
ขอพระบารมีจักรีวงศ์  ปกเกล้าฯ ชาวมหาสารคาม

www.mkm.go.th

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๒๔ (พิเศษ) ธันวาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐

วารสารเทศบาลเมืองมหาสารคามวารสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สำานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนผังเมืองบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐  โทรศัพท์ : ๐๔๓ - ๗๔๐๘๒๖-๘ ต่อ ๑๐๒



วันแห่งรักและภักดี
บันทึกความอาลัยของพสกนิกรชาวมหาสารคาม

๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙  ณ บริเวณหอนาฬิกาและศาลากลางจังหวัดมหาสารคามหลังเก่า

ในงาน

“๒๔๙๘ น้อมรำ�ลึกรอยพระบ�ทย�ตร�มห�ส�รค�ม”



“จุดเทียน แปรอักษรเลข ๙”
 พสกนิกรชาวมหาสารคาม ร่วมใจแปรอักษรรูปเลข ๙ รอบวงเวียนหอนาฬิกา ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที และ
ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย น้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมแสง
เทียนนับหมื่นดวงที่สว่างไสวใจกลางเมืองมหาสารคาม



“บทเพลงของพ่อ” พสกนิกรชาวมหาสารคาม หลั่งไหลมารวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและความฝันอันสูงสุด ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยเครื่องดนตรีเกือบร้อยชิ้นและนักร้องประสานเสียงกว่า ๒๐๐ คน และแสดง “ร้องเพลง

เพื่อพ่อ...ภูมิพล”โดยโรงเรียนดนตรอีงค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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“ต้นยางนา ต้นไม้ของพ่อ” พสกนิกรชาวมหาสารคามทุกหมู่เหล่า

ร่วมเขียนปณิธานขอทำาดีตามรอยพ่อ แขวนบนต้นยางนา 

ซึ่งเป็นต้นไม้ ในพระราชทานให้ชาวมหาสารคามร่วมกันปลูก

และอนุรักษ์ไว้ เปรียบเป็น “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อดำาเนิน

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้สมดังพระราชปณิธาน

“แสงเทียนจากใจ อาลัยพ่อหลวง” แสงเทียนนับหมื่นเล่ม

เคลื่อนตามถนนผดุงวิถี สว่างไสวสวยงามสู่คลองสมถวิล 

เพื่อปักเทียนใน “กระทงหลอมใจ อาลัยพ่อหลวง” ริม

คลองสมถวิล แม้เทียนเล่มน้อยเหล่านี้จะวูบวับดับลง 

หากแต่ภาพ พระราชกรณียกิจของ พระองค์ที่ทรงเหน็ดเหนื่อย 

เพื่อให้ปวงชนชาวไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ยังแจ่มชัดและ

คงสถิตไว้ ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
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“ขอทำาดี...ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”  น้ำาใจของคนมหาสารคาม  จิตอาสาจากทุกภาคส่วน พร้อมใจกัน

แจกจ่ายสิ่งของ เทียน น้ำาดื่ม อาหาร ทั้งภารกิจของการบันทึกภาพกิจกรรม การสนับสนุนรถเครื่องเสียงการ

ถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียง การช่วยกันเก็บขยะ แปรอักษร และทีมประสานงานผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงาน

ถึงแม้จะเป็นช่วงแห่งความเศร้าโศก แต่ทุกคนต่างมีน้ำาใจให้กันและกันเพื่อให้เป็นความทรงจำาในช่วงเวลา

แห่งการแสดงความอาลัย
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เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม(ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามหลังเก่า) 

เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรย้อนยุคแบบอีสาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และน้อมรำาลึกถึงเหตุการณ์ในคราวเสด็จประทับมุข ชั้น ๒

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
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 าลเวลา หมายถึง ฝง ในที่นี้รวมไปถึงฝง คือเปาหมายของความสําเร็จและความลมเหลวฝงแหง 

 ความสุขและความทุกข ที่จําตองประสบพบเจอในชีวิต เนื่องดวยในหวงชีวิตของคนนั้นจําตองตกอยูใน 

 หวงของกาลเวลาทีเ่สมอืนวาตกีรอบใหเราใชชวีติเดนิวนเวยีนไปตามกระแสแหงกาลเวลาที่ไมสามารถจะเดนิ

 ยอนถอยหลังกลับมาได ในชวงระหวางนี้อาจประสบความสําเร็จบาง อาจประสบกับความลมเหลวบาง อาจพบ

 เจอกับความสุขบาง อาจพบเจอกับความทุกขบาง เมื่อเปนเชนนี้ คนฉลาดที่เรียกกันวาบัณฑิต ซึ่งเปนผูมี

 ปญญาเปนเครื่องตั้งตน ดําเนินชีวิตโดย ใชปญญา ยอมรูจักที่จะบริหารจัดการชีวิตใหควบคูกับกาลเวลาที่ 

 หมุนเวียนเปลี่ยนผานไป รูจักนําเอาความทุกขความลมเหลวมาเปนประสบการณเพื่อหาสาเหตุแลวแกไข

 ปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อประสบพบเจอกับความสุขความสําเร็จ ก็ไมหลงจนเกินไป ไมประมาท ยังคงตั้งใจ 

 และใชชวีติดวยความเสมอตนเสมอปลาย เพือ่ทีจ่ะรกัษาความดแีละความสาํเรจ็นัน้เอาไว ใหยัง่ยนืยาวนาน

 

 ดังนั้น เมื่อถึงวาระขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็นับวาเปนกาลเวลาที่สมมติขึ้นมาเพื่อ  จะไดดําเนินชีวิตไปไดตามกรอบของเวลา แตสิ่ง

ที่กําหนดความดีความชั่ว ความสําเร็จหรือความลมเหลวที่แทจริงนั้นก็คือตัวของเราเอง จึงขอใหทานทั้งหลายใชชีวิตดวยความไมประมาท มีความ

ขยันหมั่นเพียร ประกอบตนไว ในขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นใหมาก เมื่อประสบกับปญหาอุปสรรคหรือโลกธรรมที่จําตองประสบคือ ไดลาภ 

เสือ่มลาภ ไดยศ เสือ่มยศ ไดสขุ มทีกุข มนีนิทา มสีรรเสรญิ ก็ใหประคบัประคองจติใจของตนใหหนกัแนนไมหวั่นไหวเอนเอยีงไปตามกระแสของ

สิ่งเหลานั้น ดังพระพุทธนิพนธภาษิตวา “ขุนเขาศิลาแทงทึบ ไมสะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิต ก็ ไมพึงหวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น”

 
 ในวารดิถีขึ้นปใหมนี้ จึงขออํานวยพรใหทานทั้งหลาย จงประสบวิปุลสุขสิริสวัสดิ์  พิพัฒนมงคล เจริญวัฒนาสถาพร

ดวยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน

 (พระเทพสิทธาจารย)

       เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

      วัดมหาชัยพระอารามหลวง

 
นวาระดิถีขึ้นป  ใหม  พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้  ขอให สาธุชนชาวมหาสารคามและชาวไทยทุกท าน

มีความสุข ความเจริญ โดยการยึดหลักพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยการ   ละบาป

บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจตนใหผองแผว ดวยการปฏิบัติรักษาศีล ๕ นําเอาศีล ๕ เขาสูหัวใจ เพื่อถวายเปน 

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผูทรงพระคุณอัน

ประเสรฐิ และขอใหมคีวามสามคัค ีกลมเกลยีว เปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เพือ่ความสงบสขุเจรญิรุงเรอืง

ของประเทศชาติ

 ปใหมนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อานิสงสจากการรักษาศีล จงปกปอง คุมครองพี่นองชาว

จงัหวดัมหาสารคาม และพีน่องชาวไทยทกุทาน ใหประสบแตความสขุสวสัดิ ์พพิฒันมงคล สมปรารถนา 

ทุกประการ เทอญ

                      (พระสุทธิธรรมโสภณ)

                      เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม (ฝายธรรมยุต)

                     วัดปาวังเลิง

เจร�ญพรพรปใหม พ.ศ. ๒๕๖๐

เจร�ญพรพรปใหม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระเทพสิทธาจารย

พระสุทธิธรรมโสภณ

ก

ใ
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  วัสดีวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พี่นองประชาชนที่เคารพทุกทานครับ เนื่องในโอกาสที่เปนมงคลนี ้  
 ผมขอสงความปรารถนาดีมายังพี่นองประชาชนที่เคารพทุกทาน ใหพบแตความสุข ความสดชื่น         

 ความสมหวังตลอดไป
  ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาเทศบาลเมอืงมหาสารคามไดมุงมัน่พฒันาเทศบาลเมอืงมหาสารคามบานของเรา
 หลงันี ้ใหมคีวามเจรญิกาวหนามาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรือ่งโครงสรางพืน้ฐานทีเ่นนใหเกดิประโยชนและอาํนวย
 ความสะดวกใหแกพี่นองประชาชนมากที่สุด อีกทั้งในสวนของการใหบริการแกประชาชน เทศบาลเมือง
 มหาสารคาม  ใหความสําคัญอยางยิ่ง ผูมาติดตองานทุกคนจะตองไดรับการบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ฉับไว  
 และโปรงใส  ในชวงทีผ่านมาเทศบาลเมอืงมหาสารคามไดรบัความรวมแรง รวมใจ รวมมอื จากพีน่องประชาชน
 และสวนราชการตางๆ เปนอยางดีในการพัฒนาเมืองมหาสารคามบานของเราใหมีความเจริญในหลายๆ ดานใน 
 ปพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามไดรับ งบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  กระทรวงมหาดไทย ในการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนคลองสมถวิล จํานวน ๗๐ กวาลานบาท ซึ่งจะมี การกอสรางอนุสาวรียพระเจริญราชเดช ปฐม
  พอเมืองมหาสารคามบริเวณวงเวียนกุดนางใยอีกแหงดวย,โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหา นํ้าทวม จํานวน ๓๕๐ ลานบาท และ
  โครงการกอสรางถนนผังเมือง ซึ่งบางโครงการก็มีการเริ่มกอสรางในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปบางแลวและบางโครงการ ก็จะเริ่มในปงบประมาณ 
  ๒๕๖๐ ซึ่งในบางครั้งอาจทําใหพี่นองประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรและดํารงชีวิตประจําวัน ผมตองขออภัยพี่นองประชาชนที่เคารพ
  มา ณ โอกาสนี้ดวย ครับ  
  ในศุภวารดิถีขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหทานพรอม 
          ครอบครัวประสบแตความสุขดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ....ครับ

            
                                  (นายแพทยกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์)
                                                นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

สารอวยพรปใหม พ.ศ. ๒๕๖๐

สารอวยพรปใหม พ.ศ. ๒๕๖๐

นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์

  นวารดถิขีึน้ปใหม ๒๕๖๐ กระผมขอสงความปรารถนาดแีละความหวงใยมายงัพีน่อง ชาวมหาสารคาม

 ทกุคน ดวยปทีผ่านมาและปนีย้งัอยูสภาวะการไวทกุขแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

 พระองคผูเปนที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ถึงแมพระองคจะเสด็จสูสวรรคาลัยแลว แตพระบารมียัง

 ปกเกลาปกกระหมอมพสกนกิรชาวไทยยงัมเิสือ่มคลาย กระผมจงึขอใหทกุคนแปรเปลีย่นความโศกเศราอาลยั 

 มาเปน “พลงัความสามคัค ีความสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ และนอมนาํพระราชดาํรสัมาประพฤตปิฏบิตั ิ

 ใหเปนดั่งเข็มทิศชีวิต ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองดีงาม เพื่อความเจริญกาวหนาของตนเอง ครอบครัว  

 บานเกิดเมืองนอน และประเทศชาติสืบไป”

    กระผมขออญัเชญิพระบารมแีหงองคบรูพมหากษตัราธริาชเจาทกุพระองค โดยเฉพาะอยางยิง่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบรมวงศานุวงทุกพระองค และ   ขออาราธนา  คุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแหงองคพระบรมธาตุนาดูน พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก, เจา

พอหลักเมืองมหาสารคาม,  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ที่ทานเคารพนับถือโปรดอภิบาลคุมครอง  พี่นองชาวมหาสารคาม ใหประสบความสุข ความเจริญ ใน

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทานเทอญ

                            (นายเสนห  นนทะโชติ)

                                  ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายเสนห  นนทะโชติ
ใ

ส
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ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๒๔ (พิเศษ)  ธันวาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐

วารสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม



วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑

การศึกษา/อบรม

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (คณิต-วิทย์)

  จบปีการศึกษา ๒๕๑๗

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จบปีการศึกษา ๒๕๒๑

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จบปีการศึกษา ๒๕๒๓

 หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ ๓๗ (ปี พ.ศ. ๒๕๓๗)

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๑)

ประวัติ

นายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

 พ.ศ. ๒๕๒๓ ปลัดอ�าเภอ (ระดับ ๓ - ๔) อ.เสิงสาง 

  จ.นครราชสีมา

 พ.ศ. ๒๕๒๖ ปลัดอ�าเภอ (ระดับ ๕) อ.เมืองเลย 

  จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๒๘ ผูช่้วยจ่าจงัหวดัเลย ทีท่�าการปกครอง  

  จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๓๑ ปลัดอ�าเภอหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ  

   (ระดับ ๖) อ.ปากชม จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๓๔ ปลดัอ�าเภอหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบตัร

  อ.วังสะพุง จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดอาวุโส (ระดับ ๗) ที่ท�าการ 

  ปกครอง อ.ภูกระดึง จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๓๖ จ่าจังหวัดเลย ที่ท�าการปกครอง 

  จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. ๒๕๔๐ ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้า

  ประจ�ากิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๔๑ นายอ�าเภอด่านซ้าย (ระดบั ๘) จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๔๓ นายอ�าเภอภูหลวง (ระดับ ๘) จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๔๗ นายอ�าเภอภูกระดึง (ระดับ ๘) จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๕๐ นายอ�าเภอวังสะพุง (ระดับ ๙/

  อ�านวยการสูง) จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๕๔ นายอ�าเภอพล (ระดบั ๙/อ�านวยการสงู) 

  จ.ขอนแก่น

 พ.ศ. ๒๕๕๕ ปลัดจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 พ.ศ. ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จ.เลย

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
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ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๒๔ (พิเศษ)  ธันวาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐

วารสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม



วัน - เดือน - ปีเกิด ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๐

ภูมิล�าเนา บุรีรัมย์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงปริญญาโท ศึกษาศาสตร 

  มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 ผ่านหลักสูตร - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๘ (๒๕๕๕)

  - นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๔

  - นกับรหิารงานพฒันาชมุชนระดบัสงู (นพส.) รุน่ที๑่๐ 

  - นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) 

   รุ่นที่ ๔

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่ง รองผู ้ว ่าราชการ 

  จังหวัดมหาสารคาม

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม

  (ผู้อ�านวยการ สูง) กรมการพัฒนา 

  ชุมชน

 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด

  (ผู้อ�านวยการ สูง) ส�านักงานพัฒนา 

  ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด

  (ผู้อ�านวยการ ต้น) ส�านักงานพัฒนา 

  ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด

  (เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานพฒันาชมุชน ๘)  

  ส� านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวั ด 

  สมุทรสาคร

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 

  (เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานพฒันาชมุชน ๘) 

  ส� านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวั ด 

  สมุทรสงคราม

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 

  (เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานพฒันาชมุชน ๘) 

  ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัระนอง

 

 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้ากลุ ่มงาน 

  (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๘ว) 

  กลุ ่มงานวิชาการพัฒนาทรัพยากร 

  บุคคล กองฝึกอบรม 

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗  ด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้ากลุ ่มงาน 

  (นั กวิ ชาการพัฒนาชุมชน ๘ว ) 

  กลุม่งานส่งเสรมิและพฒันา ส�านกังาน 

  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔  ด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้ากลุ ่มงาน 

  (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ๗ว) 

  กลุม่งานส่งเสรมิและพฒันา ส�านกังาน 

  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๙  ด�ารงต�าแหน่ง พัฒนาการอ�าเภอ 

  (เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานพฒันาชมุชน ๗)  

  ส� านั ก งานพัฒนาชุ มชนอ� า เภอ 

  ด�าเนินสะดวก จังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗  ด�ารงต�าแหน่ง นักวิชาการพัฒนา 

  ชุมชน ๖ ฝ่ายแผนงานและโครงการ  

  ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันครปฐม

 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๗  ด�ารงต�าแหน่ง นักวิชาการพัฒนา 

  ชุมชน ๖ ฝ่ายวิชาการ ส�านักงาน 

  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  

 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ด�ารงต�าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๕  

  ที่ท�าการพัฒนาชุมชน อ�าเภอเมือง 

  นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗  ด�ารงต�าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔  

  ที่ท�าการพัฒนาชุมชน อ�าเภอเมือง 

  นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๔  ด�ารงต�าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๓  

  ทีท่�าการพฒันาชมุชนอ�าเภอ อ�าเภอเมอืง

  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประวัติ

นางไพเราะ  รอยตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

11
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วารสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม



ประวัติ
การศึกษา

 - รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

 - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 - หลักสูตรปลัดอ�าเภอ (ปอ.) รุ่นที่ ๑๐๓ ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ วิทยาลัยการ

ปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 - หลกัสตูรนายอ�าเภอ (นอ.) รุน่ที ่๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ วทิยาลยัการปกครอง 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 - หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ ๖๘ 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ วิทยาลัย

มหาดไทย สถาบันด�ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 - หลักสูตรกฎหมายปกครอง ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ส�านักงานศาล

ปกครอง

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน    

รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า

นายภูสิต สมจิตต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการท�างาน

 พ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มรับราชการ ต�าแหน่งปลัดอ�าเภอ อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง

 พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง

 พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อ�านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัยศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรมกรมป้องกันและบรรเทา

             สาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พ.ศ. ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
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ภูมิล�าเนา เป็นคนจังหวัดเลยโดยก�าเนิดและเชื้อสายวงศ์ตระกูล

เกิดวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๔ ที่ โรงพยาบาลเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

    เป็นบุตรคนเดียวของบิดา-มารดาที่มีอาชีพรับราชการทั้งคู่

การศึกษา จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์     

    ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 

    เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

การอบรม

 - ผ่านการอบรมหลายหลักสูตร ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ 

กระทรวงอื่นๆ รวมทั้งของสภากาชาดไทย 

 - ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของทั้งทางราชการและส่วนตัว 

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน รวม ๑๓ ประเทศ

งานในเหล่ากาชาดจังหวัด

 - พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๔  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย (ต่อเนื่อง)

 - พ.ศ. ๒๕๕๕ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

 - พ.ศ. ๒๕๕๖ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

 - พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

 - ๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เหรียญกาชาดสมนาคุณ

 พ.ศ. ๒๕๕๕ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ปี

 พ.ศ. ๒๕๔๓ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ ปี

 พ.ศ. ๒๕๓๗ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๓ ปี

นางนิศากร  นนทะโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ประวัติ

รับราชการ

 เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๓ โรงพยาบาลเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๔ ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ๖ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ๗ (หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) ส�านักงานสาธารณสุข 

    จังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ (ระดับ ๘ เดิม) (หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)  

    ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม 

    ยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.)
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กลไกสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพท้องถิ่น

บ้านเติมสุข
จากกองทุน กองบุญ เอื้ออาทร

 เมืองมหาสารคาม ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า  

๓,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมา 

เช่น สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ความยากจน เป็นต้น เทศบาล

เมอืงมหาสารคาม จงึได้ร่วมกบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง   

จดัท�าระบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวทัง้การตรวจสขุภาพ 

การติดตามเยี่ยมบ้าน การรักษา การให้ค�าแนะน�าดูแล

สุขภาพ และการออกก�าลังกาย รวมถึงการฝึกอบรม

บุคลากร เพื่อดูแลผู้สูงอายุ และปัญหาข้อจ�ากัดด้านงบ

ประมาณ จึงน�าไปสู่แนวคิดการจัดตั้ง “กองทุน กองบุญ 

เอื้ออาทร” โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน เข้ามาร่วมดูแลทั้งก�าหนด

แนวทางช่วยเหลือ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อ

น�าเงินบริจาคไปใช้ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้

กบัผูส้งูอายทุีย่ากจน โดยในการด�าเนนิงานนัน้ ได้รบัความ

ร่วมมอืให้ตัง้กล่องรบับรจิาค “กองทนุ กองบญุ เอือ้อาทร” 

ที่ธนาคารพาณิชย์ ๕ แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา

มหาสารคาม, ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม, 

ธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม, ธนาคารอิสลาม, 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์ และ เทสโก้ โลตัส สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์

 ซึง่เทศบาลฯ ก�าหนดเปิดกล่องรบับรจิาคปีละหนึง่รอบ เพือ่น�างบประมาณ

ที่ได้ไปสมทบกับงบประมาณจัดสรรจาก สปสช. มาช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการที่

ยากจนและด้อยโอกาส ล่าสุดในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลฯ ได้รับ

มอบเงินจากกล่องรับบริจาคของธนาคาร ๕ แห่ง และจากเทสโก้ โลตัส สาขา

เสริมไทยคอมเพล็กซ์ เป็นเงินจ�านวน ๖๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการบริหารงาน         

กองทุนฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวสมทบกับงบประมาณจัดสรร

จาก สปสช. ช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้ผู้ป่วย ประกอบด้วย ๑.นางส�าเภา 

รนิทะรกึ ชมุชนอทุยัทศิ ๒ ได้ ให้ความช่วยเหลอืปรบัปรงุเทพืน้ทางเดนิเข้าห้องน�้า

และหน้าบ้าน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๒.นางจันทร์ศรี ค�าลือชา ชุมชน

ธัญญา ๑ ให้การช่วยเหลือปรับปรุงเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยอง เป็นแบบชักโครก 

พร้อมท�าราวแสตนเเลสจบัเข้าห้องน�า้ เพิม่สะดวกปลอดภยัมากขึน้ และรายที ่๓. 

นางทองม้วน ภูน�้าดี ชุมชน ธัญญา ๑ ได้ท�าการปรับปรุงห้องน�้าให้ ใหม่ ทั้งนี้มีพิธี

มอบบ้านเติมสุข ทั้ง ๓ แห่ง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ น�าโดยนายแพทย์        

กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมทีมสหวิชาชีพ  

จากโรงพยาบาลมหาสารคาม เจ้าหน้าทีศ่นูย์สขุภาพชมุชนเมอืง ทัง้ ๔ แห่ง บรษิทั        

เทสโก้ โลตสั สาขาเสรมิไทยคอมเพลก็ซ์ มหาสารคาม เลขานกุารนายกเทศมนตรี 

และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในพิธี

มอบ “บ้านเติมสุข” และออกเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

แต่ละรายด้วย
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 ปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการ

วางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผล

จากการขยายตวัของเมอืง จ�านวนประชากร เป็นต้น 

การด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ย่อม  

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนไม่มากก็น้อย       

ซึ่งอาจเป ็นได ้ทั้งในแง ่ประโยชน์ หรือผลเสีย          

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี 

เมืองมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลร่วมก�าหนดกรอบนโยบาย    

การพัฒนาเทศบาล การจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 

ประกอบกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดที่ 

๗ การ กระจายอ�านาจและการบริหารท้องถิ่น        

ได้ก�าหนดให้ “องค์กรบริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องส่ง

เสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนฯ...” เทศบาลฯ จงึ

ได้จดัตัง้ “สมชัชาพลเมอืง เทศบาลเมอืงมหาสารคาม” ขึน้ 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภาครัฐและเอกชน ผู ้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานคณะกรรมการชุมชน และคณะผู้บริหาร   

เทศบาลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยก�าหนดให้     

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ท�าหน้าที่

พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งในเชิงบวก

หรอืลบ ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ และเชือ่มโยง

กลุ่มองค์กรที่มีอยู่สู ่การเรียนรู้และท�างานร่วมกัน           

ให้เทศบาลฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอย่าง

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

มหาสารคาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       

แห่งชาติ และตอบสนองต่อความต้องการประชาชน

โดยรวม  

 ส�าหรับการด�าเนินงานของ “สมัชชา

พลเมือง” ที่ผ่านมามีการประชุมเพื่อรับฟังความ    

คิดเห็นจากสมัชชาพลเมืองแล้ว ๒ ครั้ง โดยการ

ประชุมครั้งแรกที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา

เกีย่วกบัแนวคดิการพฒันาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม

ในด้านต่างๆ และการพฒันาเมอืงในอนาคต เกีย่วกบั

โครงการก่อสร้างตลาดโต้รุง่, โครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมน�้าเสียชุมชน ระยะที่ ๒, โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงระบบก�าจัดขยะมูลฝอย, โครงการ

ก่อสร้างถนน จ๔ และ จ๕, โครงการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาน�้าท่วม และโครงการพัฒนา กุดนางใย และ

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม

สมัชชาพลเมือง ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการด�าเนนิ

งานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย    

รูปแบบการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช, 

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ

ภาระค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะจรงิในปัจจบุนั ทัง้นี้

จากการประชุมดังกล่าว ท�าให้มีแนวทางการพัฒนา

เทศบาลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย   

ร ่วมกันทั้ งชุมชนและท ้องถิ่น สอดคล ้องกับ            

แผนพัฒนาระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ประจำ�ปี�๒๕๕๙�ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
จัดประชุมสมัชชาพลเมือง
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 ตามที่ส�านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก�าหนดจัดการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ 

ประจ�าปี ๒๕๕๙ ทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศ เพือ่ให้เดก็ เยาวชน 

เหน็คณุค่าของการกฬีาทีช่่วยสร้างสขุภาพอนามยัทีด่ ีความรกัสามคัคี 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในเกมส์กีฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อนัดรีะหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ ตลอดจนยกระดบั

มาตรฐานการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี โอกาส     

ประสบความส�าเร็จทั้งในระดับชาติ หรือในระดับสากล ในโอกาสต่อ ๆ  ไป

 การแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลต�าบล

เชยีงคาน จงัหวดัเลย เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั  ซึง่ได้จดัการแข่งขนั 

“ผีตาโขนเกมส์” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ส่งผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และ

นักกีฬานักเรียน จ�านวน ๑๒๒ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน ๗ ชนิด

กฬีา คอื วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง 

กรฑีา ฟตุซอล และฟตุบอล โดยเทศบาลฯ สามารถคว้าเหรยีญรางวลั

จาก  ๒ กีฬา คือ

 ซึ่งท�าให้ทั้งสองชนิดกีฬา คือ วอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่น ๑๖ ปี (หญิง) และ มาราธอน 

รุ ่น ๑๘ ปี จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ได้เข้าชิงชัยต่อในระดับประเทศ               

(รอบชงิชนะเลศิ) โดยมเีทศบาลเมอืงร้อยเอด็ เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั ชือ่ว่า “๑๐๑ เกมส์” 

ก�าหนดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มี

พธิเีปิดการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ ณ สนามกฬีากลางจงัหวดัร้อยเอด็ มนีายจรนิทร์  จกักะพาก 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์    

คณาสวสัดิ ์นายกเทศมนตรเีมอืงมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

ได้เดินทางเข้าร่วม พิธีเปิด พร้อมน�าทัพ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เดินพาเหรดเข้าสู่

สนามอย่าง สง่างาม การแข่งขันกีฬาครั้งที่ ๓๔ ปิดฉากลงแล้ว แม้เทศบาลฯ จะไม่สามารถ

คว้าเหรียญชัยมาเพิ่มเติมได้ แต่ถือว่าได้มีการฝึกฝนและพัฒนาฝีมือขึ้นอีกขั้นหนึ่ง พร้อมสู้

ในสนามต่อไป

ประจำ�ปี�๒๕๕๙�ระดับภาค “ผีตาโขนเกมส์”�จังหวัดเลย

สรุปเหรียญ...กีฬา อปท. ครั้งที่ ๓๔

เหรียญทอง

 วอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่น ๑๖ ปี (หญิง) โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

 - นางสาวจินตพร  โคตรวงษ์

 - นางสาวจิราพร  ภูสังข์

 - นางสาวปนัดดา  ภูสีน้อย

ระดับทอง  

 มาราธอน รุ่น ๑๘ ปี โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

 - นายอัครเดช  จรหนองหว้า

 - นายศิลา  ฮวดใช้

 - นายวีรยุทธ  ยมศรีเคน

 - นายฉัตรชัย  ฝนดี

 - นายอนุชา  ทับธานี

 - นายอัครรินทร์  สารบุญ

 - นายนันทวัฒน์  ศรีมาตรา
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โครงการพัฒนามุ่งสู่เมืองคุณภาพ
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีนโยบายการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ จึงมีหลากหลายกิจกรรมโครงการในอนาคต และที่อยู่

ระหว่างด�าเนนิการเพือ่พีน้่องประชาชน ทัง้การปรบัปรงุทศันยีภาพ การปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค การปรบัปรงุแก้ไขปัญหา

การจราจร ตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ดังนี้

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกา งบประมาณจ�านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งตัวหนังสือ   

แบบลอยตัว “เทศบาลเมืองมหาสารคาม” และ “MAHASARAKHAM” ปรับปรุงไฟส่องสว่าง น�้าพุ และติดตั้งปั๊มน�้า ให้มีความสง่า สวยงามต่อไป

 โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย งบประมาณ จ�านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ติดตั้งเสาไฟ

สนามประติมากรรม โคมไฟสปอทไลท์ เพิ่มเติม ส�าหรับส่องสว่างด้านใน โดยรอบหอพระประธานกันทรวิชัย ให้มีความสวยงาม และปลอดภัยมากขึ้นในยามค�่าคืน

ด้านการแก้ ไขปัญหาขยะและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

 โครงการฟ้ืนฟบู่อก�าจดัขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

ได้จัดสรรงบ จ�านวน ๑๑.๓ ล้านบาท ด�าเนินการจัดซื้อที่ดิน จัดหารถบด ล้อเหล็ก รถสิบล้อ เพื่อรองรับ

ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบจ�านวน 

๙,๓๑๕,๓๐๐ บาท เพือ่จดัหารถขุดตนีตะขาบเพิม่เตมิจ�านวน ๑ คนั พร้อมปรบัปรงุฟ้ืนฟ ูระบบก�าจดัขยะ

มูลฝอยและระบบน�้าเสีย ซึ่งขณะนี้ ได้รับมอบรถขุดตีนตะขาบ และอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ   

คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

ด้านการแก้ ไขปัญหาการจราจร เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมจังหวัด

มหาสารคาม

 โครงการก่อสร้างการจัดรูปที่ดินฯ ระยะที่ ๒ เชื่อมเส้นทางถนนผดุงวิถีและถนน

ศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติงบ จ�านวน ๓๔,๗๒๐,๐๐ บาท ให้ด�าเนิน

โครงการฯ เพื่อวางผังเมืองรวม ในการก่อสร้างถนนสาย จ.๕, ถนนสาย จ.๔, ถนนสาย ง.๒ ช่วงที่ 

๑ - ๒ (ลาดยางถนนสาย ง.๒) เชื่อมกับโครงการจัดรูปที่ดิน ระยะที่ ๑, ถนนสาย ง.๓ และก่อสร้าง

สะพาน คสล.ข้ามคลองสมถวลิเชือ่มถนนสาย ง.๑ ซึง่มบีางส่วนอยู่ในพืน้ทีช่มุชนเครอืวลัย์ ๒, ชมุชน

ศรีมหาสารคาม ล่าสุดผู้รับจ้างได้ท�าการปรับพื้นที่ก่อนก่อสร้างถนนสายต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นี้  

 เทศบาลเมอืงมหาสารคาม จงึขอแจ้งให้ทกุท่านได้รบัทราบ พร้อมขออภยัในความไม่สะดวก

มา ณ โอกาสนี้ หากพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการ

ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ ๐๔๓-๗๔๐๘๒๖-๘ ในวันและเวลาราชการ

ความคืบหน้า

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชนระยะที่ ๒ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้อนมุตังิบ จ�านวน 

๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดั

น�้าเสียระยะ ที่ ๒ เชื่อมต่อระยะแรก เพื่อรวบรวมน�า้เสียฝั่งทิศ   

ตะวันตกของเมือง ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ด�าเนินการวางท่อระบาย

พร ้อมบ่อพัก บริเวณ ถ.ศรีสวัสดิ์ด�าเนิน (แยกโอท็อป -       

รร.ศรีสวัสดิ์), ถ.นครสวรรค์ ซอย ๖ (ตลาดห้าแยก - สวนสุขภาพ

ศรสีวสัดิ)์  ส�าหรบัมพีื้นที่จะด�าเนนิการต่อไป คือ บรเิวณ ถ.ผดงุวิถี 

(แยกโอท็อป - ร้านศิริวิทยา) และถ.ริมคลองสมถวิลราษฎร์       

(ร้านศิริวิทยา - สุดคลองสมถวิล)
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๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจุฑางกูร  ๔๔๕,๕๐๐
 ซอย ๒ (ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์)
๒.โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.  ๑,๓๔๔,๐๐๐
 ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๖
๓.โครงการจัดซื้อไฟประดับ  ๑,๔๐๐,๐๐๐
๔.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง  ๕๗๘,๐๐๐
 ท่อระบายน�้า ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๓
 (ทางเข้าหอพักภัคพร ติดหมู่บ้านเอกลักษณ์)
๕.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ๗๘๕,๐๐๐
 ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๒๐
๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ๒,๔๗๐,๐๐๐
 ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓
๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า  ๙๙๕,๒๕๐
 ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๒/๑ ถึง ซอย ๘
๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๙๔๕,๐๐๐
 ถนนนครสวรรค์ ซอย ๒ (หลังตึก ๑๕ ชั้น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๗๘๙,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนเสมา ๒
๑๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๘๗๙,๐๐๐
 ถนนจุฑางกูร (เริ่มต้นจากสวนเลิงน�้าจั้นถึงห้วยคะคาง)
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๑,๐๔๙,๐๐๐
 พร้อมบ่อพักรางวี ถนนมหาชัยด�ารห์
 เริ่มต้นจากถนนถีนานนท์ถึงโรงเรียนหลักเมือง
๑๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๒,๑๐๐,๐๐๐
 พร้อมบ่อพักรางวีถนนนครสวรรค์
 (เริ่มต้นจาก ธ.ก.ส. ถึงวัดอภิสิทธิ์)
๑๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๗๐๐,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๕
๑๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๕๔๕,๐๐๐
 ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๕

๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้มอวางท่อ  ๖๒๙,๐๐๐
 ระบายน�้า ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๒๓/๒
๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  ๑,๐๓๐,๐๐๐
 ระบายน�้า ถนนธรรมวงสวัสดิ์ ซอย ๑/๑
๓.โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ด�าริห์ ๒๕,๐๐๐
 ซอย ๒๓ (ข้างบ้านจ่าชื่น)
๔.โครงการตีเส้นจราจร ถนนนครสวรรค์  ๗๓๐,๐๐๐
๕.โครงการขยายผิวจราจรถนนนครสวรรค์ ๑๘/๑  ๔๔,๐๐๐
๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกถนน  ๒๖,๐๐๐
 ศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๖ ทิศตะวันตก
๗.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนน  ๗๔,๐๐๐

 ศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๖ ทิศตะวันตก
๘.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ๙๙,๐๐๐
แยกศรีมหาสารคาม (บ้านสารวัติทองจันทร์)
๙.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ๒๒๖,๐๐๐
ซอยแยกถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๓/๑
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนค้อน้อย  ๒๔๗,๐๐๐
ซอย ๔ (ข้างหนองมอน)
๑๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนค้อน้อย ซอย ๔/๑ ๕๖,๐๐๐
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนค้อน้อย  ๔๐,๐๐๐
ซอย ๒ (ศาลาประชาคม)
๑๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนค้อน้อย  ๘๖,๐๐๐
 (ด้านทิศใต้)
๑๔.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนค้อใหญ่  ๓๑,๐๐๐
 ซอย ๑ (ด้านทิศตะวันออก)
๑๕.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ๙๑,๐๐๐
 ถนนค้อใหญ่ ซอย ๑
๑๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ๑๐๔,๐๐๐
 แยกถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓
๑๗.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ๑๑๒,๐๐๐
 ถนนมหาชัยด�าริห์ ซอย ๑๑
๑๘.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ๓๙,๐๐๐
 แยกถนนนครสวรรค์ ๖๒ (ข้างบ้านนายบุญสืบฯ)
๑๙.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  ๙๐๐,๐๐๐
 ระบายน�้าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 
 ถนนนครสวรรค์ ซอย ๑
๒๐.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนนครสวรรค์  ๑,๐๕๔,๐๐๐
 ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
๒๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๓๔๕,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕
๒๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๑,๑๙๖,๐๐๐
 ถนนจุฑางกูร ซอย ๑๙
๒๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๑,๒๔๘,๐๐๐
 ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๓/๑ (คุ้มขนมผิง)
๒๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ถนนศรีสวัสดิ์ ๑,๒๗๐,๐๐๐
 รัตนโกสินทร์ จากตลาดยิ่งเจริญ ถึง ซอย ๓
๒๕.โครงการก่สอร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๕๐๘,๐๐๐
 ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน ซอย ๒๕/๑
๒๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า  ๕๒๓,๐๐๐
 ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๗
๒๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าและบ่อพักรางวี  ๑๓๑,๐๐๐
 ค.ส.ล. แยกฉิมพลีเจริญ (หอพักซ�าบายเพลส)
๒๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าถนนนครสวรรค์  ๕๖๓,๐๐๐
 ซอย ๗๘
๒๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า พร้อมบ่อพัก  ๕๓๗,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๙/๓
๓๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๕๖๕,๐๐๐
 พร้อมบ่อพักรางวีถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๑๗

 โครงการที่อยู่ระหว่างดำ เนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการ งบประมาณ

 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอดำ เนินการ)

 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอดำ เนินการ)
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๓๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๓๐๖,๐๐๐
 ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๒
๓๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๒๒๕,๐๐๐
 ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐
 (ข้างวัดบูรพารามส่องใต้ ด้านทิศตะวันออก)
๓๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง  ๑,๑๗๐,๐๐๐
 ท่อระบายน�้าถนนฉิมพลีเจริญ ซอย ๕
๓๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า พร้อมบ่อพัก  ๗๗๕,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓
๓๕.โครงการซุ้มเมืองมหาสารคาม  ๔,๒๐๐,๐๐๐
๓๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์  ๗๐๖,๐๐๐
 ซอย ๕๓ เชื่อมต่อโครงการเดิม
๓๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๑,๔๔๐,๐๐๐
 ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ช่วงถนนนครสวรรค์
 ซอย ๗๐ ถึง ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
๓๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๒๗๐,๐๐๐
 ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๖๘
๓๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๖ ๗๗๔,๐๐๐
๔๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๑,๒๔๒,๐๐๐
 รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ช่วงถนนนครสวรรค์ 
 ซอย ๗๐ ถึงถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒
๔๑.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณ  ๑,๒๕๐,๐๐๐
 แยกหลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
๔๒.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณ  ๘๕๐,๐๐๐
 สี่แยกทางเข้าวัดโพธิ์ศรี (ข้างปั้มน�้ามันพีที)
๔๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนริมคลอง  ๗๖๙,๐๐๐
 สมถวิล ซอย ๓ ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 มหาสารคาม
๔๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ๕๐,๐๐๐
 (ช่วงถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ซอย ๑๐ หลัง มมส. เก่า
 ออกไป ม.ราชภัฏมหาสารคาม)

๑.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกาย  ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒.โครงการปรับปรุงเกาะกลางแยกไปวัดป่า  ๔๐๐,๐๐๐
 ประชาบ�ารุง ถนนนครสวรรค์
๓.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนศรีสวัสดิ์  ๙๐๐,๐๐๐
 (หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์)
๔.โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  ๑,๗๐๐,๐๐๐
 พระนางเจ้าสิริกิตติ์ (ถนนนครสวรรค์)
๕.โครงการปรับปรุงสะพานเจริญราชเดช ๓  ๑,๕๐๐,๐๐๐
(สะพานหน้าส�านักงานบังคับคดีมหาสารคาม)
๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๑,๙๐๕,๐๐๐

 รางวี ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ (จากสี่แยก ร้าน
 ๗-eleven ถึง สามแยกสุดคลองสมถวิล)
๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าซอยแยก  ๑๒๔,๐๐๐
 ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๒
๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ถนนนครสวรค์ ๑๗ ๓๐๐,๐๐๐
๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๑,๔๑๔,๐๐๐
 พร้อมบ่อพักรางวี ถนนนครสวรรค์ ๔๙
๑๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ถนนธรรมวงศ์  ๗๖๖,๐๐๐
 สวัสดิ์ ซอย ๖ ถึง ซอย ๑๐
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ถนนเสมา  ๔๘๘,๐๐๐
 (ปากทางเข้าบ้านแมด) ด้านทิศตะวันออก
๑๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าถนนนครสวรรค์  ๔๘๐,๐๐๐
 ซอย ๗๔ (จากบ้านเจ๊นางถึงหน้าวัดส่องเหนือ)
๑๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า  ๕๗๔,๐๐๐
 ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๓๕
๑๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก  ๓๔๗,๐๐๐
 ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล ซอย ๑ ด้านทิศตะวันตก
๑๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ๗๔๘,๐๐๐
  ถนนมหาชัยด�าริห์ ซอย ๕ ด้านทิศตะวันตก
๑๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ๕๒๓,๐๐๐
  ถนนนครสวรรค์ ๖๒ ถึงสี่แยกต้นหว้า
๑๗.โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยย่อย  ๓๐๗,๐๐๐
 ถนนนครสวรรค์ ๖๒ ข้างบ้านนางแก้ว
๑๘.โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาชา ซอย ๖  ๓๔๗,๐๐๐
๑๙.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกริมคลอง  ๑๘๖,๐๐๐
 สมถวิล ซอย ๓/๒ แยกบ้านนางสี
๒๐.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบาย  ๔๘๗,๐๐๐
 น�้าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมนตรีบ�ารุง ซอย ๑/๑
๒๑.โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน  ๒๑๖,๐๐๐
 นครสวรรค์ ๓๗ (ติดวัดอภิสิทธิ์)
๒๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ๑,๓๘๗,๔๐๐
  ถนนธรรมวงศสวัสดิ์ (ช่วงบ้านหมวดสังข์ ถึงหลัง มมส.)
๒๓.โครงการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง  ๑,๖๐๐,๐๐๐
 สาธารณะ ถนนนครสวรรค์
๒๔.โครงการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง  ๑,๐๐๐,๐๐๐
 สาธารณะ ถนนผดุงวิถี
๒๕.โครงการเปลี่ยนหลอดไฟอาคาร ส�านักงานเทศบาล ๒๖๕,๐๐๐
๒๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณภายในเขต  ๔๐๐,๐๐๐
 เทศบาล (ทั้ง ๓ เขต)
๒๗.โครงการขยายเขตน�้าประปาภายในเขต เทศบาล (ทั้ง ๓ เขต) ๔๐๐,๐๐๐
๒๘.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ๔๕๐,๐๐๐
 (ช่วงถนนผดุงวิถีบริเวณด้านทิศตะวันออก
 คูผนังกั้นน�้าถึงสามแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี)
๒๙.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนศรีสวัสดิ์  ๒๘๕,๐๐๐
ด�าเนิน ถึงโรงเรียนอนุบาลกิตติยา ถึงโรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาส�านักงานเทศบาล

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการ งบประมาณ

 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอดำ เนินการ)

 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอดำ เนินการ)

 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอดำ เนินการ)
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รางวัล
 พระปกเกล้า [โดยสถาบันพระปกเกล้า]

“ด้านความเป็นเลิศการสร้างเครือข่ายเอกชน และประชาสังคม”
 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก 
กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เข้ารับ
รางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๙  ส�าหรับ อปท.ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม จาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 ที่สนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ฟุตซอล ท้าวมหาชัย ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันออกเป็น ๕ ประเภท ประกอบด้วย 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ๑๒ ปี ๑๕ ปี ๑๘ ปี และรุ่นอาวุโสอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป โดยมีทีมที่

เข้าร่วมแข่งขันจ�านวน ๗๒ ทีม ก�าหนดแข่งขันระหว่างวันที่ ๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน

 เมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม  ที่ผ่านมา  ที่สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม  และสมาชิกสภาเทศบาล น�าทีมนักกีฬาเทศบาล
เมืองมหาสารคามร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๓๔  ในระหว่างวันที่  ๑๐-๒๐ ธันวาคม นี้
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 เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  น�าโดย นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน 
รับมอบกล่องรับบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุน กองบุญ เอื้ออาทร” เพื่อช่วยเหลือคนพิการ      
ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มหาสารคาม  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมเป็นเงินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

รับมอบกล่องรับบริจาคเงินสมทบ

กิจกรรมออกกำ ลังกายทุกวันพุธ 
“สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด”

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมออกก�าลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด
เพิ่มพลังในการท�างาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ขานรับนโยบายรัฐบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมางานไฟฟ้า
สาธารณะ ส�านักการช่าง ออกจัดระเบียบสาย
โทรคมนาคม ตามโครงการจัดระเบียบ สายไฟฟ้า
แรงต�่า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล และสายสัญญาณบริเวรถนนนครสวรรค์ ชุมชนอุทัยทิศ เพื่อจัดระเบียบ
ระบบสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยจากอันตราย และสามารถแก้ไขปัญหาสายไฟตลอดจนสายสัญญาณ
สื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 “กองทุน กองบุญ เอื้ออาทร”
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 เมื่อวันที่  ๗-๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ 

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเลขานุการ

นายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ประจ�า

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

   เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมจังหวัด
มหาสารคาม  นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
สุจริตตามรอยพ่อ ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  พร้อมด้วยนายไมตรี พรมดา รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง  ลงพื้นที่ตรวจ
การด�าเนินงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชนระยะที่ ๒ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของการก่อสร้างตลอดจนรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานโครงการเพื่อแก้ไขต่อไป

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
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คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ นายสรณะ เทพเนาว์, นายโกพัสต์ สมสาร์, นางนิภาพร กุลมาตย์, นางศิริพร มรรครมย์

 นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ, นายเรศวร เปรินทร์, นางเมริสา ฮามคำาไพ

วนัที ่๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ นายเสนห่ ์นนทะโชต ิผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม นางนศิากร 

นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรย้อนยุคแบบ

อีสานถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

น้อมรำาลึกรอยพระบาทยาตรา ในคราวเสร็จเยือนจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลาง

จังหวัดมหาสารคาม (หลังเก่า)

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ นางนิศากร นนทะโชติ 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย 

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด 

มหาสารคาม ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม รว่มกบักลุม่งานคลงัเลอืด โรงพยาบาล 

มหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อ 

ถวายเปน็พระราชกศุล แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช นอ้มรำาลกึรอยพระบาทยาตรา 

มหาสารคาม ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 

โดยในวนันี ้มผีูแ้สดงความจำานงบรจิาคโลหติ จำานวน 

๑๑๒ ราย ได้ โลหิตจำานวน ๔๔,๘๐๐ ซีซี และมีผู้ยื่น 

แสดงความจำานงบริจาคดวงตา อวัยวะ ๒๒ ราย

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ นางนิศากร 

นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 

มหาสารคาม พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ 

และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด

มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการ 

ตลาดขา้วประชารฐั จงัหวดัมหาสารคาม

โดยมนีายเสนห่ ์นนทะโชต ิผูว้า่ราชการ 

จังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอเมือง 

มหาสารคาม

วนัที ่๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ นายเสนห่ ์นนทะโชต ิผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม ประธานพธิ ี

นางนศิากร นนทะโชต ินายกเหลา่กาชาดจงัหวดัมหาสารคาม พรอ้มดว้ย คณะกรรมการ 

และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

ประมวลภาพกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

แต่งเมือง ประดับไฟต้อนรับปีใหม่



ผู้ประพันธ์ : นายสุริยนต์ ฉิมพลี   ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

	 	 องค์ทศราชา	 อิธิราชภูมี

	 องค์เอกพิภพตรี	 สิริศรีจักรีวงศ์

	 งามยิ่งพระรามล้ำา	 มนธรรม	ธ	ดำารง

	 งามลักษณ์พระพักตร์องค์	 ดุจเทพพระอินทร์ดล

	 ฉัตรแก้วนิกรผอง	 นิจครองไผทชน

	 เฉกสายวรุณฝน	 สุขชื่นชอุ่มเย็น

	 บุญราษฎร์นครรัฐ	 อภิวัฒน์บ่ลำาเค็ญ

	 เพราะบุญพระบำาเพ็ญ	 สละเพื่อประชาไทย

	 ปวงข้าประชาราษฎร์	 อภิวาทประชุมชัย

	 ทรงราชย์เฉลิมไท้	 สุขนิจนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองมหาสารคาม และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐  แห่งจักรีวงศ์
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