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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันพุธที่  ๙  เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 ...................................................... 
  
ผู้มาประชุม 
 

๑. นายสมศักดิ ์  รักษาพงษ ์  ประธานสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๒. นางสาวสุวรินทร ์ พลอาสารัตน์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๓. นายวิจิตร   พรรณะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๔. นางภัทรินทร ์ น้อยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๕. นางทองใส   นาคคันธร  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๖. นายบัณฑิตย ์ สิงหมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๗. นายประดิษฐ ์ อรรคฮาตศร ี  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๘. นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๙. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๐. นายเหมรัช  ลีลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๑. นางเสาวนีย์  สวงโท   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๒. นายบุญเรือง  แสนผ ุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๓. นายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๔. นางสวาสดิ ์  อานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๕. นายผจญภัย  มาอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๖. นางสาวมุกดา คุณารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๗. นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๘. นายวาที  โพธินาม   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๙. นายสายยันต ์ ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย ์  นายกเทศมนตรีเมอืงมหาสารคาม 
๒. นางพิชชาภัสร ์ ธีรศาสตรานนท ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๓. นายกมล   ตราชู   รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๔. นายธัญสุต  บรหิารธนวุฒ ิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๕. นายจุลจิตร  ยนต์ตระกลู  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
๖. นางสาวพรมิา พัสดุรีนนท ์  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
๗. นายศิริชัย  ศิริไปล ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายสิทธิพร  มูลศร ี   ผู้อ านวยการส านักช่าง 
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๑๐. นายสาวกาญจนา กาญจนธวัช  ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑๑. นายน าโชค  ใจทาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๒. นายสวัสดิ ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางเพ็ญน ี  สุค าภา   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๔. นายปราการ  สุโพธ์ิค า   ผู้อ านวยการกองคลงั 
๑๕. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๗. นายคณภัทร  บุญศร ี   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
๑๘. นางสาวภาวิณี อินทมาตย ์  ผู้แทน  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๙. นางถนอมจิต ชนะบุญ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๐. นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๒๑. นางศิริพร  มรรครมย ์  หัวหน้าฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วิชาการ 
๒๒. พ.จ.อ.อ านาจ ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๓. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒๔. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒๕. นายนิติกรณ์  แสงจันดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๒๖. นายธารา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ประชาชนทั่วไป 
๒๗. นายธนินทร ์  ทุมนาม    พนักงานจ้างทั่วไป  

 ๒๘. นายนพรัตน์  หันนะเว    เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
 ๒๙. นายสันต์  เจริญบญุ   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
 ๓๐. นางสมปอง  สารภักดิ ์   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
 ๓๑. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
 ๓๒. นางณฐนน  สุขสด    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
 ๓๓. นางสาวศรัญญา สมศร ี    ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 ๓๔. นางเมตตา  แพงจันทร ์   นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 ๓๕. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
 ๓๖. นางสาวศิรินภา คณะทิพย์   นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
 ๓๗. นางเมริสา  อโนราช    พนักงานจ้างทั่วไป (จนท.ปชส.) 
 ๓๘. นางจิรฐัิพร  จงรกัษ์    นักการ 
 ๓๙. นางภาวด ี  การด ี    พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
 ๔๐. นายธนพล    บัวพันธ์    เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
 ๔๑. นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๒. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๔๓. นายยศศิริ  ประภาร    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ๔๔. น.ส.นภาพรรณ ทวยภา    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
 ๔๕. น.ส.นิตยา  สจีันฮด     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 ๔๖. นางสมศร ี  เหล็กศร ี   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๗. น.ส.อมุาพร  รินทะรึก    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๔๘. น.ส.ทองบอ่  ทองเจรญิ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๐๐ น. 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย 
หน.ฝ่ายประสานงาน อปท. 

ขออนุญาตที่ประชุมขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  แล้วก็ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อไปครับ  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ   
 
 

นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ 
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่เคารพครบั 
ทางเลขาฯได้ตรวจสอบ องค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาได้ด าเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระครับ 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิก เข้าประชุมครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามสมัยสามัญ สมัยแรก ครั งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  วันนี การประชุมสภา ได้มีการถ่ายทอด ทางระบบเสียงไร้สาย ถ่ายทอดทาง 
ประธานสภาเทศบาล  เฟสบุ๊คไลฟ์ และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ร้อยใจชาว
เทศบาลทั งสื่อต่างๆของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของการประชุมสภาด้วยนะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  รับรองรายงานการประชุมนี จะไม่มีนะครับ เพราะว่าอยู่ระหว่างการ 
ประธานสภาเทศบาล  แต่งตั งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  กระทู้ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  เสนอใหม่ 
 

 ข้อ ๕.๑   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ข้อ ๕.๑   นายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม  แถลงนโยบายต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ค าแถลงของท่านนายกได้แจกไปในเอกสารวัน
ยื่นนัดประชุมสภาแล้วนะครบั  ขอเชิญครับท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ก่อนที่จะแถลงนโยบาย
นายกเทศมนตร ี   ผมขออนุญาตแนะน าทีมผู้บริหารนะครับ   ท่านพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   ท่าน ดร.กมล  ตราชู   รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม     
ท่านธัญสุต  บริหารธนวุฒิ   รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   ท่านจุลจิตร  ยนต์ตระกูล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   และท่านพริมา พัสดรุีนนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
นะครับ ส่วนวันนี ท่านสุรจิตร  ยนต์ตระกูล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  วันนี ไม่ได้มาติดภารกิจนะครับ ครับก็ขอ
แนะน าทีมบริหารงานใน ๔ ปีนี นะครับผม  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั งลงวันที่ ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่องผลการเลือกตั งนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประกาศให้กระผม นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์   ได้เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นั นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
เมือง พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘  ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานผ่าน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ช่วงเวลา ๔ ปีตั งแต่บัดนี เป็นต้นไปนะครับ เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถึง
๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามเป็นหลักใน
การก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาให้สอดคลอ้งกับปัญหาในเขตพื นที่ รวมทั งความต้องการในการพัฒนา
ทุกด้านโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจ ที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเมือง
แห่งความสุข ส าหรับการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ปราศจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
แหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
เข้มแข็ง และประสานความร่วมมือกับทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สามารถบรรลุและส าเร็จเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงก าหนดนโยบายในการบริหาร
ทั งหมด ๗ ข้อ ดังนี   
   นโยบาย ข้อที่ ๑ นโยบายเร่งด่วน 
   นโยบาย ข้อที่ ๒ นโยบายการพฒันาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน  
   นโยบาย ข้อที่ ๓ นโยบายการบรหิารงานองค์กร 
   นโยบาย ข้อที่ ๔ นโยบายด้านเศรษฐกจิ 
   นโยบาย ข้อที่ ๕ นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน 
   นโยบาย ข้อที่ ๖ นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 
   นโยบาย ข้อที่ ๗ นโยบายด้านการศึกษา  
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โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายในแต่ละด้านดังต่อไปนี  
 
นโยบาย ข้อท่ี ๑ นโยบายเร่งด่วน  
 

 ๑. เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙หรือ 
โควิด-๑๙ ตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุใน พ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖ 
 ๒. เร่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และควบคุมโรคติดต่อป้องกันการ
แพร่ระบาดอย่างเข้มงวด 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการฉีดวัคซีน  
 ๔. จัดการระบบการเก็บขยะให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บอย่างทั่วถึงทุกพื นที่  
 ๕. เอกสารเพิ่มเติม เป็นอีกแผนนะครับ ด าเนินการจัดหาวัคซีนป้องกัน โควิด -๑๙ อย่างเร่งด่วนเพื่อให้
ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายใต้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดตามข้อ ๓ และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื อไวรัส
โควิด โคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ เรื่องแนวทางการบริหารการจดัการวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-๑๙ ภายใต้ก ากับ
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
 ๖. สนับสนุนในการด าเนินความสะดวกแก่ประชาชนในพื นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามในการเข้ารับ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  โควิด-๑๙ นะครับ  
 
นโยบาย ข้อท่ี ๒ นโยบายการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมถวิลให้สะอาดสวยงามและเพิ่มพื นที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผ่อน และออกก าลัง
กายของประชาชน  
 ๒. สร้างส านักงานเทศบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ เพิ่มความเบ็ดเสร็จ One Stop 
Service เพิ่มพื นที่จอดรถ พื นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ สร้างสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
เมืองมหาสารคาม และเป็นแลนด์มาร์คเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองมหาสารคาม 
 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนนท่อระบายน  าให้มีคุณภาพมาตรฐานพอเพียงเหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน และครอบคลุมทุกพื นที่ 
 ๔. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนน าทาง สถานที่สาธารณะ ให้สว่างควบคุมทั่วถึงทั่วทุกพื นที่ และมีระบบ
การดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕. พัฒนาการแก้ไขปัญหาน  าท่วมซ  าซาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบ  
 ๖. ขยายเขตในการบริการน  าประปา และไฟฟ้าให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ๗. เพิ่มพื นที่สีเขียว พื นที่สวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่  
 ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการเก็บขยะให้มีคุณภาพ  
 ๙. เพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสียและรวบรวมน  าเสียเพื่อไปบ าบัด 
 
นโยบาย ข้อท่ี ๓ นโยบายการบริหารงานองค์กร 
 

 ๑. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ e-Service เพื่อการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยและเพิ่มการ
ติดตามขั นตอนการท างาน tracking process ขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในเทศบาล  
 ๒. พัฒนาระบบ Call Center เช่ือมโยงการบริหารการบริการข้อมูลข่าวสาร และร้องเรียนร้องทุกข์การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ของข้อมูลแผนที่ ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของข้อมูลการช่างและผังเมือง ข้อมูล
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ทางด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 ๓. สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความแม่นย า และแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงจุด
มากยิ่งขึ น  
 
นโยบายข้อท่ี ๔ นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนและกลุ่มอาชีพ ให้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการสร้างช่ือเสียงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จัก
และแพร่หลาย 
 ๓. สนับสนุนส่งเสริมให้มีช่องทางการแพร่กระจายสินค้าตลาดรองรับสินค้าครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร 
 ๔. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือ และแรงงานเพื่อสรา้งโอกาสในการหา
เลี ยงชีพของประชาชน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๕. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื นที่ เช่น จัดให้มีศูนย์การจ าหน่ายสินค้า จัดนิทรรศการ เทศกาล
ตลาดนัดถนนคนเดิน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื นที่ 
 ๖. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนพันธ์ุพืชและพันธ์ุ
สัตว์เศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ส่งเสริมการเรียนรู้และการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในการคิดค้น เพิ่มมูลค่า การ
จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการออมให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื นที่ 
 
นโยบายข้อท่ี ๕  นโยบายด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับสวัสดิการที่พึ่งได้จากภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เหมาะสมกบัช่วงอายุ สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลอ้ง
กับการเปลี่ยนแปลงในประเทศ 
 ๓. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดโดยชุมชนและครอบครัว และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นๆทั ง
ภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชนสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เทศบาลเมือง
มหาสารคามเป็นพื นที่ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด  
 ๔. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและอบอุ่น โดยสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
และเข้าใจกันมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระให้แก่สังคม  
 ๕. ส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาทักษะความสามารถ สวัสดิการต่างๆส าหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้  
 ๖. สนับสนุนทางการแพทย์ แผนไทย แผนทางเลือก รวมถึงรักษาโรคด้วยสมุนไพรต่างๆ เพื่อน าไปใช้เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ และระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
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 ๗. ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยและอันตรายของโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ สุขาภิบาลในการ
อยู่ร่วมกัน ของผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีความสุข  
  ๘. ส่งเสริมมาตรการการเฝ้าระวังการควบคุมและแจ้งเตือนข่าวสารของโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงยามเกิดเหตุการณ์วิกฤต
ต่างๆ  
 ๙. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาบนท้องถนนอย่างยั่งยืน  
 ๑๐. สนับสนุนการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสรมิ ทักษะความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินในพื นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 ๑๑. อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชน ชมรม เครือข่าย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมไม่ซ  าซ้อนกับเทศบาล 
 ๑๒. พัฒนาระบบจราจรให้สะดวกเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เตรียมการวางแผนจราจรของเมืองให้สอดคลอ้งกบั
ผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยระบบ กล้องวงจร
ปิด CCTV 
  ๑๓. ส่งเสริมป้องกันและให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตัวด้านโภชนาการเพื่อลดการเกิดโรคติดต่อเรื อรัง ใน
รูปแบบสาธารณสุขเชิงรุก โดยมีเป้าหมายคือโรค ncds ลดลง ๑๐% ทุกปี 
 
นโยบาย ข้อท่ี ๖ นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียวและกีฬา 
 

 ๑. ส่งเสริมและรวบรวมข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ศาสนาเชิงประวัติศาสตร์ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นที่รู้จัก 
 ๒. สนับสนุนการท่องเที่ยวครบวงจร และส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในและสถานที่
ใกล้เคียง 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ บริการ และคุณภาพการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสนับสนุน
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  
 ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์  
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุน จารีตประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๗. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสนสถานในท้องถ่ิน 
 ๘. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเพณีอันโดดเด่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามเชิงรุกเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว และสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัด 
 ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม  
 ๑๐. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และ
ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง  
 ๑๑. การสนับสนุนโครงสร้าง ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับช่วงอายุรวมถึงส่งเสริมกีฬา
ส าหรับผู้สูงอายุ และกีฬาส าหรับผู้พิการ  
 ๑๒. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องกีฬาการออกก าลังกาย เครื่องเด็กเล่นและสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัยพร้อมใช้งานและเพียงพอทั่วถึงของประชาชนในพื นที่  
 ๑๓. สนับสนุนชมรม สมาคมสโมสรกีฬาต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองมหาสารคาม 



~ ๘ ~ 

 

นโยบายข้อท่ี ๗ นโยบายด้านการศึกษา 
 

 ๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภททั งศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ๒. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถทางอาชีพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน และ
ความต้องการของตลาด  
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงรุก สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์การ
ด าเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนอย่างมีความสุข  
 ๔. ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัโลก ในปัจจุบันเน้นการจดัการเรยีนรู้ การสอนสู่สากล ให้มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับรูปแบบการเรียนอย่างมีอิสระ ในห้องเรียนที่ทันสมัย 
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 
 ๕. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ และ
มีความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาจุดแข็งและลักษณะเฉพาะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 ๖. ส่งเสริมการสรา้งนิสัยของผูเ้รยีนให้เรยีนรู้ทั งในและนอกห้องเรยีน สนับสนุนค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ๗. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เท่าทัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การมีส่วน
ร่วม ทั งภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 ๘. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สนับสนุนระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเพื่อให้ผู้เรียน เด็กเยาวชน ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 ๙. ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษาทุกช่วงวัยของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปสู่ความอยู่รอดทางสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 

  กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามว่า การก าหนดนโยบาย ดังกล่าววาง
อยู่บนพื นฐานของข้อมูล และการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
กระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั งใจที่จะพัฒนาพื นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีความเจริญก้าวหน้า 
บรรลุตามนโยบาย บังเกิดผลในทางปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อใหเ้กดิ
สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  นี่คือการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  ได้จบลงแล้วมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล  จะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ เพราะค าแถลง
นโยบายจะไม่มีการลงมตินะครับ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  ข้อ  
  

 ๕.๒ การแต่งตั้งกรรมการสามัญประจ าสภา 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ข้อ ๕.๒ การแต่งตั งกรรมการสามัญประจ าสภา  เพื่อตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผมจะอ่านระเบียบนะครับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๔ หมวด ๘ 
ข้อ ๑๐๓  ก าหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมีอยู่ ๒ ประเภท คือ  
 



~ ๙ ~ 

 

 ๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน  
 ๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลที่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินมีไม่น้อย
กว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน    ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถ่ินอื่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามจ าเป็นแต่ไม่มี
กิจกรรมในหน้าที่ในสมาชิกสภาท้องถ่ิน ดังนี   
 ๑. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 ๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 ๔. คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ท้องถ่ินเห็นสมควร  
ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ินแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา วันนี สภาท้องถ่ินเรา
จะพิจารณาในข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่
เกิน ๗ คน และข้อ ๑๐๕ (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกครับผมขอให้สมาชิกเสนอว่าจะ
ก าหนดกี่ท่าน คือก าหนดไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอจ านวนสมาชิกนะครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ก าหนดสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เสนอจ านวน
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกนะครับ เชิญคุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ ครับ  
  
นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล    หัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่าน ดิฉันน.ส.สุวรินทร์ พลอาสารัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใคร่จะขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามคนที่ ๑ คือ ท่านกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   เดี๋ยวนะครับ ท่านยังไม่เข้าใจค าถามนะครับ ท่านฟังก่อนครับ ผมถามว่า
ประธานสภาเทศบาล       ท่านจะก าหนดว่าคณะกรรมการชุดนี  จะก าหนดกี่ท่าน ๓ - ๗ ท่าน จะก าหนด
ยังไง จะก าหนดกี่ท่าน เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการ
สมาชิกสภาเทศบาล      หัวหน้ากองฝ่ายที่เคารพ ทุกท่านนะครับ ผมวิทยา ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล    
เขต ๒ ตามที่เคยเห็นเคยถือปฏิบัติมาทุกครั ง ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามที่ผมมี
ประสบการณ์ตามกฎหมายที่แท้จริงคือไม่เกิน ๗ คน แต่ว่าหน้าที่หลักความจ าเป็นเอาแค่ ๓ คนก็พอครับ ขอบคุณ
ครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์      ขอ ๓ ท่าน นะครับ ขอผู้รับรองครับ –มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ- มีท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล         เสนอ อีกไหม ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามเลยนะครับ ว่ากฎหมายได้ก าหนดว่าให้
สมาชิกแต่ละท่านให้เสนอได้แค่ท่านเดียว ในที่ประชุมก าหนดให้ ๓ ท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๓ ท่าน สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใด กรุณายกมือครับ เชิญครับ เชิญคุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ ครับ  
 



~ ๑๐ ~ 

 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา ที่เคารพนะครับ ผมขอชี แจงระเบียบและขั นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ที่ประชุมได้
ทราบในแนวเดียวกันนะครับ คือวันนี ระเบียบวาระเราก็ไม่ได้เยอะนะครับ ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาใจเย็นๆ 
ตามขั นตอนกระบวนการที่ถูกต้องนะครับ ประเด็นที่ท่านนายกหารือก็คือ เราจะมีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
ในการตรวจรายงานการประชุม ให้ที่ประชุมก าหนดว่ามีกี่ท่าน ผู้เสนอประเด็นก็คือ ท่าน ส.ท.วิทยา ญาณสิทธ์ิ 
เสนอว่ามี ๓ ท่าน เราก็ต้องขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน นะครับ ถ้าเสนอเพียงประเด็นเดียวนะครับ ก็แสดงว่า
ประเด็นนั นไม่มีประเด็นอื่นก็มีประเด็นเดียวและถือว่าที่ประชุมเหน็ชอบนะครับ ถ้ามีท่านอื่นเสนอว่า นอกจากสาม
คนก็จะเป็นสองประเด็นกจ็ะขอผูร้ับรองอีกสองท่าน แล้วก็ถ้ามากกว่าหนึ่งประเด็นท่านประธานจะต้องขอมติจากที่
ประชุม นะครับ เอาทีล่ะขั นตอนก่อนนะครับท่านประธานครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ในเมื่อมีผู้เสนอจ านวนสามท่าน คือท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิ เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   ๓ ท่านนะครับ แล้วมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  เพราะฉะนั นกระผมขอมติที่
ประชุมเลยนะครับ  แล้วสมาชิกท่านอื่นก็ไม่ได้เสนอว่ากี่ท่านอีก เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา 
  
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าสมาชิกท่านใด เห็นด้วยกับที่จะให้มี
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน ครับ โปรดยกมือครับ สมาชิกท่านใด
เห็นด้วย  โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน ครับ งดออกเสียง ๑ ท่าน คือท่านประธานสภา 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบ
ประธานสภาเทศบาล  ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๗ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับจะให้มีคณะกรรมการ 
  สามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน จ านวน ๑๗ เสียง   

มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์     ผมจะสอบถามว่าแต่ละท่านมีใครบ้าง ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล        
 
นายสายยันต์  ภิรมกิจย์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับ การเลือกคณะกรรมการ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา     ตรวจรายงานการประชุมสภาจ านวน  ๓  ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข้เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ๑๐๗ วรรคท้าย    
น าความในข้อ ๑๒ และข้อ ๘ มาใช้โดยอนุโลม ข้อ ๘ ก็คือการเลือกประธานสภาคือเลือกให้เสร็จไปทีละคนไม่ให้



~ ๑๑ ~ 

 

เลือกพร้อมกันเป็นชุดนะครับ สมมุติว่านาย ก เสนอนาย ข ขอผู้รับรอง ๒ คนนะครับ เสนอได้คนเดียว ผู้รับรองก็
รับรองได้คนเดียวก็มีนาย ค นาย ง รับรอง ให้เสร็จไปทีละครับ ถ้าเสนอเพียงคนเดียวก็ถือว่านาย ข ได้รับเลือก พอ
เสร็จคนที่ ๑ แล้ว ค่อยมาเลือกคนที่ ๒ จะได้เข้าใจตรงกันและด าเนินการถูกต้องตามขั นตอน ขอบคุณครับ ท่าน
ประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์     ท่านเลขาได้อธิบายวิธีการ แล้วนะครับ ผมจะให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ที่จะเป็นคณะ
ประธานสภาเทศบาล        กรรมการสามัญประจ าสภา ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ นะครับ เราจะเอาที่ละ
ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับเชิญ คุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ ครับ  
 
นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    หัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ พลอาสา
รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใคร่จะขอเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามคนที่ ๑ คือ  ท่านกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ –รับรองถูกต้องนะครับ- มีใครจะเสนออีกไหมครับ –ไม่มี- นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เป็นอันว่าคุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามคนที่ ๑  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ต่อไปเป็นคนที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอครับ เชิญคุณณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล      
 
นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล                 เทศบาล เมืองมหาสารคามทุกท่านครับ กระผมนายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓  ใคร่ขอเสนอท่านเสาวนีย์  สวงโท  เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ ๒ ครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ คุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน และคุณ
ประธานสภาเทศบาล      นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ –รับรองถูกต้องครับ- มีใครจะเสนออีกไหมครับ –ไม่มี- 
นะครับ เป็นอันว่าคุณเสาวนีย์ สวงโท เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   เมื่อได้คณะกรรมการจ านวน ๒ ท่าน แล้ว ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ ๓ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอสมาชิกเสนอคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ ครับ เชิญคุณ
ผจญภัย มาอ้น 
 
นายผจญภัย มาอ้น กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล      หัวหน้าส่วนราชการครับผม กระผมนายผจญภัย มาอ้น สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๓ ใคร่ขอเสนอนายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานคนที่ ๓ 
 



~ ๑๒ ~ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์      ขอผู้รับรองครับ จ านวน ๒ ท่าน คือ คุณสวาสดิ์ อานนท์ และคุณเหมรัช ลีลา 
ประธานสภาเทศบาล     -รับรองถูกต้องครับ- มีใครจะเสนออีกไหมครับ –ไม่มีนะครับ- เป็นอันว่าคุณประดิษฐุ์ 
อรรคฮาตศรี เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ นะครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เป็นอันว่ามีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ตรวจรายงานการประชุมมีทั งหมด ๓ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่าน นะครับ คือ ๑. คุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน ๒. คุณเสาวนีย์ สวงโท ๓. คุณประดิษฐ์
อรรคฮาตศรี นี คือคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม ต่อไปก็จะได้ท าการตรวจรายงานการ
ประชุมนะครับ เชิญท่านเลขาครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมกิจย์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหารที่ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา    เคารพครับ เมื่อได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงาน
ประชุมเสร็จ ทางท่านก็ไปประชุมกัน เพื่อจะเลือกประธานและเลขาต่อไป ท่านประธานครับ มีญัตติด่วนที่ทาง
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นที่จะได้ตัวแทนของสภาเพื่อไปเป็น
คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ จ านวน ๒ ท่าน ก็อยากเสนอเป็นญัตติด่วน ขออนุญาตท่านประธานได้
คัดเลือกตัวแทนจากสภาจ านวน ๒ ท่าน เพื่อที่จะส่งไปเป็นคณะกรรมการกองทุนประกันสุภาพเทศบาลเมือง
มหาสารคามครับ ท่านประธานครับ ขอท่านประธานหารือในที่ประชุมว่าจะอนุญาตไหมครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ ๕.๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเทศบาล 
                         เมืองมหาสารคาม   จ านวน   ๒  ท่าน 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ในเมื่อมีญัตติด่วนเข้ามา เราจะบรรจุเข้าในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 
ประธานสภาเทศบาล    ๕.๓ เรื่อง ขอแต่งตั งคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวน ๒ ท่าน  สมาชิกท่านใดจะเสนอ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ทีละท่านนะครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมกิจย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หลายท่านอาจจะ
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา  สงสัยว่าข้อมูลอะไรก็ไม่มีนะครับ แล้วจะไปท าหน้าที่อะไรท าไมต้องเร่งด่วน
ขนาดนี  กระผมขออนุญาตชี แจ้งให้ท่านทราบเบื องต้น  ว่ากองทุนประกันสุภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความ
เป็นมาอย่างไร  เนื่องจากท้องถ่ินมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานตั งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ เพื่อที่จะมีนโยบายให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข มีบางเรื่องบาง
ประเด็น ที่งบประมาณหรือว่าระเบียบกฎหมายของท้องถ่ินเข้าไม่ถึง ก็ใช้อ านาจในการพิจารณาในเรื่องของการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคดูแลสุภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ อสม. และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพี่น้องประชาชน ก็จะมีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุภาพอุดหนุนมา เป็นรายหัว หัวละประมาน
น่าจะ ๔๕ บาท ต่อรายหัวประชากร ประมานล้านห้าถึงสองล้าน และเทศบาลสมทบอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ ก็จะมี
เงินบริหารในกองทุนประมาณสามถึงสี่ล้านบาท และก็จะให้กลุ่มพลังมวนชนต่างๆ เสนอโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อ านาจในการอนุมัติใช้เงินต่างๆ 
เป็นอ านาจกรรมการ ซึ่งเป็นลักษณะพหุพาคี ก็คือตัวแทนหน่วยงานราชการหน่วยสถานพยาบาล ศูนย์แพทย์ 
โรงพยาบาลตัวแทนจากสภาท้องถ่ินของพวกเราที่จะพิจารณาในวันนี  คือ ๒ ท่าน และก็เป็นตัวแทนจากภาค
ประชาชนประมาณ ๖ ท่าน นะครับ ซึ่งจะเน้นภาคประชาชนเป็นหลัก วันนี ก็เลยขอตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภา



~ ๑๓ ~ 

 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ จ านวน ๒ ท่าน ก็ถือว่ามีความส าคัญมากที่จะเข้าไป
เป็นคณะกรรมการ การคัดเลือกให้คัดเลือกในการประชุมสภาท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนสภา ถือว่ามี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะขอรายช่ือที่เป็นตัวแทนสภา จ านวน ๒ ท่าน จึงเสนอเป็นญัตติด่วน เพื่อให้ท่าน
ประธานสภาได้น าเสนอให้สภาพิจารณาในวันนี  ขอบคุณครับ ท่านประธานครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  จะให้คัดเลือกจากสมาชิกเลยไหมครับ ท่าน ผอ. มีอะไรไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล     
 
นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช          กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นะคะ 
ผอ.ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน พรบ.แห่งชาติ ในเรื่องการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับพื นที่ ซึ่งของเมืองมหาสารคามเราช่ือว่ากองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลเมอืง
มหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ก็คือในคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมีท่าน ส.ท. ๒ ท่าน ซึ่งท่านได้หมดวาระลงไป 
ในการเลือกตั งใหม่ตามระเบียบเมื่อเปิดสภาครั งแรก จ าเป็นจะต้องคัดเลือก ส.ท. ๒ ท่านในการประชุมสภา เพื่อ
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขาก็จะได้ด าเนินการประสานแจ้งโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการบริหารชุดนี 
ไปยัง สปสช. ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งก็จะได้ไปแก้ไขในระบบออนไลน์ ก็จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง อันนี ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกจริงๆ แล้วได้น าเสนอท าบันทึกแจ้ง
มาแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
   
นายวิทยา ญาณสิทธิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล      กอง/ฝ่ายที่เคารพทุกท่านครับ กระผมวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ จากประสบการณ์ผมก็เคยเป็นคณะกรรมการในชุดนี ของจังหวัด สปสช. นี นะครับ  ครั งแรก
เดิมทีเป็นอ านาจของท่านนายก นายกเป็นผู้จะส่งช่ือคณะกรรมการชุดนี จากสมาชิกนี ละครับ เป็นญัตติของท่าน
นายก ควรจะเป็นแบบนั น นะครับ ไม่เคยมาเลือกคณะกรรมการจากสภาเลย แต่ถ้าไม่ผิดระเบียบ ผมก็ไม่ว่าอะไร
ครับ แต่ก็เป็นอ านาจของท่านนายกที่จะเสนอช่ือของสมาชิกในดวงใจของท่าน แล้วส่งไปได้เลย    ไม่ต้องขอมติ
สภาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์     ครับ สมัยที่แล้วผมก็เป็นครับ ก็ผ่านสภาเหมือนกันครับ ผมขอหารือนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอพักประชุมสัก ๕ นาที นะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ครับสมาชิกเข้าครบองค์ประชุม แล้วนะครับ กระผมขออนุญาตให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล    เลขาฯ อ่านระเบียบต่างๆ อีกครั งหนึ่งนะครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านเพื่อน
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา ข้าราชการท้องถ่ิน และพี่น้องประชาชนที่ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการ ประชุม
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนที่จะมีเลือกตัวแทนสภา เพื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผมขอน าเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ



~ ๑๔ ~ 

 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี  
ประกอบไปด้วย ๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ
โดยต าแหน่ง นะครับ ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน จ านวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ ๓. สมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ๔. หัวหน้าหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข ในท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน ๒ คน ๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ๖. ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ ๗. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ในท้องถ่ิน จ านวน ๑ ท่าน เป็นกรรมการ ๘. ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เป็นกรรมการและเลขานุการ ๙. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วน
ราชการสาธารณสุข ที่เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด 
มอบหมายเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ๑๐. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง ที่
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายเป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ นะครับ  เมื่อท่าน
นายกซึ่งเป็นประธาน นะครับ ได้คณะกรรมการครบแล้ว ก็จะส่งรายช่ือไปให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นผู้แต่งตั ง นะครับ วันนี วิธีเลือกนะครับ เขาใช้ค าว่าสภาท้องถ่ินเป็นผู้มอบหมายนะครับ เพราะฉะนั นก็
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะไปอ้างอิงการเลือก ก็ให้เสนอช่ือ จ านวน ๒ ท่าน ถ้าไม่เกินสองท่าน ถือว่าสองท่านนั นได้รับ
คัดเลือก แต่ว่าถ้าเกินสองท่านก็จะเป็นการขอมติ ว่าจะเลือกให้เหลือสองท่านนะครับ ครับท่านประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอบคุณครับท่านเลขาฯ เมื่อท่านเลขาฯ ได้ชี แจงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล    ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผมจะเข้าในระเบียบวาระ การคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน ๒ ท่าน นะครับ ผมขอให้สมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ ที่จะคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เสนอ ๒ ท่าน เลยนะครับ ฉะนั นกระผมขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดจะ
เสนอช่ือเป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญคุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะ
โน นะครับ เชิญครับ  
 
นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล     คณะผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ใคร่ขออนุญาตน าเสนอนะครับ ท่านเสาวนีย์  สวงโท สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ และท่านสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ครับผม ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่ามีสมาชิกเสนอ จ านวน ๒ ท่าน นะครับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ จ านวน ๒ ท่าน คือ            
๑. นางเสาวนีย์  สวงโท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒   ๒. นางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  นะครับ  
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ 
 



~ ๑๕ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านผู้อ านวยการส านักกอง/ฝ่าย ที่เคารพทุกท่านนะครับ กระผมนายวิทยา 
ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ก่อนอื่นนะครับ ในเรื่องของนโยบายของท่านนายกที่ท่าน
ได้เสนอก่อนสภาอันทรงเกียรติเมื่อสักครู่นี  ผมได้ดูแล้ว เป็นการแถลงนโยบายที่งดงามสวยหรู ที่ได้ตั งตุ๊กตาไว้ดี
มาก ที่ท่านสามารถท าได้ตามนี  สี่ปีท่านไม่ต้องไปเดินเหมือนในสองปีทีผ่านมา ก็ยินดีและสนับสนุนด้วยนะครับ 
ส าหรับนโยบายของท่านนายกในท่านที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติ เมื่อสักครู่นี นะครับ แล้วก็มีเรื่องที่ผมจะ
แสดงทัศนคติ แล้วก็สนับสนุนท่านนายกต่อสภาที่แห่งนี  มีเรื่องอยู่ ๒ – ๓ ประเด็น นะครับ ประเด็นแรกเรื่องการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปัญหาน  าท่วมซ  าซาก นะครับ ผมก็อยู่ในคณะท างานที่มีปัญหาน  าท่วมซ  าซากอยู่พักหนึ่งนะ
ครับ ก็รู้ปัญหาวิธีแก้ไขว่า พื นที่การก่อสร้างนั นมันเจริญขึ นตามล าดับของเมืองมหาสารคาม การระบายน  าเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการท่วม เพื่อรอการระบาย  มีอยู่ ๓ – ๔ จุด ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่พี่น้องล าบาก
อยู่ จุดแรกคือ ชุมชนศรีมหาสารคามทั งชุมชนทุกซอย ตอนนี แก้ไปเยอะที่ชุมชนศรีมหาสารคาม โดยการวางท่อ
ระบายน  าทุกซอย มีการลงงบประมาณอย่างมากกว่าทุกชุมชน เมื่อเทียบกับชุมชนอื่นนะครับ เพราะชุมชนนี มีการ
วางท่อระบายน  าทั งถนนหนทางทกุซอยได้วางท่อไปหมดทุกซอยนะครับ แล้วก็สุดทา้ยคือวางท่อเช่ือมถนนวงแหวน
รอบใน จ.๔ จ.๕ ด้านหลังชุมชนไปฝั่งโนน้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ซอยศรีมหาสารคาม ๑๘ ที่วางระบบป้องกันปัญหา
น  าท่วมขัง ที่ผ่านไปคือ ซอย ๑๘ มาลงข้างโรงเรียนพระกุมาร อันนี ก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ยัง
ต้องรอระบายกันอีกนานอยูน่ะครับ ในเมื่อก็ใกล้หน้าฝน กระผมก็ขอแสดงความเป็นห่วงต่อประชาชนในชุมชนศรี
มหาสารคาม ในหน้าฝนที่จะถึงนี นะครับ แต่ผมว่าเห็นเทศบาลเรา โดยนายกรักษาการโดยท่านปลัดสายยันต์  
ภิรมย์กิจ  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ท่านก็ได้ซื อเครื่องสูบน  าพญานาค ๑๐ นิ ว กับ ๘ นิ ว ใช่ไหมครับ 
จ านวน ๕ ตัว ถ้าเรามาตั งเพิ่มไว้เลยนะครับ เพราะว่าไม่ได้ไปตั งที่ไหนหรอกครับ ตั งชุมชนเดียวเฉพาะที่ชุมชนศรี
มหาสารคาม ทางเข้าวิทยาลัยพยาบาล   ศรีมหาสารคาม ควรตั งรอไว้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้ฝนตก นะครับ อันนี  
๑๐ นิ ว ผมอยากจะขอท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเก่งนะครับ ก็ขอความกรุณาจากท่านมาจัดเตรียมไว้
เลยนะครับ แล้วก็อีกโครงการหนึ่ง ที่อยากจะให้ท่านผู้บริหารชุดใหม่ ลอกท่อระบายน  าในชุมชนศรีมหาสารคาม 
ทั งตลอดเส้นถนนศรีมหาสารคามทั งตลอดเส้นเลยนะครับ  จนมาสุดปลายทางทางเข้าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม เพราะว่าตั งแต่ตั งชุมชนมา ยังไม่เคยมีการลอกท่อระบายน  าในชุมชนศรีมหาสารคาม ผมว่าน่าจะสิบ
กว่าปีได้แล้ว เพราะฉะนั นโครงการลอกท่อระบายน  า ผมจึงอยากจะให้ท่านนายกเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาท่อระบายน  าในชุมชนศรีมหาสารคาม คือลอกท่อระบายน  าครับ การลอกท่อระบายน  า อยากจะให้ท่านลอก
จริงๆ จังๆ ตั งใจมุ่งมั่นที่จะท าให้มันหมดขี เลนในท่อให้หมดจริงๆ ท่านต้องท าจริงๆ ไม่ใช่ว่าไปตั งโครงการถ่ายรูป 
แล้วก็เงียบหายไป แล้วน  าท่วมพี่น้องเหมือนเดิม แล้วท าอยู่สองเรื่อง คือ เอาเครื่องสูบน  ามาตั ง แล้วลอกท่อระบาย
น  า ชุมชนศรีมหาสารคามก็จะทุเราเบาบาง ในเรื่องแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังซ  าซากในชุมชน     ศรีมหาสารคามไปได ้
นะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับท่านนายกครับ แล้วก็ชุมชนตักศิลา บริเวณเอื ออาทร ชุมชนหมู่บ้านเสริมไทยธานี
ครับท่าน  ฝนตกทุกครั งน  าท่วมขัง ไม่ต่ ากว่าครึ่งเมตรหรือเมตรหนึ่งทุกครั ง  ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่เคยแก้ได้เลย 
กระผมไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ว่าผมว่าถ้าวางท่อบล๊อคคอนเวิร์ดยาวมาลงหน้าตรงข้ามเสริมไทยคอมเพล็กซ์ หรือข้าง
เซเว่นนะครับ จากวงเวียนหมู่บ้านเสริมไทยธานียิงยาวไปลงตรงหน้าเซเว่น ตรงข้ามกับเสริมไทยธานี ผมว่าจบ เอา
ท่อบล็อกคอนเวิร์ดใหญ่เลยนะครับ เพราะว่าอีกเส้นหนึ่งก็คือเราดึงน  าไปที่บ่อบ าบัดทางด้านหลังของชุมชนเอื อ
อาทรอยู่แล้ว นะครับ ก็จะช่วยระบายตรงนี ได้ ผมเห็นมาหลายปีแล้วแก้ไม่ได้สักที โครงการฝนนี ไม่มีน  าท่วมก็
หายไปกับน  าฝนเหมือนกัน ก็อยากจะฝากท่านนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น  าท่วมซ  าซากก็คือช่วงอาคารพีแลนด์ครับ 



~ ๑๖ ~ 

 

ชุมชนปัจฉิมทัศน์เช่ือมกับชุมชนธัญญา ๔ ช่วงอาคารพีแลนด์ตอนนี มีท่อระบายน  าขนาดเมตรหนึ่งอยู่ที่ถนนศรี
สวัสดิ์ด าเนินซอย ๑๕ กับ ๑๗ ครับ แต่ซอยศรีสวัสดิ์ด าเนิน กับ ๑๙ กับ ๒๑ เท่าขนาด ๖๐ เมตร ไม่พอในการ
ระบายที่จะรับน  าจากด้านบนชุมชนปัจฉิมทัศน์ ๒ ซึ่งไล่มาตั งแต่ถนนนครสวรรค์ ซอย ๑๘ จนถึงนครสวรรค์ ซอย 
๓๙ ลงมาอาคารพีแลนด์ รวมพื นที่ตรงนี กว้างถ้านับเป็นซอยก็ประมาณ ๘ ซอย นะครับ น  าที่ไหลลงมาแล้วก็มา
ระบายแค่ ๔ ซอย ซอย ๑๙ ก็ขนาด ๖๐ เซนติเมตร แล้วก็ซอย ๒๑ ก็ขนาด ๔๐ เซนติเมตร ผมไปส ารวจมาแล้ว
ครับ ๔๐ เซนติเมตร ครับ ก็เป็นซอย ๑๙ ที่ผมอยากจะขอความกรุณาท่านผู้บริหาร ถ้าท่านจะแก้ปัญหาน  าท่วมขัง
ซ  าซาก ตรงนี ได้ท่านต้องไปเพิ่มขนาด ให้ส านักช่างไปส ารวจ แล้วก็เพิ่มขนาดท่อ ซึ่งมันเป็นท่อเมตรทั งสองซอย 
๑๙ กับซอย ๒๑ เป็นซอยหอพักช านาญหมอนะครับ ตามที่ผมไปส ารวจดูในช่วงหน้าฝน ฝนตกหนักๆ ตรงนี มันแก้
ไม่ยากหรอกครับ เพราะว่าน  าที่ท่วมมันสูงกว่าระดับคลองสมถวิลเยอะ เพราะถ้ามีการระบายทันมันจะไม่ท่วม 
ระดับมันสูงกว่าคลองสมถวิล ท่านไปดูว่าแรงดันน  ามันแรงขนาดไหน ท่านไปดูซอย ๑๙ ฝาท่อปูนนะครับ สองคน
ยกยังไม่ขยับ แต่ว่าน  าเวลามันไหลมันไหลมันทัน มันดันฝาท่อทะลุขึ นได้ เพราะฉะนั นมันเกิดจากตรงนี  เพราะว่า
ท่อระบายน  ามันระบายไม่ทัน นะครับ ก็อยากจะฝากท่านในเรื่องนี  แล้วก็หลายจุดในชุมชนของเรา ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนนาควิชัย ๓ ร่องนานายค าภา แล้วก็หนองอีเกิ ง ชุมชนอุทัยทิศ ๓ ก็น่าเป็นห่วงในหลายๆ จุด แล้วก็เรื่องการ
ลอกคลองสมถวิล น่าจะเป็นโครงการพิเศษที่ตั งงบประมาณไว้ ตั งงบประมาณเพื่อเข้าแผนเทศบัญญตัิในปีต่อไปนะ
ครับท่าน คลองสมถวิลทั งนี บางส่วนไม่สามารถที่จะขุดลอกได้ เพราะมีการตอกเสาเข็ม ก็จะลอกได้เป็นบางจุด
บางส่วนเป็นขั นเป็นตอนไป ท่านต้องวางแผนในการระบายน  า เพื่อที่จะลดปัญหาน  าท่วมขังซ  าซากที่ท่านเสนอ
นโยบายมา กระผมในฐานะสมาชิกที่พี่น้องประชาชนฝากมา ก็อยากจะฝากต่อไปยังคณะผู้บริหาร ผมถึงแม้ว่าจะ
เป็นหนูน้อย บางทีก็อยากจะให้ท่านราชสีห์ ฟังเสียงบ้างก็ดี นะครับ ในเรื่องคลองสมถวิลก็อยากจะให้ตั งโครงการ
ไว้รอบจนถึงกุดนางใย นะครับ มาพูดถึงเรื่องระบบบ าบัดน  าเสียคลองสมถวิล ผมอยากจะฝากท่านประธานสภา 
ผ่านไปถึงท่านนายกนะครับ ระบบบ าบัดน  าเสียฝั่งทิศตะวันออกจากหอนาฬิกาไปทางบ้านแมด ตอนนี ระบบบ าบัด
น  าเสียเรามีอยู่ครึ่งเมืองนะครับ จากสี่แยกวัดสามัคคีไปจนถึงโครงการชลประทาน เรามีระบบบ าบัดน  าเสียไปถึง
หลังวัดประชาบ ารุงไปทิ งลงตรงนั นนะครับ ถนนมหาชัยด าริห์จากสี่แยกวัดสามัคคี ท่านประธานตามทันอยู่นะครับ 
ท่านพยักหน้าให้ผมอยู่นะครับ ท่านยังไม่หลับ นะครับ สี่แยกวัดสามัคคีไปจนถึงโครงการชลประทาน มีระบบ
บ าบัดน  าเสียท่อขนาดใหญ่ นะครับ ระบบน  าเสียจากตลาดสด แล้วก็ชุมชนสามัคคีมหาชัยโพธ์ิศรีไปจนถึงโครงการ
ชลประทานโพธ์ิศรี ๑ โพธ์ิศรี ๒ รับระบบบ าบัดน  าเสียไปทั งหมด แต่ว่าผมอยากจะให้ท่านดูตรงทางโค้งที่ระบบ
บ าบัดน  าเสียเรา ไปทิ งที่หลังวัดประชาบ ารุง ตรงหลังวัดป่าประชาบ ารุงเรา แต่ทางโค้งที่จะไปโครงการชลประทาน
มนัมีท่อน  าทิ งในระบบบ าบัดน  าเสียทิ งลงห้วยคะคางครับท่าน เดี๋ยวผมจะเอาภาพนี ให้ท่านประธานดูมันเป็นน  าเสยี
ด ามาก แล้วก็หลังจากที่ฝนตกหนัก น  าเสียไหลลงคลองสมถวิลมีปลาตายครับท่านประธาน อันนี พี่น้องประชาชน
ในชุมชนโพธ์ิศรีเขาฝากรูปภาพนี มา พอน  าท่วมแล้วระบบบ าบัดน  าเสียปล่อยน  าทิ งลงมันเปน็น  าด า กลายเป็นแม่น  า
สองสีระหว่างน  าห้วยคะคางกับน  าระบบบ าบัดน  าเสีย ผมอยากจะฝากตรงนี ให้กับท่านประธาน ฝากไปถึงท่าน
ผู้บริหารชุดใหม่นี  ถ้าหากท่านชายใหญ่เห็นข่าวนี  ยิ มเลยนะครับ เพราะนี เป็นเรื่องส าคัญ ท่านชายใหญ่ไม่ต้องเห็น
นะครับ ผมว่าท่านไม่ต้องดู อันนี เป็นเรื่องที่เป็นระบบนิเวศของคลองห้วยคะคางครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกบางท่านประท้วงครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา 
  
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญครับ คุณประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 



~ ๑๗ ~ 

 

นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี ที่ประชุมแห่งนี เป็นที่ประชุมอันทรงเกียรติ กระผมขอให้ท่านวิทยา  ญาณสิทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถอนค าพูดว่าหนึ่งราชสีห์ ขอให้ท่านบอกว่านามท่านเป็นใคร อยากให้ท่าน
แนะน าไปเลยว่า ไม่ใช่บอกว่าราชสีห์หรือหนูนะครับ สภาที่นี เป็นสภาอันทรงเกียรติ แล้วก็พูดดูหมิ่นท่านประธาน
ว่า นั่งหลับ ไม่ใช่นะครับ ผมก็ดูว่าท่านประธานไม่ได้นั่งหลับนะครับ ครับขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ครับขอบคุณครับ ก็คุณวิทยา คงไม่เป็นหนูหรอกนะครับ ถ้าเป็นหนูคงจะไม่
ประธานสภาเทศบาล   ตัวใหญ่ขนาดนี นะครับ นะครับ ถอนค าพูดก็ได้นะครับ คุณวิทยา ครับ 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์ ขออนุญาตต่อเลยนะครับ เรื่องนี ไม่ได้ท าให้ใครเสียหายนะครับ ขออนุญาตท่านประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ต่อนะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็ผ่านไปที่ระบบบ าบัดน  าเสียกับห้วยคะคางนะครับ ผมขอ
ฝากรูปภาพผ่านไปยังท่านสุขสรร ให้ท่านประธานนะครับ อันนี กระผมได้ท าขึ นมาเพื่อให้ที่ประชุมอันทรงเกียรติ 
เพื่อบ้านเมืองของเรา ไม่ใส่เรื่องส่วนตัว อันนี กระผมพูดในภาพกว้าง นะครับ ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับ ขอบคุณ
ท่านประธานครับ แล้วก็ระบบสาธารณสุขของเทศบาลเมอืงมหาสารคามของเรา ตอนนี เรื่องขยะ เรื่องการตัดต้นไม้
กิ่งไม้จากที่ท่านสายยันต์ ภิรมย์กิจ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ตอนนั น ท่านก็ได้ระบบการจัดเก็บขยะทั งหมดไว้ที่
เทศบาลของเราก็เป็นระบบมากขึ น เพราะท่านได้ให้ส านักการสาธารณสุขให้คะแนนให้แต้ม แล้วก็เป็นความดี
ความชอบของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งก็ดีขึ นนะครับ สะอาดมากขึ น โดยเฉพาะผู้ที่กวาด
ถนน ผมสังเกตและสัมผัสกับพี่น้องที่ท าความสะอาดถนน เดี๋ยวนี ท่านเป็นจิตอาสามากขึ น ไม่ต้องก าชับไม่ต้องไป
คุมเข้ม ในการปฏิบัติหน้าที่ท่านรู้หน้าที่ของตัวเอง แล้วก็ถนนหนทางก็สะอาดสะอ้านดีขึ น หรืออาจจะเป็น
เพราะว่าช่วงนี โควิด และนักศึกษาก็ไม่ค่อยอยู่ก็ไม่รู้ แต่ว่ามีจุดส าคัญที่ขยะจร คือ ขยะจากที่อื่นมาทิ งในเขตบ้าน
เรา หลายที่หลายจุด ท่านนายกก็คงรู้ท่านประธานก็คงรู้ เพราะท่านเดินมาหลายจุด เห็นท่านถ่ายรูปโพสแล้วชี นิ ว
ไปที่กองขยะ แสดงถึงความตั งอกตั งใจที่จะพัฒนาปัญหาบ้านเมืองเรา ในขยะจุดต่างๆ ที่มันเป็นขยะจร ผม
อยากจะให้ท่านผู้บริหารได้ตั งงบซื อกล้อง cctv ติดจุดนั นไว้เลยครับ แล้วใครมาทิ งจับปรับเอาให้ชัดๆ นะครับ 
ไม่ใช่คนในเขตเทศบาลนะครับนอกเขตทั งนั นที่เอามาทิ ง ผมเคยเสนอมาหลายรอบแต่ก็จับไม่ได้ เพราะว่าเราไม่มี
กล้องว่ารถทะเบียนอะไร มาทิ งตอนไหนเวลาไหนนะครับ อันนี ก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งกคื็อ
เรื่องสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถ้าเราไม่คุมก าเนิดสุนัขไว้ ภายในอีก ๕ ปี ทั งในเขตเทศบาลและ
ในวัดทุกวัด ผมว่าจะเพิ่มมากขึ นในจ านวนประชากรของสุนัขนะครับ ต้องขอรบกวนท่านพิจารณาไว้ในเรื่องนี ด้วย
ครับ ส าหรับกระผมก็มีเรื่องที่จะสนับสนุนและก็ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกคนใหม่ของเทศบาลเมือง
มหาสารคามนะครับ ขอบพระคุณท่านประธานสภาครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นไหมครับ ท่านนายกจะตอบ
ประธานสภาเทศบาล    ไหม เชิญท่านนายกครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆ ท่าน นะครับ 
นายกเทศมนตร ี   กระผมนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และทีม
บริหารนะครับ ขอขอบคุณท่านส.ท.วิทยา ญาณสิทธ์ิ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จากที่ผมได้มาสัมผัสตอนมา
หาเสียง ที่ได้รับปัญหาต่างๆ ของพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ผมตั งใจจะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชน ก็คือเป็นปัญหาที่เรารับทราบมาในเบื องต้น มาวันนี ก็ได้มีโอกาสเข้ามาในการปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง
ปัญหาต่างๆ เราไม่ได้มีความนิ่งนอนใจ ที่จะให้ปัญหานี มันเรื อรงั เรามาวันนี เรามาเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขให้มนัดี
ขึ นนะครับ แล้วก็วันนี ทีมบริหารของเราก็เริ่มในการตรวจสอบในพื นที่ส่วนต่างๆ เรื่องปัญหาน  าท่วมเราได้รู้เราได้



~ ๑๘ ~ 

 

เตรียมตัว ตั งแต่เข้าฤดูกาลฝนตกอยู่แล้ว เพราะเราได้สัมผัสมาแล้วกับปัญหาความเดือดร้อน ส่วนนี เราก็ได้พูดคุย
กันในระดับเบื องต้น แต่ว่าวันนี เราพึ่งได้มีการแถลงอาจจะต้องได้ใช้เวลาในการเตรียมงาน ในการป้องกันปัญหา
ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบนะครับ ส่วนวันนี ก็อยากให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้สบายใจ เนื่องจากเรามีความ
ตั งใจที่จะมาท าจริงอยู่แล้วไม่ต้องกังวล ก็ขอขอบคุณนะครับส าหรับค าแนะน านะครับในส่วนต่างๆ ขอปัญหาต่างๆ 
ที่ได้รับมา วันนี เราก็จะน าปัญหาที่ทุกๆ ท่านได้ดูมาที่รับมา เราก็จะรับไว้เพื่อพิจารณาในการพัฒนาและแก้ไข
เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป ขอบคุณมากครับผม 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญครับท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง เกียรติ
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา ทุกท่านครับท่านผู้บริหาร และเพื่อนข้าราชการท้องถ่ิน ผมก็ชี แจงในฐานะถูก
พาดพิงนะครับ ท่าน ส.ท.วิทยา ญาณสิทธ์ิ ท่านได้พาดพิงกระผม ขอชี แจงให้พี่น้องประชาชนหรือว่าทางสมาชิก
ทางสภาได้เข้าใจ เรื่องการป้องกันน  าท่วมนะครับ คือเมืองมหาสารคามด้วยภูมิศาสตร์นี  เรื่องป้องกันน  าท่วมได้
แก้ไขปัญหากันมา ช่วงที่ผมย้ายมาอยู่ปี ๖๒ ท่วมหนักครับช่วงกันยายน และตุลาคม ฝนจะท่วมหนัก  ค าว่าน  า
ท่วมจะแช่ประมาณ ๒๐ – ๓๐ วัน จะเป็นท่วม ระยะหลังดูแล้วจะไม่ท่วมแช่ขนาดนั นนะครับ ฝนตกหนักปุ๊บ
ส่วนมากผมจะอยู่ในพื นที่ตลอด ก็จะให้ทางป้องกันขับรถตระเวนไปว่าจุดไหนที่ท่วม ก็จะระดมเครื่องสูบเราก็บอก
ว่าจุดอ่อนของเราคือเครื่องสูบเราขาด ทางสภาชุดที่แล้ว ท่านเห็นความส าคัญก็เลยอนุมัติจ่ายขาดทุนส ารองสะสม 
ซื อสามล้านบาทนะครับ ได้จ านวน ๕ เครื่อง เพื่อที่จะด าเนินการสูบทันทีในจุดที่ท่านกล่าวมานะครับ  เพราะว่าที่
ผ่านมาเรามีแต่เครื่องเล็ก ระยะหลังนอกจากปี ๖๒ ปี ๖๓ ๖๔ ดูแล้วไม่มีน  าท่วมขังนะครับ มีแต่น  ารอระบายนะ
ครับ รอระบายหลังจากฝนตกสักประมาณ ๑ -๒ ช่ัวโมง มันจะแห้งนะครับเพราะว่าโครงการป้องกันน  าท่วมของ
โยธาธิการและผังเมือง(งบใหญ่) สามร้อยกว่าล้านช่วยได้เยอะนะครับ ของปี ๖๒ ที่ท่วมขัง โครงการระบบท่อก็ยัง
ไม่ได้ ทางส านักช่างก็ได้ส ารวจถนนตัดใหม่ แล้วก็ไปทะลุไปฝั่งทุ่งนาด้านนู้น ประมาณสี่ห้าวันก็ลดนะครับ ทางสภา
ทางพี่น้องประชาชนฟังแล้วสบายใจได้เลยว่า ที่น  าท่วมน่ากลัว ปี ๖๓  ๖๔ ไม่มีนะครับ อนาคตไม่รู้เผื่อมันมีพายุ
มหึมา บอกไม่ได้นะครับ สิ่งที่ทีมงานและผู้บรหิารทั งชุดที่แล้วและชุดนี ทุกคนมีความตั งใจในการแก้ไขปัญหาตลอด 
บางท่านพอได้ฟังอภิปรายอาจจะมีความเข้าใจว่า เอ๊ะท าอะไรกันอยู่ท าไมถึงปล่อยให้น  ามันท่วม แล้วถ้ามันท่วมมัน
ยังท่วมอยู่ไหม มันจะแก้ยังไงและจะได้เข้าใจกันนะครับ ผมมั่นใจว่าปี ๖๓  ๖๔ ไม่ได้ท่วมหนักไม่ได้ขัง และยิ่งมี
เครื่องสูบพญานาคมาอีก ๕ ตัว ไม่น่ากังวลนะครับ โครงการของโยธาทางผู้น าระดับสงูได้ประสานทีจ่ะเอาโครงการ
ป้องกันน  าท่วมเฟส ๒ มา ก็จะมีเครื่องสูบน  ากระจายตามสถานีสูบอีก ถ้าจ าไม่ผิดก็จะประสานห้าหกตัว ที่ติดตั ง
ประจ าสถานีเลยนะครับ ห้าตัวส าหรับขนย้ายได้สะดวก คงไม่ไปติดตั งนะครับ เพราะว่าเครื่องสูบอัตโนมัติต่างๆ 
เรายังท างานได้ดีอยู่ นะครับ ส าหรับการดูดเลนอันนี เห็นด้วยนะครับ ทางท่านแนะน ามา เราก็จะน าเรียนท่าน
นายกที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับ ส่วนเรื่องการระบายน  าเสียบ าบัดน  าเสียนะครับ ของเราที่ท าไปเฟส ๑ และเฟส ๒ 
กินพื นที่ประมาณไม่ เกินยี่ สิบ เปอร์ เซ็นต์นะครับ  ซึ่ งตอนนี ทาง เทศบาลได้ประสานของบ จากกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดจะว่าได้ประมาณปี ๖๖ นะครับ ประมาณสองร้อยกว่าล้าน ที่จะท า
รองรับพื นที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับ สารคามเราโชคดีอยู่อย่าง คือทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะ
ครับ พี่น้องฟังอภิปรายอยู่จะได้สบายใจนะครับว่า สารคามไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ ขอบคุณมากครับ ท่าน
ประธานครับ  
 



~ ๑๙ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือชี แจงหารืออะไรไมครับ มีไหมครับ ใน
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบวาระที่ ๖ เราเปิดเติมที่ ท่านนายกมีอะไรอีกไหมครับ –ไม่มี- นะครับ 
ถ้าไม่มีวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ กระผมขอปิดประชุมเลยนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับ 
 
ปิดประชุม  ๑๕.๓๐ น. 
 

 


