
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

...................................................... 
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. นางสาวเสาวนีย์ สวงโท   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๒. นายบุญเรือง แสนผ ุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๓. นางสวาสดิ ์  อานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๔. นายผจญภัย  มาอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๕. นางสาวมุกดา คุณารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๖. นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๗. นายวาที  โพธินาม   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
๑๘. นายสายยันต ์ ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

 นายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  (ลาป่วย) 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย ์  นายกเทศมนตรีเมอืงมหาสารคาม 
๒. นางพิชชาภัสร ์ ธีรศาสตรานนท ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๓. นายกมล   ตราชู   รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๔. นายธัญสุต  บรหิารธนวุฒ ิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๕. นางสาวพรมิา พัสดุรีนนท ์  เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
๖. นายศิริชัย  ศิริไปล ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๗. นายโกพัสต ์ สมสาร ์   รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๘. นายอรรถพล แก้วมนตร ี  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 



๒ 

 

๙. นายสาวกาญจนา กาญจนธวัช  ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑๐. นายน าโชค  ใจทาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายสวัสดิ ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางเพ็ญน ี  สุค าภา   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๓. นางสุนสิา    ปาคาถา   แทน ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๔. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. นางถนอมจิต ชนะบุญ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
๑๖. นายสมบตั ิ  สันค า   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๗. นายคณภัทร บุญศร ี   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
๑๘. นางสุดาวรรณ จิตรสม   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไปกองการศึกษา 
๑๙. นางพัชร ี  ดีสนิท   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นางดรุณี  โยวะผุย   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๑. พ.จ.อ.อ านาจ ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๒. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๓. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒๔. นายนิติกรณ์  แสงจันดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๒๕. นายณัฐพล  ก๋งเกษม   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 
๒๖. นายพฤษพงศ์ ฤทธิโคตร  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
๒๗. นายพลวัฒน ์ เทพบรุ ี   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๒๘. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๒๙. นายยศศิริ  ประภาร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๓๐. นายธนพล  บัวพันธ์   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๑. นางณฐนน  สุขสด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน 
๓๒. นายสันต์  เจริญบญุ  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๓. นางสมปอง  สารภักดิ ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๔. นางสาวศศิอร เสริมประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓๕. นายนพรัตน์  หันนะเว   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๖. นางเมตตา  แพงจันทร ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๗. นางสาวอุมาพร รินทะรึก   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๘. นายเรวัตร  อาจภิรมย ์  ประธานชมรมตลาดห้าแยก 
๓๙. นายธนินทร ์ นามทุม   พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๐. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๑. นางสาวทองบ่อ ทองเจรญิ  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๔๒. นางจิรฐัพร  จงรกัษ์   นักการ 
๔๓. นางภาวด ี  การด ี   พนักงานจ้าง 
๔๔. นางสาวนภาพรรณ ทวยภา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 
 



๓ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย        กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง      
หน.ฝ่ายประสานงาน อปท.    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ท่านรองนายกเทศมนตรีทุกท่าน รวมถึงคณะบริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี ก็เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่านประธานสภาได้นัดประชุม ในวันที่ ๒๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลานัดประชุม ๑๓.๓๐ น.  วันนี จะมีการพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี รวมทั งสิ น 
๑๐ ญัตติ นะครับ  ขณะนี ก็ได้เวลาที่ท่านประธานสภาได้นัดประชุมสภาแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาต่อไป ขอ
กราบเรียนเชิญครับ  เรียนเชิญทุกท่านกรุณายืนขึ น 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านเลขาฯ  นับองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา ครบองค์ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์      เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเลยนะครับ วันนี เป็น
ประธานสภาเทศบาล          การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔         
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์     เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล       ๑.๑  การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั งนี   มีการถ่ายทอดสดในระบบ
เสียงไร้สาย ถ่ายทอดสดทาง Facebook live และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM ๑๐๐ MHz ร้อยใจชาวเทศบาล 
รวมทั งสื่อต่างๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปราย ก็ขอให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถ่ิน 
                 ๑.๒  แจ้งประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ซึ่งได้แจ้งไห้ทราบกับสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  
     ๑.๓  วันนี มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามยื่นใบลา ๑ ท่าน คือ ท่านวิทยา 
ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต  ๒   
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมเมื่อวันท่ี   ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔    ประชุมเมื่อวันท่ี   ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาล    มหาสารคาม ครั งที่ผ่านมา  

  ๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
     ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานที่ประชุม  
 
นางเสาวนีย์  สวงโท   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ
ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางเสาวนีย์  สวงโท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ขอสรุปรายงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ได้มาปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และสมัยสามัญ สมัยที ่
๒ ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐น. ฝ่ายประสานงานองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา ๕ วัน มีผู้เข้าประชุม  มีดังนี           
๑. นางเสาวนีย์ สวงโท  ๒. นายกุณโชตินัฎฐ์ มะธิตะโน ๓. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี คณะกรรมการมาครบ
องศ์ประชุมแล้วได้มีมติแต่งตั งให้ 

๑. นางเสาวนีย์ สวงโท   เป็นประธานกรรมการ  
๒. นายกุณโชตินัฎฐ์ มะธิตะโน  เป็นกรรมการ 
๓.  นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติงาน ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามดังกล่าว มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย และได้ตรวจทานปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จสมบรูณ์แล้ว จึงมีมติ
ให้น ารายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป ลงช่ือ    
นางเสาวนีย์ สวงโท ประธานกรรมการ นายกุณโชตินัฎฐ์ มะธิตะโน กรรมการ และนายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี 
กรรมการและเลขานุการ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ  ทั งสองรายงานการประชุม มีหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล   ครับถ้าไม่มี  เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม 
 
 



๕ 

 

นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด  ๑๗  ท่าน 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม  ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับเรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ เสียง นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ได้มีเสียงข้างมากครบตาม จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.  

๒๕๖๔  ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง  ได้มีเสียงข้างมากตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๔  คณะกรรมการที่สภาตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี 
 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑ ญัตติท่ี ๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือก 
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน  และคณะกรรมการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า       
(จ านวน ๒ คณะๆ ละ ๑ คน / ส านักปลัดเทศบาล  ฝ่ายปกครอง) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงศ์   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อที่ ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื นที่
ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า (จ านวน  ๒ คณะๆ   
ละ ๑ คน / ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง)  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่าน  วันนี ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วม
เป็นคณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจัดจ าหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้
จ าหน่ายสินค้า  โดยมีรายละเอียด ดังนี  

หลักการ  โดยมีมาตราที่ ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พุทธศักราช ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจัดจ าหน่ายบน
ถนน หรือถนนสาธารณะ เว้นแต่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานประกาศผ่อนผันให้กระท าไดใ้น
ระหว่างวันและเวลาที่ก าหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และ มาตราที่ ๔๒ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อ านาจออกประกาศโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะเป็นเขตหา้ม
จ าหน่ายสินค้า ซึ่งกฎหมายทั ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการใช้ดุลพินิจก าหนดพื นที่
สาธารณะเป็นบริเวณจ าหน่ายสินค้าและเขตห้ามจ าหน่าย ฉะนั นเพื่อให้การให้ใช้อ านาจและดุลพินิจ ในเรื่อง
ดังกล่าวขั นต้น เป็นไปอย่างเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะจัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าในที่     
สาธารณะ ต้องแต่งตั งคณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า 
คัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า คณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก
เป็นกรรมการ  

เหตุผล  เพื่อให้การก าหนดพื นที่ผ่อนผันและการจัดระเบียบการจ าหน่ายในที่สาธารณะของทาง
เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนั น 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อเสนอช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผัน จ านวน ๑ คน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า  จ านวน  ๑  คน  ต่อไป   



๗ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงศ์       ญัตติของท่านนายกเพื่อคัดเลือกสมาชิกเทศบาลร่วมเป็นกรรมการก าหนดพื นที ่
ประธานสภาเทศบาล         และจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า เป็น ๒ คณะ 
คณะละ ๑ ท่าน   ผมจะขอถามคณะแรกก่อนนะครับ คณะที่ ๑ เลือกคณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผัน     
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกจะเสนอท่านใด  เป็นคณะกรรมการโปรดยกมอืครับ  เชิญคุณสุวรินทร์   พลอาสารัตน์  
 
นางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการที่
เคารพทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เขต ๒ ใคร่ขอ
เสนอคณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผันคือ  นายผจญภัย  มาอ้น  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   คุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ เสนอช่ือ นายผจญภัย มาอ้น เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  ก าหนดพื นที่ผ่อนผัน ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ นายประดิษฐ์ 
อรรคฮาตศรี  และนายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ  ผู้รับรองถูกต้อง   มีสมาชิกอื่นจะเสนอท่านใดอีกหรือไม่  ไม่มี  
เป็นอันว่า  คณะกรรมการก าหนดพื นที่ผ่อนผัน คือ  คุณผจญภัย  มาอ้น  ต่อไปเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบ
การจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า  สมาชิกท่านอื่นจะเสนอท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณ         
กุณโชติณัฎฐ์   มะธิตะโน  
 
นายกุณโชติณัฎฐ์  มะธิตะโน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย   
กุณโชติณัฎฐ์ มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ใคร่ขออนุญาตเสนอช่ือคณะกรรมการ
จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า คือ คุณประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี  ขอบพระคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรอง ๒ ท่าน  คือ นายบัณฑิตย์  สิงหมาตย์ และนาง
ประธานสภาเทศบาล   ทองใส นาคคันธร นะครับ รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอผู้ใดอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มี  เป็นอันว่าคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า คือ  
คุณประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี   
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดังน้ี 

๑. นายผจญภัย  มาอ้น  เป็นตัวแทนใน   คณะกรรมการก าหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน   
๒. นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี เป็นตัวแทนใน   คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย 

สินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
 
 

๕.๒ ญัตติท่ี ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาเห็นชอบ 
จ านวน ๑ คน (กองการศึกษา) 
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติที่ ๒ เป็นญัตติเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม    



๘ 

 

ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภาเห็นชอบ จ านวน ๑ คน  (กองการศึกษา)  เรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็
นายกเทศมนตรี   เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ภา
เห็นชอบ  จ านวน ๑ คน (กองการศึกษา)  

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ขอเสนอญัตติเพือ่ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กซึง่เปน็ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จ านวน  ๑  คน   

เหตุผล  เพื่อให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีคณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็   
ที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  ที่  มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๕  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เรื่อง  ขอส่งหนังสือมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั น  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่  เชิญคุณเหมรัช  ลีลา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเหมรัช  ลีลา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพครับ ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร กระผมนาย     
เหมรัช  ลีลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ กระผมใคร่ขอเสนอ คุณทองใส นาคคันธร เป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ ขอสมาชิกรับรอง  ๒ ท่านครับ  มีคุณสุวรินทร์ พลอาสารัตน์   และคุณกุณโชติณัฏฐ์ 
ประธานสภาเทศบาล    มะธิตะโน นะครับ รับรองถูกต้องนะครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอใครอีกไหมครับ ไม่มี
นะครับ  สรุปคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ คุณทองใส นาคคันธร ครับ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล   

เพ่ือเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คือ   
นางทองใส  นาคคันธร    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขต  ๑ 

 
 

๕.๓ ญัตติท่ี ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(งบประมาณ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ส านักการช่าง) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 



๙ 

 

CCTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบประมาณ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ส านักการช่าง) เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติ ครับ  
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   เมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณ ๒๒,๖๐๐,๐บาท 
ส านักช่าง) มีหลักการและเหตุผลดังนี  นะครับ  

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน งบประมาณ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  จ านวนเงิน ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี  
ส านักช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

  - โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวนเงิน ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท   

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างโครงการดังกล่าวฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยได้ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ แต่ปรากฏว่า มีผู้อุทธรณ์และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีความเห็นให้ยกเลิกประกาศ (ประกาศผลผู้ชนะ,ประกาศเชิญชวน) โดย
ประกาศยังไม่ชัดเจนในการก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารประกอบการพิจารณา แล้วให้ด าเนินการจัดซื อ
จัดจ้างใหม่ประกอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒  ประกอบกับหนังสือส านักงานศาลปกครองกลาง แจ้งค าสั่งศาล คดีหมายเลขด า
ที่ ๑๔๔๖/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  และประกาศของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไว้เป็น
การช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๔ หมวด 
๕ ข้อ ๕๙ วรรคสาม และตามหนังสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ มค ๕๒๐๐๔/๓๓๔๔  ลงวันที่  ๑  กันยายน 
๒๕๖๔  เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   ดังนั น  เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสาม      
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



๑๐ 

 

นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองทุกทา่นที่เคารพ กระผม
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ เรื่องนี เป็นเรื่องที่ติดค้างอยู่ศาลปกครอง 
ทุกๆปีที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจะเป็นผู้มีอ านาจขยายเวลาเองตามเท่าที่ทราบนะครับ เรื่องนี 
เป็นประโยชน์มากต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ผมจึงเห็นด้วยต่อการขยายเวลาจนศาล
ตัดสินว่าเป็นอย่างไร แต่ผมขอตั งข้อสังเกตว่า ตั งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ ในปัจจุบันคุณภาพของกล้องวงจร
ปิดและเทคโนโลยีต่างๆ มีความเก่าลงและเปลี่ยนไป เพราะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี มีระยะเวลามีการ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการตั งข้อสังเกตุเพื่อพิจารณา ผมเห็นควรกับการขยายต่อเวลาของญัตติของท่าน
นายกเทศมนตรี 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มี  เชิญท่านเลขาสภา
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบประมาณ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักช่างสมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี   จ านวน  ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๖ ท่าน  พิจารณาเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรี 

เมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด CCTV ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(งบประมาณ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักช่าง  จ านวน ๑๖ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๔ ญัตติท่ี ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
(งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท   ส านักช่าง) 
 



๑๑ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื อพร้อมติดตั งเครื่องเล่น
เด็กสนามกลางแจ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส านักช่าง) เรียนเชิญ
เจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตร ี   มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
จัดซื อพร้อมติดตั งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กรณียิงมิได้ก่อหนี ผูกพัน เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปี  งบประมาณ  หมวดครุภัณฑ์   
โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  จ านวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี  
ส านักช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์อื่น     

  - โครงการจัดซื อพรอ้มติดตั งเครือ่งเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง จ านวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดซื อโครงการดังกล่าวฯ ตามระเบียบ  

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ประกวดราคา
อิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ซึ่ งได้ประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ แต่ปรากฏว่า มีผู้อุทธรณ์และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีความเห็นให้ยกเลิกประกาศ (ประกาศผลผู้ชนะ,ประกาศเชิญชวน) โดย
เห็นว่าประกาศยังไม่ชัดเจนในการก าหนดใหผู้้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารประกอบการพิจารณา แล้วให้ด าเนินการ
จัดซื อใหม่ประกอบ กับหนังสือส านักงานศาลปกครองกลาง แจ้งค าสั่งศาล คดีหมายเลขด าที่ ๔๓๙/๒๕๖๔ ลง
วันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๖๔  และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง ยกเลิก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื อพร้อมติดตั งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จึงขอท าความ ตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๔ ตามหนังสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ มค ๕๒๐๐๔/๓๓๔๔  ลงวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติกันเงินเพิ่มอีก ๑ ปีงบประมาณ ดังนั น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสาม  
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ไม่มี เชิญท่านเลขานุการฯ
ประธานสภาเทศบาล     นับองค์ประชุมครับ   
 



๑๒ 

 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาเทศบาลในห้องประชุมทั งหมด       
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา     ๑๗ ท่าน ครับ 
 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕.๓ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขอเสนอญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
จัดซื อพร้อมติดตั งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ส านักการช่าง)  สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม    

ญัตติขอเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ส านักการช่าง)  
มีคะแนนเสียง  ๑๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเ งิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นระยะเวลาอีก          
๑ ปีงบประมาณ   (จ านวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๒,๖๐๔,๐๐๐ บาท/ส านักช่าง) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพันเป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ (จ านวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ 
๒,๖๐๔,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง) เชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง 
นายกเทศมนตร ี   เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพันเป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ (จ านวน ๒ รายการ รวม
งบประมาณ ๒,๖๐๔,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี  นะครับ 



๑๓ 

 

หลักการ   เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอขยายเวลาเวลาเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียงัมิได้ก่อหนี ผกูพัน เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปี งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๐๔,๐๐๐. –บาท (สองล้านหกแสนสีพ่ันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี  
ส านักช่าง     
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  จ านวนเงิน ๒,๔๐๔,๐๐๐. -บาท 
 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

-โครงการปรับปรงุโคมไฟถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม งบประมาณ ๒,๔๐๔,๐๐๐.- บาท 
งานสวนสาธารณะ 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
      ค่าถมดิน 

-โครงการปรบัพื นทีล่านหน้าที่ว่าการอ าเภอเมอืงมหาสารคาม  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เหตุผล เนื่องจากไมส่ามารถกอ่หนี ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันทีในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั นเพื่อให้

การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ 
ข้อ ๕๙ วรรคสอง  ดังนั นนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพันเป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ  (จ านวน ๒ รายการ 
รวมงบประมาณ ๒,๖๐๔,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง)  หรือไม่ครับ ไม่มี เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    ท่าน ครับ 

 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นด้วยกับระเบียบวาระที่ ๕  ข้อ ๕.๕ ญัตติที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน
เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปีงบประมาณ (จ านวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๒,๖๐๔,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง)   
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๖ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 



๑๔ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มี
ประธานสภาเทศบาล   เสียงข้างมากครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบในญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นระยะเวลาอีก  

๑ ปีงบประมาณ   (จ านวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๒,๖๐๔,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง)  
          จ านวน ๑๖ เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง   ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ 

ก าหนดเอาไว้ 
 
 

๕.๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง) เชิญเจ้าของญัตติ 
ครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี    ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน นะครับ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท/
ส านักช่าง) มีหลักการและเหตุผล ดังนี  นะครับ 

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลดตั งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๑ รายการ  รายละเอียดดังนี  
โอนลด       จ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 

ส านักช่าง 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     
- โครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 

ส านักช่าง 
             



๑๕ 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     - โครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

เหตุผล   เนื่องจากโครงการดังกล่าวตั งไม่ถูกหมวดและประเภทของการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อให้โครงการ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบแบบของทางราชการ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  
ทั งนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ดังนั น 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อ
พิจารณาต่อไป  
 
รายละเอียดแนบท้ายประกอบญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
    หมวดค่าครุภัณฑ์    
      ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- โครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมือง 
มหาสารคาม  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี   

    ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั งภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x
๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel   จ านวน  ๕  ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  
     ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง  จ านวน  
๑  เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  

   ๓.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง   
จ านวน  ๑  เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  

   ๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  (PoE  L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน  ๑ 
เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  
      ๕. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA  (๖๐๐ Watts)  จ านวน  ๑  เครื่อง  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  
       ๖. อุปกรณ์พร้อมการติดตั งที่เกี่ยวข้องทั งหมด         
    



๑๖ 

 

มีรายละเอียดและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  
๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั งภายนอกอาคาร 

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ  จ านวน  ๕  ตัว  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม ่

น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel   
-  มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) 
-  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ  Infrared Cut-off Removable (ICR)   

ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั งกลางวันและกลางคืนอัตโนมัติ  
    -  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า ๐.๒ LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/white) 
    - มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม่น้อยกว่า ๑/๓  
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๔.๕  มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
    -  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้มาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPV๔  และ IPV๖ ได้  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖  
    - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, 
RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย 
    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 
Card หรือ Mini SD Card 
    - ต้องมี Software  Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ที่มลีิขสิทธ์ิถูกต้อง 
    -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔)  



๑๗ 

 

      ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง  จ านวน  ๑  
เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
   -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
   -  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า 
   -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐ Base-T  
 

หรือดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๖  ช่อง  
   - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel 
   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP  หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  
RTSP  ได้เป็นอย่างน้อย 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB  
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
   - สามารถใช้งานตามโปรโคตอล (Protocol) IPV๔ และ IPV๖ ได้ 
   - ต้องมี Software  Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง 
   - สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครอืข่ายได้ 
   -  ผู้ผลิตต้องได้รบัมาตรฐานด้านการบรหิารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  

    ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  (PoE  L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง  จ านวน  ๑  เครื่อง   
คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี   

-  มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  

Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๘  ช่อง  
   - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser  ได ้
   - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  

  ๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (๖๐๐Watts) จ านวน ๑ เครื่อง คุณลักษณพื นฐาน ดังนี   
   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ Kva  (๖๐๐ Watt) 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 



๑๘ 

 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)  

๕. และอุปกรณ์พร้อมการติดตั งที่เกี่ยวข้องทั งหมด   
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔  

พ.ศ. ๒๕๖๒  
            - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗  ลงวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักช่าง) หรือไม่ครับ –ไม่มี- 
นะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาเทศบาลในห้องประชุม ทั งหมด 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    ๑๗ ท่าน ครับ 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาเทศบาลในห้องประชุม  ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์
ประชุม ประธานสภาเทศบาล ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ
ระเบียบวาระที่ ๕  ข้อ ๕.๖ ญัตติที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท/ส านักช่าง)   สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้าง
ประธานสภาเทศบาล               มาก ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบ  ญัตติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ 
                    ส านักช่าง)  จ านวน ๑๖ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ี 

กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

๕.๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น) 
(กองคลัง) 
 



๑๙ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น) (กองคลัง) เชิญเจ้าของญัตติ ครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
นายกเทศมนตร ี                  เกียรติทุก ท่ านเรื่ อง  ขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบการให้ เ ช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น) (กอง
คลัง) มีหลักการและเหตุผล ดังนี  นะครับ 

หลักการ  สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ให้เช่าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั น ในตลาดสดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม และสัญญาจะสิ นสุด วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ อาคารเลขที่ ๗๐๐/๒๘-๔๕ ถนนวรบุตร 
จ านวน ๑๘ คูหา ในการนี เทศบาลเมืองมหาสารคามต้องจัดให้มีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ตาม
ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยก าหนดให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูล แต่เทศบาลเมืองมหาสารคามเห็นว่าในสถานการปัจจุบันและขณะนี ประเทศไทย
ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา ประกอบกับปัญหาโรคระบาดติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 

เหตุผล  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้ท าการค้าในพื นที่จริง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ และเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประโยชน์
สูงสุดในการ จึงเห็นควรให้ด าเนินการโดยไม่ต้องประมูล ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นมติที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั ง ๒ คณะ ทั งนี  อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ หมวด ๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ ๖(๒) “มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ” 
วรรคสอง “การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั งนี เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย” นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจากสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น) (กองคลัง) หรือไม่ครับ ไม่มี  เชิญ
ท่านเลขาฯ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  ขออนุญาตท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเมืองมหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประเด็นที่จะต้องขออนุมัติสภาแห่งนี มีสอง
ประเด็น ประเด็นแรกคือการให้เช่าโดยไม่ต้องประมูล และประเด็นที่สองคือสัญญาเช่าเกินสามปี ที่อยู่ในญัตติ
เดียวกัน  กระผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของสัญญาเช่าเกินสามปีต้องขออนุมัติสภาเข้าไปด้วย 
 



๒๐ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงศ์  ประเด็นแรกคือการเช่าโดยไม่ต้องประมูล และประเด็นที่สองคือสัญญา
ประธานสภาเทศบาล  เช่าเกินสามปี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจนะครับ เชิญท่านเลขาฯ นับ
องค์ประชุม  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาเทศบาลในห้องประชุม ทั งหมด 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    ๑๗ ท่าน ครับ 
 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕  ข้อ ๕.๗ ญัตติที่ ๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น)    
(กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น)  
                    (กองคลัง)  จ านวน  ๑๖  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง   ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ี 
                     กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 

๕.๘ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(จ านวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ ๖๕๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๘ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ ๖๕๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์)
และงบประมาณ เชิญเจ้าของญัตติ ครับ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย



๒๑ 

 

ในหมวดลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ ๖๕๓,๐๐๐.- บาท/
กองยุทธศาสตร์)และงบประมาณ  มีหลักการและเหตุผล ดังนี  ครับ 

หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณทั งสิ น 
๖๕๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ใน
การบริการของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนั น   เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ และราคา ปรับเปลี่ยนไป จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คุณลักษณะลักษณะ ปริมาณ คุณภาพและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  ดังนั น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี   

แผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

   ๑. โครงการจัดซื อเก้าอี ส านักงาน งบประมาณตั งไว้ ๘,๐๐๐.- บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๒๓ 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๒. โครงการจัดท าบอร์ดข้อมูลข่าวสารในชุมชน งบประมาณตั งไว้  
๒๔๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๒ 
   ๓. โครงการปรับปรุงป้ายประขาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
งบประมาณตั งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๒ 
 

รายละเอียดแนบท้าย 
ประกอบเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑. โครงการจัดซื อเก้าอี ส านักงาน จ านวน ๘,๐๐๐. บาท 
- เพื่อจัดซื อเก้าอี ส านักงานส าหรับห้องศูนย์ข่าวเทศบาล
เมื อ งมหาสารคามและสถานี วิทยุ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดย มีคุณลักษณะพื นฐานดังนี  

๑. พนักพิงและท่ีน่ังขึ้นโครงไม้บุฟองน้ าหุ้ม 
๒. หนังสังเคราะห์ไวนิล หรือดีกว่า 
๓. ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
๔. ขาเหล็กชุบโครเมียม ล้อไนล่อน สีด า 

หรือดีกว่า 

แผนงานบริหารทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑. โครงการจัดซื อเก้าอี ส านักงาน จ านวน ๘,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจัดซื อเก้าอี ส านักงานส าหรับห้องศูนย์ข่าวเทศบาล
เมื อ งมหาสารคามและสถานี วิท ยุ เ ทศบ าล เ มื อ ง
มหาสารคาม โดย มีคุณลักษณะพื นฐานดังนี  
          ๑. มีเบาะน่ังท่ีแข็งแรง และพนักพิงมีความ
ยืดหยุ่น ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี 
          ๒. ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปหรือ
ดีกว่า 



๒๒ 

 

๕. ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ซม. 

๖. รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กก. 
จ านวน ๕ ตัว (ตามราคาท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่  ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพิม่เติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาอาคารสถานที่ บุคลากร 
ระบบการบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้า ๖๑ ล าดับที่ ๑ 
 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ๒. โครงการจัดท าบอร์ดข้อมลูข่าวสารในชุมชน 
จ านวน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เพ่ือจัดท ำบอร์ดข้อมูล
ข่ำวสำรติดตั้งตำมชุมชน และสถำนท่ีส ำคัญ  
จ ำนวน  ๓๕ จุด (ตำมแบบแปลนเทศบำลเมือง
มหำสำรคำม)  และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร  
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

          ๓. เก้าอ้ีปรับระดับขึ้นลงด้วย Gas Lift หรือ
ดีกว่า 
          ๔. ขาเหล็กชุบโครเมียม ล้อไนลอนสีด าหรือ
ดีกว่า 
          ๕. รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กก. 
จ านวน ๕ ตัว (ตามราคาท้องถ่ิน) 
 
 
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพิม่เติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาอาคารสถานที่ บุคลากร 
ระบบการบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้า ๖๑ ล าดับที่ ๑ 
 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ๒. โครงการจัดท าบอร์ดข้อมลูข่าวสารในชุมชน 
จ านวน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำบอร์ดข้อมูล
ข่ำวสำรจ ำนวน ๙ จุด ส ำหรับติดต้ังตำมชุมชน และ
สถำนท่ีส ำคัญ ในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ให้มี
รูปแบบสวยงำม  
มีอัตลักษณ์ ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง มีรำยละเอียด ดังนี ้
๑. บอร์ดประชำสัมพันธ์ ขนำด กว้ำง ๒.๕ เมตร  
ยำว  ๒.๔ เมตร 
๒. พ้ืนท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ ขนำด กว้ำง ๑ เมตร ยำว 
๒ เมตร  
๓. ใส่กระจกบำนเลื่อนสลับกระจกใส 
๔. โครงสร้ำงเหล็ก หุ้มด้วย แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
หรือดีกว่ำ 
๕. โลโก้เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ติดบนแผ่นพ้ืนพลำ
สวูด หรือดีกว่ำ 



๒๓ 

 

และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 
๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนา
อาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบรกิารประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล หน้า ๑๙๒   ล าดับที ่๓๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการปรับปรุงป้ายประขาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
มหาสารคาม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม ท ากรอบ
โครงป้าย จ านวน ๘ ป้าย ประกอบด้วย 
๑. ป้ายบริเวณหอนาฬิกาฝ่ังท่ีว่าการอ าเภอ 
๒. ป้ายหอนาฬิกาฝ่ังอัยการ 
๓. ป้ายมมุเมือง (บ้านค้อ) 
๔. ป้ายมุมเมือง (บ้านส่อง) 
๕. ป้ายมุมเมือง (ห้าแยก มมส.) 
๖. ป้ายมุมเมือง (วัดป่าศุภมิตร) 
๗. ป้ายหน้าตลาดยิ่งเจริญ 
๘. ป้ายหน้าสวนสาธารณะหนองข่า 
ติดตั้งแผ่นรองพ้ืนหลัง ติดต้ังไฟส่องสว่าง ทาสี ติด
สติ๊กเกอร์โลโก้ ตัวอักษรเทศบาล จ านวน ๖ ป้าย 
ประกอบด้วย 

(ตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม) 
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 
๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนา
อาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบรกิารประชาชนตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล หน้า ๑๙๒   ล าดับที ่๓๘  

 
๓. โครงการปรับปรงุป้ายประขาสัมพันธ์เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
- เพ่ือด าเนินการปรับปรุงป้าย ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองมหาสารคาม จ านวน ๕ ป้าย ประกอบด้วย 
๑. ป้ายหอนาฬิกา ฝ่ังท่ีว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
๒. ป้ายหอนาฬิกา ฝ่ังคุ้มอัยการ 
๓. ป้ายมมุเมือง บริเวณ มมส.เก่า ตลาดห้าแยก 
๔. บริเวณหน้าวัดส่องใต้ 
๕. บริเวณหน้าวัดเครือวัลย์  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่  ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๒/๒๕๖๓ ยุทธศาสตรท์ี่  



๒๔ 

 

๑. ป้ายบริเวณหอนาฬิกาฝ่ังท่ีว่าการอ าเภอ 
๒. ป้ายหอนาฬิกาฝ่ังอัยการ 
๓. ป้ายมมุเมือง (บ้านส่อง) 
๔. ป้ายมุมเมือง (ห้าแยก มมส.) 
๕. ป้ายหน้าตลาดยิ่งเจริญ 
๖. ป้ายหน้าสวนสาธารณะหนองข่า 
และรายจา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ 
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หน้า ๕๖ ล าดับที่ ๖ 
 

๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบรกิาร
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หน้า ๕๖  
ล าดับที่ ๖ 
 
 
 
 

 
เหตุผล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ เนื่องจาก

รายละเอียดคุณลักษณะลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ และราคา ปรับเปลี่ยนไป จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะลักษณะ ปริมาณ คุณภาพและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั น นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   (จ านวน  ๓  รายการ  รวมงบประมาณ  
๖๕๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์)และงบประมาณ  หรือไม่ครับ  ไม่มี เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม 
 



๒๕ 

 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    ท่าน ครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕  ข้อ ๕.๘ ญัตติที่ ๘ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(จ านวน ๓ รายการ  รวมงบประมาณ ๖๕๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์)และงบประมาณ  สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นด้วยโปรดกรุณายกมือ  
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ  ๑๖ ท่าน  และงดออกเสียง ๑ ท่าน 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกบัญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน ได้มีเสียงข้างมากครบตาม
ประธานสภาเทศบาล   จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติ ขอเสนอญัตติขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(จ านวน ๓ รายการ  รวมงบประมาณ ๖๕๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์)                    
และงบประมาณ จ านวน ๑๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ี
กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

 
 

๕.๙ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖,๓๕๐,๐๐๐.- 
บาท/ส านักสาธารณสุข) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เ รียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่ านสมาชิกสภา เทศบาลเมื อ ง
นายกเทศมนตรี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖,๓๕๐,๐๐๐.- 
บาท/ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  มีหลักการและเหตุผล ดังนี  นะครับ 

หลักการ  เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท                     
(หกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียด ดังนี  



๒๖ 

 

โอนลด    จ านวนเงิน  ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
 กองการศึกษา 

  แผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบบุคลากร   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
 เงินเดือนพนักงาน   งบประมาณตั งไว้  ๙๕,๖๐๘,๕๐๐.- บาท   งบประมาณคงเหลือ  
๒๓,๙๗๐,๐๐๕.๑๖.-  บาท   ขอโอนลด ๖,๓๕๐,๐๐๐.-  บาท 
   
 
 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวนเงิน  ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
  ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

๑. โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)   จ านวน  ๒  คัน   จ านวนเงิน  ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท  
 ๒. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน   จ านวนเงิน  ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

เหตุผล  เพื่อให้เทศบาลเมอืงมหาสารคาม สามารถด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จะต้องโอน
ไปตั งจ่ายรายการใหม่ จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรบั
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  

ปรากฏตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายญัตติ ดังน้ี 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร  
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท – เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ 
ตั งไว้ ๙๕,๖๐๘,๕๐๐.- บาท ขณะนี งบประมาณ
คงเหลือ  ๒๓,๙๗๐,๐๐๕.๑๖.-บาท ขอโอนลด 
๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท  
 

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

๑.  โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)   
จ านวนเงิน  ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
- ขนาด  ๖  ตัน  ๖ ล้อ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐  กิโลวัตต์   
- แบบกระบะเทท้าย 
- ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า  ๔  ลูกบาศก์หลา   
- น  าหนักของรถรวมน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
- พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ   



๒๗ 

 

จ านวน  ๒  คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ฉบับแก้ไข  ครั งที่  ๗/ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะ จ านวนเงิน 
๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ชนิด   
๖  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล   
- ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  แรงม้า 
- สามารถรับน  าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะได้ไม่
น้อยกว่า  ๖,๕๐๐  กิโลกรัม   

 -     ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า   
๕  ลูกบาศก์เมตร  สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้
ท าการอัดได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  ทั งนี 
ขึ นอยู่กับความเปียกชื นและส่วนประกอบของขยะ 
มูลฝอย   
- พื นตัวถัง  มีความหนาไม่น้อยกว่า  ๓  มิลลิเมตร 
- ผนังด้านข้าง  และผนังด้านบน  สร้างด้วยเหล็ก 
อย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า  ๓  มิลลิเมตร   
จ านวน  ๑  คัน  (ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



๒๘ 

 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล               เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม)    หรือไม่ครับ ไม่มี เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ    ท่าน  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕  ข้อ ๕.๙ ญัตติที่ ๙ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ 
๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท/ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๖ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้าง
ประธานสภาเทศบาล               มาก ครบตาม จ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ  ญัตติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    (จ านวน ๒ รายการ  งบประมาณ  ๖,๓๕๐,๐๐๐.- บาท/
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จ านวน ๑๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ได้มีเสียงข้าง
มากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๑๐ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้     
ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(จ านวน  ๓๕ รายการ   รวมงบประมาณ   ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- บาท /กองยุทธศาสตร์) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอ
ประธานสภาเทศบาล  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ฉบับแก้ไข  ครั งที่  ๗/ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  



๒๙ 

 

๒๕๖๔  (จ านวน ๓๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  เชิญ
เจ้าของญัตติ 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- บาท/กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  นะครับ 

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคามมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี  
๑. ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  ๕  รายการ  จ านวนเงิน  ๔๐๓,๐๐๐.- บาท 
 ๑. โครงการจัดซื อเครือ่งช่วยหายใจแบบอัดอากาศ  จ านวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการจัดซื อชุดดับเพลิงนอร์แม็ค (NOMEX)  จ านวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
 ๓. โครงการจัดซื อไฟสญัญานวับวาบ พร้อมกล่องเสียงไซเรน  จ านวนเงิน  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 ๔. โครงการจัดซื อเครือ่งชารจ์แบตเตอรีร่ถยนต์  จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 ๕. โครงการจัดซื อเครือ่งรับส่งวิทยุ  จ านวนเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จ านวน ๗ รายการ   จ านวนเงิน  ๒,๑๑๖,๓๐๐.-  บาท 
 ๑. โครงการจัดซื อเก้าอี ส านักงาน  จ านวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการจัดซื ออุปกรณ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้ากบัมิกเซอร์ Telephone Hybrid  
(เทเลโฟนไฮบริด) จ านวนเงิน ๖,๓๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการจัดซื อจอแสดงผล LED Outdoor Full Color Display พร้อมติดตั ง ส าหรับติดตั งภายนอก
อาคาร จ านวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท 
 ๔. โครงการจัดซื อป้ายไฟว่ิง (LED Moving) พร้อมติดตั ง  จ านวนเงิน  ๔๙๕,๐๐๐.- บาท 
 ๕. โครงการจัดซื อไมค์ประชุมไรส้าย พร้อมชุดควบคุมระบบ (ส าหรับห้องประชุมเทศบาลเมือง
มหาสารคาม)  จ านวนเงิน  ๔๖๕,๐๐๐.- บาท 
 ๖. โครงการจัดท าบอร์ดข้อมูลข่าวสารในชุมชน  จ านวนเงิน  ๒๔๕,๐๐๐.- บาท 
 ๗. โครงการปรับปรุงป้ายประชาสมัพันธ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
๓. กองการศึกษา    จ านวน ๖ รายการ จ านวนเงิน  ๑,๙๑๒,๐๐๐.-   บาท 
 ๑. โครงการจัดซื อกล้องถ่ายรปู จ านวนเงิน   ๕๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  
จ านวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบรูพาพิทยาคาร  จ านวนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 
 ๔. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวนเงิน  ๘๕,๐๐๐.- บาท 
 ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี จ านวนเงิน ๓๒๒,๐๐๐.- บาท 
 ๖. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร  
จ านวนเงิน  ๓๔๒,๐๐๐.- บาท 
๔. ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๓ รายการ   จ านวนเงิน  ๙,๓๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๑. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  



๓๐ 

 

๑๒ ลูกบาศกเ์มตร  จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๒ คัน จ านวนเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะ จ านวน ๑ คัน  จ านวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
๕. ส านักช่าง   จ านวน ๑๔ รายการ จ านวนเงิน ๖,๗๔๑,๗๐๐.-  บาท 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๖๒ ถึงซอยแยก  ซอย ๖๖ (ท้ายบ้าน 
นางล าเพย สระกาย) จ านวนเงิน  ๑๐๕,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕  จ านวนเงิน  ๕๔๘,๐๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑ 
จ านวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
 ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕  
จ านวนเงิน  ๕๘๑,๐๐๐.- บาท 
 
 ๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘    
จ านวนเงิน  ๔๐๘,๐๐๐.- บาท 
 ๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙  
จ านวนเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท 
 ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๖๖  
จ านวนเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท 
 ๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓ แยก ๑ จ านวนเงิน  ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
 ๙. โครงการก่อสร้างถนนท้ายซอยถนนนครสวรรค์ ๒/๔ จ านวนเงิน  ๔๐๔,๗๐๐.- บาท 
 ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙  
จ านวนเงิน  ๕๔๔,๐๐๐.- บาท 
 ๑๑. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ซอยเดก็แซวตะวันออกเช่ือมมหาชัยด ารหิ์ ๗ 
จ านวนเงิน  ๗๗๘,๐๐๐.- บาท 
 ๑๒. โครงการติดตั งระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด บรเิวณสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  จ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑๓. โครงการปรับปรงุบ่อหมักสิ่งปฏิกูล  จ านวนเงิน  ๓๗๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑๔. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น จ านวนเงิน  ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามไมส่ามารถด าเนินการกอ่หนี ผกูพันได้ทัน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ทั งนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑  หมวด ๕  ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้างยังมิได้กอ่หนี ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนมุัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี  ดังนั น  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อพจิารณาต่อไป 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ มีดังน้ี 
๑. ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน   ๕   รายการ   จ านวนเงิน   ๔๐๓,๐๐๐.- บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



๓๑ 

 

  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง 
  ๑. โครงการจัดซื อเครือ่งช่วยหายใจแบบอัดอากาศ  จ านวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 
  ๒. โครงการจัดซื อชุดดับเพลิงนอร์แม็ค (NOMEX)  จ านวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์อื่น 
  ๓. โครงการจัดซื อไฟสญัญานวับวาบ พร้อมกล่องเสียงไซเรน  จ านวนเงิน  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
  ๔. โครงการจัดซื อเครือ่งชารจ์แบตเตอรีร่ถยนต์  จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
  ๕. โครงการจัดซื อเครือ่งรับส่งวิทยุ  จ านวนเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
 
๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จ านวน ๗ รายการ    จ านวนเงิน  ๒,๑๑๖,๓๐๐.-  บาท  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
  ๑. โครงการจัดซื อเก้าอี ส านักงาน  จ านวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
  ๒. โครงการจัดซื ออุปกรณ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้ากบัมิกเซอร์ Telephone Hybrid  
(เทเลโฟนไฮบริด) จ านวนเงิน ๖,๓๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  ๓. โครงการจัดซื อจอแสดงผล LED Outdoor Full Color Display พร้อมติดตั ง ส าหรับติดตั ง
ภายนอกอาคาร จ านวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท 
  ๔. โครงการจัดซื อป้ายไฟว่ิง (LED Moving) พร้อมติดตั ง  จ านวนเงิน  ๔๙๕,๐๐๐.- บาท 
  ๕. โครงการจัดซื อไมค์ประชุมไรส้าย พร้อมชุดควบคุมระบบ (ส าหรับห้องประชุมเทศบาลเมือง
มหาสารคาม)  จ านวนเงิน  ๔๖๕,๐๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๖. โครงการจัดท าบอร์ดข้อมูลข่าวสารในชุมชน  จ านวนเงิน  ๒๔๕,๐๐๐.- บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงป้ายประชาสมัพันธ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
๓. กองการศึกษา  จ านวน ๖ รายการ จ านวนเงิน  ๑,๙๑๒,๐๐๐.-   บาท 
 แผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  ๑. โครงการจัดซื อกล้องถ่ายรปู จ านวนเงิน   ๕๓,๐๐๐.-  บาท 
 แผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี จ านวนเงิน 
๒๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างรั วโรงเรียนเทศบาลบรูพาพิทยาคาร  จ านวนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๔. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวนเงิน  ๘๕,๐๐๐.- บาท 



๓๒ 

 

  ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี จ านวนเงิน ๓๒๒,๐๐๐.- บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร  
จ านวนเงิน  ๓๔๒,๐๐๐.- บาท 
๔. ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๓ รายการ จ านวนเงิน  ๙,๓๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน     งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  ๑. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุ 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร  จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ๒. โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน  ๒ คัน จ านวนเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓. โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะ จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 
 
๕. ส านักช่าง  จ านวน ๑๔ รายการ  จ านวนเงิน ๖,๗๔๑,๗๐๐.-  บาท 
 ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน    งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๖๒ ถึงซอยแยก  ซอย ๖๖ (ท้ายบ้านนาง
ล าเพย สระกาย) จ านวนเงิน  ๑๐๕,๐๐๐.- บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย ๕  จ านวนเงิน  ๕๔๘,๐๐๐.- บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข ๑/๑  
จ านวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๕  
จ านวนเงิน  ๕๘๑,๐๐๐.- บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ๘   
จ านวนเงิน  ๔๐๘,๐๐๐.- บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๔๙  
จ านวนเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ๖๖  
จ านวนเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓ แยก ๑  
จ านวนเงิน  ๑๖๕,๐๐๐.- บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างถนนท้ายซอยถนนนครสวรรค์ ๒/๔ จ านวนเงิน  ๔๐๔,๗๐๐.- บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย ๔๙ เช่ือม ซอย ๓๙  
จ านวนเงิน  ๕๔๔,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน    งานบ าบัดน้ าเสีย 
  ๑๑. โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ซอยเดก็แซวตะวันออกเช่ือม 
มหาชัยด าริห์  ๗   จ านวนเงิน  ๗๗๘,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์



๓๓ 

 

   ๑๒. โครงการติดตั งระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด บรเิวณสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  จ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๑๓. โครงการปรับปรงุบ่อหมักสิ่งปฏิกูล  จ านวนเงิน  ๓๗๐,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๑๔. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น จ านวนเงิน  ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอญัตติขออนุมัติกัน เงินกรณียั งมิ ได้ก่อหนี ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐ บาท/กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) หรือไม่ครับ  เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล   มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กอง และหัวหน้าฝ่ายที่เคารพครับ กระผมนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑  จากญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง     
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓๕ รายการ รวม
งบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐ บาท/กองยุทธศาสตร์) ท่านประธานครับในญัตตินี  โดยหลักการและเหตุผลผม
เห็นด้วย แต่ผมขอตั งข้อสังเกตนะครับว่า ทั ง ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐ บาท   บางโครงการมี
ความจ าเป็นน้อยมากและเกิดประโยชน์น้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชน ควรชะลอไปก่อน เงินก็ไม่ได้ไปไหนตก
เป็นเงินสะสมไปเอาไว้ใช้ทีหลัง เพื่อจะได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ
จัดซื อป้ายไฟว่ิง (LED MOVING) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท เมื่อปีก่อนผม
เคยเห็นป้ายดังกล่าวอยู่บริเวณหน้าสถานีต ารวจ ทราบว่าใช้สักพักก็ช ารุดค่าซ่อมบ ารุงสูง บริษัทขายก็ไม่มีการ
บริการหลังการขาย สุดท้ายก็ตกเป็นขยะไปนะครับ ผมจึงเห็นควรชะลอโครงการนี ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและพี่น้องประชาชน ครับ จึงขอตั งข้อสังเกตุในญัตตินี ไว้เพียงเท่านี  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล            มหาสารคาม เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- บาท/กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ) หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี    ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน ครับ เรื่องของจอ LED เป็นการประชาสัมพันธ์ส่วน
ของ outdoor ก็เป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ซึ่งจะมีหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ส่วนนี ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่เราจะ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ได้สัญจรไปมาได้เห็นสิ่งที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ท าและสิ่งที่เทศบาล
เมืองมหาสารคามอยากจะสื่อในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องกฎหมาย ความรู้ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่จะให้
ประชาชนรับทราบและเข้าใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน นะครับ ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 



๓๔ 

 

และต้องใช้สื่อในการอธิบายและประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ด้าน นะครับ เพราะถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ปฏิบัติ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญคุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ กระผมนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑ ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ตอบค าถามเกี่ยวกับโครงการการ
จัดซื อ LED outdoor นะครับ แต่ที่โครงการที่ผมตั งข้อสังเกตไว้เป็นโครงการของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ข้อที่ ๔ โครงการจัดซื อป้ายไฟว่ิง (LED MOVING) จ านวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท  
 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ ป้ายไฟว่ิงก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
นายกเทศมนตรี     ส่วนนี ก็น่าจะอยู่ตลาดโต้รุ่ง ที่ประชาชนได้ไปรับประทานอาหารก็จะได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ที่ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ ในเรื่องของรูปแบบต่างๆ นะครับ 
ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพราะว่าประชาชนที่มาใช้จ่ายซื อของที่โต้รุ่งจะได้เห็นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลที่
ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประชาสัมพันธ์นะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่ม ีเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท่านประธานสภาในห้องประชุม ทั งหมด  ๑๗  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ ท่าน 
 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๗ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕  ข้อ ๕.๙ ญัตติที่ ๙ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ านวน ๓๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- 
บาท/กองยุทธศาสตร์และงบประมาร) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๖ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 



๓๕ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๖ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(จ านวน  ๓๕ รายการ   รวมงบประมาณ ๒๐,๕๒๓,๐๐๐.- บาท/กองยุทธศาสตร์)  
จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ได้เสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะหารือ หรืออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ ไม่มี ผมขอปิดประชุมนะครับ  
 
ปิดประชุม  เวลา   ๑๕.๐๐ น. 
 
 


