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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

----------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

    ๑. นายถนอม  รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๒. นายธงชัย  ใหม่คามิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๓. นายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๔. นางวิมาลา จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๕. นายบุญเรือง แสนผุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๖. นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหาสารคาม  
    ๗. นายสุทัศน์  ไชยบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๘. นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๙. นายปรีดา  รินทะรึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๐. นายสุรชัย ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๑. นายบัณฑิตย ์ สาคะรังค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๒. นายสังคม ค าอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๓. นายพยงค์ ทัพเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๔. นายสุรชัย ชมภูนุช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๕. นายสุขสรร อนุแก่นทราย หน.ฝ่ายกิจการสภา/เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.  นายชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม            - ลาป่วย –  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายสายยันต ์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 
 ๒. ดร.ศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
    ๓. นายโกพัสต ์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๔. นายอรรถพล แก้วมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๕. น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. นายน าโชค ใจทาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๗. นายสวัสดิ ์ ชะนะพิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๘. นางเพ็ญนี สุค าภา ผู้อ านวยการกองวิชาการและวางแผน 
 ๙. นายปราการ สุโพธ์ิค า ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑๐. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
 ๑๑. ว่าที่ร้อยตรี พนาดร   บัวหลวง ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
 ๑๒. นายคณภัทร บุญศรี ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
 ๑๓. นางนัฎฐิยา โยมไธสง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
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 ๑๔. นายสมบัติ สันค า ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๕. นางถนอมจิต  ชนะบุญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๑๖. นางทองมี สวมสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการสาธารณสุขฯ 
 ๑๗. พ.จ.อ.อ านาจ ล  าชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  
 ๑๘. นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๙. นายนพรัตน์ หันนะเว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
 ๒๐. นายพลวัฒน์ นามบุรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒๑. นายสันติสุข วรรณศรี นายช่างโยธา อาวุโส (แทน โยธาธิการ จว.มค.) 
 ๒๒. นายทินกร ปัญลพวังกร ตัวแทน บริษัทแสงมิตร อิเล็คตริก จ ากัด 
 ๒๓. จ.ส.อ.นิคม อภัย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
 ๒๔. น.ส.จิรัฐิพร จงรักษ์ นักการ 
 ๒๕. นายสิทธินนท์ เทพบ ารุง นักการ 
 ๒๖. นายธนพล บัวพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒๗. นางสมปอง สารภักดี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นางภาวด ี การด ี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นางสาวศรัญญา สมศรี ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
 ๓๐. นายณัฐพล ก๋งเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓๑. นายกุศล เหล่าพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (เครื่องเสียง) 
 ๓๒. นายพิชัย จันทวัต ลูกจ้างประจ า 
 ๓๓. น.ส.ศิรินาถ เลพล พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔. นางณฐนน สุขสด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 ๓๕. นางพัฒนี ไชยหาญ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๖. นายธนินทร์ ทุมนาม พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗. น.ส.พนิตพิชา โคตรโสภา พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘. นายล าพวน พันวาสนา ลูกจ้างประจ า 
 ๓๙. นายณัฐพล อรรคฮาตศรี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๐. นางบุษยารัตน์ ไชยทาสี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๑. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๔๒. นายยศศิริ ประภาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ๔๓. น.ส.สกุลรัตน์ ละภักดี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๔. น.ส.ณัฐกฤณา ชารี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๕. น.ส.นภาภรณ์ ทวยภา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 ๔๖. น.ส.นิตยา สีจันฮด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๔๗. น.ส.กานดา จ านงภักดิ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๘. นางนิตยา พลวุธ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๙. นายศราวุธ สิทธิ นายช่างโยธาช านาญงาน 
 ๕๐. นายสันต์ เจริญบุญ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) 
 ๕๑. นายวิทยา จันทร์พิมาย พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๕๒. นางศรีอัมพร วรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ๕๓. นางสมศรี เหล็กศรี พนักงานจ้างทั่วไป 
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 ๕๔. นายสมเกียรติ เตียงพลกรัง ลูกจ้างประจ า 
 ๕๕. นางเมริสา  อโนราช พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) 
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐ น. 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  ก็ขอสวัสดคีรับทุกท่าน  ขณะนี ได้เวลาแล้ว ขอกราบ  
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านถนอม  รัตนมุลตรี  ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันที่  ๒๒  
มกราคม  ๒๕๖๔  ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานอยู่ในห้องประชุม  ๑๔  
ท่านนะครับ  ครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ๑.๑ ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   ด้วยจังหวัดมหาสารคาม  ได้รับค าร้องจากประธานสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให้
สภาเทศบาลพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   และในสภาพพื นที่จริงเกิดความคลาดเคลื่อนในการด าเนินโครงการก่อสร้าง  จึงจ าเป็นต้อง
เสนอต่อสภาแก้ไขเทศบาลเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงในรายจ่ายที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.
๒๕๖๒  และข้อ ๓๖ (๒)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเปิดและเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสาราคาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ตั งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔       มี
ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม ๒๕๖๔   ลงช่ือ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดมหาสารคาม   
   ๑.๒  การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันน้ี  มีการถ่ายทอดทางระบบ
เสียงไร้สายตามชุมชนต่าง ๆ   ถ่ายทอดสดผ่านทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อย
ใจชาวเทศบาล  รวมทั งสื่อต่างๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ใน
ระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ินด้วย  ขอขอบคุณครับ 
   ๑.๓  ขอแนะน าเจ้าหน้าท่ี  พนักงานเทศบาล  รับโอนย้ายมาใหม่ 
    (๑) รับโอน  นางเพ็ญนี  สุค าภา   พนักงานเทศบาล   ต าแหน่งหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง  กองวิชาการและ
แผนงาน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
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    (๒) รับโอน  นายสวัสดิ์  ชะนะพิน  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กอง
การศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   
    (๓)  นายสมบัติ  สันค า  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ       
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม    
 ๑.๔  ขอหารือ แก้ไขปรับปรุง  กฎหมาย/ระเบียบฯ  ท่ีใช้อ้างอิงในญัตติครั้งท่ีผ่านมา 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   ที่ผ่านมา  ที่ประชุมสภาได้พิจารณาอนุมัติญัตติ  รวมทั งสิ น  
๑๑  ญัตติ   ซึ่งในระหว่างห้วงเวลาที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อประธานสภาเทศบาล  รวมถึงน าส่งเอกสาร
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ได้มีการปรับปรงุระเบยีบ/กฎหมาย  ที่ใช้อ้างอิงในญัตติบางญัตติ    โดย
มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   และให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓   แทนระเบียบฯเดิม    
 ซึ่งในกรณีนี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม   ขอ ๕   ได้ก าหนดหลักการไว้ว่า  “เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี หรือ กรณี
ท่ีไม ไดก าหนดไวในระเบียบน้ี  ให้ประธานสภาทองถ่ินเปนผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางกอน  แลวให้
ประธานสภาท้องถ่ินน าขอโตแยงที่เกิดขึ นเสนอ    ตอผูวาราชการจังหวัด ค าวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหใช้
บังคับได เฉพาะในการประชุมคราวนั น และให ผู วาราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล าวตอปลัด
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  ดังนั น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง   กระผมจึงขอ
วินิจฉัยน าเรียนหารือที่ประชุม  และขอมติที่ประชุมให้แก้ไขข้อกฎหมายอ้างอิงให้ถูกต้อง  ในรายการดังต่อไปนี  

(๑) ขอแก้ไขการอ้างอิงระเบียบฯ  (แก้ไข ปี พ.ศ.  และแก้ไข  ข้อ) 
ในญัตติที่ ๑  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท) ส านักการช่าง   
ข้อกฎหมายอ้างอิง  เดิม  คือ ข้อกฎหมายอ้างอิง  ใหม่   แก้ไขเป็น 
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ ๓๑  
 
ข้อความคือ  “ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายเวลา 
เบิกตัดปี” 

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓  หมวด ๔  ข้อ ๓๐  
 
ข้อความคือ   “การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงิน  หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว                     จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน” 

 (๒) ขอแก้ไขการอ้างอิงระเบียบฯ   (แก้ไขเฉพาะ  ปี พ.ศ.)  จากญัตติที่ ๒ – ญัตติที่ ๗  ดังนี  
- ในญัตติที่  ๒  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักปลัดเทศบาล(ระเบียบฯ  ข้อ ๒๙) 
   - ในญัตติที่  ๓  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๙ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท) ส านักการช่าง(ระเบียบฯ ข้อ ๒๙) 
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   - ในญัตติที่  ๔  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๘ โครงการ จ านวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท) กองการศึกษา 
(ระเบียบฯข้อ ๒๗) 
 - ในญัตติที่  ๕  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท) กองการศึกษา  
(ระเบียบฯ  ข้อ ๒๗) 
                     - ในญัตติที่  ๖  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๑๓๗,๕๐๐ บาท) ส านักปลัดเทศบาล  
(ระเบียบฯ  ข้อ ๒๗) 
   - ในญัตติที่  ๗  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาท) ส านักการช่าง  
(ระเบียบฯ  ข้อ ๒๗) 
***โดยขอแก้ไข ปีพุทธศักราช   ของระเบียบฯ  แต่ยังคงอ้างอิงในข้อเดิม  ดังนี  
อ้างอิงระเบียบฯ ปี พ.ศ.เดิม  คือ อ้างอิงระเบียบฯ ใหม่   แก้ไขเป็น 
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓   

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓   
 

 
จึงขอน าเรียน หารือที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ในการอ้างอิงระเบียบฯ ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบฯ/กฎหมายที่ใช้อ้างอิงในญัตติที่ผ่านมา     
เชิญครับ เชิญ  คุณธงชัย  ใหม่คามิ  ครับ    
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมนายธงชัย  ใหม่คามิ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๑  ท่านประธานที่เคารพครับ  เมื่อได้ฟังท่านประธานอ่านระเบียบ
ข้อบังคับเอกสารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จะใช้อ้างอิงใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์และถูกต้องผม
เห็นด้วยครับท่านประธานครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี            มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ผมขอเสนอขอ 
ประธานสภาเทศบาล  มติในการประชุมเลยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุง  
กฎหมาย/ระเบียบฯ  ที่ใช้อ้างอิงในญัตติครั งที่ผ่านมา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยโปรดกรุณายกมือครับ 
 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย มีท่านสมาชิกสภาเห็นชอบด้วย  ๑๓  ท่านครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี            มีสมาชิกสภา  เห็นชอบด้วย  ๑๓  ท่านนะครับ  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล    
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุง  กฎหมาย/ระเบียบฯ  ท่ีใช้อ้างอิงในญัตติครั้งท่ีผ่านมา 

จาก  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓    
เป็น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งท่ีผ่านมา 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี  
        พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี        เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่ผ่านมา  
ประธานสภาเทศบาล        ข้อ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ ครับเชิญครับ 
 
นายพยงค์  ทัพเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   และหัวหน้าส่วนการ 
งานที่รักและเคารพทุกทา่น  กระผมนายพยงค์  ทัพเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓  ผมขอสรปุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดังนี    คณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คณะที่  ๑  ได้มาปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม   คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ระหว่างวันที่  ๗ – 
๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ  กองกิจการสภา   เทศบาลเมืองมหาสารคาม   
เป็นเวลา  ๓  วัน   มีผู้เข้าประชุมมีดังนี   ๑. นายพยงค์  ทัพเจริญ   ๒. นายปรีดา  รินทะรึก   ๓. นางวิมาลา  จงรกัษ์   
คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วได้มีมติแต่งตั งให้ 
 ๑. นายพยงค์  ทัพเจริญ  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. นายปรีดา  รินทะรึก  เป็นกรรมการ 
 ๓. นางวิมาลา  จงรักษ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าว  ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย  
และได้ตรวจทาน  ปรับปรุงแก้ไข จนเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว  จึงมีมติให้น ารายงานการประชุมฯ  เสนอต่อสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป  ลงช่ือ  นายพยงค์  ทัพเจริญ  ประธานกรรมการ  
นายปรีดา  รินทะรึก  กรรมการ  และนางวิมาลา  จงรักษ์  กรรมการและเลขานุการ  ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไข  หรือเพิ่มเติมครับเชิญครับ  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกรุณายกมือครับ   
 



~ ๗ ~ 

 

นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  ๑๓  ท่าน  ครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาเห็นด้วย  ๑๓  ท่านนะครับ  เป็นอันว่าสมาชิกสภารับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล ดังกล่าว  ได้มีเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้นะครับ 
 
 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  ๑๓  ท่าน   เห็นชอบในระเบียบวาระท่ี  ๒ ข้อ ๒.๑ 
 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔   
 ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประชุมเมื่อวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ได้มีคะแนนเสียง  จ านวน ๑๓ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม  วันนี มีสมาชิกสภาย่ืนกระทู้ ๑  กระทู้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล คือคุณสุรชัย  ชูปฏิบัติ  ผมขอเชิญเจ้าของกระทู้เลยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ    
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ  
สมาชิกสภาเทศบาล หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนการงานที่รักและเคารพครับ  
กระผมสุรชัย  ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ผู้ยื่นกระทู้ซึ่งกระทู้ของผมที่ได้น าเรียนท่านประธานสภาฯ 
เพื่อจะสอบถามในการก่อสร้างคลองสมถวิล  ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการและเป็นการก่อสร้างที่ถือว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนคลอง  โดยเฉพาะเป็นข้อสงสัยอย่างมากมายของพี่น้องและทุกคนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ว่าตั งแต่มีการด าเนินการตั งแต่ปี ๒๕๖๐ ปีนี ก็ ๒๕๖๔ แล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ และมีข้อสงสัยจากพี่
น้องประชาชนในหลายส่วนว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างไร  ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาตัวแทนมาจาก
พี่น้องประชาชนจึงได้ยื่นกระทู้ถามต่อท่านประธานสภา  และได้ประสานทางท่านปลัดเทศบาลฯ เพื่อจะได้ให้
ประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งวันนี ก็ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ส่งท่านนายช่างโยธาอาวุโส คือท่านสันติสุข  วรรณศรี ที่จะมาตอบข้อชี แจงสงสัย  
ทั งหมดที่ผมจะถาม คงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะครับก็คงจะต้องเป็นพี่น้องประชาชนด้วย  โดยเฉพาะวันนี ถ้า   
หากว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังอยู่นั นก็คงจะทราบรายละเอียดไปด้วยกันเลย และก่อนที่จะมีการสอบถามก็ขอ
อนุญาตท่านประธานให้ท่าน สท.กิตติศักดิ์  นาคะพงษ์  ได้แจกจ่ายรูปภาพที่ไปถ่ายมาซึ่งจะให้ท่านสมาชิกและก็
ท่านที่อยู่ในที่ประชุมได้เห็นได้รับทราบแลว้จะได้เหน็ภาพ  ตามเรื่องราวนี ไปด้วย  และก่อนที่ผมจะได้สอบถาม ผม
จะขออนุญาตท่านประธานสภาเพื่อจะให้ ท่านธงชัย  ใหม่คามิ  สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้เกริ่นน าที่ไปที่มาของประวัติคลองสมถวิล  เพราะบางทีท่าน
ปลัดเทศบาลเอง  หรือท่านหัวหน้าส่วนการงานที่ทา่นย้ายมาใหม่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรอืทราบอยู่แลว้ หรอื
พี่น้องหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไป หรือช่ือตั งมายังไง  ก่อสร้างมายังไง  ท ามายังไง ใครเป็นคนท าเพือ่
ความเข้าใจทั งหมดเสียก่อน  แล้วผมถึงจะถามตามกระทู้  ก็ขออนุญาตครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี ครับก่อนที่จะอ่านกระทู้ถามของท่านสุรชัย  ชูปฏิบัตินะครับ  ก็อยากให้พี่น้องที่รับฟัง 
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ประธานสภาเทศบาล การถ่ายทอดสดหรือถ่ายทอดเสียง  ได้รับทราบว่าประวัติศาสตร์ของคลองสมถวิลมา
เป็นอย่างไร  ขอเชิญท่านธงชัย  ใหม่คามิ  ครับ   
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา  
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม  ท่านคณะผู้บริหารที่รักและเคารพยิ่ง  กระผมนายธงชัย  ใหม่คามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  เขต ๑  ท่านประธานที่เคารพครับ  ท่านสุรชัย  ชูปฏิบัติได้ขออนุญาตท่านประธานได้ให้กระผมน า
เรียนประวัติศาสตร์คลองสมถวิลว่ามีความเป็นมาอย่างไร  ให้ที่ประชุมอันทรงเกียรติได้ทราบ  และพี่น้องที่รับฟัง
การถ่ายทอดได้ทราบและเข้าใจตรงกัน  ท่านประธานที่เคารพครับต้องขอขอบคุณท่านสุรชัย  ชูปฏิบัติ  ที่ให้
กระผมน าเรียนประวัติคลองสมถวิล  ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ด้วย   ความเป็นมาของคลองสมถวิล  เมือง
มหาสารคาม  ตอนสมัยที่ผมได้เรียนในระดับปริญญาตรี  ได้เรียนรู้ได้ทราบ  ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคลองสมถวิลนี   
ได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ที่ได้คิดริเริ่ม และผู้ปฏิบัติในการขุดคลองเปน็อย่างดี  ก่อนอื่นนั นต้องขอขอบคุณบรรพ
ชน คุณปู่ คุณย่า คุณคา คุณยาย พี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดคลองสมถวิลนั นด้วยมือสองข้างกบัจอบ
และเสียม  หยาดเหงื่อแรงกายด้วยความยากและล าบากเพื่อประโยชน์สุดของสว่นรวม เพื่อเป็นสมบัติอันล  าค่าของ
เมืองมหาสารคาม เพื่อลูกหลานชาวเมืองมหาสารคามและที่ส าคัญยิ่งเพื่อประโยชน์สุขของชาวเมืองมหาสารคาม
ทุกคน  ผมและชาวเมืองมหาสารคามรู้สึกส านึกในบุญคุณของท่านหาที่สุดมิได้  จะปกปักรักษาคลองสมถวิลเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  คลองสมถวิลเป็นคลองขุดที่เกิดขึ นในสมัย  ท่านหลวงอังคณานุรักษ์ เป็นข้าหลวง
ประจ าจังหวัดมหาสารคาม ท่านหลวงอังคณานุรักษ์ หรือพลเอกสมถวิล เพทาค า ช่ือนามสกุลของท่าน ถ้าต าแหน่ง
ในปัจจุบันนี ต าแหน่งของข้าหลวงก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด หลวงอังคณาอนุรักษ์หรือชาวเมืองมหาสารคาม นายก
นั นเรียกนามท่านย่อๆว่า หลวงอัง ก็คือร้อยเอกสมถวิล  เพทาค า หลวงอังคณาอนุรักษ์ ท่านเป็นข้าราชการใน
กระทรวงมหาดไทย ได้รับแต่งตั งให้มาเป็นข้าหลวงประจ าจังหวัดมหาสารคาม ท่านได้มาบริหารบ้านเมือง
มหาสารคาม ให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้มาสร้างประวัติศาสตร์ ให้กับเมือง
มหาสารคามร่วมกับพี่น้องชาวเมืองมหาสารคามในยุคนั น คือ ริเริ่มการขุดคลองนี ขึ นมา ท่านหลวงอัง ท่านได้
ประชุมหารือข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่า เมืองมหาสารคามนี กันดารน  า คือ มีแหล่งน  าน้อยไม่พอใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค ในที่ประชุมยุคนั นได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการขุดคลองเพื่อเก็บกักน  าเอาไว้ใช้ เจตนารมณ์
ในการขุดครองนั น ในที่ประชุมยุคนั นได้เขียนเอาไว้ชัดเจน ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรม หรือ
การเกษตร ข้อที่ ๒ เพื่อเป็นการขุดคลองเช่ือมต่อระหว่างลุ่มน  าห้วยคะคางเช่ือมต่อกับกุดนางใย ปีไหนฝนดีน  า
หลากน  ามากน  าจากห้วยคะคางก็จะไหลผ่านคลองนี ไปยังกุดนางใย แล้วก็ลงไปที่ลุ่มน  าชีต่อไป เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาน  าท่วมนะครับ นั่นคือเจตนารมณ์ในยุคนั น ซึ่งท่านได้มองการณ์ไกลมาก และยิ่งไปกว่านั นชัยภูมิหรือภูมิ
ประเทศของมหาสารคาม มีลักษณะเป็นกระทะคว่ าเวลาฝนตกน  าหลาก น  าจะไหลไปทุกทิศทุกทางไม่สามารถที่จะ
บริหารจัดการน  าได้ เมื่อขุดคลองตรงนี ขึ นก็จะเป็นการบริหารจัดการน  า เก็บกักน  าเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง นั่น
คือเจตนารมณ์และจุดประสงค์ ในการขุดคลอง การขุดคลองนั นในที่ประชุมจึงเลือกขุดในทางทิศใต้ ของเมือง
มหาสารคาม เริ่มขุดจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งเป็นการเช่ือมระหว่างห้วยคะคางกับกุดนางใย ซึ่ง
เป็นแหล่งน  าที่มีความส าคัญต่อพี่น้องชาวเขตเทศบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับ การขุดก็คือขุดด้วยจอบและเสียม ขุด
ด้วยความรักสามัคคี เพื่ออนาคต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชนในยุคนั น และอนาคตของเมือง
มหาสารคาม ในยุคต่อมา ท่านประธานที่เคารพครับ  วันดีเดย์คือวันที่ วันที่ ๘ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๗๗  ท่านหลวง
อังคณาอนุรักษ์ หรือร้อยเอกสมถวิล เทพาค า ข้าหลวงประจ าจังหวัดมหาสารคาม ได้อัญเชิญพราหมณ์มากระท า
พิธี กล่าวกับเทพบุตร เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั งหลาย ในสากลโลกนี มาเป็นสักขีพยาน ในการขุดนะครับ และยิ่ง
ไปกว่านั น ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากจังหวัดมหาสารคาม ๗๐ รูป เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์บิณฑบาตเพื่อเป็นสิริ
มงคลในการขุดเมื่อได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งท่ านก็ได้ขุดด้วยจอบเพื่อเป็นการเริ่มต้นการขุดคลองขึ นตั งแต่วันนั น 
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วันที่ ๘ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นมา และพิธีการอันศักดิ์สิทธ์ินี  ในขณะที่เริ่มขุดนั นฟ้ามืดคล้ายกับว่าจะมีฝน
ตก แต่ไม่ตก ทั งๆที่แดดเปรี ยงๆนั่นก็หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั นเพื่อประโยชน์สุขของชาวเมืองมหาสารคาม 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิก็เลือกอ านวยต่อการกระท าในครั งนั นก็อาจจะเป็นได้นะครับ ใช้เวลาในการขุดคลองประมาณเดือน
เศษ และพี่น้องประชาชนและข้าราชการในยุคนั น จึงขนานนามคลองนี ว่า คลองสมถวิล ในการขุดนั น คลองสม
ถวิลได้แบ่งการขุดออกเป็นช่วงๆ โดยแบ่งให้ คุ้มบ้านโนน คุ้มบ้านหนองข่า คุ้มบ้านข้าวห้าว คุ้มวัดทุ่ง คุ้มวัดเหนือ 
คุ้มวัดกลาลหรือคุ้มบ้านจารย์  โดยให้หัวหน้าคุ้มมอบให้พี่น้องประชาชนในแต่ละเขตมาท าหน้าที่ขุดด้วยหยาด
เหงื่อแรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์สุขในการที่จะท าให้เกิดประโยชน์ในยุคนั นด้วยในยุคนั นด้วย และอีกส่วนหนึ่ง ที่
มาร่วมขุดคลองก็คือคนที่ไม่มีเงิน หรือค้างช าระค่ารัชฎากร คือ ติดหนี ทางราชการมาขุดเพื่อใช้หนี นะครับ จนใน
ที่สุดก็ส าเร็จ ใช้เวลาประมาณเดือนเศษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับคลองนี จึงขนาดนามคลองดีว่า คลองสมถวิล 
เพื่อเป็นเกียรติ อันงดงามให้แก่ท่านร้อยเอกสมถวิล  เทพาค า หรือหลวงอังคณา อนุรักษ์สืบไป คลองสมถวิลจึงเปน็
คลองที่ลูกหลานชาวเมืองมหาสารคามช่ืนชม รักและห่วงแหน เป็นสมบัติอันล  าค่าของชาวเมืองมหาสารคามทกุคน 
เกิดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกคน ถ้าจิตวิญญาณของท่านได้ทราบโดยวิธีการใดก็ตามรับรู้ว่าลูกหลานชาวเมือง
มหาสารคาม พี่น้องประชาชนชาวเมืองมหาสารคาม จะช่วยกันปกปักดูแลรักษาคลองสมถวิลให้เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม ตลอดไปครับท่านประธาน 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี   ครับก็ได้ฟังประวัติย่อๆ ของคลองสมถวิลเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั น 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ต่อเลยครับ 
   
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ   เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุรชัย  ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม    
สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒  ก่อนที่จะถามกระทู้ มาถึงวันนี ทางส านักโยธาธิการและผังเมืองมหาสารคาม     
ได้ส่งท่านนายช่างอาวุโสมาตอบรายละเอียด ผมเช่ือว่ากระทู้นี ก็คงจะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ และผมก็
ขอขอบคุณท่านธงชัยในครั งนี  นะครับ และขอบคุณแทนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่หรือพี่นอ้ง
ที่รับฟังการถ่ายทอด ผมเช่ือมั่นว่าเทปบันทึกเสียงเรามีนั นจะได้น าไปเสนอ แล้วก็อย่างน้อยที่สุดผมเช่ือ มันว่า
หลายๆท่านได้ทราบประวัติ น าเรียนก่อนที่จะสอบถาม เพราะอยากจะให้ท่านทราบประวัติความเป็นไปเป็นมา 
วัตถุประสงค์ของที่ไปที่มาของคลองสมถวิลนะครับ ที่นี่นะครับเข้ากระทู้ถาม และในส่วนหนึ่งอยากให้เจ้าหน้าที่นะ
ครับที่เป็นปัจจุบัน ที่ถ่ายให้เห็นให้ลงด้วยในรูป สอบถามข้อที่ ๑ แบบแปลนการก่อสร้าง ที่ด าเนินการก่อสร้างใน
ขณะนี นั น หน่วยงานใดเป็นคนออกแบบการก่อสร้าง และได้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะออกแบบของพี่น้อง
ประชาชน ไปในเขตเทศบาล หรือตัวแทนพี่น้องประชาชน ว่าเหมาะสมกับการที่จะใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้ดีขึ นอย่างไร ผมจะถามรวมเลยนะครับ ๒ มีข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชน ซึ่งได้เห็นการ
ก่อสร้างในปัจจุบันนี นั น มีการน าดิน ไม่ว่าจะริมก็แล้วแต่หรือด้านนอกก็แล้วแต่ เพื่อจะอ านวยการในการตอก
เสาเข็ม ตอกเสาเข็มที่ด าเนินการเนี่ย แล้วก็ลงเอาไปในคลอง จนพี่น้องประชาชนนั นถามผมว่า คุณจะถมคลองหรอื
คุณจะท าอะไร ซึ่งจริงๆ วัตถุประสงค์ผมต้องถามครับเพราะเป็นหน้าที่ท่าน และผมเช่ือมั่นว่าท่านที่มาตอบเนี่ย
นายช่างไม่ได้เป็นคนออกแบบ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ต้องถามเพราะว่าได้เชิญท่านมาถาม เพราะว่าเท่าที่ทร าบ การ
ออกแบบนี่นั นผมได้น าเรียนว่า ต้องให้ท่านตอบมาครับว่า มันเป็นอย่างไรมาอย่างไร เพราะจริงๆ ขั นตอนจริงๆ 
คลองนี ก่อนที่จะด าเนินการอย่างนี นั น ที่ท่านตอกเสาเข็มออกมาน่ะ วัตถุประสงค์มันตื นเขินไหม น  ามันระบายไมไ่ด้ 
อย่างที่ท่านธงชัยบอกว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการบอกว่าอยากให้น  าจากที่ตะวันออกไหลลงมา สู่กุดนางใยเพื่อที่จะ
ระบายน  าเวลาน  าท่วมขัง ของเรามันเป็นเหมือนหลังจระเข้ถูกไหมครับ สรุปแล้วคลองแทนที่จะให้เกิดประโยชน์ 
คลองนี มันต้องมีน  านะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนคลองแล้ว แทนที่จะขุดลอกให้มันได้ระดับน  าให้มันไหล ก่อนที่น าเรียน
ประธานสภาฝ่ายเทศบาล ท่านมีการสอบถามในความคิดเห็นอย่างน้อยที่สุดพวกผมที่นั่งเป็นสมาชิกอยู่นี่ อาจจะ
ไม่ได้ว่าด้อยปัญญาอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องเสนอแนะว่า ก่อนที่ท่านจะน ามาพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ โครงสร้างอะไรก็
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แล้วแต่มารื อต้นไม้อะไรก็แล้ว แต่หลักใหญ่เขาต้องการให้มีน  า นี่คือคลอง เราไม่ต้องการอนุสาวรีย์ปูนที่มายื่น แล้ว
มันจะเกิดประโยชน์อะไรจากตรงนั น   แล้วผมจะถามแบบที่โชว์มาเนี่ยว่า เมื่อลงไปแล้วก่อสรา้งไปแล้วมีเคอเรจยืน่
ออกมาปูนย่ืนออกมา แล้วมีภาพออกมาในสื่อต่างๆ ว่าน  าใสคลองสวยคลองสวยน  าใสน  ามันจะมาจากไหน มันจะ
มาใสอย่างไรครับ แล้วก็ส่วนพื นที่ในคลองบางพื นที่โดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ส่วนที่ยื่นออกมานะครับ จะท าให้คลองแคบ
ลงมาแล้วด้วย เพราะตอกเข็มลงไปแล้ว พี่น้องประชาชนเขาอยากจะถามว่า เหมือนกับผมสงสัยครับท่านประธาน 
ว่าเขาจะเอาดินออกอย่างไรถ้าอยู่ใต้หิน ท าให้คลองแคบลง และมีของยื่นออกมา บางครั งสองฝั่งยื่นออกมา เอามือ
คนไปยื่นใส่กันได้ แล้วยิ่งไม่หน าซ  าพี่น้องอยากจะถามนี่ก็คือ บริเวณหน้าเสริมไทยในภาพที่ผมแจกให้ดูนะครับตอก
เสาเข็มจนเต็มคลอง ท่านจะท าอะไร ถ้าผมเดาไม่ผิดก็คือ ท าออกเป็นเหมือนกับเข่ือน ถ้าเวลาน  ามา ก็คือ มันเป็น
ฝายน  าล้นทันที ถ้าไม่มีน  าตรงนี ก็คงสงสัยว่าเอาไว้เล่นดนตรี แล้วถ้าน  ามาจะผ่านไปอย่างไร เต็มหมดเดี๋ยวนี ไปดูได้
ที่ผมถ่ายภาพมา ผมใช้ iPhone ท่านอดีตนายก ๓ สมัยเนี่ยไปถ่าย มันเป็นข้อกังขาของพี่น้องประชาชนอย่าง
มากมาย เ ราขอบพระคุณ ในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามครับผม ขอบพระคุณส านัก-
โยธาธิการและผังเมือง ขอบคุณอย่างมากที่ท่านให้งบประมาณด าเนินการมาอุดหนุนที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น 
โครงการน  าท่วมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ที่ท่อระบายน  าที่ไปตั งกั นอยู่ที่ไม่ได้ช่วยอะไร แล้วอีกอย่างหนึ่งย  าให้พี่น้อง
ประชาชนได้ทราบ ไม่ใช่เป็นการออกตัว โครงการต่างๆ แม้กระทั งโครงการคลองสมถวิล ผมเองก็ไม่ทราบว่าอย่าง
ท่อที่ป้องกันน  าท่วมไม่มีนายช่างเทศบาลด าเนินการที่จะเข้าไปก ากับดูแลในการก่อสร้างเลย เจ้าของพื นที่ไม่ได้มี
ส่วนรู้เห็นเลย คลองนี ก็ยังไม่ทราบแต่ที่ทราบ มีกรรมการคนเดียวก็คือ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็น
กรรมการ คือ นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์   เท่านั นที่ไปเป็นกรรมการตรวจรับ แต่พวกโครงการก่อสร้างไม่มี
เลย ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคลองมีหรือไม่ แล้วที่ผมไปดูนะครับ ที่ก่อสร้างมาแล้วเนี่ยในส่วนที่หน้าเอ็กซ์
โปร ที่ท าใหม่น่ะ  ผมบอกได้เลยท่านไปจอดดูเลย หรือมองเข้าไปข้างใต้เป็นโพรงหมด มีแต่ปูนเฉยๆ ถ้ามองข้ามไป
ในอนาคต ถ้ามีการตรวจรับกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนั นก็ต้องยุบแน่นอน เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องบด ให้ดี
เสียก่อนแล้วถึงจะด าเนินการอย่างนั น ไม่ใช่มาท าเทปูนซึ่งมันเป็นปัญหาบริเวณที่เราต้องแก้ไขที่กุดนางใยที่วางท่อ
ตรงนั น เพราะถ้ามันมีดีจริงมันต้องมีนายช่างของทางเทศบาล ไปดูแลด้วย เพราะฉะนั นผมต้องเป็นตัวแทนของพี่
น้องประชาชน เราจะได้ก าชับมีอะไรบกพร่องมาเราก็จะได้ต าหนิได้ แล้วรับผิดชอบได้ แล้วอีกอย่างนึงมันจะตอบ
ค าถามไปในตัวว่าใครเป็นคนออกแบบที่ผมถามนะครับ ให้ท่านตอบนะครับท่านประธานครับบางครั งบางคราวถ้า
ยังไม่กระจ่างชัดเจนเรื่องนี มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับบ้านเมืองต้องขออนุญาต ผมจะต้องถามอย่างละเอียดเพื่อ
ความชัดเจนนะครับ ทั งหมดนี ที่ผมถามไป และผมมีเวลาที่จะถามท่าน ถึง ๓ ครั งครับ โอกาสนี เชิญท่าน
ประธานสภา เรียนเชิญท่านตัวแทนจากโยธาได้มาตอบข้อค าถามครับขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี  เชิญท่านปลัดครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตัวแทน 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดอยู่ครับ ก่อนที่จะ
นายกเทศมนตร ี   ให้ท่านตัวแทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ตอบกระทู้
ของท่าน สุรชัย ชูปฏิบัติ ผมในฐานะตัวแทนเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับ ก็ขอน าเรียนชี แจงหลักๆ ส่วน
รายละเอียดนั นทางนายช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นคนตอบนะครับจะได้ชัดเจน ตามกระทู้ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม
เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเราเป็นเจ้าของพื นที่ เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน เราต้องมีส่วนร่วมรู้เห็นว่า หน่วยงานราชการ
ต่างๆที่จะมาพัฒนามาก่อสร้างให้เราเขาจะท าอะไรอย่างไร มันจะดี ไม่ดี ก่อสร้างเสร็จโครงการต่างๆมีทั งข้อดี
ข้อเสียครับ อยู่ที่ว่าข้อดีมันจะมากกว่าข้อเสียเยอะไหม มันจะกระทบใครบ้าง นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ส าหรับโครงการ
นี ก็ผมมาไม่ทันครับแต่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามาช้ามาเร็ว ในฐานะที่เรามารับหน้าที่เราต้องรับรู้และรับผิดชอบ
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นะครับ ผมได้ศึกษาเอกสารตามที่ท่าน สุรชัย  ชูปฏิบัติ ได้สอบถามว่าการออกแบบความเป็นมามันเป็นอย่างไร 
ส่วนประวัติศาสตร์นี ท่าน รองประธาน ธงชัย ใหม่คามิ ได้น าเรียนประวัติศาสตร์แล้ว ผมจะเอาปัจจุบัน ความ
เป็นมาผมดูว่าโครงการนี ได้ผ่านสมัชชาพลเมืองตามค าสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๒๙๓/๒๕๕๙ ซึ่งมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบไปด้วย ๘ ท่านม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธวงศ์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ 
คณาสวัสดิ์ นายสุทิน พรมงคลชัย  นายแมนชัย เด่นฟ้านภาพล  นายณัฐจักร  ฤทธิชัยวัฒน์  นายสมเพชร งามศิริ
กิจ  นายบุญเจริญ แก้วบุดดา นายประสงค์  สุพรรณฝ่าย  แล้วก็มีคณะกรรมการด าเนินงาน มีท่าน รศ.ดร.ศุวกิจ 
ศรีปัดถา  เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งมีแต่ ๗๒ ล าดับ ได้ล าดับที่ ๒.๖๕ มีสมาชิก สภาเทศบาลเมอืง
มหาสารคามทุกท่านนะครับ และ ๒.๖๖ มีประธานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนนะครับและก็ได้มีการประชุมกัน
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ศูนย์ประชุมมารินทร์ อันนี ผมดูจากเอกสารนะครับไม่ทราบว่าประชุมแล้วคุยกัน
อย่างไร ส่วนหน่วยงานที่ออกแบบเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกแบบไว้ แล้วทางเมืองมหาสารคามโชคดี
อยู่อย่างนึงครับว่าพี่น้องเราร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวท้องถ่ิน ตัวเทศบาลเองก็มีข้อมูลมีรายละเอียดที่จะท า
โครงการมีการจ้างออกแบบ เพื่อที่จะไปขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการไมว่่าจะเปน็ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการบ าบัดน  าเสยีนะครับ แล้วก็โยธาธิการ
และผังเมือง โครงการป้องกันน  าท่วม ก็ได้มา ๓๐๐ กว่าล้าน ถามว่ามันสมบูรณ์ไหม ท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ  ก็ชี แจงว่า
มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็ดีว่าทางหน่วยงานราชการเจ้าของพื นที่ ช่วยกันจนได้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนา
เมืองมหาสารคามของเรา นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมอยู่มาหลายเมืองก็เห็นเมืองมหาสารคามที่เกิดความสามัคคีร่วม
ด้วยช่วยกัน ผมว่าสิ่งเหล่านี ควรจะรักษาไว้นะครับ คราวนี แบบที่ มมส ออกไว้ก็ได้มาท าสัญญา หน่วยงานที่ขอ
งบประมาณนี ก็เป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ โยธาธิการจังหวัดก็เป็นผู้ควบคุมงาน คราวนี พอท าสัญญา
เสร็จ สัญญาน่าจะเป็นปี ๖๐ นะครับ ท าสัญญาเสร็จ แบบที่ มมส ออกไว้มันเป็นน  ามอียู่ ๒ ระดับก็คือ น  าลอดใต้ 
กับน  าไหลผ่านพื น แล้วก็ทางโยธามองดูแล้วว่า ถ้าน  าไหลผ่านพื นช่องว่างข้างล่างจะมีน้อย ก็เลยปรับเป็นช่องว่าง
ข้างล่างให้มันสูง ไม่ให้น  ามันไหลผ่านข้างบน นะครับใช้เวลาการปรับแก้แบบนานพอสมควรนะครับ ข้อแตกต่าง
ของแบบใหม่กับแบบเก่าก็จะประมาณนี  ส่วนรายละเอียดนั นก็คงเป็นเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงนะครับ แล้วก็การก่อสร้าง
ก็จะแบ่งเป็นเฟสตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก็คือความเป็นมาเป็นไปก็ประมาณนี นะครับ ส่วนแบบหลักเป็น
แบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาตั งแต่แรกนะครับ ที่มีการปรับใหม่ ก็คือปรับเรื่องระบบน  าลาด เป็นน  ารอบ
ทั งหมด แล้วก็ปรับโครงสร้างให้แข็งแรง เท่าที่ข้อมูลที่ผมได้ศึกษาข้อมูล และถามว่ากรรมการของเทศบาลเขามี
ข้อจ ากัดในการตั งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก็คือ ให้นายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว การที่นายกเทศมนตรีจะเข้าไป
ถามว่า นายกรู้เรื่อง ช่างวิศวกรไหม ไม่รู้หรอกก็ต้องอาศัยแต่งตั งนายช่างเข้าไปดูช่วงนี ผมก็มอบให้ผู้อ านวยการ
ส่วน คณภัทร  บุญศรี  ไปร่วมกับคณะกรรมการไปประสานกับช่างโครงการครับ ว่าแบบมันเป็นอย่างไรก่อสร้างได้
ตามแบบหรือไม่ เพราะว่าถ้านายช่างไปตรวจดูว่ามันถูกต้องตามแบบแปลน ผมในฐานะปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกก็
เซ็นผ่าน งานตรวจการจ้างให้ครับ ก็คือนายช่างก็เข้าไปดูอยู่ตลอดนะครับ เวลาประชุมผมก็เสนอทางโยธาธิการ
และผังเมืองว่า ตั งช่างเราเป็นกรรมการร่วมได้ ไหม หรือว่าเป็น ช่างควบคุมงานร่วมได้ไหม เขาเลยบอกว่ามี
ข้อจ ากัด ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็มอบหมายและแต่งตั งให้ ผอ. คณภัทร ลงพื นที่ไปตรวจ ร่วมด้วยทุกรายการอยู่
แล้ว โดยหลักผมก็จะน าเรียนสภาเบื องต้นแค่นี ก่อน ส่วนรายละเอียดนั นก็คงจะเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานโครงการ
นะครับเชิญครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ   
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เชิญคุณสุรชัย  ชูปฏิบัติครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  จริงๆท่านตอบก็ดีนะครับส่วนหนึ่ง แต่จริงๆผมไม่ได้ถาม
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ท่าน ท่านในฐานะที่เป็นรักษาการนายกนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายส่วนราชการ จริงๆผมบอกที่ผมถาม ว่าให้ท่าน
ตอบแล้วผมเช่ือมั่นอย่างยิ่งว่าท่านอ้างอิงประชุมสมัชชาที่อนุมัติว่าด าเนินการคลอง ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านจะมายึดที่นั่งอยู่ที่นี่ทั งที่ยังผมอยากจะเรียนถามท่านก่อนว่า เพราะฉะนั นพี่น้องประชาชนจะเข้าใจ
ผิด ว่าท่านโกง ผมเช่ือมั่นว่าท่านนั่งอยู่นี  ใครเคยได้เห็นแบบ วันอนุมัติก่อสร้างมาแล้วด าเนินการก่อนที่จะไป
ออกแบบมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปใช้เงิน แล้วไม่ใช่เป็นแบบนี  ถ้าเป็นแบบนี ผมว่าไม่ผ่าน ผมอยากจะถามว่า ใน
การด าเนินการสร้างบ้านเมือง การที่ท่านมาปรับปรุงบ้านเมอืง สร้างบ้านเมืองเอางบประมาณของทางราชการ เงิน
ก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ของคนทั งประเทศไทยมาด าเนินการ ท่านจะมาปรับปรุงโครงการก่อสร้างท่านตอ้ง
ถามคนเมืองเสียก่อน ความเหมาะสมว่าเป็นอย่างไรคนที่จะใช้ประโยชน์ ผมไม่เห็นคลองในประเทศไทยหรือเมือง
นอก เข้าไปดูเมืองจีนก่อนที่จะด าเนิน มันไม่มีหรอกที่ร้อยเอ็ดมันไม่ได้เป็นอย่างนี คลอง ไม่ใช่ว่าคนกล่าวหาท่าน 
มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่มันไม่ใช่ปรับปรุง มันต้องรักษาโครงไว้ นี่คือเปลี่ยนแปลงทั งหมด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้งานด้วย แล้วแบบอย่างนี ถ้าฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน อย่างน้อยที่สุดผมเช่ือมั่นว่า 
วิธีการก่อสร้างท าตรงรอกของคลองก่อน ไล่ล าดับมาจากต้นคลองเสียก่อน มันตื นเขินมากเพราะขุดมาตั งแต่ปี 
๒๔๗๗ อย่างที่ท่าน ธงชัย ใหม่คามิ บอกไปคือมันจะร้อยปีแล้ว มันตื นเขิน น  ามันก็ไม่ไหลมาถึงหน้าโรงพยาบาล 
เวลาน  าหลากมานี หน้าฝนมันก็ท่วมแถวฝั่งทิศตะวันตกทั งหมด มันก็น  าไหลหมู่บ้านชุมชนทางฝั่งโน้น ได้รับความ
เดือดร้อนหมด เทศบาลก็ว่ิงกันหมด ถ้าท่านจะด าเนินการท าไมท่านไม่ท าแบบนี ถูกไหมครับ มันต้องลอกก่อน แล้ว
เทอร์เรจที่ยื่นออกมา ยื่นออกไปท าไมมากมายใครจะไปใช้ประโยชน์ แล้วมีพี่น้องประชาชนหลายๆส่วนบอกว่า ฝั่ง
นั นถ้าถนนมันแคบแล้วท่านจะมาท าแบบนี ขุดลอกคลองให้น  าไหล ยื่นออกมาอีกสักเมตรกว่าๆ สองเมตร ทั งถนน
เขาบอกว่าดีกว่า ไม่ได้ใช้งบประมาณขนาดนี  มันไม่มีใครหรอกที่ว่าไปเห็นแบบนี  ท่านออกแบบกันเอง แก้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็ไปประมูลกันอยู่ที่นู่น ผม ไม่ได้ว่าในฐานะที่น้องประชาชน ผมไม่ได้ต าหนิท่านเลยท่านจะมาตอบ
อีกท่านก็ไม่รู้เรื่อง ท าไม่ได้ออกแบบผมเช่ือแบบนั น เพราะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วท่านก็ย้ายไปย้ายมา เรื่องนี 
มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าจะพูดบอกกันตรงๆ ถ้าจริงๆถ่ายหมดทุกอย่างเอาถึงส านักงบฯ ถ้าอนุมัตินี่เขาคงไม่ให้งบมา
ด าเนินการ  ใครเขาจะโง่ไปแก้แบบมันจะสืบสาวกันมากๆเลยมันไม่มีที่ไปที่มา ได้รับการอนุมัติยังไงใครเป็นคน
อนุมัติ  ผมก็ไปประชุมไม่มีใครหรอกครับในหลักการที่เอางบประมาณ คณะกรรมการอนุมัติหลักการหมดเขาบอก
ว่าจะมาพัฒนาออกแบบ เขาก็อนุมัติออกแบบที่ท่าน ปลัดได้ไล่เลียง ขออนุมัติแต่ทุกท่านไม่ได้เห็นแบบ ก่อนที่ท่าน
จะออกแบบเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่า ลงลึกใน Detail ต่างๆว่าท่านควรจะท าอย่างนู้นอย่างนี  มาฟังเสียก่อน
เพื่อที่จะประกอบการออกแบบ มันเป็นแบบนั นที่ผมพูด ถ้าได้ฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลแบบจะไม่ออกมาเป็นแบบนี  คนนึงใช้คนนึงเขียนคนนึงท า ท่านมาท าแบบนี ท่านมาใส่รองเท้า ก่อนใส่
กางเกงได้อย่างไร ผมอยากจะรู้เหมือนกันเขาว่าที่ท่านจะแก้ท่านจะแก้ให้น  าไหลอย่างไร ที่ท่านตอกเข็มลงไปมัน
เหมือนคนที่ใส่รองเท้าก่อนที่จะมาใส่กางเกงคนที่ไหนเขาท ากัน เอาแค่นั นก่อนขอเชิญท่านมาตอบที่ผมถามนะครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี   ตอบเป็นข้อๆไปเลยครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสันติสุข  วรรณศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
นายช่างโยธาอาวุโส  มหาสารคามก็ไล่เรียงโครงการนะครับ  สืบเนื่องจากโครงการนี ได้รับการ 
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในงบประมาณปี ๒๕๖๐ ได้มีการเซ็น 
จังหวัดมหาสารคาม  สัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเท่าที่จับใจความได้นะครับ ก็เป็น
เรื่องแบบแปน เป็นยังไงมายังไง ก็อยากจะชี แจงเรื่องแบบแปลนอย่างนี นะครับ อย่างที่ท่านรักษาการได้กล่าวไว้ว่า 
ออกแบบจริงตามที่ท่านรักษาการนายกได้พูดถึงขั นตอนการออกแบบนี  ออกแบบโดย มมส เพราะว่ามีช่ือปรากฏ
อยู่ในแบบแปลน  ซึ่งทราบว่าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง นั นต้องได้รับ
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ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และหลักการของเทศบาล เอาง่ายๆคือผ่านทางระเบียบกฎหมายของท้องถ่ินไปแล้ว
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั งงบประมาณเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบฯนะครับ จนได้ท าสัญญา
เมื่อปีพศ ๒๕๖๐ ซึ่งมีข้อแตกต่างของแบบ ซึ่งเป็นข้อสงสัยท้องถ่ินครับ ขออนุญาตในส่วนของแบบแปลนนะครับ 
แบบแปลนได้มีการปรับปรุงยอมรับว่ามีการปรับปรุงจริงนะครับ ปรับปรุงแต่ในส่วนของงานสถาปัตย์ไม่มีการ
ปรับปรุงนะครับเพราะว่ามันผ่านการประชาคมมาแล้วไม่มีการปรับปรุงใดๆเกี่ยวกับเรื่องงานสถาปัตย์ งาน
สถาปัตย์ที่กล่าวถึงนี ก็คืองานที่ด้านบน มองรูปลักษณ์ข้างบน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้างล่างซึ่ง มมส.  
แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้างหน้าซึ่ง มมส. ออกแบบไว้ว่าในเรื่องจุดและต าแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อาจจะเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงขนาดและความลึกจ านวนอะไรก็จะอยู่ที่เดิมหรือเสา เข็มไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของต าแหน่งจะเปลี่ยนแปลงขนาดและความลึกซึ่งได้มีการทดสอบจริงก็ได้ลดขนาดความยาว
ของเสาจาก ๑๐ เมตร เหลือ ๘ เมตร ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขอชี แจงของเสาเข็มก่อนว่าจ านวนและต าแหน่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมเปลี่ยนแปลงแค่ความลึก ในส่วนของทางคอนอินของ มมส. ออกแบบไว้ว่าจะอยู่
ระดับพื นหมายถึงท้องน  านะครับระดับโคลนแล้วขึ นมาอีกนิดซึ่งจะกรีดขว้างทางน  ากรมโยธาธิการและฝังเมืองก็
เลยกระดับขึ นให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ทางกรมโยธาธิการและฝังเมืองจึงได้ท าขึ นให้สูงกว่าเหนือระดับน  าและที่
เปลี่ยนแปลงอีกคือก าแพงกันดินซึ่งได้ออกแบบใหม่แต่ว่าต าแหน่งอะไรก็จะอยู่คงเดิมนะครับ ที่นี่มาเข้าถึงงานดิน 
งานดินไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มกีารขุดลอกเพียงแต่ว่างานเศษวัสดุที่ลงไปในคลองทางโยธาธิการและพังเมืองจะไม่
ยอมให้ถึงไว้เด็ดขาดต้องเอาขึ นทุกชิ นนะครับ ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่ท าการก่อสร้างมันจะมี ๒ ส่วน ส่วนที่เกิดจากการ
ก่อสร้างก็คือจากดินถนนที่ขุดลงไปตัวนั นก็ให้ผู้รับจ้างเขาขนไปเก็บไว้ในต าแหน่งที่ทางเทศบาลได้ก าหนดกับอีก
ส่วนหนึ่งวัสดุที่เขาขนมาจากข้างนอกก็จะให้ผู้รับจ้างขนออกไปและก็เศษวัสดุก็เอาไปทิ งในส่วนของเขาทางกรม
โยธาธิการและฝังเมืองจะไม่ยอมให้ผู้รับจ้างเอาเศษวัสดุทิ งไว้ในคลองเพิ่มขึ นอย่างเด็ดขาดอันนี ขอรับรองไว้ในตรง
นี ด้วยครับ ส่วนภาพถ่ายที่ท่านสมาชิกน ามาคือคลอง ๒ คือส่วนของ บขส มาเซเว่นแล้วก็มาร้านทองนะครับ ใน
ส่วนที่ ๒ หน้าร้านทองไปถึงเซเว่นเมื่อหันหน้าเข้าสู่หน้าจอตรงนี จะเป็นน  าผุเป็นส่วนของน  าที่มาขังไว้ตรงน  าผุตรง
แหลมๆหน่อยฝั่งซ้ายก็จะมีน  าผุขึ นตรงนี เพื่อเป็นการลดฝุ่น ส่วนร่างตรงกลางจะเป็นลานกิจกรรมนะครับ ก็จะเป็น
จุดที่จะให้ประชาชนพักผ่อนได้ ในจุดหน้าร้านทอง ส่วนข้างล่างก็จะมีน  ารอดผ่านได้แล้วก็สืบเนื่องไปคลอง ๓ ก็ไม่
มีอะไรเนื่องจากเปน็จุดสั นๆ ตัวนี จะมีน  าผุอยู่ ๒ ฝั่ง เป็นคล้ายๆพญานาคอยู่ ๒ ฝั่งของทางเดิน ตัวนี จะเป็นทางเดนิ
ผ่าน ตัวนี อยู่หน้าเสริมไทยพล่าซ่าตรงนี มองว่าถนนเส้นนี ใกล้ๆกับ บขส ใกล้ห้างด้วย ก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดของ
ช่องทางเดินเพื่อลดการเดินเท้าทางด้านสะพาน แต่รูปแบบก็จะน าเสนอขออนุมัติทางสถาปนิกที่ออกแบบไว้ ใน
ส่วนที่ ๓ หน้าเสริมไทยพลาซ่าแล้วปัญหาการไหลของน  าทราบว่าน  าที่ไหลมาจากทางทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก
ทางกรมโยธาและผังเมืองจึงได้ท าประตูน  าไว้ตรงหน้าสหกรณ์เราจะกักน  าหรือปล่อยน  าตรงจุดนั นได้ ส่วนคลอง ๙ 
-๒ ถ้าเรามองจากตรงนี ไปก็จะอยู่เลยสหกรณ์ไปนิดหนึ่งก่อนจะถึงกุดนายใยก็จะมีประตูน  าอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นประตู
เปิก ๔ บานนะครับสามารถกักหรือปล่อยน  าได้ น่าจะมีประตูน  าอยู่ ๔ บาน ตรงหน้าแปลงที่มีข้อร้องเรียนธรรม
มาภิบาลศูนย์ด ารงธรรมตรงนี จะมีประตูน  าตรงนี ก็จะตอบได้ว่ามีน  าไหลไปทางไหน น  าไหลไปทางเดิมนะครับ โดย
มีการเช็คระดับแล้วเพียงแต่ว่าน  าที่มาจากเป็นน  าฝนเท่านั น เราจะมีการกักการปล่อยได้ ส่วนปัญหาหลักๆทางทิศ
ตะวันตกที่มาจากทางราชภัฏปัญหาที่ผมเก็บข้อมูลเบื่องต้นคือปัญหาการตื นเขินซึ่งฝั่งโน้นจะมีการตื นเขินมากกว่า
ฝั่งนี มากเพราะว่าจะมีเศษวัสดุตรงหน้าโรงพยาบาลตรงใต้สะพานไม่รู้ว่ามาจากไหนมากลั่นไว้น  าที่มาจากราชภัฏ
ไหลลงกุดนางใยไม่สามารถผ่านมาทางนี ได้ตะกอนต่างๆ ก็เลยมาขังอยู่ตรงนี  จึงท าให้มันตื นเขินส่วนการแก้ปัญหา
ก็คงต้องขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมมันจะมี๒ฝัง ฝังทางราชภัฏกับอาชีวะขอยืนยันตรงนี ว่าเราท าฝังทางทิศตะวันออกเรา
จะไม่ให้กระทบกับระดับน  าเดิมจะไม่ให้เศษวัสดุลงไปในคลอง ส่วนการพัฒนากรมโยธาธิการและฝังเมือง ในนามผู้
ด าเนินโครงการก็ก าลังศึกษาอยู่ว่าฝังที่๒จะสอดคล้องกับโครงการป้องกันน  าท่วมเฟรส๒ได้อย่างไรเพราะว่า
โครงการน  าท่วมเฟสแรกของเรามันไม่ตอบโจทย์ก็มีการศึกษาเฟรสที่๒อยู่เนืองจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด
ตอนนี ก าลังศึกษาในเฟสที่ ๒ อยู่เพื่อให้จะให้โครงการป้องกันน  าท่วมกับโครงการพัฒนาเมืองตรงนี ซึ่งฝนตกเมือไร
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จะเห็นน  าตกลงคลองฝังราชภัฏอยูต่ลอดเวลา ก็มีลงตามสื่อโซเช่ียวเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็จะพยายามคิดร่วมกัน
จนมองไปว่าจะพลันน  าจากแก่งเลิงจานมาดันน  าจากคลองสมถวินมาดันน  าจากฝังร้านเรือนเฮามาทะลุตรงกุดนาง
ใยได้อย่างไรเราได้ศึกษาร่วมกับทางกรมโยธาตอนนี ได้กลับมาศาลากลางอีกรอบหนึ่งผมก็ได้ด าเนินการต่อกับผู้
หลักผู้ใหญ่ซึ่งได้เข้ามาที่ศาลากลางนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือโครงการป้องกันน  าท่วมเฟส๑ เฟส๒ ก าลังศึกษาก าลัง
ของบประมาณ แล้วก็ปัญหาเศษตะกอนฝังโน้นมันติดขัดตรงสะพานด้านโรงพยาบาลโดยรวมๆก็จะประมานนี  ส่วน
การตอบค าถามเบื องต้นก็เอาไว้แค่นี ก่อนส่วนใครมีค าถามก็ยินดีตอบเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
 ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ก็ขอขอบคุณท่านนายช่างโยธาอาวุโส     
นะครับ ที่ท่านได้มาตอบข้อซักถาม ชัดเช่นนะครับพี่น้องประชาชนคงได้รับฟังท่านก็ตอบแล้วว่าในงบประมาณ
โครงการก่อสร้างในส่วนที่ดินสรุปแล้วในส่วนที่ดินในเนื องานในปริมาณงานดินที่ทางผู้รับจ้างเอาลงไปในคลองถ้า
เอาลงใหม่ต้องเอาขึ นมันมองภาพออกเลย ท่านก็อธิบายตามหลักวิชาการในแบบแปลนออกมาสวยหรูว่ามี
พญานาคพ้นน  า ไม่รู้จะเอาน  าที่ไหนมาพ้น ถ้าเริ่มต้นจริงๆ ถ้าในเนื อหานี ผมบอกว่ามันต้องลอกคลองก่อนต้องใส่
กางเกงก่อนไม่ใช่ใส่รองเท้าก่อนที่นี่ก็แก้ยาก เหมือนต้นน  าที่ญัตติที่ท่านปลัดขอมาที่นี่ก็หาว่าน  ามาจากไหนต้องพึ่ง
บารมีท่านเพราะท่านออกแบบที่จริงผมก็ไม่ได้จบวิศวนะแต่เคยเรียนมา จริงๆน  าฝนคลองเราถ้าตื นเขินแบบนี อยู่
ไม่ได้ ทิศตะวันตกฝังพระกุมารที่พี่น้องประชาชนเอาเครื่องมาปั่นเอาอีเอ็มไปทิ งเอาทิ งลงไปก็เหมือนทิ งเงินน  ามัน
ไม่มีกานพลันไม่มีการแปลเปลีย่นไม่มีการระบายทิ งลงไปก็น  าเน่าที่ยื่นออกไปนั นก็ไม่มีใครไปนั่ง นั่งรอยุงกับน  าคล  า
ใครจะไปนั่งดมอยู่นั นนี คือเป็นภาพออกวีดีโอคลองสวยน  าใสหลักการน  าไหลนั นคือสีเอาสีมาระบายแต่ข้อเท็จจริง
มันไม่ได้เป็นอย่างนั น แต่จริงๆ ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณขนาดนั นนะท่าน สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการคือ ๑. อยากให้
ลอกคลองฝั่งนั นมาหมดแล้วก็ท าผนังกลั นคลองแค่นั น จริงๆใจผมถ้าลอกคลองมีน  ามาจริงๆ สามารถข่ีเรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนมาพักผ่อนไม่ต้องมาท าพญานาคอะไร เป็นระยะอย่างนี  สรุปแล้วมากลั นคลอง
คลองเส้นเดียว ๒ กิโลกว่า ไม่ใช่มาติพวกเราเพราะมันไม่เห็นจริงๆแบบหรือท่านประธานเห็นผมถามในนี ท่าน
สมาชิกเห็นสักคนไหมใครเห็นแบบ ผมเช่ือมั่นว่าในเขตเทศบาลผู้หลักผู้ใหญ่สรุปแล้วถ้าเขาไม่เห็นแบบหรืออย่าง
น้อยที่สุดอนุมัติในหลักการให้ไปด าเนินการถ้าเป็นถนนนี มันไม่อยากไม่มีรายละเอียด แต่นี เป็นคลอง คลองที่มี
ประวัติศาสตร์แต่ไม่ดีขึ นกว่าเดิมสรุปแล้ว บ้านเมืองมหาสารคามยิ่งแคบยิ่งเล็กอย่างน้อยๆที่ไหนมีน  ามองแล้วก็ชุ่ม
ฉ่ า ต้นไม้ผมอุตส่าห์ปลูกตั งแต่เป็นเทศมนตรีปี ๒๕๓๙  เชิญผู้ว่ามา มาเรียบร้อย เมืองมหาสารคามไร้ฝุ่น สรุปแล้ว
ไร้ฝุ่นอะไรมีแต่ฝุ่นเพิ่มต้นไม้ปลูกมาตัดทิ งหมด มาเอาออกโดยไม่ค านึงถึงจนผมขี่รถผ่านทางก็เห็นคนอยู่ร่มเงา ให้
ลอกคลองน  าอะไรดีๆ ถ้างั นเป็นต้นไม้ริมทางเท่านั น สิ่งที่อยากจะท าไม่ได้อยากได้เคยรู้มาก ไม่ได้ต าหนิท่านนะ
ครับแต่เขาขอไปตามแบบ ก็ขอบคุณแต่ถ้าจะเอามาอย่างคลองนี โครงการแก้ไขน  าท่วม เฟสแรกไม่ได้ผลจะได้ผลได้
ได้อย่างไร ที่น  าลงสูงกว่าถนนน  าจะไหลยังไงผมก็จะถามไปอย่างไรต่อ ก็สรุปได้ใจความว่าท่านจะเอาอย่างนี แต่ที่
สรุปแน่นอนที่สุดคือท าแล้วท่านบอกเองนะครบัว่าไม่ได้ขุดรอบระดับครองกอ็ยู่อย่างนี  แล้วต่อไปก็คือท่านก็ยังบอก
ว่าน  าเวลาจะมาถึงจะหลุดจากฝั่ง ท่านปลัดตั งงบประมาณจะด าเนินการพอดีมีเครื่องสูบไปเสียค่าแก่งกระจานงาน
เขา ถ้าจะมาเติมน  าคลองมาแค่โรงพยาบาลนะครับถ้าอยากให้ความสวยน  าใสแล้วเครื่องที่ต้องซื อไว้ใหญ่ๆ ๑๐ นิ ว
ค่อยไปตั งหน้าโรงพยาบาลแล้วสูบมาข้ามทางนี แล้วนอกจากจะลอกคลองใหม่แล้วหมดเขตก่อนถ้าไม่รู้ก็อนุสาวรีย์
เขาปูนไม่รู้จะเอามาจากไหนไม่ใช่ว่าไปกล่าวหามันมองอนาคตอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ไม่ใช่ประจ าน่ีจึงได้
น าเรียนก็อย่าน้อยที่สุดก็ให้พี่น้องประชาชนที่เฝ้าติดตามรับฟังท้ายที่สุดผมก็ได้ท าหน้าที่ของพี่น้องประชาชนและ
เชิญเจ้าหน้าที่มาว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั นต่อไปก็ขุดลอกเมื่อตอกเสาเข็มแล้วก็ไม่รู้จะมาลอกยังไง สรุปแล้วก็จะ
มองเห็นภาพต่อไปเหตุการณ์อย่างนี ในการด าเนินการในที่ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนมาพวกผมก็จะไปท าถนนหนทาง 
ช่วงนี ก็จะเป็นบทเรียนในการท าแบบแปลนด้วยในการท างบประมาณและของบประมาณผมจงึต้องใช้โอกาสในตรง



~ ๑๕ ~ 

 

จุดนี ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลกับขอได้ใช้โอกาสตรงนี  ท่านปลัดฯ ทางท่านที่ได้ประสานงานหัวหน้าโยธา
ที่ได้รับมาตอบข้อซักถามให้พี่น้องประชาชนได้ทราบมองเห็นของคุณมากครับ 
 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ขอสรุปสั นๆ 
ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติหน้าท่ี ครับปัญหาที่ตามมาทางฝั่งบริหารเทศบาลจะรับผิดชอบ  ยังไงประเด็นแรก 
นายกเทศมนตรี    นะครับป้องกันน  าท่วม ท่านศุภชัยบอกว่าบางช่วงบางตอนว่าไม่ได้ผลไม่ได้ว่า
เป็นผลทั งหมดอันนี ผมยอมรบัในสว่นที่บางช่วงบางตอนโดยผลรวมแลว้ปัญหาน  าท่วมล่าสดุก็แก้ปญัหาได้เยอะอยูพ่ี่
น้องประชาชนจะได้สบายใจท าไปกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วไม่ได้ผลอะไรเหรอเป็นบางช่วงบางตอนกระทู้นี 
นะครับเป็นมองต่างมุมต่างฝ่ายต่างหวังดีต่อบ้านเมืองทางสภาก็เป็นห่วงว่าท าแล้วน  าจะไม่ไหลน  าจะท่วมพื นที่
คลองถมดินเอาขึ นใหม่ พื นที่ของการลุกล  าอันนี คือประเด็นที่จะถาม ส่วนช่างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นเทศบาลแล้วก็โยธาธิการและผังเมืองให้ถูกต้องตามแบบแปลนถ้าบอกว่าดิน
ที่เอามาใส่รถออกให้หมดว่ากองดินจะเอาขึ นใหม่หมดจะเอาขึ นมาถมน  าไปได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่คาดหวังของเจ้าของ
พื นที่ต้องการให้คลองใสน  าสวยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลักงานก็ไม่มีการขุดลอกต้องท าความสะอาดพี่น้อง
ประชาชนจะได้สบายใจว่าท าเสร็จเก็บน  าได้ในช่วงจ าเป็นทีที่ผมเสนอนี อันนั นเราค่อยมาช่วยกันผมก็จะขอญัตติ
ในช่วงท้ายนี เพื่อที่จะสนับสนุนจากสภาผมขอสรุปไว้แค่นี ก่อนนะครับขอบคุณครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  ผ่านไประเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั งขึ นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล    มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๑ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙ จ านวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท) (ส านักการช่าง) 
ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ขออนุมัติ 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายกันเงินไว้เพื่อขออนุมัติ 
นายกเทศมนตรี    งบประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ผมจะสรุปสั นๆ นะครับเพราะว่ารายละเอียดอยู่ใน
มือของท่านแล้วจะเสนอน าเรียนท่านประธานพิจารณาเลยครับคือโครงการนี มกีารเปลีย่นแปลงหน้างานตามตาราง
คือโครงการปรับปรงุผวิจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ ๔๙  งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท เดิม กว้าง 
๒.๙ เมตร ยาว ๔๐๓ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตรหรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๙ ตารางเมตร จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จากเดิม กว้าง ๔.๖ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร น าเรียนให้สภา
ทราบขอบคุณครับ 
 



~ ๑๖ ~ 

 

นายถนอม รัตนมุลตรี สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ  เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัต ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
  
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ส าหรับญัตติที่ท่านปลัด ได้น าเสนอสภา
เพื่อที่จะขออนุมัติคือการแก้ไขรายการเดิมเหมือนที่ท่านได้น าเรียนก็เนื องานเพิ่มขึ นกว้างยาวเพิ่มขึ นเนื องานคือไม่
ต้องตรงกับรายละเอียดที่จะผ่านสภาไปแล้วและได้รับความเห็นชอบตรงจุดนี ที่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ ไม่ได้
ขัดข้องเพราะว่าเป็นแค่รายละเอียดที่จะได้ด าเนินการขอบขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี       มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เลขานับองค์ประชุมครับ  
  
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย  ๑๔  ท่าน  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง   ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุม  ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติว่าในระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙ จ านวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท) (ส านักการช่าง)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย
โปรดยกมือ ครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๓ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภา เห็นด้วย ๑๓ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมาก ครบตามที่กฎหมายก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล  เอาไว้   
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระ ๕  

ญัตติท่ี ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ 
ท่ีได้กันเงินไว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
(โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙  
จ านวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท)ส านักการช่าง มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณไปตั งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จ านวน ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาท) (ส านักการช่าง) ขอเชิญเจ้าของญัตติ
ครับ 



~ ๑๗ ~ 

 

 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอยกเลิก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี ญัตติอนุมัติโอนประจ าปีพทุธศักราชพ.ศ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ  
นายกเทศมนตร ี   ๒๕๖๓ในการประชุมคราวที่แล้วนะครับ ตอนนั นทางเจ้าหน้าที่นะครับเข้าใจผดิ
ว่าการโอนคราวที่แล้ว โอนตั งจ่ายรายการใหม่ ที่ถูกต้องก็คือต้องเปลี่ยนแปลงค าชี แจง ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ที่ถูกต้องก็คือต้องเปลี่ยนแปลงค าชี แจงไปประกอบค าชี แจงรายการใหม่ในเมื่อไม่ถูกต้องก็ขอสภาพิจารณายกเลิก
ญัตติเดิมนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารงานด าเนินการต่อไปได้ จ านวน ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ 
บาทจึงน าเรียนสภาเพื่อพิจารณาครับท่านประธานสภาครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี ไหมครับ เชิญครับ เชิญคุณธงชัย 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่คามิ ครับ  
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านปลัดปฏิบัติ  
รองประธานสภาเทศบาล  หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่รักและเคารพยิ่ง กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานที่เคารพครับ ในจุดนี ผมใคร่ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับ ที่จริงแล้วญัตตินี 
เป็นการขอยกเลิก ขออนุมัติยกเลิกไปตั งจ่ายรายการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ซึ่งเราได้ประชุมในเมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เมื่อผมได้อ่านให้ฟัง เมื่อท่านปลัดฯแล้ว การดูหลักการและเหตุผลแล้ว จ านวน ๒๓ 
โครงการนี นะครับ รายละเอียดญัตติ มันไม่เป็นแนวทางในการปฏิบัติระบบปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นระเบียบใน 
ซึ่งมันไม่ชัดเจน ซึ่งมันขอยกเลิกผมก็เห็นด้วยครับท่านประธานครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี ไหมครบั เชิญครับ เชิญ         
ประธานสภาเทศบาล คุณสมศักดิ์ รักษาพงษ์ ครบั  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม กระผมนายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเขต ๓ ผมใคร่อยากจะเรียนถาม ว่าทั ง ๒๓ 
โครงการนี  ยังอยู่ไหมหรือว่ายกเลิกไปทั งหมดเลย อยากให้ท่านปลัดฯ อยากให้ท่านว่าทั ง ๒๓ โครงการนี  ท่าน
ยกเลิกไปทั งหมดหรือว่ายกเลิกที่ว่ามาเฉพาะที่ว่ามาการเงินนะครับขอบคุณครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คือทั ง ๒๓  
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี โครงการขอตอบสั นๆนะครับท่านประธานครับ ทั ง ๒๓ โครงการนี เรายังปฏิบัติ 
นายกเทศมนตร ี   อยู่นะครับไปท าให้มันถูกต้องในระบบ e-laas เพราะถ้าไม่แก้มันเข้าระบบไม่ได้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่อ่านครับ งานต่างๆก็ยังท าอยู่ครับแก้ไขทางด้านเทคนิคครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มี สมา ชิกท่ านใดจะแสดงความ คิด เห็น ในญัตตินี ไหมครับ  เ ชิญครับ  เ ชิญ         
ประธานสภาเทศบาล คุณสมศักดิ์ รักษาพงษ์ ครับ  



~ ๑๘ ~ 

 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม กระผมนายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเขต ๓ ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี       มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เลขานับองค์ประชุมครับ  
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง   ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า ในระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๒ ญัตติ เรื่อง 
ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จ านวน ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาท) (ส านักการช่าง)  สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือ ครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๓ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภา เห็นด้วย ๑๓ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมาก ครบตามที่กฎหมายก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล   เอาไว้   
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระ ๕  

ญัตติท่ี ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
(จ านวน ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาท) (ส านักการช่าง)   
ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑) โอนลด 
จ านวน ๒๑ รายการ จ านวนเงิน ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท (๒) โอนเพิ่ม จ านวน ๕ รายการ จ านวนเงิน ๒๘๖,๕๐๐ บาท 
(๓) โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ จ านวนเงิน ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท (ส านักการช่าง) ขอเชิญ
เจ้าของญัตติครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จะต่อจาก 
ปลัดเทศบาล   ท่านสมศักดิน์ะครับได้สอบถามว่าที่ว่ายกเลิกไหมแล้วไปท าไหม ก็ได้เอามาท า 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี  ครับในญัตติที่ ๕.๓นะครับ มีการญัตติขออนุมัติโอน และโอนไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซึ่งรายละเอียดเป็นตารางแนบ มตินะครับผมก็จะขอสรุปว่า มีรายการใดที่โอนไปบ้าง รายการไหนที่
โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่อยู่หน้าหลักการและเหตุผลนะครับ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ. ศ.๒๕๖๔  งบโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดดังนี นะครับ โอน



~ ๑๙ ~ 

 

งบจ านวน ๒๑ โครงการ จ านวนเงินทั งสิ น ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท โอนลดส่วนมากจะติดตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส่วนมากจะเปลี่ยนช่ือจากพาราแอสฟัลติกธรรมดาคุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่า แล้วก็รายการที่ ๒ โอนเพิ่ม ขอแก้ไข
บัญชี ๔ รายการ จ านวนเงิน ๒๘๖,๕๐๐ บาท รายการที่ ๓ นะครับ  โอนตั งใจเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ 
รายการ งบประมาณ ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนวท้ายจึงน าเรียนให้สภาพิจารณาครับ 
หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๒๑ รายการ โอนเพิ่ม เงิน
งบประมาณ จ านวน ๕ รายการ และโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี  
 
โอนลด   จ านวนเงิน  ๗,๙๑๙,๔๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน      
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน  า ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๘ (หลังวัดส่องเหนือ)  
ตั งไว้ ๕๗๒,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด ๕๗๒,๐๐๐ บาท    
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ เช่ือมถนนเสมา ตั งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท      
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๙/๕ ตั งไว้ ๒๔๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๔๕,๐๐๐ บาท    
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ เช่ือมโครงการเดิม ตั งไว้ ๙๓,๙๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๓,๙๐๐ บาท      
 
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ ตั งไว้ ๖๓๑,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๘๓,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๕๔๘,๐๐๐ บาท    
๖. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ตั งไว้ ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท       
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘ ตั งไว้ ๕๕๖,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕๖,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนค้อใหญ่ ๒ ตั งไว้ ๘๘๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๘๔,๐๐๐ บาท   
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔ ตั งไว้ ๖๖๗,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๖๗,๐๐๐ บาท   
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕ ตั งไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๑๔,๐๐๐ บาท      
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖ ตั งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
 ขอโอนลด ๔๙๘,๐๐๐ บาท       
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒ ตั งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๒๐,๐๐๐ บาท     
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕ ตั งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๔๐,๐๐๐ บาท      
๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓    
ตั งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๓๗,๐๐๐ บาท        



~ ๒๐ ~ 

 

๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘ ตั งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐๘,๐๐๐ บาท      
๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ ตั งไว้ ๔๕๑,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๙๖,๐๐๐ บาท      
๑๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ตั งไว้ ๓๐๒,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๒,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๙,๗๐๐ บาท       
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ ตั งไว้ ๓๐๓,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๘,๐๐๐ บาท     
๑๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ ตั งไว้ ๓๒๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๑๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑๓,๘๐๐ บาท    
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ ตั งไว้ ๒๙๓,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลด ๑๖๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๔,๐๐๐ บาท     
๒๑. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ซอยศรีมหาสารคาม ๑๗   
ตั งไว้ ๙๓๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๙๓๙,๐๐๐ บาท       
โอนเพ่ิม    จ านวนเงิน  ๒๘๖,๕๐๐  บาท   
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าวัสดุ      
  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๕๕,๕๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑,๖๕๕,๕๐๐ บาท     
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือมซอย ๓๙  
ตั งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๙๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท     
  ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑  
ตั งไว้ ๑๑๑,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท    
  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก  
ตั งไว้ ๑๐๙,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท      
  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  
ตั งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐ บาท      
 
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวนเงิน  ๗,๖๓๒,๙๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     ๑. แผนงานเคหะและชุมชน   
 ๑.๑ งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘  จ านวน  ๔๐๖,๐๐๐ บาท     
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔  จ านวน ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕  จ านวน ๕๘๑,๐๐๐ บาท    
๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖  จ านวน  ๔๓๒,๐๐๐ บาท    



~ ๒๑ ~ 

 

๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒  จ านวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท   
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕  จ านวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท   
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓  จ านวน ๔๖๔,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙  จ านวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท    
๙. โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุข ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน ๔๐๔,๐๐๐ บาท   
๑๐. โครงการปรับปรุงลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต   
จ านวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท   
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ (ช่วงหน้าศาลเจ้า - สุดถนน ค.ส.ล.)  
จ านวน ๔๐๖,๐๐๐ บาท     
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๒  จ านวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท   
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๔  จ านวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท   
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์  ซอย ๓  จ านวน ๒๕๑,๔๐๐ บาท  
๑๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๗   
จ านวน ๑,๒๕๑,๐๐๐ บาท   
 ๑.๒ งานบ าบัดน้ าเสีย 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           
๑๖. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒  จ านวน ๔๒๘,๐๐๐ บาท   
๑๗. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออก เช่ือมซอยมหาชัยด าริห์ ๗   
จ านวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท   
 
 
 
๒. แผนงานงบกลาง  
     งานงบกลาง   

หมวดงบกลาง 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
๑๘. เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๒๐๐,๕๐๐ บาท    
 
เหตุผล  เนื่องจาก ผิวจราจรเดิมของถนนมีความช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเปน็บ่อ ท าให้การสัญจรไป – มาไม่สะดวก 
และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน  า เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย  ทั งนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี 
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  
รายละเอียดแนบท้ายประกอบญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
รายการท่ีโอนลด  จ านวนเงิน  ๗,๙๑๙,๔๐๐  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน      



~ ๒๒ ~ 

 

      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน  า ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๘ (หลังวัดส่องเหนือ)  
ตั งไว้ ๕๗๒,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด ๕๗๒,๐๐๐ บาท    
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ เช่ือมถนนเสมา ตั งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท      
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๙/๕ ตั งไว้ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 
๒๔๕,๐๐๐ บาท    
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ เช่ือมโครงการเดิม ตั งไว้ ๙๓,๙๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๓,๙๐๐ บาท      
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ ตั งไว้ ๘๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๘๓,๐๐๐ บาท   
๖. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ตั งไว้ ๙๗,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๗,๐๐๐ บาท      
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘ ตั งไว้ ๕๕๖,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕๖,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนค้อใหญ่ ๒ ตั งไว้ ๘๘๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๘๔,๐๐๐ บาท   
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔ ตั งไว้ ๖๖๗,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๖๗,๐๐๐ บาท   
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕ ตั งไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๑๔,๐๐๐ บาท      
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖ ตั งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๔๙๘,๐๐๐ บาท       
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒ ตั งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๒๐,๐๐๐ บาท     
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕ ตั งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๔๐,๐๐๐ บาท      
๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓     
ตั งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๓๗,๐๐๐ บาท        
๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘ ตั งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท    
๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ ตั งไว้ ๔๕๑,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท     
๑๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ตั งไว้ ๓๐๒,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๒,๓๐๐ บาท     
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ ตั งไว้ ๓๐๓,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๕,๐๐๐ บาท   
๑๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ ตั งไว้ ๓๒๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๑๐,๒๐๐ บาท   
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ ตั งไว้ ๒๙๓,๐๐๐  
ขอโอนลด ๑๖๙,๐๐๐ บาท   
๒๑. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ซอยศรีมหาสารคาม ๑๗   



~ ๒๓ ~ 

 

ตั งไว้ ๙๓๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๙๓๙,๐๐๐ บาท 
       
รายการท่ีโอนเพ่ิม รวมเป็นเงิน  ๒๘๖,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)    
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าวัสดุ      
  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๕๕,๕๐๐ บาท   
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           
  ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือมซอย ๓๙  
ตั งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๙๖,๐๐๐ บาท   

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑ ตั งไว้ ๑๑๑,๐๐๐ 
บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท   
 

  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก  
ตั งไว้ ๑๐๙,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ บาท    
  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  
ตั งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท    
 
รายการท่ีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมเป็นเงิน  ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพัน 
เก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
ส านักการช่าง 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     ๑.๑ งานไฟฟ้าถนน      
    งบลงทุน   
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
  ๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘   
จ านวน  ๔๐๖,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘ 
กว้าง ๔.๔๐ – ๑๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๑ ล าดับที่ ๑๒     
  ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔   



~ ๒๔ ~ 

 

จ านวน  ๔๙๑,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔ กว้าง 
๓.๑๐ – ๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕๑ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๕ ตารางเมตร ตาม   
แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๘ ล าดับที่ ๒๖     
  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕   
จ านวน  ๕๘๑,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕ 
กว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๐ ตารางเมตร 
ตาม   แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า 
๓๔ ล าดับที่ ๑๘     
  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖   
จ านวน  ๔๓๒,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖ 
กว้าง ๖.๐๐ – ๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๓ ตารางเมตร 
ตาม   แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๕ ล าดับที่ ๑๙     
  ๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒   
จ านวน  ๔๘๓,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒ 
กว้าง ๖.๐๐ – ๘.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร 
ตาม   แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 



~ ๒๕ ~ 

 

   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๑ ล าดับที่ ๑๑     
  ๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕   
จ านวน  ๓๙๖,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕ 
กว้าง ๔.๑๐ – ๔.๙๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๒ ตารางเมตร 
ตาม   แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๒๗ ล าดับที่ ๔     
  ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓   
จ านวน  ๔๖๔,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓ 
กว้าง ๓.๖๐ – ๕.๙๐ เมตร ยาว ๔๖๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๖ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๒๗ ล าดับที่ ๓      
 
 
 
 

๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙   
จ านวน  ๑๔๒,๐๐๐  บาท       

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙ 
กว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๓ ตารางเมตร ตาม         
แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒      
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๘๖ ล าดับที่ ๒   

๙. โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุขด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    



~ ๒๖ ~ 

 

จ านวน  ๔๐๔,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุขด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
กว้าง ๒๘.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๘ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข 
ครั งที่  ๓/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๖ ล าดับที่ ๓    

๑๐. โครงการปรับปรุงลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต   
จ านวน  ๑๓๘,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วย แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๓๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๘๗ ล าดับที่ ๔    

๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์  
(ช่วงหน้าศาลเจ้า – สุดถนน ค.ส.ล.)  จ านวน  ๔๐๖,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ (ช่วง
หน้าศาลเจ้า - สุดถนน ค.ส.ล.) กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่  น้อยกว่า 
๘๗๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๙๑ ล าดับที่ ๑๑   

๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๒   
จ านวน  ๑๘๖,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์   ซอย 
๘๒ กว้าง ๕.๐๐ - ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๖๘ ล าดับที่ ๙๕     



~ ๒๗ ~ 

 

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๔   
จ านวน  ๑๙๕,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์   ซอย 
๘๔ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร ตาม   
แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๖๙ ล าดับที่ ๙๗     

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๓  จ านวน  ๒๕๑,๔๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย ๓ กว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๔๔ ล าดับที่ ๓๗     

๑๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนศรี
มหาสารคาม ซอย ๑๗  จ านวน  ๑,๒๕๑,๐๐๐  บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๗ ดังนี    
        ๑) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ – ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๗ ตารางเมตร  
            ๒) ก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวม ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๘๙ ล าดับที่ ๘   
     ๑.๒ งานบ าบัดน้ าเสีย      
    งบลงทุน   
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

๑๖. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒   
จ านวน  ๔๒๘,๐๐๐  บาท       



~ ๒๘ ~ 

 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์   ซอย 
๗๒ ท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑๕๕ เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๙๑ ล าดับที่ ๑๒  

๑๗. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออก เชื่อมซอยมหาชัยด าริห์ ๗  
จ านวน  ๗๗๘,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเด็กแซวตะวันออก 
เช่ือมซอยมหาชัยด าริห์ ๗ ท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.    ความ
ยาวรวม ๒๔๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด         
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    หน้า 
๓๗๖ ล าดับที่ ๑๐๙   
๒. แผนงานงบกลาง  
     งานงบกลาง   

หมวดงบกลาง 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

๑๘. เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๒๐๐,๕๐๐ บาท    
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิง่แวดลอ้มที่ได้รบัการสนับสนุนสมทบโครงการปรบัปรงุ
ฟื้นฟูระบบฝังกบลขยะมูลฝอย โดยส่งคืนเงินเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของ
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
   - ตามหนังสือคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (กกกท) ๑๐๐๕/ว ๓๙๔ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี  
  ๑. โอนลด จ านวน ๒๑ รายการ จ านวนเงินทั งสิ น ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึง่หมืน่  
เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. โอนเพิ่ม จ านวน ๕ รายการ จ านวนเงินทั งสิ น ๒๘๖,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพัน ห้า
ร้อยบาทถ้วน)    



~ ๒๙ ~ 

 

  ๓. โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ จ านวนเงินทั งสิ น ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท 
(เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)    
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

เหตุผล  เนื่องจาก ผิวจราจรเดิมของถนนมีความช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรไป – มา
ไม่สะดวก และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย  ทั งนี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  
เอกสารแนบท้ายญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด   จ านวนเงิน  ๗,๙๑๙,๔๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน      
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน  า ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๘ (หลังวัดส่องเหนือ)  
ตั งไว้ ๕๗๒,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด ๕๗๒,๐๐๐ บาท    
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ เช่ือมถนนเสมา ตั งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท      
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๙/๕ ตั งไว้ ๒๔๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๒๔๕,๐๐๐ บาท    
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ เช่ือมโครงการเดิม ตั งไว้ ๙๓,๙๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๓,๙๐๐ บาท      
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ ตั งไว้ ๖๓๑,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๘๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ 
๕๔๘,๐๐๐ บาท    
๖. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ตั งไว้ ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๙๗,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท       
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘ ตั งไว้ ๕๕๖,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕๖,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนค้อใหญ่ ๒ ตั งไว้ ๘๘๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๘๔,๐๐๐ บาท   
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔ ตั งไว้ ๖๖๗,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๖๗,๐๐๐ บาท   
 
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕ ตั งไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๘๑๔,๐๐๐ บาท      
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖ ตั งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๔๙๘,๐๐๐ บาท       
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒ ตั งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๖๒๐,๐๐๐ บาท     
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕ ตั งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท  



~ ๓๐ ~ 

 

ขอโอนลด ๕๔๐,๐๐๐ บาท      
๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓    ตั งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ 
บาท ขอโอนลด ๕๓๗,๐๐๐ บาท        
๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘ ตั งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐๘,๐๐๐ บาท      
๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ ตั งไว้ ๔๕๑,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๙๖,๐๐๐ บาท      
๑๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ตั งไว้ ๓๐๒,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๒,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๙,๗๐๐ บาท       
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ ตั งไว้ ๓๐๓,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๘,๐๐๐ บาท     
๑๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ ตั งไว้ ๓๒๔,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด ๑๑๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑๓,๘๐๐ บาท    
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ ตั งไว้ ๒๙๓,๐๐๐  
ขอโอนลด ๑๖๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๔,๐๐๐ บาท     
๒๑. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ซอยศรีมหาสารคาม ๑๗   
ตั งไว้ ๙๓๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๙๓๙,๐๐๐ บาท       
โอนเพ่ิม    จ านวนเงิน  ๒๘๖,๕๐๐  บาท   
ส านักการช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าวัสดุ      
  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๕๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑,๖๕๕,๕๐๐ บาท     
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           
  ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือมซอย ๓๙ ตั งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ 
บาท ขอโอนเพิ่ม ๙๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท     
  ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑ ตั งไว้ ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท    
 
  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก  
ตั งไว้ ๑๐๙,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท      
  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  
ตั งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐ บาท      
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวนเงิน  ๗,๖๓๒,๙๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     ๑. แผนงานเคหะและชุมชน   
 ๑.๑ งานไฟฟ้าถนน 
                  งบลงทุน 
          หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           



~ ๓๑ ~ 

 

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘  จ านวน  ๔๐๖,๐๐๐ บาท     
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔  จ านวน ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕  จ านวน ๕๘๑,๐๐๐ บาท    
๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖  จ านวน  ๔๓๒,๐๐๐ บาท    
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒  จ านวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท   
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕  จ านวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท   
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓  จ านวน ๔๖๔,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙  จ านวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท    
๙. โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุข ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน ๔๐๔,๐๐๐ บาท   
๑๐. โครงการปรับปรุงลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต   
จ านวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท   
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์  
(ช่วงหน้า    ศาลเจ้า - สุดถนน ค.ส.ล.)  จ านวน ๔๐๖,๐๐๐ บาท     
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๒  จ านวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท   
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๘๔  จ านวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท   
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์  ซอย ๓  จ านวน ๒๕๑,๔๐๐ บาท  
๑๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๗   
จ านวน ๑,๒๕๑,๐๐๐ บาท   
 ๑.๒ งานบ าบัดน้ าเสีย 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           
๑๖. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๒  จ านวน ๔๒๘,๐๐๐ บาท   
๑๗. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออก เช่ือมซอยมหาชัยด าริห์ ๗   
จ านวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท   
๒. แผนงานงบกลาง  
     งานงบกลาง   

หมวดงบกลาง 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
๑๘. เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๒๐๐,๕๐๐ บาท   
 
นายถนอม รัตนมุลตรี สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติครับ 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ส าหรับญัตติที่ ๕.๓ เรื่อง โอนงบประมาณไป
ตั งจ่ายรายการใหม่ โดยเฉพาะมีการโอนลด  จ านวน ๒๑ รายการ จ านวนเงิน ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท  แล้วก็มีการ  
โอนเพิ่มจ านวน ๕ รายการ  จ านวน ๒๘๖,๕๐๐ บาท  แล้วโอนไปตั งใจรายการใหม่จ านวน ๑๘ รายการ เป็น
จ านวนเงิน  ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท  ส าหรับญัตตินี ครับ  เกี่ยวเนื่องกับญัตติที่ ๕.๒ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไปแล้ว แล้วก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื อจัดการโดยการเข้าระบบไม่ได้ ที่นี่
ก็มีการโอนลด โอนเพิ่มแล้วก็ไปโอนจ่ายรายการใหม่ ส่วนเรื่องนี ในญัตติ มีรายละเอียดที่จะต้องได้รับการศึกษา ใน



~ ๓๒ ~ 

 

หลายๆส่่วนนะครับก็เพราะว่าจริงๆก็น าเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านปลัดฯก็น่าจะ
ทราบว่า โดยทั่วไปว่าทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใกล้จะหมดวาระแล้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลงมาแข่งขัน 
ผมก็เข้าใจดีครับว่าถ้างบประมาณส่วนหนึ่งก็เป็น ทางสภาเทศบาลก็อนุมัติจะได้แก้ไข ปัญหาพี่น้องประชาชนโดย
ผ่านสภาไปแล้ว แล้วก็มีบางส่วนบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ แล้วผมก็ยังอยากจะทราบว่าสถานะทางการคลัง
ของเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นยังไงบ้างถึงแม้ถ้าจะอนุมัติไปจริงๆ เฉพาะตรอกซอกซอยต่างๆ นี่ก็จะได้เกิดกับ
พี่น้องประชาชน ซื อเว้นแต่ว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั งออกไป ยังไงเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่ ตามที่ได้พบปะคุยกัน
รอบนอกนะครับ ทั งนี ก็เป็นเฉพาะความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะของผมนะครับ ก็ตามที่เสนอมานี ทางสภาก็เป็นคน
อนุมัติเสนอมาเอง แต่ในระเบียบนั นมันไม่ถูกต้อง แต่บางโครงการก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ การแก้ไขปัญหาของพี่
น้องประชาชนครับ ของทางเทศบาลเองนะครับ จ านวนเงินในญัตตินี ก็คือ ก็โอนจากที่ท่านปลัดฯ น าเสนอมาจาก
งบประมาณยอดเดิม ๒๓ โครงการ  เป็นเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาท  ก็โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เฉพาะญัตตินี ก็โอนมา  จ านวน ๑๘ โครงการ ก็จะเป็นญัตติที่ ๕.๔ มันจะสัมพันธ์กันไปทั งหมดนะครับ มีส่วนที่ที่มี
การหารือกัน แต่ทั งนี ทั งนั นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่า ตั งสภาเราเองก็ไม่ได้ไปขัดข้องในตรงจุดนี  แต่ที่ต้อง
น าเสนอก็เพราะว่า โครงการต่างๆมันมีแผนและงบประมาณต่างๆอยู่แล้ ว แต่อยากให้เป็นข้อเสนอแนะ อนุมัติ
งบประมาณโดยคณะผู้บริหารชุดใหม่กับสภาชุดใหม่ที่มีการเลือกตั งเข้ามา แต่ถ้าสภาชุดนี ยังมีการท าหน้าที่อยู่ เรา
ก็จะสามารถหารือกนั ด้วยความชัดเจนโดยทางท่านปลัดฯ ได้น างบประมาณเหล่านี โดยแม่นมีระเบยีบอยู่แลว้ ท่าน
เลขเข้ามาสู้ในสภาแล้วน ามาเสนอความเห็นชอบไม่ได้ ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาในการด าเนินการ เราไม่อยากให้มีข้อ
ครหา ว่าจะสภาอยู่แล้วชัดเจนว่า เราจะหมดวาระแล้วถ้าสภาชุดนี ได้ด าเนินการในญัตติ ต่างๆที่เรียนกันมา คณะ
ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามางบปี ๒๕๖๔ ตัวนี ก็จะไม่ได้ใช้ ก็น่าจะพักไว้ก่อนเพื่อความเหมาะสม ขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี ไหมครับ เชิญครับ เชิญคุณธงชัย 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่คามิ ครับ  
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่  
รองประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่รักและเคารพยิ่ง กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เขต ๑ ท่านประธานที่เคารพครับ ในญัตตินี ผมขอเสนอข้อคิดเห็นครับ เมื่อท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ ได้แสดงข้อคิดเห็น
ต่อที่ประชุม ท าให้ทราบและเข้าใจในมุมมอง ผมขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ ผมเห็นด้วยกับท่าน สุรชัย      
ชูปฏิบัติ เนื่องจากว่า จริงๆแล้วผลงานต่างๆนี  เราได้อนุมัติให้พาผ่านไปยัง ให้คณะผู้บริหารไปปฏิบัติแล้ว แต่ด้วย
เหตุผลที่ท่านได้ชี แจงในญัตติ ที่ ๒ มันได้เช่ือมโยงกับญัตตินี  ยังไม่สามารถท าได้ งั นโดยมารยาทแล้ว ในวาระนี คง
จะเป็นช่วงสุดท้าย ในญัตตินี ก็สมควรจะเลื่อนไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาล   คืออย่างนี นะครับถ้าไม่อนุมัติมันจะไม่สามารถท าอะไรได้ มันไม่สามารถที่จะ 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี  เลื่อนได้ ถามว่ามีหนังสือให้ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ในช่วงเลือกตั งให้ท า
เท่าที่จ าเป็น คืองานพัสดุครับส านักงบประมาณ ของเราขึ นหนังสือตัวสีแดง การจัดซื อจัดจ้างของเรานี  ๐% ซึ่ง
หน่วยงานอื่นของเขาเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว หรือถ้าหากว่าสภาไม่อนุมัติ เลื่อนไป มันก็จะค้างอยู่ไม่รู้
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ว่าจะเลือกตั งเมื่อไหร่ ผมไม่อยากให้เลื่อนนะครับ มันก็เป็นเรื่องเดิมที่ต้องต่อเนื่อง ยกเลิกแล้วก็ต้องมาตั งโอนจ่าย
เป็นรายการใหม่ ถ้า ๒๓ ต้องการยกเลิกยกเลิกได้ไหม ถ้าจะสภาเลื่อนไปก็คือท าอะไรไม่ได้เลย คือถ้ายกเลิก ๒๓ 
โครงการมันท าต่อไม่ได้ครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี       มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เลขานับองค์ประชุมครับ  
  
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง   ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า ในระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ ครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๕ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี   มีสมาชิกสภา เห็นด้วย ๕ ท่าน มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาไม่เห็นด้วย ๘ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล     
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภา เห็นด้วย ๕ ท่าน มีสมาชิกไม่เห็นด้วย ๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี ไม่ผ่านนะครับ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติไม่ผ่านการเห็นชอบ 

โดยมีสมาชิกเห็นชอบ จ านวน ๕  ท่าน  ไม่เห็นชอบจ านวน  ๘ ท่าน   
ในญัตติท่ี ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล     เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จ านวน ๙ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท) (ส านักการช่าง) ขอเชิญเจ้าของ
ญัตติครับ 
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นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติข้าพเจ้าขอ 
ปลัดเทศบาล   เสนอญัตติขอยกเลิกญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
เนื่องจาก ได้จัดท ารายละเอียดของโครงการตามญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)  ขอได้โปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ พร้อมนี ได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเรื่อง ขอยกเลิกญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณทั งสิ น 
๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั น     

เหตุผล เนื่องจาก ได้จัดท ารายละเอียดของโครงการตามญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอยกเลิกญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ 
งบประมาณทั งสิ น ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)      ต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติครับ 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัต ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
 ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ส าหรับญัตติที่ท่านขออนุมัตินะครับ ที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกและแก้ไขค าชี แจงเปลี่ยนแปลง ๙ โครงการจ านวนเงิน จ านวนเงิน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท ๙ 
โครงการนี คืออะไรครับมีรายละเอียดไหมครับ เฉพาะในสวนเนี่ยในโครงการนี  ถ้ามีความจ าเป็นจริงๆ ให้ทางสภา
เมื่อท่านยกเลิก ๑๐ ล้านกว่าบาทไป บางโครงการที่มันมีความจ าเป็นจริงๆ เร่งด่วนเราก็จะได้พิจารณา เป็นรายๆ
โครงการไป ไม่ใช่ว่าเราจะไปให้เห็นด้วยนะครับ ประกอบการพิจารณา เห็นมี ๙ โครงการแต่ไม่รู้ โครงการ
อะไรบ้าง  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาล   คือด้วยความเมตตาครับ จากปกติที่ ๕.๓ ที่ท่านไม่อนุมัติ มันจะพันกันไป  
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี   ทั งหมด  มันต้องโอนต้องยกเลิก เสร็จแล้วโอนก็ต้องยกเลิก ที่มีการเปลี่ยนนะ
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ครับ มันถึงจะสัมพันธ์กัน  คราวนี ในญัตติที่ ๕.๓ ไม่ผ่านมันก็จะสะดุด เป็นไปได้ไหมครับว่าในงบประมาณปี 
๒๕๖๔ ก็ต้องอนุมัติแล้วเนื องาน ทางฝ่ายบริหารไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยครับ ขอความเมตตาเพื่อที่จะท าให้งาน
มันเดินไปได้ ถึงแม้จะมีการพิจารณาไปแล้ว แล้วก็ทบทวนด้วยครับ เพราะว่าญัตติที่ ๕.๓ ให้ผ่านพอญัตติที่  ๕.๔ 
มันก็จะเป็นเรื่องของการโอนและการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวให้ผอ. กองคลังชี แจงครับสัมพันธ์กันยังไงครับ คือไม่ใช่ผม
อยากท าอะไรหรอกครับ ถ้าไม่อนุมัติให้ผมท าผมยิ่งสบายครับ แล้วปี ๒๕๖๔  ขั นตอนอนุมัติงบไว้หมดแล้วครับ ถ้า
ท่านไม่อนุมัติปุ๊บ มันก็เหมือนกับว่า สิ่งที่ตัวเองท ามาแล้ว ครับผม 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติครับ 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
 ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ต้องน าเรียนอย่างนี นะครับว่า มันมองกัน
ต่างมุม แต่ผม ก็ไม่ได้ปิดช่องไว้เลยเหมือนที่ท่านปลัด มาบอกไปเมื่อกี  โครงการต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากสภาไป
แล้วทั งหมด ปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ทั งนี ทั งนั นมาแล้ว รายละเอียดในโครงการต่างๆมันไม่ตรง ไม่สามารถที่จะด าเนิน
หาผู้รับจ้างได้ ในระบบ แต่ในช่วงเวลาต่างกรรมต่างเวลา อย่างปี ๒๕๖๔ ก าลังจะมีการเลือกตั งภายในอีก ๒-๓ 
เดือน แต่ได้มารยาทแล้วถ้าเราด าเนินการไปทั งหมด ผมก็มีว่าถ้าเงินยังไม่มี ท่านปลัดฯก็ยังไม่สามารถด าเนินการ
ลงนามได้ แต่ผมเองผมเข้าใจ ว่าการด าเนินโครงการต่างๆนี  ถ้ามีโครงการใดที่จ าเป็น ที่มันจ าเป็นเร่งด่วน เวลาที่
จะด าเนินการ เราก็ค่อยด าเนินการ เราก็ไปว่า หลังจากประชุมก็มาหารือกันแล้วค่อยน าเข้าสภาใหม่ก็ได้ พวกผม
ท าหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี        มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เลขานับองค์ประชุมครับ  
  
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  มีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง   ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า ในระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๔ ญัตติ เรื่อง 
ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จ านวน ๙ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท) (ส านักการช่าง)   สมาชิกท่าน
ใดเห็นด้วยโปรดยกมือ ครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย  มีสมาชิกสภาเห็นด้วย ๑๑ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี   มีสมาชิกสภา เห็นด้วย ๑๑ ท่าน ได้มีคะแนนเสียงข้างมาก ครบตามที่กฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล    ก าหนดเอาไว้   
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๑ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระ ๕  

ญัตติท่ี ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 



~ ๓๖ ~ 

 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
(จ านวน ๙ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท) (ส านักการช่าง)  
ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระ ๕ ญัตติที่ ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑๖ โครงการ      
จ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท)  (ส านักการช่าง) ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตครับ ตอนที่ ๕.๕  มันก็จะไปสัมพันธ์กับข้อที่ ๕.๓ 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี  เพราะว่าเราขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัมพันธ์กันครับ สมมุติว่าถ้า ๕.๓ ไม่ผ่านปุ๊บ 
ข้อ ๕.๕ ก็จะพิจารณาไม่ได้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานนะครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัตคิรับ 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล       ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ 
ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มหาสารคามเขต ๒  ขออนุญาตนะครับเหมือนที่ท่านปลัดฯ บอก
ว่าสรุปแล้วก็คือ ญัตติที่ ๕.๒ มีก็คือ การขอยกเลิกใช่ไหมครับ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั งจ่ายรายการ
ใหม่ ที่ได้รับผ่านสภาไปแล้วปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนทั งหมด ๒๓ โครงการ 
จ านวนเงิน ๑๐,๐๙๐,๔๐๐ บาทนั นสภาอนุมัติ ให้ยกเลิก ท่านมาตั งจ่ายในเงินนี  มันกระจายออกมาเป็น ญัตติที่ 
๕.๓ ถูกไหมครับที่ ๕.๓ ที่ ๕.๔ และที่ ๕.๕ แล้วก็ ๕.๖ ด้วย ถึง  ๕.๗ ด้วย เหมือนกับผมที่ บอกว่าเหมือนกับการที่
ท าความเข้าใจ กระจางชัดแล้วว่าไม่ กระทบกับงบประมาณ กับความเดือดร้อนความจ าเป็นของพี่น้องประชาชน 
เรายังมีระยะเวลาสภายังด าเนินการได้ในสมัยวิสามัญผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าอยากให้ไปได้ทุก
อย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในญัตติที่เกีย่วข้องกับญตัติที่ ๕.๒ ทางผู้เสนอญัตติคือท่านปลดัผมกอ็ยากให้ถอนไว้
ก่อน ญัตติที่ ๕.๓-๕.๕ ใช่ไหมครับ ถอนไปก่อน มันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ แต่จะด าเนินการให้บ้านเมืองไปได้ 
คือจะต้องท าความเข้าใจกัน เพราะบางโครงการถ้ามันไม่จ าเป็นจริงๆ เพราะว่าสถานะทางการคลังของเราก็ยัง
ไม่ได้ดี อนุมัติให้เราก็ไม่ต้องเข้างบประมาณใหม่ ผมก็ว่ามันไปเสียเวลาเฉยๆ เพื่อเป็นการท าความเข้าใจกันแต่ส่วน 
อย่างกรณีที่ผมดูนี่  ญัตติที่ ๕.๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๓หมื่นกว่าบาทที่ว่า เพื่อจ่ายคืนกองทุนเสริมการ
ท่องเที่ยวอันนี ไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวนี เฉพาะงบลงทุน ถ้าหากว่าเป็นไปได้ ในกรอบก็ประมาณรายได้ งบประมาณมี
อยู่แล้วโครงการต่างๆ ถ้าตรงไหนมีความจ าเป็น เราก็ ว่ากัน ผมขอหารือแค่นี ครับ ส่วนท่านปลัดจะไม่ถอนญัตติ
แล้วแต่ท่านผู้เสนอญัตติครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
 



~ ๓๗ ~ 

 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่ เคารพครับ ฉะนั น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตติที่ ๕ ผมขอถอนนะครับ คือถ้าสมมติว่ามัน
นายกเทศมนตร ี   ไม่ละเอียดอะไรอย่างไร ผมก็พร้อมที่จะชี แจงนะครับ ผมต้องขอโทษที่ไม่ได้
ประสานทางสท.ก่อนเพราะว่า มันเป็นเรื่องเดิมมันเป็นเรื่องที่เราพิจารณามา หลายรอบแล้ว มันเป็นแค่เทคนิคใน
การเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มันไม่อ่าน พอไม่อ่านปุ๊บ พอเข้าพิจารณาอีกรอบก็คิดว่าจะไม่มปีญัหา
อะไรนะครับ ก็เลยไม่ได้ประสานนอกรอบ พูดง่ายๆ ตามจริงไม่มีหรอกประสานนอกรอบ แต่ธรรมเนียมปฏิบัติ
เนาะ แต่ว่าถ้า ๕.๓ ท่านไม่เห็นชอบแล้ว มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับ ๕.๕ ส่วน ๕.๔ ยกเลิก ยกเลิกก็ยกเลิกอยู่แล้วไม่
เกี่ยวกัน ๕.๓ กับ ๕.๕ มันสัมพันธ์กัน ผมขอถอน ๕.๕ นะครับ ส่วน ๕.๖ ๕.๗ ๕.๘ ๕.๙ มันไม่เกี่ยวกันนะครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เป็นอันว่าญัตติที่ ๕.๕ ท่านเจ้าของญัตติขอถอนนะครับ  ขณะนี ก็เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น.  
ประธานสภาเทศบาล แล้ว  ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง  แล้วค่อยมาประชุมต่อช่วงบ่าย
ครับ  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผมขอพักการประชุมสภา  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๐  ครับ  ขอบคุณครับ เชิญพักรับประทานอาหารเที่ยงครับ 
 
 
 
 

พักเที่ยง  ๑๒.๐๐ น. 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๐ 
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นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ขออนุญาตที่ประชุมสภานะครับ ขณะนี ก็ได้เวลาที่ท่านประธานสภานัด
เลขานุการสภาเทศบาล   ประชุมช่วงบ่ายแล้วนะครับ ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๐ นะครับ ก็ได้เวลาแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน
ด าเนินการเปิดประชุมสภาต่อในช่วงบ่าย ขอกราบเรียนเชิญ ครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล รวมท่านประธาน อยู่ ในที่ประชุม ๑๔ ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุม ครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั งหมด ๑๔ ท่าน นะครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมในภาคบ่ายนี นะครับ   
 
๕.๕ ญัตติท่ี ๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๑๖ โครงการ จ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท) 
  
นายถนอม  รัตนมุลตรี ญัตติที่ ๕.๕ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอ
ประธานสภาเทศบาล  ถอนญัตตินะครับ 
 
๕.๖ ญัตติท่ี ๖ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท) 
   
นายถนอม  รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕.๖ ญัตติที่  ๖ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการขออนุมัติใช้เงินทุน
ประธานสภาเทศบาล   ส ารองเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
(ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท) ขอเชิญเจ้าของญัตติ ท่านปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประทานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี มหาสารคามที่ เคารพ ครับ ญัตติขอยกเลิกโครงการขออนุมัติใช้เงินทุน
นายกเทศมนตร ี   ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท) ตามที่สภาได้พิจารณาใช้เงินสะสม 
จ านวนหลายโครงการอยู่ แต่ว่าจ านวน ๒ โครงการ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากว่าคุณลักษณะและราคา
เปลี่ยนไปนะครับ จ าเป็นต้องขอให้สภาพิจารณายกเลิกญัตติเดิม เพื่อที่จะไปขอใช้ทุนส ารองใหม่ในญัตติที่ ๕.๗ 
ครับ จึงน าเรียนสภาเพื่อพิจารณา ครับ   

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจด็
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี    

 



~ ๓๙ ~ 

 

 
ส านักการชา่ง 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน      
    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
   - โครงการจัดซื อตู้คอลโทรล ไฟถนน  จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท       
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
  - โครงการจัดซื อรถตักหน้าขุดหลัง  จ านวน  ๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท      

เหตุผล เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรบัเปลีย่น จึงมีความประสงค์ทีจ่ะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอยกเลิกโครงการขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ 
โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง    
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ –ไม่มี- นะครับ เมื่อท่านสายยันต์ 
ประธานสภาเทศบาล  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้เสนอญัตติต่อ
สภานี แล้ว และที่ประชุมไม่ติดใจ ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ 
ญัตติที่ ๖ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที ่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท) สมาชิกท่านใดเห็น
ด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขอยกเลิกโครงการ 

ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ส านักการช่าง)   จ านวน ๒ โครงการ  



~ ๔๐ ~ 

 

จ านวนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท   จ านวน ๑๓ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

๕.๗ ญัตติท่ี ๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) 
(จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕.๗ ญัตติที่  ๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ขอเชิญเจ้าของญัตติ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประทานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี มหาสารคามที่ เคารพ ครับ ญัตติขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม 
นายกเทศมนตร ี    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ โครงการ 
จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) มีโครงการที่จ าเป็นและส าคัญที่ได้เคยใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมไป เมื่อประชุม
คราวที่แล้วครับ จ านวน ๒ โครงการ ที่จะต้องยกเลิกญัตติแล้วมาขอใช้เงินใหม่ เนื่องจากว่าโครงการแรกโครงการ
ซื อตู้คอนโทรล ไฟถนนงบประมาณที่ใช้เท่าเดิม คือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากคุณลักษณะ รายละเอียดของตู้
คอนโทรลได้เปลี่ยนไปนะครับ จึงขอให้สภาอนุมัติการใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมในรอบนี นะครับ ส าหรบัโครงการที่
สองคือโครงการจัดซื อรถตักหน้าขุดหลัง เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ราคาและคุณลักษณะเปลี่ยนไปนะครับ จาก
ราคาเดิม ๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาใหม่ราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเพิ่มขึ นอีก ๒๒๐,๐๐๐ บาท เหตุผล
และความจ าเป็นเดิมก็เนื่องจากว่ารถตักหน้าขุดหลังหรือเจซีบีเดิมรถใช้มานานแล้ว ท่าน  สท.บางท่านใช้มาแล้ว
ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อายุการใช้งานก็ ๓๗ ปีแล้วครับ ก็ไม่สะดวกต่อการใช้งาน หากซ่อมแซมก็สิ นเปลืองนะครับ 
จึงน าเรียนสภาเพื่อพิจารณา ครับ  

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพฒันาการคมนาคม และรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรบัปรุงถนนทีม่ีความช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ และก่อสร้าง ทอ่
ระบายน  าเพื่อปอ้งกันน  าท่วมขัง ฯลฯ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นหน้าที่และอ านาจของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จงึขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจ าปงีบประมาณ    พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ดังนี    
ส านักการชา่ง 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน      
    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
  ๑. โครงการจัดซื อตู้คอลโทรล ไฟถนน  จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท       
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  ๒. โครงการจัดซื อรถตักหน้าขุดหลัง  จ านวน  ๓,๕๒๐,๐๐๐  บาท      

เหตุผล  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาการคมนาคม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรบัปรุงถนนทีม่ีความช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ และก่อสร้างท่อ
ระบายน  าเพื่อปอ้งกันน  าท่วมขัง ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่ด้วยงบประมาณในการด าเนินการไม่
เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นในการขออนมุัติใช้เงินทุนส ารองเงนิสะสม เพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าว  ทั งนี อาศัย



~ ๔๑ ~ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) “กรณีทีป่ีใด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกดิร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น 
หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนทีเ่กินไปใช้จ่ายได้ภายใต้
เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) โดยไดร้ับอนุมัตจิากสภาท้องถ่ิน”  ดังนั น นายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตติ
นี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพจิารณาต่อไป  
รายละเอียดแนบท้ายประกอบญัตติขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ส านักการชา่ง 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน      
    งบลงทุน   
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
   ๑. โครงการจัดซื้อตู้คอลโทรล ไฟถนน  จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท       
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้คอนโทรลไฟถนน จ านวน ๔๐ ตู้ โดยมีอุปกรณ์ประกอบด้วย    
         ๑) ตู้เหล็กกันน  า เบอร์ ๔   
         ๒) ไทม์เมอร์รีเลย์   
         ๓) ไทม์เมอร์สวิตซ์     
         ๔) แมกเนติก ๖๕ A   
         ๕) เมนเซอร์กิต ๒P ๖๓ A 
         ๖) เบเกอร์ ๑๐๐ A     
         ๗) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   (ตามราคาท้องถ่ิน)   
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/      ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙     

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒  
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข 
ครั งที่ ๒/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หน้า ๒ ล าดับที่ ๒๓ 
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
    งบลงทุน   
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
  ๒. โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  จ านวน  ๓,๕๒๐,๐๐๐  บาท      
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน โดยมี
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   
        ๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดตั งบุ้งกี๋ส าหรบั
ตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก   
        ๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์
ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน  า   
        ๓) ระบบถ่ายทอดก าลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter    



~ ๔๒ ~ 

 

        ๔) ระบบบังคับเลี ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic    
        ๕) บุ้งกี๋ตัก  
    (๑) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก 
    (๒) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร   
    (๓) ความสูงจากพื นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร   
        ๖) บุ้งกี๋ขุด   
    (๑) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค  ายันท าให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน 
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก   
    (๒) ขนาดความกล้างของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร   
    (๓) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร  
    (๔) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร  
    (๕) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร   
        ๗) มีน  าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม  
        ๘) หลังคากันแดดแบบ Rops Conopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต   
        ๙) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์    
        ๑๐) อุปกรณ์ประกอบ    
    (๑) มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักรกล   
    (๒) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ  
    (๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน  ามันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่   
    (๔) มีเกจ์บอกระดับน  ามันเชื อเพลิง    
    (๕) มีประแจส าหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ านวน ๑ ชุด   
    (๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จ านวน ๑ ชุด   
    (๗) หมวกนิรภัยส าหรับพนักงานขับ จ านวน ๒ ชุด    
    (๘) กระบอกอัดจาระบี จ านวน ๑ ชุด   
    (๙) เครื่องมือประจ ารถ จ านวน ๑ ชุด   
    (๑๐) ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั งแต่
ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จ านวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก   
    (๑๑) ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั งแต่
ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จ านวน ๑ ชุด    
    (๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต    
    (๑๓) สัญญาไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั งบนหัวเก๋ง จ านวน ๑ ชุด    
    (๑๔) หนังสือคู่มือ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation 
Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)    
   (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/      ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      



~ ๔๓ ~ 

 

   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข 
ครั งที่ ๒/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หน้า ๑ ล าดับที่ ๓     

จึงน าเรียนสภาเพื่อพิจารณา ครับ   
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการ
ส านัก/กองฝ่าย ที่เคารพครับ ผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ส าหรับญัตติที่
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้น าเสนอนั น จริงๆ แล้วก็เหมือนที่ท่านได้น า
เรียนสภาว่า โครงการทั งสองนั นได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปแล้ว แต่โดยรายละเอียดนั น เผอิญมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รถเจซบีีรถหน้าตักหลังขุดมีการช ารุด ผมได้รับทราบว่า จริงๆ ถ้าเป็นซ่อมก็คงจะมากกว่าที่ซื อใหม่แล้ว 
ยอมรับว่าในส่วนหนึ่งได้เห็นการแก้ไขปัญหา เพราะว่าหนึ่งเคลื่อนที่ได้เร็ว สองไม่ว่าจะเป็นการตักขยะภายในเขต
เทศบาล กิ่งไม้ หรือการยกฝาท่อระบายน  าที่ช ารุดอย่างนี  ต้องใช้เจซีบีนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตู้คอนโทรลไฟ
ถนน ซึ่งผมเองเป็นคนเสนอ แต่อยากจะทราบนิดหนึ่งนะครับว่า เพื่อการจัดซื อตู้คอนโทรล จ านวน ๔๐ ตู้  ตู้ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท เพราะว่าตู้นี มันจ าเป็นนะครับ เพราะว่าไฟสัญญาณจราจรของเราถ้าขาดพวกนี  ที่จะใช้ส ารองใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับ ในเมื่อสอบถามรายละเอียดก็คือได้ตอนที่อนุมัติโครงการที่จัดซื อครั งก่อนที่
สภาอนุมัตินั น โดยเฉพาะตัวมาตรฐานครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลนั น ยอดเท่าเดิม ครับ แต่โครงการจัดซื อรถหน้าตักหลัง
ขุดนั นที่ขออนุมัติแต่เดิมนั น เมื่อมาส ารวจตอนนี  มาตรฐานครุภัณฑ์มันเปลี่ยนไปนะครับ และที่จริงๆ ในความ
คิดเห็นส่วนตัวผมนั น ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล แล้วก็เกิดประโยชน์ ก็ได้รับความชี แจงแล้วก็ได้เหน็ 
ได้ประจักษ์ตัวเองนะครับ กรณีอย่างเจซบีีของเราก็พังจริงๆ ซื อชุดแรกก็ปี ๓๗ มาก่อน แล้วมาซื ออีกครั งหนึ่งก็ปี 
๔๒ น่าจะเป็นสมัยผม สรุปแล้วเฉพาะของผมก็ ๒๑ ปี แต่ที่รับทราบเวลาขออนุมัติซ่อมทีหนึ่งก็เป็นแสน แล้วก็
เสียเวลาเป็นครึ่งเดือน นะครับ ถ้ามีความจ าเป็นเดียวนี ผมเองก็ไม่ขัดข้อง อีกอย่างหนึ่งก็เพราะเราก็ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาแล้ว และมีความจ าเป็นนะครับ โดยเฉพาะตู้คอนโทรลไฟสัญญาณจราจร นะครับ ก็ขอตั ง
ข้อสังเกตเพียงแค่นี นะครับ ส าหรับญัตตินี นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ –ไม่มี- ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ 
ญัตติที่ ๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๒ 
โครงการ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๑ ท่าน ครับ และงดออกเสียง ๒ ท่าน คือ ๑. นาย
เลขานุการสภาเทศบาล  ธงชัย ใหม่คามิ และ ๒.นายบัณฑิตย์  สาคะรังค์ 



~ ๔๔ ~ 

 

 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๑ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๑ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติใช้เงินทุน 

ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง)  
(จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  จ านวน ๑๑ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

๕.๘ ญัตติท่ี ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงิน
คืนรายรับให้แก่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว (จ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท) กองคลัง 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ญัตติที่ ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนรายรับให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (จ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท) กองคลัง  ขอเชิญเจ้าของญัตติ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประทานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี มหาสารคามที่ เคารพ ครับ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
นายกเทศมนตร ี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนรายรับให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (จ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท) กองคลัง เนื่องจากว่าทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประสานขอรับ
งบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิการท่องเที่ยวไทย ในโครงการมหาสารคาม มาหาแนวแซบ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ครับ เมื่อสิ นสุดโครงการแล้ว มีเงินเหลืออยู่ ๓,๒๗๐.๖๖ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งโดยเงื่อนไข
ของสัญญาแล้ว ถ้าเงินเหลือเขาให้ส่งคืนกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้ส่งคืนครับ นึก
ว่าเป็นรายได้ของเทศบาลนะครับ เลยปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมครับ ถ้าข้ามปีงบประมาณไปแล้วการจ่ายขาดเงิน
สะสมคืนเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ครับ แต่ว่าถ้าตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณนั น ถ้าเราจ่ายคืนภายในปี 
๒๕๖๓ เป็นอ านาจของนายก นะครับ เพราะฉะนั นมีความจ าเป็นต้อง คืนเขานะครับ จึงน าเรียนท่านประธานเสนอ
สภาเพื่อพิจารณา ครับ  

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการจัดท าสื่อออนไลน์และคู่มือการ
ท่องเที่ยว “มาหาแนวแซบ มาหาสารคาม” จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดอกเบี ยเกิดขึ นเป็นจ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท (สามพันสอง
ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) และได้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลแล้ว นั น และจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินคืน
ให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

เหตุผล เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินให้แก่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เป็นไปอย่างถูกต้อง อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๙๖
(๒) การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี สูญ ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
  



~ ๔๕ ~ 

 

นายถนอม รัตนมุลตร ี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ –ไม่มี-  เมื่อผู้เสนอญัตติคือท่าน
ประธานสภาเทศบาล    สายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร ีได้เสนอญัตติต่อสภานี แลว้ 
ที่ประชุมไม่ติดใจ ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๘ 
ญัตติที่ ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืน
รายรับให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (จ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท) กองคลัง สมาชิกท่านใดเห็นด้วย 
โปรดกรุณายกมือครับ  

นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนรายรับ 
ให้แก่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว (จ านวนเงิน ๓,๒๗๐.๖๖ บาท) กองคลัง   
จ านวน ๑๓ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

๕.๙ ญัตติท่ี ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กรณีจ่ายเงินคืนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท) กองคลัง 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ญัตติที่ ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท) กองคลัง  ขอเชิญเจ้าของญัตติ ท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประทานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี มหาสารคามที่เคารพ ครับ ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี    พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท)  เนื่องจากว่าทางเทศบาลรับเงินภาษีของประชาชน 
โดยไม่มีสิทธ์ิได้รับนะครับ อาจจะมีการประเมินคาดเคลื่อน หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เสียมาเกิน นะครับ เมื่อตรวจ
พบในส่วนนี ก็ต้องคืนเงิน ถ้าตรวจพบในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นอ านาจนายกในการเบิกจ่ายคืน แต่ถ้า
ข้ามปีงบประมาณมาเงินตกเป็นเงินสะสมนะครับ ก็เป็นอ านาจของสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมคืนผู้ช าระภาษี



~ ๔๖ ~ 

 

ครับ จึงน าเรียนท่านประธานสภา เพื่อเสนอสภาเพื่อพิจารณา ครับ 
หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓  และได้ตรวจสอบพบว่ามีการรับช าระภาษีซ  าซ้อน รวมเป็นเงินจ านวน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท รายละเอียด
ดังต่อไปนี  
                     ๑. นางวัลลภา  ศิริพิริยะกุล   ค่าภาษี จ านวน ๗,๐๕๐.๙๔ บาท 
                     ๒. นายประเวก  บุญมี         ค่าภาษี จ านวน ๒,๑๗๗.๔๔ บาท 
                     ๓. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด     ค่าภาษี จ านวน ๓,๕๙๒.๑๕ บาท    
เนื่องจาก ๓ รายดังกล่าวได้ให้ผู้อื่นเช่าสิ่งปลูกสร้าง และผู้เช่าได้มาช าระภาษีเองและต่อมาเจ้าของทรัพย์สินได้มา
ช าระภาษีสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอีกครั ง จึงเป็นเหตุให้เกิดการช าระภาษีซ  าซ้อนเพราะในปีงบประมาณที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกอบกับ
สถานการณ์โควิด ๑๙ จึงท าให้มีการขยายระยะเวลารับช าระภาษีมาเป็นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นห้วง
ใกล้สิ นปีงบประมาณและมีผู้มาช าระภาษีเป็นจ านวนมากจึงเป็นสาเหตุให้การตรวจสอบผดิพลาดเกิดปัญหาการรบั
ช าระภาษีซ  าซ้อน 

เหตุผล  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี สูญ ข้อ ๙๔(๑) การรับช าระภาษีโดยไม่ถูกต้องและข้อ 
๙๖(๒) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รบัเงนิรายรบัเมื่อตรวจสอบแล้วเหน็ว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ –ไม่มี-  เมื่อผู้เสนอญัตติคือท่าน
ประธานสภาเทศบาล     สายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติต่อสภานี 
แล้ว ที่ประชุมไม่ติดใจ ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตร ี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙ 
ญัตติที่ ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท) กองคลัง 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจ่ายเงินคืนภาษีท่ีดิน 
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และสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๒,๘๒๐.๕๓ บาท) กองคลัง  จ านวน ๑๓ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
ญัตติด่วน  เรื่อง ปัญหาความต้องการโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม  
                    (พัฒนาคลองสมถวิล) ให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ สวยงามอย่างยั่งยืน    
 
นายถนอม รัตนมุลตรี ท่านสมาชิกที่ เคารพครับ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล มหาสารคาม ขอเสนอญัตติด่วนเข้า กระผมขอมติในที่ประชุมสภานะครับ เรื่องญัตติ
ด่วน ท่านสมาชิกจะอนุญาตไมครับ ถ้าอนุญาตโปรดยกมือนะครับ  
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบอนุญาต ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นชอบอนุญาต จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  เชิญท่านปลัดนะครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  ครับ ขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  นะครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตตินะครบั เรื่อง ปัญหาความต้องการ
นายกเทศมนตรี   โครงการพัฒนาตามผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม  (พัฒนาคลองสมถวิล) ให้
ระบบนิเวศน์สมบรูณ์ สวยงามอย่างยั่งยืน   ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท าโครงการพฒันาตามผังเมือง
รวมเมอืงมหาสารคาม (พฒันาคลองสมถวิล) ตามสญัญาจ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  นั น ตามลักษณะเนื องานแล้ว มเีนื องานบางอย่างที่อาจท าใหร้ะบบ
นิเวศน์ของคลองสมถวิล       ไม่สวยงาม สมบูรณ์อย่างยั่งยนื สิ่งที่เทศบาลเมอืงมหาสารคามต้องการเพิ่มเติม คือ  
  ๑. ให้มีการขุดลอกคลองตลอดทั งสายและดาดคอนกรีต เพื่อให้เกิดความสวยงาม ไม่ตื นเขินง่าย
แก่การดูแล บ ารุงรักษา  
  ๒. ปรับปรุงจัดระบบท่อประปา ระบบสายไฟหรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้เรียบร้อย สวยงาม 
บริเวณสะพานและบริเวณอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช  
  ๓. จัดให้มีระบบผันน  าจากแก่งเลิงจานเข้ามายังคลองสมถวิล เพื่อรักษาระดับและคุณภาพน  า ให้
สะอาดสวยงามตลอดปี  
  ๔. บริเวณกุดนางใย การท่องเที่ยวได้ก่อสร้างสะพานทางเดินและทางเท้า ปัจจุบันเกิดการ ทรุด
ตัวของดิน จนไม่สามารถใช้งานได้เท่าที่ควร จึงอยากให้กรมโยธาธิการและผงัเมอืงทบทวนแบบแปลนให้ครอบคลมุ
และต่อเนื่องกับสะพานทางเดินและทางเท้าด้วย   
  ๕. จัดให้มีระบบฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนในน  า ป้องกันน  าเน่าเสียในระยะที่เหมาะสม สวยงาม 
เช่น กังหันน  าหรือน  าพุ         
จึงน าเรียนท่านประธานสภา เพื่อเสนอสภาเพื่อพิจารณา ครับ 
 
นายถนอม รัตนมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสรุชัย ชูปฏิบัต ิ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองปลัด ท่านผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ฝ่ายที่เคารพทุกท่าน ผมสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ส าหรับญัตติที่ท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านได้น าเสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัติ เสนอความ
ต้องการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาผังเมืองรวมของจังหวัดมหาสารคาม นั น เพื่อจะได้ขอให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้จัดท าโครงการพัฒนาผังเมืองรวมของเมืองมหาสารคามเรานั น โดยเฉพาะมาแก้ปัญหาคลองสมถวิล นั น 
ที่ได้ออกแบบซึ่งกระผมได้ถามในญัตติเมื่อเช้า โดยเฉพาะอย่างในรายละเอียด หนึ่ง ให้มีการขุดลอกคลอง จริงๆ 
แล้วในขั นตอนนี  มันต้องท าก่อนที่จะมาลงแบบนะครับ และก็มั่นใจว่าในส่วนที่ ขุดลอกคลองนี นั น ตลอดทั งสาย
อย่างน้อยนี คือ ต้นคลองเราที่อยู่ฝั่งโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามจากต้นคลองต้องมีการบล็อกน  า แล้วก็ไล่ระดับ
ใหม่นะครับ อย่างน้อยที่สุดก็คือให้เขามาออกแบบใหม่ก็คือท้องคลองให้มันเป็นเทคอนกรีตไปเลยนะครับ จะได้ท า
ความสะอาดง่ายต่อการผันน  าด้วยแล้วมันจะได้รับกัน เฉพาะตรงนี นะครับ แต่ที่แน่นอนที่จะให้มาแก้ไขแบบที่
ด าเนินการอยู่ขณะนี ด้วย ฝั่งจากโรงพยาบาลลงไปฝัง่ทศิตะวันออก ทิศตะวันตกลอกใหม่หมด ลอกได้ด าเนินการได ้
แต่ไอ้ฝั่งทิศตะวันออกที่ก าลังก่อสร้างนิ ตรงนี เป็นปัญหาแน่นอน มันจะไม่รับกันแต่กอ็ย่างว่าแหละ ถ้าเป็นไปได้นี 
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ใครผูกก็ต้องแก้ก็ต้องช่วยแก้นะครับ โดยเฉพาะทางโยธาเองถ้าเป็นไปได้ก็ต้องขอความ
เห็นชอบว่านี คือความต้องการของพี่น้องชาวมหาสารคาม โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เป็น
ตัวแทน ที่มันไม่ได้เสียหาย เพราะว่าโดยเฉพาะโครงการที่สอง การปรับปรุงระบบท่อประปา ระบบสายไฟ ระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ให้เรียบร้อยบริเวณสะพานโรงพยาบาลมหาสารคาม ต้องท าใหม่ บริเวณสะพานเจริญราชเดช
กุดนางใย(สะพานใหญ่) ให้มีระบบผันน  าเป็นตัวส าคัญ ผันน  าจากแก่งเลิงจานเพื่อเป็นต้นน  าที่จะมาท า เพราะไม่มี
อะไรที่จะมาด าเนินการได้ ให้เพิ่มเติมนะครับมีหมายเหตุด้วยเวลาการประชุมครับท่านปลัดครับ  เป็นไปได้
เพราะว่าเราจะไดข้อเขาเนื่องจากเรามีพื นที่ ผมพูดตั งแต่เข้ามา เรามีพื นที่สาธารณะที่จะสามารถกักเก็บน  าที่จะมา
คอยเติมน  าคลองได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ บริเวณหนองผักกลิ งเป็นที่สาธารณะอยู่เหนือคลอง อยู่ใต้ติดกับบริเวณอ่าง
เก็บน  าที่ท าประปาของราชภัฏห้วยคะคาง ตรงจุดนี ที่แต่ก่อนแต่เดิมได้รับทราบว่าในที่สาธารณะตรงนี แต่ก่อนมเีนื อ
ที่ยี่สิบกว่าไร่ แต่ทุกวันนี ตามส ารวจเหลืออยู่แปดไร่ เหลืออยู่แค่ห้าไร่ เป็นไปได้อย่างไรท าไมมันเล็กลงๆ  ใครเป็น
คนออกเอกสารสิทธ์ิไปทับกันบ้างหรือไม่ ต้องดู ตรงจุดนี ถ้าเป็นไปได้ เรามีเอกสารสิทธ์ิแล้ว ก็อยากให้เขาขุดลอก
เป็นแอ่งน  า อย่างน้อยที่สุดว่าดึงน  ามาจากแก่งเลิงจาน แล้วก็ตรงน  ารับน  าหน้าฝนได้ด้วย อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่
จ าเป็นเพราะในบางครั งบางคราวเราก็ก็สูบมาจากนู้นจะท าให้ค่าใช้จ่ายเยอะ ก็ต้องให้เขาออกแบบซึ่งเข้าใจว่า ถ้า
เป็นท่อธรรมชาติผมเข้าใจว่าจะล าบากทุกวันนี  มีอย่างเดียวที่จะให้เขาออกแบบคืองบประมาณของกรมโยธาฯ 
ต้องใช้ท่อแรงดัน คือฝั่งใต้ดินเป็นแรงดันมาเลยจากแก่งเลิงจาน ซึ่งงบประมาณนี ไม่น้อย  ถ้าเทศบาลเรานิบอกตาม
ตรงว่าเราไม่มีงบประมาณเพียงพอ แต่ทั งนี ทั งนั นไหนๆ เขาจะมาท าให้แล้ว ถ้าอยากจะให้บ้านเมืองเทศบาลเมือง
มหาสารคามเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของเขาจรงิๆ เขาคงจะให้แล้วมาออกแบบ เพราะเป็นไปได้ถ้ายังอายุมัน่
ขวัญยืนอยู่ ถึงจะได้เข้ามาอยู่ในเทศบาลหรือไม่ก็แล้วแต่ ก่อนที่เขาจะมาด าเนินการอยากจะให้เชิญพี่น้อง
ประชาชนมาดูซะก่อนว่า จะให้เสนอแนะว่าจะออกแบบอย่างไรได้เห็นแบบก่อน ไม่ใช่ว่าจูๆ ก็ไปประมูลกันอยู่นู้น
เสร็จเรียบร้อยก็จะมายัดใส่ แล้วปัญหาที่เราต้องแก้  ยกตัวอย่างอย่างสะพานข้ามที่ด าเนินการที่เขาเรียกว่า
สะพานลอยฟ้า ท าแล้วสุดท้ายก็เสียงบประมาณเทศบาลต้องแก้ไขยกระดับขึ น ชาวบ้านข้างๆ ถนนก็โดนด่า เสีย
เงินไปเปล่าๆ เฉยๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของเขา เพราะเราไม่ได้ไปดูกับเขา หนึ่งช่างเราไม่ได้ไปเป็นกรรมการ เขาตั ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จริงๆ มันไม่ได้มีปัญหาอะไร เพียงแต่ตอกตอม้อสะพานที่ต่ ากว่านั นแค่นั น นี ยกสูงขึ นเราต้อง
ยกถนนใส่หมดเท่าไรครับ ห้าล้านกว่า เอาไปท าตรอกซอกซอยให้พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลได้ตั งเยอะตั ง
แยะ นี คือส่วนที่ปรากฏให้เห็น แล้วตรงที่บริเวณกุดนางใยที่เป็นที่ท่องเที่ยวมีสะพานข้ามเดินอะไรได้ ผมได้
รับทราบว่าส่วนหนึ่งเขามีงบประมาณมาให้แล้ว ที่จะด าเนินการขุดลอกนั นจัดให้มีการด าเนินการอากาศออกซิเจน
เหมือนที่ผมพูดเมื่อเช้า เอกชนเขาก็สงสารเขาก็ไปท าเครื่องฟอกอากาศที่เขาประดิษฐ์เอง ที่จะให้เทคนิคท า 
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เหมือนที่ผมบอกว่าปั่นอย่างไรก็แล้วแต่ในน  าที่มีจ านวนเท่าเดิม น้อยลงเรื่อยๆ มันก็น้อยลง ระเหยไปหมด คือให้
ออกซิเจนน  าอยู่แต่ว่ามันดึงขึ นมาเรียกว่าปั่นน  าโคลนน  าคล  าขึ นมา โดยเฉพาะทางญัตติที่ทางท่านเสนอมา  เป็น
ญัตติที่จะแก้ไขให้มันรับกัน ที่แก้ไขปัญหาของคลองเรา เพราะจริงๆ ถ้าจะมีใครสักคนยอมรับว่ามันผิดแล้ว แต่เมื่อ
ผิดแล้วไม่รู้จะท าอย่างไร ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าพูดว่าตัวเองผิดเฉยๆ แต่จริงๆ แล้วมันผิดขั นตอน
เหมือนที่ผมบอก ไปใส่รองเท้าก่อนใส่กางเกงครับ เพราะฉะนั นก็ต้องขยับขากางเกงใหม่ แล้วก็มาเย็บใหม่ถึงจะใส่
เข้าไปได้ มันก็เกิดความคล่องตัวที่ไม่สวยงาม เพราะฉะนั นตรงจุดนี นั นก็เป็นเพียงแต่ว่าเราขอไปในฐานะที่ว่าพวก
ผมก าลังจะหมดวาระ แล้วก็ขอไปในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ของบประมาณไปซึ่งจะเกิดเป็นสิ่งดี ส่วนที่
เขาจะจัดสรรมาให้เราหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่คิดว่าถ้าบ้านเมืองแล้วเขารับผิดชอบอย่างนี  เราต้องไป
อธิบายให้กรมโยธา-   ธิการและผังเมืองฟังว่า ถ้าท่านจะมาแก้ไขปัญหาเมื่อท่านมาเรียนผูกท่านก็ต้องมาเรียนแก้  
ท่านก็ต้องให้มา ซึ่งผมก็ยันว่าไม่ใช่งบประมาณน้อยๆ นะครับที่จะด าเนินการ โดยเฉพาะท่อส่งน  านิ เพราะว่าถ้าจะ
เอามาตามร่องน  าธรรมชาตินิ มาไม่ถึงหรอกครับ เพราะทุกวันนี มีสิ่งกีดขวางเยอะ นอกจากใช้ท่อฝั่งดินแรงดัน
เท่านั น วางมาแบบท่อน  ามันเลย ท่อก๊าซอย่างนั นได้ นี ไม่ใช่บอกไว้ก่อนนะ แต่มันควรจะเป็นอย่างนั นในการ
ด าเนินการ เพราะฉะนั นในญัตติที่เสนอนั นความต้องการในโครงการนี นั น ผมเช่ือว่าก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะพวกเราใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ผมเองก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน ส่วนงบประมาณที่จะได้มาหรือไม่ได้มาก็
เป็นส่วนอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ ที่แน่นอนที่สุดคือที่ต่อไปถ้าเขาจะท าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหน้าที่ของปลัด ต้อง
คอยสูบน  าจากฝังนั นมาใส่ฝังนี ที่ก่อสร้างใหม่ ที่แน่นอนไม่มีน  า แล้วก็ให้เขาลอกออกดีๆ พวกผมก็ไม่ได้เป็น
กรรมการตรวจรับอะไรก็พยายามไปดู เข็นเขาหน่อย อย่างน้อยที่สุดก็ดินที่เอาลงมาหรือโคลนที่เอาลงมาก็ใหร้ะดบั
มันสามารถลอดได้ ท าให้มันดีที่สุดซะก่อน ส่วนอย่างไรก็ส่วนตรงไหนที่ไม่ดี เวลาไหนที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ตรงไหนที่มันเกิดปัญหาเราจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนในคลอง ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาเพิ่มเติมในเนื องาน ตรงที่มันไม่มี
ส่วนตอกเสาเข็มออกมาบริเวณหน้าโรงเรียนบูรพาพิทยาคาร ก็ฝากไว้บอกเขาให้ปรับลอกแล้วลงคอนกรีตเป็นท้อง
คอนกรีตหมดนะครับ ในส่วนที่ไม่ตอกเสาเข็มนะ ไอ้ที่ตอกเสาเข็มก็ถือว่าเป็นกรรมไป ก็แก้ว่ากันไป จากที่ทราบ
รายละเอียดว่าในใต้ระดับน  าเมตรสิบเซนติเมตร ก็ประมาณเขาหนึ่งนี แหละ ที่จะลงไปจากพื นเสาเข็มนี แหละ ก็ดู
ไปว่ามันเป็นบุญหรือเป็นกรรมอย่างไรก็ไม่ทราบ ก็ฝากตรงจุดนี ครับ ก็ใช้เวลาสภาเพียงเท่านี ครับ ขอบคุณท่าน
ประธานครับ  
 
นายถนอม รัตนมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ เชิญคุณธงชัย  ใหม่คามิ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายธงชัย ใหม่คามิ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านคณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคามที่รักและเคารพยิ่งครับ กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานที่ เคารพครับ ในญัตตินี เป็นญัตติด่วนของท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เสนอต่อที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งนี  ด่วนมาก ด่วนจริงๆ นะครับ ตามที่
ท่านได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภา ผมได้ฟังและผมก็ได้อ่านท าความเข้าใจนะครับได้ในระดับหนึ่ง ท าให้ทราบได้
เข้าใจว่า โครงการทั งหมดที่ท่านเสนอมาญัตตินี  มีโครงการทั งหมดอยู่ ๕ โครงการ แต่ในหัวข้อตรงที่ว่าขออนุญาต
อ่านตามเอกสารนี   ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
(พัฒนาคลองสมถวิล) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๖๓ นั น ในส่วนนี ข้อความตรงนี สัญญาตรงนี คงจะเกีย่วกับการท าพัฒนาคลองสมถวิล ซึ่งก าลังก่อสรา้ง
ในขณะนี  สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คือลงมือท า และได้มีการมาแก้ไขในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
และได้แก้กันไปแล้วจากเดิมที่ได้ออกแบบแล้วมาท าซึ่งก าลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี  ซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่
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ส่วนมากได้เห็นไดรู้้ได้ทราบแล้วว่า ถ้าท าลักษณะนี ก็น่าจะเป็นการถมคลองที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่สว่นมาก ได้
พูดคุยกันในทุกหมู่เหล่า ถาม สท.หลายท่าน ผมก็เคยถูกถามว่าถมคลองใช่ไม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท าไมถึงถม
ถมเพราะอะไร เพื่อประโยชน์ของใครท าไปท าไม ผมก็ตอบไม่ได้ อย่างเมื่อเช้านี ในส่วนที่เป็นกระทู้ของท่านสุรชัย   
ชูปฏิบัติ ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่าน ท่านได้ตั งกระทู้ถาม แล้วก็มีช่างจากโยธาธิการและผังเมือง มาให้การตอบ 
ซึ่งผมฟัง หลายท่านก็คงฟังก็คงทราบ แต่ก็ยังไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของประชาชน บอกว่าที่ว่าถม
คลองตรงนั น ตรงไหนที่บอกว่าถมคลอง บางท่านก็อยากจะพูดบางท่านก็ไม่อยากจะพูด ตรงที่หน้าเสริมไทย
พลาซ่า ซึ่งมีการตอกเสาเข็ม นะครับ เต็มหน้าคูคลองเลยนะครับ แล้วก็ตอกเสาเข็มแล้วถึงมาท าญัตติด่วนตรงนี  
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั น ในข้อที่หนึ่งในญัตติด่วนนั นเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับ ขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องนะครับท่านประธาน ข้อที่ ๑. ให้มีการขุดลอกคลองตลอดทั งสายและดาดคอนกรีต เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม ไม่ตื นเขินง่ายแก่การดูแล บ ารุงรักษา  ซึ่งในข้อที่หนึ่งนี มันจะเป็นการไปสอดคล้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ตรงนั น แก้ไขปัญหาตรงนั น อันนี คือข้อคิดเห็นของผมนะครับ จริงเท็จผมไม่ทราบ เมื่อเป็นเช่นนั น และได้ท าไป
แล้วเมื่อท าไปแล้ว โยธาธิการและผังเมืองที่ช่างได้มาตอบเมื่อเช้าก็ยังไม่ชัดเจน ว่าตรงนี จะเอาดินตรงนี ออกอย่างไร
ออกลักษณะไหน ผมฟังนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับ แล้วก็มาตั งโครงการนี เพื่อที่จะแก้ไขในส่วนนี นี คือส่วนนี นี คือ
ส่วนที่หนึ่ง ถามว่าผมเห็นด้วยไม เมื่อมันได้ท าไปแล้วก็ต้องแก้ไข ซึ่งสภาก็ก าลังจะสิ นสุดหรือหมดวาระในส่วนนี  
ฉะนั นผมอยากจะทราบว่าถ้าท าจะท าได้ในเวลาไหนตอนไหนในช่วงไหนหรือนานเท่าไร และข้อนี มันอยู่ในแผนของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามหรือไม มีในแผนหรือไม โครงการนี  ถ้ายังไม่มีในแผนถ้ามาตั งก็ยังเป็นลอยๆ อยู่ ซึ่งเป็น
การแก้เกี ยวกันเฉยๆ นะครับท่านประธาน ฝากท่านประธานผ่านไปยังเจ้าของญัตติหรือท่านผู้มสี่วนเกี่ยวข้องน าไป
คิดวิเคราะห์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ ถามว่าผมเห็นด้วยไม เห็นด้วย 
เพราะว่ามันได้เกิดขึ นแล้ว ต้องแก้ไขนะครับ อันนี คือในข้อที่หนึ่ง  ข้อที่ ๒ ปรับปรุงจัดระบบท่อประปา ระบบ
สายไฟหรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้เรียบร้อย สวยงาม บริเวณสะพานและบริเวณอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ก็
เหมือนกันในข้อที่สอง โครงการนี อยู่ในแผนของเทศบาลเมืองหรือไม มีหรือยัง มีหรือยังนะครับ ข้อที่ ๓ จัดให้มี
ระบบผันน  าจากแก่งเลิงจาน เข้ามายังคลองสมถวิล เพื่อรักษาระดับและคุณภาพน  า ให้สะอาดสวยงามตลอดปี ใน
ข้อที่สามนี  ผมอยู่ในสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามสมัย กับสี่สมัยที่คณะคสช.ให้ปฏิบัติหน้าที่รวมแล้วเป็น
ระยะเวลา ๑๖ ปี ๕ เดือน ๑๖ ปี ๕ เดือน ที่ได้อยู่ในเทศบาลในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี  พูดเรื่องนี บ่อยที่สดุ อยู่มา
ด้วยสองสามนายกแล้วพูดเรื่องนี บ่อยที่สุดแต่ยังไม่เห็นมีใครท า ไม่มีท่านใดได้กระท าหรือลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจน 
แล้วก็ยังไม่มีเห็นในแผนเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วย มีแต่พูดมีแต่กล่าวมีแต่อ้างมีแต่น ามาหาเสียง เพื่อจะได้รับ
คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน นะครับ นี ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อที่ ๔. บริเวณกุด
นางใย การท่องเที่ยวได้ก่อสร้างสะพานทางเดินและทางเท้า ปัจจุบันเกิดการ ทรุดตัวของดิน จนไม่สามารถใช้งาน
ได้เท่าที่ควร จึงอยากให้กรมโยธาธิการและผงัเมอืงทบทวนแบบแปลนให้ครอบคลมุและต่อเนื่องกบัสะพานทางเดนิ
และทางเท้าด้วย อันนี ก็เช่นกันนะครับ มีในแผนของเทศบาลหรือไม งบประมาณไม่ใช่น้อย ล าพังเทศบาลเมืองมหา
สารคามจะใช้งบประมาณทั งหมดนี  ก็คงจะไม่เพียงพอ ถ้าท าตรงนี ก็คงจะไม่ได้ท าในปีงบประมาณนั น ตรงนี ก็ฝาก
ท่านประธานไปยังท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จริงแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองน่าจะติดตามแล้วก็ท าแล้วก็ดูแล 
และก็ควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสดุกับพี่น้องประชาชน เพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากที่ก าลงัปฏิบัติในขณะนี  และถ้า
จัดให้มีระบบฟอกอากาศเพิ่มเติม ออกซิเจนในน  าป้องกันน  าเน่าเสีย ในระยะที่ เหมาะสมสวยงาม เช่น กังหันน  า 
น  าพุ มีนายกท่านหนึ่งเคยท ามาแล้ว ครับ กังหันตรงนี ฟอกอยู่บริเวณกุดนางใย ท าได้อยู่พักหนึ่งก็หยุดท า 
งบประมาณก็เสียหายไปท าได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั น ตรงนี ถ้าจะท ากันดีๆ ต้องใช้งบประมาณมาก ศึกษาออกแบบ
ด้วยให้ชัดเจน แต่ที่ส าคัญน  าบริเวณนี จะมีให้ฟอกหรือไมในอนาคตนะครับ ต่างๆ เหล่านี ทั งห้าโครงการนี  อยู่ใน
ญัตติด่วนของท่านขออนุญาตท่านประธาน ผ่านไปยังท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกได้เสนอต่อที่ประชุมอันทรง
เกียรติแห่งนี  ถามว่าโครงการต่างๆ เหล่านี ดีไม ดี เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม เป็น จะได้เร็วไมจะได้ทันที
ไมในงบประมาณปี ๖๔ ๖๕ จะได้ไม ก็ยังเป็นปัญหา ก็ยังเป็นส่วนที่ยังไม่มีใครสามารถตอบค าถามตรงนี ได้ ถ้าถาม
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ว่าท าได้ไม ท าได้ แต่เร็วหรือช้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเราไม่เห็นชอบ ถ้าสมมติว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามไม่เห็นชอบ ก็จะมีหลายท่านไปพูดว่าไม่เห็นความจ าเป็น ไม่เห็นความส าคัญ ไม่เห็นปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เสนอมา ญัตตินี เป็นโครงการที่ดีมากดีมากๆ มากที่สุด แต่มันอยู่ในช่วงขายฝันไหม ท่าน
ประธานที่เคารพครับ ถ้าท าได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีรูปแบบที่ต้องอยู่ในแผนทั งห้าข้อ ต้องมีในแผนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก่อน ต้องเอาไปบรรจุลงในแผนต้องท าประชามติแผนก่อน ท าประชามติเสร็จแล้วถึงจะมาเป็นญัตติ
แต่ละญัตติโครงการไป แล้วถอยหลังไปที่มีประชามติให้ปรับปรุงโครงการคลองสมถวิลก็เช่นเดียวกัน คณะ
ประชาคมเมืองผมก็เป็นคนหนึ่งละครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั น ได้ร่วมคิดร่วมท า แต่ไม่ได้เห็นแบบแปลนในการที่จะ
ท าคลองสมถวิลที่ก าลังปฏิบัติอยู่นี ไม่เห็นแบบแปลน หลายท่านขออนุญาตไม่เอ่ยช่ือท่านที่ท่านผ่านไปเมื่อเช้านี 
ท่านปลัดก็ได้อ่าน รายช่ือต่างๆ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เห็นในแบบในแปลนว่า
จะท าอย่างนั นอย่างนี  แล้วก็มีการแก้ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วก็มีการแก้ไข สมาชิกสภา
เทศบาลหรือประชาคมเมือง ไม่เห็นแบบแปลนเลย ผมกล้ายืนยันครับท่านประธาน เพราะฉะนั นผมก็ไม่อยากจะ
เสียเวลามาก ใคร่ขอแสดงข้อคิดเห็นในญัตตินี  เพียงเท่านี ก่อนนะครับ ในส่วนที่ว่าขัดข้องไม ผมไม่ขัดข้องหรอก 
แต่ผมว่ามันท าได้ไหม เป็นไปได้ต้องใช้เวลา ต้องเอาใจใส่จริงๆ ไม่ใช่ว่ามาตั งญัตติเพื่อแก้เกี ยวกับเหตุการณ์กระทู้
ของท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ ในสภาอันทรงเกียรติหลายท่านก็เข้าใจ รู้และทราบแต่
บางท่านไม่พูด เพราะว่ายังมีส่วนที่ลี ลับอยู่ก็มีนะครับ ก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละท่านแต่ละคน ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย และภายใต้การท าหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลของแต่ละท่านนะครับ เพราะฉะนั นญัตตินี 
ถ้าถามว่าผมเห็นชอบไม ผมเห็นชอบ แต่ท าได้ไหมผมไม่ทราบ ท าได้ แต่จะใช้เวลาเท่าไร ผมอยากจะถามย้อนกลบั
ไป ก่อนที่จะเห็นชอบ หลายท่านก็อยากจะถามย้อนกลับนะครับท่านประธานว่า ท าได้ไหม มีในแผนไม อยากเรียน
ฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านลัดปฏิบัติหน้าที่นายกที่เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาอันทรงเกยีรติแห่งนี  ได้ตอบว่ามี
ในแผนแล้ว แล้วจะด าเนินการตามโครงการเพื่อที่จะเสนอเปน็ล าดับไป เพื่อที่จะด าเนินการต่อไปได้ หลายท่านก็คง
จะพูดอย่างนี  ถ้าอย่างนี ถ้าท่านรับปาก ถ้ารับปากในที่ประชุมแล้ว ผมเช่ือแน่ว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคงจะ
เห็นชอบในญัตตินี ครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
  
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ ว่ามีอยู่ในแผนไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี เคารพครับ ต้องขอบพระคุณท่านธงชัย ใหม่คามิ  ที่ได้สอบถามนะครับว่า 
นายกเทศมนตร ี    ญัตติที่เสนอมาลอยๆ เพื่อแก้เกี ยวกระทู้หรือไม คงไม่มีเจตนาเช่นนั นนะครับ 
เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ที่จะสมัครเป็นนายกหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในคราวนี นะครับ คือผมใน
ฐานะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ก็ไปดูเนื องาน ดูอะไรต่างๆ ซึ่งหลายๆ ท่านก็คง
คิดเหมือนผมนี ล่ะครับว่า ๕ ประเด็นนี  มันคงยังไม่ครอบคลุมนะครับ คิดตามพื นฐานคิดเหมือนผมเลย พี่น้อง
ประชาชนก็คิดคล้ายๆ ผมนี แหล่ะ ไปดูถ้ามันไม่มี ถ้ามันไม่เริ่มมันก็ไปไม่ได้นะครับ มันต้องเริ่มก่อนนะครับ พอเริ่ม
ปุ๊บมันมีในแผนไม แผนเดิมมันมีแผนหลักของมันอยู่แล้ว คือโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
(พัฒนาคลองสมถวิล) นะครับ โครงการหลักนี แหละที่สร้างอยู่ ส่วนรายละเอียดพวกนี งบประมาณมันจะเยอะๆ 
เทศบาลคงจะไม่มีงบประมาณที่จะไปท าหรอก พื นฐานเราเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนของสภาท้องถ่ิน
ขององค์กรเทศบาล เสนอเป็นความต้องการของเราไปของบจากโครงการหลักนะครับ ทางโครงการหลักก็ถ้าจะให้
จริงๆ แล้ว ก็มีอยู่แล้วล่ะ พันล้านหมื่นล้านก็ท าได้นะครับ อันนี เป็นจุดเริ่มต้น ถามว่าแผนมีไหม ผมตอบได้เลยว่า
แผนมี ถามว่าทั ง ๕ ประเด็น ท าได้ไมท าได้ ไม่ใช่สิ่งที่ลอยๆ เริ่มต้นที่พวกเราก่อน รวมด้วยช่วยกันนะครับ ผมก็
ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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มหาสารคาม ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการออกเทศบัญญัติต่างๆ ในการ
ติดตามการท างานของฝ่ายบริหารนะครับ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเมืองมหาสารคามให้เป็นเมืองนา่อยู่
นะครับ เป้าหมายเดียวกัน แต่วิธีคิดการท างานต่างๆ ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปนะครับ ผมมีความรู้สึกยินดี
และเป็นเกียรติที่พวกเราได้ใช้สภาแห่งนี มาระดมความคิด สร้างบ้านสร้างเมืองช่วยกันนะครับ ผมขอตอบชี แจง
ค าถามของท่านธงชัย เพียงแค่นี ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ –ไม่มี-  นะครับ ท่านเลขาฯ นับองค์
ประธานสภาเทศบาล    ประชุม ครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาความ
ต้องการโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (พัฒนาคลองสมถวิล) ให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ สวยงาม
อย่างยั่งยืน  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขอเสนอญัตติด่วน  
  เรื่อง ปัญหาความต้องการโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม  

(พัฒนาคลองสมถวิล) ให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ สวยงามอย่างยั่งยืน  จ านวน ๑๓ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ เชิญคุณ
ประธานสภาเทศบาล สุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการ
ส านัก/กองฝ่าย ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ส าหรบั
เรื่องอื่นๆ ก็คงจะไม่ใช้เวลาสภามากมาย เพียงแต่ก่อนอื่นที่จะเสนอแนะ ขอขอบคุณในฝ่ายประจ าทุกๆ ฝ่าย ที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องมา ไม่ว่าจะระบบไฟฟ้าสาธารณะ ท่อระบาย
น  า ฝาท่อต่างๆ หรือถนนหนทางที่ช ารุดทรุดโทรมในการที่จะแก้ไขเป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อมีพี่น้องประชาชนร้องเรยีน
มา แล้วก็ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะผ่านทางสมาชิกเองพวกผมเอง ก็ได้แค๊ปข้อความต่างๆ  ความเดือดร้อนของพี่
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น้องประชาชนส่งไปให้กับหัวหน้าส่วนแต่ล่ะส่วนได้แก้ไข แต่มีอย่างหนึ่งที่ถือว่าดีมาก ก็คือโดยเฉพาะไฟฟ้าแสง
สว่างได้ส ารวจการแก้ไข หลุมฝาบ่อท่อระบายน  า แม้กระทั่งขยะในส่วนหนึ่ง เราร้องขอก็ได้ด าเนินการ แต่ในทั งนี 
ทั งนั นมีส่วนหนึ่งอยู่ที่มันล าบาก ซึ่งผมเองก็แปลกว่าในระบบ ผมเองก็เคยเป็นฝ่ายบริหารผมพูดแล้วพูดอีก ขอ
รถดับเพลิงใหม่ซื อใหม่คันใหม่ คันละเจ็ดล้านกว่าผมก็ให้ สภาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอยากให้ทันสมัย แต่แปลกใจจริงๆ 
ว่าอย่างกรณีถนนหนทางมันสกปรก เขาร้องขอมามันไม่ใช่เอกชนเมื่อไร มันไม่ได้ไปฉีดบ้านนายสุรชัย ไม่ได้ไปฉีด
บ้านนายถนอม รัตนมุลตรี  มันเป็นประโยชน์สูงสุด แต่เวลาขอเข้ามางานป้องกันนิไม่ยอมออกไป บอกว่าต้องขอ
อนุญาตท่านปลัด ขนาดบอกหัวหน้าประดิษฐ์นะนิลูกน้องเดิมผมด้วย ซึ่งเดิมแต่ก่อนการบริหารงานไม่เป็นแบบนี  
ผมบอกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซี่งสาธารณสุขของท่านผอ.เขาไปกลับดินเอาหญ้า
ออกให้ถนน แต่สุดท้ายเวลาเอาหญ้าเอาดินออกก็รู้อยู่ว่าคนกวาดออกแต่สุดท้ายจริงๆ เราอยากให้ถนนสะอาด มัน
เป็นฝุ่นพัดเข้าร้านเขา เขาค้าขายพี่น้องประชาชน ผมไม่ได้เป็นคนไปขายนะของ ผมก็แปลกใจอยู่ว่าในยุคสมัยนี  
จริงๆ แล้วที่ยากเย็นที่สุดก็คือการล้างถนน ผมแปลกจริงๆ ใครเป็นเจ้าของรถดับเพลิงเทศบาลเดี๋ยวนี ผมถาม 
อ านาจสั่งการผมถึงบอกว่าตรงไหนที่มันสั่งการยาก ท่านปลัดท่านท าไมไม่มอบหมาย ท่านแก้ไขปัญหามาจนปานนี 
จนซีเก้า เรื่องยิ่งใหญ่กว่านี ท าไมท่านแก้ได้ ในเมื่อท่านขัดข้องในการบริหารงานราชการ ท่านก็ให้เอาไปให้คนที่มัน
คล่องตัวสิ ใช่ไมละครับ ส าหรับเรื่องการตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่มันรุกล  าสายไฟฟ้าสาธารณะหัวหน้าสมบูรณ์เขาก็ไป
ด าเนินการ ไปด าเนินการเลยไม่ได้ไปตัดอยู่บ้านผม ผมถามพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน แม้กระทั่งเงิน
อุดหนุนเขามีสิทธ์ิ แล้วไปช่วยเหลือเขานิผมถามว่าบ้านเมืองสะอาด ดินส านักการสาธารณสุขไปเอาออกตามร่อง
อะไรแล้ว เพียงแต่ไปฉีดน  าให้มันสะอาดสะอ้าน ท าไมช่วยกันไม่ได้ ท่านจะให้มานอนอยู่นี ใช่ไมงานป้องกัน หรือ
ใครไปสั่งการ ผมอยากจะบอกให้นะครับว่านะครับว่าเชิญออกมาให้ไปล้างถนน ถนนนะครับ ไม่ใช่ไปล้างบ้านผม 
ท าไมมันยากเงินนัก มันจะไปไหว้เป็นพ่อขนาดนั นเหรอ ให้พวกผมต้องมาไหว้วอนขนาดนั นเหรอ ผมเห็นหลายที
แล้วนิ ขอมาอันนั นอันนี ยึกยัก ๆ มันเป็นอะไร ผมถามมันเป็นอะไร ขั นตอนมันติดอยู่ตรงไหน เงินเติมน  ามันออกไป 
เงินเดือนตอบแทนพนักงานป้องกันเงินเดือนทั งหมด มาจากไหนภาษีพี่น้องประชาชนหมด ท าไมบอกว่าไม่ให้ออก 
ท่านสั่งเหรอ หัวหน้างานป้องกันคุณไม่มีอ านาจน ารถออกไปล้างถนน ท่านสั่งการอย่างนั นใช่ไมท่านปลัด ท่านต้อง
แบ่งหน้าที่ให้มันชัดเจนนะ จริงๆ ผมอึดอัดนะ ผมไม่อยากจะว่านะ แต่ถ้าผมว่าผมว่าเอาแรงๆ นะนิสัยผม มันเป็น
อะไรนักหนา นึกว่า ผมว่าไปขอแต่งเมียยังง่ายกว่าบอกให้มันออกมาล้างถนน ผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่า
ไม่ได้ออกไปล้างส่วนไหนของใครทั งสิ น ส่วนราชการก็ต้องไปช่วย ถ้าคนไหนถ้ามันยุ่งยากนักก็มอบให้รองที่เขาไม่
ยุ่งยาก ถ้าขั นตอนกฎหมายมีในระเบียบ ไม่ได้เป็นส่วนตัวไอ้ที่เขาให้กลัวก็ไม่พากันกลัว ไอ้ที่ให้ท าประโยชน์
สาธารณะก็ไม่ท า นี ก็ฝากในส่วนที่อยู่ในห้องประชุมหากแต่ถ้าถามว่า การซ่อมแซมเป็นหลุมเป็นบ่อดีหมดงาน
ไฟฟ้าบอกมาไปปุ๊บทันที แก้ไขได้อย่างดีก็วันสองวันรอล าดับเขาที่เขาไปไม่ได้ แต่ที่แน่นอนที่สุดคืองานป้องกันบอก
ว่า ให้ไปล้างถนนหน่อยสาธารณสุขเขาเอาหญ้าออกแล้วเอาดินออกแล้ว เงียบ ต้องขออนุญาตปลัดผมก็เลยบอกว่า 
อ้าวถ้าไม่ได้โทรไปหาปลัดโดยเฉพาะธรรมดาผมเองจะไม่ค่อยโทรนะ คือถ้าจะโทรก็จะพูดเป็นเรื่องใหญ่ๆ  ไปเลยถึง
จะโทร คือถ้าท่านโทรมาหาผมคือต้องมีเรื่องเพราะอยู่เฉยๆ ท่านไม่โทรไปหรอก ผู้ใหญ่คุยกัน ผมถามบอกว่าที่
บ้านเมืองนี ใครอยู่นี  ผมว่าไม่ได้ว่าแต่ผม ท่านประธานก็อึดอัด หรือแม้แต่ท่านสมาชิกที่คงเหลืออยู่ตรงนี  ๑๔ คน 
เคยสั่งได้ไหมงานป้องกัน ที่บอกให้มันให้เอาน  าไปล้างถนนนะ ผมฝากแค่นี  เพราะว่าจะประชุมอีกในวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ไอ้นั นค่อยว่ากันใหม่ วันนี เอาแค่นี พอที ขอบคุณมากครับ  
   
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นะครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ท่านสุรชัย ที่ถามเรื่องล้างถนนนะครับ คือแม้ท่านจะอายุเยอะแต่ท่านยัง
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นายกเทศมนตร ี   วัยรุ่นอยู่นะครับ ที่ว่าวัยรุ่นก็คือท่านชอบเร็ว แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าให้ไปล้างถนน
ตรงนั นตรงนี มันสกปรกมันอะไร ถ้าผมรู้ผมจะให้ออกทันทีไม่มีปัญหา แต่ที่ช้าเป็นบางกรณี ก็คือเรื่องความ
รับผิดชอบของผู้รับเหมา คือถ้าเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่เขาท าสกปรกอะไรนิ อันนี ไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วย แต่เราก็ช่วย 
แต่ว่าอยากให้ผู้รับเหมารับรู้หน่อย ว่ามันเป็นหน้าที่คุณ ถ้าคุณไม่ท าคุณต้องขอร้องเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จริง
ผู้รับเหมาต้องมาขอร้องเทศบาลช่วยหน่อย ช่วยอนุเคราะห์หน่อยแล้วคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งมันล่าช้าตรงนี 
ผมจะหาวิธีให้มันเร็วที่สุดนะครับ ถ้าด่วนยังไงต่อไปท่านไม่ต้องมาเกรงใจผม โทรมาหาผมเลยผมจะหาวิธีแก้ไข 
เพราะว่าบางทีระดับคนปฏิบัติมันกลัว พอออกไปท าปุ๊บก็มีอีกฝ่ายหนึ่งไปถ่ายรูป ที่จะร้องเรียนเพื่อไปช่วย
ผู้รับเหมา มันไม่ใช่ว่าใครท าประโยชน์ให้ประชาชน ถ้าประโยชน์ของประชาชนท าได้เลย นะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าที่
ของผู้รับเหมาตรงนี แหละที่จะช้านิดหนึ่ง ผมจะเอาไปแก้ไขแล้วกันครับ  
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ ขออนุญาตต่อเนื่องครับ จริงๆ ถนนตรงจุดนี ผู้รับเหมามันทิ งงานไปแล้ว ที่มาสร้าง
สมาชิกสภาเทศบาล  คลองสมถวิลนี แหละ ที่มือแรกเขาทิ งงานไปแล้ว แล้วเอาแบริเออร์มาวางเรียงแล้วท าให้
ถนนเรามันแคบเข้า แล้วสุดท้ายผมถามว่าถ้าผู้รับเหมาทิ งงานไปแล้ว เราจะท าอย่างไร เกิดมาเป็นของผู้รับเหมา
แล้ว แล้วถนนนี เป็นถนนของใคร ถนนผู้รับเหมาเหรอ นี คนที่เป็นผู้อ านวยการทางเขตทางหลวงเขตเทศบาลนั่งอยู่
นี  ท่านสายยันต์น่ังอยู่นี  ช่ือนี  ไม่ใช่ของผู้รับเหมาถนนนะ ไปล้างถนนหลวงอ านาจมันอยู่ที่ท่าน อันไหนมันขัดข้อง
ค่อยว่ากันไป ส่วนที่ท่านจะว่ากันไปส่วนที่มันจะทิ งงานไปแล้ว ต้องบอกให้เอาหนีด้วยแบริเออร์นะ กินถนนเข้า
มาแล้วรถมาชนกันแล้วมาเกี่ยว ต้องเห็นใจผู้ประกอบการค้าแถวนั นด้วย ทั งฝุ่นทั งอะไร ผมก็อุตสาห์ผ่านมา
สาธารณสุขแล้วบอกที่สาธารณสุข ลูกน้องเขาก็ไปท าให้ ไม่ได้ว่าเป็นก าลังใจให้ ไม่ได้เป็นการติดสินบนนะครับ 
ควักเงินตัวเองให้ด้วย เป็นก าลังใจไปซื อน  าไป ลูกน้องท่านผอ. นี แหละไปท าท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านบอกมันฝุ่น
เยอะเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ผมเองไม่ต้องไปหาเสียงยากหรอกครับ ลงเมื่อไรผมก็ได้เป็นไม่ใช่คุย ไม่ได้ไปหา
เสียงหรอกแต่นี ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นี เผ่าศพมาพันกว่าศพแล้ว ถ้าจะหาคะแนนเสียงมาสอง
พันกว่าเพื่อมาเป็นสมาชิก มันได้เป็นอยู่แล้ว เฉพาะช่วยพี่น้องประชาชนมันไม่รู้กี่ล้านแล้วจนไม่มีผมอยู่บนหัวแล้ว  
แต่ผมบอกว่าอยากจะให้ได้แก้ไขอย่าให้ได้มีอีก ถ้ามีผมจะมาเองเลยนะดับเพลิงบอกมันด้วย ขอบคุณมากครับ   
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  ผมรับปากแล้วนะครับจะไปแก้ คืออย่างที่ผมบอกนั นแหละนะครับ เจ้าของ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี โครงการเป็นโยธานะครับ เราก็ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาทิ งงานหรือไม่ทิ งงานนะครับ 
นายกเทศมนตร ี   ระบบราชการก็ต้องแก้ตรงนี แหละ บางทีไปท าดีแล้วมันผิด มันก็มีปัญหาเรื่อง
เอาผิดอยู่นั นแหละ พอผมรู้ปัญหาท่านก็แนะน าแล้ว ก็ต้องดีขึ นครับ ถ้ามันไม่ดีขึ นท่านโทรหาผมเลยนะครับ 
ขอบคุณครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ เชิญคุณกิตติศักดิ์  นาคะพงษ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกิตติศักด์ิ   นาคะพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย  กิตติศักดิ์ นาคะพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑  อยากจะเรียนไปถึงท่านปลัด 
และท่านผู้อ านวยการสาธารณสุข ตรงหน้าร้านเชษฐานี นะครับ วันนั นผมไปเอาเครื่องคอมที่หน้าร้านเบสนะครับ
ก่อนถึงโรงเรียนศรีสวัสดิ์ หน้าร้านเชษฐาเขาบอกว่ายุงขึ นมาจากท่อระบายน  า ช่วงเย็นจะขึ นมาเยอะมากนะครับ 
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มันจะขึ นมาวันนั นผมก็ถ่ายวีดิโอนะครับ มาถึงแล้วส่งให้ท่านผอ.เจี๊ยบสาธารณสุข ขึ นเยอะมาก อยากจะให้ไปฉีด
ยุงนะครับ ฉีดยุงในท่อระบายน  า เพราะอะไรเพราะว่าเดียวจะเป็นไข้เลือดออกอีก เพราะลูกผมก็เป็นไข้เลือดออก
แล้วและรักษาหายแล้ว ก็ไม่อยากให้คนอื่นได้เป็นนะครับ จึงเรียนมานะครับเพราะว่าท่านประธานอยากจะให้พูด 
อยากจะขอพูดนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นครั งสุดท้ายนะครับ ผมลงเมื่อไรก็เหมือนท่าน สท.สุรชัย ก็ได้เมื่อนั นนะครับ 
ไม่ต้องกลัวนะครับ ตราบใดที่เรายังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ผมอาจจะเผาไม่ถึงพันศพก็เกือบๆ 
เหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไมครับ –ไม่มี- นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันนี นั น
ประธานสภาเทศบาล  เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการประชุม
สภาครบระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ท าหน้าที่ตามที่พี่น้องในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคามได้ให้ความไว้วางใจให้ท่านได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติแห่งนี  การประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามในวันนี  เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ได้เวลาที่
เหมาะสมและสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาในวันนี  สวัสดีครับ 
 
ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 

บันทึกเหตุการณ์ 
เนื่องจากรายงานการประชุมครั งนี เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๑  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันศุกร์ที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ปรากฏว่ารายงานการประชุมฯ  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั ง เรื่อง ก าหนดให้
มีการเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี   ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลอืกตั ง
สมาชิก สภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ ๓๔  ซึ่งก าหนดว่า “เมื่อสภาท้องถ่ินได้รับรองรายงานการประชุมครั งใดแล้ว 
ให้ประธาน สภาท้องถ่ินลงช่ือในรายงานการประชุมนั นไว้เป็นหลักฐาน  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยัง ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถ่ินยังไม่ได้รับรองหรือ
รายงานการประชุม ที่สภาท้องถ่ินได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถ่ินยังไม่ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน เพราะ
เหตุครบอายุของสภาท้องถ่ินหรือมีการยุบสภาท้องถ่ิน ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาท้องถ่ิน ณ วันที่มีเหตุ
ดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั น ไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ินใน
การประชุมครั งนั นเป็น ผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่ 
รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั นแล้ว”   
 



~ ๕๖ ~ 

 

 


