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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  คร้ังที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา   ๑๐.๐๐  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. นายสมศักดิ ์  รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๙. นายปรีดา  รินทะรึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑๐. นายสุรชัย  ชูปฏิบัต ิ 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. นายอรรคพล แก้วมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๕. นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๖. นายน าโชค ใจทาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๗. นายสวัสดิ ์ ชะนะพิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๘. นางเพ็ญนี สุค าภา ผู้อ านวยการกองวิชาการและวางแผน 
 ๙. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๐. นางจิระกุล ปะมา แทน ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
 ๑๑. นายคณภัทร บุญศรี ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
 ๑๒. นายสมบัติ สันค า ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๓. นางถนอมจิต ชนะบุญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
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 ๑๔. นางพรรณี ตั้งกุลบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ๑๕. นางสุดาวรรณ จิตรสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
 ๑๖. นางศิริพร มรรครมย์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑๗. พ.จ.อ.อ านาจ ล้ าชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
 ๑๘. นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๙. นายนิติกรณ์ แสงจันดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๒๐. นายพิชัย จันทวัต ลูกจ้างประจ า 
 ๒๑. นางสมปอง สารภักดี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๒. นางภาวด ี การด ี พนักงานจ้างทั่วไป  
 ๒๓. นายสาคร จันเครือยิ้ม นักการ 
 ๒๔. น.ส.ศิรินาถ เลพล พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕. นายกุศล เหล่าพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒๖. นายสันต์ เจริญบุญ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) 
 ๒๗. นางณฐนน สุขสด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 ๒๘. นางพัฒนี ไชยหาญ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นายธนินทร์ ทุมนาม พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐. น.ส.พนิตพิชา โคตรโสภา พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. น.ส.เมริสา อโนราช พนักงานจ้างทั่วไป  
 ๓๒. นายล าพวน พันวาสนา ลูกจ้างประจ า 
 ๓๓. นายณัฐพล อรรคฮาตศรี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔. นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕. นางณัฐวรรณ ถิรศราเวช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๓๖. นายยศศิริ ประภาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ๓๗. น.ส.สุกลรัตน์ ละภัคด ี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘. น.ส.ณัฐกฤตา ชารี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๙. น.ส.นภาพรรณ ทวยภา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
 ๔๐. น.ส.นิตยา ศรีจันฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๔๑. น.ส.กานดา จ านงภักดิ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๒. นางนิตยา พลวุธ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๓. นายศราวุธ สิทธิ นายช่างโยธาช านาญการ 
 ๔๔. น.ส.จิรัฐิพร จงรักษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๕. นายนพรัตน์ หันนะเว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
 ๔๖. นางสมศรี เหล็กศรี พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๗. น.ส.ศรัญญา สมศรี ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 ๔๘. นายวิทยา จันทร์พิมาย พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๙. น.ส.อุมาพร รินทะรึก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๕๐. นางเมตตา แพงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๕๑. น.ส.ทองบ่อ ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 ๕๒. น.ส.ศิรินภา คณะทิพย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
 ๕๓. นายสมเกียรติ เตียงพลกรัง ลูกจ้างประจ า 
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  ก็ขอสวัสดคีรับทุกท่าน  ขณะนี้ได้เวลาที่ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลนัดประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านถนอม  รัตนมุลตรี   
ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔  ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ มีสมาชิกอยู่ในห้องทั้งหมด ๑๓ ท่านนะครับ  
ลา ๑ ท่าน คือ ท่านชัยเศรษฐ  ฝ่ายคุณวงศ์   และอีก ๑ ท่านยังไม่ทราบสาเหตุ 

นะครับ ไดเ้วลาอันสมควรในการประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ซึ่งเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัน จันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ๑.๑ เน่ืองจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ที่ประชุมได้พิจารณายื่นญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามปรากฏว่า 
ยังคงมีญัตติที่ประชุมสภายังไม่เห็นชอบ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่เพียงพอ และไม่ชัดเจนรวมทั้ งมีญัตติ
นายกเทศมนตรี ขอถอนออกไปเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ดังนั้นวันน้ีกระผมจึงนัด
ประชุมอีกครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 
๑๐.๐๐ น. เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาในญัตติที่เหลือเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล    
    ๑.๒  การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันน้ี  มีการถ่ายทอดทางระบบ
เสียงไร้สายตามชุมชนต่าง ๆ   ถ่ายทอดสดผ่านทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อย
ใจชาวเทศบาล  รวมทั้งสื่อต่างๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ใน
ระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ินด้วย  ขอขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาล   มหาสารคาม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  เนื่องจากเป็นการประชุมรีบด่วนและกระช้ันชิด ใน
การลงมติรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ จึงขอเลื่อน
การรับรองรายงานการประชุมไปครั้งหน้านะครับ        
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี       ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถามไมม่ีนะครบั        
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี       เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แลว้  
ประธานสภาเทศบาล  มีไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ       
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี       เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่      
ประธานสภาเทศบาล  ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ส านักการช่าง  

๑. โอนลด  จ านวน ๒๑ รายการ  จ านวนเงิน  ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท  
๒. โอนเพิ่ม จ านวน ๕ รายการ จ านวนเงิน     ๒๘๖,๕๐๐ บาท  
๓.โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ  เป็นจ านวนเงิน ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท  

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น   ๑๕,๘๓๘,๘๐๐ บาท   เชิญเจ้าของญัตติครับ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม หัวหน้า
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดครบั ญัตติ ๕.๑ ครับ ญัตติขอ
นายกเทศมนตร ี   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ผมจะสรุปในหลกัการนะครับส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะครับ ครับหลักการ
ครับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายละเอียดดังนี้นะครับ 

๑. โอนลด  จ านวน ๒๑ รายการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท  
๒. โอนเพิ่ม  จ านวน   ๕ รายการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น     ๒๘๖,๕๐๐ บาท  
๓. โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ   จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท 

นะครับซึ่งเป็นอ านาจพิจารณาของสภาท้องถ่ิน ญัตตินี้ก็ได้เคยพิจารณาไปในคราวที่แล้วทางสภาบอกว่า
รายละเอียดไม่เพียงพอทีจ่ะพิจารณานะครับ จึงไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นญตัติที่เกี่ยวเนื่องกันเดิมเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
กับ ๕.๕ แล้วครับเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทางฝ่ายบริหารได้จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ สมาชิก
น่าจะพิจารณาได้แล้วก็ประธานสภาได้อนุญาต จึงน าเสนอให้สภาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ  ที่ส่งให้ท่านประธานให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาผมน าเรียนที่ประชุม รายการโอนลด 
๒๑ รายการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๘ หลังวัดส่องเหนือ มี
การโอนงบทั้งหมดงบประมาณ ๕๗๒,๐๐๐ บาท  เพื่อน าไปโอนในญัตติที่ ๕.๑(๒), ๕.๑(๓) เราก็รายละเอียดตาม
ตารางที่อยู่ในมือท่านนะครับมีทั้งหมด ๒๑ รายการ ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่น โครงการที่ ๕ 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ งานมันเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีการโอนงบ ๘๓,๐๐๐ บาท ก็จะ
เหลือเงินอยู่ ๕๔๘,๐๐๐ บาท ก็เหลืองบประมาณแค่นี้นะครับ เนื้องานมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าญัตติใดญัตติหนึ่งถ้าไม่ผ่านญัตติต้น  ญัตติปลายก็จะ
พิจารณาไม่ได้ ผมถึงได้ขอถอนญัตติออกไปคราวที่แล้ว แล้วก็ท ารายละเอียดให้ท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดถ่ี
ถ้วนว่าส่วนน้ีโอนแล้วโอนงบเท่าไหร่ โอนไปไหนบ้าง แล้วไปเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ยังไงเนื้องานเปลี่ยนแปลงยังไง 
รายละเอียดได้จัดท าให้ท่านประธานให้ท่านสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วครับ จึงน าเรียนท่านประธานสภาน าเสนอเพื่อ
พิจารณาครับ 
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นายถนอม  รัตนมุลตรี       มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี้ เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรชัย  ชูปฏิบัติ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ท่านรองปลัดทั้ง ๓ ท่านที่วันน้ีมา
ครบนะครับ ท่านผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ ท่านผู้อ านวยการกองต่างๆ ผมสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ใคร่ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับญัตติที่ทางคณะผู้บริหารน าโดยท่านปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ได้น าเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาโอนลดเงินประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วครับซึ่งเป็นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๑๙,๗๐๐ 
บาท เพื่อจะโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในงบลงทุน ซึ่งได้น าเข้าสภาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา ซึ่ง
สภาน้ันต้องท้าวความว่าสภาไม่ใช่ไม่อนุมัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเอง ได้ปรึกษากับทางท่านปลัดเหมือนที่ท่านได้น า
เรียนกับท่านประธานสภาและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจริงๆงบทั้งหมดนี้เป็นงบลงทุนเพื่อจะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า แล้ว
ก็การปรับปรงุผวิจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้น ได้น าเสนอจากครั้งที่แล้วนั้น ท้าวความไปก่อนว่า
งบประมาณทั้งหมด โครงสร้างต่างๆนั้น ได้รับการอนุมัติ จากสภาเทศบาล เมืองมหาสารคามในงบประมาณ ปี ๖๔ 
นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อด าเนินการมาแล้ว ยกตัวอย่าง ว่ามีโครงการที่ท่านปลัดเองได้น าเสนอเข้า เมื่อกี้ว่า บาง
โครงการนั้น บางส่วนต้องยกเลิกไปก่อนเพราะว่าไปดูในพื้นที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ แล้วบางส่วนก็คือ อยาก
ยกตัวอย่างว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. นครสวรรค์ซอย ๓๙/๕ นี่มีในงบประมาณ ๖๓ แล้วเป็นการเร่งด่วนใน
งบประมาณ โดยเฉพาะผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังได้รับทราบว่า ท าไมบางทีต้องได้ถอนออก 
อย่างโครงการปรับพื้นผวิจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนชุมชนเครือวัลย์ ๑  งบประมาณ ๘๘๔,๐๐๐ บาท ที่ขอ
โอนลดหมดทั้งโครงการ ได้รับทราบจากฝ่ายแผนส านักการช่าง ผอ. คณภัทร เมื่อกี้ได้มาช้ีแจงว่า ผมถามว่าท าไม
ถึงยกออกก็ได้รับทราบว่ายังไงก็ได้รับแต่น่ีมันเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นงบประมาณเยอะ ที่น าไปใช้จ่ายในงบที่เป็น
รายได้ กับเทศบาลเอง ก็คือจะเอาไปของบประมาณที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมส านักงบประมาณ อย่าง
น้อยที่สุด พี่น้องประชาชนเครือวัลย์  ก็ได้รับทราบว่าเส้นนี้ยังไงก็ได้ แต่เพียงเปลี่ยนโอนลดไปเพื่อไปเอา
งบประมาณจากส านักงบ ประมาณเพื่อจะมากอ่สรา้งเพราะว่าเราได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงบประมาณ แล้วก็ได้
น าเสนอ เท้าความได้ว่างบประมาณต่างๆ ถนนที่จะเกิดข้ึนหรือแม้กระทั่งทีจ่ะด าเนินการก่อสร้างมาแล้วเมื่อต้นปีที่
แล้ว ได้ด าเนินมาที่ฝ่ายสภาแปลญัตติในการด าเนินงบประมาณ พี่น้องประชาชน ก็สอบถามผมหลายๆท่านว่า
ท าไมไม่มีคณะ ไม่ได้กล่าวพาดพิงใครนะ ไม่มีคณะท่านผู้บริหารท าไมถนนหนทางถึงเกิดข้ึนในช่วงนี้มากมายก็ได้
น าเสนอพี่น้องประชาชน เราเองสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ประสาน ก็ได้ค านึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ภายในเขตเทศบาลเรา เราจึงใช้เงินงบประมาณในงบลงทุน แทนที่จะเอาไปเป็นงบด าเนินการ ก็เอามาลงทุนแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชน จะสังเกตได้ว่าหลังจากที่ไม่มีคณะผู้บริหาร มีท่านปลัดรักษาการผมก็น าเรียนท่านบอก
ว่าในการท างบประมาณ ไม่ว่างบปี ๒๕๖๓  หรืองบปี ๒๕๖๔ ก็แล้วแต่ ถ้าเป็นไปได้อย่าได้เอาเงิน ภาษีพี่น้อง
ประชาชนไปด าเนินการ ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น เปิดอบรมเช้า สาย บ่าย เย็น ๓๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท เงินไม่รู้กี่
ล้านบาท รวมกันแล้วผมว่าเอามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ในการท าถนนหนทาง ก็ได้รับความอนุเคราะห์
ได้รับความร่วมมือจากท่านปลัด เพราะผมก็บอกว่าถ้าหากไม่ด าเนินการนั้นสภาไม่ผ่านบอกกันตรงๆอย่างนี้เลย 
เพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ บางครั้งการเข้ามาท าหน้าที่ พี่น้องประชาชนไม่ทราบ ผมเคยใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างจ ากัดผมเคยเป็นผู้บริหาร เทศบาล ปี ๓๙ ถึง ๔๗ งบลงทุนแต่ก่อน ปีหนึ่งๆ ๖-๗ ล้านบาททุกวันนี้ ๑๐๐ 
กว่าล้านต่อปี บอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ แล้วรายละเอียดจริงๆค่อยไปติดตามเวลารณรงค์ มันมี
รายละเอียดช้ีแจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหลายส่วน เพราะฉะน้ันการใช้เงินบางทีบางท่านพี่น้องประชาชน
ไม่ทราบว่า ท าไมงบประมาณมันเยอะ แล้วท าไมการแก้ไขปัญหาถึงล่าช้า ไม่สนองต่อความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน แล้วก็มีหลายๆส่วน ผมคงไม่กล้าล่วง ผมคงไม่บอกว่าใคร บางคนก็มีไปกล่าวอ้างว่าที่ท ามา ที่
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ด าเนินการมาเส้นโดนเส้นนี้มา เป็นงบประมาณมาเอามาจากคนนู้นคนน้ี ผมบอกเลยว่าอย่าไปให้คนอื่นไปกล่าว
อ้างเพื่อไปแสวงหา ทางการเมือง พูดกันตรงๆในที่นี่ที่ เหลืออยู่ ๑๕ คน นะครับ เป็นคนอนุมัติงบประมาณ และ
ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายใดประจ าด าเนินการในการจัดหางบประมาณด าเนินการ บางคนก็บอกว่านี่มัน
สืบเนื่องอย่าไปว่า งบเงินก่อสร้างเลยแต่แผนก็ยังไม่มี เลยผมจะบอกให้ทุกอย่างเกิดข้ึนมาอยู่ในช่วงนี้ทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้น บางครั้งบางคราวบางท่านก็อย่าไปอ้างอิง ก็อย่าไปท าให้มันละอายตัวเองมากมาย รายละเอียดถ้า
ท่านทราบจริงๆ ถ้าเสร็จวันนี้ ก็จะเป็นโครงการที่ด าเนินการอยู่ในสภาเป็นการที่ช้ีแจงเป็นครั้งสุดท้ายในการ
ประชุมครับ เดี๋ยวก็ประกาศให้หมดวาระแล้วอ านาจที่ยืมพี่น้องประชาชนมาพวกผมก็ต้องคืนให้ไปขออาสามาก่อน
ถ้าท่านให้ยืมเราก็ได้กลับมาใช้ต่อ นี่คืออ านาจสาธารณะของพี่น้องประชาชนทั้งนั้น ที่มอบให้พวกเรามาแทนพวก
ท่าน เพราะฉะนั้นจุดน้ีเมื่อได้รับการประสานแล้วอย่างที่ผมกล่าวทวนงบต่างๆคือพี่น้องประชาชนรอคอย ตรอก
ซอกซอยต่างๆ ที่จะเป็นแอสฟัลท์ติก ที่ไปส ารวจหมด ส่วนมากไม่ใช่แต่แอสฟัลท์ติก ถนนยกระดับ ก็จะได้ทั้งหมด 
แล้วก็ฝากด้วยว่าทางสภาไม่ได้ขัดข้องในงบ ๖๔ ซึ่งแนวคิดต่างๆก็เกิดมาจากพวกผมนี่แหละระดมความคิดเห็นมา 
ทั้งหมดนะครับในการแก้ไขปัญหาแต่ประชุมครัง้ที่แลว้ที่ยังให้ทา่นปลดัถอนญัตติออกไปก่อนเพราะว่า รายละเอียด
มันไม่ชัดเจน เหมือนที่ท่านได้ร่ าเรียนมันไม่ชัดเจนเพราะว่า ผมพูดอยู่แล้วยามว่าก็ต้องให้ภาษาก่อนก่อนที่น าเข้า
ประชุม เพราะจริงๆไม่ใช่ว่า มีอะไรให้ยกตลอดไม่ใช่ ผมก็ต้องถามอยากให้ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี  เชิญคุณสุภาพร ทองสุริชัยศรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดรักษาการนายก และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน ดิฉันนางสุภาพร ทองสุริชัย
ศรี สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเขต ๑ ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณท่าน สท.สุรชัย ชูปฏิบัติ พี่ชายนะคะขอบคุณเป็น
อย่างมาก ที่ท่านให้รายละเอียดกับน้องนุ่ง ดิฉัน ได้ดูหลักการและเหตุผลแล้ว แล้วรายละเอียดแล้วดิฉันก็เห็นด้วย 
เนื่องจากมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะหมดวาระสท. ก็ได้ท าหน้าที่อย่างดีที่สุด ทุกๆ
ท่านและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซอยธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย ๖ และซอย ๘ และอีกหลายซอยค่ะที่อยู่เขต 
๑ น้องก็เลยสนับสนุนและกลัวไม่ได้และตอนน้ีก็ยังสนับสนุน แล้วพี่น้องประชาชน ก็จะได้สัญจรไปมาสะดวกและ
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตร ี  เชิญคุณสังคม ค าอินทร์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสังคมค า อินทร์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัด 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน
ส่วนทุกท่านครับ กระผมในสังคม ค าอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๒ ท่านประธานสภาที่
เคารพครับ ญัตตินี้ผมใคร่ขออภิปราย เสนอข้อคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับญัตติที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเลิกขอต่อสภา ท่านประธานที่เคารพครับ สืบเนื่องจากการประชุมสภาเมื่อวันที่ ๒๒ ที่ผ่านมานั้น 
ปรากฏว่าในญัตตินี้ที่ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกนั้นเสนอต่อสภาและไม่ได้รับอนุมัติจากสมาชิกสภา ท่าน
สมาชิกสภาก็หลายท่านตกใจที่ดูแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น น้องแขก สุภาพร ทองสุริชัยศรี ก็บอกว่า ซอยธรรม
วงศ์สวัสดิ์ ซอย ๖ ซอย ๘ ซอย ๑๐ อะไรก็แล้วแต่ อยู่ในเขตทั้งจ าเป็นต้องยกให้ สืบเนื่องจากในกรณีนี้ผมดูจาก
หลักการและเหตุผลที่ท่านปลัดได้เสนอมาในวันน้ี อภิปรายและช้ีแจงข้อชัดเจน เกี่ยวกับโครงการไม่ว่าจะโอนลด 
โอนเพิ่มหรือ เปลี่ยนค าช้ีแจงต่างๆ การหลักการและเหตุผลที่ผมได้ดูแล้ว ท่านประธานสภาที่เคารพครับ เห็นว่าใน
ญัตตินี้มันสืบเนื่องมันต่อเนื่องกัน หลักญัตติต่างๆ ญัตติใดญัตติหนึ่งได้มีการไม่ผ่าน ในการอนุมัติน้ัน จะไม่สามารถ
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ด าเนินการ ระยะที่ต่างๆ ได้เลย คือมันพัวพันกันไปหมด จากกระผมดูรายการ และรายละเอียดในญัตติที่ส่งมา 
หรือว่าจะเป็นตรอกซอยต่างๆ เปลี่ยนค าช้ีแจงโอนลดโอนเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่
น้องประชาชน ที่คณะผู้บริหารนั้นที่ได้ค านวณและศึกษาดูแล้วว่าจะโอนลดสว่นไหนไปโอนเพิ่มส่วนไหน ก็เพื่อที่จะ
ท าให้โครงการต่างๆนั้นสอดคล้องกันและบริหารงานไปอย่างคล่องตัวนั้นเองในวันนี้ผมเองดูแล้วครับ ท่าน
ประธานสภาที่เคารพครับกระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ไม่ว่าจะเป็นท่านสุรชัย ชูปฏิบัติ ขออนุญาตต้องเอ่ยนามที่ท่าน
มาแสดงข้อคิดเห็น อย่างน้อยก็ได้เข้าใจเป็นอีกระดับหนึ่ง ในวันนี้ครับท่านประธานสภาที่เคารพครับปีนี้ผมก็
เห็นชอบและเห็นด้วยครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี  เชิญคุณสมศักดิ์  รักษาพงษ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัด
สมาชิกสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต่างต่าง
นะครับ ผม สมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ มหาสารคาม ท่านนครับ การประชุมเที่ยวที่แล้ว ผมก็
เคยถามท่านปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนั้นเกี่ยวกับญัตติข้อที่ว่า ท่านยกเลิกแล้ว ท่านจะเอามาท าให้ผม
ไหมผ่านให้ผมไหม ท่านก็ตอบผมแล้วว่าผ่าน จะเอาเข้าอีกวาระหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็ตกใจว่าญัตติไม่ผ่าน เครื่องผม
ก็ยกมือนะครับ แต่สู้เสียงส่วนมากไม่ได้ แต่ทีนี้ผมก็ ถึงญัตติเข้ามาใหม่อีก เรากลับไปบ้านแล้วก็เห็นหนังสือไปส่ง 
เพราะฉะนั้นผมก็อ่านดูแล้วขอบคุณมากครับเอาญัตตินี้เข้ามาอีก เพราะฉะนั้นผมมองว่า วันน้ียังไงผมก็ต้องยกมือ
ผ่านอีกครับขอบพระคุณมากครับ ท่านปลัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกนะครับขอบคุณครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี  สมาชิกท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  ครับเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่เคารพ
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี ครับ ครับก่อนที่จะได้มีการลงญัตตินะครับผมขออนุญาตช้ีแจงในประเด็นที่ถูก
นายกเทศมนตร ี   พาดพิงด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ได้เข้าใจกระจ่างแจ้งข้ึน เริ่มอย่าง
ท่าน สท.สุรชัย ชูปฏิบัติ บอกว่า การอบรม การดูงานอะไรต่างๆ ไม่จ าเป็น ให้ลดลงผมยังยืนยันว่า การท างานของ
เทศบาล ท าให้ครบสมบูรณ์ทุกมิติไม่ว่าจะเปน็โครงสรา้งพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต การอบรมรายการที่จ าเป็น นะ
ครับในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพอนามัย ในด้านสวัสดิการต่างๆ เรายังมีอยู่นะครับ แต่
ว่าโครงการใดที่ไม่จ าเป็นเราก็จะลดลงนะครับ เหมือนค าแนะน าของทางสภา เช่น  กองสวัสดิการอบรมอาชีพ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ก็ยังมีอยู่ นะครับโดยใช้งบประมาณส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขการ
ควบคุมป้องกันโรคต่างๆการสร้างเสริมสุขภาพเราใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามนะ
ครับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็สมทบก็มี เงินบริหารจัดการ อยู่ประมาณ ๓-๔ ล้านในแต่ละปี  ก็
ประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่อยากจะพัฒนาในเรื่อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลก็ยังให้ความส าคัญอยู่
นะครับ ความสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาจับกลุ่มกันเข้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับเทศบาลเมือง
มหาสารคามได้อยู่ตลอดนะครับ ผมขอสรุปรายการ ที่ขอโอนงบประมาณ โครงการที่ขอโอนลดทั้งหมด ๒๑ 
โครงการ ท่านสมาชิกก็เรียนช้ีแจงแล้วว่า บางโครงการเราโอนลดไปทั้งหมดซึ่งเรามีงบประมาณที่จะท าให้ครบทุก
โครงการงบประมาณของเรา ส่วนหนึ่งก็ เราเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาถนนนครสวรรค์จากส านักงบประมาณ ๑๕ 
ล้านบาท เราโยกไปในพื้นที่เพราะว่าโครงการนครสวรรค์ ๑๕ ล้านไปซ้ าซ้อนกับงบพัฒนาเมืองของโยธาธิการและ
ผังเมืองนะครับ เรามีงบในการพัฒนาแน่นอนนะครับ โครงการทั้ง ๒๑โครงการผมจะแจ้งเป็นรายช่ือ นะครับ 
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โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๘ หลังวัด
ส่องเหนือ 

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ เช่ือมถนนเสมา  
โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๙/๕  
โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๗๐ เช่ือมโครงการเดิม  
โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕  
โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม  
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๘  
โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนค้อใหญ่ ๒  
โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๔  
โครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕  
โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖  
โครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๒  
โครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕  
โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๓  
โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘  
โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓  
โครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑  
โครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑  
โครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓  
โครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖  
โครงการที่ ๒๑ โครงการก่อสรา้งยกระดับถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยศรีมหาสารคาม ๗ 

ทั้ง ๒๑ โครงการนี้เรามีงบประมาณไปท าทั้งหมดท่านสบายใจได้แล้วเราไปโอนมาที่รายการ ๕.๑ และ ๕.๒ นะ
ครับ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เราต้ังไว้ที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ไม่เพียงพอนะครับ ขอโอนเพิ่มอีก 
๑๕๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) นะครับ แล้วก็โอนเพิ่มที่เป็นสิ่งก่อสร้างอีก  ๔ โครงการ  

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙ ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสน
สี่แสนแปดพันบาท)  โอนเพิ่มมา ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท)   

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑ ตั้งไว้ ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) ไม่พอนะครับ โอนเพิ่มมาอีก ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  

- โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างระวิชัยฝั่งตะวันตก ตั้งไว้ ๑๐๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม
อีก ๒๓,๐๐๐ บาท  

- โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗ ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท  
ไม่พอโอนเพิ่มอีก ๒,๐๐๐ บาท  
แล้วก็รายการที่ ๓ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ  

๑.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ ๓๘ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท  
๒.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจุฑางกูร ๔ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท  
๓.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕ งบประมาณ ๕๘๑,๐๐๐ บาท 
๔.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๖  งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
๕.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ ๓๒ ประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท  
๖.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาชัยด าริห์ ๑๕  งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
๗.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองสมถวิล ๓๓ งบฯ ๔๖๔,๐๐๐ บาท  



~ ๙ ~ 

 

๘.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ ๔๙ งบฯ ๑๔๒,๐๐๐ บาท  
๙.โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุขด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบฯ ๔๐๔,๐๐๐ บาท 
๑๐.โครงการปรับปรงุลานหน้าเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบฯ ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
๑๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาชัยด าริห์ช่วงหน้าศาลเจ้า – สุดถนน    

ค.ส.ล. งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท  
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ซอย ๘๒ งบฯ ๑๘๖,๐๐๐ บาท  
๑๓.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ซอย ๘๔ งบฯ ๑๘๙,๐๐๐ บาท  
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ซอย ๓ งบประมาณ ๒๕๔,๕๐๐ บาท  
๑๕.โครงการก่อสรา้งถนนมายกระดับ คสล.และวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนศรีมหาสารคามซอย ๑๗ 

งบประมาณ ๑,๒๕๑,๐๐๐ บาท  
๑๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและบ่อพักลางวี คสล. ถนนนครสวรรค์ ๗๒ งบฯ ๔๒๘,๐๐๐ บาท  
๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออก เช่ือมมหาชัยด าริห์ ๗ งบประมาณ 

๗๗๘,๐๐๐ บาท  
๑๘. โครงการเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เราต้องจ่ายคืนให้กองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๐๐,๕๐๐ บาท  

นี่เป็นรายการที่โอนมาแล้วมาตั้งใจเป็นรายการใหม่ทั้งรายการเดิมและตั้งใจเป็นรายการใหม่ รายช่ือที่ผมได้น า
เรียน ให้ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้รับฟังการถ่ายทอดได้รับฟัง  โครงการทุกโครงการเราได้ท าแน่นอน
ครับ ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนลด จ านวน ๒๑ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

2. โอนเพิ่ม จ านวน ๕ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๖,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

3. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
หกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล เนื่องจากผิวจราจรเดิมของถนนมีความช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรไปมาไม่
สะดวก และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบาย
น้ า เพื่ อแก้ ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย ทั้ งนี้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 

เอกสารแนบท้ายญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๑ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 

 

 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 

 

 
ตามที่สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๑๙,๔๐๐ 
บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โอนการโอนเพิ่ม โอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” นั้น  

                   เนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
ที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๕.๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะมีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงในญัตติที่ ๕.๕ ด้วย แต่รายละเอียดประกอบการ
พิจารณาไม่ครบถ้วนสภาจึงไม่อนุมัติ จึงได้เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้สภาพิจารณาใหม่ (รายละเอียดตามเอกสาร
เพิ่มเติม) 



~ ๑๙ ~ 

 

 

 

งบประมาณอนุมัติ โอนลด โอนลด หมายเหตุ
ญัตติ 5.1(3)

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 18 รายการ

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 38 406,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 4 491,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 5 581,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 6 432,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 32 483,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ 15 396,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล 33 464,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 49 142,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
9 โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกายสวนประมวลสุข ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 404,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
10 โครงการปรับปรุงลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 138,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ 406,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

(ช่วงหน้าศาลเจ้า - สุดถนน ค.ส.ล.)
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 82 186,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 84 195,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนศรีสวัสด์ิรัตนโกสินทร์  ซอย 3 251,400.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
15 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 1,251,000.00     โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 17
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ้าบัดน้้าเสีย
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 72 428,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
17 โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออกเช่ือม 778,000.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

ซอยมหาชัยด าริห์ 7

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
งบกลาง  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  

18 เงินสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อม 200,500.00       โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

รวมงบประมาณโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังส้ิน 7,632,900.00     

ท่ี รายการ

รายการแนบท้ายญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารเพ่ิมเติม ญัตติ 5.1(3))

งบประมาณ โอนเพ่ิม งบประมาณ
อนุมัติ ญัตติ 5.1(2) หลังโอน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
งบด้าเนินงาน ค่าวัสดุ

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  1,500,000.00      155,500.00        1,655,500.00      
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เช่ือมซอย 39 448,000.00         96,000.00          544,000.00         
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข 1/1 111,000.00         10,000.00          121,000.00         
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัย 109,000.00         23,000.00          132,000.00         

ฝ่ังทิศตะวันตก 
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 27 237,000.00         2,000.00           239,000.00         

รวมงบประมาณโอนเพ่ิมท้ังส้ิน 286,500.00        

รายการแนบท้ายญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารเพ่ิมเติม ญัตติ 5.1(2))

ล้าดับท่ี รายการ โอนลด



~ ๒๐ ~ 

 

งบประมาณ โอนลด งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ(งบปี 64) ญัตติ 5.1(1) หลังโอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   โอนลด 21 รายการ

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน  า ถนนนครสวรรค์ 572,000.00    572,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
ซอย 78 (หลังวัดส่องเหนือ) 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 เช่ือมถนนเสมา 180,000.00    180,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 245,000.00    245,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 70 เช่ือมโครงการเดิม 93,900.00      93,900.00      -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 631,000.00    83,000.00      548,000.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
6 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรถนนศรีมหาสารคาม 1,363,000.00  97,000.00      1,266,000.00 เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 38 556,000.00    556,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนค้อใหญ่ 2 884,000.00    884,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 4 667,000.00    667,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 5 814,000.00    814,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 6 498,000.00    498,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 32 620,000.00    620,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ 15 540,000.00    540,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล 33 537,000.00    537,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 8 420,000.00    12,000.00      408,000.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 33 451,000.00    55,000.00      396,000.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 33/1 302,000.00    122,300.00    179,700.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 11 303,000.00    125,000.00    178,000.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 3 324,000.00    110,200.00    213,800.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิรัตนโกสินทร์ 6 293,000.00    169,000.00    124,000.00   เปล่ียนแปลงค าชี แจงญัติ 5.2
21 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 939,000.00    939,000.00    -             น าไปโอนญัตติ 5.1(2), 5.1(3)

ซอยศรีมหาสารคาม 17 *โอนญัตติ 5.1(2) 286,500 บาท
*โอนญัตติ 5.1(3) 7,632,900 บาท

รวมงบประมาณโอนลดท้ังส้ิน 7,919,400.00  

รายการแนบท้ายญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารเพ่ิมเติมญัตติ 5.1(1))

ท่ี รายการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ โอนลด โอนเพ่ิม เปล่ียนแปลงค้าช้ีแจง
อนุมัติ ญัตติ 5.1(1) ญัตติ 5.1(2) ญัตติ 5.2

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

1 โครงการจัดซื อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  250,000.00     -                -                 250,000.00             
2 โครงการจัดซื อตู้คอลโทรล ไฟถนน 480,000.00     -                -                 480,000.00             

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน -                       
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                       

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เช่ือม ซอย 39 448,000.00     -                96,000.00         544,000.00             
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 631,000.00     83,000.00        -                 548,000.00             
5 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม 1,363,000.00   97,000.00        -                 1,266,000.00          
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข 1/1 111,000.00     -                10,000.00         121,000.00             
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัย 109,000.00     -                23,000.00         132,000.00             
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ 8 420,000.00     12,000.00        -                 408,000.00             
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 33 451,000.00     55,000.00        -                 396,000.00             
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 33/1 302,000.00     122,300.00      -                 179,700.00             
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล 23 268,000.00     -                -                 268,000.00             
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 11 303,000.00     125,000.00      -                 178,000.00             
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 27 237,000.00     -                2,000.00          239,000.00             
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 3 324,000.00     110,200.00      -                 213,800.00             
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสด์ิรัตนโกสินทร์ 6 293,000.00     169,000.00      -                 124,000.00             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน 

16 โครงการจัดซื อเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 6,400.00        -                -                 6,400.00                

รวมงบประมาณแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณท้ังส้ิน 5,996,400.00  773,500.00      131,000.00       5,353,900.00          

รายการแนบท้ายญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (เอกสารเพ่ิมเติม ญัตติ 5.2)

ล้าดับท่ี รายการ



~ ๒๑ ~ 

 

นายถนอม รัตนมุลตรี   มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในญัตตินี้มีไหมครับ –ไม่มี- นะครับ ท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล   นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตร ี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 
ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) ((๑) โอนลด จ านวน ๒๑ รายการ  จ านวนเงิน ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท (๒) โอนเพิ่ม 
จ านวน ๕ รายการ จ านวนเงิน ๒๘๖,๕๐๐ บาท (๓) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๘ รายการ จ านวน
เงิน ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๘,๘๐๐ บาท ) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายก
มือครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี้ จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ส านักการช่าง)  

(๑) โอนลด จ านวน ๒๑ รายการ   จ านวนเงิน  ๗,๙๑๙,๔๐๐ บาท  
(๒) โอนเพ่ิม จ านวน ๕ รายการ   จ านวนเงิน     ๒๘๖,๕๐๐ บาท  
(๓) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   ๑๘ รายการ  

จ านวนเงิน    ๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท    รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๘๓๘,๘๐๐ บาท   
จ านวน ๑๓ เสียง   มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๒ ญัตติท่ี ๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) (จ านวน ๑๖ โครงการ จ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท) 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕ ที่  ๕ .๒ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ ไขแก้ไขรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณประจ าปีงบประมาณประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  ของส านักการช่าง
จ านวน ๑๖ โครงการ  นะครับ เป็นจ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าของญัตติครับขอเชิญท่านปลัด 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี   ครับ ครับญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
นายกเทศมนตร ี   รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากในญัตติที่ ๕.๑ เราได้พิจารณาผ่านไป 



~ ๒๒ ~ 

 

ซึ่งได้มีความสัมพันธ์กับรายการโครงการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง ประกอบกับงบประมาณช้ีแจง
รายจ่าย เนื่องจากงานงบประมาณเนื่องจากงานงบประมาณคุณภาพคุณลักษณะได้เปลี่ยนไปมีอะไรกันที่ผมจะน า
เรียนดังนี้นะครับ ถ้าดูรายการเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

๑.โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมสญัญาณไฟจราจรงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต้องมีค าช้ีแจงเปลี่ยนแปลงให้
ประมาณ เนื่องจากคุณลักษณะรายละเอียดของครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนไป  

๒.โครงการจัดซื้อตู้คอนโทรลไฟถนนงบประมาณเท่าเดิม ๔๘๐,๐๐๐ บาทคุณลักษณะของรายละเอียด
ของเนื้องาน ได้เปลี่ยนแปลงไป แผนงานเคหะและชุมชนไฟฟ้าและถนนงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  

๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนนครสวรรค์จากซอย ๔๙ เช่ือมซอย ๓๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ 
บาท ต้องโอนเพิ่ม ๙๖,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๔๔,๐๐๐ บาท ปริมาณงานได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
งบประมาณที่โอนเพิ่ม  

๔.โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างคสล. ถนนเสมาซอย ๕ งบประมาณตั้งไว้ ๖๓๑,๐๐๐ บาท มากเกินไป
โอนลดจ านวน  ๘๓,๐๐๐ บาท เหลืองบประมาณตั้งจ่าย ๕๔๘,๐๐๐ บาท  

๕.ยกถนนระดับ ค.ส.ล. และขยายผิวถนนศรีมหาสารคาม ตั้งไว้ ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาทมากไปนะครับ โอน
ลด ๙๗,๐๐๐ บาท เหลืองบประมาณตั้งจ่าย ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท  

๖.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสขุ ๑/๑ งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ไม่
พอนะครับ ต้องโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นต้ังจ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาท   

๗.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างวัดนาควิชัยต้ังไว้ ๑๐๙,๐๐๐ บาท ตั้ง ไว้ไม่
พอต้องโอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณตั้งจ่าย ๑๒๓,๐๐๐ บาทปริมาณงานก็เปลี่ยนไปตามงบประมาณ
นะครับ  

๘.โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์  ๘ งบประมาณตั้งไว้ 
๔๒๐,๐๐๐ บาท มากเกินไป โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาทเหลืองบประมาณตั้งจ่าย ๔๐๘,๐๐๐ บาท ค าช้ีแจงก็ปรับลด
เปลี่ยนแปลงไปตามงบประมาณ  

๙.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ซอย ๓๓ งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๑,๐๐๐ 
บาทมากเกินไป โอนลดจ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้งจ่าย ๓๙๖,๐๐๐ บาท ค าช้ีแจ้งเปลี่ยนไปตาม
งบประมาณ  

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ประมาณตั้งไว้ ๓๐๒,๐๐๐ 
บาท มากเกินไป โอนลด ๑๒๒,๓๐๐ บาท งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗๙,๗๐๐ บาท รายละเอียดช้ีแจงเปลี่ยนไปตาม
งบประมาณที่ลดลงนะครับ  

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองสมถวิล ๒๓ งบประมาณตั้งไว้ 
๒๘๖,๐๐๐ บาท งบประมาณเท่าเดิม แต่ปรับค าช้ีแจง แก้ไขค าช้ีแจง  

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ งบประมาณตั้งไว้ 
๓๐๓,๐๐๐ บาท มากเกินไปนะครับ โอนลด ๑๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗๘,๐๐๐ บาท ค าช้ีแจง
งบประมาณลดลงตามงบประมาณ  

๑๓.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ซอย ๒๗ งบประมาณตั้ง 
๒๗๓,๐๐๐ บาท ไม่พอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นเงิน ๒๗๙,๐๐๐ บาท  

๑๔ .โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ งบประมาณตั้งไว้
จ านวน  ๓๒๔,๐๐๐ บาทมากเกินไป โอนลด ๑๑๐,๒๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๒๑๓,๘๐๐ บาท ค าช้ีแจง
เปลี่ยนแปลงช้ีแจงลดลงไปตามขนาดงบประมาณ  

๑๕.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ป ๖ งบประมาณ          
ตั้งไว้  ๒๙๓,๐๐๐ บาท มากเกินไป ๑๖๙,๐๐๐ บาท เหลืองบประมาณตั้งจ่ายจ านวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท ปริมาณ



~ ๒๓ ~ 

 

งานลดลงตามปริมาณงานที่ขอช้ีแจง ต่อไป แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่า
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โรงงาน  

๑๖.โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ งบประมาณเท่าเดิมคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไปขอ
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงตามคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ได้น าเรียนประธานสภาเพื่อเสนอให้สภาพิจารณาครับ 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท     
(ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน
เขตเทศบาลฯ นั้น   เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยน จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้  
ส านักการช่าง   
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน   
 งบลงทุน    
      ๑.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
  ๑. โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท   
  ๒. โครงการจัดซื้อตู้คอลโทรล ไฟถนน  จ านวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท      
      ๑.๒ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙  จ านวนเงิน 
๕๔๔,๐๐๐ บาท   
  ๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕  จ านวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท   
  ๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม  จ านวนเงิน 
๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท   
  ๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑  จ านวนเงิน 
๑๒๑,๐๐๐ บาท    
  ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก  
จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท    
  ๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘  จ านวนเงิน 
๔๐๘,๐๐๐ บาท   
  ๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓  จ านวนเงิน 
๓๙๖,๐๐๐ บาท    
  ๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑  จ านวนเงิน 
๑๗๙,๗๐๐ บาท   
  ๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓  จ านวนเงิน 
๒๖๘,๐๐๐ บาท   



~ ๒๔ ~ 

 

  ๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑  จ านวนเงิน 
๑๗๘,๐๐๐ บาท    
  ๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  จ านวนเงิน 
๒๓๙,๐๐๐ บาท     
  ๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓  จ านวนเงิน 
๒๑๓,๘๐๐ บาท   
  ๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖  จ านวน
เงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท   
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์   
       ครุภัณพ์โรงงาน 
  ๑๖. โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  จ านวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท   

เหตุผล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เนื่องจาก
รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยน จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คุณลักษณะมาตรฐานและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั้น นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรบัอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
รายละเอียดแนบท้ายประกอบเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 

รายการเดิม รายการใหม ่
ส านักการช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานไฟฟ้าถนน      
   งบลงทุน   
       ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
          ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     
 ๑.๑ โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
จ านวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
 ๑. เป็นตู้ ควบคุม ท่ีมีห น่วยประมวลผลแบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ บิท   
 ๒. จะต้องสามารถท างานได้ ในโหมด Fixed 
Time, Manual Control และ Vehicle Actuated       
         ๓. แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง ๒๒๐ – ๒๓๕ Volt 
๕๐ Hz + ๕ %      

ส านักการช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานไฟฟ้าถนน      
   งบลงทุน   
       ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
          ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     
 ๑.๑ โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
จ านวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
          ๑. เป็นตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรรุ่นภาษาไทย
และอังกฤษ (สองภาษา)    
          ๒. เป็นเครื่องควบคุมท่ีมีหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบท างานไมโครโปรเซสเซอร์ (CPU) ท่ีมีความทนทานสูง 
เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาด ๓๒ บิท      
          ๓. มีหน่วยความจ าหลักท่ีสามารถเก็บ Moniter 



~ ๒๕ ~ 

 

 ๔. เปลือกตู้ท าจากเหล็กหรือโลหะ มีความหนาไม่
น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร 
๕. ประตูเปิด – ปิด ได้ 
๖. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 (ตามราคาท้องถ่ิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล หน้า ๑๔๒ ล าดับที่ ๓ 
 
 
 
 ๑.๒ โครงการจัดซื้อตู้คอลโทรล ไฟถนน  
จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ไฟถนน จ านวน 
๔๐ ตู้ โดยมีอุปกรณ์ประกอบด้วย    
 ๑. ตู้เหล็กกันน้ า เบอร์ ๔   
 ๒. ไทม์เมอร์รีเลย์   
 ๓. ไทม์เมอร์สวิตซ์     

(โปรแกรมควบคุมหลัก) Flash Memory บนบอร์ด ๑ ตัว 
บนฐานเวลาอีก ๑ ตัว    
          ๔. ตั้งโปรแกรมในการท างานอัตโนมัติได้ไม่น้อย
กว่า ๘๐ โปรแกรม     
          (ตามราคาท้องถ่ิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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 เพิ่ มเติมฉบับที่  ๓/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หน้า ๖๑ ล าดับที่ ๒ 
 
 ๑.๒ โครงการจัดซื้อตู้คอลโทรล ไฟถนน   
จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ไฟถนน จ านวน 
๔๐ ตู้ โดยมีอุปกรณ์ประกอบด้วย    
 ๑. ตู้เหล็กกันน้ า เบอร์ ๔   
 ๒. ไทม์เมอร์รีเลย์   
 ๓. ไทม์เมอร์สวิตซ์    

          ๔. แมกเนติก ๖๕ A   
๕. ลูกเซอร์กิตเบเกอร์ ๖๕ A 
๖. เบเกอร์ ๑๐๐ A     
๗. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     
 (ตามราคาท้องถ่ิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙     
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล หน้า ๔๐๒ ล าดับที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

          ๔. แมกเนติก ๖๕ A   
๕. เมนเซอร์กิต ๒P ๖๓ A 
 ๖. เบเกอร์ ๑๐๐ A     
๗. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     
 (ตามราคาท้องถ่ิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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 เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล หน้า ๔๐๒ ล าดับที่ ๒ 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 

 

       ๒. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 
จากซอย ๔๙ เชื่อม ซอย ๓๙  จ านวน  ๕๔๔,๐๐๐  บาท      
 - เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่ อส ร้ างถนน  ค .ส .ล . ถนน
นครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ความยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๕๖ ล าดับที่ ๖๘   
 
   
       ๒.๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ 
จ านวน  ๕๔๘,๐๐๐  บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา 
ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตาราง
เมตร ตาม      แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒        
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๖๐  ล าดับที่ 
๗๗          
 
 
       ๒.๓ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และขยาย
ผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๑,๒๖๖,๐๐๐  
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และ
ขยายผิวจราจรถนนศรีมหาสารคาม ความกว้าง ๖.๕ เมตร  
ความยาว ๒๓๗ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๑,๕๔๐  ตารางเมตร 
 

       ๒. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 
จากซอย ๔๙ เชื่อม ซอย ๓๙  จ านวน ๕๔๔,๐๐๐  บาท   
 - เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่ อส ร้ างถนน  ค .ส .ล . ถนน
นครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๔/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๘๘ ล าดับที่ ๕   
       ๒.๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕ 
จ านวน  ๕๔๘,๐๐๐  บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา 
ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๗๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒    
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๖๐  ล าดับที่ 
๗๗          
 ๒.๓ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และ
ข ย าย ผิ วจ ร า จ ร  ถ น น ศรีม ห าส า รคาม   จ า น วน  
๑,๒๖๖,๐๐๐  บาท   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนถนน ค.ส.ล. 
และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ดังนี้   
      ๑) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๖.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร 
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
 



~ ๒๗ ~ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
               -  ขยายไหล่ทาง ๑-๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนา    
การคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้า ๓๖๕ ล าดับที่ ๘๙     
 
 
       ๒.๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑     จ านวน  ๑๑๑,๐๐๐  บาท      
 - เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ผิ ว จ ร าจ ร ด้ ว ย            
แอส ฟั ลท์ ติ กคอนกรี ต  ซอยศรีสุ ข  ๑ /๑  ขนาดก ว้าง          
๓.๙๐ – ๗.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒   
          - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ ม เติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๔๘ ล าดับที่ ๕๒  
 
          ๒.๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝ่ังทิศตะวันตก   จ านวน  
๑๐๙,๐๐๐  บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวม      
ไม่น้อยกว่า ๖๘๔  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด         
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๗  ล าดับที่ ๑๘ 

     ๒) ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๓ ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๔/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๘๙ ล าดับที่ ๗ 
       ๒.๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑  จ านวน  ๑๒๑,๐๐๐  บาท        
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยศรีสุข ๑/๑ กว้าง ๓.๙๐ – ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร 
หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๔/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๙๐ ล าดับที่ ๑๐    
       ๒.๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝ่ังทิศตะวันตก  จ านวน  
๑๓๒,๐๐๐  บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     
          - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๗  ล าดับที่ ๑๘   



~ ๒๘ ~ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
       ๒.๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘   จ านวน ๔๐๘,๐๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๘๐ – 
๙.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๓๖ ล าดับที่ ๒๘     
 

      ๒.๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘   จ านวน ๔๐๘,๐๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า ๑,๓๐๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๓๖ ล าดับที่ ๒๘     

       ๒.๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ จ านวน ๓๙๖,๐๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ – 
๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๔๒ ล าดับที่ ๔๐     
 
 
       ๒.๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑   จ านวน ๑๗๙,๗๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ขนาดกว้าง ๓-๕ เมตร 
ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า ๘๘๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด      

       ๒.๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ จ านวน ๓๙๖,๐๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๖.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๔๒ ล าดับที่ ๔๐     
       ๒.๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑   จ านวน ๑๗๙,๗๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ – 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด       



~ ๒๙ ~ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
     - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๖ ล าดับที่ ๑๕ 
 
 
 
  ๒.๙  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓   
จ านวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓ (จากบริเวณหน้า        
รีสอร์ทลานฟ้าถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านอยู่เจริญ) ขนาดกว้าง 
๔.๔๐ – ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด      
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๓๓ ล าดับที่ ๒๒   
   
       ๒.๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑  จ านวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒        
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคมนาคม และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๒๒  ล าดับที่ ๒๘          
  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบั บที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๖ ล าดับที่ ๑๕ 
     
   ๒.๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓   
จ านวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓ (จากบริเวณหน้า        
รีสอร์ทลานฟ้าถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านอยู่เจริญ) ขนาดกว้าง 
๔.๔๐ – ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด      
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๓๓ ล าดับที่ ๒๒     
       ๒.๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑  จ านวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๒  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
เทศบาล เมืองมหาสารคาม เพิ่ ม เติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๒๒  ล าดับที่ ๒๘    



~ ๓๐ ~ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
       ๒.๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  จ านวน ๒๓๗,๐๐๐ 
บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๗๐๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๗    
 
             
       ๒.๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ จ านวน ๒๑๓,๘๐๐ บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า ๙๖๕ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๖                
 

       ๒.๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  จ านวน ๒๓๙,๐๐๐ 
บาท      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗ กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๙๖๙ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๔/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๘๖ ล าดับที่ ๑   
       ๒.๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ จ านวน ๒๑๓,๘๐๐ บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร 
ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า ๕๙๙ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๖             
 
 
 
 
 
 
 
 
    



~ ๓๑ ~ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
       ๒.๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ จ านวน ๑๒๔,๐๐๐ 
บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ ขนาดกว้าง ๖.๒๐ 
เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๐๙  ล าดับที่ ๑      
 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   งบลงทุน   
       หมวดค่าครุภัณฑ์  
          ครุภัณฑ์โรงงาน         
     โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  จ านวน  
๖,๔๐๐  บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบ   
มือถือ จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
 ๑. ขนาด ๘ น้ิว     
 ๒. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ น้อยกว่า 
๑,๑๐๐ วัตต์ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที     
 ๓. ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร   
 ๔. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ใบเลื่อยขั้นต่ า      
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙     
 

       ๒.๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ จ านวน ๑๒๔,๐๐๐ 
บาท        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า ๔๙๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
          - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๒/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒ นาการคมนาคม  และรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๐๙  ล าดับที่ ๑            
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   งบลงทุน   
       หมวดค่าครุภัณฑ์  
          ครุภัณฑ์โรงงาน   
     โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  จ านวน  
๖,๔๐๐  บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบ   
มือถือ จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
 ๑. ขนาด ๙ น้ิว     
 ๒. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ น้อยกว่า 
๑,๗๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อ
นาที       
 ๓. ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร      
 ๔. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ  
ใบเลื่อยขั้นต่ า          
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙  
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รายการเดิม รายการใหม ่
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล หน้า ๓๙๗ ล าดับที่ ๑ 
  

          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่ มเติมฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบ
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล หน้า ๓๙๗ ล าดับที่ ๑ 
  

 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท     
(ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน
เขตเทศบาลฯ นั้น   เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยน จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้  
  ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน ๓ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๓๖,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น
หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
  ๒. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๓ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๗,๕๐๐ บาท (สี่
ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)      

เหตุผล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เนื่องจาก
รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยน จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คุณลักษณะมาตรฐานและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั้น นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรบัอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
เอกสารแนบท้ายญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 
ส านักการช่าง   
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน   
 งบลงทุน    
      ๑.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
  ๑. โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท   
  ๒. โครงการจัดซื้อตู้คอลโทรล ไฟถนน  จ านวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท      



~ ๓๓ ~ 

 

      ๑.๒ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙  จ านวนเงิน 
๕๔๔,๐๐๐ บาท   
  ๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕  จ านวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท   
  ๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม  จ านวนเงิน 
๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท   
  ๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑  จ านวนเงิน 
๑๒๑,๐๐๐ บาท    
  ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดนาควิชัยฝั่งทิศตะวันตก  
จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท    
  ๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘  จ านวนเงิน 
๔๐๘,๐๐๐ บาท   
  ๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๓๓  จ านวนเงิน 
๓๙๖,๐๐๐ บาท    
  ๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๓๓/๑  จ านวนเงิน 
๑๗๙,๗๐๐ บาท   
  ๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๒๓  จ านวนเงิน 
๒๖๘,๐๐๐ บาท   
  ๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๑๑  จ านวนเงิน 
๑๗๘,๐๐๐ บาท    
  ๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๒๗  จ านวนเงิน 
๒๓๙,๐๐๐ บาท     
  ๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ๓  จ านวนเงิน 
๒๑๓,๘๐๐ บาท   
  ๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ๖  จ านวน
เงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท   
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์   
       ครุภัณพ์โรงงาน 
  ๑๖. โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  จ านวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท   
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นนะครับ เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา       รอง
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองมหาสารคามผูท้รงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามทีร่ักและเคารพครับ กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานที่เคารพครับ ในญัตติที่ ๕.๒ นี้ เป็นญัตติที่สัมพันธ์กับญัตติที่ 



~ ๓๔ ~ 

 

๕.๑ ซึ่งเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ นะ
ครับ ได้ฟังท่านปลัดฯ เจ้าของญัตติได้เสนอต่อที่ประชุมต่อสภาได้ท าความเข้าใจแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงนี้ ก็เพื่อที่จะท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน สถานที่ก่อสร้างเปลี่ยนตามความเหมาะสมช่วยเป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับงบประมาณ บางโครงการมากเกินไป บางโครงการไม่พอ ต้องโอน เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว 
ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับท่าน  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี  เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองปลัด ท่านผู้อ านวยการกอง/ฝ่าย ที่
เคารพทุกท่านครับ กระผมนายสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ส าหรับญัตติที่ 
๕.๒  ที่ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้น าเข้าสภาพเพื่อที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
อยู่ก็สืบเนื่องมาจากญัตติที่ ๕.๑ จริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ ถ้าจะต้องให้ยกเลิกที่ญัตติที่ ๕.๑ อย่างแต่เดิมถนนพารา
แอสฟัลทฺติก มาเปลี่ยนเป็นแอสฟัลท์ติก แต่ก่อนเราส ารวจมา ก็มีขัดแย้งกันหลายๆ ส่วน จนมีหนังสือสั่งการขอ
ความร่วมมือทางการจากท้องถ่ิน ให้ใช้ถนนเวลาจะด าเนินการ ถนนพาราแอสฟัลท์ติก มันจะเป็นตารางต่อตาราง
เมตร แพงกว่าประมาณ ๓๐% แล้วผมก็ได้คุยกับท่านผู้อ านวยการส านักการช่าง ก็ขอความร่วมมือเพราะว่า
งบประมาณท้องถ่ินเราก็มีจ ากัด ญัตติที่ ๕.๑ เป็นพาราที่โอนลดลงมาได้ จาก ๕.๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มี
หลายส่วนที่พี่น้องประชาชนได้สอบถามมา ในงบประมาณได้มีการส ารวจนั้น ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการมาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่กี่โครงการนี่คือเฉพาะที่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการต่างๆที่อยู่ในงบปี 
๒๕๖๔ ได้รับการอนุมัติจาก เทศบาลเมืองมหาสารคามแล้ว มีการแก้ไขระบบข้ันพื้นฐาน ถ้าจ าไม่ผิดนะครับ 
เฉพาะแอสฟัสติกนะครับรวมในเขตเทศบาล ที่รู้นะครับรวมกัน ๖๐ กว่าสาย นี่คือเฉพาะแก้ไขเฉยๆ กรณีที่เราโยก
กรณีที่ท่านปลัดบอก ทางจุทางกุลหรือฉิมพลีเจริญนี้ก็ได้ทางซอยเช่ือมจากถนนจุฑางกูรคิดคร่าวๆเฉพาะโครงการ
ปรับปรุงเฉพาะในเขตเทศบาลของเราประมาณ ๘๐ โครงการ แล้วก็มีข้อความด้วยนะครับว่า ให้พี่น้องประชาชนที่
สอบถามมาให้ไปโอนลดเขาจากถนนนครสวรรค์ ๗๘ หลังวัดส่องเหนือจ านวนเงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาทผมได้น าเรียน
แจ้งท่าน ผอ. ส านักการช่าง ได้ครับสอบถามท่านก็บอกว่า ที่โอนลดทั้งหมดนี้ก็เพราะว่า ไปส ารวจแล้วมันไม่ใช่แค่
ปัญหา แต่ขอให้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ผมแนะน าเรียนทุกครั้ง
ว่า เป็นเงินภาษีจากพี่น้องประชาชน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แล้วให้ออกไปส ารวจเต็มรูปแบบแต่ก็ยืนยันว่า
ภายในปีนี้ ยังไงก็จะต้องด าเนินการให้ได้ แล้วก็ก่อนที่จะอนุมัติในหลักการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือตั้งใจรายการ 
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ผมฝากนะครับ ผ่านท่านประธานถึง ปลัดเทศบาล การแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยากให้เป็นเอกสารแนบ เข้าไปในนั้นก็ได้ เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าคงไม่นาน เพราะท่านมีข้อมูลอยู่แล้ว ได้
ด าเนินการพิมพ์ออกมาแล้วแจกจ่าย พี่ ว่าคงเข้ามานี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาให้ พี่น้องประชาชน เขาจะได้ทราบ 
เหมือนกับผมบอกว่า เหมือนกับไปยืมสิทธ์ิของพี่น้องประชาชนมาด าเนินการใช้สิทธ์ิของพี่น้องประชาชน ให้สมกับ
ที่ท่านได้ด้วยเลือกตั้งเขามา ส าหรับญัตติที่ท่านปลัดได้น าเสนอ นี้นะครับ มันก็จะผูกพันกันไปหมดแก้ไขให้มัน
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในญัตตินี้ผมไม่ได้ขัดข้องครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เชิญคุณสังคม ค าอินทร์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 

นายสังคม  ค าอินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้าส่วนที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายสังคม 
ค าอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตติน้ีเป็นญัตติของ
ท่านปลัดฯ ที่ท่านใดขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ในญัตตินี้ผมก็
ไม่ได้ขัดข้อง พี่ได้ลุกขึ้นมา อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น สืบเนื่องจาก ที่ครับผมได้ดู หลักการและเหตุผล แล้วท่าน
ปลัดได้ช้ีแจง หลักการและเหตุผลรายละเอียดต่างๆ ช่วยให้สมาชิกท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เข้าใจ ไม่เหมือนกับ
ครั้งที่ผ่านมา วันนี้ก็ขอขอบคุณแทนท่านสมาชิกครับ อันที่จริงในญัตตินี้ คือไม่มีอะไรมากคือโยกไปย้ายมา คือไฟ
ถนนจราจรอันนี้ ถ้าปล่อยไว้นานคุณภาพมันก็เปลี่ยน แต่ราคามันเปลี่ยนครับท่านประธาน ถ้าเรารีบด าเนินการ
โครงการต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จึงขอฝากท่านประธานไปยังผู้ที่มีส่วนเ กี่ยวข้อง คณะ
ผู้บริหารให้รีบด าเนินการ ในโครงการต่างๆ พี่มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ย่ิงต่อพี่น้องประชาชน ในญัตตินี้นะ
ครับผมไม่ขัดข้องนะครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นนะครับ –ไม่มี- ท่านเลขานับองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั้งหมด ๑๔ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ 
ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ส านักการช่าง) (จ านวน ๑๖ โครงการ จ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือ
ครับ  
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๓ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายถนอม รัตนมุลตรี มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี้ จ านวน ๑๓ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ส านักการช่าง) (จ านวน ๑๖ โครงการ จ านวนเงิน ๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท)  
จ านวน ๑๓ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 
นายถนอม รัตนมุลตรี เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไมครับ เชิญคุณ
ประธานสภาเทศบาล กิตติศักดิ์  นาคะพงษ์ ครับ  
 
นายกิตติศักด์ิ  นาคะพงษ์ ขอบคุณท่านประธานสภานะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติศักดิ์ นาคะพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๑ เป็นระยะเวลา ๒ สมัย แล้วก็อีก ๑ สมัยที่ คสช ต่อให้ แล้วก็จะมีการเลือกตั้งตามทาง
ไลน์คิดว่าวันที่ ๑๔ ทาง กกต ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ที่จริงผมต้องเป็น ๓ 
สมัย แต่ครั้งนั้นมันมีการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ได้ไปฟิตซ้อมมา ๔ ปี่ ต้องขอขอบคุณ ทุกท่าน
นะครับไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภาที่ยังเหลืออยู่ ๑๕ ท่าน แล้วก็ท่านปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ทั้งท่านรอง
ปลัด แล้วก็ผู้อ านวยการกองฝ่ายทุกท่าน ข้าราชการทุกท่านนะครับ ได้ท าหน้าที่มาตลอด ผมในฐานนะที่เกิดที่นี้ 
พ่อก็เคยเป็นนายกเทศมนตรีถึง ๓ สมัยนะครับ 
ครั้งหน้าผมก็ลงอยู่ที่เขต ๑ นะครับ ถึงจะไม่ได้กาตัวเองได้หรือไม่ได้ ผมก็มีพรรคมีพวกนะครับเยอะแยะ ผมก็คิด
ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็อาจจะได้เข้ามา ก็หวังว่าขอให้ทางคนที่เป็นสมาชิกอยู่เขต ๑ นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับ 
อย่างไรผมก็คงได้มีโอกาสเข้ามาอีกครั้ง ก็รวมทั้งท่านประธานด้วยนะครับ ขอให้ท่านประธานลงพื้นที่ให้เยอะๆ 
หน่อยนะครับ เพราะว่าบางครั้งอายุท่านก็มากนะครับ อายุมากเดี๋ยวจะเดินไม่ไหวนะครับ กราบขอบพระคุณมาก
ครับ สวัสดีครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ขอให้โชคดีนะครับ ผมจะรอดูนะครับ เชิญคุณสังคม ค าอินทร์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสังคม  ค าอินทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ กระผมนายสังคม ค า
อินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ที่จริงแล้วท่านกิตติศักดิ์ ขออนุญาตต้องเอ่ยนามครับ ท่าน
มาหาเสียงในสภา มีคนบอกว่าในสมัยแรกท่านได้ที่หนึ่ง สมัยที่สองได้ที่เท่าไรนะครบัทา่นประธาน อันน้ีแซวกันเล่น
นะครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในระเบียบวาระอื่นๆ นั้น กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมและพี่
น้องประชาชนได้รับทราบมีอยู่ ๓ เรื่อง ท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องแรก กระผมได้รับการประสานจากผูน้ า
หรือพี่น้องประชาชนบ้านค้อใหญ่นะครับท่านประธาน เขาฝากมาว่าการเก็บกวาดขยะไม่ทั่วถึงนะครับท่าน
ประธาน ไม่ทราบว่าการรับผดิชอบในการกวาดขยะนั้นเป็นอย่างไร เขาก็เลยฝากว่า การกวาดขยะของพนักงานนั้น 
กวาดขยะเฉพาะถนนว่างั้น ในซอยไม่เข้าไปกวาด ผมก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าการรับผิดชอบของพนักงานกวาด
ขยะเป็นอย่างไร เรื่องนี้ก็มีข้อชัดเจนนะครับท่านประธาน ถ้าหากเขาไม่ได้รับผิดชอบในซอยอย่างนี้ เขาก็ไม่
สามารถที่จะไปกวาดได้ อันน้ีจึงเรียนท่านประธานมายังคณะผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ติดตามงานด้วย อัน
นี้ในจุดน้ีประชาชนค้อใหญ่ฝากมานะครับท่านประธาน  เรื่องที่สองพี่น้องประชาชนถนนผดุงวิถี ซอย ๑ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนั้น ซอย ๑/๑ นะครับท่านประธาน ในคุ้มชุมชนสามัคคีฝากขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นท่านรองต่างๆ หรือส านักการช่างที่ได้จัดท าโครงการ โครงการถนนที่เช่ือมจากซอย ๑ ข้ึนไปทางคูผนัง
ให้พี่น้องได้สัญจรไปมา เนื่องจากถนนเส้นนี้ สายนี้หรือซอยน้ี กระผมได้อภิปรายของบประมาณไว้หลายครั้งต่อ
หลายครั้งหลายปีมาแล้วนะครับท่านประธาน แต่บางท่านก็บอกว่าคนสัญจรไปมาน้อย ต้องรองบประมาณ เนื่อ
จากต้องให้โครงการที่มีความส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้มากกว่าน้ีก่อน แล้วท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ต้องหางบประมาณ
มาจัดท าตรงนี้ ในที่สุดก็ท าได้ครับท่านประธาน ในบริเวณถนนผดุงวิถี ซอย ๑/๑ ที่เป็นทางเช่ือมข้ึนไป เนื่องจาก
ซอยน้ีมันการสัญจรไปมามันแคบมาก ถ้ารถไปทางเดียวกันก็ไม่ว่า แต่ถ้าจะสวนกันมันสวนกันไม่ได้ต้องลงไปทาง



~ ๓๗ ~ 

 

แยกข้ึนไป เรื่องนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมายังคณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส านักการช่าง ที่ได้ด าเนินการใน
โครงการนี้ ขอบคุณครับ เรื่องที่สาม ท่านประธานสภาที่เคารพครับ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัญจรไปมา หรือพี่
น้องประชาชนฝากถามนะครับท่านประธาน ฝากถามว่าถนนจุฑางกูร เริ่มจากเลิงน้ าจั้นถึงเซเว่นแยกสามัคคีนั้น 
เขาบอกว่ามันผ่านสภาไปนานแล้วที่จะท าแอสฟัลท์ติก ไม่ทราบว่าตอนนี้มีผู้รับจ้างหรือยัง และจะท าตอนไหน 
ดังนั้นอยากจะทราบนะครับท่านประธาน เพราะว่าพี่น้องประชาชนฝากมา อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เชิญคุณสุรชัย ชูปฏิบัติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสุรชัย ชูปฏิบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองปลัด ท่าน
ผู้อ านวยการส านัก/กอง หัวหน้ากอง/ฝ่ายที่เคารพทุกท่าน ครับผมสุรชัย ชูปฏิบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ ก็ใคร่ถือโอกาสตรงจุดน้ี ก็คงจะได้ฝากก็คงจะคิดว่าเป็นการได้รับท าหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อย่างที่ผมบอกนะครับเราได้รับฉันทานุมัติ เหมือนกับยืมอ านาจสาธารณะจากพี่
น้องประชาชน ให้มาท าหน้าที่ตรงจุดน้ี ก็ถือได้ว่าเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับ ทั้งๆ ที่ผมก็ต้องยอมรับว่า
ผมเองเป็นคนๆ หนึ่ง ที่เข้ามาได้เพียงคนเดียว เมื่อมีการแข่งขันนะครับ แล้วก็ยังมีสิ่งที่ประทับใจก่อนที่จะใช้เวลา
ตรงจุดน้ี ก็เหมือนจะเป็นการอ าลา ฝากสภาในวาระนี้เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทาง
ท่านคณะผู้บริหารทุกๆ ท่าน นะครับที่ได้ท าหน้าที่ตรงจุดนี้ ผมเช่ือมั่นว่าทุกสิ่งต่างๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็นทางสภาเอง 
แม้กระทั่งโดยเฉพาะผมเองบางทีได้มีการกระทบกระทั่งว่ากล่าวบ้าง ก็ขอน าเรียนว่าถ้าจากใจจริง จริงๆ ผมเองที่
ท าทุกอย่างเป็นบางครั้งบางคราวก็เหมือนกับเป็นการว่ากันตรงๆ เพราะผมเป็นคนตรงไปตรงมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ผมกล้าพูดบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ด าเนินการไปนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเท่านั้น ในส่วนตัวนั้น
แม้กระทั้งบางครั้งบางคราวที่ต้องว่ากันแรงๆ ไป ก็ไม่ได้คิดอะไร เพียงแต่ว่าอยากจะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด นะ
ครับ ในส่วนตัวผมเองผมไม่ได้มีอะไรที่ไปขัดข้องกับทางท่านทุกๆ อย่างนะครับ แล้วก็ในส่วนที่ต้องขอขอบพระคุณ
มาก เพราะว่าอย่างสภาทุกๆ ท่านให้ความจริงใจเลยว่า ท่านได้ให้การท าหน้าที่ของท่านโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของพี่น้องประชาชน ผมได้มาสัมผัสกับสมาชิก ผมเป็นคนเดียวที่เข้ามา ที่มาอยู่ร่วมกับคณะสมาชิกที่มาจาก
คณะผู้บริหารชุดเดิม แต่เมื่อผมได้สัมผัสในหลายๆ ส่วน การรักษาดุลอ านาจ แม้กระทั่งว่าการรักษาความถูกต้อง
ในสภานิ ผมมีความช่ืนชม ผมบอกตรงๆ ว่าผมไม่ลืมในขบวนการที่เราได้ท ามา เพราะว่าผมเป็นคนๆ เดียว ที่
แม้กระทั่งในบางครั้งบางคราว เมื่อเรารักษาสถานะของสภา ความถูกต้อง ท่านสมาชิกท่านยืนยันด้วยความถูกต้อง
มาโดยตลอดนะครับ เพราะตรงจุดน้ีนั้นผมเองในฐานะที่ก็ได้มารับใช้พี่น้องประชาชน ก็ต้องฝากขอบพระคุณทาง
ฝ่ายประจ า เพราะทุกฝ่ายมันจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ ถ้าล าพังเฉพาะพวกผมเองมีแค่หน้าที่รับ ฉันทานุมัติจากพี่น้อง
ประชาชน อ านาจตรงนี้มาเสนอแนะเท่านั้น ส่วนจะท าหรือจะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชน ได้ตรงจุดได้รวดเร็วตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่อยู่ที่ฝ่ายสั่งการ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากท่าน ถ้าเป็นการขับเคลื่อนพวกเราก็ผนวกกัน จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ไม่ได้จะต้องมีตัวถัง มีพวงมาลัยมี
การขับเคลื่อน นอตทุกตัวมีประโยชน์สูงสุดหมด ถ้างั้นมันก็ว่ิงไม่ได้รถ ล้อก็ต้องมี ทุกอย่างมันถึงจะขับเคลื่อนใน
การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ ก็ฝากตรงจุดน้ีแม้กระทั่งสภาจะพ้นไป ก่อนที่จะมีสภาใหม่ แต่คิดว่าจะไม่
เกินสามเดือนเก้าสิบวัน ระหว่างที่ไม่มีสภาก็ต้องฝากแม้กระทั่งว่าจะไปแม้ก็ต้องห่วงใยว่า แต่ผมก็เช่ือมั่นว่ามันอยู่
ในจิตส านึกของท่านที่อยู่ฝ่ายประจ าอยู่แล้ว เพราะว่าท่านคือข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งท่านมีจิตสาธารณะ จิต
บริการอยู่แล้วในการตัวท่าน แม้กระทั่งว่าหากไม่มีสภาหรือพ้นวาระไปแล้ว บางครั้งบางคราวในฐานะที่เป็น
ประชาชนเขาเดือดร้อน พวกผมบอกมาเขาโทรมาหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขนะครับ ไม่ใช่บางคนก็
ท่องบอกว่าสภาชุดน้ีมันน่าจะหมดไปซะก่อนนะกูร าคาญ อย่าไปร าคาญเลย ยิ่งไล่มันยิ่งจะใกล้ตัว ถึงเวลามันจะ

https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


~ ๓๘ ~ 

 

เข้ามาอีก คุณถนอมจิตยังยิ้มอยู่ข้างหลัง ก็ฝากตรงจุดน้ีด้วยการกระจ่าง ผมเองผมเรียนไว้ก่อนว่า ผมผ่านน้ าผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว ไม่ใช่เป็นการท้าทายจริงๆ หยุดพักไปแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เพราะจิต
วิญญาณหรือเพราะบางสิ่งบางอย่าง เพราะบรรพชนเขาบอกว่า ต้องมีอย่างนี้บ้างที่มาด าเนินการ แล้วก็มีสิ่ง
หลายๆ อย่างที่จะฝาก ย้ านะครับ คงจะไปพูดรวมไม่ได้หมด แต่ถ้าหากสภาชุดน้ีหมดวาระไปแล้ว เมื่อประกาศใหม้ี
การเลือกตั้งแล้ว ส่วนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ บางท่านก็อาจจะพักผ่อน บางท่านก็อาจจะต้องไปอาสาไปขอ
ฉันทานุมัติ ไปใช้สิทธ์ิสิทธ์ิสาธารณะสิทธ์ิของพี่น้องประชาชนมาท าหน้าที่ ก็หวังว่าทุกๆ ท่านจะโชคดี ให้กลับได้
เข้ามาท าหน้าที่ ทุกๆ อย่างจะเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนหมด เพราะเราก็จะคืนสิทธ์ิไปให้กับทุกๆ แล้ว 
แล้วก็ขออนุญาตมาใหม่มาด าเนินการ ถ้าหากเขาคิดว่าเรามีความเหมาะสมที่จะด าเนินการเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชน เขาก็คงจะได้ใช้สิทธ์ิของเขากาให้พวกเราได้กลับเข้ามาท าหน้าที่ตรงจุดนี้ ก็ย้ าอีกครั้งว่า ฝากท่าน
ประธานถึงท่านปลัดปฏิบัติหน้าทีน่ายกเทศมนตรี เมื่อไม่มีสภาแล้วโทรมาหาท่านบอกว่าให้ลูกน้องไปแก้นั้นแก้นี้ ก็
หวังว่าคงจะรับสายบ้างนะครับ ไม่ใช่ลาทีไม่ใช่ลาก่อนนะครับ ถึงเวลาแล้วจะย้อนกลับเข้ามาใหม่นะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้  ก็อยากจะฝากทุกท่านว่า แต่กระผมเช่ือมั่นด้วยความเคารพว่าท่านเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินทุกฝ่าย ผมเช่ือมั่นว่าจิตใจของพวกท่านคือจิตอาสา คือจิตสาธารณะอยู่แล้ว เราจะแยกไม่เหมือน
ข้าราชการส่วนอื่นๆ ไม่ใช่ไปต าหนิ แต่พวกเราท าหน้าที่หนักอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหา กระทบทุกสิ่งทุกอย่างนะ
ครับ ก็ฝากตรงจุดนี้แล้วก็เช่ือมั่นว่าในโครงการต่างๆ ที่สภาได้อนุมัติไปแล้วอยากจะให้เร่งรัดนะครับ ผ่านท่าน
ประธานถึงท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการที่สามารถตกลงด าเนินการได้เลย ก็อยากจะให้เร่งด่วนให้
ด าเนินการตรอกซอกซอยต่างๆ พี่น้องประชาชนเขาก็ได้แล้วส่วนหนึ่ง เขาก็อยากจะได้เหมือนกันเขาก็เสียภาษี
เหมือนกัน แต่ที่จริงๆ เหมือนที่ผมบอกว่าโครงการต่างๆ นั้น มันไม่ใช่เฉพาะที่แก้ไขวันนี้คือแก้ไขให้ถูกต้องเฉยๆ 
แต่พี่น้องประชาชนครับประมาณแปดสิบเส้นตรอกซอกซอยต่างๆ แล้วก็สืบเนื่องว่า ผมมีข้อมูลในมือผมนะครับ
จากพี่น้องประชาชนถนนจุฑางกูร ที่จรงิๆ เราขอใช้ไปแล้วหลังจากเงินเหลอืจ่ายไปในการทีผู่้รบัเหมาจะมากอ่สรา้ง
ถนนวรบุตรกับถนนมหาชัยด าริห์จากเงินเหลือ แต่จริงๆ มาขอไปแล้วกลับไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
โดยเฉพาะโครงการถนนจุฑางกูร ฉิมพลีเจริญ ก็แล้วแต่ นะครับ จะอยู่ในโครงการส านักงบประมาณ คือส านัก
งบประมาณได้ต้ังงบประมาณให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบเงินอุดหนุน ๑๕,๘๑๖,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นหกพันบาท) นะครับ เรามาแยกได้เป็นถนนโครงการต่างๆ ก็ขออนุญาตตรงนี้ฝากเรียนพี่น้องประชาชน
ได้รับทราบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกนะครับ คอนกรีตจุฑางกูรนี้นะครับ งบประมาณ ๕,๗๑๒,๐๐๐ 
บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) ได้รับการอนุมัตินะครับ แล้วก็ปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกบริเวณถนน
ฉิมพลีเจริญ ๒,๕๐๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามพันบาท) ที่จะเกิดแน่นอนนะครับในปีงบประมาณปีนี้ ถนน
จุฑางกูร ซอย ๒ งบประมาณประมาณแปดแสนกว่า แล้วก็แอสฟัลท์ติกถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๖ ถนนริมคลองสม
ถวิล ซอย ๙  ชุมชน ถนนเครือ  ซอย ๒ ที่โอนลดจ่ายแล้วมาใส่ตรงนี้งบประมาณเก้าแสน ก็ฝากพี่น้องประชาชน
เครือวัลย์ ๒  ก็ถนนเครือวัลย์ ซอย ๒ นะครับ ก็อยากให้ได้แน่นอนนะครับถนนกลางบ้านนะครับ พวกเราก็
ผลักดันหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพวกผมเอง แล้วที่จะตั้งจ่ายกองทุนส ารองนะครับที่เป็นสิบกว่าโครงการที่ผมก็
คงจะไม่ได้ใช้เวลาตรงจุดน้ี แต่ก็ฝากแล้วนะครับ แล้วก็ย้ านะครับโครงการที่ต่างๆ ที่ในปี ๖๔ เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จากส านักงบถนนนะครับ งบที่ตั้งจ่ายจากเงินทุนส ารอง ประมาณยี่สิบโครงการทุกอย่างผมประสานทางท่าน
หัวหน้าประชาสัมพันธ์แล้วเมื่อกี้ ก่อนที่จะออกวารสารปีใหม่ก็ให้มีในน้ัน ถ้าอย่างนั้นก็ให้เป็นใบแทรกไปก็ได้แล้วก็
ฝากตรงจุดนี้ แล้วถ้าเป็นไปได้ ท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นไปได้ตอนเช้าที่ออกประชาสัมพันธ์หรือ
ออกอากาศของเทศบาล ก็ควรได้อ่านให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่เขาอยากจะได้ให้ตรงจุดน้ี ให้
เขาได้รับทราบว่า ทางตัวแทนที่พี่น้องประชาชนที่ท่านได้มอบหมายมาพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจ แล้วก็ได้รับความ
อนุเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างจากทางฝ่ายประจ าด้วย มันถึงจะขับเคลื่อนไปได้ ก็ถือโอกาสจากตรงจุดน้ีในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาท าหน้าที่ตรงจุดน้ี ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะลาจากไปก็เหมือนที่
ผมบอก  ยังไงๆ ก็แล้วแต่พวกเรายังเป็นพี่เป็นน้องกัน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบางครั้งบางคราวกล่าวด้วยวาจาแรงไป
อะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องขออภัยไว้ใน ณ ที่นี้ด้วย กรรมต้องเป็นเครื่องช้ีเจตนา ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่ามันอาจจะไป
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พลั้งไปนะครับก็ต้องอภัยกันนะครับ ก็ฝากตรงจุดน้ี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ผมบอกว่าบางครั้งบางคราวที่ต้องว่าไป
ที่ฝ่ายประจ าผมยอมรับครับ แม้กระทั่งว่าท่านปลัดเองผมก็เคยว่าท่านตั้งหลายทีแต่ท่านคงจะไม่ถือสา เพราะว่า
แล้วก็คือทิ้งไปเลยไม่ได้ไปผูกใจ แต่เวลาน้ันท่านก็อธิบายไปไม่ได้มีการผูกอะไรกันทั้งสิ้นนะครับ โดยเฉพาะก่อนที่
จะลาก็เหมือนที่จะขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อยู่ที่นี้ ผมก็คงย้ านะครับเพราะผมไม่ได้มากับ
ท่าน ท่านมากับอดีตนายกเทศมนตรีทั้งหมดมีแต่ผมคนเดียว แต่ที่ผมประทับใจที่สุดก็คือในการท าหน้าที่นั้น พวก
ท่านไม่ได้คิดว่ามากับใคร แต่ท่านเอาประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก บางสิ่งบางอย่างฝ่ายบริหาร
บอกให้ท่านท า ท่านเห็นว่ามันไม่ถูกท่านก็ไม่ท านะครับ นี้คือสิ่งที่น่าช่ืนชม ถ้าเป็นไปได้หากใครที่จะพักผ่อนก็พัก
ไป ถ้าเป็นไปได้นะครับด้วยใจจริงนะครับ หากไปสมัครเป็นสมาชิกก็ขอให้ได้กลับคืนมา ถ้าอาสาไปก็ให้พี่น้อง
ประชาชนได้เลือกกลับคืนมานะครับ มาท าหน้าที่ตามความเหมาะสม ก็ถือโอกาสตรงนี้ขอขอบพระคุณ และได้ใช้
เวลาตรงจุดนี้ในการท าหน้าที่ตรงจุดน้ี ขอขอบพระคุณ ท่านประธานสภา ทางท่านฝ่ายประจ า หัวหน้าฝ่ายประจ า
คือท่านปลัด ในการด าเนินการแก้ไขในระหว่างที่รอมีการเลือกตั้งผู้บริหารนั้น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนให้ฉับไวเหมือนเดิมเหมือนที่ท่านท านะครับ เพราะท่านจะต้องอยู่นี้อีกนานจนเกษียณ ท่านยัง
หนุ่มท่านคงจะเป็นคนแรกที่มาอยู่เป็นปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามที่อยู่นานที่สุด แล้วได้รักษาการสองปีแล้วนะ
ครับ เฉพาะรอยยิ้มของท่านไม่ต้องย้ายไปที่ไหนหรอก เกษียณอยู่ที่นี้ละครับ ขอขอบคุณมากครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เชิญคุณธงชัย ใหม่คามิ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายธงชัย  ใหม่คามิ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองประธานสภาฯ ทุกท่าน ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านคณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคามที่ เคารพรักทุกท่านครับ กระผมนายธงชัย ใหม่คามิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๑ ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมใคร่ขอเวลาสภาสักเล็กน้อยนะครับ เพื่อน าเรียนความรู้สึก 
ที่มีอยู่ในใจให้ท่านประธานและทีป่ระชุมอันทรงเกียรติน้ีได้รับทราบ ท่านประธานที่เคารพครับในการท าหน้าที่ของ
ผมนะครับ ที่ได้รับการมอบหมายและความไว้วางในจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เขต ๑ และทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้มาท าหน้าที่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ ที่ท่านได้
มอบและให้โอกาสมาท าหน้าที่ในส่วนน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านประธานที่เคารพครับ ทั้งสามเขตไม่ว่าจะเป็นเขต 
๑ เขต ๒ และเขต ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในทีมรวมใจพัฒนาสารคามในยุคที่ร่วมกับท่าน
นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั้งสามเขต กระผมในนามในส่วนของ
สภา ก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนเพื่อนสมาชิกที่ท่านอาจจะไม่ได้พูด เนื่องจากเวลามันจ ากัด กระผมก็ถือว่าเป็น
ตัวแทนของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสามเขต ทั้ง ๑๘ ท่าน ทั้งท่านที่ได้จากไปก่อน และทั้งท่านที่อยู่ในสภา
แห่งนี้ กราบขอบพระคุณด้วยความรักและเคารพทีท่่านเมตตาให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสมาท าหน้าที่ในซีก
ของสภานะครับ อันที่สองที่อยากจะเรียนนะครับ คือข้าราชการประจ าซึ่งประกอบไปด้วยท่านปลัด ข้าราชการ
ประจ าที่พวกผมคณะสภาได้ติดต่อกับหลายท่านแล้วนะครับสามสี่ห้าท่านแล้วนะครับ ซึ่งคณะสภาได้ร่วมท างาน
กับท่าน ตลอดจนท่านปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้าราชการประจ า ท่านรองปลัด พี่น้องข้าราชการทุกท่านที่
อยู่ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งเก่าทั้งใหม่ และทั้งท่านที่เกษียณไปแล้วและทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ต้องขอ
กราบขอบพระคุณในนามสภา ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท าจนประสบผลส าเร็จในหลายๆ ด้าน เป็นประโยชน์
สุขต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนร่วมโดยส่วนใหญ่เป็นส าคัญ ก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ แล้วก็ขอช่ืนชม
ทุกท่านทุกฝ่ายทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมคิดร่วมท า ได้ท าหน้าที่ในบทบาทของท่าน 
ทั้งๆ ที่ในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกัดฟันท า ทั้งๆ ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับในบางอย่าง แต่เพื่อประโยชน์สุข
ของพี่น้องประชาชนก็ต้องท านะครับ สามสมัยติดต่อกันและอีกหนึ่งสมัยที่ได้รับค าสั่งจากคณะปฏิวัติ โดยใช้ม.๔๔ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อซึ่งเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับ อาจจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกใจข้าราชการพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และไม่ถูกใจอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดบ้างนะครับ ก็ต้องกราบขอโทษก็ต้อง
ขอโทษและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ บางครั้งพวกเราเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดา อาจจะมีการลืมบ้างหรืออารมณ์นั้น
มันข้ึนมาโดยไม่ตั้งใจหรือควบคุมไม่ได้ ขาดสติ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใด
ที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เป็นสิ่งที่ดี ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ท าให้เมืองมหาสารคามมีความเจริญ ก็ภูมิใจและพอใจ
ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทกุท่านทีไ่ด้ท าหน้าที่ในสว่นน้ี กระผมก็ขออนุญาตฝากผา่นท่านประธาน
เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เมื่อกี้คุณสังคม ถามเรื่องลาดยางแอสฟัลท์ติกจากเลิงน้ าจั้นถนนจุฑางกูรถึงเซเว่น
ประธานสภาเทศบาล  แยกวัดสามัคคี  ผ่านสภาไปนานแล้ว คุณคณภัทร ตอบด้วยครับ 
 
นายคณภัทร บุญศรี  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม         
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ   ประชุมทุกท่านนะครับ ส าหรับที่ท่าน สท.สังคม ได้สอบถามมานะครับ 
ประเด็นการลาดยางแอสฟัลท์ติกจากถนนจุฑางกูรนะครับ ขอน าเรียนให้ท่ านในที่ประชุมได้ทราบดังนี้นะครับ 
โครงการนี้ที่เราต้ังงบประมาณไปเราได้รับเงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายจากถนนมหาชัยด าริห์กับถนนวรบุตร ซึ่งตอนนั้น 
เราขอเสนอกรมส่งเสริมไปในสามสายนะครับ คือถนนจุฑางกูรงบประมาณประมาณห้าล้านบาท ถนนฉิมพลีเจริญ
งบประมาณประมาณสองล้านห้าแสนบาท แล้วก็ถนนศูนย์ร่วมจิตนะครับคือเราได้ประกาศหาผู้รับจ้างได้ทั้งสาม
สายแล้ว แต่กรมส่งเสริมอนุมัติมาเพียงโครงการเดียวนะครับ คือถนนศูนย์ร่วมจิตนะครับ ซึ่งอีกสองสายเราไม่ได้
รับงบประมาณนะครับ ตอนนี้เราได้ประกาศยกเลิกผู้รับจ้างไปแล้วนะครับ แล้วเราก็ได้รับงบประมาณสิบห้าล้าน
จากส านักงบนะครับ เราก็เลยน างบประมาณในส่วนน้ันมาขอในส่วนที่เราไม่ได้รับจัดสรร ก็ทั้งหมดจากงบประมาณ
จากส านักงบที่เราได้รับคือ ๑๕,๘๑๖,๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่หกพนับาท) นะครับ ก็น ามาปรับปรุง
ถนนจุฑางกูร งบประมาณ ๕,๗๑๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) ถนนฉิมพลีเจริญ 
งบประมาณ ๒,๕๐๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามพันบาท) ถนนจุฑางกูร ซอย ๒ งบประมาณ ๘๔๕,๐๐๐ 
บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๖ งบประมาณ ๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหมื่นห้าพันบาท) ริมคลองสมถวิล ซอย ๙ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) 
เครือวัลย์ ซอย ๒ งบประมาณ ๘๐๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดพันบาท) เทศบาลอาชา ซอย ๕ งบประมาณ 
๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) เทศบาลอาชา ซอย ๖ งบประมาณ ๙๐๖,๐๐๐ บาท 
(เก้าแสนหกพันบาท) และนครสวรรค์ ซอย ๕๗ งบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาท) อันน้ีคือที่เรา
ขอส านักงบประมาณไปหลังจากที่ไม่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกทราบนะครับผม 
ขอบคุณครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ครับท่านที่ได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงบริเวณถนนจุฑางกูร แถวสามัคคี ท่านก็คงจะ
ประธานสภาเทศบาล  รับทราบแล้วนะครับว่าถนนจุฑางกูรได้แน่นอนนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นอีกไมครับ เชิญคุณสุภาพร ทองสุริชัยศรี ครับ  
 
นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกๆท่าน ดิฉันนางสุภาพร ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
เขต ๑ ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารทุกท่านและสท.ทุกๆ ท่านนะคะ ที่ท าประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและ
อนุมัติโครงการก็หลายร้อยโครงการ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก อีกไม่นานก็จะหมด
วาระแล้ว ดิฉันก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้อยู่ด้วยในทีมเดียวกัน แต่ดิฉันก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะ พี่ๆ ทุกคนทุกท่าน 
หวังว่าคงจะสู้เข้ามาด้วยกันอีกนะคะ และดิฉันต้องขอขอบคุณท่านปลัดท าหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่เข้ามาใจถึงวันน้ีนะคะ หวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะคะท่านปลัด ขอขอบคุณมากค่ะ  



~ ๔๑ ~ 

 

 
นายถนอม  รัตนมุลตรี เชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ครับ ก่อนอื่นมีสมาชิกบางท่านได้พูดถึงเรื่องอายุนะครับ ผมก็ให้ก าลังใจคน
นายกเทศมนตร ี   ที่มีอายุมากนะครับ ท่านประธานท่านดูโจ ไบเดิน นะครับ อายุ ๗๘-๗๙ ปี 
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งระดับสหรัฐอเมริกายังเข้ามาได้นะครับ อายุไม่ใช่อุปสรรคนะครับ ข้ึนอยู่กับความจริงใจ
และความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนครับ อายุหนุ่มอายุแก่ก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้ทั้งหมดนะครับ ผม
ต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกสภาเทบาล เพื่อนข้าราชการท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นผอ.กอง ผอ.ส านัก 
ประธานชุมชนพี่น้องชุมชนทั้งสามสิบชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมา ผมได้ย้ายมาประมาณวันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๖๒ ถ้าถึงวันนี้ก็ประมาณสองปี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามของพวกเราให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับ ถึงแม้ท่านจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับครบตามวาระคือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
นะครับ ผมปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามก็ยินดีที่จะประสานงานรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้
ท่านสมาชิก ถ้าท่านมีสิ่งใดแม้ท่านจะลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร ถือว่าท่านมีสิทธ์ิที่จะได้รับบริการสาธารณะทุกคน
นะครับ มีเรื่องที่จะให้ทางเทศบาลประสานงานช่วยเหลืออะไร ทางเราก็ยินดีนะครับ แล้วก็ความตั้งใจของฝ่าย
บริหารนะครับในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่นายกในช่วงการเลือกตั้ง  ทีมงานเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเมือง
มหาสารคาม ต่อเนื่องจากที่ร่วมงานกับพวกท่าน มาโดยต่อเนื่องจะไม่ให้สะดุดติดขัดนะครับ ก็จะท าให้เมืองสาร
คามน่ารัก เหมือนค ากลอนที่ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวไว้ว่า “มหาสารคามนี้งามนัก งามด้วยรัก งามด้วย
รู้ คู่ถ่ินสยาม สืบสมบัติวัฒนธรรม อันดีงาม สารคามคือคุณค่า สาระคน” ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ  
 
นายถนอม  รัตนมุลตรี ด้วยพวกเราสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มาร่วมงานกันประมาณสิบปี
ประธานสภาเทศบาล  เศษ ได้ร่วมคิดร่วมท าจนงานประสบความส าเร็จ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายๆ 
โครงการ ยิ่งไปกว่านั้นท าให้เทศบาลเมืองมหาสารคามของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีตลอดทั้งพี่น้องทั้งสามสิบชุมชน คณะกรรมการ ประธานชุมชน ก็ให้ความร่วมมือจนงานส าเร็จลุล่ วงด้วยดี
ตลอดมา พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ตลอดเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารเทศบาลที่เป็นฝ่ายประจ า ก็ได้รับความ
ร่วมมือท างานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและส่วนรวม กระผมประธานสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือ 
ด้วยความเคารพและนับถือ การประชุมสภาเทศบาลในวันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการประชุมสภาครบทุกวาระทุกระเบียบเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ิน ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันน้ี ขอขอบคุณ สวัสดีทุกท่านครับ 
 
ปิดประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 

 

บันทึกเหตุการณ์ 
เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท์ี่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ปรากฏว่ารายงานการประชุมฯ ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี   ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลอืกตั้ง
สมาชิก สภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ ๓๔  ซึ่งก าหนดว่า “เมื่อสภาท้องถ่ินได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว 
ให้ประธาน สภาท้องถ่ินลงช่ือในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยัง ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถ่ินยังไม่ได้รับรองหรือ
รายงานการประชุม ที่สภาท้องถ่ินได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถ่ินยังไมไ่ด้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน เพราะ
เหตุครบอายุของสภาท้องถ่ินหรือมีการยุบสภาท้องถ่ิน ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาท้องถ่ิน ณ วันที่มีเหตุ
ดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้น ไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ินใน
การประชุมครั้งนั้นเป็น ผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่ 
รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว”   
 

 


