
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

เม่ือวันอังคารที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

........................................ 

 

ผูมาประชุม 
๑. นายถนอม   รัตนมุลตร ี  ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๒. นายธงชัย   ใหมคาม ิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๓. นายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๔. นายบุญเรือง  แสนผ ุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๕. นางสุภาพร  ทองสุริชัยศร ี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๖. นายสุทัศน   ไชยบุญ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๗. นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายปรีดา   รินทะรึก   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายสุรชัย   ชูปฏิบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๐. นายบัณฑิตย  สาคะรังค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๑. นายชัยเศรษฐ  ฝายคุณวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๒. นายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๓. นายวศิลป  อินศร   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๔. นายพยงค  ทัพเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๕. นายสุรชัย  ชมภูนุช    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๖. นายศิระ   กัณหคุณ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ผูไมมาประชุม      

          นางวิมาลา                   จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  (ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๒. นายวัลลภ วรรณปะเถาว รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๓. นายไมตร ี พรมดา  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๔. ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๕. นางจันทรดี   เจริญศิร ิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๖. ดร.ศิริชัย  ศิริไปล  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๗. นายโกพัสต สมสาร  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายคุณาวุฒ ิ ไชยคําภา รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายสิทธิพร   มูลศรี   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
๑๐. นางสาวกาญจนา          กาญจนธวัช ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๑. นายสุมิตร สมศร ี  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
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๑๒. นางนิภาพร   กุลมาตย  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๓. นางฉวี แกวกลา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๔. นายปราการ สุโพธ์ิคํา  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๕. นายภาณุวัฒน โพนเงิน  ผูอํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๖. นายยุทธพงษ อาจวงษา  รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๗. นายสิงหดง คงจันทร  หัวหนาฝายปกครอง 
๑๘. นางถนอมจิต ชนะบุญ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 
๑๙. นายเศรษฐพงษ สุวรรณธาดา  หัวหนาฝายนิติการ 
๒๐. นางทองม ี สวมสูง  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ 
๒๑. นางสุดาวรรณ จิตรสม  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
๒๒. นางพัชร ี ดีสนิท  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ   
๒๓. นางศิริพร มรรครมย  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   
๒๔. นายสุขสรร  อนุแกนทราย  หัวหนาฝายกิจการสภา   
๒๕. นางณัฐฑิตญา คําหงษา  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๒๖. นางดรุณี เพียงเกษ  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   
๒๗. นางปรินดา รักษมณี  หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล  
๒๘. นายบุญเรือง   วรวงศ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  กองสวัสดิการสังคม 
๒๙. นางพนัชกร ปะตินัดตัง  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  กองวิชาการและแผนงาน 
๓๐. นางจิระกุล ปะมา  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎร 
๓๑.  นางสาวสุนิสา  ดาทุมมา หัวหนาฝายการจัดการเลือกต้ัง 
๓๒. นางสาวทองบอ ทองเจริญ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๓๓. นางสาวปยะดา แสนผ ุ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   
๓๔. นายเพิ่มเกียรติ อันสา  นักวิชาการสุขาภิบาล ชํานาญการ 
๓๕. นางสาวเยาวลักษณ ไชยเดช  นักวิชาการสุขาภิบาล ชํานาญการ 
๓๖. นางศุภรดา อมรพันธุ  นักวิชาการสุขาภิบาล ชํานาญการ 
๓๗. นางพัชรินทร มาจันแดง  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
๓๘.  นางเกศิณี  ฤทธิโคตร นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
๓๙.  นางณฐนน  สุขสด  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๔๐. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวช  เจาพนักงานธุรการ 
๔๑. นายณรงเดช ไชยทองศร ี  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (วิทยุ FM ๑๐๐ MHz) 
๔๒. นายสันต เจริญบุญ  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (ชางภาพ) 
๔๓. นายกุศล เหลาพิทักษ  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (ชางภาพ) 
๔๔. นางวราภรณ อันสา  พนักงานจางทั่วไป 
๔๕. นางสาวมานัสศร ี เกษร ี  พนักงานจางทั่วไป 
๔๖. นายชวน จันทรเจริญ  ประธานกรรมการชุมชนศรีมหาสารคาม   
๔๗. นายสุข ธรรมพิชัย  ประธานกรรมการชุมชนเครือวัลย ๒   
๔๘. นายปฏิวัติ ดาหาญ  ประธานกรรมการชุมชนธัญญา ๔   
๔๙. นายเหมรัฐ ลีลา  ประธานกรรมการชุมชนสามัคคี ๒   
๕๐. นายพิพิฐพนธ สุวรรณมาโจ  ชุมชนศรีมหาสารคาม 
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๕๑. นางบุหงา คําสีแกว  ชุมชนสองเหนือ 
๕๒. นางสาวเบญญภา อภินันทศร ี  ชุมชนศรีสวัสด์ิ 
๕๓. นางสาวกฤติกา แตมทอง  ชุมชนนาควิชัย ๓ 
๕๔. นางสาวชุติกาญจน ตรีเดช  ชุมชนนาควิชัย ๓  
๕๕. นางบุษยารัตน  ไชยสีทา  ชุมชนนาควิชัย ๓ 
๕๖. นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย  ชุมชนธัญญา ๑ 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 
นายศิระ  กัณหคุณ กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร  
ผอ.กองกิจการสภา  ที่เคารพทุกทานครับ   ขณะน้ีไดเวลาอันเปนมงคลฤกษแลว ขอกราบเรียนเชิญทาน  
เลขานุการสภาฯ  ถนอม  รัตนมุลตรี  ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

และดําเนินการเปดประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เชิญน่ังครับ   ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกสภาเทศบาลมารวมประชุม  รวมทานประธานสภา  รวม  ๑๕  ทาน  ครับ   
ผอ.กองกิจการสภา  ลาปวยหน่ึงทาน  นางวิมาลา  จงรักษ ครับ  
เลขานุการสภาฯ    
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ไดเวลาและครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  การประชุมเปนไปตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ       

 
๑.๑ เรื่องการตรวจประเมิน LPA ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดมีการ

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 
๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   โดยมีประเด็นการประเมิน ทั้ง ๕ ดาน  ไดแก  

๑. ดานการบริหารจัดการ  
๒. ดานการบริหารบุคคลและกิจการสภา       
๓. ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 
๔. ดานการบริการสาธารณะ 
๕. ดานธรรมาภิบาล 
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ทั้งน้ี  ในสวนของการดําเนินกิจการของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดมีประเด็นเกณฑการประเมินที่
เกี่ยวของในดานที่ ๒   ฝายเลขานุการสภาฯ จึงสําเนาแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารทราบเพื่อเปนแนวทาง     
ในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
๑.๒ เทศบาลเมืองมหาสารคามไดรับเกียรติบัตรเปนหนวยงานท่ีมีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗   โดยบังคับใชต้ังแตวันที่  

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เปนตนมา   ไดกําหนดใหชางไฟฟาทุกคนจะตองมีใบอนุญาต/บัตรประจําตัวชางไฟฟา น้ัน                        
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงไดสงทีมงานไฟฟาไปทดสอบ  จํานวน  ๑๒  คน  ประกอบดวย  หัวหนางาน  พนักงาน
จาง และพนักงานจางเหมาทุกคน  ซึ่งผลการทดสอบผานทุกคนจึงทําใหเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดรับเกียรติบัตร
รับรองวาเปนหนวยงานที่สงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ที่ผานมา  
โดยเหตุผลท่ีจําเปนตองดําเนินการ คือ 

 ๑. ชางไฟฟาทุกคนจําเปนจะตองมีบัตรประจําตัวชางไฟฟา   กรณีไมมีบัตรถามีการตรวจพบจะ   มี
ความผิดคือ  ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. กรณีนายจางที่จางแรงงาน ที่ไมมีบัตรประจําตัวชางไฟฟา  มีความผิดปรับไมเกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท                     
 ๓. กฎหมายฉบับน้ีประกาศออกมาเพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพชางไฟฟาทุกคน   

(ยกเวน  ผูที่เรียนจบวิศวกรรมศาสตร และมีใบ กว.ชางไฟฟากําลัง)      
 
 ๑.๓ เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดรับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
(Environmental Health Accreditation : EHA)  คือ 

๑) ดานการออกหนังสือรับรองการแจง   EHA  ๙๐๐๒ : ๒๐๑๗ 
๒) ดานการออกใบอนุญาต    EHA  ๙๐๐๓ : ๒๐๑๗ 

จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร  อธิบดีกรมอนามัย  ออกให ณ วันที่                       
๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลถึง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   รวมระยะเวลา  ๓  ป       
 

๑.๔  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน             
ในการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ประจําป ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๐    มอบโดย                         
นายเสนห  นนทะโชติ  ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม    จากกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย        

 ๑.๕  การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันน้ีน้ันมีการถายทอดเสียงออกอากาศทางวิทยุ คลื่น    
FM ๑๐๐ MHz รอยใจชาวเทศบาล  และมีการถายทอดเสียงตามหอกระจายขาวตามชุมชนตาง ๆ   ในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ขอใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานที่จะพูดหรืออภิปรายก็ขอใหอยูในระเบียบวาระขอบังคับของ
การประชุมสภาทองถ่ินดวย ขอขอบคุณลวงหนาครับ   
          ๑.๖  ในวันน้ีเราไดรับเกียรติจากภาคประชาชน คือ นายชวน  จันทรเจริญ ประธานชุมชนศรีมหาสารคาม    
นายสุข ธรรมพิชัย ประธานชุมชนเครือวัลย ๒    นายปฏิวัติ  ดาหาญ  ประธานชุมชนธัญญา ๔  และนายเหมรัฐ  ลีลา  
ประธานชุมชนสามัคคี ๒  และพี่นองชุมชนในเขตเทศบาลที่ไมไดเอยนาม   ไดขออนุญาตเขารวมรับฟงการประชุมสภา 
ในวันน้ี ยินดีตอนรับครับ   วันน้ีคุณวิมาลา จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑  ลาปวยครับ  
 
   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 



~ ๕ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
           ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐   ประชุมเมื่อวันท่ี  ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที ่ ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ       
ประธานสภาเทศบาล     สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ประชุมเมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาครับ   
  
นายพยงค  ทัพเจริญ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล     หัวหนาสวนการงานที่เคารพทุกทาน กระผมนายพยงค  ทัพเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๓  กระผมขอรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ดังน้ี  
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะที่ ๑  ไดมาปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  ประชุมเมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  
๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คณะกรรมการไดมาตรวจรายงานการ
ประชุม  เมื่อวันที่  ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ผูเขารวมประชุมมี  ๑. นาย
พยงค  ทัพเจริญ  ๒. นายปรีดา  รินทะรึก  ๓. นางวิมาลา จงรักษ  คณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ไดมีมติ
แตงต้ังให ๑. นายพยงค  ทัพเจริญ  เปนประธานกรรมการ   ๒. นายปรีดา รินทะรึก  เปนกรรมการ   ๓. นางวิมาลา  
จงรักษ  เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการไดมาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เปนเวลา ๓ วัน  ต้ังแตวันที่  ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จึงมีมติใหนํารายงานการประชุมเสนอตอสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เพื่อรับรองรายงานการประชุมตอไป  ลงช่ือ  นายพยงค  ทัพเจริญ  ประธานกรรมการ  นายปรีดา  
รินทะรึก  กรรมการ  นางวิมาลา   จงรักษ  กรรมการและเลขานุการ   ขอบคุณครับ 

 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมในระเบียบน้ีมีไหมครับเชิญครับ ไมมีนะครับ   เมื่อไมมี   
ประธานสภาเทศบาล     ผมจะขอมติในทีป่ระชุมเลยนะครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ 

 
นายศิระ  กัณหคุณ ครับมีทานสมาชิกสภาเทศบาล  รวมทานประธาน  จํานวน  ๑๕  ทานครับ  
ผอ.กองกิจการสภา   
เลขานุการสภาฯ   
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีทานสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  ๑๕  ทาน  ครบองคประชุมกระผมขอเรียนถาม  
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกผูทรงเกียรติวาสมาชิกทานใดเห็นดวยกับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ประชุมเมื่อวันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
สมาชิกทานใดเห็นดวยโปรดกรุณายกมือครับ มีสมาชิกเห็นดวย  ๑๓  ทาน ไมออกเสียง ๑ ทาน คือทานชัยเศรษฐ 
ฝายคุณวงศ ครับ เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เห็นดวยกับการรับรองรายงานการประชุมคราวที่
แลวดวยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง  ไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ       
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ประชุมเมื่อวันท่ี ๓   
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  จํานวน   ๑๓  เสียง ไดมีเสียงขางมาก 
ตามท่ีกฎหมายไดกําหนดเอาไว 



~ ๖ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  กระทูถาม  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องกระทูถามวันน้ีไมมีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว   
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่  ๔ ครับ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ิน 
ประธานสภาเทศบาล     ไดต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  ขอเชิญคณะกรรมการ  เชิญคุณพยงค  ทัพเจริญครับ 
 
นายพยงค  ทัพเจริญ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ทานสมาชิกสภาผูทรง       
สมาชิกสภาเทศบาล      เกียรติทุกทาน  คณะผูบริหารที่เคารพทุกทาน  กระผมนายพยงค  ทัพเจริญ  สมาชิกสภา 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓  กระผมในนามคณะกรรมการสามัญประจําสภา ขอนําเรียนใหที่ประชุมไดทราบ
ดังน้ีครับ ๑. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมบอพักถนนถีนานนท ซอย ๔ (ซอยเขาบานอาจารยสามารถ ขอ
อนุญาตที่เอยนามนะครับ หลังจากดําเนินการกอสรางเสร็จแลว และตรวจรับการจาง เบิกจายเงินไปเรียบรอยแลว
ทานประธานที่เคารพครับ  ปรากฏวาขณะน้ีฝาทอบอพักแตกชํารุดเสียหายมานานแลวครับ เคยแจงใหที่ประชุมทราบ
ในการประชุมครั้งกอน แตยังไมไดรับการแกไข ประชาชนรองเรียนมาครับ คณะกรรมการไดออกติดตามและเห็นวาจะ
เปนอันตรายตอการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชนเปนอยางย่ิง และจะชํารุดไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบอพักวาง
อยูตรงกลางถนนดวยครับ คณะกรรมการขอใหผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการแกไขดวนดวยครับ และไมทราบวาคืนเงิน
ประกันแลวหรือยังโครงการน้ี โครงการที่ ๒ โครงการวางทอระบายนํ้าจาก ธกส.ถึงหนาวัดอภิสิทธ์ิน้ัน พี่นองประชาชน
ฝากถามมาวาเสร็จหรือยัง และฝงถนนทางดานทิศเหนือผูรับเหมาทําตออีกไหมครับ พี่นองถามมาถาไมทําตอ ขอความ
กรุณาแจงรายละเอียดและเหตุผลใหที่ประชุมทราบดวยครับ  โครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบาย
นํ้ารางวีถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓ ถึงหนาโรงเรียนบานคอ สัญญาจางเริ่มตนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวงเงินสองลานเจ็ดแสนสี่หมื่นน้ัน คณะกรรมการไดออกติดตามปรากฏวาในวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยังกอสรางไมแลวเสร็จคือเสร็จเพียง ๘๐% ครับ สังเกตวานาจะถูกปรับตามระเบียบเพราะใน
สัญญาจางน้ันสิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอใหทานที่มีสวนเกี่ยวของไดกรุณาช้ีแจงใหที่ประชุมทราบดวยครับ 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาขอขอบคุณทานผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดไปดูและแกไขปญหาเปนบางสวน 
ซึ่งพี่นองประชาชนตองการใหแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนครับ ขอบคุณครับ   
    
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เจาหนาที่ชวยช้ีแจงดวยครับ เชิญทานนายกเทศมนตร ี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
นายกเทศมนตร ี   นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอกราบขอบ 
พระคุณทานสมาชิกสภาที่ไดติดตามในการทํางานดวยความใสใจและรักษาผลประโยชนของพี่นองประชาชน อีกอยาง
ผมเพิ่งมารับทราบขอมูลก็จะนําไปตรวจสอบและรายงานทานในคราวตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



~ ๗ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ท่ีเสนอใหม    
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี ครับ ทานสมาชิกสภาที่สงสัยคงไดรับคําช้ีแจงจากทานนายกเทศมนตรี แลวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เขาสูระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม  ๕.๑  พิจารณาแตงต้ังผูแทนสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  เพื่อเปนกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน  
จํานวน  ๑  คน   (แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม) 
มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเชิญครับ  เชิญคุณ  ธงชัย  ใหมคามิ  ครับ  
       
นายธงชัย  ใหมคามิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ทานสมาชิก 
รองประธานสภาฯ    ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธงชัย ใหมคามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เขต ๑  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กอนที่จะเสนอแตงต้ังตัวแทนจากสภาเขาเปนคณะกรรมการน้ัน กระผมใครขอ
กราบเรียนใหทานประธานและที่ประชุมไดทราบกอนเล็กนอย ทานประธานที่เคารพครับ สืบเน่ืองจากการที่ทาน
นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ไดเปน สปช. ในขณะน้ัน กระผมไดรองขอใหทาน
ไดนําเรื่องการเวนคืนที่ดินในบริเวณทองที่ตําบลตลาด คือบริเวณต้ังแตตรงขามโรงพยาบาลสุทธาเวชจนถึงสมถวิล
เช่ือมติดกับบางสวนของถนนแกงเลิงจาน และบางสวนของตําบลแวงนาง ซึ่งเรียกวาถนน จ.๔ และถนน จ.๕ น้ัน 
เพื่อใหทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ไดนําเรื่องน้ีเขาไปสูสภาใหญ ไดช้ีแจง
และไดโปรดพิจารณา น้ันเพราะที่ดินที่ติดกับสวนที่จะเวนคืนจะทําอะไรก็ไมได คาราคาซังชาวบานลําบากใจมากและ
ไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนอยูเปนประจําในเรื่องน้ี ในตอนแรกวาจะมีการเวนคืนแลว แตตอมาไดเกิดนํ้า
ทวมใหญข้ึนที่กรุงเทพฯ ในขณะน้ัน จึงทําใหเกิดการยกเลิกและนําเงินในสวนน้ีเพื่อไปแกปญหานํ้าทวมให ญที่
กรุงเทพฯ ความฝน ความหวังของพี่นองประชาชน ในเขตที่จะเวนคืนที่ดินน้ันสลายไปพรอมกับสายนํ้าและสายลม 
เปนที่รอนใจของพี่นองประชาชนเปนอยางมากในขณะน้ัน นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ ทานนายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม ก็ไมไดน่ิงนอนใจ ทานบอกกับผมวาทานจะพยายามเพื่อชาวมหาสารคามเพื่อพี่นองชุมชน และพี่นอง
ชุมชนที่ใกลเคียง ที่มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการเวนคืนน้ัน ทานไดพยายามทําหนาที่ของทานในสวนที่เปน สปช. นํา
เรื่องน้ีเสนอตอที่ประชุมใหญในสภา จนในที่สุดความฝน ความหวัง ความสําเร็จ ก็เกิดข้ึนกับพี่นองในชุมชนศรีสวัสด์ิ 
๑,๒,๓ และสวนหน่ึงที่คาบเกี่ยวกับตําบลแกงเลิงจาน และตําบลแวงนาง ซึ่งเรียกวาถนน จ.๔ และ จ.๕ เปนผลสําเร็จ 
นําความดีใจ นําความช่ืนใจ นําความยินดี มาสูพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเปนอยางย่ิง น่ีคือความฝนความต้ังใจมา
แกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ถึงจะไมใชในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ตาม อันน้ีคือ
ความต้ังใจของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงออกมาเปน พรก. และก็จะมี
การต้ังตัวแทนของสภาไปเปนคณะกรรมการที่จะทําหนาที่ในสวนเรื่องการเวนคืนที่ดินน้ี เกิดข้ึนในวันน้ี กระผมในนาม
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในนามสวนหน่ึงของพี่นองประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ตองกราบขอขอบพระคุณ
ทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามไวในโอกาสน้ีดวยครับ  ขอบคุณครับ        
ทานประธานสภาครับ   
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกสภาทานใดแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ไมมีนะครับ  ผมอยากจะถาม
ประธานสภาเทศบาล     ทานสมาชิกสภาวาจะเสนอช่ือทานใดเปนตัวแทนสภาของเราเชิญครับ  เชิญคุณบัณฑิตย 

สาคะรังค  ครับ 
 

นายบัณฑิตย สาคะรังค กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทานคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล      กระผมนายบัณฑิตย สาคะรังค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  กระผม 
ขอเสนอทานสมาชิกสภาทานปรีดา  รินทะรึก ครับ ขอบคุณครบั 
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นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอสมาชิกรับรองครับ  สมาชิกรับรองถูกตองนะครับ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือใคร 
ประธานสภาเทศบาล      อีกไหมครับ  เชิญคุณสุรชัย  ชูปฏิบัติ ครับ  
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ        กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสุรชัย  ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ไมใชเปนการ 
ขัดแยงนะครับ แตเปนการสอบถามทานประธานสภา ตัวแทนที่จะกําหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองถนนที่
จะเวนคืน เปนรายละเอียดที่สําคัญพอประมาณวาระบุเฉพาะที่เปนสมาชิกสภาหรือไมหรือรวมทั้งคณะผูบริหาร ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาระบุวาผูแทนสภาเทศบาล ครับ   
ประธานสภาเทศบาล        
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ        ผูแทนสภาเทศบาลหมายถึงใหตีความนะครับตามความเหมาะสม ทานสมาชิกสภาที่เสนอ  
สมาชิกสภาเทศบาล       มาผมไมไดขัดของนะครับแต ถาหากวาผูแทนสภาที่กําหนดไปตามความเหมาะสมเพราะไป
ประชุมกับหัวหนาสวนขนาดน้ัน หลายๆ สวนกําหนดไปแลวจะไปปะทะกันหลายสวน แตกอนไมใชจะยอนอดีตนะครับ 
แตกอนผมเปนคณะกรรมการโยธาธิการและผังเมือง เปนเทศมนตรี ไปเปนกรรมการโดยตําแหนง ตอนน้ันดูแลโยธา 
ถาหากตอนน้ัน ถาสภาเสนอเปนทานนายกไดไหม ทานรองที่กํากับดูแลฝายน้ีไดไหม หรือเขาระบุวาเปนสมาชิกสภา
เทศบาล ผมหารือแคน้ันครับผมไมไดขัดของนะครับ ทานสมาชิกเสนอทานปรีดา รินทะรึก ไมใชทานปรีดาไมมีความรู
ความสามารถนะครับ แตมันมีหลายสวนที่จะไปปะทะกันขอบคุณครับหารือเฉยๆครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี สภาเทศบาลผมตีความวาตองเปนสมาชิกสภาเทศบาลครับ ไมใชรวมทั้งคณะผูบริหารผมถึง
ประธานสภาเทศบาล      ตีวาเปนเฉพาะสมาชิกครับ ทานเลขาวาไงครับ ตัวแทนผูแทนสภาเอาสมาชิกหรือ 
   คณะผูบริหารดวย  
   
นายศิระ  กัณหคุณ กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร  
ผอ.กองกิจการสภา  ที่เคารพทุกทานครับ  กระผมไดโทรประสานกับคุณสุพจน ผูอํานวยการแขวงทางหลวง  
เลขานุการสภาฯ  ชนบทไดใหคําปรึกษาวาเปนผูแทนของสภา เปนคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
   มหาดไทยเปนผูพิจารณาครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี คือสมาชิกสภาเทศบาลใชไหม 
ประธานสภาเทศบาล           
 
นายศิระ  กัณหคุณ ใครก็ไดที่สภาแตงต้ังเขาจะใหเปนภาคประชาชนครับ 
ผอ.กองกิจการสภา    
เลขานุการสภาฯ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เชิญคุณธงชัย  ใหมคามิครับ 
ประธานสภาเทศบาล           
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นายธงชัย  ใหมคามิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ทานสมาชิก 
รองประธานสภาฯ    ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธงชัย ใหมคามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เขต ๑  ทานประธานครับเขามีหนังสือสั่งการมาทุกทานก็คงจะเห็น ทุกทานก็คงจะไดรับแลวนะครับ หนังสือสั่งการ ที่ 
คค  ๐๗๐๓.๔๒/๒๒๖๖ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ถนนถีนานนท ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ขอใหแตงต้ังผูแทนสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
สิ่งที่สงมาดวย ๑. พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ๒. คําสั่งกระทรวงคมนาคม ขออนุญาต
นําเรียนอานเปนบางสวนนะครับ ถาจะมาอานตรงที่ใหความชัดเจนก็คือวา กระทรวงคมนาคมไดมีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลตลาด ตําบลแกงเลิงจาน และตําบลแวงนาง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งที่แนบมาพรอมน้ี เพื่อเปนการเตรียมการ
ในการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว ขอใหทานพิจารณาแตงต้ังผูแทนสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม มาเปนกรรมการ
ตามคําสั่งดังกลาวดวย เพื่อจักไดแจงใหกรรมการทานน้ันไดเขารวมประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ จะไดนัด
ประชุมตอไป คําวาสภาผมตีความหมายถึงสภาเทศบาลผมเขาใจตามน้ีครับวานาจะเปนสมาชิกสภาเทศบาล  
   
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอเชิญทานสุรชัย  ชูปฏิบัติครับ 
ประธานเทศบาล       
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ        ไมไดขัดแยงนะครับ ตามกฎหมายคําวาผูแทนสภาแตงต้ังผมตีความหมายตรงน้ีครับ ผูแทน
สมาชิกสภาเทศบาล       สภาหมายถึงผูแทนที่เปนตัวแทนประชาชน ซึ่งสภาแตงต้ัง ถาระบุจะตองเปนสมาชิกสภา
เขาจะตองบอกอยางน้ันตามกฎหมาย ถาสภาแตงต้ังสภาเห็นชอบพี่นองประชาชนที่อยูในสภาเห็นชอบวาผูแทนที่
เหมาะสมที่จะเขาไปเปนตัวแทนกําหนดในการเวนคืนคาที่ดินและสิ่งกอสรางจากถนนตรงจุดน้ีน้ัน ถาสภาแตงต้ัง
มอบหมายใหทานนายกเทศมนตรีไปเปนผูแทนของพี่นองชาวจังหวัดมหาสารคามหรือเทศบาลน้ันก็ควรจะเปนสภา
แตงต้ัง ผูแทนสภาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภานะครับ ไมใชกําหนดวาจะตองเปนสมาชิกในความเห็นผม ไมอยางน้ัน
คือมันละเอียดออนเกี่ยวกับเรื่องราคากลางการกําหนดการเวนคืนหลายๆ สวนฝากทานประธานครับ  
        
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอเชิญทานปรีดา  รินทะรึก ครับ 
ประธานเทศบาล      
 
นายปรีดา  รินทะรึก     กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทานคณะผูบริหาร  หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาล     ราชการ  กระผมนายปรีดา  รินทะรึก   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๒ 
กระผมขอถอนตัวจากการแตงต้ังที่ผมไดรับการแตงต้ัง ขอใหทบทวนเพื่อใหมีการพิจารณาใหมครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอเชิญคุณธงชัย  ใหมคาม ิครับ 
ประธานเทศบาล       
 
นายธงชัย  ใหมคามิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ทานสมาชิก 
รองประธานสภาฯ    ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธงชัย ใหมคามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เขต ๑  ทานประธานครับ ตามที่จริงแลวถาอานตรงน้ีไดใจความวาพิจารณาแตงต้ังผูแทนสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อาจตีความไปไดหลายแงหลายมุม ตามที่ทานสุรชัย  ชูปฏิบัติ ขออนุญาตเอยนาม ทานบอกวาผูแทนสภา
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ถาผูแทนจากสมาชิกสภาคงเขียนไวชัดเจน ทน้ีีเมื่อทานปรีดา รินทะรึก ขอถอนตัว กระผมขอเสนอทานสุรชัย  ชูปฏิบัติ 
ทําหนาที่ผูแทนสภาครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอเชิญคุณสุรชัย  ชูปฏิบัติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ         ผมเรียนวาไมใชวากอนจะรับไมรับวาเปนผูแทนคือ เปนอํานาจทานประธานสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล        ประธานสภาวินิจฉัยกอนวายังไง  ขอบคุณทานรองธงชัย ใหมคามิที่เสนอนะครับ คําวา
ผูแทนสภาทานระบุวาจะใหใคร เปนสมาชิกหรือเปนใคร  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี    ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
นายกเทศมนตรี     นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก็ขอแสดงความ
คิดเห็นขออนุญาตวาจริง ๆ มีหลายสวนข้ึนอยูกับการแตงต้ัง อยางที่ประชุมคณะรัฐมนตรเีขาก็เพงคนในคณะรัฐมนตรี
ที่ไปประชุมในสภาในสวนกลางที่เขาไปประชุมวาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ผมวาก็เชนกันตัวแทน
จากสภาอาจจะเปนใครก็ไดที่สภาเห็นชอบ อันน้ีทานประธานสภาก็ตองวินิจฉัยใหเหมาะสม ก็ใหทานประธานสภา
พิจารณาขอบคุณครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอบคุณครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับตองเปนสมาชิกสภาครับ เพราะผูแทนของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล     พวกเราก็ไดรับเลือกต้ังจากพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผมคิดวาตอง
เปนสมาชิกสภาเทศบาล ใครจะเสนอใครเชิญครับ ขอเชิญทานบัณฑิตย สาคะรังค ครับ 
 
นายบัณฑิตย สาคะรังค กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทานคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล      กระผมนายบัณฑิตย สาคะรังค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ผมเห็นดวย
กับทานธงชัย  ใหมคามิครับ เพราะทานพูดวาทานเคยไปเปนอยูแลวครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองเจาตัวตกลงนะครับ ผูแทนสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประธานเทศบาล           เพื่อเปนกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตอง
เวนคืนคือ คุณสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดกรุณายกมือครับ        
 
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นดวย  ๑๒ ทานครับ  
ผอ.กองกิจการสภา  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นดวย ๑๒ ทาน ไดมีเสียงขางมากในสภาเปนอันวาผูแทนของสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลคือคุณสุรชัย  ชูปฏิบัติครับ 
 



~ ๑๑ ~ 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเปน  
กรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีจะตอง  
เวนคืน คือนายสุรชัย ชูปฏิบัติ ดวยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง มีเสียงขางมากตามท่ี 
กฎหมายกําหนด 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม ๕.๒ ญัตติท่ี ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
                                                           เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และ 
                                                           โอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                   
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม ๕.๒ ญัตติที่ ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สํานักปลัด/สนก.สาธารณสุขฯ/สนช./กิจการสภา/กองการศึกษา) ขอเชิญเจาของ
ญัตติครับ 

น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตินะครับ  กระผม 
นายกเทศมนตร ี   นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยมี
หลักการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขออนุมัติโอนเงินและโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. โอนลด  จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๗  รายการ   งบประมาณรวมทั้งสิ้น      ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท    
แยกตามสํานัก/กอง   ดังน้ี ๑.๑ สํานักปลัดเทศบาล          จํานวน  ๒  รายการ      เปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท           

แยกเปน  ๑)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน   ขนาดไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ บีทียู   
     งบประมาณต้ังไว  ๒๘,๐๐๐ บาท             ขอโอนลด   ๗,๐๐๐  บาท   

  ๒)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน   ขนาดไมนอยกวา ๒๔,๐๐๐ บีทียู   
            งบประมาณต้ังไว  ๓๓,๐๐๐ บาท             ขอโอนลด   ๕,๐๐๐  บาท    

๑.๒  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   จํานวน  ๓ รายการ  เปนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท      

แยกเปน  ๑)  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม  
     งบประมาณต้ังไว    ๙,๗๐๐,๐๐๐  บาท   ขอโอนลด   ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
๒)  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย    
     งบประมาณต้ังไว   ๓๐๐,๐๐๐ บาท   ขอโอนลด   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๓)  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   
     งบประมาณต้ังไว   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด   ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๓  กองกิจการสภา    จํานวน  ๑  รายการ       เปนเงิน  ๑๘๘,๐๐๐  บาท   คือ 

  -  โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูงานกิจการสภา (กองกิจการสภา) 
           งบประมาณต้ังไว   ๒๐๐,๐๐๐ บาท           ขอโอนลด   ๑๘๘,๐๐๐  บาท    



~ ๑๒ ~ 
 

๑.๔  กองการศึกษา   จํานวน  ๑  รายการ    เปนเงิน  ๔๔๐,๐๐๐ บาท    คือ 
  -  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

   งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝายประจํา)  เงินเดือนพนักงาน   
   งบประมาณต้ังไว   ๘๕,๗๗๗,๐๐๐ บาท          ขอโอนลด   ๔๔๐,๐๐๐  บาท 
 

๒. โอนเพ่ิม จํานวนรวมทั้งสิ้น   ๒  รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น   ๑,๐๑๒,๐๐๐  บาท  
แยกตามสํานัก/กอง   ดังน้ี  

๒.๑  สํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  ๑  รายการ   เปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบาน

งานครัว  งบประมาณต้ังไว   ๕๐,๐๐๐  บาท       ขอโอนเพิ่ม  ๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   จํานวน  ๑ รายการ  เปนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  งบประมาณต้ังไว   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 
๓. ต้ังจายเปนรายการใหม  จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๒ รายการ      งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๖๒๘,๐๐๐ บาท   
แยกตามสํานัก/กอง ดังน้ี  
  ๓.๑  สํานักการชาง จํานวน   ๑  รายการ   งบประมาณ  ๑๘๘,๐๐๐ บาท     
   - โครงการขยายผิวจราจร  ถนนริมคลองสมถวิล  ซอย ๒๓ ถึงครัวแมตอย   
สําหรับดําเนินการขยายผิวจราจรดวย ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร   มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๕๑๕  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต้ังจายจากเงินรายได   ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามป พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เพิ่มเติมฉบับที่ ๔  ยุทธศาสตรที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบคมนาคมและการจราจรที่
มีความเหมาะสมกับเมือง  หนา ๕๔  
 ๓.๒  กองการศึกษา   จํานวน  ๑  รายการ    งบประมาณ    ๔๔๐,๐๐๐ บาท    

-  จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา  ขนาด ๒๕๐ KVA พรอมติดต้ังระบบ   จํานวน  ๒ ชุด  
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย  จํานวน  ๑ ชุด  และโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  จํานวน ๑ ชุด     (ตามราคา
ทองถ่ิน)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  ๔๔๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เพิ่มเติมฉบับที่ ๔  ยุทธศาสตรที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา ๔๕ (ปรากฏตามรายละเอียดแนบทายญัตติ) โดยมีเหตุผลเพื่อใหเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  สามารถดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลได
ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอในการทํางานและเหมาะสมกับการใชงานทั้งในและนอก
สถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  อํานวยความสะดวก สบายแกประชาชนผูมาติดตอราชการ  
ทั้งน้ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  
๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน” ดังน้ัน ผมจึงเสนอญัตติน้ีเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาตอไปครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีใครจะแสดงความคิดเห็นในญัตติ เชิญครับ เชิญคุณสังคม  คําอินทรครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
  



~ ๑๓ ~ 
 

นายสังคม  คําอินทร     กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทานคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล      กระผมนายสังคม คําอินทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ในญัตติน้ีเปน
ญัตติของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ไดเสนอญัตติตอสภา เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยทานขอโอนลด
ทั้งสิ้น ๗ รายการ และขอโอนเพิ่มอีก ๒ รายการ รายการที่โอนลด ๗ รายการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) ซึ่งไดดูจากหลักการและเหตุผลที่ไดเสนอตอที่ประชุมน้ัน กระผมเห็นดวยครับ
ทานประธานครับ เน่ืองจากเปนการโอนเงินมาเพื่อใชจายในความเดือดรอนของพี่นองประชาชนโดยแทจริง ผมขอ
ยกตัวอยาง เชน การขยายผิวจราจรถนนริมคลองสมถวิลซอย ๒๓ ถึงครัวแมตอย เปนตนครับทานประธานเพราะมี
บางสวนมีความสําคัญที่พี่นองประชาชนสัญจรไปมาลําบาก หากมีการแกไขและมีการดําเนินการอยางถูกตองและ
เรงดวนจะเปนการบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองอยางดีย่ิง กระผมจึงเห็นดวยและเห็นชอบกับโครงการของทาน
นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีครับ ขอบคุณครับ 
   
นายถนอม  รัตนมุลตร ี    มีทานใดจะอภิปราย ขอเชิญทานธงชัย  ใหมคามิครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
   
นายธงชัย  ใหมคามิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทานคณะผูบริหาร 
รองประธานสภาฯ        กระผมนายธงชัย ใหมคามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผมเห็นดวยกับทานสังคม คําอินทร ขออนุญาตเอยนามที่ไดเห็นชอบกับญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ 
คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีในการโอนลดโอนเพิ่มเพื่อที่จะไปต้ังจายเปนรายการใหม โดยเฉพาะต้ังจายรายการใหม ๒ 
รายการ รายการที่หน่ึง คือสํานักการชาง ๑ รายการคือโครงการขยายผิวจราจร  ถนนริมคลองสมถวิล  ซอย ๒๓ ถึง
ครัวแมตอย ถนนเสนน้ีเปนถนนที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงพี่นองประชาชนในบริเวณน้ันไดสัญจรถนนสายน้ีมาโดย
ตลอดและเปนจํานวนมาก เมื่อจะต้ังจายรายการใหมก็เปนบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณ 
ผูบริหารชุดน้ีไดมองเห็นความสําคัญ ผมเห็นดวยและย่ิงไปกวาน้ันก็ไดมีแบบแปลนที่ประมาณราคาไดเห็นภาพชัดเจน 
มีรายละเอียดแนบทายในการขออนุมัติในครั้งน้ีถูกตองชัดเจนคงจะสมบูรณผมเห็นดวยครับขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี    มีทานใดจะอภิปราย ขอเชิญทานสุรชัย  ชูปฏิบัติครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ        กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสุรชัย  ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ทานนายแพทย
กิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามไดเสนอญัตติตอสภา เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไมขัดของนะครับ โอนมาในหมวดเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดิมมีงบ ๑ ลานบาท โอนเพิ่ม ๑ ลานบาท คิดวาจะเปนการโอนเปนคาซอม
รถขยะ แตต้ังขอสังเกตนิดหนอยครับ งบประมาณ ๒๕๖๐ งานตางๆ เดือนเศษ ๆ ที่เราตองใชงบประมาณฝากทาน
ประธานสภาถึงทานผูบริหารนะครับ โครงการที่ไมจําเปนที่ต้ังไวใหตัดออกไป ใหสํารวจงบประมาณจะไดแกไข ใชสภา
ใหเปนประโยชน และต้ังจายเปนรายการใหมที่ยังมีเล็ก ๆ นอย ๆ ของพี่นองประชาชนเราก็เอามาทํา คิดวาเหลืออีก
หลายลานครับทานประธานเด๋ียวป ๖๑ เวลาอภิปรายคอยวากันอีกครั้งเห็นดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี    มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ –ไมม-ี เลขานับองคประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในหองประชุมรวมทานประธานสภาเปน  ๑๕  ทาน  ครับ   
ผอ.กองกิจการสภา     
เลขานุการสภาฯ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในหองประชุม  ๑๕  ทาน  กระผมขอเรียนถามทานสมาชิกผู
ประธานสภาเทศบาล    ทรงเกียรติวาสมาชิกทานใดเห็นดวยกับญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทานใดเห็นดวยโปรดยกมือครับ มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ เสียง เปนอันวามีสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามเห็นชอบกับญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ใน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมีเสียง
ขางมากครบตามที่กฎหมายกําหนด 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ  
                 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
                 รายจาย และโอนไปต้ังจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

            จํานวน  ๑๔  เสียง ไดมีเสียงขางมากครบตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม ๕.๓ ญัตติท่ี ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
                                                            เรื่องขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
                                                            รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม ๕.๓ ญัตติที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง 
ประธานสภาเทศบาล     มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญเจาของญัตติครับ 
 
น.พ.กิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ           
นายกเทศมนตร ี              คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง    
จํานวน ๓ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔ ขอ ๒๙ โดยมี
หลักการ ดังน้ี เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน   ขนาดไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ บีทียู
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท ๒. จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน  ขนาดไมนอยกวา  ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ๓. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔ ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา ๖๐x๕๐x๑๓๐ เซนติเมตร   
จํานวน ๒ ตู งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ปรากฏตามรายละเอียดแนบทายญัตติ โดยมเีหตุผลเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงคํา



~ ๑๕ ~ 
 

ช้ีแจงงบประมาณรายจาย ใหเหมาะสมกับราคาการใชงานจริง  และสภาพพื้นที่  เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
และประชาชน ทั้งน้ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ แกไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๓ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน ผมจึงเสนอญัตติน้ีเพื่อขอรับอนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตอไปครับ  

 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสังคม  คําอินทรครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสังคม  คําอินทร      กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ในญัตติทาน
นายกเทศมนตรีน้ีมี ๓ รายการ กระผมไดดูจากหลักการและเหตุผลแลวมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายตัวไปตามวิถี
การคาตามระเบียบการคา การพาณิชย แตไมมีการทรงตัวของราคา ดังน้ันทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงมาขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดแกทางราชการและเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนในญัตติน้ีจึงเห็นดวยครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี    มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ –ไมม-ี เลขานับองคประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในหองประชุมรวมทานประธานสภาเปน  ๑๕  ทาน  ครับ   
ผอ.กองกิจการสภา     
เลขานุการสภาฯ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกฯอยูในหองประชุม ๑๕ ทาน ครบองคประชุมกระผมจะขอเรียนถามผูทรงเกียรติวา
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกทานใดเห็นดวยกับญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สมาชิกฯ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๑๔ ทาน เปนอันวามีสมาชิกเห็นดวยกับญัตติทาน
นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติและเห็นชอบในญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ        
                    คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขออนุมัติแกไข 
                    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.   
                    ๒๕๖๐ ดวยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามท่ีกฎหมาย 
                    กําหนดเอาไว 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ท่ีเสนอใหม ๕.๔ ญัตติท่ี ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
                                                            ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 
                                                            งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป  
                                                            เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ  

 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่ เสนอใหม ๕.๔ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล     มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ     
(กองคลัง) ขอเชิญเจาของญัตติครับ 
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ           
นายกเทศมนตรี               คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไม
เกินอีก ๑ ปงบประมาณ หมวดคาที่ ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ จํานวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากมีขอขัดของบางประการทําใหยังไมสามารถดําเนินการได จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินออกไปอีก ๑ ปงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ ๕๙ วรรคสอง โดยมีหลักการ เทศบาลเมืองมหาสารคามไดขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังไมไดกอหน้ีผูกพัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 
๑ บัดน้ีจะสิ้นสุดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แลว จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ 
ปงบประมาณ เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี กองคลัง  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาที่ ดินและสิ่ งกอสราง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผล เน่ืองจากมีขอขัดของบางประการทําใหยังไมสามารถดําเนินการได ดังน้ัน เพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
หมวด ๕ ขอ ๔๙ วรรคหน่ึง กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเงื่อนไข
วรรคหน่ึง ใหขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน” ดังน้ันผมจึงขอเสนอญัตติน้ีเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามตอไปครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสังคม  คําอินทรครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสังคม  คําอินทร      กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  เมื่อสักครูน้ี
ทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ ไดเสนอญัตติขอกันเงินตอสภากระผมเห็นดวยเพราะบางสิ่งบางอยางอาจขรุขระ
ไปบางถาเปนการขอตอสภาของนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ผมก็เห็นดวยครับ
เพราะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนครับ 



~ ๑๗ ~ 
 

 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ           
นายกเทศมนตรี               คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ผมขอใหขอมูลในการทํางานปรับปรุง 
ตลาดสด ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญของพวกเราเพราะตลาดโตรุงเราก็มีการปรับและทําใหม ตลาดสดก็เปนโครงสรางที่
คอนขางใหญและมีปญหาคอนขางซับซอนมีการซอมแซมกอนทีมของเรามาทํางานเทศบาลปญหาใหญๆ คือ ปญหา
การระบายนํ้าคอนขางมีปญหา รางระบายนํ้าตามจุดตางๆ รวมทั้งการบําบัดนํ้าเสียหองนํ้า ขยะที่ไปตามทอระบายนํ้า
ตันและเกิดกลิ่นตามมาซึ่งชางเทศบาลไดออกแบบเรียบรอยแลว เมื่อนํามาปรึกษากับผูประกอบการตลาดสด เชิญ
ประธานชมรมและสมาชิกดูดวยกันก็ยังเห็นวาแบบยังไมเหมาะสม จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง คิดวาถาพวกเรา
รอบคอบแกในกระดาษกอนจะเปนประโยชนดีกวาเรารีบทําแลวก็มีปญหา คิดวาแบบคอนขางยากตองรอบคอบไม
เหมือนถนนทอระบายนํ้าซึ่งอันน้ีคอนขางงาย อันน้ียากตองมีความรอบคอบตองการมีสวนรวมของคนในตลาดสดเอง
ดวย ก็จะพยายามแกไขใหเร็วที่สุดก็นําเรียนประธานสภาผานไปถึงสมาชิกทุกทานขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสังคม คําอินทร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสังคม  คําอินทร       กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผมนายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ จากญัตติที่
นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ ไดช้ีแจงเมื่อซักครูกระผมไมทราบวาซอมแซมเฉพาะรองนํ้าหรือซอมแซมทางเดินดวย
ครับ ถาเปนการซอมแซมทางเดินดวยกระผมขอฝากวาชวงที่ผานมาน้ัน ที่เขาไดมีการพัฒนาตลาดสด เขาใชกระเบื้อง
ชนิดที่ลื่นเวลาทานประธานสภาไปเดินตองคอยระวังกลัวลื่นลมครับ ฝากทานประธานสภาถึงผูบริหารหากมีการ
ซอมแซมพื้นกรุณาใชกระเบื้องที่มันหยาบดวยครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสุรชัย  ชูปฏิบัติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ       กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสุรชัย  ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในญัตติขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน
เกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ ที่ทานขอมาผมก็ไมไดขัดของนะครับแตขอเพิ่มเติมป๖๑ 
งบประมาณที่เราจะเอาเขาสภาเราจะขออนุมัติจากสภาพิจารณา ๒๕๖๑ ในโครงการงบที่ ๑๒๑ โครงการงบลงทุน 
จํานวน ๑ ลานบาท ในเรื่องตลาดสดเรียนวาจริงๆ ผมก็เปนลูกตลาดโดยเฉพาะตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ปญหาอุปสรรคตางๆ ของผูประกอบการในน้ัน นาเห็นใจพูดตามหลักบานเมืองเราก็เปลี่ยนไปเมื่อกอนมีอะไรก็มาซื้อ
ที่น่ีแตเด๋ียวน้ีตลาดสดสมช่ือ สงสัยคงขายไดเฉพาะชวงเชา ชวงเย็นเขาก็ปดประตูไปเลยเพราะวาจะมีตลาดอยูรอบ
นอกลอมเมืองทุกทิศทุกทาง ฉะน้ันสิ่งที่จะสามารถทําไดคือการปรับปรุงสถานที่ใหดูสะอาดสะอาน ไมมีกลิ่น แสงไฟ
สวางใหมีสีสันใหผูบริโภคที่จะไปจับจายสินคา ซื้อเครื่องบริโภคตางๆ ใหสะดวกสบายมากข้ึนเปนการดึงดูด ดังน้ันผม
คิดวาจากป ๕๙ จนถึง ๖๐ หมดป ๖๐ ขอขยายสําคัญคือเรื่องแบบ แบบแปลนของเทศบาลเหมือนอยางที่ทานนายก



~ ๑๘ ~ 
 

พูดวาพอคาแมคามาก็ไมถูกใจซะที ในป ๒๕๖๑ น้ันมีเงิน ๒๕๕๙ ขอขยายมาและจะขออนุมัติอีกหน่ึงลานบาทจาก
สภา ถาใหทํางบ ๑๒ ลานบาทใหควบคูกันไปเลยนะครับ ระเบียบพัสดุมันสามารถดําเนินการไดอยูแลว ไหนๆ จะ
ออกแบบก็ออกเปนสองลานไหนๆ ก็จะชวยอยูแลว เพราะวาตลาดสดตอนน้ีก็เชาเทาน้ันสงสาร น่ังไลแมลงวันเพราะ
ตลาดรอบนอกแวงนางคนไปเยอะเพราะเด๋ียวน้ีเขาชอบมีที่จอดรถ อยางตลาดเกษตรน่ีเมื่อกอนไมมีคนเด๋ียวน้ีคนเยอะ
มากจับจายซื้อของ ผมเองก็ไปที่น่ันครับเพราะมีครบ ต้ังขอสังเกตครับทานประธานขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ           
นายกเทศมนตร ี             คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทานสังคม  
คําอินทร ทานสุรชัย  ชูปฏิบัติ ขออนุญาตเอยนามที่ทานไดใหคําเสนอแนะมาเพิ่มเติม จริงๆ แลวเงินหน่ึงลานบาทถา
ทําพอก็จะหาที่ฉีดลางที่งายๆ ทําฝาเปดงายสามารถจะทําความสะอาดไดทุกวัน เพราะถาเราทําความสะอาดไดทุกวัน
พวกเศษผักก็จะไมมีตกคาง ถาตกคางไปก็จะเนาเหม็น ก็จะเปนตลาดสดที่สะอาด ไมมีกลิ่นผูประกอบการก็จะขายดี
ข้ึน สวนอยางอื่นถาเงินเหลือก็เลือกพื้น พื้นก็มองอยูวาไมใหลื่น เรื่องของฝาของทาสีของไฟ ทั้งหมดก็จะไดดูนะครับ ก็
ถามีเงินพอก็จะโอนเงินมาชวงปลายปหนาเรายังมีเงินพอ เน้ืองานเราเพิ่มมากข้ึนในชวงหน่ึงเดือนจะไดประชุมหลาย
รอบ ก็ดูวาการออกแบบจะเปนอยางไรปหนาที่เราต้ังไวก็จะเอาสวนที่เหลือที่ทําปน้ีไปทําในปหนาดวย ก็คิดวาจะเปน
ประโยชนใหชาวตลาดสดดวย ตอนน้ีเศรษฐกิจก็ไมดีขายของก็ไมดีดวยเจอภาวะเศรษฐกิจที่ขาวยากหมากแพง การ
ติดขัดก็เยอะ ความสะดวกสบายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค ผูขายก็จะไดขายดีข้ึน ขอขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี     เชิญทานชัยเศรษฐ  ฝายคุณวงศครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายชัยเศรษฐ ฝายคุณวงศ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล          กระผมนายชัยเศรษฐ ฝายคุณวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใน
ญัตติน้ีผมเห็นดวยกับการปรับปรุงตลาดสดใหมีการคาขายและบริการที่ดีตอพี่นองประชาน แตขอตินิดหน่ึงปญหา
ตลาดสดน้ันการคาการขายเริ่มขยับขยายออกมาเต็มถนนวรบุตรแลวจากสี่แยกเพชรรามาขยายมาถึงหนาธนาคาร
กสิกรไทย เราไมรูวาการจัดระเบียบตลาดสดน้ันตอนน้ีเราดูแลขนาดไหนปญหาของพี่นองประชาชนผูคาขายในที่ขาง
ในที่เสียภาษีใหกับเทศบาลเมือง ไมเกี่ยวกับลอคการคา หองแถวตางๆ นะครับ เขาทนไมไดแลวเพราะการคาการขาย
รอบนอกเต็มขางในไมไดขายเพราะออกมารอบนอก ผมยังจําไดวาทานปลัดคนกอนขออนุญาตที่เอยนาม คนกอนน้ัน
เคยเขาไปจัดตลาดบริเวณถนนศรีราชวงศมีการเจรจาวาใหล้ําถนนลงมาในเขตฟุธบาทไดแคหน่ึงคืบ แตหลังจากทาน
จากไปตอนน้ีการขยายกินพื้นที่ถนนเกือบถึงสองเมตร พี่นองที่เขาไปจับจายซื้อของเอารถจักรยานยนตเขาไปเคยจอดก็
จอดไมไดเพราะขายเต็มถนนขอใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาไปจัดระเบียบเพื่อความสะดวกสบายของพี่
นองประชาชนดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   เชิญทานนายกช้ีแจงดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 



~ ๑๙ ~ 
 

น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ           
นายกเทศมนตร ี             คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประเด็นที่ทานขออนุญาตเอยนาม        
ทานชัยเศรษฐ ฝายคุณวงศ  ไดต้ังขอสังเกตมาเรื่องการคาขายที่ถนนศรีราชวงศไดคาขายนอกพื้นที่ออกมาผมและคณะ
ผูบริหารก็ไดรับเรื่องรองเรียนประจําจากชาวตลาดสดครับ และชมรมตลาดสดก็ไดมาหาเราในเรื่องของการปรับปรุง
และเรื่องของการจัดระเบียบซึ่งเราก็ไดรับในสวนน้ีก็ไดมอบหมายใหทางเทศกิจ กองคลังและสํานักการสาธารณสุข
รวมทั้งทานรองโกพัสต สมสาร ที่เปนคนจัดระเบียบในเรื่องน้ีและก็จะไดหารือรวมกับกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบรอย รวมทั้งตํารวจที่จะจัดระเบียบใหมีความสําเร็จ ตอไป ชวงน้ีก็เปนชวงที่กําลังจะเขาไปจัดการนะครับ และใน
สวนเทศกิจก็จะไดลงไปแกไขปญหาน้ีในเร็วๆ น้ีครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ -ไมม-ี มีสมาชิกอยูในหองประชุม ๑๕ ทาน กระผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอเรียนถามทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาสมาชิกทานใดเห็นดวยกับญัตตินายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ สมาชิกทานใดเห็นดวยกรุณายก
มือครับมีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ เสียง เปนอันวามีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นดวยกับญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได
กอหน้ีผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ จํานวน ๑๔ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามที่กฎหมาย
กําหนดเอาไว 
 
   มติท่ีประชุม เห็นดวยกับญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง  

ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ี 
ผูกพันเกินหน่ึงป เปนระยะเวลาไมเกินอีก ๑ ปงบประมาณ  
จํานวน ๑๔ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม ๕.๕ ญัตติท่ี ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
                                                            เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                                                            ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่ เสนอใหม ๕.๕ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล     มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ (สํานักการชาง) ขอเชิญเจาของญัตติครับ 
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายแพทยกิตติศักด์ิ                      
นายกเทศมนตร ี            คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสมเทศบาล
เมืองมหาสารคาม จํานวน  ๓  โครงการ เปนเงิน  ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานเจ็ดแสนบาทถวน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด ๘  ขอ โดยมีหลักการเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน  ๓  โครงการ แยกเปนงานไฟฟาถนน  จํานวน  ๑  โครงการ และ



~ ๒๐ ~ 
 

งานบําบัดนํ้าเสีย (เกี่ยวกับการกอสรางทอระบายนํ้า)  จํานวน  ๒ โครงการ  รวมเปนเงิน  ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (หา
ลานเจ็ดแสนบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังน้ีสํานักการชาง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน     
งบลงทุน   คาที่ดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน  ๑  โครงการ  ประกอบดวย 
- โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลติก  ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน (ชวงถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน ๒๓ ถึง ถนนศรีสวัสด์ิ
ดําเนิน  ซอย ๑) งบประมาณ  ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท  สําหรับดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร  ดวย Asphaltic concrete  
ขนาดกวางเฉลี่ย ๗ เมตร  ยาว ๑,๐๓๓ เมตร  หนา ๐.๐๓  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๒๓๑  ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันนํ้าทวมและบําบัดนํ้าเสีย  หนา ๕๓ งานบําบัด
นํ้าเสีย  งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน  ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล  ซอย ๑๙ งบประมาณ  
๑,๖๖๕,๐๐๐ บาท   สําหรับดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓ เมตร  ยาว ๓๔๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑,๐๓๕  ตารางเมตร   และวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร  ยาว 
๔๓๕ เมตร  พรอมบอพักรางวี ค.ส.ล.  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคามสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันนํ้าทวมและบําบัดนํ้าเสีย  หนา ๕๕  

๒. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.  ถนนนครสวรรค  ซอย ๗๒  จากวัดสองเหนือถึง
ถนนนครสวรรค  ซอย ๗๐  งบประมาณ   ๒,๐๔๕,๐๐๐ บาท สําหรับดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓ เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑,๒๐๐  ตารางเมตร   และวางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๓๐๕ เมตร  พรอมบอพักรางวี ค.ส.ล.  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ แนวทางที่ 
๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันนํ้าทวมและบําบัดนํ้าเสีย  หนา ๕๗ โดยมีเหตุผล ดวยเทศบาลเมืองมหาสารคาม   มี
ความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิดจากนํ้าทวมในชวงฤดูฝนที่มีพายุฝนเขามาหลายครั้งทําให
เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน  ระบบระบายนํ้าทวมขังไมเพียงพอ  การสัญจรไปมาไมสะดวก เพื่อใหเรง
และขยายระบบการระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ  เพิ่มทางสัญจรอํานวยความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชนในเขต
เทศบาล  จึงมีความจําเปนในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาว   ทั้งน้ีอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘   สวนที่ ๓  หมวด ๘  ขอ ๘๙ (๑)   
กําหนดให “องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไข  ใหกระทํา
ไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน”  ทั้งน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน ผมจึงขอ
เสนอญัตติน้ีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตอไป ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานกิตติศักด์ิ นาคะพงษครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล         กระผมนายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ในญัตติ
ของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มีทั้งหมด     
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๓ โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานเจ็ดแสนบาทถวน) ผมจะขออภิปรายเฉพาะสํานักการชางเรื่อง
คากอสราง หมวดสาธารณูปโภค จํานวน ๑ โครงการ เปนโครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลติก  ถนนศรีสวัสด์ิ
ดําเนิน (ชวงถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน ๒๓ ถึง ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ซอย ๑) งบประมาณ  ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท  สําหรับ
ญัตติน้ีก็เห็นดวยนะครับชวงที่เราทําบอบําบัดนํ้าเสียทําใหถนนที่เราขุดลงไป เพื่อวางทอมีประชาชนจํานวนมากถาม
ผมวาชวงลางเวลารถว่ิงมันเสีย จะมีถนนดี ๆ อีกเสนไหมครับผมจะไดไปตอบไดวาคุณขับรถมาจากหนาปายคุณจะขับ
รถน่ิมถึงรถคุณจะเกาเพราะวาเราไดลาดแอสฟลติก แลวก็จะทําใหดีข้ึน เพราะวาเราทําแลวเราก็ปะตอไปน้ีเราก็จะได
ถนนใหม พี่นองก็จะไดดีใจ ชวงลางของรถยนตก็จะไดไมตองไปทําบอย ขอบพระคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานสุรชัย  ชูปฏิบัติครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ         กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในญัตติของทาน
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอสภาเทศบาล ๓ 
โครงการ แตละโครงการก็เปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนไหม เปนความเดือดรอนทั้งหมด ผมไมได
ขัดของ แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องโครงการกอสราง โดยเฉพาะโครงการที่ ๒ โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 
และถนน ค.ส.ล.  ถนนนครสวรรค  ซอย ๗๒  จากวัดสองเหนือถึงถนนนครสวรรค  ซอย ๗๐  งบประมาณ   
๒,๐๔๕,๐๐๐ บาท เขาโคงดานในก็คงจะเปนความตองการของพี่นองสองเหนือสองใตเดือดรอนมาก ก็ขอแสดงความ
ยินดีนะครับ ขอเอยนามทานวศิลป  อินศร แตในสวนที่ต้ังขอสังเกตคือ โดยเฉพาะการไปเพิ่มผิวจราจรของเราภายใน
เขตเทศบาลเปนการกอสรางบอยตองขุดตองถมโดยเฉพาะเฟสแรกจะตองแกไขโดยเจอภาพรวมของเมอืง ถนน ขอเอย
นามทานกิตติศักด์ิ นาคะพงษ ทานบอกจริงๆ ถนนภายในเขตเราก็สรางมานาน ชางควบคุมงานเวลากอสรางเราไม
ออกไปดูเขาฝากทานประธานถึงผูบริหารนะครับหัวหนาสํานักการชางก็อยูที่น่ีจะปฏิเสธไมได อยางนอยๆ ถามีไม
เพียงพอไมตองไปจางคอนเซาหรอก เรามีสถาบันของทองถ่ินเปนเทคนิคมหาสารคามเกาแกและถือวาเปนอันดับตน ๆ 
ของประเทศ เด็กที่น่ีระดับ ปวส. นะครับไมวาจะเปนไฟฟา โยธา เราไปทํา MOU กับเขานะครับผูอํานวยการสถาบันที่
คุม ๑๔ จังหวัดหรือเอามาจากจังหวัดอื่นก็ได ทานทราบไหมวาเด๋ียวน้ีโรงงานอุตสาหกรรมที่ชางกลตาง ๆ แถวพระ
ประแดงทุกอยางมาทํา MOU ที่น่ีเราใหเขามาฝกที่น่ี ไฟฟาที่เราตองการใชไดเราก็สามารถใหไปดูได มีคาอาหาร
กลางวันใหเขาก็ไมไดเสียหายอะไร เอาเด็กมาชวยปหนาถาไดเด็กโยธามาชวยซัก ๑๕ คน ไฟฟา ๑๕ คน ถูกไหมครับ
เรารูวามันมีขอจํากัดเรื่องคนงาน พนักงานชางมีไมเทาไหรไปทํางานสวนตัวก็ไมใชนอย มาลงช่ือแลวก็หนีไมไดไป
ควบคุมจริง ถาควบคุมจริงถนนมันจะเปนคลื่นอยางน้ันไดอยางไร ผมไปดูทานไมใชวาผมไมยกยอนะครับ  แตกอนหลัง
ผดุงนารีทานไปดูครับ มันเรียบไหม มันลื่นไหม หลังสารคามพิทยาคม น่ันเพราะวานายชางออกไปดูไปควบคุมตลอด
เด๋ียวน้ีชางระดับเกา ลูกนองผมระดับเกาที่อยูสํานักการชางกาฬสินธุ ภาณุเดชนะครับยังจําช่ือได ทานบอกวาถาจะ
เกษียณ อยากกลับมาอยูบานผมบอกวาไมไดหรอกเพราะผูอํานวยการที่น่ีทานไมไปไหนหรอก ทานไมยายหรอกมันก็
พอดีไมมีการขยับ หากจะกูก็กูคือใหรีบสํารวจถนนโดยเฉพาะถนนริมคลองสมถวิล กอนที่ทานจะคืนผิวถนนทานตอง
ซอมซะกอนถนนคอนกรีต แมแตถนนที่ทานจะขามมาหนาเสริมไทยของทานนายกที่เขามาเทศบาล ตรงน้ันก็ตองคืน
อยาไปเอายางแอสฟลติกไปอุด โดนนํ้าก็หลุดออกเหมือนเดิม ไมใชไปสอนทาน ทานจบวิศวโยธาทั้งสองทานขอ
อนุญาตที่เอยทานรองทั้งสองแตผมไมจบหรอกครับแตพอจะมีความรูบาง อยากจะใหคืนผิวทั้งหมดและคืนคาผิวไปใน
ตัวและจางเหมาเลยรีบทําโดยดวนดวยเพราะบางเสนถึงจะไมใชเงินกูเงินเหลือจาย อยากจะใหทําทุกเสนภายใน
ปงบประมาณภายในปใหม ตีเสนจราจรที่เขาว่ิงเขามาในเมืองใหเกิดความแตกตาง เพราะปหนาก็เลือกต้ังจะไดไมตอง
เดินไปกราบเขาหลาย ๆ เที่ยว เห็นแบบน้ี   ถาทําแบบน้ีคนจะมาสูก็ไมกลาสู ถนนหนทางไฟฟาแสงสวางอยางน้ี นํ้า
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ไหลไฟสวางหนทางดีอยางโบราณทานวาไว ใครจะมาสูทานนายกกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ และทานสมาชิกตาง ๆ ก็เดิน
ย้ิมไดไมตองไปไหวสามสี่ที ขอฝากตรงน้ีดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   เชิญคุณกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ วันน้ีทาน
สุรชัย พูดไดดีมากนะครับ คราวที่แลวทานลงเด่ียว ทีน้ีก็มาอยูทีมเดียวกันจะไดทํางานดวยกัน ขอบคุณมากครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   เชิญคุณสังคม  คําอนิทร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายสังคม  คําอินทร      กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในญัตติน้ีเปน
ญัตติของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมไดต้ังขอสังเกตที่ทานขอจายขาดเงินสะสม แยก
เปน งานไฟฟาและถนน ๑ โครงการ กอสรางทอระบายนํ้า จํานวน ๒ โครงการ มีทั้งหมด ๒ โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่สําคัญอยางย่ิงคือโครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค ๗๒ จากวัดสองเหนือถึง
นครสวรรค ๗๐ ตรงน้ีครับทานประธาน ผมขอช่ืนชมทานขออนุญาตที่ตองเอยนามทานคุณพอวศิลป  อินศร ที่ทานได
ตอสูและของบประมาณตรงน้ี เพื่อที่จะใหทางคณะผูบริหารน้ันจัดสรรมา เน่ืองจากถนนเสนน้ีน้ันมีปญหาอยูจริง ที่
ทานวศิลป  อินศร ไดพูดบอยเพราะเปนการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชนครับทานประธานครับ เพราะวาเสนทาง
น้ันเวลาฝนตกย่ิงปน้ีฝนตกชุกมากกวาทุกปและมีการสัญจรไปมาลําบากมากครับ ทานประธานอยูชุมชนมหาชัยทานคง
ไมไดสัญจรมาเสนน้ันบอย แตผมมีญาติพี่นองทางฝงน้ันตองตามไปดูแล ผมก็เล็งเห็นปญหาและสมควรที่จะดูแลรีบ
ดําเนินการครับ เพราะการจายงานเงินสะสมคือปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่จะแกไขใหกับพี่นอง
ประชาชนโดยเรงดวน ขอฝากทานประธานสภาถึงทานผูบริหารใหรีบดําเนินการแกไข และโครงการไฟฟาและถนนอัน
น้ีก็สําคัญนะครับทานประธาน กลางคืนถามีไฟฟาแสงสวางที่เพียงพอพี่นองประชาชนทีสัญจรไปมาก็เดินทางไดสะดวก
มากย่ิงข้ึน ดังน้ันผมจึงเห็นชอบ เห็นดวยกับญัตติขอจายขาดเงินสะสมของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ ครับ
ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี   มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเชิญคุณธงชัย  ใหมคามิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายธงชัย  ใหมคามิ       กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่เคารพ  
รองประธานสภาฯ         กระผมธงชัย  ใหมคามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ กระผมเห็นดวยกับ
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แตผมใครขอต้ังขอสังเกตวาการจายขาดเงินสะสม
น้ัน ผมเห็นดวยกับทานสังคม คําอินทรวา ใหรีบดําเนินการเพราะวาเงินสะสมมีพรอมอยูแลว และระเบียบการจายขาด
เงินสะสมน้ันจะตองรีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวนครับ ฝากทานประธานถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของรีบดําเนินการแกไข
นะครับ ทานประธานที่เคารพครับ เงินสะสมน้ันเทศบาลเมืองมหาสารคามมีเงินสะสม  ดังที่แบบรายงานการใชจาย
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ทานไดนําบันทึกมาใหที่ประชุมไดรับทราบ วามีเงินเทาไหร ใชจายเทาไหร เหลือเทาไหร เห็นภาพชัดเจนน่ันแสดงให
เห็นวาการบริหารงานการเงิน การคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคามน้ีเย่ียม เปนไปตามที่ทานไดต้ังนโยบายการ
บริหารเปนไปอยางมีคุณภาพ ผมต้ังขอสังเกตแคน้ีและเห็นดวยกับญัตติน้ีครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ    
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี           มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเชิญคุณวศิลป  อินศร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
นายวศิลป  อินศร                  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารที่  
สมาชิกสภาเทศบาล                 เคารพผมนายวศิลป  อินศร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ เปน
โอกาสดีและผมก็ขอบขอบพระคุณทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกทุกทานนะครับที่มองเห็นสภาพถนนซอยที่ ๗๐, 
๗๒ ที่ผมไดกลาวมาบอยครั้ง เน่ืองจากวาเขต ๓ ก็มีกําลังนอยครับทานประธานก็ชวยอาศัยเขตอื่นบาง เพราะกําลัง
นอยตองอาศัยเขต ๑ เขต ๒ กําลังนอยเพราะวาเสียงเบา ก็เทาน้ันก็ขอขอบคุณครับทานที่ทานไดเล็งเห็นความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนในพื้นที่เขต ๓ ของกระผม กระผมก็เห็นดวยนะครับ ในสวนตัวผมขอแสดงความคิดเห็น
วาเกี่ยวกับโครงการสองลานกวาบาท ในสวนของการขยายผิวจราจรยกมาไดไหม ๗๒ น้ี หรือจะทําแตเฉพาะทอ
ระบายนํ้าและสวนถนนผมอยากจะใหยกมาถนนนครสวรรค จากโรงเรียนเทศบาลบานสองถึงวัดบูรพาสองใต อยากจะ
ใหทําตรงน้ีกอนเพราะตรงน้ีเปนประตูบาน คนมาจากมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด ภาษาบานก็เห็น
เอิดเติดมา มันจะสวยงามมามากครับ เทศบาลเมืองเราญาติพี่นองตางแดนก็เยอะ ผมก็อยากจะเสนอเพราะวาระยะ
แผนพัฒนาเพิ่มเติม   ๓ ป ฉบับที่แผนพัฒนาเพิ่มเติมสี่ป มันเปนตัวเลขที่กลับไปกลับมา  หมายความวายังไงครบัทาน
ประธาน หมายความวาขยายเพิ่มผิวจราจรแยกซอย ๗๐ โรงเรียนบานสองถึงสี่แยกซอย ๗๒ หนารานสุทินการยางครั้ง
แรกหกลาน        พอกลับมาเปลี่ยนอีกเปนหน่ึงลานกวาบาท พอมาแผนพัฒนาที่สี่อีกก็หกลานเหมือนเดิม  อันน้ีผมก็
เลยงง สวนจากสี่แยกถึงหนาวัดบูรพารามสองใตน้ันหาแสน อันน้ีมันจะเพียงพอแกการกอสรางหรือครับอันน้ีก็เปน
เพียงขอสงสัย เพราะระยะทางมันเทากันความกวางความยาวอันน้ีผมก็ไมทราบนะครับวากวางเทาไหรยาวเทาไหร 
เพราะดูดวยตาเปลาระยะทางมันเทากัน ดูเหมือนจะเปน ๔๗๒ เมตร จากหนาโรงเรียนบานสองมาถึงสี่แยกหนาสุทิน
การยาง ถาตรงน้ีถึงหนาวัดบูรพารามสองใตก็จะเทาๆ กันละครับ ถาเปนไปไดก็อยากเอางบขยายผิวจราจรมาทําตรง
นครสวรรคก็ดีนะครับ อันน้ีก็ฝากคณะผูบริหารผานทานประธานสภาดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี           เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         
 
น.พ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติกระผม  
นายกเทศมนตรี   นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามญัตติน้ีเปน 
ญัตติอนุมัติจายขาดเงินสะสม ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาในงบเทศบาลของเราเอง งบพัฒนา งบที่เรียกวาที่จะมา
แกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ รวมถึงงบที่จะพัฒนาเมืองมหาสารคามของเรา มีประมาณ ๔๐ ลานบาท ซึ่งงบตัวน้ี
รวมไปถึงงบที่ตองมาซื้อรถมาสรางสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของเครื่องออกกําลังกายตางๆ แตหมวดของการไปซื้อรถ 
ไปซื้อเครื่องออกกําลังกายตาง ๆ เราไปใชเงินสะสมไมได ฉะน้ันเรื่องของความเดือดรอนน้ี ซึ่งเรามีเงินสะสม
คอนขางมาก แลวพอมีงบตาง ๆ จริง ๆ เรามีสิ่งที่ทานสมาชิกสภาไปสํารวจมาแลว และทานไดมาเลือกกันเองไมใชผม
หรอกครับ ที่ทานเลือกมาเปนสิ่งที่เปนความตองการของพี่นองประชาชน แตจริง ๆ มันมีอยูสิบกวาโครงการ ซึ่งเปน
เงินอยู ๕.๗ ลานบาท เราเลือกมาจากโครงการที่สําคัญกอน แลวก็ในชวงประมาณเดือนธันวาคม ถามีเงินสะสมที่เหลือ
อีกจะคิดวาในสวนที่จะเหลือ เราจะต้ังงบประมาณข้ึนมาหารือทานสมาชิกสภาและถามวาเรามีเงินอยูแคน้ี ๆ  เราคิดวาเราจะ
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หยิบโครงการไหนที่มีความสําคัญเพื่อจะแกไขปญหาความเดือดรอน ซึ่งไมใช เฉพาะเขต ๑ ๒ และ ๓ เราตองดูใน
ภาพรวมทั้งหมด นะครับ เราพูดถึงในเรื่องของที่โรงที่จะจอดรถขยะอะไรน้ี ก็สําคัญ เรื่องของโรงฆาสัตวก็สําคัญ เรื่อง
ของซอย ๗๒ ก็สําคัญ เรื่องของถนนศรีสวัสด์ิดําเนินก็สําคัญ เรื่องของเสนทาน สท.กิตติศักด์ิ  นาคะพงษ ก็สําคัญ นะ
ครับ คือทุกอยางมันก็สําคัญหมด แตวาความจริงทุกโครงการ เราจะทําทุกโครงการอยูแลวแตจะหยิบกอนหยิบหลังก็
ไมเปนไร แตวาทุกโครงการเราก็จะมาเขาคิวกัน การแกไขปญหา ไมตองหวง เพราะวาเราจะทํางบประมาณตาง ๆ 
เพื่อจะแกไขปญหาความเดือดรอนใหมากที่สุด ซึ่งตอนน้ีในงบของสามโครงการน้ี การลาดผิว   แอสฟลติก  ความจริง
โครงการน้ีเคยเขาไปรอบหน่ึงแลว แตถอนออกในปที่แลว เพราะอะไรครับ เพราะจะสรางทอรวบรวมนํ้าเสียอยูแลวถา
เราไปทํา ทําเสร็จก็ตองรื้อเลย ก็มาทําใหม ซึ่งประชาชนก็จะเดือดรอนสองตอนะครับ ฉะน้ันแลวเราจึงรอใหโครงการ
ทอรวบรวมนํ้าเสียเสร็จกอนเราจึงมาทําแอสฟลติก แลวถนนศรีสวัสด์ิก็จะมีความสวยงามข้ึนนะครับ อันที่สองโครงการ
กอสรางทอระบายนํ้าคลองสมถวิล ๑๙ หรือซอยกลวยจี ่ซึ่งถือวาพี่นองประชาชนเดือดรอนเพราะวานํ้าจะเขาไปขังใน
กนซอย ซึ่งถือวาเปนที่ตํ่านะครับ และกนซอยมันจะเบนไปทางวิทยาลัยพยาบาลก็ไมได เพราะวาทางนูนก็เปนซอยตัน 
เพราะฉะน้ันแลวตองหาทางที่จะทําสโลปมาที่ซอย ๒๓ เพื่อจะลงมาที่ตรงคลองสมถวิลนะครับ ซึ่งก็คิดวาจะมีการ
เช่ือม กับทอระบายนํ้าใหญที่จะทําในสองสามเดือนขางหนา คือของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือโครงการที่ปองกัน
นํ้าทวม ๓๕๐ ลาน ที่เราไดมา ซึ่งจะลงงานในสวนของสองสามเดือนขางหนาน้ี ก็คิดวาในเสนตรงน้ีในซอยกลวยจี ่ซอย
ริมคลองสมถวิล ๑๙ จะแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสรจ็ และสวนของโครงการที่สามโครงการทอระบายนํ้าตรงบริเวณหนา
วัดสองเหนือจนถึงสุดบานทาน สท.อํานวย ซึ่งตรงน้ีจะมีนํ้าทวมขังเยอะมาก เพราะวาตรงซอยหนาบาน สท.อํานวย ระดับทอ
มันไมดี สูง ทําใหระดับนํ้าทั้งหมดมันมีการทวมขัง เปนทองชางบริเวณหนาวัดสองเหนือ ประชาชนมาวัดมาอะไรตาง ๆ 
ก็จะเดือดรอน การแกไขก็คงตองยกระดับถนนข้ึนมาดวยรวมทั้งทางทอระบายนํ้าที่มันสโลปถาจะอาศัยสโลปหรือถนน
เอนก็จะไมสามารถแกไขได และน้ีเปนการแกไขปญหาที่บานสองเหนือ สวนนําเรียนทานวาโครงการเงินสะสมท่ีทาน
อนุมัติไปแลวน้ัน วันน้ีไดประมูลไปแลวสองลอต  มีการลงนามไปแลวในลอตแรกลงไปแลวประมูลไปแลว ๑๑ โครงการ 
จะมีโครงการขยายผิวจราจร ๗๐-๗๒ ดวย ซึ่งลงนามแลว ไดบริษัทสันติสุขมหาสารคามเปนเงิน ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท ก็
นําเรียนทานสมาชิกสภา โดยเฉพาะทาน สท.วศิลป  อินศร นะครับ วาอันน้ีมันอยูในโครงการของเทศบาลอยูแลว 
ทานอนุมัติไปแลว แลวทานลืม โครงการน้ีเปนโครงการขยายผิวชวงที่เราทําในทอระบายนํ้าอยางเดียวนะครบั ซึ่ง ทาน 
สท.สมศักด์ิ  รักษาพงษ เขาใจดี เพราะวาทานเปนคนเสนอโครงการเขามา และไปสํารวจเอง และตรงน้ีจะมีการขยาย
ผิว ตรงบริเวณที่เราจะทํา คราวที่แลวเงินเราไมพอ ทําทอไปกอน คราวน้ีก็จะจัดพื้นผิวของถนนนะครับ บริเวณทอ
ระบายนํ้า ๗๑ - ๗๒ ตอนน้ีประมูลเรียบรอยแลว ทั้งหมด ๑๑ โครงการ รวมทั้งโครงการฉิมพลีเจริญ ๕ ลานจอดรถ 
บอขยะ ลานลางรถ นครสวรรค ๓ ริมคลองสมถวิล ๔๗ ปรับปรุงหอนาฬิกา สวนสุขภาพ รวมทัง้นครสวรรค ๑๓๕ 
และโครงการที่บริเวณบอขยะเราดวย สวนโครงการที่ประมูลอีก ๙ โครงการ ที่ไดรับผูรับจางแลว ซึ่งกําลังจะลงนาม
อีก ๙ โครงการ เปนจํานวนเงิน ๑๗ ลานบาท ก็จะมีโครงการนครสวรรค ซอย ๕๓ นะครับ นครสวรรค ๒/๔ โครงการ
ทอระบายนํ้าบอพักนครสวรรค ๗๐ - ๗๒ ดวย อันน้ีไดผูรับจางแลว กําลังจะลงนาม และก็นครสวรรค ซอย ๕๑ ถึง 
กระเบื้องไดนาสต้ี ริมคลองสมถวิลซอย ๓ นะครับ โครงการริมคลองสมถวิล ซอย ๓๗ หมูบานเอกลักษณ เปนเงินเจ็ด
แสนกวาบาท ทั้งหมดน้ีเปนเงิน ๑๗ ลานบาท ก็นําเรียนทานสมาชิกสภา เงินสะสมที่ไดดําเนินการไป ตอนน้ีประมูล
เรียบรอย กําลังจะลงนามในลอตที่สอง ก็เปนสิ่งที่พวกเราจะสามารถจะไปนําเรียนพี่นองประชาชนครับ โดยเฉพาะ
นครสวรรค ๑๓๕ รวมทั้งฉิมพลีเจริญ ๕ นครสวรรค ๗๐ - ๗๒ เรื่องอื่น ๆ คิดวาตอนน้ีก็จะลงนามใหเร็ว ก็ไดชวยกัน
ดูแลในชวงการกอสราง มันจะไดเรว็ข้ึน ก็ขอนําเรียนทานสมาชิกสภา และทานประธานสภาอีกรอบหน่ึงครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี ทานเลขานับองคประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 



~ ๒๕ ~ 
 

นายศิระ  กัณหคุณ ทานสมาชิกสภารวมทั้งทานประธานในหองประชุม ๑๔ ทาน ครับ ที่ไมอยูในหองคือ     
ผอ.กิจการสภา    ทานชัยเศรษฐ  ฝายคุณวงศ ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกอยูในหองประชุมทั้งหมด ๑๔ ทาน ไมอยูในหองหน่ึงทาน คือ ทานชัยเศรษฐ 
ประธานสภาเทศบาล    ฝายคุณวงศ ครบองคประชุม กระผมขอเรียนถามทานสมาชิกผูทรงเกียรติวา สมาชิกทานใด
เห็นดวยกับญัตติของทานนายแพทยกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใครเห็นดวยกรุณายกมือครับ 

นายศิระ  กัณหคุณ สมาชิกเห็นดวย ๑๓ ทานครับ 
ผอ.กิจการสภา  

นายถนอม  รัตนมุลตร ี เปนอันวาที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ   คณาสวัสด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล     นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขอเสนอญัตติ  จายขาดเงินสะสมเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามที ่            
กฎหมายกําหนดเอาไว 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขอเสนอญัตติ  จายขาดเงินสะสมเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง ได
มีเสียงขางมากตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม ๕.๖ ญัตติท่ี ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
                                                         เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
                                                         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที๕่ เรื่องที่เสนอใหม ๕.๖ ญัตติที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองวิชาการและ
แผนงาน) ขอเชิญเจาของญัตติครับ    

นายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสาคาม นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักการดังน้ี ไดมีงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๙๙,๓๐๐ บาท แยกไดดังน้ี  
ขอ ๑. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๔๗๒,๒๔๒,๓๐๐ บาท แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังน้ี 
 ๑. ดานบริหารงานทั่วไป                      ยอดรวม   ๘๑,๐๗๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป           ยอดรวม   ๖๙,๗๑๓,๑๐๐  บาท 
  ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม   ๑๑,๓๕๘,๙๐๐  บาท 



~ ๒๖ ~ 
 

 ๒. ดานบริการชุมชนและสังคม            ยอดรวม ๒๙๔,๙๐๘,๙๐๐  บาท 
                     ๒.๑ แผนงานการศึกษา            ยอดรวม  ๒๑๐,๐๑๘,๕๐๐ บาท 
                     ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม   ๒๒,๙๕๓,๗๐๐  บาท 
  ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห                 ยอดรวม     ๔,๕๕๕,๑๐๐  บาท 
  ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน                 ยอดรวม    ๔๓,๖๙๒,๕๐๐  บาท 
  ๒.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม      ๗,๗๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม ๕,๙๕๙,๑๐๐บาท   
 ๓. ดานการเศรษฐกิจ             ยอดรวม    ๓๙,๘๙๐,๐๐๐  บาท 
                    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ยอดรวม    ๓๘,๒๕๕,๐๐๐  บาท 
  ๓.๒ แผนงานการพาณิชย      ยอดรวม       ๑,๖๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๔. ดานการดําเนินงานอื่น       ยอดรวม     ๕๖,๓๗๑,๔๐๐  บาท 
                    ๔.๑ แผนงานงบกลาง                     ยอดรวม     ๕๖,๓๗๑,๔๐๐  บาท 
      ขอ ๒. งบประมาณรายจายเฉพาะการจายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๙,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดตามงบ ดังน้ี 
       ๒.๑ งบบุคลากร       ยอดรวม ๓,๑๖๐,๐๐๐   บาท 
       ๒.๒ งบดําเนินงาน      ยอดรวม      ๒,๐๙๗,๐๐๐   บาท 
       ๒.๓ งบลงทุน       ยอดรวม           ๕๐,๐๐๐   บาท 
       ๒.๔ งบรายจายอื่น         ยอดรวม      ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๒.๕ งบกลาง       ยอดรวม        ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  โดยมีเหตุผลเพื่อใหหนวยงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดมีงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินของเทศบาล และการพัฒนาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูบริหารเทศบาลจะขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณมากครับ 
  
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็น กับงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ขอเชิญครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล    คุณสุรชัย  ชูปฏิบัติ  ครับ  
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผ ูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการ
สมาชิกสภาเทศบาล งานที่เคารพครับ ผมสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ไดต้ัง 
ขอสังเกตเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจายญัตติที่ทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอ งบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มียอดรวมทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๙๙,๓๐๐ บาท โดยแยกงบประมาณในแผนงานตาง ๆ รวมเปน ๑๐ แผนงาน 
ที่ทานไดนําเสนอตอทานประธานไป ๑๑ กับงบกลาง สําหรับการจัดทํางบประมาณของป ๖๑ น้ัน ไดยอดสําหรับยอด 
๕๐๑,๙๙๙,๓๐๐ บาท น้ัน เพื่อจะขอใหสภารับหลักการในวาระที่ ๑ พรอมที่ทานไดแนบรายละเอียดมานะครับ ใน
รางเทศบัญญัติมาก็สําหรับจําเปนตองแยกงบประจําที่ตองมาเปนรายละเอียดในงบลงทุนน้ัน ที่อยูในรายละเอียดของ
ผนวกก็จะมีสําหรับงบลงทุน จะมีรวมทั้งหมด ๓๐๘ โครงการ จํานวนเงิน ๑๔๐,๔๒๗,๑๐๐  บาท  นอกน้ันเปนงบ
ประจําที่ดําเนินการเพื่อจะใหทานประธานและพี่นองประชาชนรับทราบวา บางทีเงินหารอยกวาลานน้ัน บางทานอาจ
ไมทราบวาจริง ๆ  เปนรายจายประจําและงบลงทุน สําหรับทั้งหมดที่งบลงทุนที่มาต้ังจายในการพัฒนาเทศบาลของเรา 
ก็มีโครงการตาง ๆ ที่ ๓๐๘ โครงการ ก็จะมีทุกดานในที่น้ี สวนในดานที่จะเปนงบลงทุนที่จะไปในการพัฒนาระบบ



~ ๒๗ ~ 
 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ทางสํานักการชางก็ไดแนบรายละเอียดวาดวยงบประมาณวิธีการจัดทํางบประมาณ ประเภท
การกอสราง ปรับปรุงสิ่งกอสราง ไดจัดทําประมาณการราคากลาง โครงการกอสราง แสดงราคากลาง วัสดุ ครุภัณฑ 
คาแรงและราคาตอหนวยมาก็เปนที่เรียบรอยใหทานสมาชิกไดพิจารณา ผมก็ไดดูแลว เพราะวาถาหากวาสวน
รายละเอียดเกี่ยวกับผังบริเวณหรือแบบแปลนน้ัน ก็คงจะเปนหนาที่ของทางเวลาจะจัดซื้อจัดจาง แตเราไดทราบ
สถานที่ตอหนวยกวางยาวมีเน้ืองานที่ชัดเจนก็ถือวาชอบดวยระเบียบ วาดวยการพัสดุของกระทรวงมหาดไทย สําหรับ
โครงการตาง ๆ นะครับผมก็จะมีขอสังเกตที่งบลงทุน ที่จะมีบอกโครงการตาง ๆ ที่จะไปใชเวลาสภามาก เพราะจริง ๆ 
โครงการตาง ๆ  น้ัน ก็เปนสิ่งที่จําเปน และก็ฝากทานนายกอีกครั้งวาในงบประมาณโครงการตาง ๆ น้ัน ที่ไมใชเกี่ยวกับ
การลงทุนที่เกี่ยวกับโครงสรางที่เสนอแนะมาไมวาจะเปนเครื่องปรับอากาศ เกาอี้ โตะ ตาง ๆ ที่เสนอมาทุกป ผมได
เปดในแผนซึ่งมีสํานักหน่ึงซึ่งผมไมเอยช่ือ แผนสี่ป วันน้ันผมไดมารับแผนสี่ป พอดีทานนายกเรียกมาประชุมในหองผม
ถือกลับไป ผมไปเปดดู ทั้งสี่ปสํานักน้ันขอเครื่องปรับอากาศทั้งสี่ป ผมขอถามวาเครื่องปรับอากาศมันผังทุกปหรือไม
ทานประธาน คือใสใหมันเปนอัตโนมัติ ทุกชอง จึงขอฝากทานประธานผานไปถึงทานนายก น้ีเหลืออีกเดือนเศษ ๆ  ควร
สั่งการใหแตละกองฝายอันไหนที่ไมจัดซื้อจัดจางเอามาดูเงินเหลือเทาไร แลวเอามาผนวกแลวมาใชสภามาเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณ มาต้ังจายเปนรายการใหม นะครับเอาโครงการที่เตรียมไวเอามาใสใหมันทันปใหมอยางที่ผมบอก
ใหเรงดําเนินการ น้ีมันไมใชนอย ๆ อยางโครงการตาง ๆ ที่ในป ๖๑ เหมือนกันนะครับทาน ผมก็ไมอยากไปเอาดึงกัน
ไปคะย้ันคะยอกันมากมาย ทั้งที่ผมไดกราบเรียนโดยสวนตัวกับทานนายกวา ผมไดใหมาช้ีแจงตอผมแลว แตตามนิสัย
ทานนายกน้ันคือ เปนคนประนีประนอม น้ันคือผานไปแตตอนที่จะอนุมัติโครงการน้ัน ทานเปนคนอนุมัติไมอนุมัติมันก็
เหลือเปนเงินตัวเอง แลวก็ไปทําเปลี่ยนแปลงเปนคําช้ีแจงต้ังจายเปนรายการใหมที่มันจําเปน ตอนน้ีก็เอาใจไวกอน ให
มันเสร็จ ๆ ไมงั้นมันก็จะขัด อยางเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด ไมตองหวง ในแตละโครงการมีแต แลวโครงการ
ตาง ๆ ที่มันซ้ําซอนกัน ที่ซ้ําซอนกันบางทีใชบุคลากรชุดเดียวกัน ผูที่มารวมชุดเดียวกัน บางทีถาจะไปทําครึ่งวัน 
โครงการตาง ๆ เปดวันหน่ึง ๆ หนังสือไปสงลงมาผมกราบเรียนทานประธาน เช่ือวาทานประธานไปไมครบ ย่ิงปลายป
งบประมาณวันหน่ึงเปดสามที่ก็มี สามโครงการก็ยายกันไปดูกันไป ทานสมาชิกทานใดที่วางก็ไป ทานสังคมก็เห็นอยู
ตลอด ทานก็มีเวลาไป ทานสุทัศนก็ไป ขนาดทานพยงค    ทัพเจริญ ก็ไมคอยแข็งแรงเทาไรทานก็อุตสาหไป บางทีเปด
สามงาน แตละงาน ๆ ก็ฝาก บางทีเปาหมายกลุมคนเดียวกัน เราใชครั้งเดียวก็ได แลวเงินงบประมาณเราก็รวบรวม
ดวย อยาไปดําเนินการใหมากมาย บางที ก็จะมาดูที่โครงการผมจะมาดูที่ตรงจุดน้ี สําหรับโครงการที่ต้ังขอสังเกตที่ 
๑๓๘ ทานใดในรายละเอียดรางเทศบัญญัติก็จะอยูในหนาที่ ๘๗ นะครับ จางครูผูสอนเฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลน 
โรงเรียนเทศบาลนะครับ ๗๗๔,๘๐๐ บาท ระดับกอนวัยเรียนคืออนุบาล จางครูสอนน้ีสําหรับเยาวชน น้ีต้ังขอสังเกต 
แลวก็เรื่องอบรมศึกษาดูงานอีกผมไมอยากจะพูดถึงหรอกทานเปนประจํา พูดไปก็หยิกเล็บก็เจ็บเน้ือ คราวน้ีมาดูที่
โครงการ  ๑๕๙  ตรงน้ีก็มีการสงเสริมการจัดการระบบขบวนการเรียนการสอนอีกเจ็ดแสนบาทระดับกอนวัยเรียน ผม
เช่ือมั่นนะครับวาถากรณีที่ผมพูดไมผิด ก็คือเงินจากเทศบาล ถาเงินอุดหนุนก็จะใสเงินอุดหนุน ถาเปนเงินอุดหนุนจาก
สวนกลางก็จะเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจาย คากิจกรรมสําหรับพัฒนาคุณภาพ ก็จะคงจะบอกไปตามจุดน้ัน ตรง
จุดน้ี ทานไปดูที่วาทานประธานครับเงินงบลงทุนที่รวมทั้งหมดน้ัน ทั้งหมด ๓๐๘ โครงการ ๑๔๐,๔๒๗,๑๐๐ บาท น้ัน 
กลับมาเปนโครงการตาง ๆ ที่จะแกไขปญหาใหพี่นองประชาชน พอคราว ๆ ๑๕ ลานบาทครับ คิดเปนเปอรเซ็นตก็
ประมาณสิบเปอรเซ็นต นอกน้ันเงิน ๑๔๐ กวาลาน เปนกิจกรรมอยางอื่น ไปทั้งหมด อาจจะมีซื้อรถซื้ออะไรไปดวย ใน
สวนหน่ึง แตถาเทียบแลวคือในการบริหารจัดการงบประมาณฝากทานประธานถึงทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ต้ังขอ
สังเกตวาถาเราไมมีการดําเนินการอยางเมื่อกี้คือจายขาดเงินสะสม หรือแมกระทั่งจากเงินกู เราจะไมสามารถแกไข
ปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดหมด เพราะถือวาเปนจํานวนเงินที่มาลงทุนสําหรับแกไขปญหาของโครงการพื้นฐานถือ
วานอย แตถามวาทุกอยางมีประกอบกันมีความสําคัญกันหมด อยางกรณีโครงการของชุมชน ซึ่งผมเห็นดวยทั้งสาม
โครงการ โครงการที่ ๓๐๗ อุดหนุนชุมชนเพื่อสนับสนุน โครงการเข็มแข็งชุมชน สี่แสนหา โครงการที่ ๓๐๘ โครงการ
สงเสริมการควบคุมการแพรระบาดยาเสพติด งบประมาณสี่แสนหา และอีกหน่ึงโครงการก็สี่แสนหา  ที่น้ีอุดหนุน
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ชุมชนทางเทศบาลใชงบประมาณลงไปอุดหนุนชุมชนก็คือรวมทั้งหมด พี่นองประชาชนและคณะกรรมการชุมชนไดฟง
อยูก็จะไดทราบจะอยูที่ สิบสามลานหาแสน ในปงบประมาณน้ี ซึ่งไมไดขัดของ แตทั้งน้ีทั้งน้ันจะฝากเพิ่มเติมไปถาเรา
จะเปนเมืองคุณภาพเราไดแกไขปญหาตอไป ปญหาดานการสาธารณูปโภคพื้นฐานหมดไป สิ่งหน่ึงที่เราจะเสริมสราง
ควบคูกันไปคือการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน ซึ่งโดยมากแลวจริง ๆ คือคณะผูบริหาร หรือที่อื่น ๆ ไมคอยจะมองเห็น 
แตผมจะบอกวาจริง ๆ เปนความใฝฝนของผม ผมอยากจะเห็นเมืองมหาสารคามของเราที่เปนเมืองการศึกษาน้ี 
อยากจะใหมีการสงเสริมอาชีพของชุมชน ไมวาจะเปนผูสูงวัย ไมใชบางครั้งทานยังจะสามารถทําอะไรได หรือเยาวชน
เตร็ดเตรเฉย ๆ ไมมีอะไร ที่เปนจะสามารถดําเนินการไดใชโรงเรียนบานแมดเปนศูนยรวม หรือในสภาพบานเราเปน
นิติบุคคล เราสามารถที่จะประสานกับที่อื่นก็ได เพื่อจะเอางานมาใหชุมชนไดทํา เขาก็จะเปนรายไดของเขา สอง
แมกระทั่งวาการฝกอาชีพ เรามีงานของเรา เด็กที่เตร็ดเตรเฉย ๆ ของเยาวชนจะมีรายไดใหพี่นองประชาชนเรา ถาเขา
ใหมีการสอนขับรถยนตรถแบคโฮ รถพวง ซึ่งในจุดน้ีก็อยากจะใหเทศบาลเมืองมหาสารคามเปนจุดนํารอง  บางครั้งผม
วาไมตองใชงบประมาณมากมาย แมกระทั่งวาอยางเครื่องมือเครื่องไมที่จะใชใหเขาฝก และหาพนักจางครูผูฝกสอนมา
ไมไดมีมากมาย เทศบาลนํารองที่มีการสงเสริมอาชีพภายในเขตเทศบาลเรานะครับ ก็ฝากไว ที่น้ีสําหรับงานประเพณี
นะครับ ลอยกระทงที่เปนไฮไลน ฝากนะครับไมทราบวาจะเอาดวยกับผมหรือเปลาไมทราบ เงินงบประมาณที่ไม
เกี่ยวของกัน กันไวหกแสนบาท โครงการที่ ๑๙๗ งานประเพณีลอยกระทง ผมเช่ือมั่นวาเปนงานที่มีคนไปเที่ยวจํานวน
มากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม มากกวางานอื่นเพราะวาเปนประเพณีที่เขาถือวาตองเปนการชะลางสิ่งไมดีไมงามออก
จากตัวเราเองหรือครอบครัวนะครับ เพราะฉะน้ันงานลอยกระทงในการจัดทุกครั้งเราจัดที่ริมคลองสมถวิล แตอยากจะ
เสนอแนะสวนทานนายกจะเอาดวยหรือไมผมไมทราบ ฝากทานประธานผมอยากจะเสนอแนะลอยกระทงปน้ี อยากให
ไปใชสถานที่มหาวิทยาลัยทองถ่ิน คือมหาวิทยาลัย  ราชภัฏมหาสารคาม ปน้ีนํ้าหวยก็เยอะสองฝง ไมตองใหนายชาง
บุญเรือง ทานโทษไปคุมการกอสรางที่ลง โดยไมตองจายงบประมาณในจุดน้ัน สถานที่สองฝงเปนคอนกรีตริมหวย ปน้ี
นํ้าเยอะเราประดับประดาไฟ ไปประสานกับเจาของสถานที่ เขายินดี แมกระทั่งเยาวชนที่อยูที่น้ัน เ ด็กนักเรียน
นักศึกษาเปนลูกหลาน อยากนอยที่สุดเขาก็เปนประชากรในเขตเทศบาลเรา เปนหมื่น ๆ กวาคน เขามีสามสิบสอง
ชมรม เรามีสามสิบชุมชนที่น้ีผมถามวาในถนนชุมชน ขบวนแหเราก็ไปประสานเขาไดในแตละคณะแตละสามสิบสอง
ชมรมน้ัน เขาก็ทําลอยกระทงอยูแลว แลวโดยปกติราชภัฏแตกอนจะทํากอนเราวันหน่ึง และเราอยากจะทําพรอมเขาก็
อยากจะใหทําพรอมเขาเราก็ไปประสานเขาผูบริหารของเขาผมเช่ือวาเติมที่ ผมเคยไปดําเนินการ มีสวนหน่ึงที่แยงบอก
วามันไกลชุมชนไมมีใครเดินไมเปนไรหรอกครับ แตเอาที่สะดวกสบายที่จอดรถจอดลาสะดวกสบายเงินในตรงจุดน้ีเรา
ไปจางมหรสพไปแสดง เอารูปทานนายกไปสนับสนุนวาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยทานกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ ได
รวมมือกับมหาวิทยาลัยทองถ่ิน จัดงานลอยกระทงใหมันคึกคักหามหรสพดี ๆ มาใส น้ีละครับก็ใกลแลวไปเตรียมการ
สถานที่ไมไดยากเลยตกแตง อยาเอาไปซ้ําเดิมมากนัก บางครั้งบางคราวก็ถามบาง บางทีก็ถามมาวาแตกอนแตเดิม
ทานประธานเปนนักรองบันทึกแผนเสียงอยูแลว แตกอนผมเคยจัดในสมัยกอนก็มีการประกวดรองเพลงรองทุง เขาไป
น่ังฟงกินอาหารอรอย ใหมันไดบรรยากาศ พระจันทรเต็มดวงฟงเพลง อยางนอยความแกก็จะไดยนลง ใครฟงเพลงไม
เพราะก็เตรียมไปเผา เพราะฉะน้ันบรรยากาศมันดีเราก็ทําดําเนินการตรงจุดน้ีมันแออัด บางทีฝนตกลงมาทานประธาน
เห็นอยูใชไหมเอาวัสดุขนเขาไปแลวมันแออัดนะครับ ก็ฝากทานนายกนะครับ ชุมชนเราบางทีตองไปซื้อกระทงนะครับ 
กระทงจากนักศึกษาอยูแลว ถาผมถามบอกวาถาใหแตละชุมชนไปประสานกับนักศึกษาชมรมเขา ชวยอุดหนุนเขาไป
ในเงินงบเราไมเสียหาย และก็ไมผิดระเบียบดวยเขาทํากระทงอันเดียว แลวเราไปรวมชมรมน้ีก็นาควิชัย ชมรมนี้ก็ศรี
สวัสด์ิ คณะนิติศาสตรก็ศรีสวัสด์ิ รัฐศาสตรกับนาควิชัย พี่นองประชาชนอยากจะเขารวมก็ข่ีรถกันไป สบายไมตองหวง
เด็กมันทําสวยงามอยูแลวก็แขงขันกัน ตอนเย็นก็มีสวนทานจะจัดอาหารก็ไปสถานที่ก็กวางขวาง นะครับก็ฝากทาน
นายกต้ังเปนขอสังเกต สวนทานจะเอาหรือไมผมก็ไมวาอยางนอยที่สุดก็เปนขอเสนอแนะ มันก็เกิดประโยชนกับทุก
ฝาย สําหรับงบตาง ๆ  น้ัน ทีน้ีมาถึงรถดูดโคลนน้ียอดสูง ของโครงการที่ ๒๗๒ ราคาสิบลานบาท สมัยน้ันคือของเราก็มี
อยูคันหน่ึง ราคาย่ีสิบลานบาท ครับทานประธาน เพราะฉะน้ันคันเดิมก็ถือวาใชงานไดอยูบางสวน  ในสวนหน่ึงก็คือ
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อยากใหเพิ่มเติมในการดูดโคลน ในเมื่อทานเห็นความจําเปนในการพัฒนาบานเมืองเอาก็เอาไมไดวาอะไร อยากจะให
ทําใหครบทุกอยางเราก็ตองควบคูกันไปทุกดาน แตเอาถนนหนทางอยางดีใหไดมันก็ตองในบานในอะไรตัวเองใหมัน
สะดวก บางครั้งบางคราวก็ฝากวาจริง ๆ โครงการตาง ๆ ก็ไดรับความเห็นชอบก็ทานเองก็ไดนําเสนอจากทานสมาชิก
สภาเทศบาลแตละทาน ก็ในโครงการเบื้องตนที่ทานก็ไดเสนอความคิดที่ทานทําเปนญัตติเสนองบประมาณรายจาย
ประจําป ๖๑ เพื่อจะนําเสนออนุมัติในหลักการในวาระที่ ๑ ตอสภาอยูแลว ซึ่งกระผมก็ต้ังขอสังเกตและใชเวลาของ
สภาไปพอสมควร ก็ต้ังขอสังเกตในความคิดเห็นแตในหลักการผมก็อนุมัติแลว เพราะวาเปนประโยชนบางโครงการ
อาจจะไมเห็นดวยแตก็ยํ้าเน่ืองจากเปนโครงการที่สภาอนุมัติ ยํ้าแลวยํ้าอีกวาคนที่จะอนุมัติไปคือคณะผูบริหาร 
ทายที่สุดน้ีในฐานะที่เปนตัวแทนพี่นองประชาชนก็ฝากทานประธานผานไปถึงทานนายก ก็อยากจะใหใชงบประมาณ
รายจายที่เปนงบภาษีอากรของพี่นองประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอพี่นองประชาชนโดยสวนรวมครับ ครับขอ
อนุญาตใชเวลาในสภาเพียงแคน้ีครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ  เชิญคุณธงชัย  ใหมคามิ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายธงชัย  ใหมคามิ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
สมาชิกสภาเทศบาล     ทานคณะผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามที่รักเคารพย่ิง กระผมธงชัย  ใหมคามิ สมาชิก 
   สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดฟงทานสุรชัย        
ชูปฏิบัติ ขออนุญาตที่ตองเอยช่ือทาน วันน้ีทานไดช้ีใหสภาไดเห็นทุกมิติน้ันยอมแสดงวาทานรอบรู ทานมีประสบการณ
เย่ียม แลวก็ทานไดแสดงขอคิดเห็นเพื่อใหสภาใหคณะผูบริหาร ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของไดนําไปเปนทัศนคติ หรือ
เปนแนวทางบางสิ่งบางอยางประกอบในการบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา ก็ตองกราบขอบพระคุณทานไว 
ณ โอกาสน้ีดวยนะครับ ทานพูดไดดีมาก ชัดเจนมีรูปแบบในฐานะที่ผมก็เคยเปนเพื่อนรักกับทาน เรียนมาดวยกันก็ช่ืน
ชมทาน ในสวนน้ีขอบคุณทานอีกครั้งหน่ึง และอีกสวนหน่ึงน้ันก็ตองขอกราบขอบพระคุณคณะทํางานรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่พยายามทําหนาที่ของทานอยางเต็มความรูความสามารถ เต็มเวลา ทั้ง ๆ 
ที่เปนเวลาที่กระช้ันชิดอยางย่ิง ซึ่งทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และคณะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ ในการทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไดพยายามทํา ไดพยายามคัดกรอง คัดเลือกเอาโครงการที่เดน ๆ เปนประโยชนตอพี่นองประชาชนโดย
สวนรวมสวนใหญเปนสําคัญมาเปนที่ต้ังเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามไปสูมิติแหงความรุงโรจนใกลเคียงกับ
เมืองใหญ ๆ ซึ่งเปลี่ยนแลวปรับแลวปรับอีกหลายครั้งกวาจะแลวเสร็จเปนรูปรางก็ยังจะตองมีสวนที่ตองติตองชมอีก
มาก แตถึงอยางไรก็ตาม ทานสุรชัย ขออนุญาตเอยช่ือทานอีกที่ทานช้ีใหเห็นวาบางโครงการน้ันต้ังไวเพื่อเอาใจ เวลา
จะทําจริงก็เปลี่ยนคําช้ีแจงมาต้ังจายเปนรายการใหมก็ได น้ันหมายความวาเปนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพก็ถูกตอง
ของทานนะครับ ผมเช่ือมั่นและมั่นใจวาทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  และคณะผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่
พนักงานขาราชการเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานมีสวนอยากรูอยากเห็น อยากทําใหเมืองมหาสารคามเปน
เมืองที่สงางามโดดเดนอยูดวยกันอยางมีความสงบสุข น้ันคือมิติน้ันคือความคิด น้ันคือสิ่งที่เราทุกทานตองการ ถึงบาง
ทานอาจจะไมใชคนมหาสารคามโดยกําเนิด ถึงจะมาอยูที่น้ีแลวก็มาอยูนานจนเกิดความรักความช่ืนชม ความยินดีวา
เราก็คือเลือดเมืองมหาสารคามในสวนหน่ึง ขอบพระคุณทานที่ไดพยายามในสิ่งน้ี ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดฟง
ทานนายก นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และผมไดอานจากเอกสารรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดทราบไดรู
ไดเห็นไดพอเขาใจ สวนหน่ึงที่ผมเห็นผมรูผมทราบและเขาใจ ก็คือสถานะการคลัง สถานะการคลังของเทศบาลเมือง
มหาสารคามน้ัน ในรายงานทานบอกวามีเงินฝากธนาคาร ๓๓๘,๙๕๐,๖๙๙.๖๐ บาท มีเงินสะสม จํานวน 
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๑๕๒,๙๙๖,๘๓๓.๙๖ บาท มีเงินสํารองเงินสะสม จํานวน ๙๖,๐๔๕,๑๕๘.๑๓ บาท น้ันยอมแสดงวาสถานะการเงิน
การคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคามมั่นคงดีครับทานประธาน และปน้ีคณะผูบริหารและทุกสวนทุกภาคสวนได
รวมกันคิดไดรวมกันทํารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังเอาไวที่ ๕๐๑,๙๙๙,๓๐๐บาท โดยแยกเปน 
งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๗๒,๒๔๒,๓๐๐ บาท และงบประมาณที่จายเฉพาะการ จายจากรายได งบกลาง งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบลงทุน และงบรายจายอื่น รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๒๙,๗๕๗,๐๐๐ บาทรวมทั้งสิ้นงบประมาณที่ ต้ังเอาไว 
๕๐๑,๙๙๙,๓๐๐ บาท ซึ่งถาเปรียบเทียบกับงบประมาณป ๒๕๖๐ ที่ผานมาน้ัน งบประมาณปน้ี ป ๒๕๖๑ ลดลงสิบ
ลานกวาบาท เห็นไดชัดเจน ถึงจะลดลงอยางไรก็ตามจากงบประมาณในการบริหารซึ่งมาต้ังในการบริหารรายจาย
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ น้ัน ทานนายแพทยกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ และคณะผูบริหารตลอดจนทุกสวนน้ันก็ยังดําเนินการ
บริหารงานภายใตกรอบนโยบายที่ต้ังเอาไวคือ นโยบายสี่คุณภาพ น้ันคือเมืองคุณภาพ สังคมคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ 
และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตองคกรเทศบาล ๓ สํานัก กับอีก ๖ กองฝาย โดยนโยบายหลักบวกกับหรือให
มันสอดคลองกับนโยบายจังหวัดและนโยบายระดับชาติ ถึงจะออกมาเปนโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนอยางแทจริงเปนประโยชนตอสวนรวม สวนใหญเปนสําคัญ 
ทานประธานที่เคารพครับผมไดดูจากรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ผมกลาพูดไดวาผมดูอยางละเอียด ซึ่งใชเวลา
สามวันสามคืน ทําใหทราบไดรูไดเห็นวาโครงการที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเรา
เช่ือมั่นและมั่นใจวาเปนองคกรคุณภาพ เหตุผลเพราะวารางวัลที่เราไดรับมีมากมายกําลังจะนําไปสูหน่ึงในสิบของ
ประเทศ ในเทศบาลเมือง และคาดวานาจะเปนเทศบาลนครอันใกลน้ี ทานประธานที่เคารพครับ งบประมาณป พ.ศ. 
๒๕๖๑ ใชงบประมาณในการบริหารนอยกวาป พ.ศ. ๒๕๖๐ แตโครงการที่พัฒนาเทศบาลและพัฒนาชุมชนทั้งสามสิบ
ชุมชนน้ัน มีถึง ๓๐๘ โครงการ ที่จริงแลวมันตองเปน ๓๐๙ โครงการ เพราะวาหลังจากที่ที่ทานเรียงมา ๑ ๒ ๓ ขอ ๔ 
ทานขามไป แตไมเปนไร จะช้ีใหเห็นวาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนโครงการ ๒๘๕ โครงการ ใชเงินงบประมาณถึง 
๑๔๓,๙๒๘,๘๐๐ บาท ปน้ีป พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๓๐๘ โครงการ ใชเงินงบประมาณนอยกวาปที่แลว คือ ๑๔๐,๔๒๗,๑๐๐ 
บาท น้ันยอมแสดงวาประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ แสดงวาผูบริหารและคณะผูบริหาร
ตลอดจนทุกสวนในการบริหารเย่ียม ผมขอช่ืนชม ทานประธานที่เคารพครับ ถาจะแยกออกแลวจะเห็นไดวาเงิน
รายจายใชเงินการบริหารเปนโครงการภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน ผมพอจะแยกใหเห็นภาพไดดังน้ี ๑. สํานัก
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีโครงการทั้งหมด ๕๘ โครงการ ๒. สํานักการชางมี ๑๙ โครงการ ๓. สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี ๖๕ โครงการ ๔. กองการศึกษา มี ๘๒ โครงการ ๕. กองคลังมี ๑๒ โครงการ ๖. กอง
กิจการสภามี ๖ โครงการ ๗. กองวิชาการและแผนงานมี ๒๙ โครงการ ๘. กองทะเบียนราษฎรมี ๑๕ โครงการ ๙. 
กองสวัสดิการสังคมมี ๒๑ โครงการ งบประมาณการบริหารที่ ๑๔๐,๔๒๗,๑๐๐ บาท โครงการทั้งหมดน้ีคาดวาจะเปน
การพัฒนางาน พัฒนาองคกรเทศบาล พัฒนาชุมชน ทั้ง ๓๐ ชุมชน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมสวนใหญเปน
สําคัญ ทานประธานที่เคารพครับมีหลายโครงการและทุกมิติในการบริหารน้ัน ไมวาจะเปนวัฒนธรรมประเพณี ไมวาจะ
เปนการบริหารโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปนการบริหารในดานการบริการชุมชน ไมวาจะเปนการบริหารจัดการใน
ดานสิ่งตาง ๆ ดานการศึกษา ซึ่งมีสวนที่สําคัญย่ิง ในการพัฒนาใหเจริญจะตองดูที่บุคลากรเปนสําคัญ เพราะวา
โรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคามไดพยายามพัฒนาโดยใชเม็ดเงินในการพัฒนาเปนจํานวนมาก และมีหลายโครงการ
ทําใหรูไดเห็นไดทราบวาทุกมิติของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใตกรอบการบริหารของทานนายแพทยกิตติศักดิ์  
คณาสวัสด์ิ  ในเม็ดเงินที่กําหนดไวถึงจะนอยนิด แตก็ใชเม็ดเงินอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา ในการลงทุนเปน  
อยางย่ิง มีโครงการที่เดน ๆ เปนประโยชนตอสวนรวมมาก หลายทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดดูไดเห็นไดอานไดศึกษา 
ผมจะไมขอลงไปในรายละเอียด แตผมจะขอช้ีใหเห็นในภาพรวมวาผมเห็นดวยกับทานสุรชัย ชูปฏิบัติ ที่ทานบอกวา
ควรที่จะมีการสงเสริมใหชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี โดยการทุมลงไป เม็ดเงินลงไป หรือสรางโครงการมากกวาน้ีใหพี่นอง
ชุมชนหรือประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีโครงการที่สําคัญเปนรูปธรรม นํามาซึ่งรายไดและก็แบงรายไดสวน
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หน่ึงใหกับคณะผูจัดทํา อีกสวนหน่ึงเปนเงินเก็บเงินออม แลวจะบริหารอยางไรก็วาไป นาจะมีหรือสงเสริม เพิ่มจํานวน
ตรงน้ีข้ึนไป ผมไดไปอบรมที่เทศบาลนครขอนแกน เขาบอกวาเทศบาลใหญในเทศบาลเล็กผมงง เทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญผมงง มันซอนกันไดอยางไร ผมไปน่ังไปทําความเขาใจ ไปพยายามดูพยายามศึกษา ทําใหเกิดความเขาใจ 
เมื่อเกิดความเขาใจผมจึงคิดวาเทศบาลเมืองมหาสารคามนาจะทําได ทานประธานก็ไปกับผมดวยกันวันน้ันผมจําได ก็
มีเจาหนาที่ของเราหลายทานไมขออนุญาตเอยช่ือทาน เขาบอกวาเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญคือ เทศบาลใหญคือ
เทศบาลเมืองมหาสารคามยอยไปที่ชุมชน ใหชุมชนเปนเทศบาลเล็ก บริหารจัดการในสวนที่ย่ืนญัตติไปใหภายใต
โครงการที่สภาหรือคณะผูบริหารเห็นชอบดวยกัน รวมกันการทําอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดเปน
รูปธรรมอยางชัดเจนจะเห็นไดวาปญหาของชุมชน ประธานชุมชนทานไมมีรายได ทานไมมีเงินคาตอบแทนตรงน้ีละจะ
เปนคาตอบแทนใหกับทาน ผมจะไมลงรายละเอียดผมช้ีใหทานประธานและที่ประชุมอันทรงเกียรติไดเห็นไดทราบแคน้ี
กอนครับ ผมใชเวลาไปมาก ดูจากเวลาแลวบางทานอาจจะมีปญหาดานสุขภาพรางกาย การรับประทานอาหาร ผมจะ
ไมใชเวลาอันน้ีมากผมเห็นดวยกับญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ 
วาระที่ ๑ น้ี ผมเห็นชอบดวย ขออนุญาตใชเวลาเพียงเทาน้ีครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็น  เชิญคุณสังคม  คําอินทร ครบั  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสังคม คําอินทร กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร กระผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล สังคม คําอินทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ขออนุญาตทานประธาน    
ขออภิปรายต้ังขอสังเกตกับเทศบัญญัติงบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พอสักเล็กนอยครับทานประธาน ถาจะยกมือใหผานไปเลยโดยไมแสดงขอคิดเห็นอะไร      ก็ยังไงอยูครับทานประธาน 
ทานประธานสมาชิกที่เคารพครับ จาก ๓๐๘ โครงการ หรือ ๓๐๗ โครงการ น้ัน รวมแยกออกเปน ๓ สํานัก และ ๖ 
กองฝายไดจัดทําโครงการตาง ๆ เมื่อกระผมดูจากภาคผนวก ถาจะเปดดูทั้งเลม ผมมีเวลานอยครับทานประธาน มี
เวลาไมเยอะเหมือนกับทานรองประธานสภา ขออนุญาตเอยนามทานธงชัย  ใหมคามิ ทานดูไดละเอียดถ่ีถวน สมแลว
กับทานไดตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม แตกระผมขอใชเวลาสักเล็กนอย เพื่อทําความเขาใจ 
ทานประธานสภาที่เคารพครับ โครงการตาง ๆ  ที่กระผมไดดูจากภาคผนวกที่ไดดูและไดต้ังขอสังเกต ลวนเปนโครงการ
ที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอทางราชการ และเปนประโยชนอยางย่ิงตอพี่นองประชาชนที่จะไดรับผลประโยชนนั้น แต
กระผมต้ังขอสังเกตวาทุกกองทุกสํานักก็เหมือนกับที่ทานสุรชัย ชูปฏิบัติ ขออนุญาตตองเอยนาม  คือการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศเยอะเกินไปครับทานประธาน ไมรูเปนเพราะอะไรเครื่องปรับอากาศพังตลอดหรือเปลาก็ไมรู แตผม
ต้ังขอสังเกตสํานักการชางที่ทุกปหรือปที่ผานมาเคยต้ังซือ้เลื่อยยนต แตปน้ีไมมี ผมจึงอยากขอฝากวาตกหลนหรือเปลา 
เพราะวาตัวน้ีเปนตัวสําคัญมาก สําหรับพี่นองประชาชนที่ใชงาน ผมวาปละสองเครื่องสามเครื่อง ยังจะพอมี อันน้ีไม
เห็น เวลาพี่นองประชาชนเดือดรอน ผมเปนหวงพี่นองประชาชน พี่นองประชาชนเดือดรอนจะตัดตนไมบางก็ตองไป
ซอมเลื้อยกอนครับทานประธาน น่ังซอมเลื้อยน่ังฝนฟนเลื้อยจนกระทั่งจะถึงเที่ยงถึงจะไดมีการดําเนินการตอไป ผมก็
ขอต้ังขอสังเกตอยางน้ี และทุกโครงการตาง ๆ ก็ถือวาเปนประโยชนอยางย่ิง กับราง      เทศบัญญัติฉบับน้ี ขอฝาก
ทานประธานไปยังคณะผูบริหารครับ โปรดไดนํารางเทศบัญญัติฉบับน้ีนําไปปฏิบัติ ใหเปนประโยชนสูงสุดตอพี่นอง
ประชาชนตอไป กระผมจึงเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติน้ีครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกครับ – ไมมี –   ทานเลขานับองคประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 



~ ๓๒ ~ 
 

นายศิระ  กัณหคุณ สมาชิกสภารวมทั้งทานประธานอยูในหองประชุม ๑๕ ทาน ครับ 
ผอ.กิจการสภา 
เลขานุการสภาฯ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกอยูในหองประชุมทั้งหมด ๑๕ ทาน กระผมขอเรียนถามทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล   ทานใดเห็นดวยกับญัตติน้ีของทานนายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีเมือง 
 มหาสารคาม เรื่องเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาชิกทานใดเห็นดวยโปรด
กรุณายกมือครับ 
 
นายศิระ  กัณหคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเห็นดวย ๑๔ ทานครับ ๑๕ ทาน รวมทัง้ทานประธานครับ 
ผอ.กิจการสภา  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกเห็นดวย ๑๕ เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเห็นดวยกับญัตติทาน
ประธานสภาเทศบาล นายแพทยกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ดวยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 
ไดมีคะแนนเสียงขางมากครับตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว ผานวาระแรกข้ันรับหลักการ  
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในญัตติทานนายแพทยกิตติศักด์ิ        
                    คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในญัตติขอเสนอญัตติ   

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                    พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระแรกขั้นรับหลักการ ดวยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง  
                    ไดมีเสียงขางมากตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว 
 
 

วาระท่ี ๒ ขั้นตอนการแปรญัตติ 
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูวาระที่ ๒ ข้ันตอนการแปรญัตติใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมแหงน้ี 
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสังคม  คําอินทร ครับ 
 

นายสังคม คําอินทร กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสังคม  คําอินทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ กระผมขอเสนอ 
คุณสุภาพร  ทองสุริยชัยศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอผูรับรองครับ – ถูกตองครับ -  ผมจะถามเปนราย ๆ  ไปนะครับมีสมาชิกทานใดจะเสนอใครอีก 
ประธานสภาเทศบาล         ไมครับใครเห็นดวยกับคุณสังคม  คําอินทร ที่เสนอคุณสุภาพร  ทองสุรชัิยศรี เปนคณะกรรมการ 
แปรญัตติ โปรดกรุณายกมือครับ 
  

นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทานครับ 
ผอ.กิจการสภา 
เลขานุการสภาฯ  



~ ๓๓ ~ 
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทาน ผานไดคะแนนเสียงขางมากในสภา   ทานที่สองจะเสนอใครอีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล ใครครับจะเสนอใครตออีกครับ เหลืออีกสองทานครับเชิญคุณปรีดา  รินทะรึก ครับ  
 
นายปรีดา  รินทะรกึ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการงานที่เคารพรักครับ กระผมนายปรีดา  รินทะรึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
มหาสารคาม เขต ๒ ผมขอเสนอทานพยงค  ทัพเจริญ เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอผูรับรองครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไมครับ –ไมมี- ผมขอญัตติในที่ประชุม คุณปรีดา    
ประธานสภาเทศบาล รินทะรึก เสนอคุณพยงค  ทัพเจริญ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ใครเห็นดวยโปรดยกมือครับ 
  
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทานครับ 
ผอ.กิจการสภา  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทาน ไดมีเสียงขางมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว 
ประธานสภาเทศบาล         ไดสองทานเหลืออีกหน่ึงทานคณะกรรมการแปรญัตติใครจะเสนอครับ เชิญคุณพยงค  ทัพเจริญ 
 
นายพยงค  ทัพเจริญ ผมนายพยงค  ทัพเจริญ ขอเสนอนายบัญฑิตย  สาคะรังค ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอผูรับรองครับ -ถูกตองครับ- ใครเห็นดวยกับคุณพยงค  ทัพเจริญ ครับ ที่เสนอคุณบัญฑิตย สาคะรังค 
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ โปรดกรุณายกมือครับ 
 
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทานครับ 
ผอ.กิจการสภา  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกเห็นดวย ๑๔ ทาน เปนเสียงขางมาก บัดน้ีเราไดคณะกรรมการแปรญัตติแลว ๓ ทาน
ประธานสภาเทศบาล คือ ๑.คุณสุภาพร  ทองสุรชัิยศรี ๒.คุณบัณฑิตย  สาคะรังค  และ ๓.คุณพยงค  ทัพเจริญ  และน้ี 
คือคณะกรรมการแปรญัตติ ใหคณะกรรมการแปรญัตติทําหนาที่ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ใหครบตามเวลาที่ระเบียบขอบังคับตาม
กฎหมาย ใหผูที่จะเสนอการแปรญัตติหรือแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติเสนอตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไดตามระเบียบ  
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน     
                    ๑.นางสุภาพร  ทองสุริชัยศร ี สมาชิกสภาเทศบาล 

๒.นายบัญฑิตย  สาคะรังค  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.นายพยงค  ทัพเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

                    ดวยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไดมีเสียงขางมากตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกทานใดจะเสนอกําหนดการประชุมสภา วาระ ๒ วาระ ๓  เชิญคุณธงชัย  ใหมคามิ  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายธงชัย  ใหมคามิ เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ กระผมธงชัย  ใหมคาม ิ
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ผมใครขอเสนอวันประชุมในวาระที่สอง    
และวาระสาม ในวันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ขอผูรับรองครับ –ถูกตองครับ- มีใครจะเสนอเปนอยางอื่นครับ ผมขอเสียงในที่ประชุมครับ ใคร
ประธานสภาเทศบาล เห็นดวยกับคุณธงชัย  ใหมคามิ ระเบียบวาระที่สอง ข้ันแปรญัตติ วาระที่สามข้ันลงมติ กรุณา 
ยกมือครับ 
  
นายศิระ  กัณหคุณ มีสมาชิกเห็นดวย ๑๓ ทานครับ 
ผอ.กิจการสภา  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี มีสมาชิกเห็นดวย ๑๓ ทาน เปนวาที่ประชุมไดมีมติเห็นดวยใหกําหนดประชุมพิจาณารางแปร 
ประธานสภาเทศบาล        ญัตติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
  
          มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดมีมติเห็นดวยใหกําหนดประชุมพิจาณารางแปรญัตติ 
                                                            งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ ๒ วาระ ๓                              
                                                            ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลเมือง 
        มหาสารคาม  ดวยคะแนนเสียง ๑๓  เสียง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เขาสูระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ผมขอยกไปประชุมในครั้งหนาครับประชุมวันที่  ๒๓ 
ประธานสภาเทศบาล สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุมสภาเทศบาล กําหนดวัน เวลาแปรญัตติเริ่ม
ต้ังแตวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ วัน เปดประชุมวาระสอง  วาระสาม วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุมสภาเทศบาลแหงน้ีครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ทานผมขอปดการประชุมในวันน้ีครับ 
 
 
ปดการประชุมเวลา  ๑๔.๓๙  น. 



~ ๓๕ ~ 
 

 


