของรัฐเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนศรีมหาสารคาม
ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ได้เสียงข้างมากตามที่กฎหมาย
ได้กําหนดเอาไว้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ เชิญคุณบัณฑิตย์ สาคะรังค์ ครับ
นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบัณฑิตย์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๒ ครับท่านประธานที่เคารพกระผมมีเรื่องที่จะเรียนถามท่านประธานไปถึงผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท่านประธานครับเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนในงานก่อสร้างต่างๆ นั้น อยากให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเขียนแบบแปลนให้ไปดูหน้างาน หรือซอยนั้น ถนนเส้นนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน เกิดข้อเท็จจริงใน
แบบแปลนที่ต้องการเพราะว่าในบางโครงการที่ได้ทําการก่อสร้างไปแล้วนั้น ทราบว่าไม่สมบูรณ์ สมมติว่าซอยที่จะทํา
การก่อสร้างมีความยาว ๕๒๐ เมตร ท่านเขียนแบบเพียง ๕๐๐ เมตร เวลาผู้รับเหมาไปทําเขาก็ทําแค่นั้น แต่ความจริง
ซอยนี้มีความยาวอยู่ ๕๒๐ เมตร ถามว่าผู้เขียนแบบไปวัดระยะประมาณการนั้นทําไมไม่วัดไปจนสุดซอย เมื่อเกิดกรณี
แบบนี้ความเดือดร้อนก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชน ก็ขอให้ท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนแบบแปลนไปดูสถานที่
จริงด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญคุณสังคม คําอินทร์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสังคม คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในระเบียบ
วาระอื่นๆ นี้ กระผมมีอยู่ ๓ เรื่องครับ ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องแรกที่กระผมจะ
เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนั้นก็คือเรื่องเอกสารที่กระผมได้นําส่งสภา อยากทราบว่าได้ดําเนินการ
อย่างไรถึงไหนแล้วครับท่านประธาน เรื่องที่สอง เรื่องขอให้ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการ
ที่พี่น้องประชาชนนั้นถามมาบ่อยมาก คือ ซอยโรงฆ่าสัตว์เพราะพี่น้องสัญจรไปมาและมีการขนสัตว์ รถคันก็ใหญ่ที่
ผ่านซอยนี้หลีกกันก็ลําบากครับ อยากทราบว่าแบบแปลนนั้นเป็นอย่างไร ข้อเท็จจริงมีการดําเนินการแก้ไขหรือยัง
ผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้รับผิดชอบรีบดําเนินการแก้ไข สํารวจ ออกแบบแปลน
ให้ดี ความกว้างยาวเท่าไหร่ให้ชัดเจนเป็นจริง เหมือนกับที่ท่าน บัณฑิตย์ สาคะรังค์ ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน ขอให้ดู

๓๗
ความเป็นจริงสมกับพี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้พี่น้องฝากมานานแล้วครับท่านประธาน เรื่องที่สามก็คือการ
ก่อสร้างเรื่องการก่อสร้างร่องระบายน้ํารางยูโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา มีการชํารุดบางจุดละครับท่านประธาน
กระผมเป็น คณะกรรมการสถานศึ กษาผมไปบ่ อยก็ เห็ นเด็ กนั กเรีย นบางคนตกร่ องระบายน้ํ า ฉะนั้น ก็ ขอฝากท่ า น
ประธานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้รับผิดชอบในโครงการนี้ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร เสร็จตอนไหนอยากถาม
ผู้บริหารเพื่อความถูกต้องได้มาตรฐานตามแบบแปลนที่กําหนดครับ ขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญท่านธงชัย ใหม่คามิ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย ใหม่คามิ
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองมหาสารคามที่รักและเคารพยิ่ง กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามเขต ๑ ครับ กระผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตว่า เรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ําในทุก
โครงการนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะวางท่อระบายน้ํานั้น ผู้รับเหมาจะขุดดินขึ้นมากองไว้ ดินนี้ยังเป็นทรัพย์สมบัติของทาง
เทศบาลอยู่ใช่ไหมครับ แต่มีพี่น้องบางคนบางท่านไม่เข้าใจ และได้เข้าใจว่าดินนี้เป็นของผู้รับเหมาแล้วขอซื้อกับ
ผู้รับเหมาอันนี้เป็นการเข้าใจผิด ตรงนี้ผมขอฝากเรียนท่านประธานไปยังส่วนที่เกี่ย วข้องได้ อธิบายต่อประชาชน
ให้ทราบและเข้าใจตรงกันครับนั่นคือข้อที่หนึ่ง ส่วนข้อที่สองนั้น ขอฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านคณะผู้บริหารว่า
ในส่วนที่สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เสนอต่อที่ประชุมที่เป็นประโยชน์และพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะต้อง
นํามาเสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นการแก้ไขและนําเรียนชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารครับ
ประธานสภาเทศบาล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายแพทย์
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับเรียกว่าวันนี้
ก็มึนหัวนะครับ โครงการที่กันเงิน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่างๆ ก็ถือว่าปีนี้
เราก็ทําได้ดี ปีที่ผ่านมาเงินเหลือเราได้มาตั้งเป็นรายการใหม่ แต่ปีนี้เงินขาดนะครับแต่เราก็ยังสามารถลดการจ่ายใน
สิ่งที่ไม่จําเป็น แล้วมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่จําเป็นและตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมทั้ งก็ ยั งมี โครงการของโยธาธิ การในการจั ด รูป ที่ดิ น ซึ่งเราจะได้ ทั้งถนนและท่ อระบายน้ํ าตาม
มาตรฐานนะครับ ช่วงนี้ก็เรียกว่าบุญหล่นทับเพราะเรามีโครงการดีๆ เข้ามาพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลของพวกเรา
ในส่วนของความไม่สบายใจในคุณภาพของงานต่างๆ ก็จะได้ดําเนิ นการให้นโยบายเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้อง
ชัดเจนในการตรวจสอบแบบให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้งานเราเยอะจริงๆ บุคลากรก็ไม่เพียงพอแต่
พวกเราก็จะปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นในอนาคต ก็ขอนําเรียนและขอบคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิก
สภาเทศบาลครับขอบคุณมากครับ
นายสังคม คําอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสังคม คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ท่านประธาน
ที่เคารพครับ เมื่อสักครู่ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชนได้โทร เพราะเรามีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุของ
เทศบาลพี่น้องประชาชนได้ฟังฝากมาว่า ถนนโค้งตรงซอยโรงฆ่าสัตว์ช่วงนี้เป็นโค้งที่อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยพี่น้อง

๓๘
ประชาชนจึงฝากปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ไขอย่างไร เพราะโค้งนี้มีรถหลุดโค้งหลายครั้ง ภาษาไทยก็ใช้คําว่าหลุดโค้ง
นะครับท่านประธาน ไปชนร้านกระจก ร้านคาราโอเกะได้รับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายครับ ซึ่งปกติแล้วโค้งตรงนี้
หรือโค้งที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นโค้งก็ต้องเอียงขึ้นต่างระดับเพื่อรับแรงเหวี่ยงครับท่านประธาน แต่ตรงนี้ระดับมันเอียงลง
ครับท่านประธาน ขนาดท่านประธานไม่ได้ขับรถเองยังเสียวกับผมเลย ท่านไปกับผมยังบิดเอวกับผมเลย ผมเคยเห็น
ท่านประธานยังเสียวกับผมเลยครับ ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ครับ เมื่อมันโค้งมันก็ต้องหลุดล่ะครับ ขอเชิญท่านไมตรี พรมดา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไมตรี พรมดา
รองนายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกหลายท่านแจ้งในเรื่องต่างๆ แต่ยังมีอีกบางประการที่ยังตอบไม่ชัดเจน
ขอเอ่ยนามท่านสมาชิกสภาท่านสังคม คําอินทร์ ไม่ว่าจะเป็นซอยโรงฆ่าสัตว์ร่องระบายน้ํา
ของโรงเรียนเทศบาลสามัคคี ขอนําเรียนว่าตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วเราจะดําเนินการเร็วๆ นี้ ผู้รับเหมาของ ร.พาณิชย์
ก็เข้าใจการทํางาน แต่ช้านิดหนึ่งคงไม่เป็นไร ทีนี้คือส่วนของโรงเรียนเทศบาลสามัคคี ตามที่เราได้ดูกันก็เห็นปัญหา
แต่ทางสํานักการช่างได้มอบให้ช่างคุมงานทําหนังสือไปชี้แจงกับผู้รับเหมาดําเนินการแก้ไข ถ้าไม่เรียบร้อยจริงๆคงจะ
รับไม่ได้ตามที่ไปดูแบบก็ไม่ ถูกต้องความแข็งแรงก็ไม่มี ส่วนโค้งเราเห็นแต่แรกยังรู้สึกผิดเลย จริงๆแล้วเราวางท่อ
ระบายน้ําออกมาเส้นนี้ ผู้รับเหมาเป็นของใครเราไม่พูดถึง ช่างควบคุมงานไม่ได้ออกไปดูตรงนี้ไม่ออกไปดูบริเวณนี้
แต่ผมกับท่านบุญเรือง แสนผุ และช่างคุมงานบอกเขาว่าให้ทําออกมาเลย ๒ เมตรกว่านะครับ ปัญหาโค้งตรงนี้ก็คง
จะแก้ไขได้ ก็อันตรายจริงๆ ถ้าคนไม่ชํานาญก็อาจจะหลุดโค้งได้เราจะรับเรื่องเอาไว้ และอีกเรื่องที่ท่านได้ถามว่า
เอกสารที่ส่งมาไปถึงไหนแล้ว ตรงนี้ได้อธิบายไปหลายครั้ง กองกิจการสภาได้รวบรวมเอกสารที่ผ่านมาไว้แล้วขอนํา
เรี ยนว่ าผู้ บริ ห ารได้ ตั้ งกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ งแล้ ว ซึ่ งให้ แล้ ว เสร็ จภายใน ๓๐ วัน โดยท่ านปลั ด เทศบาลเป็ น
ประธานกรรมการ ถ้าดําเนินการไปถึงไหนแล้วก็จะได้นําเรียนคณะกรรมการสามัญสภาประจําสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ก็นําเรียนไปยังประธานสภาฝากไปยังสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการสามัญประจําสภา
และสมาชิกทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในการทํางาน ผมขอชมเชยที่ท่านใส่ใจในการทํางานทุกโครงการมาโดยตลอด และทุกๆ
ท่านที่อยู่ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ การประชุมในวันนี้เป็นไปตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ทําหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคามโดยส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อเทศบาลเมืองมหาสารคามของ
พวกเรา ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

