
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครัง้ที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ 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. 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 
 

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. นายภานุเดช เจริญพันธวงศ์  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
๘. นายน าโชค  ใจทาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙. นายสวัสดิ ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๐. นางเพ็ญน ี  สุค าภา   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๑. นายกานต ์  ติตะส ี   ผู้อ านวยการกองคลงั 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 



๒ 

 

๑๓. นายไชยวุษณ์ นระแสน  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
๑๔. นางณัฏฐิยา  โยมไธสง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสาธารณสุขฯ 
๑๕. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖. นายคณภัทร บุญศร ี   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 
๑๗. นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๑๘. นางศิริพร   มรรครมย ์  หัวหน้าฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วิชาการ 
๑๙. นางพัชร ี  ดีสนิท   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นางดรุณี  โยวะผุย   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๑. พ.จ.อ.อ านาจ ล  าชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
๒๒. นางสุนสิา  ปาคาถา   หัวหน้าฝ่ายบัตรประจ าตัวชาชน 
๒๓. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒๔. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒๕. นายณัฐพล  ก๋งเกษม   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 
๒๖. น.ส.พรกมล  พรมโชต ิ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 
๒๗. นายพลวัฒน ์ เทพบรุ ี   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๒๘. นายเรวัตร  อาจภิรมย ์  เจ้าหน้าที่ประสานงาน อปท. 
๒๙. นางเมตตา  แพงจันทร ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๐. นายกุศล  เหล่าพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๑. น.ส.ศรญัญา  สมศร ี   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๒. นายธนินทร ์ นามทุม   พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๓. นายสาคร  จันทรเ์ครือยิ ม  นักการ 
๓๔. น.ส.นิตยา  สีจันฮด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๓๕. น.ส.ร่มไทร  ดอนแก้วบัว  นิติกรช านาญการ 
๓๖. นายนพรัตน์  หันนะเว   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๓๗. นางสมปอง  สารภักดิ ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๘. นางสมศร ี  เหล็กศร ี  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓๙. นางสาวนภาพรรณ ทวยภา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๔๐. นายธนพล  บัวพันธ์   เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๔๑. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔๒. นางจิรฐัพร  จงรกัษ์   นักการ 
๔๓. นางณฐนน  สุขสด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน 
๔๔. นางสาวทองบ่อ ทองเจรญิ  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๔๕. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๖. นางพัฒน ี  ไชยหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๗. นายสันต์  เจริญบญุ  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ถ่ายภาพ) 
๔๘. นางเมริสา  อโนราช   พนักงานจ้างทั่วไป  
๔๙. จ.ส.อ.นิคม  อภัย   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
๕๐. นายสมเกียรต ิ เตียงพลกรงั  ลูกจ้างประจ า 
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๕๑. นายสงวน  ป้อมมะรัง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๕๒. นายพิชัย  จันทวัต   ลูกจ้างประจ า 
๕๓. นายล าพวน  พันวาสนา  ลูกจ้างประจ า 
๕๔. นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา  พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๕. น.ส.อญัชลี   รัตนพลเสน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๕๖. นางสาวพรพิมล ศรีราช   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๕๗. นายณัฐพงษ์  แก้วกัลยา  พนักงานเทศกิจ 
๕๘. นายชโยดม  พรรณะ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕๙. นายวินิจ  ภูมาส ี   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖๐. นายศราวุธ  สิทธิ   นายช่างโยธาช าราญงาน 
๖๑. นายสุทัศน์  ภูแล่นกี่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๖๒. นางสาวศศิอร เสริมประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
นายสุขสรร อนุแก่นทราย        กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง      
หน.ฝ่ายประสานงาน อปท.    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ท่านรองนายกเทศมนตรีทุกท่าน รวมถึงคณะบริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ วันนี ก็เป็น
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งท่านประธานสภาฯ ได้นัด
ประชุมในวันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลานัดประชุม ๐๙.๓๐ น.  วันนี จะมีการพิจารณาญัตติของ
นายกเทศมนตรี รวมทั งสิ น ๑๗ ญัตติ นะครับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุว่าขณะนี ได้
เวลาที่ท่านประธานสภาฯ นัดหมายแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ น 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา ครบองค์ประชุม 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์       เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแลว้ ผมขอเปิดประชุมสภาเลยนะครับ วันนี เปน็
ประธานสภาเทศบาล          การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔   วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
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  นะครับ 
 

              ๑.๒  แจ้งประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดังนี     

ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕ หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๑๗  หมวด ๕ การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดทุก
ประการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผน    
ความต้องการของงบลงทุน เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมทั งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงช่ือ นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
 

  ๑.๓ แจ้งรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี  สรุปผลดังกล่าวให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเชิญครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงษ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตร ี   เทศบาลที่รักและเคารพทุกท่าน  กระผมนายนายภาคิน  ติระพงษ์ไพบูลย์  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   ขอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  พร้อมทั งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ินเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี ว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ดังนี      
  ๑. การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๒. การส่งเสริมการ ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  ๓. การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  ๔. การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีเป็นจ านวนมาก แต่เทศบาลเมืองมหาสารคามมี
งบประมาณจ ากัด จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทุกโครงการ 
  ๒. รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ น้อยกว่าประมาณการรายรับที่ตั งไว้ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามโครงการที่ตั งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ครบทุกโครงการ 
  ๓. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท าให้บางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น โครงการอบรมต่างๆ 
  ๔. มีการปรับเปลี่ยนพื นที่ด าเนินการหรือแก้ไขข้อมูลโครงการ เพื่อแก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ก่อน ส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 

 ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของแผนมา
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

๓. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า
โครงการโครงสร้างพื นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ นปีงบประมาณ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
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สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการจัดการน  าเสียจากต้นทาง เช่น อาคาร บ้านเรือน 
ร้านอาหารที่ปล่อยน  าเสียลงคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสียของจังหวัดมหาสารคาม 

๖. ควรเพิ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะเรือนกระจก เช่น การเพิ่มพื นที่สีเขียว ให้มาก
ขึ นเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ของเมืองคาร์บอนต่ า 

 ๗. ควรบรรจุโครงการในแผนพฒันาใหส้อดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 ๘. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ หากโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนใหบ้รรจุไว้ใน

แผนล าดับต้นๆ ในส่วนที่มีความจ าเป็นน้อยลงไป ให้บรรจุไว้ในปลายปีของแผนฯ 
 ๙. ควรบรรจุโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

  ๑๐. ควรมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั ง จากเดิมก าหนดไว้ที่ ปีละ ๑ ครั ง เพื่อติดตามผลการด าเนินการโครงการต่างๆ ว่าอยู่ระหว่างขั นตอนใด 
ท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ น 
  

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

                           - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์     เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาล     มหาสารคามครั งที่ผ่านมา    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    
เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  รายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ
ทุกท่าน  กระผมนายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๑   ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม   ขอสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี   คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม   ได้มาปฏิบัติงานตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๓  ครั งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ประชุมเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  
ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ระหว่างวันที่  
๒๕ -  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นเวลา  ๓  วัน   มีผู้เข้าประชุมมีดังนี      
๑. นางสาวเสาวนีย์   สวงโท    ๒. นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน    ๓. นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี         
คณะกรรมการฯมาครบองค์ประชุมแล้วได้มีมติแต่งตั งให้ 



๗ 

 

๑.   นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศร ี  เป็นประธานกรรมการ 
๒.   นายกุณโชติณัฏฐ์    มะธิตะโน  เป็นกรรมการ 
๓.   นางสาวเสาวนีย์ สวงโท   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

สรปุผลการปฏิบัตงิาน   ปรากฏว่า  คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืง
มหาสารคามดังกล่าว   มีข้อความผิดพลาดเล็กน้อย  และไดต้รวจทาน  ปรบัปรุงแก้ไข จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
แล้ว  จึงมีมติให้น ารายงานการประชุมเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป  ลงช่ือ นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี  ประธานกรรมการ   นายกุณโชติณัฏฐ์   มะธิตะโน  กรรมการ
นางสาวเสาวนีย์   สวงโท  กรรมการและเลขานุการ   

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ทั งสองรายงานการประชุม มีหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านเลขานับองค์ประชุม 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาฯ รวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด  ๑๘  ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการรับรอง
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นด้วย  โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
  
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก 
ประธานสภาเทศบาล    ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
มติท่ีประชุม :    ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงายประชุม รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง  
ได้มีเสียงข้างมากตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 



๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ระเบียบวาระที่ ๔ คณะกรรมการที่สภาตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑  ญัตติท่ี ๑  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพ่ือคัดเลือก 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงศ์   ญัตตินายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อ
ประธานสภาเทศบาล   คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็น
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จ านวน  ๑  ท่าน ตามหนังสือโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ที่ ศธ ๐๔๑๑๒.๐๑๓๐๘ / ๓๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน   

เหตุผล  เพื่อให้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามคู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั น  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงศ์       มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอท่านใดไหมครับ  เชิญคุณสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล          
 
นางสาวสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการที่
เคารพทุกท่าน   ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  ใคร่ขอ
เสนอผู้แทนในญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานซึ่งเป็นผู้แทน 



๙ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   คือนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ขอบคุณค่ะ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์   คุณสุวรินทร์  พลอาสารัตน์ เสนอช่ือ นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  กรุณาระบุช่ือ  คนที่ ๑   คุณผจญภัย  มาอ้น  คนที่ ๒  
คุณทองใส  นาคคันธร  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ  ไม่มีเป็นอันว่า นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง 

มหาสารคาม  เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
จ านวน  ๑๘  เสียง   มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
     

๕.๒  ญัตติท่ี ๒   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
   การใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี   
                     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
                     (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความ
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) เรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านัก
ปลัดเทศบาล)  โดยมี  หลักการ  หลักการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้สมัครเข้ารับการประเมินการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  และได้รับรางวัลที่
เข้าสู่รอบการประเมิน     ในรอบสุดท้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ประเภทโดดเด่น จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  จึงได้
ด าเนินการจ านวน   ๕  โครงการ  จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ดังนี  

๑. ส านักปลัดเทศบาล   
      - โครงการพัฒนาศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
- โครงการจัดซื อเลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน ๒ จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า        
  ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๒๕  นิ ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.- บาท     
  (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 



๑๐ 

 

- โครงการจัดซื อเลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน ๒ จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า     
ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕  นิ ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐.- บาท     
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 ๒. กองสวัสดิการสังคม 
       - โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวนเงิน    
๑๕๐,๐๐๐  บาท   
 ๓. ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการจัดซื อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  มีก าลังไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาณ 
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี. จ านวน  ๕ เครื่อง  จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
เหตุผล  เพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และการใช้จ่ายเงินรางวัลที่ได้รับการจัดสรรเงนิอุดหนนุ
เพื่อให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงไม่ต้องน ามาตั งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  ทั งนี  ให้ด าเนินโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นล าดับแรก  และเร่งรั ดให้ด าเนินการใช้
จ่ายเงินรางวัลที่ได้รับภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ดังนั น  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอ
ญัตตินี เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 
การบริหารจัดการท่ีดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ได้รับรางวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
มีการบรหิารจัดการที่ดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ประเภทโดดเด่น จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน)  จึงด าเนินการ  ๕  โครงการ  ดังนี  

๑. ส านักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป 

     - โครงการพัฒนาศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม   จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับ
ด าเนินการ  ดังนี  

    -เพื่อพัฒนาศูนย์รับและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดประสทิธิภาพ 
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการค ารอ้งเรียน ร้องทกุข์ของศูนย์ จ านวน ๑ ระบบ 

    -เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูร้้องทุกข์ ร้องเรียน มเีทคโนโลยีทีส่ืบค้นและสนบัสนุน 
ค าร้อง 
   ตั งจ่ายจากรางวัลการบรหิารจัดการที่ดี  ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฉบบัที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ หน้า ๙ 
 
 



๑๑ 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
                         ๑.โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซื อเลื่อยยนต์  เป็นเครื่อง
เบนซิน ๒ จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ ว จ านวน  ๑ เครื่อง 
จ านวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ตั งจ่ายจากรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ตามแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ หน้า ๑๙ 
                          ๒.โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซื อเลื่อยยนต์  เป็นเครื่อง
เบนซิน ๒ จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕  นิ ว  จ านวน   
๑ เครื่อง จ านวนเงิน  ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั งจ่ายจากรางวัลการบริหารจัดการที่ดี    
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ หน้า ๑๙ 
           ๒. กองสวัสดิการสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับด าเนินการ  ดังนี  
                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชองชุมชน 

     ๑.โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวนเงิน    
๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่แสนห้าหมื่นบาทถัวน)   
          -เพื่อเป้นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แกป่ระชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล 
          -เพื่อจัดฝกึอบรมอาชีพระยะสั นให้แกก่ลุม่ประชาชนในเทศบาล 
ตั งจ่ายจากรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ  หน้า ๑๘๐ 
    ๓.ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
                     - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซื อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
มีก าลังไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี. จ านวน  ๕ เครื่อง  จ านวนเงิน  
๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั งจ่ายจากรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคามสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการบ้านเมอืง
ที่ดีมีประสิทธิภาพ หน้า ๑๔๒ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับไม่มี   ถ้าไม่มีผมขอความ 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบเลยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือครับ   
 

นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี ๒  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอ 

ญัตติขอความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ 
ท่ีด ี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล)     
จ านวน ๑๗ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 



๑๒ 

 

๕.๓  ญัตติท่ี ๓   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีได้กันเงิน   
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
       (จ านวน  ๒  โครงการ  จ านวนเงิน  ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท  /  ส านักช่าง) 
 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  โครงการ    จ านวนเงิน  ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง  เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  โครงการ    จ านวนเงิน  ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง โดยมี 

หลักการ  ดังนี  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๒  โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขต
เทศบาลฯ นั น  เนื่องจากเทศบาลฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานต่าง ๆ  ของ
โครงการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังนั น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี      
    แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

๑. โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  หมวดค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 

  ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น  งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

เหตุผล   เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ในโครงการติดตั งกล้อง



๑๓ 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บ่อก าจัดขยะ   และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและปริมาณงาน  ของโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลิงน  าจั น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓   หมวด ๔ “การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ”  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เปน็อ านาจอนุมตัิของสภาท้องถ่ิน” ดังนั น นายกเทศมนตรี
เมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 

รายละเอียดแนบท้าย 
ประกอบญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยท่ีได้กันเงิน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
  โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   มีรายละเอียด
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  
      ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดครือข่ายแบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ  
จ านวน  ๕  ตัว  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
         -  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่ 
น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel   
        -  มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
        -  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ  Infrared 
Cut-off Removable (ICR)   
ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั งกลางวันและกลางคืน
อัตโนมัต ิ 
      -  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า ๐.๒ LUX 
ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 
๐ . ๐ ๓  LUX ส า ห รั บ ก า ร แ ส ด ภ า พ ข า ว ด า  
(Black/white) 
     - มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม่น้อย
กว่า ๑/๓  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   มีรายละเอียด
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  
      ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดครือข่ายแบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ  
จ านวน  ๕  ตัว  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
         -  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่ 
น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel   
        -  มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
        -  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ  Infrared 
Cut-off Removable (ICR)   
ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั งกลางวันและกลางคืน
อัตโนมัต ิ 
      -  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า ๐.๒ LUX 
ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 
๐ . ๐ ๓  LUX ส า ห รั บ ก า ร แ ส ด ภ า พ ข า ว ด า  
(Black/white) 
     - มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม่น้อย
กว่า ๑/๓  



๑๔ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความ
ยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕  มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
(Motion Detection) ได ้
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรอื 
Super Dynamic Range) 
  -  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 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 และ
สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ 
IEEE ๘๐๒ .๓at (Power over Ethernet)  ในช่อง
เดียวกันได ้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP๖๖  
 - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง 
๕๐ °C เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
HTTP,HTTPS, “NTP หรอื SNTP”, SNMP, RTSP, 
IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย 
        - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 
Card 
       - ต้องมี Software  Development Kit 
(SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง 
      -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน 
      

     - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความ
ยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕  มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
(Motion Detection) ได ้
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรอื 
Super Dynamic Range) 
-  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 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 และ
สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ 
IEEE ๘๐๒ .๓at (Power over Ethernet)  ในช่อง
เดียวกันได ้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP๖๖  
 - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง 
๕๐ °C เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
HTTP,HTTPS, “NTP หรอื SNTP”, SNMP, RTSP, 
IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย 
        - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 
Card 
       - ต้องมี Software  Development Kit 
(SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง 
      -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน 
       

 



๑๕ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
       -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
     -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ   (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔)  
 
   ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง  จ านวน  ๑  
เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
 -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจา
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
 -  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า 
 -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network 
Video Interface Forum)  
       - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครอืข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af 
หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๖  ช่อง  
 -  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อ
แสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑ , ๙ ๒ ๐ x๑ , ๐ ๘ ๐  pixel ห รื อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP  หรือ 
HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  RTSP  ได้
เป็นอย่างนอ้ย 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูส าหรับกล้องวงจร
ปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 
SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB  
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 - สามารถใช้งานตามโปรโคตอล 
(Protocol) IPV๔ และ IPV๖ ได ้
  

     -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
     -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔) 
 
    ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder)  แบบ ๑๖  ช่ อง  
จ านวน  ๑  เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
 -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจา
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
 -  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า 
 -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network 
Video Interface Forum)  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 
๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  
๑๖  ช่อง  
 -  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อ
แสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑ , ๙ ๒ ๐ x๑ , ๐ ๘ ๐  pixel ห รื อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP  หรือ 
HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  RTSP  ได้
เป็นอย่างนอ้ย 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูส าหรับกล้องวงจร
ปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 
SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB  
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 - สามารถใช้งานตามโปรโคตอล 
(Protocol) IPV๔ และ IPV๖ ได ้



๑๖ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
          - ต้องมี Software  Development Kit 
(SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง 
 - สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดป่านระบบเครือข่ายได ้
 -  ผู้ผลิตต้องได้รบัมาตรฐานด้านการบรหิาร
จัดการหรอืบริหารงานทีม่ีคุณภาพ  

 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 
 ๓. อุปกรณ์กรกระจายสัญญาณแบบ 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 
          - รองรั บ  Mac Address ได้ ไม่ น้ อยก ว่า 
๘,๐๐๐ Mac Address 
           - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  Base-T  หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 
๘๐๒ .๓ af ห รื อ  IEEE ๘๐๒ .๓ at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๘  
ช่อง  
 -  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
โปรแกรม Web Browser  ได ้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างาน
ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง   (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔)  

๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA  
(๖๐๐ Watts)  จ านวน  ๑  เครื่อง คุณลักษณะ
พื นฐาน  ดังนี   
  

          - ต้องมี Software  Development Kit 
(SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง 
 - สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดป่านระบบเครือข่ายได ้

-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบรหิาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔)  

 
๓. อุปกรณ์กรกระจายสัญญาณแบบ 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 
          - รองรั บ  Mac Address ได้ ไม่ น้ อยก ว่า 
๘,๐๐๐ Mac Address 
           - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  Base-T  หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 
๘๐๒ .๓ af ห รื อ  IEEE ๘๐๒ .๓ at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๘  
ช่อง  
 -  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
โปรแกรม Web Browser  ได ้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างาน
ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง   (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔)  

๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA  
(๖๐๐ Watts)  จ านวน  ๑  เครื่อง คุณลักษณะ
พื นฐาน  ดังนี   
  



๑๗ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ Kva  (๖๐๐ 
Watt) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
นาที 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓)     
๕. อุปกรณ์พร้อมการติดตั้งท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด  
         -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒ 
        -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   หมวดค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
         ๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเลิงน้ าจั้น  งบประมาณ  
๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
            เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมทิัศน์
สวนสาธารณะเลิงน  าจั น โดยถมดิน พร้อมปรับ  
เกลี่ยดิน ไม่น้อยกว่า  ๙,๕๐๐  ลูกบาศกเ์มตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคาม) 
           -  เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒ 
           -  ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่ 
๓ การพัฒนาคมนาคม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๕  
ล าดับที่ ๓๙  
 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ Kva  (๖๐๐ 
Watt) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
นาที 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓)     
๕. อุปกรณ์พร้อมการติดตั้งท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด  
         -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒ 
        -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   หมวดค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
         ๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเลิงน้ าจั้น  งบประมาณ  
๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
            เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมทิัศน์
สวนสาธารณะเลิงน  าจั น โดยถมดิน พร้อมปรับ  
เกลี่ยดิน ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๑๖  ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคาม) 
           -  เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒ 

-  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่ 
๓ การพัฒนาคมนาคม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๕  
ล าดับที่ ๓๙ 

 



๑๘ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติในญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  โครงการ    จ านวนเงิน  
๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง   โปรดกรุณายกมือครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง  ขออนุมัติ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีได้กันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  โครงการ    จ านวนเงิน  ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท   ส านักช่าง   
จ านวน ๑๗ เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๔ ญัตติท่ี ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
(จ านวน  ๒  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๒๘,๐๐๐ บาท / ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  (จ านวน  ๒  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๒๘,๐๐๐ บาท 
ส านักปลัดเทศบาล)  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเจ้าของญัตติ  
 
นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นายกเทศมนตรี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  
นายกเทศมนตรีเมอืงมหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๒  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๒๘,๐๐๐ บาท 
ส านักปลัดเทศบาล  โดยมหีลกัการและเหตผุลดังนี    

หลักการ  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องเว็บแคม) โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

ส านักปลัดเทศบาล 
 โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ 
 ประเภท – วัสดุส านักงาน งบประมาณตั งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี งบประมาณคงเหลือ ๓๗๒,๘๙๖ บาท    
ขอโอนลด ๒๘,๐๐๐  บาท 



๑๙ 

 

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน  ๒  รายการ   รวมจ านวนเงินท้ังสิ้น     ๒๘,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) งบประมาณตั งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท 
  - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องเว็บแคม)  งบประมาณตั งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท 
(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย) 

เหตุผล  เพื่อให้เทศบาลเมอืงมหาสารคาม สามารถด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ดังกลา่วได้ จะต้องโอนไป
ตั งจ่ายรายการใหม่โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถ่ิน 
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพื่อพิจารณาต่อไป  

เอกสารแนบท้ายญัตติ  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบด าเนินการ 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพมิพ์ต่างๆ 
เช่น กระดาษ กระดาษคาร์บอน น  ายาลบค าผิด 
ยางลบ ปากกา ดินสอ กาวน  า ลวดเสียบ  เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ ซอง ธงชาติ น  าดื่ม ส าหรบั
บริการประชาชน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื อหรือจ้าง
พิมพ์ วัสดุอื่นทีเ่ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ดังนี  
    ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ขณะนี คงเหลือ  ๓๗๒,๘๙๖  บาท  ขอโอนลด  
๒๘,๐๐๐ บาท  
 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  งบประมาณตั ง ไ ว้  ๑๔ ,๐๐๐ บาท      
จ านวน  ๒๐  เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  
๔.๘ MHz  
    - สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได ้(ตามเกณฑ์ราคากลางบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 
 
 
 



๒๐ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

  - กล้องเว็บแคม  งบประมาณตั งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ ตัว 
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  -สามารถสนทนาผ่านวีดีโอ Full HD ๑๐๘๐p 
(สูงสุด ๑๙๒๐X๑๐๘๐ พิกเซล) 
  -โฟกัสอัตโนมัติ 
  -ไมโครโฟนสเตอริโอแบบคู่ภายใน  
(ตามราคาท้องถ่ิน) 

รวมโอนลด ๒๘,๐๐๐ บาท รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ๒๘,๐๐ บาท 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่ ๔  เรื่อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๒  รายการ  รวม
จ านวนเงิน   ๒๘,๐๐๐ บาท   ส านักปลัดเทศบาล   โปรดกรุณายกมือครบั 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี ๔  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอ 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๒  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๒๘,๐๐๐ บาท  ส านักปลัดเทศบาล    
จ านวน ๑๗ เสียง  ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 

 
๕.๕  ญัตติท่ี ๕   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    
(จ านวน  ๓  รายการ   จ านวนเงิน   ๔๕,๐๐๐ บาท  / กองการเจ้าหน้าท่ี) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ ญัตติที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ   จ านวนเงิน   ๔๕,๐๐๐ บาท 
กองการเจ้าหน้าที่   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 



๒๑ 

 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผูท้รงเกียรติ
นายกเทศมนตรี               ทุกท่านนะครบั กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบลูย์  นายกเทศมนตรเีมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ   จ านวนเงิน   ๔๕,๐๐๐ บาท  กองการเจ้าหน้าที่   
โดยมีหลักการและเหตผุลดงันี     หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

กองการเจ้าหน้าท่ี 
โอนลด จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน 
-  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณตั งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท    ขอโอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายอื่น ๆ 
-  โครงการฝึกอบรม และดงูานของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ตั งไว้    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ขอโอนลด ๒๗,๐๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท 
  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 
   ๑. ผ้าม่าน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๒. เก้าอี หัวเหล็ก จ านวน ๘,๐๐๐ บาท  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิลก็ทรอนกิส์ จ านวน ๑ รายการ คือ  คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ) 

เหตุผล  เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ มีครุภัณฑ์ใช้ส าหรบับริการและอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าติดต่อ
ราชการ ตลอดจนราชการอื่น ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ จงึจ าเป็นต้องโอนไปตั งจ่ายรายการใหม่ โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั น นายกเทศมนตรเีมือง
มหาสารคาม จงึขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนมุัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  
 

เอกสารแนบท้ายญัตติการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
กองการเจ้าหน้าท่ี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  
- ค่าเช่าบ้าน ตั งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ 
๑๒๖,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 
๒๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
๑. ผ้าม่าน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 



๒๒ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีเข้าลักษณะรายจา่ย งบ
รายจา่ยอ่ืนๆ 
- โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ตั งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขอโอนลด 
คงเหลือ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๗,๐๐๐ บาท 
 

 - ผ้าม่านพร้อมผ้าโปร่ง 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๒ x ๑.๗ เมตร 
เป็นราคาพร้อมติดตั ง จ านวน ๓ ชุด 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ หน้า ๓๓ ล าดับที่ ๑ 
 ๒. เก้าอี หัวเหล็ก  เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท             
   -  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
มีประสิทธิภาพ  
 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล เป็น
เงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ 
แกนหลกั (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 
 ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ 
นิ ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n ac) และ Bluetooth  



๒๓ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 จ านวน ๑ เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ หน้า ๓๓ ล าดับที่ ๒ 
 

รวมโอนลด ๔๕,๐๐๐ บาท รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๕,๐๐๐ บาท 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่ ๕  เรื่อง  ขอเสนอญตัติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ   
จ านวนเงิน   ๔๕,๐๐๐ บาท กองการเจ้าหน้าที่   โปรดกรุณายกมือครบั 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี ๕  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอ 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ   จ านวนเงิน   ๔๕,๐๐๐ บาท   กองการเจา้หน้าท่ี  
จ านวน ๑๗ เสียง  ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๖  ญัตติท่ี ๖   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
(จ านวน  ๑  รายการ   จ านวนเงิน   ๖๘,๐๐๐ บาท  / กองทะเบียนฯ) 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๖ ญัตติที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑  รายการ   จ านวนเงิน   ๖๘,๐๐๐ บาท  
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   



๒๔ 

 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑  รายการ   จ านวนเงิน   ๖๘,๐๐๐ บาท  กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี     หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีความ
จ าเป็นจะต้องจัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑  หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จ านวน ๑  รายการ  
รายละเอียดดังนี  
 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั งไว้  ๒,๖๒๖,๘๐๐ บาท   ขอโอนลด  ๖๘,๐๐๐ บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่  ๑  จ านวน ๑ รายการ  

งบประมาณที่ตั งไว้  ๖๘,๐๐๐ บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
เหตุผล   ตามที่กรมการปกครองได้ด าเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ              

ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  เพื่อ
ทดแทนระบบเดิม จ านวน ๔๕๕ แห่ง จังหวัดมหาสารคาม จากบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
โดยก าหนดให้ผู้เช่าด าเนินการติดตั งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  ตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน  มีประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นจ านวนมาก  จึง มีความจ าเป็นจะต้อง      
ใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ นส าหรับการให้บริการประชาชน จึงจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณไปตั งจ่ายรายการใหม่  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”   จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
เอกสารแนบท้ายประกอบญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
งานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  ๒,๖๒๖,๘๐๐ บาท   
ขอโอนลด  ๖๘,๐๐๐ บาท 
 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรบังานเกบ็เอกสาร ระดบัศูนย์บรกิาร 
แบบที่  ๑ จ านวน ๔ เครื่อง เป็นจ านวนเงิน ๖๘,๐๐๐.- บาท 
(หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี  
๑. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔ อัตโนมัต ิ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยว่า ๓๐ แผ่น 



๒๕ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 ๒. มีความละเอียดในการสแกนสงูสุด  

ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
๓. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔  ได้ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ppm 
๔. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A๔ 
๕. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามห้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  (เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕) 
หน้าที่  ๙๔  ล าดับที่ ๑ 
 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่  ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑  รายการ   จ านวนเงิน   ๖๘,๐๐๐ บาท  กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน   โปรดกรุณายกมือครบั 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี  ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   เรื่อง   

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑  รายการ   จ านวนเงิน   ๖๘,๐๐๐ บาท   
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑๗ เสียง   
ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๗  ญัตติท่ี ๗   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
(จ านวน  ๒  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๓๑,๐๐๐ บาท / กองยุทธศาสตร์ฯ)         
 



๒๖ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๗ ญัตติที่ ๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๒  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๓๑,๐๐๐ บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๒  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๓๑,๐๐๐ บาท  กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี     

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวนเงิน  ๓๑,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      โอนลด  จ านวน  ๓๑,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม   
  ตั งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด  ๓๑,๐๐๐  บาท 

      ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๓๑,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์  ตั งไว้  ๑,๐๐๐  บาท   

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตั งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท   

เหตุผล  เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโต๊ะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปรมิาณงานและ
บุคลากร   ทั งนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่
ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน” ดังนั น  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป 

เอกสารแนบท้าย  ประกอบเรื่อง 
ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      โอนลด  จ านวน  ๓๑,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 



๒๗ 

 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินแบบมสี่วนร่วม   
  ตั งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด  ๓๑,๐๐๐  บาท 

      ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๓๑,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
          ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั งไว้  ๑,๐๐๐ บาท  เพื่อจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. 
๒. โครงสร้างไม้ Particle Board  แข็งแรง ทนทาน 
๓. มีลิ นชักส าหรับวางแป้นพิมพ ์
๔. มีที่วางเท้า   

จ านวน ๑ ตัว (ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิ
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ หน้า ๕๔ ล าดับที่ ๓ 

                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒ *  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  

คุณลักษณะพื นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกา พื นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า ดังนี   
     ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาด                 

ไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ  
     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ  
     ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จ านวน ๑ หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  



๒๘ 

 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.q หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว จ านวน ๑ หน่วย 
จ านวน  ๑  เครื่อง (ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิ
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ หน้า ๕๔ ล าดับที่ ๔ 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่  ๗  ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง 
มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๒  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๓๑,๐๐๐ บาท กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ   โปรดกรุณายกมือครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี  ๗  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอ 
  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๒  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๓๑,๐๐๐ บาท  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   จ านวน ๑๗ เสียง  ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ี 
กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๘  ญัตติท่ี ๘   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
           งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
   (จ านวน  ๑๗  รายการ   จ านวนเงิน   ๗๕๓,๓๐๐ บาท  / กองการศึกษา) 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบยีบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๘ ญัตติที่ ๘ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  กองการศึกษา  เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 



๒๙ 

 

นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ไปตั งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  กองการศึกษา   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี    

หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคามขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ไปตั งจ่ายเป็นรายการ-
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  รายละเอียดดังนี  
โอนลด   จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น    ๗๕๓,๓๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 ๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ     ขอโอนลด       ๑๓๘,๘๐๐  บาท 

    งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   จ านวน  ๑๓๘,๘๐๐  บาท 
    ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  ๑๓๘,๘๐๐  บาท 

 ๒. แผนงานการศึกษา         ขอโอนลด      ๖๑๔,๕๐๐  บาท 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              จ านวน  ๖๑๔,๕๐๐  บาท 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน         จ านวน  ๖๑๔,๕๐๐  บาท 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวนเงิน  ๗๕๓,๓๐๐ บาท  ประกอบด้วย 

แผนงานการศึกษา           ขอโอนเพ่ิม  ๗๕๓,๓๐๐ บาท 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา          จ านวน  ๑๓๘,๘๐๐  บาท 
     ๑)  โทรทัศน์ ๖๕  นิ ว LED  Smart TV จ านวน ๑ เครื่อง   จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
     ๒)  กล้องส าหรับประชุมทางไกล  Conference  CAM        จ านวน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
          จ านวน  ๑  ชุด 

๓)  ขาตั งกล้อง  Aluminum Tripod  จ านวน  ๑  ชุด         จ านวน    ๓,๕๐๐  บาท  
                     ๔)  ล าโพง COLUMN  SPEAKERS จ านวน  ๑ ชุด     จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
                     ๕)  มิกเซอร์แอมป์  จ านวน ๑ ชุด                  จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
                     ๖)  ไมโครโฟน   จ านวน ๑ ชุด                           จ านวน  ๒๘,๓๐๐  บาท 
                     ๗)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๑ เครื่อง         จ านวน  ๒๒,๐๐๐  บาท 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           จ านวน  ๖๑๔,๕๐๐  บาท 
  ๘)  ตู้ล็อคเกอร์อเนกประสงค์  จ านวน  ๘  ตู้  จ านวน    ๒๕,๖๐๐  บาท 

๙)  โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี พนักงาน  จ านวน  ๔  ชุด  จ านวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๐)  เครื่องซักผ้า  จ านวน  ๓  เครื่อง   จ านวน   ๕๙,๗๐๐  บาท  
  ๑๑)  เครื่องอบผ้า  จ านวน  ๒  เครื่อง   จ านวน   ๕๗,๐๐๐  บาท 
  ๑๒)  ตู้เย็น  จ านวน  ๑  เครื่อง    จ านวน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
  ๑๓)  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  ๑  เครื่อง   จ านวน     ๕,๘๐๐  บาท 
  ๑๔)  เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก  จ านวน  ๑  เครื่อง  จ านวน   ๒๒,๐๐๐  บาท 
  ๑๕)  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  จ านวน  ๑  เครื่อง จ านวน   ๑๗,๐๐๐  บาท 
  ๑๖)  เครื่องพมิพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า   จ านวน     ๘,๙๐๐  บาท 

                 ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาท)ี จ านวน  ๑  เครื่อง  
  ๑๗)  เครื่องเล่นสนาม  จ านวน  ๑  ชุด   จ านวน ๓๗๕,๕๐๐  บาท 
(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 



๓๐ 

 

เหตุผล เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองมหาสารคามได้มเีครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน  
และเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารและตอบสนองความต้องการของชุมชนด้านการจัดการศึกษา  ทั งนี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวด ๔ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าใหล้ักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั น  
นายกเทศมนตรีเมอืงมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพือ่ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
โอนลด  จ านวน  ๗๕๓,๓๐๐ บาท  ดังนี  ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๗๕๓,๓๐๐  บาท  ดังนี  

กองการศึกษา  จ านวน  ๗๕๓,๓๐๐ บาท 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่บริการ            
  ๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ  
ตั งไว้  ๔๙๘,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๒๐๒,๘๐๐  บาท  
ขอโอนลด  ๑๓๘,๘๐๐  บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ๒.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน-
ท้องถ่ิน 
ตั งไว้  ๑๐๐,๙๐๕,๙๐๐  บาท  คงเหลือ  
๘๘,๑๓๔,๓๔๕.๘๑  ขอโอนลด  ๖๑๔,๕๐๐  บาท  
  
 

กองการศึกษา  จ านวน  ๗๕๓,๓๐๐  บาท 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบั
การศึกษา   
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
 
๑. โทรทัศน์ ๖๕ น้ิว LED smart TV ๔K UHD   
  Real ๔K  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
๑. ความละเอียดจอ  ๘ ล้านพิกเซล 
ระดับความละเอียดจอภาพ  
๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล 
๒. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  
แบบ LED  Backlight 
๓. สามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตได้  
(Smart TV) 
๔. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒  ช่อง  
เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
๕. ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า  ๑ ช่อง  
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์ 
๖. มีตัวรับสญัญาณติจิตอล  (Digital) ในตัว 
๗. ติดตั งขาแขวนทีวี 
จ านวน  ๑  เครื่อง  ส าหรับห้องประชุม  กองการศึกษา 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 



๓๑ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๗๖     ล าดับที่  ๒๑ 
        
๒. กล้องส าหรับประชุมทางไกล Conference CAM  
จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. เว็บแคม ล าโพง และรีโมทส าหรับกลุ่ม 
๒. ไมโครโฟนปอ้งกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวน 
๓. ท างานร่วมกบัโปรแกรมการประชุม 
๔. ใช้ซอฟต์แวร์การประชุมผ่านวีดีโอ 
และแพลตฟอรม์การประชุมผ่านวีดีโออื่นๆ 
ที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
จ านวน  ๑  ชุด  ส าหรบัห้องประชุม  กองการศึกษา 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๗๗      ล าดับที่  ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๓. ขาตั้งกล้อง  Aluminum  Tripod 

จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. ความสูง (ไม่ยืดคอลมัน์) ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ ซม. 
๒. ความสูง (ยืดคอลัมน)์ ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ ซม. 
๓. ความสูงขั นต่ า ไม่น้อยกว่า ๓๙ ซม. จ านวน  ๑  ชุด  
ส าหรับห้องประชุม  กองการศึกษา (ตามราคาท้องถ่ิน) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท.  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  เพิม่เติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร ์
ที่ ๑  การส่งเสริมการศึกษา  และนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  หน้า  ๑๗๘  ล าดับที่  ๒๓ 
 
๔. ล าโพง  COLUMN  SPEAKERS  
ตู้ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัตต์ (กันน้ าได้) 
จ านวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. มีดอกล าโพง  
๒. พร้อมขายึดตู้ล าโพงและติดตั งพร้อมใช้งาน 
๓. มีอุปกรณ์ยึดผนังติดตั งมาในชุดอุปกรณ์ 
จ านวน  ๑  ชุด  ส าหรบัห้องประชุม  กองการศึกษา 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๗๙    ล าดับที ่ ๒๔ 

 



๓๓ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๕. มิกเซอร์แอมป์  จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ W 
๒. สามารถเช่ือมต่อ MP๓ ได้ 
จ านวน  ๑  ชุด  ส าหรบัห้องประชุม  กองการศึกษา 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า   ๑๗๙   ล าดับที ่ ๒๕ 
 
๖. ไมโครโฟน  จ านวน ๒๘,๓๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
๑. แบบคู่ 
๒. ไมค์ลอย ไมโครโฟนไรส้าย 
จ านวน  ๑  ชุด  ส าหรบัห้องประชุม  กองการศึกษา 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๗๙     ล าดับที่  ๒๖ 
 
 



๓๔ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล    
จ านวน ๒๒,๐๐๐  บาท  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน
หลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย  จ านวน  ๑  เครื่อง  
ส าหรับห้องประชุม  กองการศึกษา (ตามเกณฑร์าคา
กลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาล  
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  หน้า ๑๘๓  ล าดับที ่ ๔๐ 
 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
๘. ตู้ล็อคเกอร์อเนกประสงค์  จ านวน  ๒๕,๖๐๐ บาท   
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  ๑. ๒  ชั น  ๑๐  ช่อง  มีฝาปิด 
  ๒. ท าจากไม้ปาร์ตเิคิลเคลือบผิวฟอยล ์
  ๓. ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๑๕๐x ลึก๔๐x สูง ๙๐ซม. 
จ านวน ๘ ตู้ ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมือง
มหาสารคาม (ตามราคาท้องถ่ิน) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  หน้า ๑๖๕  ล าดับที ่ ๕ 



๓๕ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๙. โตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ีพนักงาน  

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
จ านวน  ๑ ชุด  ประกอบด้วย 
โต๊ะท างาน 
     - มีขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง ๑,๒๒๗ x ลึก ๖๖๘  
x สูง ๗๕๐ มม. 
     - วัสดุท าจากเหล็ก 
     - มีลิ นชักพร้อมกุญแจล็อค 
เก้าอี  
    - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐x ลึก๖๔ x สูง ๙๔ซม. 
    - โครงสร้างท าจากเหล็ก 
    - ปรับสูงต่ าได ้
    - เบาะบหุนังเทียม 
    - ขาเก้าอี ขึ นรูป ๕ แฉก พร้อมล้อ 
จ านวน ๔ ชุด  ส าหรับห้องเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม(ตามราคาท้องถ่ิน) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๖๖   ล าดับที่  ๖ 
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
๑๐. เครื่องซักผ้า  จ านวน  ๕๙,๗๐๐ บาท   
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  ๑. ขนาดความจุ ๒๓ ก.ก.   
  ๒. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า   
  ๓. เป็นรุ่นที่ได้รบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
  ๔. เครื่องซักผ้าอัตโนมัต ิ
 



๓๖ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 จ านวน ๓ เครื่อง ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองมหาสารคาม (ตามราคาท้องถ่ิน)  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๖๘   ล าดับที่  ๑๐ 
 
 

๑๑. เครื่องอบผ้า  จ านวน  ๕๗,๐๐๐ บาท   
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  ๑. ขนาดความจุ ๑๐.๕ ก.ก. 
  ๒. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า   
  ๓. เป็นรุ่นที่ได้รบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
  ๓. เครื่องอบผ้าอัตโนมัต ิ
จ านวน ๒ เครื่อง ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองมหาสารคาม (ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

-  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า  ๑๖๙   ล าดับที่ ๑๑ 
 
 
 
 



๓๗ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๑๒. ตู้เย็น จ านวน  ๑๓,๐๐๐ บาท   

คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  ๑. ขนาด ๙ คิวบิกฟุต   
  ๒. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า   
  ๓. เป็นรุ่นที่ได้รบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย จ านวน ๑ เครื่อง 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  หน้า  ๑๖๙   ล าดับที่ ๑๒ 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓. เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๑ kVA  
จ านวน  ๕,๘๐๐ บาท  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  ๑.มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑kVA(๖๐๐Watts) 
  ๒. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
จ านวน ๑ ชุด  ส าหรับห้องเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร)์ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  หน้า  ๑๘๒    ล าดับที่ ๓๙ 
 



๓๘ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล

จ านวน  ๒๒,๐๐๐ บาท  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า๔ แกน
หลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย จ านวน ๑ เครื่อง  
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน หน้า  ๑๘๓  ล าดับที ่ ๔๐ 
 
๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท   
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๒ แกน
หลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื นฐาน   
ไม่น้อยกว่า ๒.๒GHz จ านวน ๑ หน่วย จ านวน ๑ เครื่อง  
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า ๑๘๔   ล าดับที่ ๔๒ 



๓๙ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
 ๑๖. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  

ชนิด Network แบบท่ี ๑ (๒๘หน้า/นาที)  
จ านวน ๘,๙๐๐ บาท  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า   
๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สสี าหรับกระดาษ A๔  
๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) จ านวน ๑ ชุด  ส าหรับห้อง
ธุรการนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
 -  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสง่เสรมิการศึกษา  และ
นันทนาการ การศาสนา การอนรุักษ์และสบืสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
หน้า ๑๘๖  ล าดับที ่ ๔๕ 
 

๑๗. เครื่องเล่นสนาม  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน  ๓๗๕,๕๐๐ บาท   
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   จ านวน ๑ ชุดประกอบด้วย 
 ๑. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๐x
๒๑๐x๑๗๕ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๒. บ้านน้อย ๒ ชั น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๘x๓๐๒x
๑๗๔ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ชุดศูนย์รวมชิงช้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐x๕๖๒x
๑๙๒ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๔. บ้านน้อยแสนรัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๓x๑๓๑x
๑๔๒ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๕. ชิงช้ากระดานลื่นคู่หู แมวแฝด ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๗๕x๒๐๐x๑๓๗ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
  ๖. โยกเยกฉลาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘x๙๘x๔๔ ซม. 
จ านวน ๑ ชุด 
 



๔๐ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายรายการใหม ่
  ๗. โยกเยกม้าแฝด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗x๑๐๘x๔๒ 

ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๘. โยกเยกปลาคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒x๑๒๗x๕๖ ซม. 
จ านวน ๑ ชุด 
 ๙. โยกเยกปลา ๒ ส ีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๗๒x๔๕ 
ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๐. โยกเยกช้างน้อย ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๘๗x๔๕ 
ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๑. โยกเยกม้า ๒ ส ีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๗๒x๕๐ 
ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๒. โยกเยกกุ๊กไก ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘x๗๕x๔๙ ซม.
จ านวน ๑ ชุด  
 ๑๓. โยกเยกยีราฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘x๗๔x๕๓ ซม. 
จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๔. โยกเยกแมวน  า ๒ ส ีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๗๓x
๕๔ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๕. โต๊ะเลโก้ต่างดาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๔x๑๐๙x๕๕ 
ซม. จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๖. ถ  าลอดช้างน้อย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕x๑๒๐x
๙๐ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๗. ถ  าลอดแพนด้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕x๑๒๐x
๙๐ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๘. แมวเหมียวลอดอโุมงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕x
๑๑๐x๑๐๐ ซม. จ านวน ๑ ชุด 
จ านวน ๑ ชุด  ส าหรับห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๗/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา 
การอนุรกัษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน   
หน้า ๑๙๑  ล าดับที่  ๕๒ 
 



๔๑ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่  ๘  ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑๗  โครงการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๕๓,๓๐๐ บาท  กองการศึกษา     
โปรดกรุณายกมอืครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี  ๘  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม    

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๑๗  โครงการ   
รวมจ านวนเงิน   ๗๕๓,๓๐๐ บาท  กองการศึกษา   จ านวน ๑๗ เสียง   
ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๙  ญัตติท่ี ๙   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   

  (จ านวน  ๖  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๐,๓๐๐ บาท / ส านักสาธารณสุขฯ)                

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบยีบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๙ ญัตติที่ ๙ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง  
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๖  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๐,๓๐๐ บาท 
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๖  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๐,๓๐๐ บาท ส านักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี    

 หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคามมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน  ๖  รายการ  จ านวนเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 
 



๔๒ 

 

โอนลด    จ านวนเงิน  ๗๐,๓๐๐ บาท 
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งบด าเนินงาน 
           แผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   หมวดค่าวัสดุ  
                    - ประเภทค่าวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น   งบประมาณตั งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๓,๔๓๒,๔๙๒.๓๖  บาท   ขอโอนลด ๗๐,๓๐๐ บาท 
   

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวนเงิน  ๗๐,๓๐๐ บาท 
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   หมวดค่าครุภัณฑ์    
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู  
จ านวน   ๑ เครื่อง       จ านวนเงิน  ๑๗,๐๐๐ บาท 

๒. โต๊ะท างาน  จ านวน  ๑  ตัว   จ านวนเงิน  ๖,๐๐๐ บาท 
๓. เก้าอี  จ านวน  ๑  ตัว     จ านวนเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
๑.  ตู้เย็น  จ านวน  ๑  เครื่อง     จ านวนเงิน   ๖,๔๐๐  บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  จ านวน  ๑ เครื่อง 

      จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. เครื่องพิมพเ์ลเซอรห์รือ LED ขาวด า จ านวน  ๑ เครื่อง     จ านวนเงิน ๘,๙๐๐ บาท    

(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
เหตุผล  เพื่อให้เทศบาลเมอืงมหาสารคาม สามารถด าเนินการตามโครงการและจัดซื อครุภัณฑ์

ดังกล่าวได้ จะต้องโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗   ดังนั น นายกเทศมนตรเีมือง
มหาสารคาม จงึขอเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนมุัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพจิารณาต่อไป  

เอกสารแนบท้ายญัตติ 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งบด าเนินงาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าวัสดุ  
    -ประเภทค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
งบประมาณ  ตั งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าน  ามันเชื อเพลิง น  ามันเบนซิน ถ่าน 
น  ามันเครื่อง น  ามันจารบี น  ามันก๊าด น  ามันเตา แก๊ส
หุงต้ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน   แบบ 
จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบ 
แยกส่วน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี  
 



๔๓ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   
 

     ๑. แบบติดผนัง 
     ๒. ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู  
     ๓. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง 
จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า  ๑๔๒  
ล าดบั ๒ 
 
๒.  โต๊ะท างาน            จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างาน  จ านวน ๑ ตัว มี
คุณลักษณะพื นฐานดังนี  
     ๑. โต๊ะท างานเหล็ก 
     ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๒.๙ ซ.ม. ลึก ๖๖.๙ 
ซ.ม สูง ๗๕ ซ.ม. 
     ๓.  มีระบบล็อคกุญแจ ๓ ชั น 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า ๑๔๓     
ล าดับที่ ๓ 
 
 



๔๔ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
  

๓. ซื้อเก้าอ้ี  จ านวน ๒,๐๐๐  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี   จ านวน ๑ ตัว มี
คุณลักษณะพื นฐานดังนี  
    ๑.  ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๙ ลึก ๕๖ สูง  
๙๒-๑๐๔ ซ.ม. 
     ๒.  พนักพิงและที่นั่งขึ นโครงบุฟองน  า 
     ๓.  สามารถหมุนได้รอบตัว 
     ๔.  ปรับระดับความสูงของเก้าอี ได ้
    ๕. ขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก ล้อพลาสติก 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน้า ๑๔๓ ล าดับ ๓ 
 
๔. ขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก ล้อพลาสติก 
(ตามราคาท้องถ่ิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า ๑๔๓ ล าดับ ๔ 
 
 
 



๔๕ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

๑.  จัดซื้อตู้เย็น         จ านวน  ๖,๔๐๐ บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เย็น  จ านวน  ๑ เครื่อง      

มีคุณลักษณะพื นฐานดังนี  
๑. ขนาด ๕ คิวบิกฟุต 
๒. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘   ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า ๑๔๔  
ล าดับที่ ๕ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๒   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่ อจ่ ายเป็นค่าจัดซื อ เครื่ องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จ านวน ๑ เครื่อง มี
ลักษณะพื นฐานดังนี  
      ๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย  

๒. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ MB 

 
 
 
 



๔๖ 

 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
       ๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
      - เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั
ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรอื 
     - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการจ าหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GBหรอื 
     - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ GB 
     ๔. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
     ๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
     ๖. มี DVD-RM หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  
     ๗. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
     ๘. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
     ๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
     ๑๐. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว จ านวน 
๑ หน่วย(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุ ภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  หน้า ๑๔๔ ล าดับ ๖ 
     
 



๔๗ 

 

 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

 ๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ (๒๘ หน้า/นาที)  
จ านวน  ๘,๙๐๐ บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า (๓๘ หน้า/นาที)   
มีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   
     ๑. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐ X๑,๒๐๐ dpi  
     ๒. มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A๔ ไม่
น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)  
     ๓. สามารถพมิพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
     ๔. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๒๘ MB 
     ๕. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
     ๖. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได ้
     ๗. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
     ๘. สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter, Legal และ 
Custom (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/ ๒๕๖๕   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า ๑๔๔   
ล าดับ  ๗ 
 
 
 



๔๘ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มี  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่  ๙  ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๖  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๐,๓๐๐ บาท   ส านักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  โปรดกรุณายกมือครับ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี  ๙  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม    

เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    
จ านวน  ๖  รายการ  รวมจ านวนเงิน   ๗๐,๓๐๐ บาท    
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๗ เสียง   ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ี 
กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๑๐  ญัตติท่ี ๑๐  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
               งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
               (จ านวน  ๓  รายการ   จ านวนเงิน   ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท  / ส านักช่าง)                 

 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบยีบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๐ ญัตติที่ ๑๐ ญัตตินายกเทศมนตรีเมอืง  
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ  รวมจ านวนเงิน  ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง  
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตติครบั 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตร ี               ทุกท่านนะครับ กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ  รวมจ านวนเงิน  ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง    โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี    

 หลักการ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติโอนลด  โอนเพิ่ม  งบประมาณรายจ่าย และโอน
ลดงบประมาณไปตั งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี  
   
 



๔๙ 

 

โอนลด    จ านวนเงิน  ๑,๒๔๔,๐๐๐  บาท 
ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 
๕๓    ตั งไว้  ๑,๓๔๘,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสีห่มื่นแปดพันบาทถ้วน)   ขอโอนลด  ๖๑,๐๐๐.-  บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    คงเหลือ  ๑,๒๘๗,๐๐๐  บาท  

๒. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ซอย ๖  ตั ง
ไว้  ๑,๕๖๒,๒๐๐  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  ขอโอนลด   ๑,๑๘๓,๐๐๐.-  
บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)    คงเหลือ ๓๗๙,๒๐๐  บาท  
 

 
โอนเพ่ิม  จ านวนเงิน  ๙๖๑,๙๐๐  บาท 

ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง 
    งบด าเนินงาน 
      ค่าใช้สอย 
     ๑. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ขอโอนเพ่ิม ๒๙๐,๐๐๐  บาท  
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าบอกรับวารสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี ยประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างถ่ายเอกสาร จ้างเหมาใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขต ค่าติดตั งไฟฟ้า ค่าปักเสา
พาดสาย ค่าติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการรถตักดิน หรือจ้างเหมารถจักรหนักอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี   
 

  หมวดค่าวัสด ุ
 ๒.  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท   ขอโอนเพ่ิม  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ทินเนอร์ เหล็กเส้นและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี  

งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์  
ซอย ๑   ตั้งไว้  ๓๖๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
 ขอโอนเพิ่ม ๖๑,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

แผนงานงบกลาง  งบกลาง  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 ๔. เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม   งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  บาท  ขอโอนเพ่ิม ๒๖,๙๐๐  บาท  
  -  เพื่อน าส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับงบประมาณอุดหนุน
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  วงเงิน ๙,๓๑๕,๐๐๐  บาท  ได้รับเงินสมทบจากองทุน



๕๐ 

 

สิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๙  ก าหนดให้น าค่าบริการและค่าปรับจัดเก็บได้หักส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
อัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดในอั ตราร้อยละ 
๓.๕  ของค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี 
 

     แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน  าเสีย 
     งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
 ๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาควิชัย (ช่วงหอพัก
ชายจารุพร) งบประมาณ  ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ขอโอนเพิ่ม ๘๔,๐๐๐.- 
บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
 
   

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน  ๒๘๒,๑๐๐  บาท 
ส านักการช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๑๗,๐๐๐  บาท    
๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี ๒    จ านวน ๒ เครื่อง   

งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท    

  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
๓. จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน    จ านวน  ๑  ตัว     งบประมาณ  ๕,๑๐๐  บาท   

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๔. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน ๑ คัน    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท   

   
           

งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

๕. จัดซื้อรถตีเส้นจราจรแบบเข็นเดิน   จ านวน  ๑  คัน      งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐  บาท    
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

 

เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการก่อสร้าง ครุภัณฑ์  ที่ใช้ในการบริการสาธารณะ
และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ทั งนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน



๕๑ 

 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  

 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติประกอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        จ านวนเงิน  ๒๘๒,๑๐๐  บาท 
ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)  
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐  บาท    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙  
นิ ว)   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพื นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ 

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว จ านวน ๑ หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที่   

๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  ล าดับที่ ๘  หน้า ๑๗๓   
 
 



๕๒ 

 

๒. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)   จ านวน  ๒  เครื่อง  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙  
นิ ว)   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกา พื นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
      ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย 

กว่า  ๒ GB หรือ  
     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน 

การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จ านวน ๑ หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
– มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว จ านวน ๑ หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที่   

๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  ล าดับที่ ๙  หน้า ๑๗๔   
 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
๓. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน   จ านวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๕,๑๐๐  บาท   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
-   ขนาดสูงไม่น้อยกว่ากว้าง ๕๕x ลึก ๕๒ x สูง ๘๙-๑๐๑ เซนติเมตร 
-   ที่นั่งท าจากไม้อัดบุด้วยฟองน  าผ้าตาข่าย 
-   โครงขาเป็นแบบ ๕ แฉก  ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม  (ราคาตามท้องถ่ิน) 



๕๓ 

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที่   
๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  ล าดับที่ ๒  หน้า ๑๗๐   

 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๔. จัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน ๑ คัน     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท   
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี  แบบเกียร์อัตโนมัติ   โดยมี 

รายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ดังนี  
  -  ระบบเครื่องยนต์เป็นแบบ ๔ จังหวะ ที่มีปริมาตรกระบอกสูบขั นต่ าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี 
  -  ระบบเกียร์อัตโนมัติ 
  -  ระบบสตาร์ทมือและเท้า 
  -  มีอุปกรณ์และสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบตามรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
  -  คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที่   

๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ล าดับที่ ๑๑ หน้า ๗๕๑   

งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

๕. จัดซื้อรถตีเส้นจราจรแบบเข็นเดิน   จ านวน  ๑  คัน   งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  บาท    
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถตีเส้นจราจรแบบเข็นเดินโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐานดังนี  

  -  มีปากไถสีด้ามเดี่ยว ขนาด ๑๐ เซนติเมตร 
  -  กล่องโรยลูกแก้วขนาดไม่ต่ ากว่า  ๑๐  เซนติเมตร 
  -  กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง  บรรจุไม่น้อยกว่า  ๑๓  กก. 
  -  กล่องโรยลูกแก้วใช้ระบบเฟืองในการปล่อยลูกแก้วถังบรรจุสีได้ ไม่ต่ ากว่า ๗๐ กก. 
  -  ภายใต้เตาต้มหรือถังมีใบพัดกวนสี 
  -  ถังแก๊ส ขนาดไม่ต่ ากว่า  ๑๕ กก.   
   (ตามราคาท้องถ่ิน) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที่   
๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  ล าดับที่ ๔  หน้า ๑๗๑   



๕๔ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนมุัติในญัตติที่  ๑๐  ญัตตินายกเทศมนตรีเมอืง  
มหาสารคาม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
จ านวน  ๓  รายการ  รวมจ านวนเงิน  ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง   โปรดกรุณายกมือครบั 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ  ๑๗  เสียง  เห็นเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าครบตามถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตญัิตติท่ี  ๑๐  ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง มหาสารคาม   

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย   ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๓  รายการ  รวมจ านวนเงิน  ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท  ส านักช่าง  
จ านวน ๑๗ เสียง   ไดม้ีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 

 
 

๕.๑๑  ญัตติท่ี ๑๑  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                        ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    
                        (ต่อเน่ืองญัตติท่ี ๑๐)  (จ านวน ๘ โครงการ  จ านวนเงิน  ๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท  
                        /ส านักช่าง) 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบยีบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๐ ญัตติที่ ๑๐ ญัตตินายกเทศมนตรีเมอืง  
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   (ต่อเนื่องญัตติที่ ๑๐) (จ านวน ๘ โครงการ จ านวนเงิน  
๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท /ส านักช่าง)  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครบั 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี               ทุกท่านนะครบั กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบลูย์  นายกเทศมนตรเีมือง
มหาสารคาม  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   (ต่อเนื่องญัตติที่ ๑๐)   จ านวน ๘ โครงการ จ านวนเงิน  ๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท  
ส านักช่าง   โดยมีหลกัการและเหตผุล ดังนี  
 หลักการ  ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๘  โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท 
(สามล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในเขตเทศบาลฯ นั น  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงความกว้าง ความยาว 
และรายละเอียดปริมาณงานต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังนั น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี   



๕๕ 

 

 

ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
  ๑)  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบหนองผักบุง้ บ้านค้อน้อย  
จ านวน   ๓๙๘,๐๐๐ บาท       
         ๒) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พรอ้มทอ่ระบายน  าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์      
ซอย ๕๓    จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐  บาท  

๓) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบอ่พัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์ 
สวัสดิ์ ซอย ๑      จ านวน  ๔๒๙,๐๐๐  บาท  
     ๔) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๑๓  
จ านวน ๔๒๔,๐๐๐  บาท  

๕) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน ซอย ๖  
จ านวน ๓๗๙,๒๐๐  บาท  

๖) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร ๑   
จ านวน ๑๙๗,๐๐๐  บาท  
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     

๗.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมหาชัยด าริห์ ๑๐  
(เช่ือมท่อน  าเสียร้านอาหารแผ่นดินทอง)    จ านวน  ๔๖๗,๐๐๐  บาท  

๘.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี  ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาควิชัย   
จ านวน ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

เหตุผล  เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงความกว้าง ความยาว  ความหนาและ
รายละเอียด ปริมาณงานต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอรับอนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม   
 
 
 



๕๖ 

 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายการเดิม รายการใหม ่
ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
 (๑)  โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนรอบ
หนองผักบุ้ง บ้านค้อน้อย    จ านวน  ๓๙๘,๐๐๐  บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ความยาว ๒๕๔ เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๒๓ ล าดับที่ ๓ 
 

        (๒) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓           
จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๘๐๑ ตารางเมตร  
ก่อสร้างท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  
พร้อมบ่อพักยาว  ๒๒๐  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่       
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเตมิฉบบัที่ ๖/๒๕๖๔ ยุทธศาสตรท์ี่ ๓
การพัฒนาคมนาคม และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๓ ล าดับที่ ๓๕ 

 ส านักช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
 (๑)  โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนรอบ
หนองผักบุ้ง บ้านค้อน้อย    จ านวน  ๓๙๘,๐๐๐  บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๕๔ เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด       
      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
      - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๒๓ ล าดับที่ ๓ 
 

(๒) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓   
จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐  บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๓.๗๐-๖.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๕  ตารางเมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  
พร้อมบ่อพักยาว  ๒๒๐  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๓ ล าดับที่ ๓๕ 



๕๗ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
(๓) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย ๑   
จ านวน  ๔๒๙,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 
๓.๕  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร  
          ก่อสร้างท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร  พร้อมบ่อพักยาว  ๕๒  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคามก าหนด     

 (๓) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์  ซอย  ๑                
จ านวน  ๔๒๙,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง ๕  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๒๔๘ ตารางเมตร  
          ก่อสร้างท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร  พร้อมบ่อพักยาว  ๕๒  เมตร (หักพื นที่บ่อพัก) ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด     

               - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๔ ล าดับที่ ๓๗ 
   
   (๔) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๑๓ จ านวน ๔๒๔,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔-๕.๕๐เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร 
ยาว ๓๓๘ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๕ ตารางเมตร  
        ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด   
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๐ ล าดับที่ ๒๙ 
 
 
     

 

          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๔ ล าดับที่ ๓๗ 
 
(๔) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๑๓ จ านวน ๔๒๔,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔-๕.๕๐เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร 
ยาว ๓๓๖ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๒ ตารางเมตร  
        ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด   
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๐ ล าดับที่ ๒๙ 
 
 
 
  

  



๕๘ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
(๕) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน  ซอย ๖  
จ านวน    ๓๗๙,๒๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖-๘ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ยาว 
๕๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด   
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
          - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๕ ล าดับที่ ๓๘  

(๕) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน  ซอย ๖  
จ านวน    ๓๗๙,๒๐๐ บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๕๐-๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๓ 
เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนด   
      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๕๕ ล าดับที่ ๓๘  

          
   (๖) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนจุฑางกูร  ๑  จ านวน  ๑๙๗,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ยาว 
๒๕๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด   
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๕/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๒๘ ล าดับที่ ๖ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
 

        
(๖) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนจุฑางกูร  ๑  จ านวน  ๑๙๗,๐๐๐  บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ยาว 
๒๕๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด   
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๕/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๒๘ ล าดับที่ ๖ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
 
 



๕๙ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่
๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ 

พักรางวี ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมหาชัยด าริห์ ๑๐ (เชื่อมท่อ
น้ าเสียร้านอาหารแผ่นดินทอง)  จ านวน ๔๖๗,๐๐๐  บาท  
           เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่อสร้ า งท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร  พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวรวม ๑๒๕ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด   

๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ 
พักรางวี ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมหาชัยด าริห์ ๑๐ (เชื่อมท่อ
น้ าเสียร้านอาหารแผ่นดินทอง)  จ านวน ๔๖๗,๐๐๐  บาท  
           เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่อสร้ า งท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร  พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวรวม ๑๔๕ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด   

        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓ ล าดับที่ ๓ 
    ๘.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาควิชัย    จ านวน ๒๔๐,๐๐๐  บาท  
           เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่อสร้ า งท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวรวม ๕๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓ ล าดับที่ ๔ 
 

        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓ ล าดับที่ ๓ 
     ๘.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาควิชัย    จ านวน ๒๔๐,๐๐๐  บาท  
           เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าก่อสร้ า งท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวรวม ๗๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด       
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
         - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่  ๖/๒๕๖๔ 
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ที่  ๓  ก า ร พั ฒ นา ค มนา ค ม  แ ล ะ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓ ล าดับที่ ๔ 
 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่ จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มี นะครับ เ ชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 



๖๐ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับระเบียบ
วาระที่ ๕  ข้อ ๕.๑๑ ญัตติที่ ๑๑ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อเนื่องญัตติที่ ๑๐) (จ านวน ๘ โครงการ 
จ านวนเงิน ๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท/ส านักช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อเน่ืองญัตติท่ี ๑๐) (จ านวน ๘ โครงการ จ านวนเงิน  
   ๓,๘๒๑,๒๐๐ บาท/ส านักช่าง) จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ได้มีเสียงข้าง 
                     มากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
๕.๑๒ ญัตติท่ี ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ 
                      บาท/ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๒ ญัตติที่ ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท /ส านักปลัดเทศบาล ฝ่าย
ปกครอง) ขอเรียนเชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท /ส านัก
ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ 
การด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ประกอบกบัเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
อีกทั งได้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก อันก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการด ารงชีวิต 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ดังนั น เทศบาลฯ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี  



๖๑ 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      งานเทศกิจ 
 งบด าเนินงาน 
       ค่าใช้สอย 
      ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
  โครงการติดตั งระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จ านวนเงิน 
๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ ที่แนบมาพร้อมนี ) 

เหตุผล  เพื่อเป็นการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรักษาความปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและมี
มาตรฐานในระดับสากล โดยการจัดท าโครงการติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในบริเวณพื นที่จุดส าคัญ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อีกทั งเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมีความ
จ าเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  (๑) ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี ต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์    กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองฝ่ายที่ เคารพทุกท่าน กระผมนายวิทยา      
ญาณสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ในญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน  
๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท/ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) เป็นโครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อความปลอดภัยความเป็นอยู่และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เป็นการบริการสังคม เพื่อ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรม เพิ่มความน่าอยู่ของสังคม ในหลักการนี ผมเห็นชอบด้วย และแน่นอนที่สุดต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับในญัตตินี เป็น
ญัตติที่มีประโยชน์ แต่ท่านประธานครับ ผมอยากจะทราบรายละเอยีดแนบท้ายด้วย จริงๆ แล้ว โครงการนี เปน็



๖๒ 

 

โครงการที่ดี สิ่งที่ขาดตอนนี ก่อนที่ท่านจะขออนุมัติจากสมาชิกสภาเทศบาล ท่านควรมีรายละเอียดแนบท้าย  
ให้สมาชิกที่อนุมัติงบประมาณได้เห็นรายละเอียด ประมาณการประมาณราคา และติดตั งตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิด
ความซ  าซ้อน เนื่องจากโครงการ CCTV จ านวน ๒๒ ล้าน ที่ติดค้างอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนกัน ในญัตตินี 
ผมจึงขอดูรายละเอียดแนบท้ายด้วย ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ  
ประธานสภาเทศบาล      
   
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน ครับ ขออนุญาตอธิบายใน
เรื่องของกล้อง CCTV เรื่องของวัสดุที่เราใช้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างบริษัท NT คือบริษัทCAT และ TOT 
ซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐร่วมกันในการท าสัญญาร่วมกัน เรื่องนี น่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องของระเบียบ
ของวัสดุ ในการจัดซื อจัดจ้างแน่นอน เพราะว่าในระบบของรัฐท าร่วมกับรัฐ โดยที่เราไม่ได้ท าร่วมกับเอกชน 
และเราเป็นการเช่าโครงข่ายนะครับ ที่ประมาณ ๑๐๐ จุด มีกล้องประมาณ ๒๐๐ อัน และเป็นการเช่าทั งหมด 
๑๐ ปี แต่ว่าเราได้เช่าสัญญาทุกปี และทุกปีที่เราท าจะมีส่วนที่ลดลงทุกๆ ปี น่าจะประมาณ ๒๐ – ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี และเรื่องการบ ารงุรกัษาทั งหมดเป็นหน้าที่ของ NT เป็นผู้รับผิดชอบ ในการเปลีย่นกล้องในการ
ซ่อม ส่วนเราเป็นผู้เช่าเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น เป็นการเช่าในลักษณะเช่าโครงข่าย เช่าเครื่องมือในการ
ที่จะบริการ แต่ในอดีตที่เราท า ๒๒ ล้าน เราเดินโครงข่ายเองวัสดุทุกอย่างเอง เรื่องของการซ่อมเรื่องของการ
ซื อวัสดุ ก็จะท าให้เราเกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูงมาก ถ้าเกิดเราท าตรงนี  ถ้าเราจะเอาเงิน ๒๒ 
ล้านมาท า เราค านวณดูแล้วน่าจะได้ประมาณ ๑๕ ปีขึ นไป แล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ของบุคลากร เรื่องของเวลา เรื่องของวัสดุต่างๆ ที่เราจะต้องมาซ่อมบ ารุง ผมเลยเห็น เล็งแล้วว่าจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ส่วนของศาลได้มีค าวินิจฉัยให้เราท าการคัดเลือกและประมูลใหม่  ก็ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารอีกครั งหนึ่ง ตัวนี เราก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ก็ต้องคุ้มค่าที่สุดให้กับ
ประชาชน ส่วนเรื่องสัญญาต่างๆ นี   ก็ยังอยู่ในการพูดคุยได้อีก ตรงนี เป็นเพียงแค่ราคาเบื องต้น พอเราคุยกัน
เราก็มีจ่ายเป็นเงินสดเขาก็มีส่วนลดให้เราอีก  จากเป็นก้อนก็ได้ลดให้อีก จากเป็นเดือนก็ลดได้อีกนิดหน่อย ก็
มาพูดคุยในวันนี   และในญัตตินี ก็จะเข้าจ่ายขาดไปก่อนนะครับ  ทุกอย่างเรามีการได้คุยกันในระดับหนึ่งแล้ว ก็
เหลือเรื่องการก าหนดราคา ส่วนเรื่องสเป๊คต่างๆ ผมคิดว่ามันเป็นสเป๊คมาตรฐานอยู่แล้ว  ที่ทาง NT ที่ทาง
ภาครัฐที่เราจะท าต้องท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนหน้านี เราก็มีการท ากับที่ท่าสองคอน ก็จะติดตั ง
กล้องได้ประมาณ ๒๐ อัน เราท าที่ ๑๐๐ จุด แต่ได้เป็น ๒๐๐ กล้อง ปกติจุดหนึ่งก็จะมีแค่กล้องเดียวนะครับ 
แต่ตรงนี จุดหนึ่งได้สองกล้อง ความละเอียดของกล้องจะมีในแต่ล่ะพื นที่ ก็จะมีเพิ่มเติมในอีก อาจจะ ๑ – ๒ 
ล้าน pixel ที่เขาจะเพิ่มเติมให้ในในส่วนของรายละเอียดอีกครั งหนึ่ง ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามทุกๆ ท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดกับประชาชนในส่วนรวม  จะไม่มีส่วนของการท า
กับภาคเอกชน มีเฉพาะภาครัฐที่ท างานร่วมกัน ขอบคุณมากครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เ ชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
 



๖๓ 

 

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 ๕.๑๒ ญัตติที่ ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท /ส านัก
ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท /ส านักปลัดเทศบาล  
   ฝ่ายปกครอง)  จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  ได้มีเสียงข้างมากครบตามท่ี 

กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
๕.๑๓ ญัตติท่ี ๑๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีคืนเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของ 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๑,๙๑๗.๔๐ บาท/กองคลัง) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๓ ญัตติที่ ๑๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงิน 
๑,๙๑๗.๔๐ บาท/กองคลัง) ขอเรียนเชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี     ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอญัตติขอเสนอญตัติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๑,๙๑๗.๔๐ บาท/กองคลัง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  
หลักการ   ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  และได้ตรวจสอบพบว่ามีการช าระภาษีที่ไม่ถูกต้อง  เป็นจ านวนเงิน  ๑,๙๑๗.๔๐  บาท กรณีนางสาว
เกศินี  หลูปรีชาเศรษฐ  โฉนดที่ดิน  เลขที่ ๒๒๗๗๓  เล่มที่ ๒๒๘  หน้า ๗๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 



๖๔ 

 

เนือ่งจากการตรวจสอบเขตการเสยีภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างเกดิความคลาดเคลื่อน  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายญัตติ)   

เหตุผล  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ  และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑   หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการ
จ าหนายหนี สูญ  ข้อ ๙๔ (๑) ก าหนดว่า “การรับช าระภาษีโดยไมถูกต้อง” สามารถถอนคืนเงินให้ได้ตาม     
ข้อ ๙๖ (๒)  “การขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับ  เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกต้อง      
ใหองคกรปกครองสวนท้องถ่ินจายขาดเงินสะสมได โดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๕๔  ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือ
เสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้นั นมีสิทธิ ได้รับเงินคืน....  
ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี ต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป 
ขอเพิ่มเติมในเรื่องของเงินจ่ายขาดเมื่อสักครูนี  เงินที่เราสามารถจ่ายขาดได้ ในเรื่องของงบการเงิน ที่เรา
สามารถจ่ายได้ในรายการพิจารณายอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ในตามงบประมาณ แสดงฐานะทางการเงิน
ของเทศบาล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรามีเงินสะสมที่สามารถจ่ายคืนได้ ๑๘,๖๗,๖๙๘.๑๖ บาท ก็
สามารถจ่ายขาดได้ทั ง ๒ รายการ ไม่สักครู่กับญัตติที่ ๑๒ และญัตติที่ ๑๓ จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกๆ ท่าน ขอบคุณมากครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ –ไมมี- นะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
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 ๕.๑๒ ญัตติที่ ๑๒ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๑,๙๑๗.๔๐ บาท/กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 



๖๕ 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีคืนเงิน 
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๑,๙๑๗.๔๐ บาท/ 
  กองคลัง)  จ านวน ๑๗ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  ได้มีเสียงข้างมากครบตาม 
                    ท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
๕.๑๔ ญัตติท่ี ๑๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๓ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ 
                       บาท/กองการศึกษา) 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๔ ญัตติที่ ๑๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๓ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา) ขอเรียนเชิญ
เจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ  
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตร ี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๓ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท/กอง
การศึกษา) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  
หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีร่ับผิดชอบการพัฒนาเด็ก  และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จึงได้จัดท าโครงการจัดตั งศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ขึ น  ซึ่งด้านอาคาร สถานที่ สิง่แวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  มีความ
จ าเป็นต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ  มีความเหมาะสมและปลอดภัยแกเ่ด็กเล็ก   จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  ๓  โครงการ  รวมเป็นเงินทั งสิ น  ๙๖๐,๐๐๐  บาท  (เก้าแสนหกหมื่น
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  
 

กองการศึกษา 
     แผนงานการศึกษา   
          งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    จ านวน  ๙๖๐,๐๐๐  บาท   
      งบลงทุน   
                    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
๑.  โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นเงิน  ๔๐๒,๐๐๐ บาท  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาคารชั นเดียว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว  ๙.๐๐ เมตร  รวม
พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๕๔  ตารางเมตร  จ านวน  ๑  หลัง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่  
๑  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา  การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หน้า ๘๒ ล าดับที่ ๑๒  



๖๖ 

 

๒.  โครงการก่อสร้างห้องซักรีดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นเงิน  ๔๕๓,๐๐๐ บาท  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาคารชั นเดียว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว  ๙.๐๐ เมตร  รวม
พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๕๔  ตารางเมตร  จ านวน  ๑  หลัง  (ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม)  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบบัที่  
๗/๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ  การศาสนา  การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หน้า ๘๒ ล าดับที่ ๑๓  
                    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๓.  โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  เป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐ บาท   
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี  ปรับปรุงต่อเติมหลังคา ค.ส.ล. พื นที่ไม่น้อยกว่า  ๖๐ ตารางเมตร จ านวน  ๑  
หลัง  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เพิ่มเติมฉบับที่  ๗/๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การ
ศาสนา  การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หน้า ๘๓ ล าดับที่  
๑๔ 

เหตุผล เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความมั่นคง 
แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ  มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก  เพื่อเป็นการบริการชุมชน   และสังคม  และ
เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  แต่ด้วยไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ  จึงมี -ความจ าเป็นในการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าว  ทั งนี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิาร
ชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการที่จัดท าเพือ่
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั งนี   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด  ดังนั น  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมือง-มหาสารคาม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ –ไมมี- นะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ                                     
 
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 ๕.๑๔ ญัตติที่ ๑๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๓ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท/กอง
การศึกษา) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  



๖๗ 

 

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 :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๓  
   โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท/กองการศึกษา)จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง  
   ๑ เสียง ได้มีเสียงข้างมาก ครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
  
 
๕.๑๕ ญัตติท่ี ๑๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙,๙๖๔,๐๐๐ 
                       บาท/ส านักช่าง) 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๕ ญัตติที่ ๑๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท/ส านักช่าง) ขอเรียนเชิญ
เจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี     ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท/ส านักช่าง) โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพฒันาการคมนาคม และรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรบัปรุงถนนทีม่ีความช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ และก่อสร้าง 
ท่อระบายน  าเพือ่ป้องกันน  าท่วมขัง ฯลฯ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นหน้าที่และอ านาจของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน จ านวน ๑๖  โครงการ งบประมาณทั งสิ น ๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดงันี    
ส านักการชา่ง 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         
  ๑.  โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๙    
งบประมาณ   ๔๑๑,๐๐๐  บาท 
            ๒.  โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลอาชา ๘ 
งบประมาณ   ๓๐๑,๐๐๐  บาท 



๖๘ 

 

  ๓. โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถี  (ช่วงหอนาฬิกาถึงถนนศรีราชวงศ์)  งบประมาณ  
๕๗๓,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนนครสวรรค์ ๔๘  งบประมาณ  ๗๔๖,๐๐๐  บาท  
๕.  โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตน์โกสินทร์ ๖  

(ช่วงที่ ๒)  งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐  บาท    
            ๖.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ๓๙
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐  บาท    
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
     งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาชา  ๖   
งบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐  บาท    

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน  
(ทางเข้าหอพักหญิงต้นมาร์ท)  งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐  บาท   
            ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ๒/๔ 
(ซอยยายร าไพ  ชุมอภัย)   งบประมาณ ๕๘๘,๐๐๐  บาท   

๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๑   
งบประมาณ ๗๘๕,๐๐๐  บาท   

๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์  ๒/๔ (ซอย 
หอพัก ดร.บัณฑิต  หารธงชัย)   งบประมาณ ๑,๒๖๑,๐๐๐  บาท   

๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนนศรี 
มหาสารคาม ๑๓ งบประมาณ  ๙๐๑,๐๐๐  บาท   

๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๖/๑ 

งบประมาณ  ๑,๖๕๗,๐๐๐  บาท   
๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

อาชา ซอย ๖ ช่วงศาลาชุมชน  งบประมาณ  ๕๘๔,๐๐๐  บาท   
๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 

ค้อใหญ่ ซอย ๒/๘  ฝั่งทิศตะวันออก  งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐  บาท   
๑๐. โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยวรัญญูเฮ้าส์ (หลังโรงเรียน 

เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา)   งบประมาณ  ๕๘๔,๐๐๐  บาท   
เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาการคมนาคม และ

รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น ปรับปรงุถนนที่มีความช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และ
ก่อสร้างทอ่ระบายน  าเพื่อป้องกันน  าท่วมขัง ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  แต่ด้วยงบประมาณในการ
ด าเนินการไมเ่พียงพอ จึงมีความจ าเป็นในการขออนุมัติใช้เงนิสะสม เพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าว  ทั งนี 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 



๖๙ 

 

โดยไดร้ับอนุมัตจิากสภาท้องถ่ิน  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป  

 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ประกอบขออนุมัติใช้เงินสะสม 

         

ส านักช่าง จ านวนเงินท้ังสิ้น   ๙,๙๖๔,๐๐๐  บาท  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
        งานก่อสร้าง          
            งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
       ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง       
  ๑. โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัยด าริห์ ๑๙   
งบประมาณ   ๔๑๑,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาดกว้าง
๓.๗๐-๔.๔๐  เมตร  ยาว ๓๖๐ เมตร       
หนา  ๓  เซนติเมตร  หรอืรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด)         

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕    
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
   - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ล าดับที่  ๕  
หน้า ๒๒๗          
         

  ๒. โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ถนนเทศบาลอาชา  ๘
งบประมาณ   ๓๐๑,๐๐๐  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง   
๓.๙๐  เมตร  ยาว  ๒๗๘  เมตร   หนา  ๓  เซนติเมตร   หรือรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐  ตารางเมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)       
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ล าดับที่  
๑๐  หน้า ๒๓๐    

๓. โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถี  (ช่วงหอนาฬิกาถึงถนนศรีราชวงศ์)  
งบประมาณ  ๕๗๓,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟุตบาท  ทั ง  ๒  ฝั่ง  ความกว้าง ๑.๗๐-๒.๐๐  เมตร  
ความยาวรวม   ๑๕๙   เมตร  หรือรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด)         



๗๐ 

 

    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ล าดับที่  
๒๘  หน้า ๒๓๘          
  ๔. โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนนครสวรรค์ ๔๘     งบประมาณ   ๗๔๖,๐๐๐  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟุตบาท ฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม  ความกว้าง  ๒.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๑๔  เมตร  หรือรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๒๘  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคามก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ล าดับที่  
๒๙  หน้า ๒๓๙          
  ๕. โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 
๖ (ช่วงท่ี ๒)   งบประมาณ   ๒๔๙,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๓.๕๐ เมตร  ยาว ๒๕๕ เมตร  หนา  ๓  เซนติเมตร  หรือรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตารางเมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่  ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๔  หน้า ๑๖๒  
 

  ๖. โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล  ๓๙ 
งบประมาณ    ๒๖๕,๐๐๐ บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๑๐ เมตร  หนา  ๓  เซนติเมตร  หรือรวมพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๓๐ ตารางเมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่  ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๒  หน้า ๑๖๑ 
         
         



๗๑ 

 

    แผนงานเคหะและชุมชน         
        งานบ าบัดน  าเสีย         
            งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
                 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         
  ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาชา  ๖  
งบประมาณ   ๔๖๔,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓  เมตร  ยาว ๑๓ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพื นที่น้อยกว่า ๓๕  ตารางเมตร   (หักพื นที่บ่อพัก)   (ช่วงบ้าน ผอ.นิภาพร กุลมาตย์)  
   - ก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  
ความยาวรวม ๑๑๐ เมตร  รางวี ค.ส.ล.  ความยาวรวม ๙๗  เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ล าดับที่  
๓๒  หน้า ๑๕๒         
  ๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน 
(ทางเข้าหอพักหญิงต้นมาร์ท)  งบประมาณ   ๒๕๖,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บอ่พัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑๑๐  เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รางวี   ความยาวรวม ๑๕๐  เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคมนาคมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ล าดับที่  
๓๖  หน้า ๑๕๔         
  ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์    
๒/๔   (ซอยยายร าไพ  ชุมอภัย)  งบประมาณ   ๕๘๘,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. รางวี  ความยาวรวม  ๑๕๙ เมตร         
    - ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร  
หนา ๐.๐๓ เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๔  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         



๗๒ 

 

    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๑  หน้า ๑๕๔ 
 

  ๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๑   
งบประมาณ   ๗๘๕,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บ่อพักรางวี  ค.ส.ล. ความยาวรวม  ๒๑๕ เมตร        
   - ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร  
หนา ๐.๐๓ เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนด)         
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๓  หน้า ๑๕๕
         

  ๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์  ๒/๔ 
(ซอยหอพัก ดร.บัณฑิต หารธงชัย) งบประมาณ   ๑,๒๖๑,๐๐๐ บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บ่อพักรางวี  ค.ส.ล. ความยาวรวม  ๓๕๐ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๔  หน้า ๑๕๖ 
         

  ๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนน        
ศรีมหาสารคาม ๑๓ งบประมาณ   ๙๐๑,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว 
๑๗๔ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตร.ม.        
   - ก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)     
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๕  หน้า ๑๕๖
         
         



๗๓ 

 

  ๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 
๖/๑    งบประมาณ  ๑,๖๕๗,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๓๗๕ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๙  ตร.ม.       
   - ก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘๒ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)    
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลง
วันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๖  หน้า ๑ 
 

  ๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
อาชา ซอย ๖ ช่วงศาลาชุมชน   งบประมาณ    ๕๘๔,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  ๓ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว   
๑๑๕ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๒๐  ตร.ม. (หักพื นที่บ่อพัก)      
   - ก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)     
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๘  หน้า ๑๕๘ 
 

  ๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนค้อใหญ่ ซอย ๒/๘   ฝ่ังทิศตะวันออก   งบประมาณ   ๓๓๙,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  ๓ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว   
๗๕ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ตร.ม. (หักพื นที่บ่อพัก)      
   - ก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพักรางวี       
ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนด)    
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๙  หน้า ๑๕๙ 
         

  ๑๐. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี  ค.ส.ล.  ซอยวรัญญูเฮ้าส์            
(หลังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา)   งบประมาณ   ๕๘๔,๐๐๐  บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บ่อพักรางวี  ค.ส.ล. ความยาว   รวม ๑๓๐ เมตร         



๗๔ 

 

    - ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๙๐ ยาว ๑๒๘  เมตร  หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๗๑.๒๐  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนด)          
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกปรพเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
    - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ล าดับที่  ๑๐  หน้า ๑๕๙ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ –ไมมี- นะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
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 ๕.๑๕ ญัตติที่ ๑๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท/ส านัก
ช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ 
    โครงการ รวมจ านวนเงิน ๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท/ส านักช่าง) จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง  
   ๑ เสียง ได้มีเสียงข้างมาก ครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
  
 
๕.๑๖ ญัตติท่ี ๑๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่า 
                      อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอายุสัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้อง 
                      ด าเนินการประมูล(อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น)/กองคลัง 

 



๗๕ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๖ ญัตติที่ ๑๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม  เ รื่ อ ง  ขอ เสนอญัตติ ขอความ เห็นชอบการให้ เ ช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีอายุสัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (อาคาร
พาณิชย์ ๓ ชั น)/กองคลัง ขอเรียนเชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี     ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีอายุสัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล
(อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น)/กองคลัง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ให้เช่าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั น ในตลาดสดเทศบาล       
เมืองมหาสารคาม และสัญญาจะสิ นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อาคารเลขที่ ๓๗๓ ถนนนครสวรรค์       
จ านวน ๑ คูหา ในการนี เทศบาลเมืองมหาสารคามต้องจัดให้มีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว          
ตามระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยก าหนดให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูล แต่เทศบาลเมืองมหาสารคามเห็นว่าในสถานการปัจจุบันและขณะนี ประเทศไทย
ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา ประกอบกับปัญหาโรคระบาดติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)   

เหตุผล เนื่องจากอาคารพาณิชย์ ๓ ชั นเลขที่ ๓๗๓ ถนนนครสวรรค์ ผู้เช่าได้กระท าผิดเงื่อนไขใน
สัญญาเช่า เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งอาคารดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาให้เช่า 
๑๐ ปี ระยะเวลาให้เช่าเหลืออีก ๒ ปี  (นับตั งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าเดิมของกลุ่มอาคารพาณิชย์ ๒ ชั นและ ๓ ชั น จ านวนทั งสิ น ๕๖๑๖ คูหาที่
สัญญาเช่าจะสิ นสุดในห้วงระยะเวลาเดียวกันตามมติเดิมที่ก าหนดไว้    ดังนั น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ท าการค้าในพื นที่จริง เพื่อไม่ให้
ผลกระทบกับผู้ประกอบการ และเทศบาลได้ประโยชน์สูงสุดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงเห็นควรให้
ด าเนินการโดยไม่ต้องประมูล ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใหเ้ช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั ง ๒ คณะ ทั งนี  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ การจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สิน ข้อ ๖ (๒) “มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ” วรรคสอง “การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง 
ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้  ทั งนี เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ”  

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามต่อไป 

 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรอืไม่ครับ เชิญคุณวิทยา  ญาณสิทธ์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองฝ่ายที่เคารพ ทุก
ท่าน กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒ ญัตติของท่านนายก เรื่อง ขอ



๗๖ 

 

ความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีอายุสัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล(อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น)/กองคลัง ตึกโค้งที่หน้าตลาดสด ซึ่งเป็นตึกโค้งใจกลางเมือง
มหาสารคาม ในหลักการผมเห็นชอบด้วย แต่ว่าน่าจะมีก่อนที่จะท าสัญญาเช่าเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
ปรับปรุงให้สวยงาม ให้บ้านเมืองเรามีสีสัน คนที่จะเช่าต่อให้แจ้งก่อนที่จะเช่า เราควรจะมีเงื่อนไขให้ผู้เช่านั น 
ทาสีอาคารให้สวยงามก่อนดีไหม ผมขอเสนอเท่านี นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์     เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   มหาสารคาม ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า และ
จะน าไปเพิ่มเติมในส่วนของสัญญา ขอบคุณมากครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ –ไมมี- นะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
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 ๕.๑๖ ญัตติที่ ๑๖ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีอายุสัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้องด าเนินการ
ประมูล(อาคารพาณิชย์ ๓ ชั น)/กองคลัง สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอายุ 
   สัญญาเกิน ๓ ปี โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล(อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น) /กองคลัง  

จ านวน ๑๗ เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง  ได้มีเสียงขา้งมากครบตามท่ีกฎหมาย 
ได้ก าหนดเอาไว้ 

  
 
 



๗๗ 

 

๕.๑๗ ญัตติท่ี ๑๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินสมทบ 
              ๑๐% เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ 
                      บ าบัดน้ าเสียชุมชน ระยะท่ี ๓ (ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
              และสิ่งแวดล้อมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ /ส านักช่าง 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑๗ ญัตติที่ ๑๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  มหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินสมทบ ๑๐% เพื่อขอรบั
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน ระยะที่ ๓ (ส่วนที่
เหลือทั งหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗/ส านัก
ช่าง ขอเรียนเชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายกเทศมนตร ี     ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอความเห็นชอบในการจ่ายเงินสมทบ 
๑๐% เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน 
ระยะที่ ๓ (ส่วนที่เหลือทั งหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗/ส านักช่าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียระยะที่ ๑ ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน  าเสียได้ประมาณ ๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถูกใช้งานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน  าเสีย ระยะที่ ๒ เพิ่มเติม แต่
ทั งนี ยังมีพื นที่อีกส่วนหนึ่งที่ระบบรวบรวมน  าเสียยังไม่ครอบคลุมการระบายน  าเสียจากชุมชนทั งหมด ท าให้น  า
เสียจากครัวเรือนถูกปล่อยลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติโดยตรง โดยเฉพาะ คลองสมถวิล และล าห้วยคะคาง  
ปริมาณน  าเสียดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน  าและอาจเกิดวิกฤตขึ นได้ในอนาคต หากเทศบาลเมือง
มหาสารคามไม่ด าเนินการเพื่อวางมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในท้ายที่สุด โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาแหล่งน  าและต่อเนื่องไปจนถึงการประกอบอาชีพและ
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน จนอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย   เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่
เกิดจากน  าเสียและการจัดการคุณภาพน  าเป็นสิ่งส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพื่อให้การจัดการน  าเสียในพื นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ด าเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย ระยะที่ ๓ (ส่วนที่เหลือ
ทั งหมด) เพื่อให้ได้รูปแบบของระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสียที่เหมาะสมกับพื นที่ ซึ่งจะน าโครงการที่
ท าการศึกษาแล้วเสร็จ ไปเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป 

เหตุผล เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนรวมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระยะที่ ๓ (ส่วนที่เหลอื
ทั งหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ



๗๘ 

 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน  าเสียจากชุมชนให้
ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเทศบาลฯ และส่งไปบ าบัดในระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐานคุณภาพน  าทิ งจากระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนตามที่กฎหมายก าหนด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  า
ธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณภาพน  าในแหล่งน  าธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยการขอ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ จะต้องมีเอกสารแจ้งยืนยันการจ่ายเงินสมทบ 
๑๐% ของงบประมาณทั งโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม หากสภาฯ 
เห็นชอบในครั งนี แล้ว จะได้แจ้ งยืนยันการสมทบงบประมาณไปยังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ทันตามกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ ที่ สผ. 
ก าหนดต่อไป  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามพิจารณา ต่อไป 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เ ชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
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 ๕.๑๗ ญัตติที่ ๑๗ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงนิ
สมทบ ๑๐% เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย
ชุมชน ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ เหลือทั งหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗/ส านักช่าง สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสมทบ ๑๐% เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน ระยะท่ี ๓ (ส่วนท่ีเหลือ 
   ท้ังหมด) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๗/ส านักช่าง จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ได้มีเสียงข้างมาก ครบตามท่ี 
   กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
 



๗๙ 

 

ญัตติด่วน  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
 
๕.๑๘ ญัตติด่วนท่ี ๑๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ซึ่งท่ีดิน 
                                  เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
                                  ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระบัญญัติ 
                                  การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕.๑๙ ญัตติด่วนที่  ๑๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ประธานสภา เทศบาล        หลั กการแก้ ไขผั ง เ มื อ ง รวม  บริ เ วณหมาย เลข ๖ .๑๒ ซึ่ งที่ ดิ น                                  
เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
(สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ เ จ้ า ขอ งญั ต ติ  ท่ า น
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอความเห็นชอบหลักการแก้ไข
ผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ซึ่งที่ดินเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาการคมนาคม และ
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึง่การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวถนนโครงการผังเมือง ค.๕ ใหม่ 
และ ขอยกเว้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมเมอืงมหาสารคาม สเีหลือง (เฉพาะพื นที่ที่ขอตามเอกสารที่
แนบ) ซึ่งต้องน าเข้าเสนอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จงึขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผงั
เมืองรวม ตามรายละเอียดแนบท้าย  

เหตุผล   สภาพการณ์และสิ่งแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ดังนี  
  (๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๒ เป็นพื นที่ติดทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่ง
ทางด้านทิศใต้ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นพื นที่ที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองและมีแนวโน้มการ
ขยายตัวของการอยู่อาศัยรวมทั งอาคารสิ่งปลูกในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการจัดสรร
ที่ดิน และอาคารพาณิชย์ แต่เนื่องจากกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อ
ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท าให้ปัจจุบันนี พื นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื นที่เกษตรกรรม 
  (๒) การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้
ประกาศใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท าให้สภาพการณ์ในพื นที่บริเวณริมถนน
เปลี่ยนแปลงไปมากจากขาดช่วงของการบังคับใช้ผังเมืองรวมฯ เมื่อผังเมืองรวมฯ ประกาศใช้บังคับ ท าให้พื นที่
ถูกจ ากัดการพัฒนาต่างจากพื นที่บริเวณใกล้เคียงก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ดังนั น 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงขอเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อ
พิจารณาต่อไป  
 
 



๘๐ 

 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
เรื่องท่ี ๑ :  ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ จากนายขจิต ลิ มสุวรรณ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินบริเวณดังกล่าวจ านวน ๑๑ แปลง โดยขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม คือ ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว ) ให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง ) ซึ่งผู้ขอฯมี
ความประสงค์ขอแก้ไขเฉพาะพื นที่ดินจ านวน ๑๑ แปลงที่เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  
หลักการและเหตุผล สภาพการณ์และสิ่งแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ดังนี  
 (๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๒ เป็นพื นที่ติดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งทางด้านทิศ
ใต้ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นพื นที่ที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองและมแีนวโน้มการขยายตัวของ
การอยู่อาศัยรวมทั งอาคารสิ่งปลูกในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการจัดสรรที่ดิน และ
อาคารพาณิชย์ แต่เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อห้าม
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท าให้ปัจจุบันนี พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่
เกษตรกรรม 
 (๒) การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ประกาศใช้
บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท าให้สภาพการณ์ในพื นที่บริเวณริมถนนเปลี่ยนแปลงไปมาก
จากขาดช่วงของการบังคับใช้ผังเมืองรวมฯ เมื่อผังเมืองรวมฯ ประกาศใช้บังคับ ท าให้พื นที่ถูกจ ากัดการพัฒนา
ต่างจากพื นที่บริเวณใกล้เคียงก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่ มีนะครับ เ ชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติด่วน
ของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข 
๖.๑๒ ซึ่งที่ดินเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  สมาชิกท่านใดเห็น
ด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๗ ท่าน และงดออกเสียง ๑ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๗ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมาก
ประธานสภาเทศบาล   ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 



๘๑ 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข 
                    ๖.๑๒ ซึ่งท่ีดินเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
                    ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผัง 
                    เมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ได้มีเสียงข้างมาก ครบตามท่ี 
                    กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
๕.๑๙ ญัตติด่วนท่ี ๑๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข ๒.๑๖  
                                         และ ๒.๑๘ ซึ่งท่ีดินเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง 
                                         ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕.๑๘ ญัตติด่วนที่  ๑๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล   หลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ และ ๒.๑๘ ซึ่งที่ดินเปน็
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ
เรียนเชิญเจ้าของญัตติ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ครับ 
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี    มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
หลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ และ ๒.๑๘ ซึ่งที่ดินเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ  ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาการคมนาคม และ
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึง่การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวถนนโครงการผังเมือง ค.๕ ใหม่ 
และ ขอยกเว้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมเมอืงมหาสารคาม (สีเหลอืง) (เฉพาะพื นที่ ที่ขอตามเอกสาร
ที่แนบ) ซึ่งตอ้งน าเข้าเสนอสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จงึขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบหลกัการแก้ไขผัง
เมืองรวม ตามรายละเอียดแนบท้าย  

เหตุผล  สภาพการณ์และสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี  
  (๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๒ เป็นพื นที่ติดทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่ง
ทางด้านทิศใต้ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นพื นที่ที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองและมีแนวโน้มการ
ขยายตัวของการอยู่อาศัยรวมทั งอาคารสิ่งปลูกในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการจัดสรร
ที่ดิน และอาคารพาณิชย์ แต่เนื่องจากกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อ
ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท าให้ปัจจุบันนี พื นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื นที่เกษตรกรรม 
  (๒) การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้
ประกาศใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท าให้สภาพการณ์ในพื นที่บริเวณริมถนน
เปลี่ยนแปลงไปมากจากขาดช่วงของการบังคับใช้ผังเมืองรวมฯ เมื่อผังเมืองรวมฯ ประกาศใช้บังคับ ท าให้พื นที่
ถูกจ ากัดการพัฒนาต่างจากพื นที่บริเวณใกล้เคียงก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
  ดังนั น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงเสนอญัตตินี เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามพิจารณา ต่อไป 



๘๒ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ –ไมมี- นะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  เลขาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติด่วน
ของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเ ลข 
๒.๑๖ และ ๒.๑๘ ซึ่งที่ดินเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดกรุณายกมือครับ  
 
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 :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขอความเห็นชอบหลักการแก้ไขผังเมืองรวม บริเวณหมายเลข  
                    ๒.๑๖ และ ๒.๑๘ ซึ่งท่ีดินเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามมาตรา  
   ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
    ได้มีเสียงข้างมาก ครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคุณกานต์ ติตะสี ผู้อ านวยการกองคลัง  
 
นายกานต์ ติตะสี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้อ านวยการกองคลัง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกานต์ ติตะสี  ผู้อ านวยการกองคลัง ตามที่
ได้รับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระการ
ประชุม ถ้าดูตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากมี
การถ่ายทอดออกอากาศ จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล จึงอยากให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่าง
ระเบียบวาระการประชุมตามหลักสารบรรณ คือ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม/ประธาน
แจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการ
ประชุมที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่ง
วันนี เราจะเห็นว่ามีญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา ๑๗ เรื่อง และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง จึงอยากเสนอให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ อย่างที่



๘๓ 

 

เรียนมา เช่น อย่างระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้  ควรจะเป็นเรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง ที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั งขึ นพิจารณาเสร็จแล้ว ควรจะเป็นเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ส่วนระเบียบ
วาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ ควรจะเป็นเรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา ก็อยากจะน าเรียนท่านประธานขอบคุณ
มากครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสายยันต์  ภิรมย์กิจ 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล มีหน้าที่ในการชี แจงข้อ
ระเบียบกฎหมาย ช่วยเหลือท่านประธานสภา มีความมั่นใจว่า ทางสภาได้ท าถูกต้อง โดยการจัดท าระเบียบเรา
ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักกฎหมายถ้ามีกฎหมายเฉพาะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ เว้นแต่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะเราจึงใช้กฎหมายกลาง กฎหมายกลางคือ มี พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า
ด้วยระเบียบส านักนายกว่าด้วยงานสารรณ อันนั นเป็นงานธุรการทั่วไป ระเบียบวาระทุกอย่าง ทางงานเลขาฯ 
ได้ท าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง ถ้าหากท่าน ผอ.กองคลัง มีข้อสงสัย เชิญพบผมเป็นการส่วนตัว ขอบคุณ
ครับ   
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะหารือหรืออภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ    
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองฝ่าย ที่ เคารพทุกท่าน 
กระผม นายวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต  ๒ ขออนุญาตที่ประชุมอันทรงเกยีรติ
แห่งนี  ผมนับดูท่านประธานสภาพูดผิดอยู่ ๑๐ ครั ง ตั งแต่ประชุมมาเหมือนยาท่านจะหมดรึเปล่า เพราะท่าน
ไม่ได้ไปอุบลกับพวกผมคราวที่แล้ว ท่านประธานสภาที่เคารพครับ สืบเนื่องจากที่กระผมได้อภิปราย ในการ
ประชุมสภาเทศบาลครั งแรก เรื่องการติดตั งไฟสัญญาณจราจรสี่แยกหลังวัดมหาชัย กระผมว่าสิ่งนี ยังเป็นสิ่งที่
จ าเป็น ต่อชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัย ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เนื่องจากสี่แยกวัดสามัคคีไป
หลังวัดมหาชัย เป็นช่วงถนนที่ยาว การใช้ถนนคนขับรถเร็วแรงมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงนี  แล้วก็จะเปน็
การเช่ือมต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรยีนเทศบาลโพธ์ิศรีที่เราก าลงัจะจัดตั งขึ น เพราะฉะนั นสี่แยกไฟแดง
ตรงหลังวัดมหาชัยผมว่ายังเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะฉะนั นจึงขอรบกวนท่านพิจารณาในครั งต่อไปด้วยนะครับ ซึ่ง
ตอนนี ก าลังมีการก่อสร้างถนน จ.๔ จ.๕ วงแหวนรอบ รอบในมีอยู่สามช่วง ช่วงที่หนึ่งจากหน้าโรงพยาบาล
สุทธาเวช  มาหาร้านปทุมวัน ช่วงที่สองจากประทุมวันหลังบ้านค้อไปโกลบอลเฮ้าส์ และช่วงที่สามจากหมู่บ้าน
สุภารมย์ตรงข้ามโกลบอลเฮ้าส์  ไปสิ นสุดที่โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย แต่ตอนนี ช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สาม
นั นมีโครงการคืบหน้าไปพอสมควร ช่วงที่สามผมไปเห็นการก่อสร้างถมดินและการก่อสร้างท่อระบายน  าตรง
หลังโรงเรียนบ้านส่องลงไปนะครับ จะมีถนนตัดพาดผ่านไปที่ อบต.แวงน่าง จะมีถนนนครสวรรค์ซอย ๖๐ ๖๒ 
๖๖ มวลน  าเวลาฝนตกจะลงไปบรรจบกัน แล้วการก่อสร้างของทางหลวงชนบท เขายกระดับท่อท่อมันสูงมาก 
ถ้าน  าเราลงไปในเขตเทศบาล แทนที่ท่อจะรับน  าเราแต่ปรากฏว่าน  าไหลไม่ได้ เพราะว่าท่อน  าสูงมาก 



๘๔ 

 

เพราะฉะนั นจะเกิดปัญหาให้เราแก้ตามมาในภายหลัง ผมดูแล้วถ้าเราเทลงมาที่หนองอี เก้ง มันต้องผ่านที่ของ
ประชาชนอีกหลายที่หลายแปลง เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ผมว่าตอนนี น่าจะเป็นโจทย์ที่เราจะคิดร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหา อันนี เป็นจุดที่ส าคัญมาก แล้วก็การควบคุมโดยการน าพระราชบัญญัติการขุดดินถมดินของเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา การน ามาใช้การควบคุมต่างๆ ยังไม่เข้มข้น ตอนนี  พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน เรา
ยังไม่เข้มงวด ผมเห็นประชาชนขออนุญาตถมดินเราก็อนุญาต ทั งๆ ที่ผิวการจราจรที่ก าลังก่อสร้างอยู่จะสูง
ระดับไหน เราก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนถมดิน แล้วก็ปัญหาที่จะตามมาคือน  าท่วมขัง ให้เทศบาลให้ท่านนายก
ปวดหัวทีหลัง เรื่องนี กระผมขออนุญาตน าเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราให้ลดน้อยลง สมกับที่ท่าน
นายกได้ตั งใจ แล้วก็น  าห้วยคะค้างน  าแห้งเริ่มมีกลิ่นมาก ควรที่จะประสานผู้อ านวยการโครงการชลประทานว่า
ตอนนี ท่านก าลังวางแผนท าอะไร เพราะว่าตอนนี น  าเกือบแห้งแล้ว เห็นน  าเน่าเสียมาหลายจุด โดยเฉพาะช่วง
ชุมชนสามัคคี ๑ และ ๒ โรงฆ่าสัตว์ ไปจนถึงประตูน  า มีน  าแห้งน  าเน่าเริ่มเสียแล้ว กระผมขออนุญาตที่ประชุม
สภาเพียงเท่านี  ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี     มหาสารคามทุกๆ ท่าน และขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าครับ ในเรื่องของ
สัญญาณไฟจราจร และเรื่องของถนนที่จะท าใหม่บริเวณช่วงที่สามบ้านส่อง แล้วก็เรื่องของการระบายน  า เดียว
ผมจะติดตามเรื่องและดูในรายละเอียดเพิ่มเติม และอีกเรื่องหนึ่งคือการถมดิน และพ.ร.บ.ควบคุมการถมดิน ก็
ก าชับและดูพื นที่ข้างเคียงยิ่งขึ น แต่จะมีบางส่วนที่ปริมาณไม่สูงและมีพื นที่ไม่มาก เพราะบางทีเราไม่สามารถ
ควบคุมได้หมด เนื่องจากตามกฎหมาย จะต้องมีพื นที่เกินกี่ตารางเมตร ก็จะให้มาขอ แต่ถ้าต่ ากว่านั นก็ไม่ต้อง
มาขอ และจะให้ช่างส ารวจไปดูเรื่องการก่อสร้างท่อระบายน  า และพื นที่ในการก่อสร้างในพื นที่ของแต่ละบ้าน
ให้ดีย่ิงขึ นนะครับ แล้วก็เรื่องของน  าต่างๆ จะประสานชลประทานอีกรอบหนึ่งว่าเขามีแผนเรื่องของน  าอย่างไร
ในการปฏิบัติ ช่วงนี ก็จะเป็นการดูดน  าเพื่อท าการเกษตร และจะสอบถามเพิ่มเติมอีกครั งนะครับ กระผมได้จด
ไว้และจะติดตามให้อีกครั งหนึ่งนะครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอด  
การประชุมประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ผมได้รับประสานจากท่านนายก
นะครับว่า ญัตติที่ได้พิจารณาไปแล้วนั น ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว แต่ผมจะน าเรียนที่ประชุมว่า ในญัตติที่ ๕.๖ ที่มี
การอ้างระเบียบกฎหมายที่คลาดเคลื่อน โดยหลักแล้วการอ้างข้อกฎหมายที่คลาดเคลื่อนหรือผิดเพี ยนไปไม่ท า
ให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป ศาลก็ยังรับฟังก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไร ถ้าไม่ได้แจ้งทางเลขาฯ ก็สามารถปรับแก้ให้ถูกต้อง
ได้ คือ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แก้ไขจาก ๒๕๔๑ เป็น ๒๕๖๓ ก็เรียนที่ประชุมรับทราบครับท่านประธานครับ และญัตติ
ที่ ๕.๑๔ ท่านนายกขอปรับแก้ซึ่งไม่กระทบกับวัตถุประสงค์เดิม คือ ข้อความเดิมที่จะขอแก้คือปรับปรุงต่อเติม



๘๕ 

 

หลังคา ค.ส.ล. พื นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ขอแก้เป็นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียน
เทศบาลโพธ์ิศรี เพราะว่าถ้าไปคิดอย่างนั นจะเป็นการล๊อคแคบลงท าให้การท างานยากขึ น แต่เจตนาคือซ่อม
อาคารโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี ได้ลองรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจะได้เปิดในปี ๒๕๖๕ ขอบคุณมาก
ครับท่านประธานครับ  
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกทุกท่านที่ผ่านญัตติต่างๆ ของท่านนายกไปได้ด้วยดี ท าให้การ
บริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเราต่อไป และกระผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั งนี ครับ  
 

ปิดประชุม  ๑๓.๓๐ น. 
 


