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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันพุธที่  ๗  เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

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

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.  นายบุญเรอืง  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 / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

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 
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๗. นายศิริชัย  ศิริไปล ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายสิทธิพร  มูลศร ี   ผู้อ านวยการส านักช่าง 
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. นายสมบัต ิ  สันค า   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๘. นางถนอมจิต  ชนะบุญ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๙. นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๒๐. นางสุดาวรรณ จิตรสม   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป กองการศึกษา 
๒๑. นางพัชร ี  ดีสนิท   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
๒๒. นางดรุณี  โยวะผุย   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๓. พ.จ.อ.อ านาจ  ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๔. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท. 
๒๕. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒๖. นายนิติกรณ์  แสงจันดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๒๗. นายสมพงษ์    ชนิดนวล  ผู้แทนกรรมการหมูบ่้านอยู่เจรญิ 
๒๘. นายธีร์  สิทธิภาโคตร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๒๙. นายณัฐพล  ก๋งเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๐. นายนพรัตน์  หันนะเว   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์  
๓๑. นางสาวศรัญญา สมศร ี   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
๓๒. นายพลวัฒน ์  เทพบรุ ี   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๓. นายยศศิริ  ประภาร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๓๔. นางสาวอรสิรา เค้าแคน   นักศึกษาฝึกงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓๕. จ.ส.อ.นิคม  อภัย   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
๓๖. นางจิรฐัิพร  จงรกัษ์   นักการ 
๓๗. นายธนพล  บัวพันธ์   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๘. นางสมปอง  สารภักด ี  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๙. นางภาวด ี  การด ี   พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๐. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (เครื่องเสียง) 
๔๑. นายพิชัย  จันทวัต   ลูกจ้างประจ า 
๔๒. นางณฐนน  สุขสด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน 
๔๓. นางพัฒน ี  ไชยหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๔. นายธนินทร ์  ทุมนาม   พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๕. นายล าพวน  พันวาสนา  ลูกจ้างประจ า 
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๔๖. นายณัฐพล  อรรคฮาตศร ี  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๗. นางบุษยารัตน์ ไชยสทีา   พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๘. นางณัฐวรรณ  ถิรศิลาเวช  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔๙. น.ส.นภาภรณ์  ทวยภา   นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
๕๐. น.ส.กานดา  จ านงภักดิ ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๑. นายสันต์  เจริญบญุ  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ช่างภาพ) 
๕๒. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๓. นางศรีอัมพร  วรวงศ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๕๔. นางสมศร ี  เหล็กศร ี  พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๕. นายสมเกียรต ิ เตียงพลกรงั  ลูกจ้างประจ า 
๕๖. นางเมริสา   อโนราช   พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสมัพันธ์) 

 

 
เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย 
หน.ฝ่านประสานงาน อปท. 

ขออนุญาตที่ประชุมครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การประชุมสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  สมัยแรก ครั งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ประจ าวันที่   

๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ขณะนี ได้เวลาในการ ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมสภาต่อไปครับ  กราบเรียนเชิญครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ได้ เวลาการประชุมสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพุธที่  

๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ท่านเลขานับองค์
ประชุมครับ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ สมาชิกครบองค์ประชุมตามกฎหมายที่ก าหนด
นะครับ ผมขอเริ่มประชุมเลยนะครับ  ก่อนอื่นผมขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ในญัตติ ๑  เราจะมีสมาชิกหมู่บา้น
อยู่เจริญ เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินต่างๆ โดยมี คุณสมพงษ์ คณิตรวน และ คุณธีร์  สิทธิโคตร  เป็นตัวแทน
ของหมู่บ้านอยู่เจริญ  ขออนุญาตเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยนะครับ จนกว่าจะถึงระเบียบวาระของหมู่บ้าน
อยู่เจริญ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.๑ การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในครั งนี มีการถ่ายทอด 
ทางระบบเสียงไร้สาย ถ่ายทอดสด Facebook Live ถ่ายทอดเสียงวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
เมืองมหาสารคาม รวมทั งสื่อต่างๆของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปราย ก็ขอให้อยู่
ในระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ิน ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ  
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๑.๒ แจ้งประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  แก้ไขครั งที่ ๔  ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔   ดังนี    

ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๔/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่ง
ผ่านขั นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๔/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงช่ือ  นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

๑.๓ แจ้งประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองมหาสารคามแก้ไขครั งที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔  ดังนี  

ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๕/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่ง
ผ่านขั นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๕/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงช่ือ  นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ทั งนี   ทางเลขานุการสภาได้แจกเอกสาร ต่างๆให้ท่านศึกษาแล้วนะครับ  

๑.๔ แจ้งการแก้ไขกฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒      
เราได้แนบเอกสารให้ท่านได้ศึกษา แล้วนะครับ 

 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบเรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลแจ้ง  และรับทราบการประกาศเทศบาล 
  เมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ฉบับแก้ไข  ครั้งท่ี  ๔  และครั้งท่ี ๕   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์       เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม ครั งที่ผ่านมา เป็นรายงานการประชุมสมัยสามญั  สมัยแรก
ครั งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เชิญคณะกรรมการครบั  

นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล      ทุกท่าน กระผม นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี ครับ 
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สรปุรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มาปฏิบัติงานตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  คณะกรรมการได้ตรวจร่างรายงานการประชุม
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้อง
ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา ๓ วัน มีผู้เข้าประชุมมีดงันี    
๑. นายประดิษฐ์   อรรคฮาตศร ี ๒. นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน ๓. นางเสาวนีย์    สวงโท   
คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วได้มีมติแตง่ตั งให้ 

๑. นายประดิษฐ ์     อรรคฮาตศร ี   เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน   เป็นกรรมการ 
๓. นางเสาวนีย์    สวงโท    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว       
จึงมีมติให้น ารายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
ลงช่ือ นายประดิษฐ์    อรรคฮาตศรี  ประธานกรรมการ   นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน  กรรมการ  และ นาง
เสาวนีย์   สวงโท   กรรมการและเลขานุการ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   เมื่อประธานกรรมการได้อ่านผลการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    ท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมครับ
เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล   ท่านรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  ท่านผู้บริหารกองฝ่ายที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา      
ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ขออนุญาตแก้ไขในเรื่องของรายงานการประชุม มีอยู่   
๒ - ๓  จุดครับ  ถึงไม่มากแต่ขอช่ืนชมในความตั งใจของการตรวจรายงานการประชุมครั งนี ถือว่าคุณภาพเยี่ยม
นะครับ แก้ไขได้น้อยมาก ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๒ ครับท่านประธานครับ นับจากบรรทัดสุดท้าย นับขึ นไปบรรทดัที่ 
๙ ที่ท่านประธานถาม ที่ประชุมว่าบางเรื่องบางประเด็น ขอให้เป็นประเด็นนะครับ ท่านประธานเห็นอยู่ใช่ไหม
ครับ จุดที่ ๑ นะครับ แล้วก็ไปหน้าที่ ๑๔ ครับ นับจากบรรทัดสุดท้าย จากวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขึ นไปแถวที่ ๔ 
ที่ท่านประธานถาม ในที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนกับการส่งเสริมสุขภาพอีกไหม เปลี่ยนเป็นอีกไหมนะ
ครับ ท่านประธานครับ ถัดไปหน้าที่ ๑๖ ครับ บรรทัดแรกนับลงมาบรรทัดที่ ๕  ซอย ๑๙ ขนาด ๖๐ 
เซ็นติเมตร นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ ๑๙ เมตรนะครับ และแก้ไขจาก ๔๐ เมตรเป็น ๔๐ เซนติเมตรครับ ขอบคุณ
ท่านประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอธิบายอีกครับ เชิญคุณเหมรัช  ลีลา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเหมรัช  ลีลา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคามทีเ่คารพครับ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับผมก็มี ข้อเสนอชี แจงเกี่ยวกับ
เรื่อง ข้อแก้ไขหน้า ๑๓ จากบรรทัดด้านบน นายสัญญา ธุดงค์จิต แถวนี นะครับ ค าว่า “ถ้าไม่” น่าจะ
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เปลี่ยนเป็น “ท่าน” มากกว่าครับ “กราบเรียนท่านประธานสภา ถ้าสมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ
ครับ” มันไม่สอดคล้อง ความหมายน่าจะเป็นท่าน นะครับ ขอชี แจงเพียงเท่านี นะครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  แก้ไขตามเลยนะครับ มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ไม่มีผมจะขอมติ     
ประธานสภาเทศบาล  เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมครั งนี โปรดยกมือ
ครับ ทั งหมด ๑๗  เสียงนะครับ  ส่วนงดออกเสียงน่าจะเป็นผม ใช่ไหมครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมผ่านรายงาน     
การประชุมเป็นที่เรียบร้อยครับ ครบก าหนดถูกต้องตามระเบียบการประชุมสภาครับ ต่อไปผมขอเข้าระเบียบ
วาระที่ ๓ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมให้สมบูรณ์  และรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกครั้งท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
เมื่อวันท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม    
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง   ได้มีเสียงข้างมากตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว้ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม  
  
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถามไม่มีนะครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการที่สภาตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 
 

๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอเสนอญัตติด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม   เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล           ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครับ มีทั งหมด ๒ คณะ นะครับ 
คณะแรก คือ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม กฎหมายก าหนด ๓ ท่าน คณะที่ ๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
เจ้าของญัตติครับ 
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นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
นายกเทศมนตร ี   เกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เพื่อให้ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดังต่อไปนี  

๑. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จ านวน ๓ คน 
          ๒. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืง
มหาสารคาม  จ านวน ๓ คน   ทั งนี  ได้แนบคู่มือการคัดเลือกและแต่งตั งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เพื่อเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามมาพร้อมญัตตินี   ขอได้
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอเสนอญัตติด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครับ มีทั งหมด ๒ คณะ นะครับ คณะแรก 
คือ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม กฎหมายก าหนด ๓ ท่าน คณะที่ ๒ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม กฎหมายก าหนดจ านวน ๓ ท่านครับ โดยระเบียบไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าจะให้เลือกทั ง ๓ ท่านเป็นคณะ หรือให้เสนอทีละคณะหรือว่าจะเสนอทีละคนในจ านวน ๓ ท่าน 
ผมขอหารือนะครับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะเสนอทีละท่านหรือจะเสนอรวมเป็น ๓ 
ท่าน มีสมาชิกท่านใด ที่จะให้ความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะมีไหมครับ เชิญครับคุณเหมรัช ลีลาครับ  
 
นายเหมรัช ลีลา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทีเ่คารพ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายเหมรัช ลีลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขต ๒ ขอเสนอให้เลือกทีละคนทั ง ๒ คณะครับท่าน  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองฝ่ายส่วนราชการที่เคารพทุกท่าน ท่านประธานครับผม ขออนุญาตท าได้
ทั ง  ๒  เรื่อง ๒ ประเด็น แต่ว่าเพื่อความ กระชับเวลา ผมอยากจะขอให้ท่านประธานได้เสนอทีละคณะครับ
ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอบคุณครับ ในเมื่อมีความเห็นอยู่  ๒ อย่างคือ ๑) ให้สมาชิกเลือกทีละคน 
ประธานสภาเทศบาล   ใน  ๓ คน   ๒) มีผู้เสนอให้เลือกเป็นคณะ คือยกมือครั งเดียวเลือกได้ ๓ คน 
คือทั งคณะครับ  เชิญท่านเลขาฯครับ  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและคณะ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการท้องถ่ิน  และพี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดสด    



~ ๘ ~ 

 

อยู่ตอนนี ครับ ผมขออนุญาตชี แจงการเลือกตัวแทนสภาที่จะไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  จ านวน  ๓ ท่าน  ตอนนี อยู่ในช่วงของการเสนอครับ การเสนอท าได้  ๒ วิธี  คือ  

 ๑. เสนอทีละคนมีผู้รับรอง ๒ คน ถ้าเสนอเกิน ๓ คนให้มีการหย่อนบัตรเลือกตั ง โดยการเขียนช่ือตัว
และสกุล  ไม่เกิน  ๓  คน  

 ๒. คือ เสนอเป็นคณะ หนึ่งท่านสามารถเสนอช่ือได้ ๓ คน มีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน ท าได้ ๒ วิธี
ครับ ส่วนการเสนอเป็นคณะจะมีผู้ใดอีกเสนอเป็นบุคคลเพิ่มเข้ามาอีกที่เกิน ๓ คนก็ให้มีการหย่อนบัตรเลือกตั ง 
เช่นกันครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอบคุณท่านเลขาฯครับ เข้าใจในระเบียบนะครับ ฉะนั นผมขอมติในการที่
ประธานสภาเทศบาล  จะเลือกทีละคณะหรือ เลือกทีละบุคคล สมาชิกท่ านใดที่จะเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จะเป็นคณะหรือเป็นทีละบุคคลก็ได้นะครับเชิญครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหารที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เขต ๒  กราบเรียนท่านประธานอย่างนี ครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานถามว่า ท่านจะเอามติจากท่านเหมรัช ลีลา 
ขออนุญาตเอ่ยนามครับ หรือท่านจะเอามติที่ผมเสนอเป็นคณะครับ ท่านต้องถามตรงนี ก่อน ว่าท่านใด
สนับสนุนท่านเหมรัช ลีลา หรือท่านใดจะเสนอนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ ท่านต้องถามสมาชิก ตรงนี ก่อนไปต่อครับ 
ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ครับผมก็จะถามลักษณะอย่างนั นแหละครับ ผมจะถามเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นด้วยว่าจะเสนอทีละคน โปรดยกมือครับ เลขาฯนับครับ ๑  เสียงนะครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นว่าควรจะเลือกทีละคณะคือ ๓ คน โปรดยกมือครับ ๑๖ เสียงนะครับ เป็นอันว่าท่านอื่นไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่าให้เลือกทีละคณะนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดอยากจะเลือกท่านใดเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โปรดยกมือครับ ครับเชิญคุณสุวรินทร์  พลอาสารัตน์  ครับ  
 
นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
รองประธานสภาเทศบาล     ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองนายกและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต  ๒      
ใคร่ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวน ๓ ท่านค่ะ ท่านที่ ๑  คือ  ท่านกุณ
โชติณัฏฐ์  มะธิตะโน ท่านที่ ๒  ท่านบัณฑิตย์ สิงหมาตย์  ท่านที่ ๓ ท่านณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ  ขอบคุณค่ะ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอคณะอื่นมี
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ ไม่มีนะครับเป็นอันว่า ผู้เสนอคุณสุวรินทร์ เสนอคณะที่ ๑ จ านวน 
๓ ท่านนะครับ คือ ท่านที่ ๑.ท่านกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน ท่านที่ ๒. ท่านบัณฑิตย์ สิงหมาตย์ ท่านที่ ๓ 
ท่านณัฐดนัย ศิริพรหมโชต ิ เป็นอันว่าคณะกรรมการชุดที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวน  ๓ ท่าน ได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองมหาสารคามจ านวน ๓ ท่านนะครับ ก็จะให้เลือกเหมือนกันเป็นคณะนะครับ ขอผู้เสนอเลยครับ 
เชิญคุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน ครับ  
 



~ ๙ ~ 

 

นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท่านปลัดเทศบาล  รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับ กระผม
นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใคร่ขออนุญาตน าเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน ๓ ท่าน   ดังนี ครับ       
๑. ท่านเหมรัช  ลีลา   ๒.ท่านสุวรินทร์  พลอาสารัตน์   และ ๓. ท่านผจญภัย มาอ้น 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ รับรองครบนะครับ จ านวน ๒ ท่านครับ มีสมาชิกท่านใดที่ 
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอคณะอื่นอีกไหมครับ ไม่มีเป็นอันว่าผู้เสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คณะที่ ๒  จ านวน ๓ ท่าน  คือ ๑. ท่านเหมรัช  ลีลา  
๒. ท่านสุวรินทร์ พลอาสารัตน์    และ  ๓. ท่านผจญภัย  มาอ้นครับ  ครบทั ง ๒  คณะ  เรียบร้อยแล้วต่อไป  
ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
  - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน  ๓  ท่าน  ได้แก่   

๑. นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน 
๒. นายบัณฑิตย์  สิงหมาตย์ 
๓. นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชต ิ 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
  จ านวน ๓ ท่าน  ได้แก่   

๑. นายเหมรัช  ลีลา   
๒. นายสุวรินทร์ พลอาสารัตน์  
๓. นายผจญภัย มาอ้น 

 
 

๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  สถานศึกษาขั นพื นฐาน  ซึ่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ิน และ
คณะกรรมการการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเห็นชอบนะครับ  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
นายกเทศมนตร ี   เกียรติทุกท่าน  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์
ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ขอเสนอญัตติเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึง่
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ 



~ ๑๐ ~ 

 

โดยมีหลักการ  คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ มีรายละเอียด ดังนี   
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน  ๗  คน 
ประกอบด้วย   
   ๑.๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จ านวน  ๑  คน  
   ๑.๒ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  จ านวน  ๑  คน   
   ๑.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  จ านวน  ๑  คน  
   ๑.๔ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา  จ านวน  ๑  คน  
   ๑.๕ โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี   จ านวน  ๑  คน  
   ๑.๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ   จ านวน  ๑  คน  
   ๑.๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด   จ านวน  ๑  คน  
  ๒. คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ  
      จ านวน ๑ คน 

เหตผุล เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองมหาสารคาม มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ และ
ต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิที่สภาเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑก์ารจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สิ่งที่สง่มาด้วย ๓  แนวทางการ
แต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  สถานศึกษาขั นพื นฐาน  ซึ่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และ
คณะกรรมการการศึกษาขึ นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเห็นชอบนะครับ คือมีอยู่ ๒ คณะนะ
ครับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๗ ท่าน คือ ของ
เรามี ๗ โรงเรียนนะครับ สถานศึกษาแห่งนี ต้องเสนอทีละโรงเรียนนะครับ จะเริ่มโรงเรียนโพธ์ิศรีก่อนนะครับ 
โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรีมีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ สมาชิกไปเป็นตัวแทน ขอเชิญครับ เชิญคุณสุวรินทร์ ครับ  

นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต  ๒ ใคร่ขอเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  คือ นางเสาวนีย์  สวงโท ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   ผู้รับรองครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ ท่านใดอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าคุณเสาวนีย์ สวงโท  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน



~ ๑๑ ~ 

 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี ต่อไปเป็น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนะครับ ขอเชิญสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ
เชิญครับ เชิญคุณผจญภัย มาอ้นครับ 
 
นายผจญภัย  มาอ้น กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตร ี
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองนายกฯ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ที่รักและเคารพ
ทุกท่าน ผมนายผจญภัย  มาอ้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ ใคร่ขอเสนอ นายณัฐดนัย  
ศิริพรหมโชติ  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ครับผม  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองครบนะครับ ถูกต้องเกิน ๒ ท่านนะครับ มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดที่จะเสนอ ผู้ใดอีกไหมครับ ไม่มีนะครับเป็นอันว่าโรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน คือคุณณัฐดนัย ศิริ พรหมโชติ นะครับ ต่อไปเป็น
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาครับ ขอเชิญครับคุณประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ครับ  
 
นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ 
ครับ  ขอเสนอท่านกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนเทศบาลสามัคคี
วิทยา ครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ผู้รับรองครับ รับรองครบถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ ไมม่ี
ประธานสภาเทศบาล  นะครับเป็นอันว่า โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน คือ คุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยนะครับ ขอ
เชิญสมาชิกครับ เชิญคุณทองใสครับ  
 
นางทองใส  นาคคันธร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน
เทศบาลที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางทองใส  นาคคันธร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๑ ขอเสนอ 
นางสวาสดิ์ อานนท์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยค่ะ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ขอผู้รับรองครับ ครับรับรองครบนะครับ เกินจ านวน ๒ ท่าน มีสมาชิกท่านใดที่จะ
ประธานสภาเทศบาล เสนอท่านใดอีกไหมครับ ไม่มีนะครับเป็นอันว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ผู้ที่
จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน คือ คุณสวาสดิ์ อานนท์ นะครับ ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้าน
ค้อ ขอเชิญสมาชิกเสนอ ท่านใดที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เชิญครับขอเชิญคุณเสาวนีย์  
สวงโทร ครับ  
 
นางเสาวนีย์  สวงโท กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านรองนายก และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ ดิฉันนาง
นางเสาวนีย์  สวงโท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๒ ขอเสนอท่านประดิษฐ์   อรรคฮาตศรี ค่ะ 
 



~ ๑๒ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับรับรองครบถูกต้องนะครับ ตามกฎหมายก าหนดเกิน ๒ ท่านนะครับ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอท่านใดอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าโรงเรียน
เทศบาลบ้านค้อ ได้คุณประดิษฐ์   อรรคฮาตศรี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ต่อไปเป็นโรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ขอเชิญคุณณัฐดนัย ครับ  
 
นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        นายกเทศมนตรีและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายนายณัฐดนัย  
ศิริพรหมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๓  ใคร่ขอเสนอ ท่านบัณฑิตย์  สิงหมาตย์ เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ครับขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ขอผู้รับรองครับ ครับรับรองถูกต้องนะครับ เกินกฎหมายที่ก าหนดนะครับ มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดที่จะเสนอผู้ใดอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
ได้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานคือคุณบัณฑิตย์  สิงหมาตย์ นะครับ ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล    
บ้านแมด ครับ สมาชิกท่านใดที่จะเสนอ คุณเหมรัช ลีลา เชิญครับ  
 
นายเหมรัช  ลีลา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทีเ่คารพ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายเหมรัช  ลีลา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๒ ขอเสนอนายผจญภัย  มาอ้น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ ครับรับรองครบถูกต้องครับ ตามกฎหมายที่ก าหนดเกิน     
ประธานสภาเทศบาล   ๒ ท่านนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอผู้ใดอีกไหมครับ ไม่มีแล้วครับ 
เป็นอันว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน คือคุณผจญภัย  มาอ้น นะครับ 
ต่อไปผมขอ ให้สมาชิกเสนอ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามจ านวนอีก ๑ ท่านนะครับ เพื่อ
อยู่ในกองการศึกษาของเรานะครับมีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอคณะกรรมการชุดนี ครับเชิญครับ เชิญคุณกุณ
โชติณัฏฐ์ มะธิตะโน ครับ  
 
นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีและรองนายก พนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพ
อย่างสูงครับ กระผมนายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน สมาชิก สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต ๒ ใคร่ขออนุญาต
เสนอคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือท่านณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ ครับผม  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ครับขอบคุณครับ  ขอผู้รับรองครับ รับรองครบถูกต้องตามกฎหมายนะครบั
ประธานสภาเทศบาล   เกิน ๒ ท่าน นะครับมีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอท่านใดอีกไหมครับ ไม่มีนะ
ครับ เพราะฉะนั นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมอืงมหาสารคามอีก ๑ ท่านคือ คุณณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ 
นะครับ เป็นอันว่าครบทั ง ๒ คณะ นะครับ ต่อไปผมจะเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ข้อ  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการฯ ดังน้ี 



~ ๑๓ ~ 

 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๗  คน 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จ านวน  ๑  คน คือ 

นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓ 
๑.๒ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  จ านวน  ๑  คน คือ 

นายบัณฑิตย์  สิงหมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๑ 
 ๑.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  จ านวน  ๑  คน คือ 

นางสวาสดิ์  อานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓ 
 ๑.๔ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา  จ านวน  ๑  คน คือ 

นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๒ 
 
๑.๕ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี   จ านวน  ๑  คน คือ 

นางเสาวนีย์  สวงโท    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๒ 
 ๑.๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ   จ านวน  ๑  คน คือ 

นายประดิษฐ์   อรรคฮาตศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๑ 
 ๑.๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด   จ านวน  ๑  คน คือ 

นายผจญภัย  มาอ้น    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓ 
๒. คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถิ่น 
   เห็นชอบ  จ านวน ๑ คน  คือ   

นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต ๓ 
 
 

๕.๓ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ” (กองการศึกษา) 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องขอเสนอญัตติขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” เชิญท่านนายก
เจ้าของญัตติ ครับ 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภา
นายกเทศมนตร ี    เทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชน
ที่รับชมทางบ้าน วันนี ขอเสนอญัตติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ”ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



~ ๑๔ ~ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้ “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั นพื นฐานซึ่งจัดการศึกษา ในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษา
จัดท าขึ นเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล  ให้มีความเช่ียวชาญตามความถนัดของตน  โดยรายวิชาเพิ่มเติมมี
ลักษณะต่อเนื่องกันเป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หลักสูตร
ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  หรือด้านอื่น ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั งในรูปแบบนักเรียนประจ าตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน หรือสถาบันการพลศึกษา หรือสถาบันทาง
การศึกษาของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่นก าหนด หรือแบบนักเรียนไปกลบั ตามความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน นั น 

หลักการ 
                             ให้สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน      

สู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล        
เมืองมหาสารคาม ดังนี   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย 
   ๑.๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  
   ๑.๒. โรงเรียนเทศบาลศรสีวัสดิ์วิทยา     

๑.๓. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  
๑.๔. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 

   ๑.๕. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศร ี   
   ๑.๖. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ  

เหตผุล  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๑๗๔ ลงวันที่  ๑๓ 
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลกัเกณฑ์การก าหนดใหส้ถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่จัดการศึกษา
ในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพเิศษ” และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ก าหนดให้สถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพเิศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั น จึงขอเสนอญัตตินี  เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อพจิารณาต่อไป 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ 
ประธานสภาเทศบาล   ครับ 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้ากองฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพทุกท่านนะครับ กระผมนายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษา
ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” นะครับท่านประธาน อันดับแรกผมขออนุญาตสนับสนุนในญัตติของท่าน
นายกผู้บริหารที่มุงมั่นตั งใจในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ความเป็น
เลิศแต่ละโรงเรียนนั น มีความพร้อมต่างกันนะครับ เลือกด้านกีฬาเลือกด้านวิชาชีพ เช่น บูรพาก็ไปด้านวิชาชีพ 



~ ๑๕ ~ 

 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรีก็ไปด้านกีฬาเปตอง ซึ่งเรามีพี่เลี ยงคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมที่จะเป็น
เครือข่ายของเทศบาล เราขอบคุณที่ท่านได้ตั งใจพัฒนามาตรฐานของการศึกษาซึ่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล เรา
โชคดีที่มีโครงสร้างงบประมาณอยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรกคือจาก สพฐ อีกส่วนที่สอง จากท้องถ่ินเราซึ่งก็ได้เปรียบ
การศึกษาโรงเรียนอื่นๆ นี คือจุดเด่นของเทศบาลเรา และก็อยากจะให้ผู้บริหารได้ส่ งเสริมและก็อยากจะให้มี
ความยั่งยืน เพราะว่าหลายโครงการที่เทศบาลได้เคยท าไว้ และก็เรื่องนี เราก็เคยท าไว้เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ สองปีที่ผ่านมาเคยท าช่วงนั นโครงสร้างงบประมาณต่าง ๆ ยัง
ไม่ปรับ แต่ตอนนี ปรับไปแล้วไม่แน่ใจว่างบประมาณที่ยังจะพอเข้ามาพัฒนาด้านนี อยู่อีกหรือเปล่า  อย่างเช่น
โครงการ SBMLD ก็ล้มไป โครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปหายืมไก่ยืมต้นไม้ยืมอะไรมาต่าง ๆ  พอคณะกรรมการ
มาประเมินไม่อยากให้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป  อยากจะให้ลงลึกและก็ให้ยั่งยืนอยู่กับเทศบาลของเราไปตลอดนะ
ครับ ขอบคุณความตั งใจของคณะผู้บริหาร และก็อกีเรือ่งหนึ่งขอสนับสนุนที่ทา่นไปดูโรงเรยีนเทศบาลโพธ์ิศรใีน
การที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเข้าสู่ประถมวัย  พอได้ยินเรื่องนี ก็ดีใจช่ืนชมที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง สองคือเตรียมเด็กนักเรียนเข้าสู่ปฐมวัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเลยอยากจะให้โรงเรียน
สังกัดเทศบาลของเราใหม้ีคุณภาพที่ดีกว่านี  นี่คือที่ผมอยากจะขอสนับสนุนในความตั งใจของท่าน ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญเหมรัช  ลีลา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายเหมรัช ลีลา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ครับ ส าหรับกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ได้คลุกคลีวงการศึกษา ในปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
สามัคคีวิทยาและก็เป็นคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลด้วยนะครับ ผมก็ได้มองภาพต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
มหาสารคามของเรามาโดยตลอดนะครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี
การศึกษากรณีพิเศษนั น ส าหรับตัวกระผมก็สนับสนุนครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน
พัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้เป็นที่ช่ืนชมของประชาชนในชุมชนและ
รอบข้างๆ เทศบาล ให้ความร่วมมือให้ความสนใจที่จะน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 
เพราะฉะนั นอย่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาก็มีประชาชนในรอบนอก เป็นต้นว่า วังยาวได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียน
เป็นจ านวนมากนะครับ เพราะฉะนั นว่าเราจะท าอย่างไรที่จะท าให้โรงเรียนเทศบาลของเราเป็นที่ช่ืนชอบเปน็ที่
ช่ืนชมเป็นที่ศรัทธาของผู้ปกครองนะครับ และอีกหลายๆ อย่างที่ผมเคยเสนอแนะน า เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดจุดเด่นให้มากทีสุ่ด อย่างโรงเรียนต่างๆ เราสร้างจุดเด่นของตนเองดีไหมครบั 
เช่น โรงเรียนบ้านส่องนางใยก็มีดนตรีมีอะไรที่เป็นจุดเด่นสามารถดึงดูดผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีก็น่าจะสร้างจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเน้นด้านวิชาการเราคงสู้เขาไม่ได้แต่เราจะ
พยายามเราสร้างจุดเด่นในด้านกีฬากิจกรรมอื่นๆ ดนตรี หรืออะไรที่เป็นจุดเด่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้
สนใจได้ศรัทธานะครับ เพราะฉะนั นอยากให้โรงเรยีนต่างๆ โรงเรียนบ้านแมดผู้เคยเสนอไปพูดหลายครั งแล้วว่า
จ านวนนักเรียนอาจไม่มากเท่าที่ควรก็จะท าอย่างไรให้โรงเรียนบ้านแมดเป็นจุดเด่น ผมเคยเสนอว่าให้โรงเรียน
บ้านแมดเป็นศูนย์กีฬาเป็นอาคาเดมีซ้อมฟุตบอล ทางท่านนายกวางแผนสร้างบุคลากรที่ส าคัญอาจจะเป็น
นักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาวิทยาลัยพละหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาเด่นๆ มาโชว์โรง เพื่อเรียกความสนใจเพื่อให้
ผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้าไปเรียน เพราะฉะนั นจ านวนนักเรียนย่ีสิบสามสิบคนของโรงเรียนบ้านแมดอาจจะ
เพิ่มเป็นสองร้อยสามร้อยคนก็ได้กับสภาเทศบาลมาก็หลายครั งแล้ว ผมก็ขอสนับสนุนการศึกษาพิเศษของ
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเข้ามา  ผมขอเพิ่มเติมสิ่งเหลา่นี เข้าไปในการศึกษาเทศบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 



~ ๑๖ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ  เชิญท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษ(กองการศึกษา)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขอให้สภา 

ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
เป็น “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” (กองการศึกษา)   
จ านวน ๑๘ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๔ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน 
๕๖,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน  
๑  รายการ  จ านวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา) เชิญท่านนายกเจ้าของญัตติ ครับ 
 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่รับชม
ทางบ้าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท กองการศึกษา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔        



~ ๑๗ ~ 

 

ข้อ ๒๙   โดยมีหลักการ  คือ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองการศึกษา  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี  
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          ๑.  โครงการจัดซื อพัดลมติดผนงัอาคารอเนกประสงค์  เป็นเงิน  ๕๖,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑๔  เครื่อง  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย (ตามราคาทอ้งถ่ิน)  (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

เหตผุล เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงมหาสารคาม  มีวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมอืเครือ่งใช้ในการจัดการเรยีน    การ
สอนทีเ่พียงพอและมีประสทิธิภาพ  ทั งนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๙ “การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั น จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล   นับองค์ประชุมครับ   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน 
๕๖,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา)  จ านวน ๑๘ เสียง  
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 



~ ๑๘ ~ 

 

 
๕.๕ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน 
๓๖,๑๐๐ บาท/กองการศึกษา) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์    เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล       ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๒  รายการ  จ านวนเงิน  ๓๖,๑๐๐  บาท/กองการศึกษา เชิญท่านนายก
เจ้าญัตติ ครับ 
 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่รับชม
ทางบ้าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ไปตั งจ่ายเป็น รายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กองการศึกษา  จ านวน  ๒  รายการ  จ านวนเงิน  ๓๖,๑๐๐  บาท  (สาม
หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗   

หลักการ  คือ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ไปตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดดังนี  
โอนลด   จ านวนเงินรวมทั งสิ น    ๓๖,๑๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 ๑. แผนงานการศึกษา              ขอโอนลด   ๓๖,๑๐๐  บาท 
              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             จ านวน     ๓๖,๑๐๐  บาท 

        โครงการจัดงานวันคร ู     จ านวน     ๓๖,๑๐๐  บาท 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ ำนวนเงิน  ๓๖,๑๐๐  บำท  ประกอบด้วย 

1. แผนงานการศึกษา       ขอโอนเพิ่ม  ๓๖,๑๐๐  บาท 
งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     ๑.๑  โครงการจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter)  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู  พร้อมติดตั ง  เป็นเงิน  ๓๐,๑๐๐  บาท  จ านวน  ๑  เครื่อง  
ส าหรับกองการศึกษา (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     ๑.๒  โครงการจัดซื อเก้าอี ส าหรับพนักงาน  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๒  ตัว 
ส าหรับกองการศึกษา (ตามราคาท้องถ่ิน) 

 (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
เหตผุล เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงมหาสารคามได้มเีครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั งนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ 
 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ดังนั น จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมือง-มหาสารคาม  เพื่อพิจารณาต่อไป 



~ ๑๙ ~ 

 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน 
๓๖,๑๐๐ บาท/กองการศึกษา)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน ๓๖,๑๐๐ บาท/กองการศึกษา)  จ านวน ๑๘ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๖ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน 
๖๒,๓๐๐ บาท/กองสวัสดิการสังคม) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์          เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ประธานสภาเทศบาล             เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน ๖๒,๓๐๐ บาท/กองสวัสดิการสังคม) เชิญ
ท่านนายกเจ้าของญัตติ ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่รับชม



~ ๒๐ ~ 

 

ทางบ้าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด ๔  ข้อ ๒๗  ว่าด้วยการโอนและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน  
๒  โครงการ  จ านวนเงิน  ๖๒,๓๐๐ บาท 

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดดงันี  
กองสวัสดิการสังคม  
 โอนลด จ านวน  ๖๒,๓๐๐ บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั งไว้ ๓,๔๔๒,๖๐๐ บาท  ขอโอนลด ๖๒,๓๐๐ บาท  

 ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๖๒,๓๐๐  บาท 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
- โครงการจัดซื อเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนงั ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๘,๐๐๐  

บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ๒๒,๖๐๐ บาท 
- โครงการจัดซื อเครื่องปรบัอากาศแบบแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐  

บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ๓๙,๗๐๐ บาท 
 (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

เหตผุล   เนื่องจากเครื่องปรบัอากาศช ารุด   และอายุการใช้งาน ๒๗ ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อม
บ ารุงรักษา ทั งนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔  ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้างที่
ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน” ดังนั น  จึงเสนอญัตตินี เพือ่ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพื่อพจิารณาต่อไป 
รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ประชุมสภาสมัยสามญั สมัยแรก  
ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี  

 
กองสวัสดิการสังคม 
โอนลด  จ านวน  ๖๒,๓๐๐ บาท 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์   
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
-เงินเดือนพนกังาน  ตั งไว้ ๓,๔๔๒,๖๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๑,๔๓๗,๖๔๐  บาท  ขอโอนลด 
๖๒,๓๐๐ บาท 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๖๒,๓๐๐ บาท 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
-โครงการจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท  
ห้องผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  ปัจจุบันช ารุด 
อายุการใช้งาน ๒๗ ป ี
–โครงการจัดซื อเครื่องปรบัอากาศแบบแขวน ขนาดไม่
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู  งบประมาณ ๓๙,๗๐๐ บาท 



~ ๒๑ ~ 

 

แทนตัวเก่าที่จ าหน่ายปี ๒๕๖๓ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพิ่มเตมิฉบบัที่  ๓/๒๕๖๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  หน้า ๖๕ ล าดับที่ ๑ 
และล าดับที่ ๒ 
  

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน 
๖๒,๓๐๐ บาท/กองสวัสดิการสังคม)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน ๖๒,๓๐๐ บาท/กองสวัสดิการสังคม)   จ านวน ๑๘ เสียง   
  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

๕.๗ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท/
ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์          เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล             เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 



~ ๒๒ ~ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท/ส านักปลัดเทศบาล) 
เชิญท่านนายกเจ้าญัตติ ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่รับชม
ทางบ้าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท/ส านักปลัดเทศบาล)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗   

หลักการ  เพื่อขออนมุัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

 
ส านักปลัดเทศบาล 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท – เงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณตั งไว้ ๖,๔๘๔,๖๐๐ บาท ขณะนี งบประมาณ
คงเหลือ ๑,๗๓๗,๐๑๐ บาท ขอโอนลด ๘,๔๐๐  บาท  
  (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
 ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท - ครุภัณฑ์ส านักงาน (โครงการจัดซื อโต๊ะหมู่บูชา) จ านวน ๑ ชุด งบประมาณตั งไว้ ๘,๔๐๐ บาท 
เหตผุล  เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม สามารถด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จะต้องโอนไปตั งจ่าย
รายการใหม่ จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗    ดังนั น จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

เอกสารแนบท้าย 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๖,๔๘๔,๖๐๐ 
บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ าปีให้แก่พนกังานเทศบาล ดังนี  
    ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๖,๔๘๔,๖๐๐ บาท 
ขณะนี คงเหลือ ๑,๗๓๗,๐๑๐ บาท ขอโอนลด 
๘,๔๐๐ บาท  
 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน ๑ ชุด จ านวน
เงิน ๘,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี  

๑. ท าด้วยไม้สัก  
๒. มีโต๊ะหมู่  บูชา  ๙  ตัว  ความกว้างตัวละ         

๙ นิ ว  
    ๓. มีฐานรองโต๊ะหมู ่ 
จ านวน ๑ ชุด 
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ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพฒันาอาคาร
สถานที่ บุคลากร ระบบบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล หน้า  ๑๕  ล าดับที่  ๑  
 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขา
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ 
บาท/ส านักปลัดเทศบาล)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท/ส านักปลัดเทศบาล)  จ านวน ๑๘ เสียง   

มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 

 
 

๕.๘ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน 
๖๘๐,๖๕๐ บาท/กองการเจ้าหน้าท่ี) 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๘ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล              เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๖๘๐,๖๕๐ บาท/กองการ
เจ้าหน้าที่) 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่รับชม
ทางบ้าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๖๘๐,๖๕๐ บาท/กองการเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนมุัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๖๘๐,๖๕๐ บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี  
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 
  โอนลด จ านวน ๖๘๐,๖๕๐ บาท 
  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
  อื่นๆ  

  - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  งบประมาณตั งไว้ 
  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  
  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

  - โครงการก่อสร้างต่อเตมิอาคารศูนย์เยาวชน งบประมาณตั งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
  ขอโอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
  งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
   - เงินเดือนพนักงานส านักปลัดเทศบาล งบประมาณตั งไว้ ๖,๘๔๘,๖๐๐ บาท   
  คงเหลือ ๑,๗๓๗,๐๑๐ บาท ขอโอนลด ๓๐,๖๕๐ บาท  

กองการเจ้าหน้าที่ 
 ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๖๘๐,๖๕๐ บาท 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

   ๑. โครงการจัดซื อโต๊ะท างาน จ านวน ๔ ตัว  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  
   ๒. โครงการจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ตัว จ านวน ๖๕๐ บาท  
   ๓. โครงการจัดซื อเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๔ เครื่อง จ านวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท  

 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิลก็ทรอนกิส์ 
  ๑. โครงการจัดซื อคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง  
 จ านวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดซื อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน  ๒,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดซื อเครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน  ๕,๘๐๐ บาท 

  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
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   ๑. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน (กองการเจ้าหน้าที่ ) จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เหตผุล  ด้วยโครงสร้างแผนอัตราก าลงั ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรงุ ครั งที่ ๑ ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ได้ก าหนดส่วนการบรหิารระดับกองขึ นใหม่ จ านวน ๑ กอง 
คือ กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสงักัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยังไม่มสีถานที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบกับอาคารส านักงานเทศบาลหลังเดิม 
ไม่มีพื นที่คงเหลือส าหรับใช้เป็นห้องปฏิบัตงิานดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารส านักงานหลงัใหม่ รวมทั ง
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ติดตั งภายในอาคารและส าหรบัเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องโอนไปตั ง
จ่ายรายการใหม่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน 
ดังนั น จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ   
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
สมาชิกสภาเทศบาล      และก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ จากญัตติข้อ ๕.๕ นะครับ ข้อตั งข้อสังเกต ที่
เสนอซื อแอร์ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบีทียู เป็นเงินสามหมื่นหนึ่งพันบาท แล้วก็ตั งญัตติที่ ๕.๖ ที่ซื อแอร์หนึ่งหมื่น
แปดพันบีทียู ราคาสองหมื่นสองพันหกร้อย และส่วนญัตติที่ก าลังอภิปรายก็คือข้อ ๕.๘ ซื อแอร์ไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นสี่พันบีทียู จ านวนเงินหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกรอ้ย พอหารมาจะตกเครื่องละสามหมื่นสองพันผมกเ็ลย
คิดว่าในข้อ ๕.๕ เรากลับไปย้อนขอมติแล้วก็ปรับสเป็คของเครื่องปรบัอากาศในราคา ที่ตั งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่น
สามพันบีทียู ราคาสูงกว่าหนึ่งพันบีทียูที่ตั งไว้ในข้อ ๕.๖ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอ
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ  อนุญาตชี แจง  ในญัตติที่ได้มีการพิจารณาไปแล้ว ก็ไม่สามารถน ากลับมา
พิจารณาใหม่ ในคราวเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลเปลี่ยนแปลงก็จะเสนอสภา เข้า
มาพิจารณาใหม่ส่วนประเด่นที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้สงสัยว่า ราคาอาจจะไม่ตรงตามขนาดของ BTU  
วันนี เรามีมาตรฐานของครุภัณฑ์อยู่ จัดซื อจัดจ้างเขาก็จะมีคณะกรรมการจะท าคุณลักษณะและราคา  ไม่มีใคร
ซื อเกินราคามาตรฐานอยู่แล้วครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญคุณเหมรัช ลีลา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเหมรัช ลีลา   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นะ ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล     ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง  การก่อสร้างส านักงานกองการเจ้าหน้าที่งบลงทุน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท นี  สถานที่ในการก่อสร้างนั น  ยังสงสัยอยู่คือสถานที่ตรงไหนครับ  ขอเรียนสอบถามแค่นี ครับ  
 



~ ๒๖ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ครับท่านนายกตอบไหมครับหรือจะให้มอบให้ใครตอบครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ ขอให้กองการเจ้าหน้าที่ตอบนะครับ 
นายกเทศมนตร ี  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   เชิญคุณถนอมจิต  ชนะบุญ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการ
ประธานสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่ ครับ 
 
นางถนอมจิต ชนะบุญ  กราบเรียนท่านประธานเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ     
รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี  ผู้บริหารที่เคารพค่ะ ดิฉันนางถนอมจิต ชนะบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตเรียนชี แจงเกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่นะคะ ญัตติที่ ๕.๘ ส าหรับสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร คืออาคารศูนย์กีฬา
เยาวชน นะคะ ที่เป็นพื นที่ที่ต่อเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการห้องศูนย์ยานยนต์ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ครับท่านสมาชิกเข้าใจนะครับ มันก็อยู่ในส่วนของช่างนะครับ เป็นส่วนของ
ประธานสภาเทศบาล   กองการศึกษา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขออนุมตัิ
ในญัตตินี เลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านที่สงสัยในญัตติที่ผ่านๆ มา ซึ่งท่านก็ได้ยกมือแล้ว และหากท่านมีข้อ
สงสัยหรืออะไรอย่างไร กรุณาสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง นะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติข้อ ๕.๘ นะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ 
๕.๘ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๖๘๐,๖๕๐ บาท/กอง
การเจ้าหน้าที่) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

(จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๖๘๐,๖๕๐ บาท/กองการเจ้าหน้าท่ี)  จ านวน ๑๘ เสียง   
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 



~ ๒๗ ~ 

 

 
 

๕.๙ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืนชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ 
บาท/กองคลัง) 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืน
ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท/กองคลัง) ขอเชิญเจ้าของญัตติครับ 
ท่านนายก ครับ 

 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
นายเทศมนตรี    ครับ ส าหรับญัตติที่  ๕.๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืนชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท/กอง
คลัง)   โดยมีหลักการดังนี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีบัญชีเงินฝากเทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๑๐๖๑๓-๓ จ านวนเงิน 
๑๔,๕๒๔.๗๖ บาท และเลขที่บัญชี ๔๐๙-๑-๕๐๒๕๕-๕ จ านวนเงิน ๖,๑๖๔.๑๑ บาท ซึ่งทั งสองบัญชีไม่มีใน
ระบบเงินฝากของเทศบาลฯ จึงได้ปิดบัญชีและน าฝากเป็นรายได้ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยน าฝากเข้าบัญชี เทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๑-๐๑๕๘๑-๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี    
  ๑. เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๑๐๖๑๓-๓ จ านวนเงิน  ๑๔,๕๙๕.๘๐  บาท   
  ๒. เลขที่บัญชี ๔๐๙-๑-๕๐๒๕๕-๕ จ านวนเงิน    ๖,๑๙๔.๒๗  บาท  
รวมเป็นเงินทั งสิ น  ๒๐,๗๙๐.๐๗ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)  
  ต่อมา ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม ได้ท าหนังสือแจ้งเทศบาลฯ ว่าบัญชีเงินฝาก
เลขที่ ๔๐๙-๐-๑๐๖๑๓-๓ เป็นของชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม และขอให้คืนเงินที่เทศบาลฯ ปิด
บัญชีและน าฝากเป็นรายได้แล้ว เป็นเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบ
สตางค์)   ตามบันทึกขอคืนเงินฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  

เหตุผล เนื่องจากบัญชีเงินฝากเลขที่ ๔๐๙-๐-๑๐๖๑๓-๓ ไม่ใช่บัญชีเงินฝากของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จึงขอถอนคืนเงินรายรับและส่งคืนชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม จ านวนทั งสิ น 
๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหา้ร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) ทั งนี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการ
จ าหน่ายหนี สูญ ข้อ ๙๖ (๒) “ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน”  ขอน าเรียน
สภาครับผม 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  



~ ๒๘ ~ 

 

ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองฝ่าย ที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืนชมรมบาสเกตบอล
จังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท/กองคลัง) กระผมขออนุญาตชี แจงต่อที่ประชุมสภาอันทรง
เกียรติสักเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากช่ือของนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี ด้วยนะครับ 
เนื่องจากชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม ได้ขออนุญาตจดจัดตั งเป็นชมรมต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ตั งแต่ปี ๒๕๔๔ แล้วก็ได้เปิดบัญชีในนามชมรมบาสเกตบอลมหาสารคาม แล้วก็ได้มีการระดมทุนเพื่อเข้าบัญชี 
และสนับสนุนกีฬาทุกปีตลอดมา ทั งเข้าบัญชีบ้างไม่เข้าบ้าง และต่อมาเมื่อปี ๕๔ จนถึงปัจจุบันบัญชีไม่มีการ
เคลื่อน นะครับ ซึ่งชมรมบาสเกตบอลได้สถานที่ตั งตอนนั นคือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทางธนาคารกรุงไทย 
จึงเข้าใจผิดว่าชมรมนั นเป็นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าใจว่า สตง. เข้า
เทศบาล แล้วให้เทศบาลนั น ไปปิดบัญชีแล้วก็ตรวจสอบบัญชีต่างๆ เพราะฉะนั นทางธนาคารกรุงไทยจึงให้ท า
การปิดบัญชี ซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเงินจ านวนนี เป็นของเทศบาล ก็ตกมาเป็นของเทศบาลเป็นรายได้ของ
เทศบาล ดังนั นถ้าจะเอาเงินกลับคืนต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลเป็นล าดับต่อไป ก็ขออนุญาตชี แจงต่อสภา
อันทรงเกียรติเล็กน้อยเพียงเท่านี ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เพราะไม่ใช่เงินของเราเราก็ต้องคืน
ประธานสภาเทศบาล   เขาไปนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไมครับ –ไม่มี- นะครับ เชิญ
ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ 
๕.๙ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืนชมรมบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท/กอง
คลัง)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติจ่ายขาด 
  เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งคืนชมรมบาสเกตบอล 
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จังหวัดมหาสารคาม จ านวนเงิน ๑๔,๕๙๕.๘๐ บาท/กองคลัง)  จ านวน ๑๘ เสียง  
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
๕.๑๐ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติการส่งมอบพ้ืนท่ีสาธารณูปโภค

หมู่บ้านอยู่เจริญ/ส านักช่าง 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติการส่งมอบพื นที่สาธารณูปโภคหมู่บ้านอยู่เจริญ/ส านักช่าง  ขอเชิญ
เจ้าของญัตติครับ ท่านนายก ครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ขอเสนอ
นายกเทศมนตร ี   ญัตติการส่งมอบพื นที่สาธารณูปโภคหมู่บ้านอยู่เจริญ/ส านักช่าง โดยมี
หลักการ ดังนี   เนื่องจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้มีนโยบายจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื นที่ดินจังหวัด ซึ่งได้รวมพื นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระยะที่ ๒ และมีแนวเขตในการก่อสรา้ง
ถนนผังเมืองสาย ค.๒ และ ค.๓ โดยถนนผังเมืองสายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการก่อสร้างถนนผัง
เมืองภายในหมู่บ้านอยู่เจริญ ประกอบกับปัจจุบันมีโครงการจัดรูปที่ดิน ผ่านถนนภายในหมู่บ้านอยู่เจริญ เพื่อ
ความเจริญเติบโตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นต่อสังคม ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอส่งมอบพื นที่
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นพื นที่สาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคามในการบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เหตุผล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัย
ในเขตเทศบาลฯ และตามที่หมู่บ้านอยู่เจริญคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านอยู่เจริญ ขอส่งมอบพื นที่
สาธารณูปโภคหมู่บ้านอยู่เจริญให้แก่เทศบาลฯ อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอจดทะเบียนการบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภา เพื่อรับมอบ น ามาปรับปรุงและบ ารุงรักษาพัฒนาให้มีความสวยงามสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป  จึงน าเรียนสภาครับผม 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้อ านวยการส านักกอง/ฝ่าย ที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ญาณ
สิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ หมู่บ้านอยู่เจริญเป็นชุมชนธัญญา ๔ ซึ่งตามถนนที่จะส่ง
มอบเทศบาลนั น แต่เดิมเป็นของผังเมืองเดิม ตอนนั นกรมโยธาธิการและผังเมืองมาสร้างถนน แล้วก็ตกลงว่าจะ
ท าถนน แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หมู่บ้านอยู่เจริญ แต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้ท า เนื่องจากติดอะไรก็ไม่ทราบนะ
ครับ ท าให้หมู่บ้านอยู่เจริญขาดการพัฒนาดูแล เรื่องถนนหนทาง เกาะกลางถนนและสวนสาธารณะ ทาง
หมู่บ้านอยู่เจริญก็ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมา ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั นการส่งมอบคืนกระผมไม่ติดขัดติดใจอะไร เรื่องการส่งมอบ
ให้กับเทศบาล เพื่อให้การดูแลให้กับพี่น้องหมู่บ้านอยู่เจริญนะครับ แต่ผมสงสัยในโครงการ ถ้าสมมติว่ามี
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โครงการอื่นที่สร้างเสร็จแล้ว จะมอบถนนหนทางให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแล ผมว่าบางทีเราจะมาตั งแผน
งบประมาณเพื่อที่จะมาดูแลต่อไปนั น ก็กว่าจะได้งบประมาณก็นาน เพราะฉะนั นเบื องต้นหากเกิดว่าโครงการ
ต่างๆ ทุกหมู่บ้านทุกโครงการในเขตเทศบาล ถ้าสมมติว่าโครงการอื่นๆ ที่เขาจะมอบให้เทศบาลนั น เขาต้องมี
งบมาช่วยเหลือเบื องต้นก่อนไหม ผมไม่ติดขัดว่าท่านจะรับมอบหรือไม่ แต่ว่ากว่าเทศบาลจะมีงบประมาณตั ง
งบมาซ่อมแซม งบประมาณขึ นมาปรับปรงุถนนลาดยางให้สวยงาม พร้อมกับปรับปรงุสวนภูมิทัศน์เปน็ปอดของ
ชุมชน ก็ต้องใช้งบประมาณ เพราะฉะนั นโครงการต่างๆ เหล่านี นะครับ น่าจะมีงบประมาณช่วยเทศบาลใน
เบื องต้นรึเปล่า ขออนุญาตถามในเรื่องนี นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็บริเวณหลังวัดป่าประชาบ ารุง ที่ตรงนั นชาว
หมู่บ้านมั่นคงก็ยังไม่มีไฟแสงสว่าง เนื่องจากบริเวณดังกลา่วยังไม่มอบใหเ้ทศบาล เพราะฉะนั นเรื่องนี ก็อยากจะ
ฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายก หมู่บ้านมั่นคงก็ต้องการเช่นนั นเหมือนกัน ท่านก็อย่าลืมที่ท่าน
รับปากพี่น้องประชาชนเอาไว้ กราบขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณสิทธิพร มูลศรี ผู้อ านวยการ
ประธานสภาเทศบาล   ส านักช่าง ครับ 
นายสิทธิพร มูลศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ     
ผอ.ส านักช่าง    ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานเทศบาลที่เคารพครับ ผมสิทธิพร มูลศรี ผู้อ านวยการ
ส านักช่าง ครับ ตามที่ท่าน สท.วิทยา ที่ได้พูดถึงก็เป็นประโยชน์นะครับ เพราะเราก็มีหลายหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี นะครับ แต่ก่อนท่านที่ท าหมู่บ้านจัดสรรนะ ก็ต้องมีพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินอยู่แลว้ นะครับว่า ถนนจะกว้าง
เท่าไร อย่างไร ก็ฝากด้วยว่าการจัดซื อหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องนึกถึงเรื่องเหลา่นี ด้วยนะครับ นอกจากเรื่องนี แล้ว ก็
ยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ผู้จะซื อหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ นะครับ เอามาพิจารณา
ร่วมกัน เราถามว่าทุกหมู่บ้านยกให้หมดได้ไหม อันนี เรื่องจริงนะครับ เป็นข้อเท็จจริง กฎหมายว่าไว้ว่าเพราะ
เรื่องนี คงเป็นไปไม่ได้ ว่าแต่ล่ะหมู่บ้านเป็นมาอย่างไร ถ้าหมู่บ้านใหญ่ๆ เขาท าได้มาตรฐาน ก็ยังไม่มีใครยกให้
เทศบาลนะครับ เพราะว่าเขามีการบริการที่ดี ดูแลอย่างดีมียามรักษาความปลอดภัย ถ้าได้มาตรฐานก็ไม่ยกให้ 
แตถ้่าหากว่าการบริการสาธารณะที่จะเกีย่วข้องกับท้องถ่ินเรา สมมติว่ามีหมู่บ้านซึ่งถนนก็จ าเปน็ต้องผา่น มันมี
ความจ าเป็นที่สามารถเกี่ยวข้องกัน นี เราจะต้องพิจารณาๆ เป็นกรณีๆ ไป เหมือนกันนะครับ ที่นี มาเข้าเรื่อง
หมู่บ้านอยู่เจริญนี นะครบั เผอิญหมู่บ้านอยู่เจริญผังเมืองจะผ่าน ตามที่ท่านนายกอ่านไปแล้วนะครับ และมี ค๒ 
ค๓ ไปผ่านนะครับ แล้วก็มีโครงการจัดรูปผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อจัดรูปผังเมืองมา มันเลยรวมหมู่บ้านนี 
ออกไป โดยรับปากว่าจะด าเนินการให้ รถต่างๆ ก็ว่ิงผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนี ตลอดเนื่องจากทะลุได้ จนชาวบ้าน
เดือดร้อนเนื่องจากถนนช ารุด ซึ่งเป็นโครงการผังเมืองผ่านไปด้วยมันก็เป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว และมันไป
ปรากฏอยู่ในกฎหมาย ๒-๓ ฉบับ ว่าการโอนทรัพย์สินที่ดนิให้เป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะประโยชน์ 
กรณีของหมู่บ้านเป็นกรณีพิเศษ  ไม่เหมือนการโอนที่ดินทั่วไปนะครับ อาจจะไม่เข้าสภาก็ได้ โอนด้วยปากเปลา่
ก็ได้ แต่ก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าถนนดังกล่าวนั นเป็นถนนภาวะจ ายอมของหมู่บ้าน ซึ่งมีเงื่อนไข เพราะฉะนั นมี
เงื่อนไขก็เลยบอกว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ถ้าจะยกเลิกการดูแลจะต้องผ่านมีผู้รับโอนและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้รับโอน หมู่บ้านอยู่เจริญก็ท าดี โดยมีการจัดตั งนิติบุคคลหมู่บ้าน มีทรัพย์สินมีเงินอะไร จนมาถึง
ผังเมืองที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านอยู่เจริญคณะกรรมการหมู่บ้านไปไม่ไหวแล้ว จึงไปที่ดินขอโอนถนนผังเมืองและ
โยธา ซึ่งขอโอนทุกเรื่องกับกรมที่ดิน กรมที่ดินบอกว่ายกเลิกไม่ได้  เป็นเงื่อนไขของกรมที่ดินนะครับ ว่าถ้าจะ
ยกเลิกท่านจะต้องมีผู้รับโอนเสียก่อน เป็นข้อกฎหมายเป็นกฎระเบียบกฎกระทรวงที่ออกมา พ.ร.บ.จัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๔๔  เพราะฉะนั นมันจึงท าไม่ได้ ถ้าเป็นหมู่บ้านเฉยๆ ก็ยกให้ไปเลย 
คณะกรรมการบอกว่าจะยกเลิกแล้วเพราะไม่มีใครดูแล เงินก็มีครับ ยกเลิกไม่ได้ครับ ก็ติดตัวนี  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ ที่ยังไม่ยกเลิกนะครับ ในการอุทิศที่ดินให้กับ อปท. 
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หากมีเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล มีเงื่อนไขไหมถ้าเราปรับปรุง มีการใช้งบประมาณ มี
การใช้เงินใช้อะไรต่างๆ เหล่านี  ก็ต้องแจ้งให้ทางสภาทราบ เพราะฉะนั นไม่ว่ากฎหมายฉบับไหน จึงลงมาสู่ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสภาของเรา เพราะว่าเป็นถนนภาวะจ ายอม เป็นกรณีที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่ยกที่ดินให้หลวงทั่วๆ ไป 
และตามที่ท่านวิทยาถามว่า หมู่บ้านมั่นคงได้จดเป็นหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติที่ดินหรือไม่ ก็ต้องมาดู
อันนี อีกนะครับ ผังเมืองผ่านถนนได้มาตรฐานหรือไม่ คงไม่เข้าสู่การจัดสรรตาม พ.ร.บ. สมัยนั นอาจจะเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาช่วย ซึ่งต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป เพราะฉะนั นหลายเรื่องครับ แต่ละกรณีมีคน
ถามว่ากรณีที่ไฟฟ้าสาธารณะดับในหมู่บ้านดับเราไปท าได้ไหม ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ถ้าประชาชนเข้าไป
ใช้สอยเกินสิบปีขึ นไป มันก็เป็นสาธารณะโดยปริยาย แต่บางแห่งเทียวไปเทียวมาเกินสิบปีก็ไม่เป็น เพราะเขียน
ป้ายไว้ว่าที่ส่วนบุคคล แค่ป้ายเดียวมันก็ไม่เป็นนะครับ เพราะฉะนั นแต่ละเรื่องแต่ละอันต้องพิจารณาเป็น
กรณีๆ ในกรณีที่เป็นทางสาธารณะหรือไม่ เราเข้าไปท าได้หรือไม่ แต่เข้าไปท าได้ในทางกฎหมายมีกรณีเดียวคือ 
พ.ร.บ.รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงทางในหมู่บ้านจัดสรร หมายถึงว่ามีต้นไม้รกรุงรัง 
มีขยะที่ไม่สะอาดตา ไม่ว่าถนนนั นจะเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ไม่ว่าถนนนั นจะเป็นอย่างไร เป็นหน้าที่ของเรา
ต้องเข้าไปช่วยประชาชนนะครับ ในส่วนของการบริการสาธารณะเป็นหลัก ถึงยังไงประชาชนในหมู่บ้านก็เป็น
ประชาชนในเขตเรานะครับ เราต้องเข้าไปดูแล เพราะฉะนั นของกฎหมายของหมู่บ้าน ยังเป็นหมู่บ้านจัดสรร
ต้องท าตามระเบียบนั น ก็จะต้องน าสู่สภาเทศบาล ขอบคุณครับท่าน  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล ก็พอจะเข้าใจนะครับ ถ้าสงสัยอย่างไรก็ไปหา
ประธานสภาเทศบาล    ท่าน ผส. ได้นะครับ เพราะท่านแม่นเรื่องกฎหมายนะครับ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ 
๕.๑๐ ญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติการส่งมอบพื นที่สาธารณูปโภคหมู่บ้านอยู่
เจริญ/ส านักช่าง  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตติการส่งมอบพ้ืนท่ี 

สาธารณูปโภคหมู่บ้านอยู่เจริญ/ส านักช่าง  จ านวน ๑๘ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ี 
กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่าน      
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองฝ่าย ที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ขออนุญาตท่านประธานสภา ก็ขออนุญาตที่ประชุมอันทรง
เกียรติแห่งนี  เพื่อพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันนะครับ เนื่องจากว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา จึงขออนุญาตเสนอผ่าน
ท่านประธานสภาถึงท่านผู้บริหาร เพื่อเพิ่มสัญญาณไฟจราจร จุดที่ ๑. แยกหลังวัดมหาชัย เนื่องจากจุดนี เป็น
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งมาก จุดที่ ๒. สี่แยกถนนนาควิชัยเช่ือมต่อถนนนครสวรรค์ ๓๗ หน้าวัดอภิสิทธ์ิ หน้า
ซอยบ้านท่านประธานสภานะครับ เนื่องจากว่าช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนจากถนนนาควิชัยไปทางวิทยาลัยอาชีวะ      
ที่จะข้ามถนนเส้นนี   ซึ่งถนนนครสวรรค์เป็นถนนหลัก ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนนั น หนึ่งอันตราย สองออกจากซอย
นั นล าบากมาก ท่านประธานสภาลองตั งเวลาแล้วก็ค านวณดูตอนช่วงเช้าช่วงเย็น นี คือจุดที่สองที่ผมจะขอ
อนุญาตน าเรียนท่านประธานสภา เพื่อให้เพิ่มจุดสัญญาณไฟจราจรในตรงนี  ซึ่งพี่น้องในชุมชนของท่านนั นคงจะ
ไม่ขัดข้องนะครับ หลายท่านก็ได้เรียกร้องมา เราตั งเฉพาะเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนก็ได้ครับ เราตั งเวลาได้เวลา
ปกติก็ให้เป็นไฟกระพริบเหลอืง  อันนี คือจุดที่สองนะครับ ส าหรับเส้นที่ผ่านไปหน้าวิทยาลัยอาชีวะไปกุดนางใย 
ตรงข้ามสะพานไปกุดนางใย  ทางซ้ายก็มีรถเลี ยวขวา แต่ตรงเลนซ้ายมันผ่าน ความจริงถ้าจะระบายการจราจร
ไม่ให้ติดขัด ช่วงเช้าต้องมีเลนซ้ายให้ว่ิงผ่านได้ตลอด แต่มันติดเสาไฟอยู่ ท่านประธานสภาอยู่ตรงนั น ผมเห็น
ท่านไปยืนอยู่กุดนางใยจะไปท าอะไรก็ไม่รู้บ่อยๆ นะครับ  ฝากหน่อยนะครับว่า เลนซ้ายท่านควรจะให้ผ่าน
ตลอดในช่ัวโมงเร่งด่วน  หรือให้รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ว่ิงซ้ายตลอดได้ อันนี จะบรรเทาการจราจรได้มากนะครับ 
ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนนะครับ นี คือจุดที่หนึ่งนะครับ และจุดต่อไปคือสามแยกวาปีปทุม ที่จะมุ่งหน้าไปร้อยเอ็ด 
ก็ต้องท าเลนซ้ายให้ว่ิงได้ตลอด ผ่านตลอด ไม่ต้องกลัวไฟแดงหรอกครับ เพราะว่าตรงนั นมันไม่อันตราย ถ้าเลน
ซ้ายมันว่ิงได้ตลอดมันจะบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของพี่น้องประชาชนได้สะดวกมากขึ นครับ 
ส าหรับสัญญาณไฟจราจร จุดที่ ๓. เส้นทางออกจากบ้านแมด(สามแยกบ้านแมด) บ้านแมดตอนเช้า ซึ่งเป็น
ถนนเนิน ถ้าใครขับรถไม่เก่งก็อันตราย เวลาจะออกมารถว่ิงเร็วมาก เพราะเป็นถนนกว้างและเป็นถนนหลัก 
เพราะฉะนั นตรงนี ถ้ามุ่งหน้ามาจากร้อยเอ็ดเข้าเมือง เลนซ้ายก็ไม่ต้องให้ท่านปิดการจราจรไม่ต้องตั งสัญญาณ
ไฟจราจร(ถ้ามาจากร้อยเอ็ดนะครับ) ให้ผ่านตลอดได้เลยเข้าเมือง แต่ว่าในช่ัวโมงเร่งด่วน ท่านสามารถตั งไฟให้
พี่น้องออกจากบ้านแมดได้สะดวกและปลอดภัยนะครับ และจุดสุดท้ายขออนุญาตท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ท่านผู้บริหาร บ้านค้อใหญ่ช่วงเช้าพี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองที่จะไปส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนบ้านค้อ ต้อง
ไปกลับรถที่หน้าบริเวณซุ้มประตูทางเข้าเมือง ไปกลับรถตรงนั นอันตรายมาก เนื่องจากถนนแจ้งสนิทที่จะ
ไปบรบือ รถทางตรงก็ไม่ค่อยยอมนะครับ พี่น้องที่ออกจากบ้านค้อใหญ่จะไปท างานหรือไปส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียน  ต้องเสี่ยงดวงเอาในแต่ละวัน  เพราะฉะนั นฝากท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร ดูแลด้าน
การจราจรสัญญาณไฟจราจรตรงจุดนี ด้วยนะครับ อีกเรื่องนะครับ ถนนนาควิชัยช่วงสี่แยกโอทอปมาสี่แยก
ชุมสายโทรศัพท์ สี่แยกโอทอปไปหลังวิทยาลัยเทคนิค ถนนเส้นนี เป็นถนนที่กว้างมากกว่าหกเมตร  ซึ่งตามหลกั
ตามแบบแปลนของท้องถ่ินเรานี  ถ้าถนนเกินหกเมตรสามารถตั งเสาไฟฟ้าได้ทั งสองข้าง ตอนนี มีเสาไฟฟ้าอยู่
ข้างเดียวและห่างกันมาก ถนนนาควิชัยโดยเฉพาะช่วงหลังโรงเรียนผดุงนารี พร้อมกับมีต้นไม้ปกคลุมเยอะ 
อยากจะขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร นะครับ ควรตั งเสาไฟแอลอีดีเพิ่มทั งสองฝั่ง เฟส
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แรกท่านอาจจะเอาช่วงหลังโรงเรียนผดุงนารีก่อน เฟสที่สองจากโอทอปถึงเทคนิค แตถ่นนเส้นนี ให้เป็นถนนใน
เมืองนะครับ ให้เป็นถนนสวยงามถนนปลอดภัยครับ ตอนเย็นท่านเดินไปดูก็ได้ ว่ามันเหมาะสมในเขตเทศบาล
หรือไม่ ก็พี่น้องร้องเรียนมาเรื่องนี เยอะ ถนนเส้นนี ควรเป็นถนนที่สว่างไสวนะครับ ถ้าท่านท าแล้วจะเห็นความ
แตกต่างอย่างสิ นเชิงนะครับ แล้วก็ถนนมหาชัยด าริห์  ถนนจุฑางกูร  ถนนคูผนังเส้นที่ไปทางวัดป่าวังน  าเย็น  
ผมเคยท าเส้นนี เสนอเป็นแผนบรรจุในแผนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ถนนมหาชัยด าริห์ตั งแต่สี่แยกโพธ์ิศรี
จนถึงสามแยกกาฬสินธ์ุ เป็นไฟโซเดียมทั งหมดแต่ว่าเรามาเปลี่ยนค าชี แจงเป็น LED ๖๐ วัตต์ ก็ได้ แล้วเอา
แผนตรงนั นมาเปลี่ยนค าชี แจงเอา ทั งถนนจุฑางกูร ถนนไปวัดป่าวังน  าเย็น ที่ท าไว้สามเส้น ท่านท าเป็นช่วงเปน็
ช่วงไปก็ได้ครับ อันนี มีอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าท่านเปลี่ยนแปลงค าชี แจง ก็เอาออกมาใช้ผ่านสภาได้
เลย คือถนนมหาชัยด าริห์ที่ท่านเหมรัช ท่านกุณโชติณัฏฐ์ ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่าน หลังวัดมหาชัยไปสี่
แยกวัดสามัคคีที่ท่านร้องเรียนมา ถนนมันกว้าง แล้วก็มีเสาอยู่ข้างเดียว มันสว่างไม่พอหรอกครับ เพราะฉะนั น
มันต้องเพิ่มอีกข้างหนึ่งให้มันสว่างให้เป็นถนนที่เห็นแล้วว่านี คือเมืองมหาสารคาม  แล้วพี่น้องที่ออกมากวาด
ถนน ออกมาเก็บขยะ มาออกก าลังกาย เขาก็จะได้ดูว่าปลอดภัยต่อเมืองมหาสารคาม นะครับ นี คือสิ่งที่ผมจะ
ขออนุญาตที่ประชุม และส าหรับเรื่องที่ท่านผู้บริหารตั งใจที่จะแก้ไขปัญหาจราจร   และต้องขอบคุณที่ท่าน
สนใจบริเวณริมคลองสมถวิล บริเวณริมคลองสมถวิล เป็นหน้าเป็นตาเป็นที่ท ามาหากินของนักการเมือง ที่จะ
ท าภูมิทัศน์ จะท าตรงนั นตรงนี  แล้วก็หลายยุคหลายสมัยมาแล้ว ทั งตัดต้นไม้และอันนั นอันนี ก็ไม่ถูกใจคน ซึ่ง
เป็นที่รองรับน  าเพื่อไม่ให้น  าท่วมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เห็นท่านผู้บริหารคนปัจจุบันท่านได้ไปส ารวจดู
แล้วนะครับ การแก้ไขปัญหาจราจรโรงเรียนพระกุมาร โรงเรียนอนุบาล ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน มีช่วงเดียวคือถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ไปทางชุมชนศรีมหาสารคามได้  สี่แยกตรงโรงพยาบาลมหาสารคามไปจนถึงสุดคลอง
ฝั่งทิศตะวันตกผังเมืองนะครับ ตอนนี ท่านก าลังศึกษาออกแบบ  ผมทราบว่าก าลังอยู่ในช่วงก าลังศึกษา
ออกแบบในการท าถนน หากพี่น้องเห็นคงจะดีใจมาก ในการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน ซึ่งจุดนี อยากจะให้ท่านผู้บริหารแก้ไขปัญหาด้านการจราจรด้วยครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ  
 
นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ และท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
สมาชิกสภาเทศบาล      เกียรติทุกท่านครับ ผมขอประท้วงนะครับว่า ที่ท่านวิทยาพูดก็ไม่ถูกนะครับ
ว่าเส้นคลองสมถวิลเป็นที่หากินของนักการเมือง ผมว่าตรงนี ท่านพูดไม่ถูกนะครับ ขออนุญาตให้ถอนค าพูดด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอให้ท่านวิทยา ช่วยถอนค าพูดที่ว่า “นักการเมืองหากินในทางการเมือง” 
ประธานสภาเทศบาล   ถอนไหมครับ –ไม่ถอนนะครับ- ช่วยบันทึกในรายงานการประชุมด้วยนะ
ครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน สืบเนื่อง
จากตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อกี  กระผมขอน าเรียนว่าเส้นที่เพื่อนสมาชิก ขออนุญาตไฟจราจรนะ
ครับ ระหว่างบ้านค้อใหญ่ไปค้อน้อยมันเป็นจุดอันตรายนะครับ เพราะว่ามันเป็นทางโค้ง ถ้าเกิดจะตั งไฟจราจร
ตรงนั นนะครับ เห็นควรไปตั งตรงแยกปทุมวันดีกว่านะครับ เพราะว่าตรงนั นต่อไปก็จะเป็นสี่แยกใหญ่ จะได้ใช้
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ประโยชน์ต่อเนื่องต่อไปนะครับ  จะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยๆ นะครับ ส าหรับเรื่องที่สองนะครับ คือสามแยกวาปี
ปทุม ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนใช่ไหมครับในการระบายรถ ถูกครับ แต่ว่าช่วงเวลากลางคืน รถมาทั งสองฝั่ง แล้วมัน
เกิดอันตรายได้นะครับ ก็ขอให้ใช้สัญญาณจราจรแบบนี ต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญคุณเหมรัช ลีลา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายเหมรัช  ลีลา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล  ส าหรับกระผมอยากจะเสนอ เกี่ยวกับเรื่องโครงการของพื นฐาน โดยเฉพาะถนนผดุง
วิถีในช่วงระหว่างสะพานท่าหว้า ไปถึงจุดแยกไปวังน  าเย็น เราจะเห็นว่าบริเวณนี ถ้าเราจะมาจากทางท่า
ประทาย ถนนจะกว้างเป็นสี่เลนนะครับ ถ้าไปถึงจุดนั นก็จะเป็นคอคอดแคบเข้านะครับ รวมทั งการระบายน  า 
ร่องระบายน  าก็ไม่มี ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าให้มาท าร่องระบายน  าให้หน่อย แล้วก็ขยายแนว
ถนนให้มันสอดรับกับถนนมาจากบ้านท่าประทาย จะได้กว้างขึ น ประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้สะดวกขึ น นะ
ครับ อีกประการหนึ่งคือ ไฟส่องสว่างก็มีทางด้านเดียวที่ทางวิทยาลัยพยาบาลด้านทิศตะวันตก รู้สึกว่าไฟแสง
สว่างจะมืดๆ มัวๆ ทีนี ก็อยากจะเสนอให้ขยายแนวถนนให้มันสอดรับกับถนนที่มาทางบ้านท่าประทาย(บ้าน
เกิ ง) นะครับ ให้มันกว้าง แล้วมีเสาไฟฟ้ามีส่องสว่างที่เพียงพอ เพราะว่าในช่วงนี จากตะวันแดงมา โดยเฉพาะ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งเหลือเกิน นะครับ ก็อยากให้ขยายแนวถนนนะครับ ให้เป็นสี่เลนหรือให้มันกว้างขึ นนะ
ครับ สอดรับกับถนนตรงโน้น เข้ามามันจะได้ไม่เป็นคอขวด แล้วก็จัดท าร่องระบายน  าให้มันลงตรงสะพานท่า
หว้าก็ได้นะครับ ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร นะครับ คิดคร่าวๆ ประมาณ ๕๐๐ เมตร จากสี่แยกวัดป่าวังน  าเย็น
นะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับท่าน ทีนี อีกเรื่องหนึ่งคือถนนจุฑางกูร เพราะว่าถนนจุฑางกูร ดูท่านได้ท าตรงทาง
โค้ง เห็นท าใหม่ๆ มาเป็นขยายแนวถนน ที่นี มันได้นิดเดียว แล้วก็อยากให้มันยาวตลอด เพราะว่าขรุขระมาก
เหลือเกินนะครับ รถสวนกันยากล าบากนะครับ อยากให้ถนนเส้นนี เป็นถนนลาดยางเป็นแอสฟัลติกส์ได้ไหม
ครับ ตลอดแนวเลย เพราะว่าถนนเส้นนี เป็นถนนที่รองรับการจราจรที่แอดอัดจากในเมือง จัดท าให้สวยงาม 
ลาดยางให้เรียบร้อย รวมถึงร่องระบายน  าที่ยังไม่มีบางด้าน ก็อยากจะให้เสริมร่องระบายน  าให้ด้วยครับ ก็ฝาก
ไว้เท่านี นะครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะหารือไหมครับ ญัตติที่เสนอมาซึ่งเข้าอยู่ในระบบของ
การประธานสภาเทศบาล    บริหารของท่านนายกอยู่แลว้ ว่าจะ พัฒนาเมืองไปในลักษณะไหน 
ขอให้ท่านนายกชี แจง เชิญครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี   ส าหรับเรื่องของความแสงสว่าง บริเวณถนนมหาชัยด าริห์ หรือถนนจุฑาง
กูร วันนี ทางฝ่ายช่างได้จัดซื อโคมประเภทแอลอีดีจ านวนหลายพันอันนะครับ ตอนนี คิดว่าน่าจะเก็บให้หมดนะ
ครับ ไม่มีหรอกว่าที่เราจะไม่พัฒนาในเรื่องแสงสว่างต่างๆ เรามีแผนที่จะรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนของ
ค้อน้อยจุดกลับรถนี ก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อย่างที่ท่านสท.ฤทธิรงค์บอกนะครับ ถ้าอย่างไรก็เข้ามา
ประชุมกันแล้วมาช่ังน  าหนักเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เรื่องนี ก็คิดพิจารณาอยู่แล้วนะครับ 
ส่วนสถานที่ต่างๆ ที่เลี ยวซ้ายหรืออะไรยังไง จริงๆ แล้วตรงที่สามแยกบริเวณอาชีวะนั น ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี ยว
ซ้ายผ่านตลอดนะครับ ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก็จะทราบ ยกเว้นเฉพาะอาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่
ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ  ส่วนที่อื่นๆ กระผมก็ดูแล้วมันได้อยู่ในโครงการที่ผมดูแลเกือบทั งหมดอยู่แล้ว
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นะครับ ทั งเรื่องการศึกษาหรืออื่นๆ  กระผมต้องขอบพระคุณมากนะครับ  ที่ให้ค าแนะน า ค าชี แนะเพิ่มเติม ให้
ฝ่ายบริหารได้มาดูจุดที่เราอาจจะมีการตกหล่นไปนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับ ที่วันนี ไดใ้ห้
การสนับสนุนญัตติของผมนะครับ ก็ไม่มีอะไร ก็ขอขอบคุณมากๆ นะครับ ก็ขอขอบพระคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ก็เป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้ว ที่จะพัฒนาเมืองมหาสารคามที่ได้พูด
ประธานสภาเทศบาล     เอาไว้ให้เจริญก้าวหน้านะครับ ท่านวิทยาคงพอใจแล้วล่ะ ซึ่งแต่ละจุดเป็น
จุดส าคัญทั งนั น ไม่มีอะไรนะครับ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  ๑๓.๔๐ น. 
 
 
 


