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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันพุธที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ......................................................  
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสมศักดิ ์  รักษาพงษ ์  ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๒. นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๓. นายวิจิตร   พรรณะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๔. นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๕. นางทองใส   นาคคันธร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๖. นายบัณฑิตย ์  สิงหมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๗. นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๐.  นายเหมรัช  ลีลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๑.  นางเสาวนีย์  สวงโท   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๒.  นายบุญเรือง  แสนผุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๓.  นายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๔.  นางสวาสดิ์  อานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๕.  นายผจญภัย  มาอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๖.  นางสาวมุกดา คุณารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๗.  นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๘.  นายวาที  โพธินาม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๙.  นายสายยันต ์ ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๒. นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๓. นายกมล   ตราชู   รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๔. นายธัญสุต  บริหารธนวุฒิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๕. นายจุลจิตร  ยนต์ตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๖. นางสาวพริมา  พัสดุรีนนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
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๗. นายศิริชัย  ศิริไปล์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายอรรถพล  แก้วมนตรี  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช  ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายน าโชค  ใจทาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายสวัสดิ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางเพ็ญนี  สุค าภา   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๓. นายปราการ  สุโพธ์ิค า   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔. นายยุทธพงษ์  อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๖. นางถนอมจิต  ชนะบุญ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๗. นายสมบัติ  สันค า   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๘. นายคณภัทร  บุญศรี   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
๑๙. นางสุดาวรรณ จิตรสม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
๒๐. นางพัชรี  ดีสนิท   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
๒๑. นางดรุณี  โยวะผุย   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๒. พ.จ.อ.อ านาจ  ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๓. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท. 
๒๔. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
๒๕. นายนิติกรณ์  แสงจันดา  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๒๖. นางสาวศรัญญา สมศรี   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (Facebook Live) 
๒๗. นายพลวัฒน์  เทพบุรี   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (VDO/ Facebook Live) 
๒๘. นายสาคร  จันทร์เครืออ้น  นักการ 
๒๙. นางสาวเพ็ญศิริ บุญอุดม   พนักงานจ้าง สป. 
๓๐. นางภาวด ี  การด ี   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๓๑. นางสมปอง  สารภักดี   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๓๒. จ.ส.อ.นิคม  อภัย   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
๓๓. นายธนินทร์  ทุมนาม   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๓๔. นายวิทยา  จันทร์พิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๕. นางสาวอริสรา เค้าแคน   นักศึกษาฝึกงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓๖. นายธนพล  บัวพันธ์   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (เครื่องเสียง) 
๓๗. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพน่ิง) 
๓๘. นางจิรัฐิพร  จงรักษ์   นักการ 
๓๙. นายนพวัต  พรมดา   พนักงานเทศกิจ 
๔๐. นายสันต์  เจริญบุญ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพนิ่ง) 
๔๑. นายเรวัตร  อาจภิรมย์  ประธานตลาดห้าแยก 
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๔๒. นางสาวศศิอร   เสริมประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
๔๓. นางณฐนน  สุขสด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 
๔๔. นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ช านาญการ 
๔๕. นายนพรัตน์  หันนะเว   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพน่ิง) 
๔๖. นางเมตตา  แพงจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
๔๗. นางสาวอุมาพร รินทะรึก  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๔๘. นายยศศิริ  ประภาร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

 
เปิดประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุขสรร  อนุแก่นทราย ขออนุญาตที่ประชุมครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การประชุมสภาเทศบาลเมือง 
หน.ฝ่ายประสานงาน อปท.       มหาสารคาม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าวันที่  
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วันนี มีญัตติที่ส าคัญจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขณะนี ได้เวลาใน
การ ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ
ด าเนินการประชุมสภาต่อไปครับ  กราบเรียนเชิญครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุม   ผมขอให้ที่ประชุมยืนขึ นเพื่อไว้อาลัย แด่คุณ
ประธานสภาเทศบาล แม่ท่านสท. ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ท่านได้เสียชีวิตลงจึงขอเรียนเชิญทุกท่านยืน
สงบนิ่ง  เพื่อไว้อาลัยครับ ได้เวลาการประชุมสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมัย
สามัญ  สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ท่านเลขานับองค์ประชุมครับ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
สมาชิกครบองค์ประชุมตามกฎหมายที่ก าหนดนะครับ ผมขอเริ่มประชุมเลยนะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑  แจ้งการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในวันนี มีการถ่ายทอดในระบบเสียงไร้สาย  
ถ่ายทอดสดทาง Facebook live  และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล  รวมทั งสื่อต่างๆ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายก็ขอให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภา
ท้องถ่ิน 
                                          ๑.๒  แจ้งประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๖/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งผ่านขั นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉบับแก้ไข ครั งที่ ๖/
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงช่ือ  นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
                                             ๑.๓  แจ้งสรุปรายงานผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี  โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ)       
ขอความร่วมมือเทศบาลด าเนินการตามขั นตอนและวิธีการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผล  จ านวน ๓ แบบ  ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั นต่ าการจัดบริการสาธารณะ  
ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๔  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส านักงาน ก.ก.ถ จะใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา  การ
จัดสรรเงินอุดหนุน  และใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวด อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยนั น  บัดนี 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้บันทึกข้อมูลครบ  จ านวน ๘ ด้าน  เรียบร้อยแล้ว  ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ)  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปตามหนังสือนัดประชุมแล้ว) 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบเรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลแจ้ง  และรับทราบการประกาศเทศบาล 
  เมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ฉบับแก้ไข  ครั้งท่ี  ๖  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ครั้งท่ีผ่านมา 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์       เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล               มหาสารคาม ครั งที่ผ่านมา เป็นรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั งที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เชิญคณะกรรมการครับ  
 
นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน      กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล      นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ ขอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี ครับ   สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม   สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มาปฏิบัติงานตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั งที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คณะกรรมการได้ตรวจร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๗ – 
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   เป็นเวลา  ๓  วัน  มีผู้เข้าประชุม ดังนี  ๑. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ๒. นาย
กุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน ๓. นางเสาวนีย์  สวงโท คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วได้มีมติแต่งตั งให้ 
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๑. นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน   เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายประดิษฐ์   อรรคฮาตศรี   เป็นกรรมการ 
๓. นางเสาวนีย์    สวงโท    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงมีมติให้น า
รายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป   ลงช่ือ นายกุณ
โชติณัฏฐ์   มะธิตะโน  ประธานกรรมการ     นายประดิษฐ์    อรรคฮาตศรี   กรรมการ  และ นางเสาวนีย์   สวงโท   
กรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอธิบายอีกครับ เชิญคุณเหมรัช  ลีลา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเหมรัช  ลีลา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายเหมรัช  ลีลา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
ให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า ๑๕ จากล่างขึ นมาแถว ๒ ตรงจุดค าว่าโรงเรียนบ้านแมด ผู้เคยเสนอ ให้ตัดค าว่า “ผู้”  
ออกเปลี่ยนเป็นค าว่าผม แล้วก็ไปที่หน้า ๑๖ ในบรรทัดที่ ๒ ที่บอกว่ามาโชว์โรง ให้ตัดค าว่าโรงออกนะครับ ไม่มี
ความหมาย ส าหรับผมก็มีเพิ่มเติมแค่นี ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  แก้ไขตามเลยนะครับ มีท่ านใดที่จะแก้ไขอีกหรือ ไม่ครับ ไม่มีผมจะขอมติ     
ประธานสภาเทศบาล  เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมครั งนี โปรดยกมือครับ 
ทั งหมด ๑๘  เสียงนะครับ   เป็นอันว่ามติที่ประชุมผ่านรายงาน     การประชุมเป็นที่เรียบร้อยครับ ครบก าหนดถูกต้อง
ตามระเบียบการประชุมสภาครับ ต่อไปผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมให้สมบูรณ์  และรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
เมื่อวันท่ี  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม    
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๘  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 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕  ข้อ๕.๑  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล           ขอเสนอญัตติโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม                  
(กองการศึกษา)  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เจ้าของญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี   ทุกท่าน  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
มหาสารคามโดยจะด าเนินการเปิดการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  ซึ่งได้ผ่าน
การจัดท าประชาคม  เพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนในการจดัตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ใน
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ณ  อาคารโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที่  มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๕  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เรื่อง  ขอส่งหนังสือ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
         หลักการ  เพื่อให้การจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ตามมาตรฐานที่  ๑   ข้อ  ๑.๒  
ด้านการจัดตั ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดประสงค์จะจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ดังนี    

๑)  จัดเวทีประชุมประชาคม  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเทศบาลด าเนินการไปแล้วเมื่อ
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ การประชาคมมีมติเห็นชอบให้จัดตั ง (รายละเอียดตามสรุปรายงานการประชุม
ประชาคมฯ) 
 ๒)  จัดท าโครงการและแผนด าเนินงานในการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขอความเห็นชอบสภาท้องถ่ิน  
(รายละเอียดตามโครงการและแผนการด าเนินงานจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม) 
 ๓)  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินให้จัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้วให้จัดท าประกาศจัดตั ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 ๔)  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในการจัดตั งศูนย์ฯ  เช่น  เปิดรับสมัครนักเรียน   
รับสมัครบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น 
 ๕)  รายงานการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื องต้นให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินทราบ  โดยส่งเอกสารการ
ประชุมสภาท้องถ่ินที่เห็นชอบให้จัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 ๖)  เมื่อเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จัดท ารายงานการจัดการศึกษา  จ านวนเด็กนักเรียน  บุคลากร  และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนแจ้งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
         เหตุผล 
 ๑) เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณลักษณะ  และสมรรถนะตามวัย  โดยองค์รวม
ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย 
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 ๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั ง  ๔  ด้าน  (ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา) 

 ๓) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพ 

 ๔) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี ยงดู  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบท  และ
วัฒนธรรมของชุมชน  สังคม  ในท้องถ่ิน 

๕) เพื่อส่งเสริมความรัก  เอื ออาทร  ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมท้องถ่ิน   
ดังนั น  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง -มหาสารคาม  เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
           
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารกองฝ่ายที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เขต ๒  ขออนุญาตท่านประธานที่จะอภิปรายสนับสนุนในการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน
เทศบาลโพธ์ิศรี ท่านประธานที่เคารพครับในการอภิปรายต่อไปเป็นการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาในการประชุมสภา 
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ไม่ได้เจตนาใส่ร้ายป้ายสีใคร หากวาจากระทบใคร บุคคลที่ ๓  กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ 
ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและขอท าหน้าที่ตามที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจให้โอกาสและขอบคุณท่านประธานสภา
และคณะผู้บริหาร ที่เปิดโอกาสใจกว้างให้สมาชิกอภิปรายกว้างขว้างในญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ญัตติที่ ๕.๑  เรื่องการขอจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั งที่เทศบาลโพธ์ิศรี จริงๆแล้วเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แยกออกจาก
โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี สมาชิกโปรดเข้าใจว่าน่ีคือเทศบาลที่ ๘  ไม่ใช่สาขาของเทศบาลโพธ์ิศรีเพราะฉะนั นแยกกันให้
ขาดนะครับเรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากรต่างๆจะบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในครั งนี  แยกจากกันโดยสิ นเชิงผม
ก็สนับสนุนการจัดศูนย์ในครั งนี อย่างยิ่ง เพราะว่าการพัฒนาบุคลากร เพื่อด าเนินการขออนุมัติกันในครั งนี ประมาณ
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั งนี  เรื่องที่ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอนตอนนี ท่านตั งงบประมาณใช้ที่ ๘๐ คนผมเข้าใจ
ว่า ๘๐ คนนั นท่านจัดใว้  ๔ ห้องห้องละ ๒๐ คน ส าหรับเด็กเล็กจัดตั งศูนย์ถ้างบประมาณรายหัวประมาณ ๑๗๐๐ 
บาท/คน/ปี  แล้วก็ค่าอาหารกลางวัน  ๘๐ คน x๒๖๐ วัน วันละ ๒๑บาท/วัน ปกติทั่วไปก็ประมาณนี เห็นเด็กประถม-
อนุบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขนาดนี ก็อยู่ประมาณ ๑๘-๒๑ บาท ก็ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ค่าอาหารเสริมเรื่องนมของ
นักเรียนที่ท่านตั งไว้ ๒๔๕ วัน แต่ค่าอาหารกลางท่านตั งไว้ ๒๖๐ วันเพราะฉะนั นท่านทานอาหาร ๒๖๐ วัน ท่านจะดื่ม
นม ๔๔๕ วัน ท าไมไม่ตรงกันไม่ทราบอันนี ขอให้ท่านได้ตอบในที่ประชุมตามล าดับตามที่ผมอธิบายแล้วนะครับแล้วก็
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กก็ ok นะครับ ส่วนล าดับค่าเงินเดือนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ๘ คน จ านวน ๔ ห้องเรียน
แสดงว่า...  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขออนุญาตนะครับคุณวิทยา  กรุณาสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับเวลาพูด 
ประธานสภาเทศบาล  



   ~ ๘ ~ 
 

 

นายวิทยา ญาณสิทธิ์ ผมฉีดวัคซีนแล้วครับท่านประธานสองเข็มแล้ว เหลือเข็มที่สาม ไม่เป็นไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  สามเข็มก็ตายได้ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์  สวมแล้วครับล าดับที่ ๕ นะครับเรื่องค่าตอบแทนครูพี่เลี ยงจ านวน ๘ คน ๔ ห้องเรียน
สมาชิกสภาเทศบาล       ก็ห้องละ ๒ คนก็ ๑ ห้องเรียน ก็ ๑ ต่อ ๑๐ ในจุดนี ผมเข้าใจว่าครูพี่เลี ยงนี  ๑๐,๐๐๐ บาท 
ผมตั งข้อสังเกตว่าอันดับแรกไม่จบปริญญาตรีแน่นอนถ้าจบปริญญาตรีขั นต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ ถ้าการรับบุคลากรด้านนี เป็นเรื่องส าคัญมากเพราะว่าเป็นงานใหม่งานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่หนักนะครับ  เรื่อง
การรับบุคลากร ด้านนี ผมจึงขออนุญาตย  านะครับว่า ต้องรับคนที่เรียนรู้ด้านจิตวิทยามาเป็นอย่างดี ขอฝากเรื่องนี       
มีโรงอาหารนะครับ มีนักการภารโรงประจ า นักการภารโรงถ้าตั งศูนย์ใหม่ ตอนนี ผมยังไม่มีความจ าเป็นว่าส าหรับปีนี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จปีหน้าปลายปีนี ใช่ไหมครับท่านประธานพอปีนี นักการภารโรงคงต้องขอความร่วมมือไปที่
โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรีใช้บุคลากรโรงเรียนโพธ์ิศรีไปก่อนได้ ปีหน้าท่านค่อยตั งงบประมาณเหมือนกับครูพี่เลี ยงที่ตั ง
เอาไว้ปีนี รับกี่คนปีหน้ารับอีก ๔ คน นักการภารโรงก็คงจะเช่นกัน ซึ่งส่วนต่อไปนะครับเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์
การศึกษา ท่านตั งไว้ ๑,๑๔๑,๘๐๐ บาท อันนี ท่านไม่ได้แสดงรายละเอียดขออนุญาตท่านแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม
อันทรงเกียรติให้ทราบด้วย อธิบายให้ฟังเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ท่านจะเตรียมส่งบุตรหลานเข้าสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ ๑ นะครับ บางคนก็เริ่มจะพูดได้ค าสองค า
เรื่องการลื่นล้มให้เด็กเกิดอุบัติเหตุต้องเซฟเพราะฉะนั นในเรื่องนี ผมเตรียมไว้แล้วและก็ความสะอาด ชุดนอนเด็ก ชุด
นักเรียนต้องมีโรงซกัแห้ง โรงซักรดี โรงฆ่าเชื อ เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอันนี ผมเห็นด้วย แล้วก็ต้องติดตั ง
กล้องวงจรปิด ครูพี่เลี ยงต้องใช้จิตวิทยาไม่ดุไม่ด่าไม่ใช้ความรุนแรง เรื่องนี เป็นความลับส าคัญอันตรายนะครับเดี๋ยวนี 
เครื่องมือสื่อสารกันเยอะแป๊บเดียวเป็นข่าวแล้วอันตราย เราตั งใจทุ่มเทความสามารถต่างๆมันจะพังไปนะครับ ผมก็
เสนอความเป็นห่วงเรื่องนี เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วถ้าท่านท าให้ดีแล้วทฤษฎีในการเรียนรู้มีหลาย ทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี
จิตศึกษาผมเคยไปศึกษาดูที่ขอนแก่นเด็กเนอสเซอรี่ ที่ขอนแก่นมีจิตใจดีๆพูดเพราะน่ารักไม่ใช้อารมณ์อันนี ทฤษฎีจิต
ศึกษาแจ้งไปดูงานได้ที่ล าปลายมาศเป็นต้นแบบโรงเรียนน าร่องเรื่องจิตศึกษาและทฤษฎีแบบมอนเตสเซอรี ซึ่งเราจะใช้
ทฤษฎีมอนเตสเซอรี ผมคาดหวังใช้อย่างนั น ทฤษฎีมอนเตสเซอรีนี อยู่ที่ร้อยเอ็ดผมก็เคยไปศึกษาดูงานมาแล้ว ในคลัง
รัฐบาลชุดเก่าก็เคยไปดูงานแต่ว่าก็ไม่ได้ท า ท่านนายกท่านได้มาเริ่มโครงการอย่างวิธีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
และตั งไว้ ๘๐ คน ตอนนี ในอนาคตเด็กอาจจะเพิ่มถ้าเพิ่มเกิน ๘๐ ถ้าเกินงบประมาณท่านจะท าอย่างไร อันนี ต้องถาม
ต่อไปนี  เป็นโจทย์สมมุติถ้าท่านประธานสภาฝากลูกเรียนท่านนายกจะกล้าปฏิเสธไหม สมมุติเกินไปนะครับ ขอนแก่น
นะครับเขาสอบสัมภาษณ์จากผู้ปกครองคือเด็กพูดไม่แข็งแรงไม่มีความรู้ด้านนี มาก ถ้าเด็กเกินเขาก็จะสอบผู้ปกครอง
ท่านประธานสภานายกจะว่ายังไงก็ขออนุญาตที่ประชุมเพียงเท่านี ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน 
ประธานสภาเทศบาล  
 



   ~ ๙ ~ 
 

 

นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท่านปลัด เทศบาล  รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับ  กระผม          
นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ตามที่ท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิได้มี
ข้อเสนอแนะ และข้อท้วงติงก็เหมือนกับว่าท่านอยากไปบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ  แต่ผมเช่ือว่าใน
คณะกรรมการที่ทางผู้บริหารเทศบาลที่จะเลือกเข้าไปบริหาร  เราเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขา 
แน่นอนคงไม่เอาครูพละไปสอนเด็กปฐมวัย เขาเรียกว่าเด็กมาจากต่างทางครอบครัวตามบริบทกัน เพราะฉะนั นคนที่
เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเด็กนี ทางคณะผู้บริหารก็จะเลือกคนที่จบปฐมวัยโดยตรงนี  แต่ครูพี่เลี ยงถึงจะไม่จบปริญญาตรีก็คง
จะเลือกคนที่ผ่านการอบรมและความรู้ความสามารถทางปฐมวัยโดยตรงนะครับ  ส่วนเรื่องความปลอดภัยเรื่อง
การศึกษาหรือเรื่องหลักสูตร ต่อไปผมเช่ือว่าคณะผู้บริหารหรือแม้กระทั่งบุคลากรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผม
เช่ือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอดูแลเด็กได้ ผมว่าเอาไว้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี เกิด แล้วค่อยมาร่วมกันพัฒนา แล้วก็
ช่วยกันดูแลเด็กให้มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพต่อไป ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล ก็ขอขอบคุณนะครับ ส าหรับค า   
ช่ืนชม แล้วก็มีข้อที่ทวงติงเล็กๆ น้อยๆ ด้วยความเป็นห่วงนะครับ แต่สิ่งที่ผมและทีมงานได้ท ากับศึกษาท าเรื่องของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือว่าเรามีต้นแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อาจจะขอเป็นในลักษณะสารสินธ์ุ หรือแก่นสารสนิธ์ุ หรือจะ
ให้เป็นศูนย์ที่เป็นต้นแบบให้คนมาเรียนรู้ ฉะนั นเราต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน ทั งด้านบุคลากร และก็เรื่องของหลักสูตร
และเรามีคณบดีของราชภัฏจบปฐมวัย และเรื่องของบุคลากรเอาเข้ามาสอนลูกหลานเปรียบเสมือนลูกของผม ซึ่งต้อง
คิดถึงคุณภาพที่ดีที่สุด จะได้ผ่านมาตรฐานจะได้มีการตรวจสอบวัดให้เกณฑ์อย่างแน่นอนครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของ
งบประมาณที่เราท าขึ นมา ต้องให้ท่านได้ทราบเป็นแผนการในอนาคตนะครับ ส่วนเรื่องการท าความสะอาดอย่างที่ท่าน
พูดครับว่า เด็กมีความละเอียดอ่อนต้องการความระมัดระวังสูงการท าความสะอาดเราต้องพิถีพิถัน ในบางครั งเราต้อง
เลือกผู้ที่จะมาท าความสะอาดท าของเด็กโตแล้วมาท าของเด็กเล็ก เหตุการณ์ระมัดระวังข้อแตกต่างกันผมเลยคิดว่าใน
จุดนี ในปี ๒๕๖๕ เราจะเตรียมห้องเรียนความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื องต้นอาจน าร่องไปก่อน ส่วนในเรื่องของ
การท าความสะอาดท าสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูกหลานของผม ผมก็เลยไม่ได้กังวลว่าการจ้างคน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจ้าง
บุคลากรที่คุ้มค่ากับเงินเรา คิดว่าส่วนนี กับการบริหารจัดการ ส าหรับเรื่องความสะอาดก็ต้องเซฟตี อันดับหนึ่งครับ เรื่อง
โภชนาการต้องได้รับมาตรฐานทุกอย่างก็ขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก
สมาชิกสภาเทศบาล               เทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และท่านคณะผู้บริหารทกุท่าน ผมขอประท้วงผู้อภิปราย



   ~ ๑๐ ~ 
 

 

เมื่อสักครู่นะครับเรื่องค าที่ว่าให้ท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิ ไปบริหารเองผมขอให้ผู้อภิปรายเมื่อกี ถอนค าพูด เพราะว่าค าพูด
เมื่อกี ต้องเป็นฝ่ายบริหารตอบครับ ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติขอให้ถอนค าพูด ครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์          ว่าไงคุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน ถอนไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  ขอถอนค าพูดครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ครับ ถอนนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณเหมรัช ลีลา 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายเหมรัช  ลีลา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหาร ในการเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  ญัตติการจัดตั งโรงเรียนเด็กเล็กขึ นที่โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรีนั น ก็ได้รับรู้รับทราบเข้าร่วม
ประชาคมครั งแรกไปแล้ว ก็สนับสนุนครับแต่ก็มีข้ออยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์คืออยากให้ในเขต
เทศบาลก็มี ๓ เขตกว้างขวางพอสมควร ที่นี่เราจะท ายังไงให้คณะผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานเข้ามาที่โรงเรียนเทศบาล
โพธ์ิศรี ก็อยากให้ฝ่ายด าเนินการจัดการในเรื่องนี ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ รับรู้เพื่อจะได้น าบุตรหลานมา
เข้าศึกษาที่แห่งนี  แล้วก็ประการหนึ่งเรื่องแรงจูงใจจะท ายังไงให้ผู้ปกครองให้เข้ามาสถานศึกษาแห่งนี  เพราะว่าจะเป็น
สถานศึกษาตั งขึ นใหม่ เราจะสร้างแรงจูงใจหรือมโีปรโมช่ันอย่างไรเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้ปกครองให้ส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนจริงๆ แล้วโรงเรียนในเขตเทศบาลของเราไม่ได้รับเฉพาะบุคคล หรือนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล
เท่านั นครับ อย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลสามัคคีก็มีบุตรหลานมาจากโรงเรียนรอบนอกเข้ามาเรียนศึกษา โดยเฉพาะบ้าน
วังยาว บ้านท่าประทายก็เข้าศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลสามัคคีเป็นจ านวนมาก อย่างโรงเรียนที่จะตั งขึ นใหม่เด็กเล็กนี จะ
ประชาสัมพันธ์ไปถึงเขตรอบนอกก็ดีนะครับ เพราะว่าจ านวนนักเรียนจะได้เพิ่มขึ นเป็นความต้องการของเทศบาลเรา
การศึกษานี เป็นของประชาชนทั่วไปนั น ก็ฝากไว้ว่าเราจะท าอย่างไรให้ผู้ปกครองสนใจโรงเรียนเทศบาลที่จะจัดตั ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กขอฝากคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล เรื่องของการรับบุตรหลานจริงๆ 
แล้ววัตถุประสงค์เราก็อยากตอบแทนผู้ที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองก่อนมีเป็นจุดที่ผมคิดว่าลูกหลานของเราน่าจะได้
สิ่งที่ดีในการที่เราจะมอบให้ครับส่วนคนข้างนอกเขตนี เราก็แต่เรามีตัวเลขเด็กของเรา ๓ เขตของเราในเขตเทศบาล
ประมาณ ๓๐๐ กว่าคนแต่ตอนนี เรารับได้ประมาณ ๘๐ คนจริงๆแล้วบุคลากรตรงนี ของเราอยากให้เป็นบุคลากรในเขต
เทศบาลเป็นหลักนะครับถ้ายังเหลือพื นที่ว่างก็ยินดีรับอีกนะครับยังไงเราก็อยากตอบแทนเงินภาษีทุกคนได้จ่ายให้กับ
เทศบาลเมืองมหาสารคามขอบคุณครับ 
 



   ~ ๑๑ ~ 
 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารตามท่าน
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    สท. วิทยา ได้ทักท้วงในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่ตั งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ถ้า
ผมไม่ไดชี้ แจงอาจจะเป็นที่เข้าใจผิดว่าไม่ได้คุณวุฒิปริญญาตรีเอกปฐมวัยท าไมจ้างแค่ ๑๐,๐๐๐ บาทคือต าแหน่งผู้ดูแล
เด็กไม่ใช่ต าแหน่งผู้ช่วยครูนะครับผู้ช่วยครูก็มีวุฒิเสมือนครูมีใบประกอบวิชาชีพอะไรต่างๆ ในช่วงแรก จะอาศัยครูมา
ช่วยก่อนส่วนต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจวุฒิขั นต่ าก็คือปวช . ส่วนมากไม่มีใครมาสมัครหรอก
ส่วนมากมีแต่ปริญญาตรีส่วนมากเขาจะสามารถคัดเลือกได้ครับแต่การจ่ายเงินเราไม่สามารถจะจ่ายตามวุฒิได้
เพราะฉะนั นเงินเดือนที่ตั งไว้ถูกต้องจะได้เป็นที่เข้าใจท าเป็นตัวเลขงบประมาณท าถูกต้องนะครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ เรียนท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิกผู้ ท รงเกียรติ  ท่ านปลัด เทศบาล   ท่ านรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  ท่านผู้บริหารกองฝ่ายที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา      ญาณสิทธ์ิ  
สมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ออกมาชี แจงรายละเอียดผมแค่แสดงความเป็นห่วง
ทั งนั นตามที่สังเกตร่วมกันการประชุมสภาปล่อยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินหน้าได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองไม่มี
เจตนาใดๆไม่อยากเป็นผู้บริหารไม่อยากเป็นผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็มีอยู่ที่กระผมอยากเสนอเพื่อคุณภาพ
ของศูนย์คือเจ้าของภาษาที่ ๓ ครูต่างชาตินะครับขอเพิ่มให้ผมขอเสนอแนะถ้ามีโอกาสเพิ่มได้ไม่อยากให้เด็กกลั วครู
ชาวต่างชาติคุ้นเคยกับคนต่างชาติแล้วมั่นใจแล้วจะเป็นการฝึกเด็กที่ตั งใจเราอยากให้เขาเก่งครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตร ี   เทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนที่อยู่
ทางบ้านทราบนะครับตอนนี เราก็ได้เตรียมใช้แผนแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์
ประธานสภาเทศบาล             ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 



   ~ ๑๒ ~ 
 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่ าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ญัตติ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอเสนอญัตติโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(กองการศึกษา) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ  ได้มี เสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรี 
                    เมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอเสนอญัตติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง           
                    มหาสารคาม (กองการศึกษา)  จ านวน ๑๘ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ 
                     ก าหนดเอาไว้ 
 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอ 
ประธานสภาเทศบาล           เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ไปตั งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี  เจ้าของญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล   ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ท รง
นายกเทศมนตร ี   เกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน      
งบลงทุน  ไปตั งจ่ายเป็น รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๔  โครงการ  จ านวนเงิน  
๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗   
หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดดังนี  
โอนลด   จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น    ๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 ๑. แผนงานการศึกษา     ขอโอนลด        ๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จ านวน   ๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท   
    ๑.๑ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา          จ านวน      ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม 

    นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ      



   ~ ๑๓ ~ 
 

 

        ๑.๒ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จ านวน     ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ๑.๓ โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในโรงเรียนสังกัด  จ านวน     ๒๙๐,๐๐๐  บาท 
    เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
        ๑.๔ โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลน  จ านวน     ๖๙๕,๐๐๐  บาท 
    โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวนเงิน  ๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 

แผนงานการศึกษา       ขอโอนเพ่ิม      ๑,๔๘๕,๐๐๐  บาท 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   จ านวน     ๕๓,๐๐๐  บาท 
     ๑.๑  โครงการจัดซื อกล้องถ่ายรูป  จ านวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๕๓,๐๐๐  บาท   
ส าหรับกองการศึกษา (ตามราคาท้องถ่ิน) 

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จ านวน  ๑,๔๓๒,๐๐๐  บาท 
     ๑.๒  โครงการก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร   เป็นเงิน  ๙๐๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม) 
     ๑.๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  เป็นเงิน  ๒๑๐,๐๐๐ 
บาท  ส าหรับโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม) 
     ๑.๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  เป็นเงิน  ๓๒๒,๐๐๐ บาท  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  

    (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
เหตุผล  เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ  ทั งนี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ  ๒๗  
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
  ดังนั น  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง -
มหาสารคาม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี มีหรือไม่ครับ เชิญคุณฤทธิรงค์  
ประธานสภาเทศบาล  ภูมิสวัสดิ์ ครับ  
 
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นะครับ กระผมขออภิปรายสอบถามในเรื่องโครงการ
ก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ในจ านวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ขออภิปรายสอบถาม
ว่ารั วโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารพังเหรอครับ ถึงจะต้องมีการสร้างใหม่ แล้วสร้างเพื่ออะไรครับ เพราะว่าเงินเก้า



   ~ ๑๔ ~ 
 

 

แสนบาท สามารถท าไปจัดซื อวัคซีนให้เด็กได้เลยนะครับ ถ้าเกิดมีประกาศให้เด็ก อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี สามารถที่จะฉีด
วัคซีนได้ สามารถฉีดให้กับเด็กนักเรียนได้ถึงหกร้อยคนเลยนะครับ หรือสามารถสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็ก
นักเรียน และสามารถจัดการแข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาพิทยาคารก็ได้ หรือสามารถน าเงินเก้าแสนบาท ไป
ซื อสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กต่อไปได้ในจ านวนเงินเก้าแสนบาทนี  ดีกว่าน าเงินเก้าแสนบาทไปท ารั ว
โรงเรียนเฉยๆ ซึ่งไม่มีประโยชน์ นะครับ ขอบพระคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผู้อ านวยการส านัก/กอง ฝ่าย ที่ เคารพทุกท่านนะครับ 
กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ขออนุญาตอภิปรายญัตติของท่านนายก 
เรื่องการโอนลดโอนเพิ่มของแผนการจัดการศึกษา ขณะนี แผนการจัดการศึกษาของของท่านนายก เรื่องการโอนเพิ่มมา
เป็นการก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ที่ท่านฤทธิรงค์ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่ ขออนุญาตที่ต้อง
เอ่ยนามนะครับ รั วโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมื่อสองสามวันผมผ่านไปก็เห็นปกติดี สวยงาม ตอนนี ทาสีรั ว
สวยงาม และก็มีการสร้างป้ายขนาดใหญ่ขึ นมา สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามอยู่แล้ว ผมจึงไม่เห็น
ด้วยต่อการที่จะเอาเงินเก้าแสนเกือบหนึ่งล้านบาท มาทุบรั วที่มันดีอยู่แล้ว แล้วมาสร้างใหม่ ขออนุญาตแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ของการศึกษานะครับ เนื่องจากว่าอาคารเรียนที่เอื ออ านวยต่อการเรียนการสอน นักเรียน ยัง
ไม่พร้อม สาระส าคัญของการศึกษา คือ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ซึ่งตอนนี ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเทศบาลทั ง ๗ โรง ใน
ระดับชาติ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึ่งพอใจ แต่ว่าเราควรจะพัฒนาเด็กเรื่องนี ต่อไป ให้เขามีการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ให้มีอนาคตที่ดีกว่านี  เพราะฉะนั นเรื่องการท ารั ว มันไม่ใช่สาระส าคัญของการเรียนการสอน ใช่อยู่ท่านอยากให้
ภาพลักษณ์มันสวย สมมตว่ิาบ้านหลังหนึ่งคุณภาพชีวิตในบ้านยังไม่ดีพอ แต่ท่านอยากท ารั วอย่างสวยงาม ก็เหมือนเฉก
เช่นเดียวกันนะครับ โรงเรียนก็เหมือนกัน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลของเราทั ง ๗ โรง ตอนนี ยังไม่มีหอประชุมที่ได้
มาตรฐาน ติดแอร์ รองรับคณะครูอาจารย์ที่จะประชุมกัน จ านวน ๒๐๐ กว่าคน ในทั ง ๗ โรง บุคคลากรทางการศึกษา
ต้องไปเช่าโรงแรมประชุม ท าไมไม่เอาเรื่องอย่างนี มาท าก่อน สนามกีฬามาตรฐาน หญ้าเทียม ให้เด็กลูกหลานเราได้ว่ิง
เล่นอย่างได้มาตรฐานในโรงเรียนตรงไหนก็ได้ ตอนนี เรายังขาดแคลนอยู่เยอะแยะ ถนนในโรงเรียน โต๊ะโรงอาหาร เด็ก
ยังไม่มีความปลอดภัยในการนั่งรับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อนในโรงเรียน ยังมีอีกหลายเรื่องในโรงเรียนทั ง ๗ โรง 
ที่เราควรจะเอาเงินเก้าแสนนี  หรือท่านยังไม่อยากใช้ มันก็ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลเรา ในอนาคตเราจะน าไปใช้ 
โดยการเรียงล าดับความส าคัญ ผมไม่เห็นด้วยกับการทีเ่ราจะทบุรั วโรงเรียนที่ดีอยู่แล้ว แล้วไปสร้างใหม่ โดยที่ส่วนอื่นยัง
ขาดแคลนอยู่ จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนที่เขาแย่งกันเข้า เด็กมีคุณภาพ สอบแข่งขันเข้ามา มีคุณภาพทั งครูและอาจารย์ 
เงินเขาเหลือเขาบังคับครูอาจารย์ไปอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาชีวิต ถ้าใครไม่ไปอบรมถือว่าไม่พัฒนาตัวเอง เขาไม่ได้
แข่งขันกันสร้างรั วเลย เพราะฉะนั นผมขอแสดงความคิดเห็น แล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นชอบให้ท่านรื อรั วโรงเรียนที่ดีอยู่
แล้วแล้วสร้างใหม่ ขอบคุณครับ  
 
 



   ~ ๑๕ ~ 
 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกนะครับ
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่าน ครับ 
นายกเทศมนตร ี   ขออนุญาตเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา ได้อธิบายสาเหตุของการ
ปรับภูมิทัศน์ เรื่อง รั ว เพื่อให้สภาทราบนะครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านกมล ตราชู ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกมล  ตราชู  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นะครับ     
รองนายกเทศมนตรี  ความจริงในยุคนี สมัยนี  เราต้องมีการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เราก าลังจะ
ให้กับลูกหลานพวกเรา การสร้างบ้านที่อบอุ่นจะต้องมีพื นฐานที่เข้มแข็ง แข็งแรง สวยงาม การเรียนรู้มันไม่ได้เกิดที่ตัว
ผู้เรียนอย่างเดียว แต่การเรียนรู้มันเกิดอยู่ที่คุณค่าของสถาบัน เหมือนกับพวกเรานึกย้อนกลับไปในอดีต ถ้าเราจบจาก
สถาบันที่มีความเข้มแข็งสวยงาม อาคารสวยงาม รั วสวยงาม คุณค่าทางจิตใจมันก็เกิดขึ น ท่านประธานที่เคารพครับ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมว่า บรรยากาศก็ดี นอกจากสิ่งที่ความปลอดภัยที่จะให้ลูกหลาน
เราแล้ว  เราคงจะต้องให้ความปลอดภัยในทุกมิติ ประตูทางเข้าประตูทางออก ถือว่าเป็นความส าคัญ นั นก็หมายความ
ว่าในภาวะอย่างนี  โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ น แต่ไม่รู้ว่ามันเสร็จสิ นเมื่อไร แตก่ารตรวจสอบการเดินทางเข้าออกมันเป็นเรื่อง
ส าคัญ ถ้าเรามีจุดบริการการตรวจสอบประตูทางเข้า ภายในรั วที่เราปรับปรุงใหม่มันจะมีประตูทางเข้าทางออกที่ได้
มาตรฐาน มีการให้ความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตจะต้องจ้างบุคคลที่จะต้องดูแล ก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองไปส่งลูกหลาน
หน้าโรงเรียน ก็จะต้องมีประจ าตรงนั น รับเด็กด้วยความอบอุ่น ขออนุญาตว่ารั วโรงเรียนในปัจจุบันนี  ผมพูดตรงๆ ว่า 
มันเป็นรั วโรงเรียนในสมัยที่ไม่ต่ ากว่า ๓๐ – ๔๐ ปี ทุกท่านรู้ดีนะครับ แต่บรรยากาศที่มันให้อาคารเรารุดไปมากๆ เลย 
และความรักความอบอุ่นต่อสถาบันมันจะน้อย ผมไม่ได้มองว่าการจัดการเรียนการสอนมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี นะ แต่ว่ามัน
อยู่ที่บริบทสังคม ที่พวกเราเพียงพอที่จะจัดให้ลูกหลานของเราไหมเท่านั นเอง เพราะฉะนั นก็ขอฝากท่านประธานและ
ท่านสมาชิกได้พิจารณาว่า ถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศในโรงเรียนที่เ กิดขึ นอย่างที่พวกเราได้ตั งใจนะครับ 
ลูกหลานเราจะภูมิใจในฐานะเป็นศิษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคามตลอดไป ผมขออนุญาตชี แจงในประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพียงเท่านี  ขอบพระคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเพิ่มเติม
นายกเทศมนตร ี    นะครับ รั วนี จะเป็นโมเดลเริ่มต้นนะครับ รั วทั ง ๗ โรงเรียน จะเป็นแบบเดียวกัน นี 
คือความเป็นโรงเรียนเทศบาลที่เดียวหนึ่งเดียวใจเดียว ไม่ใช่ว่า ๗ โรงเรียน ๗ รั ว ๗ แบบ นะครับ ถ้าเกิดเรามีรั ว
เดียวกัน ความมั่นคง ความสามัคคี อาจจะเปลี่ยนเป็นช่ือโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเดียวไปเลยก็เป็นไปได้นะครับ ไม่



   ~ ๑๖ ~ 
 

 

จ าเป็นต้องบ้านแมดนะครับ ไม่จ าเป็นต้องของใครของใคร แต่คือเทศบาลที่เดียวกัน คุณภาพแบบเดียวกัน ทุกอย่าง
มาตรฐานแบบเดียวกัน ไม่ใช่โรงเรียนเทศบาล ๗ แห่ง ดีสุดมีอยู่ ๓ ต่ ามีอยู่ ๒ ท่านก็ต้องเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด บ้าน
แมดไม่มีใครเรียนจริงไหมครับ เราอยากให้โรงเรียนของเราเป็นอย่างนั นไหม แต่ในใจของผมในฐานะเป็นผู้บริหาร อยาก
ให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวกันนะครับ มาตรฐานเดียวกันการดูแลแบบเดียวกันนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๑ ในการอภิปรายเมื่อสักครู่ กระผมอยากเสริมต่อว่า โรงเรียนที่ผมเรียนก็ไม่มีรั วเหมือนกันนะครับ 
ปลูกต้นไม้เป็นแนวทั งโรงเรียนเหมือนกันนะครับ หลายๆ ท่านก็จบการศึกษาจากที่นั นเหมือนกันครับ ก็ยังมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี แล้วก็สามารถท างานรับใช้ทั งเอกชนประเทศชาติ แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆ เยอะแยะมากมาย 
การสร้างรั วในงบประมาณเก้าแสนเกือบล้าน ถ้าทั งหมด ๗ โรงเรียน ก็ประมาณหกล้านสามแล้วนะครับ จึงขอฝากให้
พิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   รองปลัด ท่านผู้อ านวยการส านัก/กอง ฝ่าย ที่เคารพทุกท่านครับผม กระผมนาย
วิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ผมเห็นแย้งผมไม่ได้ว่าท่าน ท่านสร้างหรือไม่สร้าง ผมว่าช่วงนี 
มันยังไม่จ าเป็น ขณะที่ห้องเรียนยังไม่อ านวยต่อการเรียนการสอน ท่านจะสร้างตอนไหนก็ได้ แต่ว่าเด็กต้องมีคุณภาพ
กว่านี ก่อนนะครับ ผมถึงอ้างว่าท าไมขอนแก่นเขาถึงพัฒนาบุคลากรเขาถึงพัฒนานักเรียน ไม่ได้พัฒนารั ว หรือท่านจะ
เอารั วน าการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เงินเก้าแสนบาทไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย นะครับ เพราะฉะนั น สิ่งที่ขาดแคลน
อยู่ในสังกัดเทศบาลทั ง ๗ โรง มันเยอะแยะกว่ารั ว สิ่งจ าเป็นท่านต้องเรียงล าดับให้มันถูกต้อง ผมรู้อยู่ว่ามันเป็น
ภาพลักษณ์ โรงเรียนอื่นไม่เห็นเขามีความเดือดร้อนเรื่องรั ว เขาก็ยังมีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีได ้
มันอยู่ที่เรา มันอยู่ที่ผู้บริหาร อยู่ที่ผู้น าไม่ใช่อยู่ที่รั ว  ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอลงมติเลยนะครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล   ท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 



   ~ ๑๗ ~ 
 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่ าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕   ข้อ ๕.๒ ญัตติ
ที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ไปตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ 
บาท)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๒ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ ๖ ท่าน  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๒ ท่าน นะครับ  ได้มี เสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
                    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
                    (กองการศึกษา จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท)  
                    จ านวน ๑๒ เสียง  เสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
 

๕.๓ ญัตติท่ี ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่  ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       
(วาระที่ ๑ ขั นรับหลักการ) (กองยุทธศาสตร์ฯ) เรียนเชิญท่านนายก ครับ  
 
 

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  บัดนี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จะได้เสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปตี่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  



   ~ ๑๘ ~ 
 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี  

 ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี  
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร                    จ านวน    ๔๓๑,๔๔๑,๘๑๘.๒๖ บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม                            จ านวน    ๖๑๒,๐๕๕,๓๔๘.๕๘ บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม            จ านวน    ๑๔๒,๒๕๒,๐๐๐.๒๔ บาท 
   ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผกูพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน ๑๐ โครงการ  

                                                       รวม    ๑๐,๘๗๔,๔๙๙.๓๔ บาท 

   ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน จ านวน ๔๕ โครงการ  
                                                       รวม    ๓๖,๒๑๕,๘๖๐.๑๗ บาท 

  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง        จ านวน    ๓๕,๖๗๐,๐๗๙.๒๕ บาท 

 ๒. การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ รายรับจริง          จ านวน    ๔๕๘,๕๑๙,๒๐๖.๐๐ บาท   ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน ๑๔,๗๙๓,๒๑๓.๑๗ บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๖,๔๓๑,๗๗๓.๖๗ บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน ๑๕,๖๕๖,๕๐๖.๕๖ บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย ์
จ านวน ๓,๑๒๗,๔๕๗.๐๖ บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๘,๐๕๘,๙๐๕.๙๐ บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๔๙๐,๕๓๔.๐๐ บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๑๖๗,๙๐๗,๒๖๓.๖๔ บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒๔๒,๐๕๓,๕๕๒.๐๐ บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๗๘,๙๕๖,๓๗๖.๓๗ บาท 

  ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๓๗๕,๗๑๕,๑๖๔.๖๖ บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน ๕๗,๕๗๔,๖๖๓.๔๖ บาท 

   งบบุคลากร จ านวน ๑๙๑,๓๗๙,๗๗๐.๗๔ บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน ๑๐๑,๒๗๗,๗๐๗.๘๒ บาท 
   งบลงทุน จ านวน ๕,๘๔๔,๔๑๐.๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน ๑๙,๖๓๘,๖๑๒.๖๔ บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 



   ~ ๑๙ ~ 
 

 

  ๒.๔ รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๗๘,๓๘๕,๓๐๗.๖๙ บาท 
  ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๑๓,๑๑๒,๕๔๘.๗๙ บาท 
  ๒.๖ รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  ๒.๗ รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 ๓. งบเฉพาะการ  
  ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กิจการกิจการสถานธนานุบาลแหง่ที่ ๑ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    รายรับจริง จ านวน ๒๔,๓๑๓,๒๔๔.๐๒ บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน ๑๓,๗๔๒,๕๒๒.๘๘ บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน ๕,๒๕๙,๓๖๕.๕๖ บาท 
    ยืมเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
    ก าไรสะสม จ านวน ๑๐,๕๔๘,๖๔๔.๓๘ บาท 
    เงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
    เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒,๑๖๗,๘๙๕.๕๗ บาท 
    ทรัพยร์ับจ าน า จ านวน ๙๐,๘๓๒,๖๓๐.๐๐ บาท 

            เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เห็นควรตั ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เทศบัญญัตินี เรียกว่าเทศบัญญัติ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนะครับ  
หลักการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รวมทั งสิ น  ๕๒๙,๙๓๐,๐๐๐  บาท  
แยกได้ดังนี  

   ข้อ ๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นจ านวนรวมทั งสิ น  ๕๐๑,๑๔๒,๐๐๐  บาท แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี  
             ๑. ด้านบริหารท่ัวไป ยอดรวม        ๘๐,๓๖๐,๐๗๐     บาท 

          ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม ๖๖,๑๙๘,๘๗๐   บาท 
          ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม ๑๔,๑๖๑,๒๐๐   บาท 

        ๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม                     ยอดรวม       ๒๙๙,๑๑๓,๙๐๐    บาท       
                    ๒.๑ แผนงานการศึกษา                        ยอดรวม       ๒๒๒,๙๘๕,๔๐๐   บาท 
            ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม          ๒๖,๖๔๙,๕๐๐   บาท 
                    ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์                 ยอดรวม          ๕,๒๒๙,๘๐๐   บาท 
 ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม        ๓๗,๙๗๔,๑๐๐   บาท 
           ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม  ๔,๓๓๙,๗๐๐   บาท 
           ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  ๑,๙๓๕,๔๐๐   บาท 



   ~ ๒๐ ~ 
 

 

             ๓. ด้านการเศรษฐกิจ       ยอดรวม        ๕๕,๒๖๔,๒๐๐    บาท 
            ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม ๔๔,๕๖๗,๙๐๐   บาท 
            ๓.๒ แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม ๑๐,๖๙๖,๓๐๐   บาท 
       ๔. ด้านการด าเนินงานอ่ืน   ยอดรวม         ๖๖,๔๐๓,๘๓๐   บาท 
            ๔.๑ แผนงานงบกลาง   ยอดรวม            ๖๖,๔๐๓,๘๓๐   บาท 
 

 ข้อ ๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั งสิ น  ๒๘,๗๘๘,๐๐๐  บาท  แยก
รายละเอียดตามงบ ดังนี  

   ๒.๑  งบบุคลากร   ยอดรวม  ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒  งบด าเนินงาน  ยอดรวม  ๒,๕๘๘,๐๐๐ บาท 
   ๒.๓  งบลงทุน   ยอดรวม       ๙๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๔  งบรายจ่ายอื่น  ยอดรวม          ๑๗,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๕  งบกลาง   ยอดรวม            ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
เหตุผล เพื่อให้หน่วยงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ส าหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของเทศบาล และการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๖๕  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓  ผู้บริหารเทศบาลจะขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เมื่อท่านนายกได้เสนอญัตติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖๕ แล้ว ผมใคร่อยากจะขอเรียนสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการขั นต่อไปนะ
ครับ  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ข้อ  ๔๕   

วรรคแรก   ก าหนดให้  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณต้องพิจารณาเป็นสามวาระ”   
วรรคสาม   ก าหนดให้  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้   และในการ

พิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น ” 
โดยจะมีการด าเนินการ  ทั ง ๓ วาระ  มีรายละเอียดดังนี  

๑) วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ต้องมีการอภิปรายพอสมควร (ด าเนินการตามข้อ ๔๗)   
          *ถ้าไม่รับหลักการ      (ด าเนินการตามข้อ ๔๘) 

๒) วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ใน ก ารพิ จ ารณ าร่ า ง เท ศบั ญ ญั ติ วาระส อ ง   ให้ ป รึ กษ า   
                                     เรียงล าดับ เฉพาะที่ มี การแปรญัตติ   หรือที่ คณะกรรมการ 
     แปรญัตติแก้ไขเท่านั น  เว้นแต ่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะ 
     ไดล้งมติ เป็นอย่างอื่น  (ตามข้อ ๕๑)  และต้องมีการลง 
     มติ   ถ้ามีการแปรญัตติ หรือมีการแก้ไข 
 



   ~ ๒๑ ~ 
 

 

๓) วาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบ ไม่มีการอภิปราย   
เว้นแต ่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติ  ให้มีการอภิปราย   
ถ้ามีเหตุอันสมควร (ตามข้อ ๕๒) 

สรุป    ดังนั น  วันนี จึงพิจารณาในวาระที่ ๑ เท่านั น  นะครับ 
 
 

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอเข้าสู่วาระที่ ๑ ขั นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียนเชิญ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายในหลักการในระเบียบและในร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกท่ านใดจะ
อภิปรายในหลักการและเหตุผล  เชิญครับ –ไม่มี- ผมจะขอลงมติที่ประชุมนะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่ าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕   ข้อ ๕.๓ ญัตติ
ที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั นรับหลักการ) (กองยุทธศาสตร์)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๘ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๘ ท่าน นะครับ เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)   จ านวน  ๑๘  เสียง  ถือเป็นเอกฉันท์ 
 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   ขออนุญาตท่านประธาน เมื่อที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างแล้ว ก็จะมีการตั ง
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา  คณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ต่อไปเป็นขั นแปรญัตติ จะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๓  แต่
ประธานสภาเทศบาล  ไม่เกิน ๗ คน เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทีละคน คนที่หนึ่งลงมติ คนที่สอง   



   ~ ๒๒ ~ 
 

 

ลงมติ คนที่สามลงมติ ให้สมาชิกเสนอระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง กระผมขอเรียนถาม
สมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า จะตั งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ขอเชิญครับ เชิญคุณผจญภัย มาอ้น ครับ 
 
นายผจญภัย  มาอ้น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองนายก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงานเทศบาลที่รักและเคารพ
ทุกๆ ท่าน กระผมนายผจญภัย มาอ้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ จะขอเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน ๓ ท่าน ครับผม 
  
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  –ไม่มี- นะครับ เป็นอันว่า
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน ๓ ท่าน นะครับ  ต่อไปจะเป็นการเสนอสมาชิกที่
จะมาท าหน้าที่แปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเรียนเชิญ  ท่านสมาชิกเสนอคนที่ ๑ ครับ เชิญคุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ ครับ 
 
นางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองนายก ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใคร่ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  คือนายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน  ขอบคุณค่ะ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ จ านวน ๖ ท่าน  ผู้รับรองถูกต้อง นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล               มีสมาชิกท่านอื่น ที่จะเสนอหรือไม่ครับ เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ครับ 
 
นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ก่อนที่กระผมจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
นะครับ ปรึกษาหารือนะครับว่า เมื่อเราได้คณะกรรมการการแปรญัตติแล้ว ใคร่ขอความกรุณาให้ผู้ที่ได้เป็นกรรมการ 
ได้แสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากการแปรญัตติในงบประมาณ เป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงอยากให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั ง ได้
แสดงวิสัยทัศน์ครับ และกระผมขอเสนอท่านวิทยา ญาณสิทธ์ิ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   คณะกรรมการเป็นผู้รับค าขอแปรญัตติไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ นะครับ เพราะว่า
ประธานสภาเทศบาล   มีหน้าที่รับค าขอแปรญัตติ นะครับ ว่าแปรญัตติในงบประมาณตัวนี  ข้อไหนบ้าง 
อะไร แค่นั น นะครับ เข้าใจตามนี นะครับผม  ขอผู้รับรองครับ  จ านวน ๕ ท่าน  ผู้รับรองถูกต้อง  นะครับ  มีผู้ใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ –ไม่มี- นะครับ ผมขอมติเลยนะครับ  สมาชิกท่านใดที่เห็นชอบให้คุณกุณโชติณัฏฐ์     
มะธิตะโน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ  โปรดยกมือครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกเห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง 
ปลัดเทศบาล เลขาการสภาฯ 
 



   ~ ๒๓ ~ 
 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ท่านใดที่เห็นชอบให้คุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ โปรดยกมือครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกเห็นชอบ จ านวน ๖ เสียง  และงดออกเสียง จ านวน ๒ เสียง 
ปลัดเทศบาล เลขาการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เป็นอันว่าคุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ นะ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญคุณ 
ประธานสภาเทศบาล        เหมรัช ลีลา ครับ 
 
นายเหมรัช  ลีลา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ กระผมนายเหมรัช ลีลา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เขต ๒ กระผมขอเสนอนางเสาวนีย์ สวงโท เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง ๗ ท่าน  –ผู้รับรองถูกต้อง- ครับ 
ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ –ไม่มี- เป็นอันว่าคุณเสาวนีย์ สวงโท 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ นะครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เชิญคุณ 
ประธานสภาเทศบาล        ผจญภัย มาอ้น ครับ 
 
นายผจญภัย  มาอ้น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรอง   
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และพนักงาน
เทศบาลทุกๆ ท่าน กระผมนายนายผจญภัย มาอ้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓ กระผมขอเสนอนาย
เหมรัช  ลีลา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ–ผู้รับรองถูกต้อง- ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ครับ ไม่มี เป็นอันว่าคุณเหมรัช  ลีลา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ นะครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน 
ประธานสภาเทศบาล  ๒. นางเสาวนีย์  สวงโท และ ๓. นายเหมรัช  ลีลา ส าหรับจะเลือกใครเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเลือกกันเองนะครับ  ต่อไปเป็นขั นตอน
เสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ ซึ่งต้องเสนอระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง  สมาชิก
ท่านใดจะเสนอครับ เชิญคุณสุวรินทร์  พลอาสารัตน์  ครับ 



   ~ ๒๔ ~ 
 

 

นางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านรองนายก ท่านปลัด และท่านหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ใคร่ขอเสนอ
ระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ จ านวน ๔ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอบคุณค่ะ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์       ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปน็อย่างอืน่หรอืไม่ครบั 
ประธานสภาเทศบาล           ไม่มี เป็นอันว่าก าหนดค าขอแปรญัตติ  ซึ่งไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง  เป็นจ านวน  ๔ วัน  
คือระหว่างวันที่   ๑๖ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  (เวลาราชการ) และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะสรุปการแปรญัตติ 
โดยเชิญท่านนายกเทศมนตรี  และผู้ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามีการยื่นค าขอแปรญัตติ) ครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  กระผมใคร่ขอหารือ ที่ประชุมว่าเราจะก าหนดวันประชุมสภา ในวาระที่ ๒ ใน
ประธานสภาเทศบาล   ขั นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และวาระที่ ๓ ขั นลงมติ ในวันใดครับ ขอเรียนเชิญคุณณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ ครับ 
 
นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ครับ กระผมนายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๓  ขอเสนอวาระประชุมที่ ๒  และ ๓  ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ –ผู้รับรองถูกต้อง- นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ –ไม่มี- นะครับ เป็นอันว่า
ประธานสภาเทศบาล   ก าหนดวันประชุมวาระประชุมที่ ๒  ขั นแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ขั นลงมติ  ในวันที่ 
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ ผมขอยกไปไว้ในการอภิปรายหรือแสดงความ
ประธานสภาเทศบาล   คิดเห็นในการประชุมครั งต่อไปนะครับ และผมขอปิดประชุม ครับ 
 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๓.๑๕  น.   



   ~ ๒๕ ~ 
 

 

 


