


 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ในปี

พ.ศ. 2559 นี้ นับเป็นปีสำาคัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาส

มหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเราทรงครองราชย์

เป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก นับจากที่พระองค์ท่านเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่ อวันที่

9 มิถุนายน 2489 มาถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นับเป็นเวลานานถึง 70 ปี ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วย หลักทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระปฐม

บรมราชโองการและพระราชสัตยาธิษฐาน เพื่ อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์และ

ชาตบิา้นเมอืงเปน็อเนกประการ จงึขอเชิญชวนพีน่อ้งประชาชนทกุทา่นรว่มทำาความดถีวายเปน็

พระราชกุศลครับ

 ในขณะที่บ้านเมืองกำาลังเดินหน้าต่อ ท้องถิ่นเองต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น

การวางแผน ถือเห็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนาเมือง สำาหรับการพัฒนาเมือง

มหาสารคามใหพ้รอ้มถงึประชาชนในทกุดา้นนัน้ ภารกจิที่ไดด้ำาเนนิการ เชน่ การจดัตัง้โรงเรยีน

ผูเ้ชีย่วชาญชวีติ (ผชช.) เปน็รุน่ที ่1 ต้ังอยู่ทีศู่นย์ประสานงานการเรยีนรูอ้าเซยีน โรงเรยีนเทศบาล

สามัคคีวิทยา โดยอยู่ในการดูแลของสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่ อเสริมสร้าง

การพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเรียนรู้ตลอดชีวิตของท่านเหล่านี้ด้วย

ตลอดจนรองรบัสงัคมผูส้งูอายใุนอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม และอกีดา้นของการลดชอ่งวา่งทาง

สงัคม เร็วๆ นี ้จะไดจ้ดัตัง้ศนูยด์แูลคนดอ้ยโอกาส คนไรท้ีพ่ึง่ และคนพกิาร เทศบาลเมอืงมหาสารคาม

ซึ่งได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมดูแลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหา

และลดความเหลื่ อมล้ำาทางสุขภาพเพื่ อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้านและคนพิการในเขตเทศบาล

เมืองมหาสารคามให้ลดน้อยลง พี่น้องประชาชนครับท้องถิ่นของเราจะเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง

ต่อไป เจ้าหน้าที่ทุกฝายที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน ต่างมีส่วนสำาคัญส่งเสริมให้ ทุกภารกิจ

สำาเร็จลุล่วงด้วยดี องค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพ (Smart Organization)

 และท้ายนี้ผมขอฝากถึงทุกท่านด้วยเชื่ อว่าสามคำาสำาคัญ คือ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

การเป็นพลเมืองที่ดี ถูกปลุกให้ตื่ นขึ้นมาในความสำานึกคิดของพ่ีน้องประชาชนอีกครั้ง กับการ

ออกเสยีงประชามติคร้ังสำาคัญของประเทศไทย ในวนัที ่7 สิงหาคม นี ้“รบั หรอื ไมร่บั” อยูท่ีก่าร

พิจารณาของพ่ีน้องประชาชนครับ หากจะมองเป็นโอกาสแล้ว ก็ทำาให้เราได้ฉุกคิดอีกครั้งว่า

ประชาธิปไตยท่ีเรามีมาแล้วนั้น ควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร การออกเสียงประชามติครั้งนี้

จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำาคัญที่ประชาชนชาวมหาสารคาม ได้ร่วมแสดงพลังความคิดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ เพื่ อก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง 7 สิงหาคมนี้ อย่าเพิกเฉย

ทิ้งสิทธิ และหน้าที่ของท่านนะครับ

(นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ



บทกวีจากปลายปากกาของท่าน

“เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์”	นักกวีชีไรท์

 เมืองมหาสารคามนี้งามนัก

งามดวยรัก งามดวยรูคูถิ่นสยาม 

สืบสมบัติวัฒนธรรมความดีงาม

สารคามคือคุณคาสาระคน

เรื่องเล่า…		จากสภาเทศบาลเมืองม
หาสารคาม

เขียนโดย		ธงชัย  ใหมคามิ   รองประธานสภาเทศบาลฯ

 นัน้หมายความวา่ ทา่นสื่ อใหเ้หน็วา่ เมอืงมหาสารคาม

รวมความไปถงึ เทศบาลเมอืงมหาสารคามนี ้มคีวามงดงามไปดว้ย

ความรู ้คูว่ฒันธรรมประเพณี ผูค้นทีมี่หวัใจ รูร้กัสามัคคอียูด่มีสีขุ

สงบและร่มเย็น....

 บรรพชนของเมืองนี้ ท่านได้สร้างสมสร้างเมืองให้มี

ความเจริญงดงามสืบทอดมาเป็นลำาดับ....เพื่ ออนุชนรุ่นหลัง...

เมืองมหาสารคาม เพื่ อเทศบาลเมืองมหาสารคามและเพื่ อคน

เมืองมหาสารคาม

 นายแพทยก์ติตศิกัดิ ์คณาสวสัดิ ์พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร

เทศบาลเมืองฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม พนกังาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม พนักงานจ้าง พร้อมด้วย พี่-น้อง

ประชาชนทั้ง 30 ชุมชน ได้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา

ในทุกๆ ด้าน ใหเ้ทศบาลเมอืงมหาสารคาม ใหพ้ี-่นอ้ง-ประชาชน

ทกุชมุชนมีสขุสงบและรม่เย็น ภายใตก้รอบนโยบายทีว่างเอาไว้

ก่อนจะเข้ามาดำารงตำาแหน่งและขณะดำารงตำาแหน่งของท่าน

นายแพทยก์ติตศิกัดิ ์คณาสวสัดิ ์นายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม

และการบริหารงานก็เป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้ คือ เมือง

คณุภาพ สงัคมคณุภาพ ชวีติคุณภาพ และการบรหิารจดัการทีม่ี

คุณภาพ คือ 4 นโยบายหลักในการบริหารเทศบาลเมือง

มหาสารคาม และจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมืองทำาให้

บ้านเมืองเกิดความสวยงาม มีระบบระเบียบการสัญจรไปมา

เริ่มดีขึ้นเป็นลำาดับและอีกหลายโครงการ สังคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทำาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขทำาให้เกิด

โครงการต่างๆ เพื่ อตอบสนองกับนโยบายหลายๆ โครงการ

เช่น โครงการดนตรีในสวนประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า

สงกรานตป์ลอดเหลา้ ชวีติคณุภาพเกดิโครงการหลายๆ โครงการ

เชน่ โครงการกองบญุกองทนุเอือ้อาทรคนสารคามไมท่อดทิง้กนั

โครงการเยี่ยม-ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

 ทกุๆ ทา่นไดท้ำาหนา้ทีต่อบสนองนโยบายและดำาเนนิงาน

ตามโครงการที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตนเอง

 จงึทำาให้เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เป็นทีร่กัของทกุๆ คน

นำาความรุง่เรอืงมาสูพ่ี-่นอ้ง-ประชาชน และจะนำาไปสูค่วามยัง่ยนื

ต่อไป

เทศบาลเมืองมหาสารคาม....ที่รัก ครับ



	 ในยุคแห่งการแข่งขันแบบไร้พรมแดน	 การศึกษาเป็น	

สิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง	ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

การได้เปรียบด้านภาษา	 เพราะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ	

อนิเตอรเ์น็ต	ไดช้ว่ยเชือ่มโลกใหเ้ปน็หนึง่เดยีว	ประกอบการรับรอง	

จากแรงงานในอนาคต	 ทั้งตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล	

ที่รองรับคนรุ่นใหม่ที่สามารถไปประกอบอาชีพต่างประเทศได้

	 	 ซึง่	“จนี”	ถอืไดว้า่มศีกัยภาพในภมูภิาคนีเ้ปน็อย่างมาก	

ดังนั้นภาษาที่	 2	 ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว	 ภาษาที่มี	

ความจำาเป็นและสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับคนไทย	 ก็คือ	 “ภาษาจีน”	

นั่นเอง	 ซึ่งภาษาจีนกำาลังกลายเป็นภาษาสากลและกำาลังเป็นที่	

นิยมโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย	 ทั้งนี้เพราะประเทศจีนเป็น	

ประเทศใหญ	่มีประชากรจำานวนมากมบีทบาทและพฒันาสูค่วามเปน็	

สากลมากขึ้น	จึงเป็นที่จับตา

	 มองถึงบทบาทและความสำาคัญในทุกด้าน	 เทศบาลเมือง	

มหาสารคามเล็งเห็นความสำาคัญการศึกษาภาษาท่ีสอง	 จึงได้	

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง	

มหาสารคามขึ้น	 ซึ่งเมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	 2559	 เวลา	 10.00	น.	

ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 เทศบาลเมือง

มหาสารคาม	 โดย	 นพ.กิตติศักด์ิ	 คณาสวัสด์ิ	 นายกเทศมนตรี	

เมืองมหาสารคาม	 ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	

(MOU)	 กับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดย	

Mr.	Lin	Haoye	ผู้อำานวยการสถาบันขงจื้อ	 โดยมีชื่อย่อ	

ภาษาอังกฤษว่า	“CI	–	MSUW”	โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ	

ร่วมกันที่จะทำาข้อตกลงดังนี้

	 1.	แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ	 ครู	 นักเรียน	

และบุคลากรในสังกัด	 เทศบาลเมืองมหาสารคาม	 ด้านนาฎศิลป์	

ด้านศิลปะวัฒนธรรม	 ด้านจิตรกรรม	 ด้านดนตรี	 ด้านภาษา	

ด้านบรรณรักษศาสตร์และด้านสารสนเทศศาสตร	์เป็นต้น

	 2.	ความร่วมมือทางวิชาการด้านการสัมมนา	การอบรม	

การศึกษาดูงานทางภาษาจีน	 และการส่งเสริมการเรียนการสอน	

ภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	การส่งเสริมการเรียนภาษาจีนโดยการส่งอาสาสมัคร	

ครูภาษาจีน	 (ชาวจีน)	 ทำาการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	

เมืองมหาสารคาม

	 4.	กิจกรรมวิชาการด้านอื่น	ๆ	ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็น	

ร่วมกัน

	 โดยในครั้งนี้	 สถาบันขงจื้อ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ได้ส่งอาสาสมัครครูภาษาจีน	 (ชาวจีน)	 มาทำาการสอนในโรงเรียน	

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 ประกอบด้วย	Miss.Qin	 Siying	

(ควิน	 ซี่หยิ๋น)	 และการ	 Lin	 Li	 (หลิน	 ลี่)	 ซ่ึงขณะนี้ได้ทำาการสอน	

ที่ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	 และโรงเรียนเทศบาลบูรพา	

พิทยาคาร	 และจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนเทศบาลในสังกัด	

จนครบทั้ง	7	โรง



	 ปัจจ�บันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม	 “สังคมสูงวัย”

มาตัง้แตป่ระมาณป	พ.ศ.	2548	จากสถติขิอ้มลูประชากรพบวา่

ประชากรอายุ	60	ป	ขึน้ไปมสีดัสว่นสงูขึน้ถงึรอ้ยละ	10	และอกี	10	ป

ข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 20	 ของประชากรทั้งหมด

ซึง่สงัคมไทยจะกลายเปน็	“สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณ”์	เทศบาล

เมืองมหาสารคาม	 ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นบูชนียบุคคลและเป็นคลังสมองของท้องถ่ิน	 จึงได้จัดตั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น	 โดยใช้ชื่อว่า	 “โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต”

(พชช.)	โดยที่ทำาการตั้งอยู่	ณ	ศูนย์อาเซียนโรงเรียนสามัคคี

	 ซึง่แนวคดิการจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายนุีม้วีตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันานกัเรยีนในโรงเรยีนผูส้งูอายุให้มีสขุภาพกาย	สุขภาพจติ

ที่ดี	ลดการถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน	ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	 เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	 และนำาไปสู่การ

ช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมอื่น	ๆ	ต่อไป

	 กจิกรรมในโรงเรยีนผูเ้ชีย่วชาญชวีติ	จะดำาเนนิการเรยีน

การสอน	ตามหลักสูตรของสถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย	ุกรมการ

แพทย์	อาทิ	ปัญหาสุขภาพและแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูส้งูอาย	ุโภชนาการเพือ่สขุภาพผูส้งูอาย	ุการออกกำาลังกาย

ในผูส้งูอาย	ุบา้นและสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมปลอดภยั	ธรรมะกบั

การดูแลสุขภาพ	 การฝกบริหารสมอง	 ประสาทซีกซ้ายขวา

กจิกรรมนนัทนาการ	ฝกสมาธ	ิกฎหมายทีค่วรรู	้เชน่	ทรพัยส์นิ

มรดก	ตลอดจนเรือ่งราว/กจิกรรม	ทีผู่ส้งูอายเุสนอแนะอยากรู้

อยากเรยีน	และเมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	2559	ไดท้ำาพธิเีปดิโรงเรยีน

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต	 (พชช.)	 โดยมี	 นพ.กิตติศักดิ์	 คณาสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานและมี

ผูสู้งอายุเขา้รว่มจำานวนมาก	ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการรบัสมคัร

นักเรียนตามโครงการดังกล่าว	ผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าเรียน

ในโรงเรยีนเชีย่วชาญชวีติ	สมคัรไดท้ี	่สำานกังานสาธารณสขุและ

สิ่งแวดล้อม	 เทศบาลเมืองมหาสารคาม	 ในรุ่นแรกนี้รับจำานวน

150	คน	คุณสมบัตินักเรียนและหลักฐานการสมัครมีดังนี้

	 1.	ภูมิลำาเนา/ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

	 2.	อายุ	60	ปบริบูรณ์	ขึ้นไป	(นับถึงเดือนมีนาคมของ

ป	พ.ศ.นั้น)

	 3.	มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

ตามข้อบังคับของโรงเรียน

	 4.	นักเรียนต้องชำาระค่าบำารุงโรงเรียนเป็นรายป	ๆ	ละ

150	บาท

	 5.	เอกสารประกอบการสมัคร	ดังนี้

	 	 5.1	 ใบสมัครของโรงเรียนผู้ เชี่ยวชาญชีวิต

	 	 	 เทศบาลเมืองมหาสารคาม

	 	 5.2	 สำาเนาทะเบียนบ้าน

	 	 5.3	 สำาเนาบัตรประชาชน

เปิดแล้ว

โรงเร�ยนผู้เช�่ยวชาญช�วิต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งกายใจ



“สุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดำาเนินชีวิต การทำามาหาเลี้ยงชีพ 

และความกินดีอยู่ดีก็จะตามมา การเรียนรู้ความสุขด้วยการให้ เหมือนกับ 

แนวคิดแบบ WIN – WIN เราทำาให้ผู้อื่นมีความสุขกาย สบายใจ 

ตามอัตภาพ เราเองก็รู้สึกมีคุณค่าและได้ทำาประโยชน์ ให้สังคมสรุป 

ต่างฝ่ายต่าง “ให้” ซึ่งกันและกัน”

เติมรักผู้พิการ

เพื่อนช่วยเพื่อน
วิถี

	 โครงการดูแลสุขภาพถึงบ้านด้วยใจห่วงใยเอื้ออาทร 
คนมหาสารคามไม่ทอดทิ้งกัน	เป็นโครงการที	่นพ.กิตติศักดิ	์คณาสวัสดิ ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม	พร้อมทีมสหวิชาชีพ	ประกอบด้วย 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 แพทย์	 พยาบาล	 โรงพยาบาล 
มหาสารคาม,	เจา้หนา้ทีศ่นูยสุ์ขภาพชมุชนเมือง,	สำานักงานพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดัมหาสารคาม,	คณะสถาปตัยกรรมศาสตรฯ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,	เจา้หน้าท่ีสำานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 
เจา้หนา้ทีก่องสวสัดกิารสงัคม	และอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐานชมุชน 
(อสม.)	ในพืน้ที	่เป็นตน้	แรกเริม่เปน็การออกตดิตามดแูลสขุภาพใหผู้ป้ว่ย 
ผูพ้กิารตามบา้น	เพือ่ใหด้แูลรกัษา	ตดิตามอาการในรายทีเ่จ็บปว่ยเรือ้รงั 
ผูพ้กิารทีต่อ้งทำากายภาพบำาบดั	ผูย้ากไรท้ีไ่ม่ไปรบัการรกัษาดว้ยเหตตุา่งๆ 
แต่ปัญหาที่พบไม่ได้มีเฉพาะแค่ความเจ็บป่วย	ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน 
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอื่นควบคู่ตามมา	การแก้ไขปัญหาจึงเกิดมุมมอง 
ในเชงิลกึ	ครอบคลมุการดแูลปรบัสภาพบา้น	ทีอ่ยูอ่าศยั	จัดหาเครือ่งมอื 
อุปกรณ์ช่วยเหลือตามความต้องการให้เหมาะสม	เพื่อให้ผู้ป่วย	ผู้พิการ 
ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเท่าเทียม	เสมอภาค	เฉกเช่นคนปกติ
	 แตด่ว้ยขอ้จำากดัของระเบยีบทางราชการไมไ่ดเ้อือ้ใหเ้ทศบาลฯ 
ใชง้บประมาณดำาเนนิงานบางกรณไีด	้จงึไดจ้ดัตัง้	“กองทุน	กองบุญเอือ้อาทร” 
โดยมคีณะกรรมการบรหิารงานโครงการกองทนุ	กองบญุ	เอ้ืออาทร	ทำาหน้าท่ี 

บริหารจัดการกองทุนฯ	 เป็นส่ือกลางส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ป่วย 
ผู้พิการ	 ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	 โดยในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.	 2559	คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ป่วย	ประกอบด้วย
	 1.	 นางเสงี่ยม	 จันทรฤทธิ์
	 	 (รับการช่วยเหลือจาก	แพทย์หญิงโศรญา	คณาสวัสดิ์)
	 2.	 นายพันปี	 วงศ์สง่า
	 3.	 นางสมศรี	 ภูครองจิต
	 4.	 นางอำานวย	 อรัญแสน
	 5.	 นางสำาเภา	 รินทะรึก
	 จึงถือได้ว่าเป็นการต่อเติม	 “บ้านเติมสุข”	 เติมรักให้กับสังคม 
อย่างแท้จริง	 ท้ังนี้	 ปัจจุบันยังมีผู้ป่วย	 ผู้พิการ	 อีกหลายท่านรอรับการ 
ช่วยเหลือ	 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงขอเชิญชวนมายังผู้มีจิตศรัทธา 
ทุกท่าน	สามารถแบ่งปันน้ำาใจให้ผู้ป่วย	ผู้พิการ	ได้ที่
-	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 -	 ธนาคารกรุงไทย
-	 ธนาคารออมสิน	 -	 ธนาคารอิสลาม
-	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 -	 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ ์
-	 เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ	์หา้งเทสโกโ้ลตสั	สาขา	เสรมิไทยคอมเพลก็ซ์
-	 สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม



	 คนไร้ บ้าน	 คน เร่ร่อน	 หรือ	

“บุคคลผู้ ใช้ชีวิต ในพื้นที่สาธารณะ”	

คนพิการ	หรือ	บุคคลที่มีความบกพร่อง	

ทางกายภาพ	หรือด้านจิตใจ	 ซึ่งลักษณะ	

คนพิการจัดกลุ่มได้	 7	 ประเภท	 ได้แก่	

การมองเหน็	การไดย้นิหรอืสือ่ความหมาย	

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	

ทางจติใจหรอืพฤตกิรรม	ทางสตปิญัญา	

ทางการเรียนรู้	และออทิสติก	และปัญหา

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่ยาก	

จะเข้าถึงโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ

	 เทศบาลเ มืองมหาสารคาม	

รว่มกบัโรงพยาบาลมหาสารคาม	ไดจ้ดัทำา	

โครงการลดความ	เหลื่อมล้ำาทางสุขภาพ	

เพื่อด้อยโอกาส	 คนไร้บ้าน	 และคนพิการ	

ในเขตเทศบาลฯ	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลคนไร้บ้านในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	สนับสนุน	

กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายแก้ไขปญัหา	เสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุม่แกนนำาเครอืขา่ย	

คนไรบ้า้น	และส่งเสรมิใหห้นว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และองคก์รปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นในชุมชนมีการขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้ความช่วยเหลือให้ฟื้นฟูสมรรถภาพ	

คนพกิารในชมุชนใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	เพือ่ใหเ้กดิการทำางานเปน็รปูธรรมมากขึน้	เมือ่วนัที	่

22	กรกฎาคม	เทศบาลฯ	ไดเ้ปดิศนูยป์ระสานงานคนไรบ้า้นเครอืขา่ยเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	

ที	่กองสวสัดกิารสงัคม	หวงัใหส้ามารถลดความเหลือ่มล้ำาทางสขุภาพ	และปญัหาดา้นอืน่ๆ	

แกผู่ด้อ้ยโอกาส	คนไรบ้า้น	และคนพิการ	โดยมนีายแพทย์กติตศิกัดิ	์คณาสวสัดิ	์นายกเทศมนตร	ี

เมอืงมหาสารคาม	เปน็ประธาน	พรอ้มเปดิเวทเีสวนา	“ปญัหาโครงการลดความเหลือ่มล้ำาทาง	

สขุภาพเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส	คนไรบ้า้นและคนพกิาร”	หาทางออกรว่มกนั	ผูร้ว่มเสวนาประกอบดว้ย	

นายวลัลภ	วรรณปะเถาว	์รองนายกเทศมนตรเีมอืงมหาสารคาม	นายแพทย์ไพบลูย	์อศัวธนบด	ี

รองผู้อำานวยการด้านบริการปฐมภูม	ิโรงพยาบาลมหาสารคาม	นางสาวนิ่มนวล	ปานทอง	

ผูอ้ำานวยการศนูยค์นไรท้ีพ่ึง่จงัหวดัมหาสารคาม	นางธนพร	สมิมา	ตวัแทนแกนนำาจิตอาสา	

และตัวแทนจิตอาสา	 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล	 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	 สมาชิก	

สภาเทศบาลฯ	 ประธานและคณะกรรมการชุมชน	 เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนทั้ง	 4	 ศูนย์	

และประชาชนทั่วไป	ร่วมรับฟัง

	 ทั้งนี้	ศูนย์ประสานงานคนไร้บ้านเครือข่ายเทศบาลเมืองมหาสารคาม	ทำาหน้าที่เป็น	

ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 คนไร้บ้าน	 และคนพิการ	 ในเขตเทศบาล	

เมืองมหาสารคาม	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม	 โดยท่านสามารถร่วมดูแลสังคม	

และสร้างโอกาสให้ผู้ ใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมได้	หากพบเห็นคนไร้บ้าน	

ผู้พิการที่ขาดการดูแล	แจ้งได้ที่	กองสวัสดิการสังคม	โทร.	043-740826-8

(นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม



วนัที ่12–15 เมษายน 2559 ณ ถนนผดงุวถิ ีหรอืถนนขา้วเมา่ เทศบาลเมอืงมหาสารคาม รว่มกบั จงัหวดัมหาสารคาม, 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, 

ททท., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 30 ชุมชน ได้จัดงาน ตักสิลามหาสงกรานต์ ถนนข้าวเม่าปลอดเหล้า 

ปลอดภัย ตอน “ไซ่ขันน้อยซ่อยประหยัดน้ำา” โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ปีน้ี ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย 

อภิสมัยธรรมนายก (จำาลอง) ให้พ่ีน้องประชาชนได้สรงน้ำาขอพร การจัดลานวัฒนธรรมอีสานย้อนยุคสืบสาน 

ประเพณีไทย พิธีทำาบุญตักบาตรปีใหม่ไทยสรงน้ำาพระเถระผู้ ใหญ่ รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ พร้อมท้ังมอบเกียรติ 

บัตรแก่ผู้อาวุโสทรงคุณค่า นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน สีสันใน “ถนนข้าวเม่า” อีกมากมาย 

อาทิ ข้าวเม่าถาดยักษ์ ดนตรีสนุก 3 เวที และเล่นน้ำาสงกรานต์แบบร่วมสมัยใช้ขันน้อย ไม่เล่นแป้ง น้ำาแข็ง 

โฟม ใส่ผ้าไทย เล่นน้ำาสุภาพแบบไทย ๆ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับชาวชุมชนอุทัยทิศ และ สสส. 

จดังานประเพณบีญุบัง้ไฟ สบืสานประเพณอีนัดงีามสรา้งความรกั 

ความสามัคคี พร้อมรณรงค์จัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด 

ประเพณีโบราณของชาวอีสาน ตามตำานาน ผาแดง-นางไอ่ 

บชูาพญาแถน ใหค้งอยู่ อกีทัง้ยงัเปน็การสรา้งความรกั ความสามคัค ี

ของชาวชมุชนที่ไดร้ว่มแรงรว่มใจจดังาน โดยม ีนายวลัลภ วรรณปะเถาว ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน 

มีผู้ร่วมงานเป็นจำานวนมาก



 เมื่อวนัที ่1 มถินุายน ทีผ่า่นมา ณ หอ้งประชมุสถาบนัการพลศกึษา 

วิทยาเขตมหาสารคาม นพ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมือง 

มหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา 

ขัน้พืน้ฐานนกัเรยีนสงักดัเทศบาล เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนในสงักดัเทศบาล 

เมืองมหาสารคาม ตื่นตัวและให้ความสนใจในการกีฬามากยิ่งขึ้น ได้มี 

โอกาสฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี โดยได้จัดการอบรม 

จำานวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง

เซปักตระกร้อ และฟุตซอล

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายไมตรี พรมดา 

รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายธงชัย ใหม่คามิ รองประธาน

สภาเทศบาลฯ นายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ 

ตรวจบ่อกำาจัดขยะหนองปลิง เทศบาลเมืองมหาสารคาม และฉีดพ่น 

กำาจดัแมลงวนัทกุวนัพุธและวนัพฤหสับดขีองทกุสปัดาหเ์พื่อแกป้ญัหา 

เรื่องแมลงวันไปรบกวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน ท่ีผ่านมา นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนา 

คณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนชมุชน แบบบรูณาการภาคเีครอืขา่ย ทีศ่นูยพ์ฒันา 

ผู้สูงอายุ หลังศูนย์เรียนรู้ MKPARK เพื่อให้เป็นสถานที่ในการบริการ 

ดา้นสง่เสรมิสขุภาพทัง้รา่งกายจติใจ เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูข้องชมุชน 

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และเป็นศูนย์พัฒนาทักษะ 

บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอีกด้วย

เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน



โดย : รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 โทร. 089-8613983

ผลเร่ว : หมากแหน่ง
 : ผลไม้เศรษฐกิจการเมือง

 ในช่วงที่สหราชอาณาจักร ซึ่งมีอังกฤษเป็นแกนนำาได้มีการ 

ลงประชามติเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ว่าจะอยู่ในกลุ่ม EU 

ต่อไป หรือจะออก ซึ่งผลการลงประชามติคือ “ออก” ผลที่ตามมา

คือ แรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจกระทบกับหลายประเทศทั่วโลกที่ 

เหน็ชัดคอื คา่เงนิปอนด ์แม้แต่ไทยก็โดนหางเลขด้วยเช่นกนั นีค่อืเรื่อง 

เศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับการเมืองอย่างแยกไม่ออก ทำาให้นึกถึงผลไม้ 

ลูกเล็กๆ ขนาดปลายนิ้วก้อยที่มีความสำาคัญเกี่ยวข้องกับการเมือง 

การปกครองของไทยในอดีต ถ้าเมืองใดหาผลไม้ชนิดนี้ ไม่ได้ 

ความเดือดร้อนจากอำานาจรัฐก็จะตามมา ผลไม้ชนิดนี้เรียกกันเป็น 

ภาษาอีสานว่า “หมากแหน่ง”

 หมากแหน่ง ภาษาราชการไทยเรียกว่า “ผลเร่ว” ภาษาจีน 

เรียกว่า “ซายิ้ง” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Bastard Cardamom” 

ต้นเร่วเป็นพืชล้มลุกตระกูลข่า ลักษณะคล้ายข่า ความสูงประมาณ 

๑ – ๒ เมตร ในชว่งเดือนพฤษภาคม ดอกเรว่กจ็ะมดุโผล่ข้ึนมาจากดนิ 

คล้ายดอกกระทือ ลักษณะดอกเป็นผลรวม ในช่อดอกหนึ่งๆ จะมี 

ดอกย่อยประมาณ ๕ – ๑๐ ดอกย่อย แล้วแต่ความสมบูรณ์ของ 

สภาพแวดล้อม ลักษณะแต่ละผลคล้ายลูกเงาะขนาดเล็ก หรือคล้าย 

“หมากแงว” ในอีสาน ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 

หมากแหน่งก็จะสุก เปลี่ยนสีผิวจากเขียวเป็นแดง ทางราชสำานัก 

กรุงเทพจะมีหนังสือแจ้งมายังหัวเมืองต่างๆ ให้เตือนราษฎรให้ 

ออกเก็บผลเร่วแต่ต้นฤดู เพราะถ้าปล่อยให้ล่าช้า ผลเร่วก็จะถูก 

กระรอก กระแต กินหมด

 เมื่อราษฎร (พลเมือง) เกบ็ผลเรว่มาได้แล้ว กจ็ะนำามาผึง่แดด 

หรือรมไฟให้แห้งแล้วจึงรวบรวมเป็น “ส่วย” หรือค่าภาษีส่งให้ 

เจา้เมอืงๆ กจ็ะรวบรวมสง่ใหแ้กร่าชสำานกักรงุเทพตามเกณฑท์ีก่ำาหนด 

ตามจำานวนชายฉกรรจ์หรือ “เลก” ของแต่ละเมือง ในช่วงตั้งเมือง 

มหาสารคามนั้น ราชสำานักฯ กำาหนดให้ชายฉกรรจ์ต้องส่งผลเร่ว 

๑๐ คนต่อผลเร่ว ๑ หาบ นั่นก็หมายความว่า ชายฉกรรจ์ ๑๐ คน 

ตอ้งหาผลเรว่ (ตากแหง้แลว้) ให้ได ้๖๐ กโิลกรมั กต็กคนละ ๖ กโิลกรมั 

บางปีฝนฟ้าไม่เป็นใจ หมากแหนง่ไม่ติดลูก ความเดือดร้อนแกร่าษฎร 

ก็ตามมา จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่า หลายเมืองต้องติดค้างส่วยเป็น 

จำานวนหลายงวดป ีบางปชีาวเมอืงทา่ขอนยางตอ้งไปหาผลเรว่ทีเ่มอืง 

คำาเกิด คำาม่วนก็มี เมืองมหาสารคามต้องส่งผลเร่วปีละ ๑๔๐ หาบ 

หรือถ้าหาผลเร่วไม่ได้ก็ส่งเป็นเงิน คิดราคาหาบละ ๕ ตำาลึง (ตกปีละ 

๒,๘๐๐ บาท หรือ ๓๕ ชั่ง)

 ต่อมาเมื่อมีคนอพยพเข้ามาเพ่ิม จำานวนส่วยก็มาขึ้น เช่น 

ในปี พ.ศ.๒๔๒๕ เมืองมหาสารคามต้องส่งส่วยผลเร่วถึง ๒๔๐ หาบ 

หรือคิดเป็นเงินปีละ ๖๐ ชั่ง (๔,๘๐๐ บาท) ถ้าหาผลเร่วไม่ได้ครบ 

ส่วนที่เหลือให้คิดเป็นเงิน คนละ ๒ บาท ถ้าไม่มีเงินก็ให้หายางรัก 

(ยางไมจ้ากตน้รกัใหญ ่ทีภ่าษาอสีานเรยีกวา่ “ตน้น้ำาเกีย้ง” มาสง่แทน 

คิดอัตรา คนละ ๑ ทะนาน

 ผลเร้ว/ผลเร่ว มีสรรพคุณทางยาคือ แก้บิด แก้อาเจียน 

ช่วยเจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ราชสำานักกรุงเทพ ส่งไปขาย 

เมืองจีน จีนนำาไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆ แล้วส่งเป็นสินค้าออก 

อกีทหีนึง่ สว่นเงนิและยางรกั/น้ำารกัมสีาระประโยชนอ์ยา่งไรไวต้ดิตาม 

ในฉบับหน้า ...ครับผม



คณะที่ปร�กษา

ผู้ชวยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

กราฟฟค

อํานวยการผลิต

บรรณาธิการ

นายแพทยกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายวัลลภ  วรรณปะเถาว
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายไมตร�  พรมดา
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ผศ.ดร.สุรทิน  นาราภิรมย
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง

นายศิริชัย  ศิริไปล
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต  สมสาร
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายคุณาวุฒิ  ไชยคําภา
รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นางนิภาพร  กุลมาตย
ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางศิริพร  มรรครมย
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวทองบอ  ทองเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการ

นายเจษฎา  แก้วบุดดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกุศล  เหลาพิทักษ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเมริสา  อโนราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธราพงษ  ศร�สารคาม
พนักงานจ้างทั่วไป

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

โทรศัพท์	:	0	4374	0826	-	8

www.Mahasarakhamcity.org
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นายสรณะ  เทพเนาว
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

คณะที่ปร�กษา

 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้อ่านทุกท่าน วารสารเทศบาล

เมืองมหาสารคามฉบับนี้ ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชน ในช่วงฤดูฝนจากสภาพฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวน

จงึตอ้งเฝา้ระวงัท้ังสขุภาพร่างกาย การระบาดของโรคและการปรบัภมูทิศันข์องเมอืง โดยกจิกรรมทีเ่ทศบาล

กำาลังดำาเนินการ เช่น โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าแรงต่ำา และสายสื่ อสารโทรคมนาคมกับ 9 หน่วยงาน

เครือข่ายโทรคมนาคมในท้องถิ่น ซึ่งมีกองกำาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค สาขามหาสารคามรว่มใหก้ารสนบัสนนุ โครงการออกฉดีพน่สารเคมกีำาจดัยงุลายและย้ำาเตอืน

มาตรการ 4 ป 1 ข (ปดิ เปลีย่น ปลอ่ย ปฏบิตั ิขดัไขย่งุลาย) ปอ้งกนัการระบาดโรคไขเ้ลอืดออก และสำาหรบั

โครงการที่ได้ดำาเนนิการไปแลว้แตย่งัตอ้งเฝา้ระวงัอยู ่คอื โครงการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้ เนื่ องจาก

มีการระบาดของโรคอยู่อำาเภอใกล้เคียงจึงต้องฝากผู้เป็นเจ้าของสัตว์เล้ียงทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวัง

สังเกตอาการด้วยครับ

 สำาหรับวาระสำาคัญระดับชาติการลงประชามติ “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

ซึง่กำาหนดในวนัที ่7 สงิหาคมนี ้เทศบาลฯ ขอเชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทกุทา่นใหอ้อกมาใชส้ทิธทิางการเมอืง

ให้มากที่สุด โดยเฉพาะนักศึกษา หรือ ผู้ที่พึ่งมีสิทธิออกเสียงเป็นครั้งแรก ควรศึกษาข้อมูล รายละเอียด

ให้ชัดเจนส่วนภารกิจของสันนิบาตเทศบาลฯ ที่ผมดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯ อยู่น้ัน

ขณะนี้กำาลังพิจารณาเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดทำาร่างกฎหมายของการมีส่วนร่วมฯ

ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรา่งของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่ รปูแบบทัว่ไป

สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผมได้นำามาบรรจุในร่างประมวลกฎหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณา

เนือ้หาตามรายมาตราของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ

ท่ัวไป โดยมนีายวลัลภ พร้ิงพงษ ์อดตีอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป็นประธานอนกุรรมาธกิาร ซึง่จะตอ้งนำาความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา

เพื่ อส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(สนช.) ต่อไป

 ทา้ยนีจ้ะเหน็ไดว้า่ภารกิจสำาคญัหลายอยา่งเพื่ อให้เมืองมหาสารคาม

เป็นเมืองที่ทรงคุณค่า ประชาชนมีความสุข สังคมมีความเอื้ออาทรและ

สมานฉันท์ สิ่งสำาคัญ คือ ความสามัคคี ความร่วมมือจากชุมชน พี่น้อง

ประชาชน และทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เมืองมหาสารคาม

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

 ...สวัสดีครับ

»�´»¡ปลัดเทศบาล
รสา

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรา่งของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่ รปูแบบทัว่ไปซ่ึงอยู่ในระหวา่งรา่งของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่ รปูแบบทัว่ไป

สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผมได้นำามาบรรจุในร่างประมวลกฎหมายสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผมได้นำามาบรรจุในร่างประมวลกฎหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณา

เนือ้หาตามรายมาตราของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบเนือ้หาตามรายมาตราของคณะอนกุรรมาธกิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ

ท่ัวไป โดยมนีายวลัลภ พร้ิงพงษ ์อดตีอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ท่ัวไป โดยมนีายวลัลภ พร้ิงพงษ ์อดตีอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป็นประธานอนกุรรมาธกิาร ซึง่จะตอ้งนำาความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเป็นประธานอนกุรรมาธกิาร ซึง่จะตอ้งนำาความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา

เพื่ อส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ทา้ยนีจ้ะเหน็ไดว้า่ภารกิจสำาคญัหลายอยา่งเพื่ อให้เมืองมหาสารคาม

เป็นเมืองที่ทรงคุณค่า ประชาชนมีความสุข สังคมมีความเอื้ออาทรและ

สมานฉันท์ สิ่งสำาคัญ คือ ความสามัคคี ความร่วมมือจากชุมชน พี่น้อง

(นายสรณะ  เทพเนาว์)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
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