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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมยัสามัญ  สมัยที่  ๒  ครัง้ที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เม่ือวันที่  ๒๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

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

๑. นายสมศักดิ ์  รักษาพงษ ์  ประธานสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๒. นางสาวสุวรินทร ์ พลอาสารัตน์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๓. นายวิจิตร   พรรณะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๔. นางภัทรินทร ์  น้อยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๕. นางทองใส   นาคคันธร  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๖. นายบัณฑิตย ์  สิงหมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๗. นายประดิษฐ ์  อรรคฮาตศร ี  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๘. นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๙. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๐.  นายเหมรัช  ลีลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๑.  นางเสาวนีย์  สวงโท   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๒.  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 
๗. นายศิริชัย  ศิริไปล ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายโกพัสต ์  สมสาร ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๙. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๐. นายสิทธิพร    มูลศร ี   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๑๑. นายสาวกาญจนา กาญจนธวัช  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑๒. นายน าโชค  ใจทาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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๑๓. นายสวัสดิ ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๔. นางเพ็ญน ี  สุค าภา   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๕. นางเด่นศร ี  รังษา   (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๗. นายยุทธพงษ์  อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๘. นางถนอมจิต  ชนะบุญ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๙. นายสมบัต ิ  สันค า   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๐. นายคณภัทร  บุญศร ี   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
๒๑. นางสุดาวรรณ จิตรสม   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป กองการศึกษา 
๒๒. นางพัชร ี  ดีสนิท   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
๒๓. นางดรุณี  โยวะผุย   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๔. พ.จ.อ.อ านาจ  ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๕. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท. 
๒๖. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
๒๗. นายนิติกรณ์  แสงจันดา  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๒๘. นางสาวศศิอร   เสริมประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร 
๒๙. นายสันต์  เจริญบญุ  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ช่างภาพน่ิง) 
๓๐. นายเรวัตร  อาจภิรมย ์  ประธานตลาดห้าแยก 
๓๑. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป  สป. 
๓๒. นางสาวอรสิรา เค้าแคน   นักศึกษาฝึกงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓๓. นางสาวศรัญญา สมศร ี   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (Facebook Live) 
๓๔. นายนพรัตน์  หันนะเว   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ช่างภาพน่ิง) 
๓๕. นางณฐนน  สุขสด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 
๓๖. นางสมปอง  สารภักด ี  พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๓๗. นางภาวด ี  การด ี   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๓๘. นายธนพล  บัวพันธ์   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (เครื่องเสียง) 
๓๙. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ช่างภาพน่ิง) 
๔๐. นางเมตตา  แพงจันทร ์  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
๔๑. นางสาวจินตนา  นนทะค าจันทร ์  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตกิาร 
๔๒. นางณัฐวรรณ  ถิรศิลาเวทย ์  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๔๓. นายธนินทร ์  ทุมนาม   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๔๔. นางสาวอุมาพร รินทะรึก   เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๔๕. นางสาวพรพิมล ศรีราช   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๔๖. นางเมริสา  อโนราช   พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๔๗. นางพัฒน ี  ไชยหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป สป. 
๔๘. นายศราวุธ  สิทธิ   นายช่างโยธา ช านาญงาน 
๔๙. นายยศศิริ  ประภาร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
๕๐. นางจิรฐัิพร  จงรกัษ์   นักการ 
๕๑. นางสาวทองบ่อ ทองเจรญิ  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ช านาญการ 
๕๒. นางสุนสิา  ปาคาถา   หัวหน้าฝ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
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๕๓. นายสุทัศน์  ภูแล่นกี่   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๕๔. นายพลวัฒน ์  เทพบรุ ี   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (VDO/ Facebook Live) 

 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย   ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่าน
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท. รองประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตรี  
ท่านรองนายกเทศมนตรีทุกท่าน  ท่านผู้อ านวยการส านัก  กอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี เป็นวัน
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อพิจารณาวาระ ๒ ขั นแปรญัตติ  และ
วาระ ๓  ขั นลงมติ  แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ขณะนี ก็ได้
เวลาที่ท่านประธานสภาเทศบาลนัดประชุมสภาแล้ว  กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย แล้วก็ด าเนินการประชุมสภาต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ    
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญนั่งครบั  วันนี เป็นการประชุมสมัยสามญั  สมัยที่  ๒  ครั งที่  ๒  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  วันจันทร์ที่  ๒๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เข้าสูร่ะเบียบวาระที่ ๑  เลยนะครบั   
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล                ๑.๑  การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในวันนี นั นมีการถ่ายทอด
ทางระบบเสียงไร้สาย ทางเฟสบุ๊คไลฟ์  และทางระบบ FM ๑๐๐ MHz “ร้อยใจชาวเทศบาล” รวมทั งสื่อต่าง ๆ
สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายก็ขอใหอ้ยู่ในระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ินฯ ด้วย ขอขอบคุณ
ครับ 
      
ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งท่ีผ่านมา 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล       มหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ด าเนินการยังไม่เสร็จขอยกไป
รับรองในการประชุมสภาครั งต่อไปนะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทู้ถาม  
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  วันนี มีกระทู้ถาม  จ านวน  ๑  กระทู้   จากท่านวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต  ๒   เชิญท่านวิทยา  ญาณสิทธ์ิ   
อ่านกระทู้ถามที่ได้แจ้งที่ประชุมสภาแห่งนี ไปแล้ว  เรียนเชิญครับ   
  
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน
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ปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดฯ  ท่านผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ฝ่าย ทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ กระผมขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องการซ่อมแซมบ ารุงถนนเรยีบหว้ย
คะคางซึ่งลงหินคลุกในอ านาจหน้าที่และจริยธรรมโดยมีประเด็นค าถามดังต่อไปนี    
 ๑. การซ่อมแซมบ ารุงถนนเรียบห้วยคะคางในการลงหินคลุกนั น  จากการตรวจสอบเบื องต้นพบว่า
เป็นทางเรียบห้วยคะคางเป็นพื นที่ของชลประทานจังหวัดมหาสารคามนั น  เทศบาลมีอ านาจหน้าที่หรือไม่
อย่างไร  เป็นการปฏิบัติถูกต้องด้วยกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
 ๒. ถนนดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะหรือไม่  และถนนช่ืออะไร 
 ๓. ถนนดังกล่าวได้ผ่านที่ดิน  ที่นาของผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดหรือไม่ 
ด้วยการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนั น ถึงแม้จะมีภารกิจหน้าที่ในการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขของพี่น้องประชาชน
แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ดังสังเกตได้ว่า คราหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยขอรับการสนับสนุน
รถน  าเพื่อท าการล้างท าความสะอาดโรงอาหารโรงเรียนผดุงนารี เพื่อป้องกันภาวะโรคระบาดโควิด ๑๙ ให้กับ
ลูกหลานโรงเรียนผดุงนารีของเรา แต่ได้รับการท้วงติงว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเทศบาลให้
ค าตอบครั งนี จะได้เป็นมาตรฐานต่อความชอบด้วยกฎหมาย และจริยธรรมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ต่อไป ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เรียนเชิญคณะผู้บริหาร  ท่านนายกเทศมนตรีชี แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายภาคิน   ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี   ทุกๆ ท่าน ครับ  ก็ขอตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับการน าหินคลุกไปโรยบริเวณ
ทางสาธารณะเรียบห้วยคะคางนะครับ ตามประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กระทู้ถาม ประเด็นที่ ๑ 
กระผมขอเรียนต่อท่านประธานว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตราที่ ๕๓ วรรค ๑ ประกอบมาตราที่ ๕๐ 
วรรค ๒ ได้ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ที่ต้องท าการบ ารุงทางบกและทางน  า ซึ่งกรณีที่เทศบาลเมืองน าหินคลุก
ไปโรยเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรมานาน โดยมีลักษณะเป็นทางริมห้วยคะคาง 
พอเข้าฤดูฝนในแต่ล่ะปี ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมาก ในการเดินทางเข้าไปท าเกษตร ประกอบอาชีพ
ตามวิถีชุมชน คณะผู้บริหารทราบว่าชาวบ้านเคยร้องทุกข์มาที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม หลายครั งแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการดูแลและแก้ไข เมื่อกระผมได้เข้ามาท าหน้าที่นายกเทศมนตรี จึงได้สั่งการให้ส านักช่างช่วย
ด าเนินการในเรื่องนี  โดยการขอร้องจากชาวบ้านต้องการให้เทศบาลด าเนินการท าถนนคอนกรีต แต่เทศบาลได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณนั นมีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก และการก่อสร้างถนนที่ถาวร จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส่วนราชการอื่นด้วย เทศบาลจึงได้น าหินคลุกและเศษหินเศษปูนไปโรยเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงฤดูฝนในเบื องต้นก่อน นะครับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
มาตราที่ ๕๐ วรรค ๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เทศบาล เป็นไปตามเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ทั งนี แม้บริเวณดังกล่าวจะเป็นทางสาธารณะริมห้วยคะคาง แต่เมื่ออยู่ในเขตพื นที่เทศบาลเมือง
มหาสารคาม เทศบาลจึงจะสามารถที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ผมเห็น
ว่าการน าหินคลุกเศษหินเศษปูน รวมกันเก้ารถแล้วน าไปโปรยที่มีความยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร เพียงเพื่อช่วย
ลดความเป็นโคลนของดินในระดับหนึ่งเท่านั น ยังไม่ถือว่าเป็นการซ่อมแซมถนนตามหลักวิชาช่าง ดังที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวในกระทู้นะครับ ส่วนประเด็นที่สอง กระผมได้เรียนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน
สาธารณะ เมื่อชาวบ้านได้เดินทางเข้าออกเป็นเวลานาน จึงเกิดตามภาพดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด
ด าเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและยังไม่ได้มีการตั งช่ือถนน ส่วนประเด็นที่สามทีไ่ด้กล่าวมา กระผมขอเรียน
ยืนยันต่อท่านประธานว่า การด าเนินการครั งนี เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาความ
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เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยรวมเปน็ส าคัญ ตามเหตุผลที่ได้น าเรียนข้างต้น เทศบาลจึงยังไม่ได้ตรวจสอบ
ว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่สงักัดเทศบาลเมืองมหาสารคามท่านใดมีที่ดินที่นาอยู่ในบริเวณ
นั นหรือไม่  ท้ายนี ผมขอให้ทุกท่านมีความเช่ือมั่นในการบริหารงานภายใต้การบริหารงานของผม จะไม่มีการ
กระท าที่เป็นการเอื อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับผม 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  ครับ  จะให้ท่านซักถามได้ประมาณ ๓  ครั ง 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน
ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ฝ่าย ทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ เมื่อท่านผู้บริหารเทศบาลเมอืงมหาสารคามตอบเช่นนั น ข้าพเจ้า
ก็ขอเอกสารส าเนาต้นเรื่องทั งหมดตั งแต่ร้องโครงการผู้สั่งการให้มีการอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายที่ใช้
ไปเพื่อจะได้ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้วินิจฉัย ขอบคุณครับ 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ครับท่านนายกเทศมนตรีจะตอบไหมครับ ไม่นะครับ ถ้าอย่างนั นผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล  เข้าระเบียบวาระที่ ๔ เลยนะครับ   
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินแต่งตั งขึ น
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาเสร็จไม่มีนะครับ   
  
   

เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่   
ประธานสภาเทศบาล    ๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕   ในวาระที่ ๒  ขั นแปรญัตติ  และวาระที่ ๓  ขั นลงมติ   นะครับ 

สืบเนื่องจากในวาระที่ ๑ ขั นรับหลักการ  ก็ได้ผ่านสภาไปแล้ว ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และมีสมาชิกเห็นชอบในขั นรับหลักการ  จ านวนเสียง ๑๘ เสียง  เป็นเอกฉันท์นะครับ 
เข้าสู่วาระที่ ๒ ขั นแปรญัตติ   เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
 
นายเหมรัช  ลีลา เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ท่านหัวหน้าการงานที่เคารพทุกท่านครับ กระผม 
นายเหมรัช  ลีลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมขอสรุปรายงานย่อ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ได้มาประชุมครั งแรกเมื่อวันที่  ๑๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น.   และได้ปฏิบัติหน้าที่รับค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ตามระเบียบและมติของที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เป็นเวลา  ๔  วัน  ตั งแต่วันที่  ๑๖– ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   ตั งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  
ณ  ห้องฝ่ายประสานงาน อปท. ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติ
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ผู้เข้าประชุมได้แก่  ๑) นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน   ๒) นางเสาวนีย์  สวงโท   ๓) นายเหมรัช  ลีลา และได้มี
การคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติ  โดยมีมติแต่งตั งให้ 

๑. นายเหมรัช  ลีลา  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
๒. นางเสาวนีย์  สวงโท     เป็นกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน    เป็นกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มาปฏิบัติงานรับค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั งแต่วันที่  ๑๖ – ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   จนครบก าหนด  ปรากฏ
ว่า   มีผู้มายื่นค าขอแปรญัตติ  จ านวน  ๑  ราย  คือ  นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม   คณะกรรมการฯ  จึงมีมติสรุปการรับค าขอแปรญัตติและสรุปรายงานผลการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังนี  

๑.  ค าแถลงงบประมาณ     ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
๒.  หลักการและเหตุผล      ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข  
๓.  ชื่อเทศบัญญัติ      ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
๔.  เทศบัญญัติต้ังแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๗   มีการแปรญัตติ     ในข้อ ๔  ดังน้ี  

(๔.๑)   ขอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย  จ านวน  ๗๖๕,๐๐๐  บาท     
แผนงานการศึกษา  และแผนงานเคหะและชุมชน   

(๔.๒)    ขอแปรญัตติ เพิ่มเติมรายจ่าย  จ านวน  ๗๖๕,๐๐๐  บาท    
แผนงานการพาณิชย์    

โดยมีรายละเอียดในการขอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย  และเพิ่มเตมิรายจ่าย  ดังนี  
ขอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่ายปรับลด   จ านวน  ๗๖๕,๐๐๐  บาท    ได้แก่ 

(๑) กองการศึกษา  
     หน้า ๓๖๔   ปรับลด  จ านวน  ๒๖๕,๐๐๐  บาท 
 แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
โครงการก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  ตั งไว้จ านวน  ๙๖๕,๐๐๐ บาท 
ปรับลดจ านวน  ๒๖๕,๐๐๐ บาท   คงเหลือจ านวน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 

(๒) ส านักสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม   
    หน้า ๔๑๕   ปรับลดจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
โครงการก่อสร้างอาคารลานจอดรถขยะ   ตั งไว้จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท    
ปรับลดจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือจ านวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

 
ขอแปรญัตติ ปรับเพ่ิมเติมรายจ่าย   จ านวน  ๗๖๕,๐๐๐  บาท    ได้แก่ 
   

(๑) ส านักธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
    หน้า ๕๐๑  ปรับเพิ่มจ านวน  ๗๓๕,๐๐๐  บาท 

แผนงานพาณิชย์   งานตลาดสด   
 



~ ๗ ~ 

 

งบลงทุน   ค่าปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   
โครงการปรับปรงุตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั งไว้จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

เพิ่มจ านวน  ๗๓๕,๐๐๐ บาท   รวมเป็นจ านวน   ๑๐,๗๓๕,๐๐๐  บาท 
 
 

(๒) ส านักช่าง 
    หน้า ๔๐๓  ปรับเพิ่มจ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและประปา    
งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ตั งไว้ 
จ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพิ่มจ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท    
รวมเป็นจ านวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท 

   
๕. บัญชีรายละเอียดและค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  ไม่มีการแปรญัตติ  มีการแก้ไข  ดังนี      

๕.๑ รูปเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (หน้า ๑๙๒) 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน       ๑,๐๒๐,๐๐๐  บาท 
    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล  ส าหรับผู้แจง้ความน าจบัและเจ้าหน้าที่ผูจ้ับ 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลอืกพนักงานเทศบาล และลกูจ้าง เช่น ค่าเบี ยประชุม ค่า
พาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ ฯลฯ  ค่าสมนาคุณ เช่น ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษค าตอบ การสอบสมัภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสาร ผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การ
ทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่าทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร และค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที ่ด าเนินการคัดเลือก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 กองการเจ้าหน้าที่   จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าป ีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และข้าราชการถ่ายโอน
สังกัดเทศบาลตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี  
 กองการเจ้าหน้าที่    จ านวน  ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงนิรางวัลในคดีจบักุมตาม กฎหมาย
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๓๔  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได ้พ.ศ. ๒๕๕๙  (แก้ไขจาก พ.ศ.๒๕๕๙  เป็น พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
๕.๒ (หน้า ๒๐๒) 
 *โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  กองการเจ้าหน้าที่    
จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด  ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณ



~ ๘ ~ 

 

ในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของรางวัล  ของรางวัลของที่
ระลกึ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการนี  ดังนี  
 ๑. ส าหรบั คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - หลกัสูตรที ่๑ ฝึกอบรมประเมินผลการปฏิบัตงิานและการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แตง่ตั งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ นของพนักงานเทศบาล จ านวน ๒ ครั ง ( แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๒ ฝึกอบรบรมเส้นทางความก้าวหน้าของทางสายอาชีพของพนักงาน
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม   จ านวน ๒ ครั ง  ( แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๓ ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน ๒ ครั ง  
(แก้ไขเป็น อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๔ ฝึกอบรมการเพิม่ประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ ความปลอดภัยใน
การท างาน และสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับพนักงานจ้าง   จ านวน ๒ ครั ง (แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๕ ฝึกอบรมบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของ
คนท างาน และการจัดพิธีการอย่างมอือาชีพ ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน ๒ ครั ง                
(แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 *๒. ส าหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 - หลกัสูตรที ่๑ ฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ น ของพนักงานครเูทศบาล  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมอืง
มหาสารคาม  จ านวน ๒ ครั ง (แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๒ ฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของพนักงานครู
เทศบาลบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน ๒ ครั ง  
(แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๓ ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องอิสริยาภรณ์ ของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
จ านวน ๒ ครั ง (แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๔ ฝึกอบรมการเพิม่ประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ ความปลอดภัยใน
การท างาน และการจัดพิธีการอย่างมอือาชีพ ของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน ๒ ครั ง (แก้ไขเป็น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
 - หลกัสูตรที ่๕ ฝึกอบรมและดงูานพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวน ๑ ครั ง  
(แก้ไขเป็น อย่างน้อย๑ ครั้ง) 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบบั
ที่ ๕/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาอาคารสถานที ่บุคลากร ระบบการบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้า ๒๗ ล าดับที ่๒   
 
 
 



~ ๙ ~ 

 

๕.๓ (หน้า ๓๑๒) 
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จ านวน       ๒๐,๐๐๐   บาท 
เทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้เกี่ยวข้อง 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  โดยจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถ่ินของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไม่น้อยกว่า  ๒ ครั ง  ต่อภาคเรียน 
(ให้ตัด ระเบียบ  ๒  ข้อด้านล่างออก  ได้แก่)   
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ.
๒๕๕๗ 
     และ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๕ 
 

และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  คือ  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
  จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมือง 
  มหาสารคามเพิ่มเตมิ ฉบับที ่๕/๒๕๖๔  ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสง่เสริม 
  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า ๑๐๓  ล าดับที ่ ๑๔ 
 
๕.๔ (หน้า ๓๒๓ – ๓๒๔) 
 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน    จ านวน      ๑๐๐,๙๐๕,๙๐๐  
บาท    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานครเูทศบาล   
         พร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือน   
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)    
        

  **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน     จ านวน     ๙,๓๙๖,๐๐๐  บาท 
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนกังานครู 
   เทศบาลที่ได้รบัเงินวิทยฐานะ    
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล 
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานครเูทศบาล   
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)  



~ ๑๐ ~ 

 

     

 **เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน      ๑๑,๔๙๖,๐๐๐  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่ได้รบัวิทยฐานะ  วิทยฐานะช านาญการ   
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  และวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ   
  สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔) 
      

 **ค่าจ้างลกูจ้างประจ า จ านวน      ๙๑๔,๘๐๐   บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกูจ้างประจ า  โรงเรียนสงักัดเทศบาล 
  เมืองมหาสารคาม   
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)       
    

 **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    ๕,๔๗๑,๓๐๐   บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  บุคลากรสนับสนุน 
  การสอน  และพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งทดแทนลูกจ้างประจ าที่ 
  เกษียณอายุราชการ  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมือง 
  มหาสารคาม     
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)  
    

 **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง    จ านวน        ๒๗๗,๔๐๐  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวรายเดือนของ 
  พนักงานจ้าง  บุคลากรสนบัสนุนการสอน  และพนักงานจ้างทั่วไป 
  ต าแหน่งทดแทนลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการที่ปฏิบตัิงานใน 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔) 
        
 ***งบด าเนินงาน รวม   ๕๐,๓๓๐,๓๐๐   บาท 
  ค่าตอบแทน    รวม       ๑๖๕,๐๐๐   บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่     จ านวน        ๑๖๕,๐๐๐   บาท 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (จาก  ที่  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๔๒  
    ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔     แก้ไขเป็น    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ 
    ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)  
 



~ ๑๑ ~ 

 

๕.๕ (หน้า ๓๒๘) 
**โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      จ านวน      ๕๕๖,๘๐๐  บาท 
 และผูเ้กี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา        
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  อัตราเบี ย
ประชุมรายครั งส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไป    
ตามนัย แห่งมาตรา ๖ (๒)  แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี ยประชุมกรรมการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง  ก าหนดรายช่ือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี ยประชุมเป็นราย
เดือน  และอัตราเบี ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั งส าหรับกรรมการ   อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบัญชีหมายเลข ๓  ในอัตราไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท : คน : ครั ง  หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของสถานศึกษาหรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็น
ส าคัญ  ทั งนี   ไม่เกิน ๒  ครั งต่อภาคเรียน (เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง) 
ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน  ดังนี   
  ๑.  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เป็นเงิน   ๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เป็นเงิน   ๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เป็นเงิน   ๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เป็นเงิน   ๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศร ีเป็นเงิน   ๕๗,๖๐๐  บาท 
 ๖.  โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เป็นเงิน   ๕๗,๖๐๐  บาท 
 ๗.  โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เป็นเงิน   ๕๗,๖๐๐  บาท 
 - เป็ น ไปตามห นั งสื อ กระทรวงมห าดไทย   ที่   มท   ๐๘๑๖ .๒ /ว  ๔๑ ๔๒   ล ง
วันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อ้างอิงระเบียบฯเพ่ิมเติม  อีกจ านวน  ๑  ระเบียบ  ดังน้ี) 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบั
ที่ ๕/๒๕๖๔  ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสง่เสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า  ๑๐๒   
ล าดับที ่ ๑๓     
 
๕.๖ (หน้า  ๖๑๐)  หัวข้อ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบกลาง     รายจ่ายจรงิ  พ.ศ. ๒๕๖๓    
*จาก  ๗๓๐,๓๘๗.๒๒   แก้ไขเป็น  ๗๓๓,๖๔๔.๕๔ บาท 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงมีมติให้สรุปรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
๒ พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๓  ข้อ ๕๐  และหมวด ๘  ข้อ ๑๑๐  เพื่อน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  พิจารณาในวาระที่ ๒ และ วาระที่  ๓  ต่อไป  ลงช่ือ นายเหมรัช  ลีลา  ประธานกรรมการแปร
ญัตติฯ  นางเสาวนีย์  สวงโท  กรรมการแปรญัตติฯ และ  นายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน เลขานุการกรรมการ
แปรญัตติฯ  ขอบคุณครับ   
 



~ ๑๒ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ขอบคุณท่านเหมรัช  ลีลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประธาน 
ประธานสภาเทศบาล   กรรมการแปร ญัตติฯ ขั นแปรญัตติได้น าเสนอผลการแปรญัตติต่อที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดสงวนค าแปรญัตติไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติ  แต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นการ
อภิปราย ผมจะเปิดให้สมาชิกอภิปราย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ    
มีสมาชิกท่านใดที่จะเห็นด้วยตามคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระ ๒ โปรดยกมือครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นชอบ จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ สมาชิกไม่เห็นด้วย ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ  เป็นอันว่าได้ผ่าน วาระที่ ๒ ขั นแปรญัตติ ครับ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๗ ท่าน  สรุปรายงานย่อการประชุมคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
จ านวน ๑๗ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง   ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมาย 
ได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ต่อไปผมจะเข้า วาระที่ ๓ ขั นลงมติ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕  กรุณายกมือครับ[ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ มีสมาชิกเห็นชอบ จ านวน ๑๗ ท่าน มีเสียงข้างมากครบตามที่กฎหมายได้ก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล เอาไว้เป็นอันว่าการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๕ ได้ผ่านสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั ง ๓ วาระ ต่อไปจะได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม
อนุมัติตามราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้ต่อไปนะครับ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕   และให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน ๑๗  เสียง   งดอออกเสียง  ๑  เสียง    
มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ก่อนอื่นที่จะเข้าระเบียบวาระที่  ๕.๒ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล    มหาสารคาม กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกสภาเทศบาล ที่ผ่านร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญครับ 
 



~ ๑๓ ~ 

 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกๆ 
นายกเทศมนตร ี   ท่าน นะครับ ส าหรับฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกๆ ท่าน นะครับ ที่ให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในครั งนี  ทางทีมงานผู้บริหารก็มีความตั งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และจะท างานเพื่อตอบสนองให้กับ
พ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ดีที่สุด ยังไงมีอะไรก็ช่วยกันนะครับในการท างาน เพื่อพัฒนาเมือง
มหาสารคามให้ดีที่สุด ครับ  
 

๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญเจ้าของญัตติ ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ขอ
นายกเทศมนตร ี   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั งสิ น ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๒ รายการ  
โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน   ๒  รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี  
โอนลด       จ านวนเงิน  ๒,๓๕๐,๐๐๐  บาท 
ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐.-  บาท  
(หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)   ขอโอนลด  ๑,๐๕๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)     
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  อาคารต่าง ๆ      
โครงการก่อสร้างรั วคอนกรตีลานจอดรถขยะ    งบประมาณ  ๙๓๐,๐๐๐.-  บาท  (เก้าแสนสามหมืน่บาทถ้วน)   
ขอโอนลด  ๙๓๐,๐๐๐.-  บาท  (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)     
 



~ ๑๔ ~ 

 

ส านักช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     ๑.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนน
นครสวรรค์  ซอย ๒/๘    งบประมาณ   ๓๙๕,๐๐๐.-  บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ขอโอนลด  
๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
         ๒.  โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม    
งบประมาณ   ๑,๓๖๓,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ขอโอนลด  ๗๖,๐๐๐  บาท  
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
         ๓.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๕    
งบประมาณ   ๔๘๐,๐๐๐.-  บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ขอโอนลด  ๑๗๘,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
      ๔.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๑       
งบประมาณ   ๓๒๑,๐๐๐.-  บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
ขอโอนลด  ๖๖,๐๐๐  บาท  (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 
โอนเพ่ิมงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวนเงิน  ๒,๓๕๐,๐๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น   งบประมาณ  ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น โดยถมดินปรับพื นที่ พร้อมปรับ
เกลี่ยปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด) 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๒  
  - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ 
๖/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า ๑๕๕ 
ล าดับที่  ๓๙     
      แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โครงการปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูล   งบประมาณ  ๓๗๐,๐๐๐.- บาท  
(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูล   โดยมีรายละเอียดดังนี  

   - ลานทรายกรอง 
   - ระบบท่อระบายน  า 



~ ๑๕ ~ 

 

   - หลังคาลานตาก 
   - บ่อรวบรวมน  าเสีย 
   - งานอื่น ๆ ตามที่ก าหนด 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔  

พ.ศ. ๒๕๖๒  
  - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ 
๖/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า ๑๖๐ 
ล าดับที่  ๑     
 

เหตุผล  เนื่องจาก ๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น เนื่องจากสวนสาธารณะ เลิง
น  าจั นมีสภาพทรุดโทรม  และมีประชาชนบางกลุ่มลกัลอบไปทิ งขยะและเศษวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรม ภูมิทัศน์
ไม่สวยงาม และเกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน 
เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงสวนสาธารณะเลิงน  าจั น  เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่ทิ งขยะและเศษ
วัสดุ พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างสวนสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาลให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีความสะดวกปลอดภัย และ ๒.โครงการปรับปรุงบ่อ
หมักสิ่งปฏิกูล เนื่องจากระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานท า
ให้มีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ประกอบการจงึแก้ปญัหาโดยน าสิ่งปฏิกูลไปทิ งตามป่า หรือไร่นา ท าให้มี
เรื่องร้องเรียนทั งในเรื่องของกลิ่น การแพร่กระจายและปนเปื้อนเชื อโรคต่อสิ่งแวดล้อมตามมาที่เทศบาลฯ 
อย่างต่อเนื่อง  เทศบาลฯ มีความตระหนักถึงปัญหาของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น จึงมีความต้องการ
ที่จะด าเนินการปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูลเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาลโดยเร่งด่วน ให้ทัน
การณ์ต่อการแก้ไขปัญหาและคาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบได้ถึงการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้
อีก  ทั งนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”     

ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ  ไม่มีนะครับ ผมขอลงมติ เชิญท่านเลขาฯ 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 ๕.๒ ญัตติที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณา
ยกมือครับ  



~ ๑๖ ~ 

 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   จ านวน ๑๗ เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง   
ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดง
ประธานสภาเทศบาล    ความคิดเห็นหรือไม่ ครับ ขอเชิญคุณวิทยา ญาณสิทธิ ครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้อ านวยการส านัก/กอง ฝ่าย ที่เคารพทุกท่าน ครบั 
กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอ
อนุญาตที่ประชุมอันทรงเกียรติในวาระอื่นๆ นี  มีพี่น้องประชาชนฝากแจ้งมา เรื่อง บริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของเมืองมหาสารคาม น  าพุใช้การไม่ได้ จึงขอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปดูแลแก้ไขด้วยครับ และ
ขอขอบคุณหน่วยงานท าความสะอาด ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ท่าน
ท างานทุกวันๆ โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสะอาดของเมืองมหาสารคาม ทั งด้านสุขภาพ ทั งด้านโรค
ระบาด(โควิด) เป็นงานที่เหนื่อย ต้องขอขอบคุณส าหรับความทุ่มเทของส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ต่อมาคืองานไฟฟ้าส านักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ท่านได้ทุ่มเทท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รับงานได้
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และสุดท้ายคืองานประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเสียงไร้สายตามชุมชน facebook live ของ
ทางเทศบาล ประชาชนก็ตอบรับมาอย่างดี ซึ่งท่านได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะที่ดี อย่างมี
คุณภาพนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องของถนนหนทางตรอกซอกซอยต่างๆ ขณะนี นั นเกือบ ๗๐ – 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ได้ท าการซ่อมแซมไปเยอะมากพอสมควร เรื่องของท่อระบายน  าก็ด าเนินการท าไป ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือแต่น  าท่วมขังซึ่งไม่มาก จึงขอความกรุณาทางฝ่ายบริหารได้น าโครงการไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าสู่ถนนที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างที่เพยีงพอ ซึ่งมีอยู่ในแผนอยู่แล้ว เช่น ถนนจุฑางกูร ถนนมหาชัยด าริห์ และมีอีก
หลายโครงการที่บรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาในเรื่องนี ด้วยนะครับ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองมหาสารคามได้
อย่างชัดเจน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างจ านวน ๒ จุด จุดที่หนึ่งคือสามแยกกาฬสินธ์ุ ความสูง
ประมาณ ๑๒ เมตร เป็นไฟแสงสว่าง LED ตามแบบของส านักการช่าง จุดที่สองคือสามแยกก่อนถึงวิทยาลัย
อาชีวะศึกษามหาสารคาม จึงขอเพิ่มไฟแสงสว่างจ านวน ๒ จุด นี  เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ครับ 
แล้วก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกเรื่องทุกอย่าง เวลามีงานมีการอันดับแรกที่พี่น้องคิดถึงคือ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม นึกถึงนายกถึงนึกถึงสมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลที่เคารพนับถือที่จะช่วยเหลือได้ มาถึงตรงนี  
กระผมขออนุญาตพูดเรื่อง การอนุญาตการกางเต็นท์ที่พี่น้องหรือชุมชนขอมา พี่น้องชุมชนกับเทศบาลเคยถือ
ปฏิบัติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมานานหลายนายกหลายสมัย ทุกงานทุกกิจกรรมจะช่วยเหลือเกื อกูลกันมา 



~ ๑๗ ~ 

 

โดยตลอด แต่มายุคนี สมัยนี มีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบมากขึ น งานบวชยืมเต็นท์ไม่ได้เทศบาลบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ 
งานแต่งขอเต็นท์เทศบาลไม่ได้เหมือนเดิม งานศพก็ไม่ได้ มาถึงตรงนี นะครับท่านประธานครับ ท่านจะงดงาน
อะไรผมไม่ว่า แต่งานศพของพี่น้องประชาชนไม่ควรงด เรื่องนี ผมขอท่านประธาน ผมขอวิงวอนว่างานขาวด า
งานศพงานบริการพี่น้อง พวกนี ท่านอย่างดเลยนะครับ เพราะเป็นเรื่องตายไม่มีใครเตรียมตัวไว้ก่อนสักคน การ
สูญเสียท าให้เสียใจอยู่แล้ว หากพี่น้องร้องขอเรื่องเต็นท์ในงานศพควรช่วยเหลือและเป็นการให้ก าลังใจแก่พี่
น้องประชาชน เพื่อบรรเทาเบาบางแก่พี่น้องประชาชน เห็นความทุกข์ของพี่น้องเป็นความทุกข์ของเทศบาล 
เป็นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข งานมากก็ต้องท าเต็นท์ไม่พอก็ต้องสั่งท าเพิ่ม สมัยก่อนยังมีการบริการเรื่องเก้าอี 
ด้วยซ  าไป เรื่องพวกนี เราหลีกเลี่ยงยาก หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นความเป็นอยู่โดยด่วนของชุมชนต้อง
ช่วยเหลือ เราไม่ได้คอรัปช่ันใคร แม้แต่ถังขยะหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ก็ไม่ใช่หน้าที่ของ
เทศบาล ถ้าท่านจะคิดถึงเรื่องระเบียบ ถ้าเอาระเบียบมาจับ ถังขยะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลก็ไม่มีนะ
ครับ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล ก็ต้องหาวิธีท าเพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ถ้าท่าน
สั่งงดบริการกางเต็นท์ทั งหมด แสดงว่าท่านไม่เข้าใจบริบท ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่
น้องประชาชนในชุมชน ครับ แม้แต่การตัดต้นไม้ยุคนี ก็มีข้อจ ากัดมากมาย เช่น วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามขอตัดต้นไม้ ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ โรงเรียนผดุงนารีท าหนังสือขอตัดต้นไม้ท่านบอกว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล แต่ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสั่งเทศบาลเมือง
มหาสารคามไปตัดต้นไม้ที่ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง ซึ่งเป็นนอกเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม หน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านท าไม่ได้ เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ มี
ข้ออ้าง โดยไม่หาทางออก กลัวงานเข้า กลัวว่าหน่วยงานอื่นจะมาขอ ขอก็ต้องท าครับ ต่อไปไฟไหม้หน่วยงาน
ราชการก็ไม่ต้องไปดับ เพราะไม่ใช่ภาระหน้าที่ ซึ่งต่างๆ เหล่านี เขาคิดถึงเรา เขาคิดถึงเทศบาลเขารักเราเขาถึง
ขอความอนุเคราะห์มาที่เทศบาล ควรเต็มใจทีจ่ะน้อมรบัตามค าขอ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น  าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 
เพียงแต่รอหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะแก้ไขข้อระเบียบ ข้อจ ากัด อย่างไร เพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนได้
อย่างทั่วถึง ครับท่านประธาน กระผมขออนุญาตที่ประชุมเพียงเท่านี ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ เชิญคุณวิจิตร พรรณะ ครับ
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวิจิตร พรรณะ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   รองปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการส านัก/กอง ฝ่าย และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ครับ กระผมนายวิจิตร พรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ในวาระอื่นๆ นี  
กระผมใคร่ขออนุญาตน าเสนอข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่สะท้อนมา จึงขอน าเรียนที่ประชุมในสภาอัน
ทรงเกียรตินี  เรื่องโครงการถนน จ.๔ จ.๕ ซึ่งจุดเริ่มของโครงการอยู่ที่บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย ๔ (ตรงข้าม
กับโรงพยาบาลสทุธาเวช) อันเนื่องจากว่าจากจุดผา่นกลางชุมชนศรีสวัสดิ์ ๑ ๒ และ ๓ บางส่วนได้เวรคืนและก็
ให้ค่าตอบแทนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวเขตไว้แล้วนะครับ แต่โครงการก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ ยังไม่มี
ความเคลื่อนไหว ทิ งความสงสัยค้างคาใจ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบาย
น  าเสียก็อุดตัน มีความไม่สวยงามไว้ให้ดูเป็นเวลานานแล้วครับ ประชาชนฝากถามมา กระผมจึงใคร่ขออนุญาต
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประธาน ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีช่วยติดตามความคืบหน้าต่างๆ ให้กับ
พี่น้องประชาชนด้วยครับ หรือถ้าหากใช้เวลานาน ผมขอความกรุณาให้ท่านได้น าช่างไปติดไฟส่องสว่างตรง
จุดเริ่มต้นของโครงการ คือ ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก อีกบริเวณ
หนึ่งคือหลังสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งช่วงตรงนี มันมีต้นไม้ปกคลุม ตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นแสงสว่าง 



~ ๑๘ ~ 

 

ตอนนี ผู้ที่สัญจรไปมาอาศัยแสงสว่างจากร้านค้าและมีหลอดไฟอยู่ข้างๆ  กระผมจึงขอความกรุณาทา่นด้วยครับ
ผมขอบพระคุณครับผม  
   

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ เชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
นายกเทศมนตร ี   และท่ านผู้อ านวยการส านัก/กอง ฝ่าย ทุ กท่ าน ครับ  ขออนุญ าต
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทราบ ว่าจากที่ศูนย์แพทย์บูรพาได้มีการ
จัดเตรียมสถานที่ในการตรวจ ATK ได้ศูนย์อาคารโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย จ านวน ๒๕๐ คน โดยมีกลุ่มของตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดไนท์ ตลาดอุทัย
ทิศ ชุมชนส่องเหนือส่องใต้ วันนี ต้องฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพราะขณะนี เรามีการกระจายเสียงไปทั่วในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนทุกๆ ท่าน  ครับผม ส าหรับวันนี ต้องขอขอบคุณ
มากนะครับ ส าหรับค าแนะน าหลายๆ อย่าง ในบางครั งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการท างาน เพราะว่าการท างาน
จริงๆ แล้ว มันก็ต้องอยู่ในระเบียบ เป็นเรื่องของกฎหมาย บางครั งเราท าไป บางครั งที่เราตั งใจที่อยากจะท า 
แล้วก็มีผู้มาร้องเหมือนกบักรณีของท่าน ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามนะครับท่านส.ท.วิทยา ที่กระผมมีความตั งใจ
ที่อยากจะท า เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ก็มีการท าแล้ว กระผมก็มีความรู้สึกว่าการกระท าอะไรก็
ต้องพิจารณาให้เข้มข้นมากขึ น การท างานในแต่ล่ะครั งกระผมจะปรึกษาท่านปลัดตลอดว่าท าได้ไหม พี่น้อง
เดือดร้อนท่านก็มีเหตุผลในเรื่องกฎหมาย ในบางครั งมันก็มีเรื่องที่ล าบาก กฎหมายกับความอะลุ่มอล่วยเข้ากัน
ได้บ้าง จริงๆ แล้ว กฎหมายก็มีที่ถูกกับผิด ถ้าผมท าในบางอย่างที่มันผิด แต่อะลุ่มอล่วยให้กับพี่น้องเองก็โอเค 
กระผมโดนร้อง แล้วก็จับผิดอยู่ตลอดเวลา กระผมเองก็มีความรู้สึกกังวลใจ แล้วการพัฒนาจังหวัดของเรามัน
จะไปอย่างไร ผมก็ยังพินิจพิเคราะห์อยู่นะครับว่า สิ่งที่ท่านร้องมาทุกครั ง กระผมต้องมาพิจารณาว่าถนนเส้นนี 
เป็นของพี่น้องของใคร มีส.ท.คนไหน มีผู้บริหารคนไหน มีเอื อใคร ท าได้ไหม ผมต้องมาพิจารณานะครับ ถ้า
บางครั งผมท าอาจจะไม่ถูกใจท่าน เพราะว่ามันผิดระเบียบ กระผมก็เกรงใจ ผมก็ต้องถามท่านปลัดว่ามันได้ไหม 
เมื่อผมมาบริหารในความรู้สึกกระผมก็อยากจะมาช่วย ถ้าไม่มีกฎหมายผมคงต้องช่วยทุกคนอยู่แล้วนะครับ 
เพราะว่าผมได้รับการเลือกตั งมาจากประชาชนทั งหมด ผมก็ตั งใจจริงครับ แต่ถ้าเกิดจะท าอะไรต่อไปนี  ผมต้อง
มีความรอบคอบมากยิ่งขึ น ทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านระเบียบและกฎหมาย ถ้าไม่งั นผมก็ต้องโดนร้องโดนกระทู้ 
โดนเล่นงานนะครับ ต่อไปนี ก็ขอฝากท่านส.ท.ช่วยพิจารณาเรื่องกฎหมายด้วย ว่ามันท าได้ไหมระเบียบได้ไหม 
เพราะว่าบางครั งมันเอื อมันเอื อได้ แต่ว่าคนผิดเป็นผู้บริหารผิด ท่านส.ท.ไม่ได้ผิด ประชาชนไม่ได้ผิด แต่ท่าน
ปลัดผิดผมผิด ทุกคนติดคดีกันหมด แล้ววันนี ผมกล้าท าไหมล่ะครับ ก็ฝากท่านส.ท.ที่กระทู้ถามหรือต้องการที่
จะร้องเรียน ให้มีความเข้าใจในบริบทของผู้บริหารด้วยนะครับ บางครั งผมก็หนักใจทุกคนก็ขอมาหมด ถ้าผม
ท าให้หมดทุกๆ คน อย่างที่ท่านขอ อย่างโรงเรียนของเราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีทั งหมดยี่สิบ
โรงเรียน หน่วยราชการอีกห้าสิบหน่วยงาน ผมก็ต้องไปท าหมด ผมก็เข้าใจนะครับว่าเป็นหน้าที่ คือการ
เอื ออ านวยซึ่งกันและกัน แต่พี่น้องประชาชนเราก็ต้องช่วย บางครั งมันก็เป็นเรื่องที่ล าบากใจมากในการ
ปฏิบัติงาน ถ้าท่านมาเป็นผม ท่านก็คงรู้ว่าถ้าท าไปแล้วมันผิดระเบยีบ คนร้องก็มีการจับผดิอยู่สม่ าเสมอ ในการ
ท างานของผมก็ล าบากใจ ก็ต้องคุยกับท่านส.ท.หลายๆ ท่าน ให้รับทราบถึงความล าบากใจของผมด้วยนะครับ 
บางท่านก็มีท่านส.ท.บางคน ก็บอกว่าช่วยไปเทหลุมให้ผมหน่อย ผมก็รับทราบเดี๋ยวผมจะดูให้นะ แต่ไม่ได้บอก
ว่าเทเท่าไร ปริมาณหินคลุกมันก็ไม่พอมีประมาณสิบกว่ารถ เราก็ต้องช่วยที่อื่นก่อนแล้วให้สั่งมาทีหลัง ก็ต้อง
บอกเขา บางครั งผมก็ล าบากใจจริงๆ ในการปฏิบัติงานแต่บางครั ง ก็ต้องยึดในระเบียบและกฎหมาย เพราะว่า
ก็อยากให้ท่านส.ท.เหน็ใจด้วยนะครับ การรบัค าร้องมา ผมก็เห็นใจทุกท่านว่าการรับค าร้อง เป็นหน้าที่ของท่าน
อยู่แล้ว ท่านก็ต้องพิจารณาว่ามันถูกต้องในระเบียบหรือไม่ เพราะว่าไม่ใช่รับมาอย่างเดียว แล้วมาบอกว่า
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ผู้บริหารไม่ช่วย ผู้บริหารไม่เช่ือไม่ท าให้ผมเลย แต่จริงๆ แล้ว สิ่งที่ท่านบอกผมมนัไม่ได้ถูกต้องในการปฏิบัติจรงิ 
ผมก็น าเรียนให้ท่านทราบในการเอื ออ านวยก็ต้องดูในเรื่องของข้อระเบียบและกฎหมายด้วย ทั งนี การ
ปฏิบัติงานของผมและท่านปลัดมันก็เป็นอะไรที่ล าบากนะครับ ผู้บริหารทุกคนก็ไม่ได้มีความเช่ียวชาญเหมือน
ท่านในการท างานที่ผ่านประสบการณ์มามากนะครับ แต่ตรงไหนที่ท าไปแล้วมันผิดท่านก็รู้ว่ามันไม่ได้ถูก แต่ก็
เป็นการเอื ออ านวยเพื่อประชาชน ท างานเพื่อประชาชนก็ใช่ แต่ถ้ามีคนร้องบอกว่าเอื อบุคคล บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง โดยที่บุคคลหนึ่งเราไม่สามารถท าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ถ้ามีคนขอมานะครับ อันนี ผมก็กังวลนะ
ครับ ก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ ผมก็จะพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดและก็ต้อง
อยู่ในระเบียบและกฎหมาย ขอบคุณมากครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  การประชุมสภาในระเบียบวาระที่ ๒ และ ๓ ทั งหมดหกระเบียบวาระการ
ประธานสภาเทศบาล      ประชุมก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมในนามสภาเทศบาลเมื อง
มหาสารคาม ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างดี รวมทั งท่านปลัด ท่านรองปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ นะครับ ที่ให้ความร่วมมือในวันนี  ไม่มีอะไรนะครับผม ขอปิดประชุม ขอบคุณมากครับ 
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