
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  คร้ังที่  ๑  ประจําป  ๒๕60 

วันจันทรที่  22  พฤษภาคม  ๒๕60  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….……………………….. 
 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล   
8. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายกมลพันธุ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑2. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑3. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑5. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑6. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางสาวจําลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
8. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุข 
10. นางสาวสุนิสา บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
11. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
12. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
13. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
14. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
15. นางสาววารัตน วิวัฒนาการ  พนักงานบัญชี 
16. นายสมบัติ  สันคํา   ผจก.สถานธนานุบาล 
17. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
18. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
19. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
20. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
21. Mr. Yannick Junior    คร ู
22. Mr. Bunk Martin    คร ู
23. Miss.Ndong  Apen  Ameloa  Benznelt คร ู
24. Mr.Timothy  Herbert  Smith  คร ู
25. Mr. Julius Mbeng    คร ู
26. Mr.Chefor  Ndongapen   คร ู
27. นางชุติกาญจน วันนา   คร ู
28. นางสาวธนิดา อินศร   คร ู
29. ตัวแทนชุมชนท้ัง  36  ชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี  ๑  ประจาํป  ๒๕60  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  เม่ือสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  กอนจะเปดการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือเปนการนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและเพ่ือ
เปนการนอมถวายอาลัย  ขอเชิญทุกทานยืนสงบนิ่งเพ่ือเปนการแสดงความอาลัย
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เปนเวลา  89  วินาที  ตอไปขอเชิญทุกทานถวายความเคารพสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เชิญทุกทานนั่งครับ  ผมขอเปดประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕60  และจะ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหทานทราบแลว  ขอเรียนเชิญ
ทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําป  2560  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1  มีนาคม  2560     
ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  
2560  ตั้งแตวันท่ี  1  พฤษภาคม  2560 เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547  ขอ  22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย     
ท่ี  2  ประจําป  2560  ตั้งแตวันท่ี  1  พฤษภาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  
พฤษภาคม  2560  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2560     
ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม   เรื่องท่ี  ๑  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ท่ี  กส  52001/
สภ.ว14  ลงวัน ท่ี   17  พฤษภาคม  ๒๕60  เรื่อง  มอบหมายใหรอง
นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาล  เปนผูอภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้ง ท่ี ๑  ประจําป  ๒๕60  ในวันท่ี  22  
พฤษภาคม  ๒๕60  ผมอนุญาตครับ  เรื่องท่ี  2  เรื่องแนะนําพนักงานครูท่ีไดรับ
โอนยายมาใหมและบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  1.  Mr.Timothy  Herbert  Smith  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  มา
ปฏิบัติหนาท่ีการสอนโรงเรียนเทศบาล 4  2. Mr.Bunk Martin  3.  Miss.Ndong 
Apen Ameloa  Benznelt  ครูสอนภาษาอังกฤษจากประเทศแคเมอรูน  4.  
นางสาวธนิดา  อินศร  ไดรับการโอนยายจากกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติการสอนท่ี
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  5. นางชุติกาญจน  วันนา  ไดรับการโอนยายจาก
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติการสอนท่ีโรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  6. Mr. Julius  
Mbeng ครูสอนภาษาอังกฤษจากประเทศแคเมอรูน 7. Mr.Chefor Ndongapen  
8.  Mr.Yannick  Junior  ทานใดมีเรื่องจะพูดตอท่ีประชุมเชิญครับ 

Mr.Timothy  Herbert  Smith ครูโรงเรียนเทศบาล 4  Good  Morning  My  nams  is  Timothy  
Smith  I  come  Form  Los  Angeles  California  in  America   MEP  at  
Thatsaban 4 
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นางชุติกาญจน  วันนา  ครูโรงเรียนเทศบาล 3  สวัสดีคะ ดิฉันนางชุติกานต วันนา ไดโอนยายมาจาก
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันปฏิบัติการสอนท่ีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ขอบคุณ
คะ 

นางสาวธนิดา  อินศร  ครูโรงเรียนเทศบาล 3  สวัสดีคะ  ดิฉันนางสาวธนิดา  อินศร  ไดโอนยายมาจาก
กรุงเทพมหานคร  ปจจุบันปฏิบัติการสอนท่ีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 

Miss.Ndong  Apen  Ameloa  Benznelt ครูโรงเรียนเทศบาล 3   Good  Morning  everyone     
My  name  is Emeloa  Benz Nelt  I  come  Form  Cameroon  I’m  
teacher  at  thetsaban 3 

Mr. Julius  Mbeng    ครูโรงเรียนเทศบาล 3   Good  Morning  everybody  My  name  is Mbeng  
Julius  I’m  teacher  at  thetsaban 3  Thank  you 

Mr.Chefor  Ndongapen  ครูโรงเรียนเทศบาล 3  Good  Morning  everybody  My  name  is 
Chefor Ndongapen  I  come  Form  Cameroon  I’m  teacher  at  
thetsaban 3  Thank  you 

Mr.Bunk  Martin  ครูโรงเรียนเทศบาล 3   Good  Morning  My  name  is  Martin  Bunk I  come  
Form  Natherland  I’m  teacher  at  thetsaban 3  Thank  you 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  Welcome  to  ThetsabanmuangKalasin  Thank  You   
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจําป  2560 
   เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2560  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  เม่ือวันท่ี  1  
มีนาคม  2560  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ท่ีทํา
หนาท่ีตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  เปนประธานกรรมการ 
นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรลดานนท  เปนกรรมการ    
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  
เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม  2560  ท่ีงานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไวอยาง
ละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความท่ีถูกตอง  
ไมมีขอความใดท่ีตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  ขอเชิญ
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอ
แกไขรายงานการประชุมหนาท่ี  13  บรรทัดท่ี  3  จากขอความ  “อดีตสมาชิก
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สภาเทศบาลของเราไปบอกหอกระจายขาว”  แกไขเปน “อดีตสมาชิกสภาเทศบาล
ของเราไปออกอากาศเสียงตามสาย”  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
ทานสมาชิกทานอ่ืนขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบรับรองจํานวน  17 ทาน)  17  เสียง  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  -ไมมี-  
งดออกเสียง  1  เสียง  ถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานอาคม  สําราญเนตร 
-  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
-  ทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 
-  ทานนพดล  แกวพูล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร    
กระทูถามทานแรก  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ   

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ไดมีขอสงสัยจากพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดวย
คณะกรรมการชุมชนไดหมดวาระลงในวันท่ี  8  เมษายน  2560  และมีคําสั่งให
ปฏิบัติงานตอไป  แตมีหลายชุมชนไมประสงคจะทําหนาท่ีตอไปและอยากใหมีการ
เลือกตั้ง  ขาพเจาจึงขอตั้งกระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังนี้ 
1.  ขอทราบเหตุผลท่ีไมมีการเลือกตั้งและจะมีการเลือกตั้งเม่ือใด  ในประเด็นนี้ผม
ขออนุญาตไมถามเพราะตอนท่ีผมเขียนกระทูยังไมมีประกาศรับสมัครเลือกต้ังอยาง
ชัดเจนแตตอนนี้มีการรับสมัครแลว  ผมทราบแลวในประเด็นนี้จึงไมขอถามครับ  
ผมขอถามวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีผานมา  ไดมีการจัดทําโครงการ
ขยายเขตไฟฟาและประปาชุมชนใดบาง  ใชงบประมาณเทาไหร   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีทานสมาชิก
ไดตั้งกระทูมาเรื่องการเลือกตั้งขอเรียนวา  ท่ีมีการชะลอไปเพราะเปนการหมด
วาระของประธานสภา  ในชวงวันท่ี  8  เมษายน  2560  และเราจะมีการจัด
เทศกาลสงกรานตในชวงวันท่ี 12 – 13  เมษายน  2560  จึงประกาศออกมาวา
ใหประธานชุมชนรักษาการไปกอนเพ่ือใหกิจกรรมประเพณีสงกรานตไดดําเนินการ
ไปเปนท่ีเรียบรอย  หลังจากจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตเปนท่ีเรียบรอยจึงได
ออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งตามท่ีทานทราบ  ในสวนการอุดหนุนเก่ียวกับเรื่อง
ประปาและการขยายเขตไฟฟา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขออนุญาตให
ผอ.สํานักการชางเปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทู  
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ทานอาคม  สําราญเนตรครับ  สรุปคาขยายเขตไฟฟา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  ตั้งไวประมาณ  1,000,000  บาท  ดังนี้  1. จายคาขยายเขตไฟฟาซอย
ขางสํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  118,331.73  บาท  2.  จายคา
ขยายเขตไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ดงปอ)  จํานวน  13,213.10  บาท  3.  จาย
คาขยายเขตไฟฟาโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ  จํานวน  20,518.19  บาท  
4.  จายคาขยายเขตไฟฟาบานดงปอ  (นายสุด  ภูตอมลม)  จํานวน  41,036.38  
บาท  5.  โอนลดคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประมาณ  400,000  บาท  คาวัสดุ
ยานพาหนะประมาณ  100,000  บาท  คาวัสดุไฟฟา  ประมาณ  100,000  
บาท  คาซอมยานพาหนะ  100,000  บาท  รวมท้ังสิ้น  893,099.40  บาท  
สรุปคาขยายเขตประปา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตั้งไวประมาณ  
1,000,000  บาท  ดังนี้  1.  จายคาขยายเขตประปามูลนิธิสวางกาฬสินธุ  
จํานวน  71,533  บาท  2.  จายคาขยายเขตประปาถนนหลังแขวงการทางฯ  
จํานวน  94,426  บาท  3.  ติดตั้งประปา  โรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ  
จํานวน  14,100  บาท  4.  โอนลด  300,000  บาท  คาวัสดุสํานักงาน  
100,000  บาท  คาวัสดุงานบานงานครัว  100,000  บาท  คาวัสดุพัฒนา
เผยแพร  100,000  บาท  สํานักการศึกษาไดฝากงบประมาณไวท่ีสํานักการชาง  
500,000  บาท  รวมกับของสํานักการชาง  500,000  บาท  รวมเปน  
1,000,000  บาท 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา  ขออนุญาตชี้แจง
เรื่องโอนลดงบประมาณ  จํานวน  500,000  บาท  ในปงบประมาณ พ.ศ.  
2559  ดังนี้  โอนลดงบประมาณในหมวดคาจางเหมาบริการ  เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของเรามีเพ่ิมข้ึน  
พนักงานครูมีไมเพียงพอจึงขออนุมัติจางเหมาบุคลากรเพ่ิมเติมจํานวน  4  คน  ใน
อัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนระยะเวลา  12  เดือน  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ   
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  จากท่ีไดฟงทานผอ.สํานักการชางตอบกระทูในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  ตั้งไวประมาณ  1,000,000  บาท  ในแตละโครงการซ่ึงถือวามาก
พอสมควร  แตปจจุบันถนนซอยในชุมชนสวนมากยังรอคอยใหเทศบาลเขาไปทําใน
เรื่องของไฟฟาและประปา  ทานคงทราบวามีท่ีไหนอยางไรบาง  แตในสวน
งบประมาณท่ีทํากับชุมชนมีไมก่ีโครงการเพราะสวนมากเปนโอนลดใหกับทาง
โรงเรียนหรือหนวยงานของเรามากกวา  เม่ือเราตั้งโครงการไวเพ่ือขยายเขตไฟฟา
และประปาใหกับชุมชนแลวผมก็อยากใหนํางบประมาณท่ีตั้งไวลงสูชุมชนจริงๆ  
เพราะยังมีอีกหลายชุมชนท่ียังตองการขยายเขตไฟฟาและประปา  ผมจึงอยากฝาก
ไปถึงคณะผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสํารวจหรือจัดทําโครงการเหลานี้
ใหจัดทํางบประมาณหรือคาใชจายตางๆเพ่ือนําเสนอตอประปาหรืออาจคํานวณเปน
คาจางมาหากมีเงินเหลือในโครงการเราก็เอาไปใหเขาและใหเขาดําเนินการรับจาง
เหมากอสรางตอไป 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระผมไมแนใจวา
ทานอาคม  สําราญเนตร  จะเขาใจเก่ียวกับเรื่องบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเรื่องการบริการไฟฟาและประปามากนอยแคไหน  เรื่องไฟฟาเขาจะมี
การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนเจาของงบประมาณและเปนผูทําหนาท่ีในการขยายเขต
ไฟฟา  เม่ือตอไฟฟาใหพ่ีนองประชาชนเขาก็จะติดตั้งมิเตอรและปลอยกระแสไฟฟา
มา  ประปาก็เชนเดียวกันในจังหวัดเราการประปาสวนภูมิภาคจะเปนคนดําเนินการ
ในเรื่องของประปาแตท่ีเทศบาลตั้งไวจะเปนการตั้งเพ่ือเปนงบอุดหนุนในกรณีพ่ีนอง
ประชาชนผูยากไร  ผูยากจนท่ีไมมีเงินไปรองขอตอไฟฟาและประปาเพ่ือขยายเขต
มายังบานของตนเอง  ในความหมายท่ีทานอาคมพูด  ผมเขาใจวาอยากใหไปทําเปน
เขตซ่ึงเราไมมีรายไดจากการบริการไฟฟาและประปากับเขา  เราเสียเปรียบมา
ตลอดแตเราทําเพ่ือพ่ีนองท่ียากไรไมมีเงินไปขยายเขตเราจึงพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและไดประโยชนหลายหลังคาเรือน  แตหากมีบานหลังเดียวท่ีรองขอมา
แตตองใชจายเงินเปนแสนบาทเราก็จะชะลอไวกอน  ไมใชหนาท่ีของเราท่ีตองไป
ขยายเขตไฟฟาหรือประปาท่ัวท้ังเขต  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ   
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมเขาใจในเรื่องการขยายเขตไฟฟาและประปาวาเราไมใชหนาท่ีหลัก  
แตเราก็ตองอุดหนุนในสวนของชุมชมท่ีมีปญหาใหเราเขาไปจายเงินใหไฟฟาและ
ประปาเพ่ือใหเขาเอาเขาไปขยายเขตไฟฟาและประปาใหกับชุมชน  แตท่ีผมตั้ง
กระทูถามมาเพราะในสวนงบประมาณท่ีตั้งไวไมไดใชกับชุมชนจริงๆอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวยแตกลับโอนลดไปใชในสวนอ่ืน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ในการจัดทําเทศบัญญัติ  เบื้องตนทานปลัดเทศบาลจะประชุมกับหัวหนาสวนการ
งานวาทานใดมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณในสวนไหนอยางไรบาง  ปกติ
การตั้งงบประมาณขยายเขตประปาของเรามี  500,000  บาท  แตเม่ือปท่ีผานมา
ตั้งไว  1,000,000  บาท  โดยทานปลัดเทศบาลบอกวาจะมีการปรับปรุงโรงเรียน
เทศบาล 5 และโรงเรียนเทศบาล 4  จงึประมาณการไวในสวนของสํานักการศึกษา  
จํานวน  500,000  บาท  จึงไดเอาเงิน  500,000  บาทนั้นมารวมไวในกอง
เดียวเพราะศึกษาก็ตั้งแบบนี้เชนเดียวกัน  เปนเรื่องท่ีทานปลัดและหัวหนาสวนการ
งานทําเสนอข้ึนมา  พอมาถึงข้ันตอนการพิจารณาของคณะผูบริหารก็คิดวามีเหตุผล
จึงไดนําเขาสภาและผานการพิจารณา  ปนี้เราตั้งไว  500,000  บาท  ซ่ึงปกติเรา
ก็จะตั้งไว  500,000  บาท ท่ีใชไป  200,000  บาท  ก็ไมแปลกถือเปนเรื่อง
ปกติ  แตพอเรามาขยายเขตจริงๆประมาณการท่ีเราคิดวาจะใชเงินมากแตปรากฏ
วามีสายเมนมาอยู ใกลขยายเขตไดไมมากจึงใชเ งินไมมาก  ความจริงแลว
วัตถุประสงคในการตั้งงบประมาณเพราะอยากอุดหนุนอยางนั้นจริงๆ  ไมใชอยากท่ี
จะโอนลดหรือโอนเพ่ิมครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ   
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมเขาใจท่ีทานนายกไดอธิบายเรื่องการใชจายงบประมาณ  แตผมมี
คําแนะนําใหทานประธานสภาไดพิจารณาวาในการจัดทํางบประมาณครั้งตอไป  
ทุกครั้งท่ีเคยจัดทํางบประมาณมามีการระบุเปนโครงการอยางชัดเจนวาโครงการ
ขยายเขตไฟฟาและประปาซอยไหนบาง  งบประมาณเทาไหร  ซ่ึงจะเปน
งบประมาณท่ีชัดเจน  ถาเกิดกรณีท่ีเราตั้งไววาสนับสนุนโครงการไฟฟาและประปา
จํานวน  500,000  บาท  สนับสนุนโครงการขยายเขตประปา  500,000  บาท  
เราเอาเงิน  500,000  บาท  ท่ีเราตั้งไวในงบประมาณมาจัดทําเปนตัวโครงการใน
เทศบัญญัติงบรายจายหรืองบลงทุนดีกวาหรือไม  ขอฝากเปนขอเสนอแนะ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะเชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอ
เรียนถามทานประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  ดังตอไปนี้  ๑. 
ลําน้ําปาวน้ําบางวันก็ดีบางวันก็เนาเสีย  มันเปนเพราะสาเหตุอะไร  ๒. ทุกวันนี้  
บอบําบัดน้ําเสียของเทศบาลยังเดินเครื่องใชงานเปนปกติดีอยูหรือไม  3. น้ําเสีย
ของโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลบําบัดเองหรือปลอยมาใหบอบําบัดน้ําเสีย        
ของเทศบาลบําบัดใหครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการบริการ
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียเปนงานของสํานักการชางแตเจาหนาท่ีของสํานักการชาง
ไมคอยมีความรูในเรื่องนี้เพราะเปนงานเกาของสํานักการสาธารณสุข  ซ่ึงตอนนี้
สํานักการสาธารณสุขก็เปนผูดําเนินการอยู  ขออนุญาตใหผอ.สํานักการสาธารณสุข
เปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ปญหานี้ขออนุญาต
ตอบ  2  คน  คือดิฉันและผอ.สํานักการชาง  ในสวนของดิฉันขออนุญาตตอบ  ขอ  
1.  ลําน้ําปาวน้ําบางวันก็ดีบางวันก็เนาเสีย  เปนเพราะสาเหตุอะไร  ขอตอบวา  
ลําน้ําปาวเปนลําน้ําท่ีมีเสนทางยาวกวาจะมาถึงเราก็ไหลผานพ้ืนท่ีตางๆมาหลาย
พ้ืนท่ีซ่ึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีน้ําไหลผานประกอบอาชีพเกษตรกรบางและ
เปนน้ําท้ิงในครัวเรือนบาง  น้ําเหลานี้จะไหลลงท่ีลําน้ําปาวซ่ึงเปนพ้ืนท่ีต่ํา  น้ําจึง
ไหลลงท่ีต่ําเสมอ  นอกจากจะมีเครื่องสูบน้ํา  เม่ือไหลมาถึงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ของเราก็จะมีบานเรือนประชาชนหนาแนนกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ประชาชนของเราสวน
ใหญน้ําท้ิงจากครัวเรือนจะไหลลงสูลําน้ําปาวเชนเดียวกัน  รวมท้ังระบบบําบัดน้ํา
เสียของเราก็รับน้ําเสียไดเปนบางสวนเทานั้น  ยังไมสามารถท่ีจะรวบรวมระบบน้ํา
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เสียไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ซ่ึงในป  2560  ทางคณะผูบริหารเทศบาลเมือง
กาฬสินธุก็ไดทําความตกลงกับองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  เพ่ือท่ีจะมาซอมหรือ
ปรับปรุงใหสามารถรวบรวมน้ําท้ิงหรือน้ําใชในครัวเรือนจากเขตเทศบาลของเราให
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียใหไดมากท่ีสุด  เขาจะใชวงเงินของ อจน.เองในกรอบวงเงิน
ประมาณ  40  ลานบาท  เม่ือรวบรวมน้ําเสียเขาระบบเรียบรอยแลวน้ําในพ้ืนท่ี
ของเราก็จะสามารถไดรับการบําบัดกอนท่ีจะปลอยลงสูลําน้ําปาวจะทําใหระบบ
บําบัดน้ําเสียของเรามีคุณภาพดีข้ึน  ในสวนท่ีวาบางวันก็เนาบางวันก็ไมเนานั้น
ข้ึนอยูกับกิจวัตรประจําวันของประชาชนท่ีใชน้ําท้ิงในครัวเรือนมีมากนอยเพียงใด  
บางวันเขาอาจจะฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงเพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร  ถาฝนตกชะลางลงมาในวันนั้นก็จะมีน้ําเสียมากกวาวันอ่ืนๆ  ขอบคุณ
คะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  ขอ  2  ทุกวันนี้บอบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
ยังเดินเครื่องใชงานเปนปกติดีอยูหรือไม  ขอตอบวา  บอบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
ยังคงใชงานไดปกติแตมีปริมาณน้ําเสียเขาสูบอบําบัดนอยกวาปริมาณท่ีกําหนดไว  
สาเหตุ  เนื่องจากระบบทอรวมน้ําเสียเกิดชํารุด   ซ่ึงปจจุบันเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดรวมกับองคการจัดการน้ําเสีย  ดําเนินการแกไขปรับปรุงทอรวมน้ําเสียเพ่ือท่ีจะ
นําน้ําเสียเขาสูบอบําบัดใหไดตามปริมาณท่ีกําหนดไว  ขอ  3  น้ําเสียของ
โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลบําบัดเองหรือปลอยมาใหบอบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
บําบัดให  ขอตอบวา  โรงพยาบาลกาฬสินธุไดดําเนินการบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลเอง  โดยมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงกอนปลอยใหเขาสูระบบ
ระบายน้ําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะเชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีไดฟง
คําตอบจากผูอํานวยการท้ัง 2 ทาน  ผมก็เพ่ิงทราบวาทางโรงพยาบาลเขาบําบัดเอง
แลวปลอยลงลําน้ําปาวเองโดยไมผานบอบําบัดของเราอีก  ผมไมเชื่อ 100 % วา
มันจะสะอาดหรือไม  เพราะเราไมไดไปตรวจสอบเปนประจํา  ผมเห็นครั้งหนึ่งเม่ือ  
20  ปท่ีผานมา  ผมเคยไปเลนท่ีโรงพยาบาลและไดเห็นบอบําบัดน้ําเสียท่ีเขา
บําบัดเองมันขุน  มีกลิ่นเนาเหม็นมาก  หากปลอยลงไปลําน้ําปาวผมรับรองไดเลย
วาทําใหลําน้ําปาวเสียหายอยางแนนอน  สมัยกอนเม่ือ  100 – 200  ปท่ีผานมา  
บรรพบุรุษของเราไดอพยพเขามาตั้งรกรากถ่ินฐานอยูท่ีนี่เพราะมีแหลงน้ําของลําน้ํา
ปาวท่ีใสสะอาด  บริสุทธิ์  ใชในการอุปโภคบริโภคไดเปนอยางดียิ่งและยังเปนแหลง
อาหารท่ีอุดมสมบูรณเต็มไปดวยพืช  ผัก  กุง  หอย  ปู  ปลาตางๆ นานาชนิดท่ีได
เลี้ยงชีพกันมาอยางยาวนาน  กาลเวลาไดเปลี่ยนไปความเจริญของบานเมืองก็เขา
มา  ทําใหปจจุบันนี้ลําน้ําปาวแทบไมไดตางอะไรกับรองน้ําเสียขนาดใหญ  กระผม
คิดวาเพ่ือเห็นแกบรรพบุรุษและบานเมืองของเรา  กระผมขอเสนอใหทางเทศบาล
ไดโปรดกรุณาหาแนวทาง  นโยบายเพ่ืออนุรักษ  ปรับปรุงพัฒนาลําน้ําปาวใหเปน
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แหลงศึกษาเรียนรู  ทํากิจกรรมตางๆและเปนท่ีทองเท่ียวพักผอนหยอนใจใหกับ
บานเมืองและพ่ีนองประชาชนของเราตลอดไป  ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมมี
กระทูท่ีอยากถามทานประธานสภาและมีรูปภาพใหทานดูประกอบดวย  กระทูถาม
เรื่องตลาดโตรุง  ขอเรียนทานประธานสภากอนวาท่ีผมถามเรื่องตลาดโตรุง  ทาน
คงจําไดวาครั้งท่ีผานมาผูบริหารไดบอกวาในการถามกระทูทานไมระบุเลยวาจะให
ตอบอยางไร  เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจึงคิดวาใหมีรายละเอียดดวยจึงไดถามเรื่อง
โตรุงอยางเดียว  ดังนี้  1.  เรื่องตลาดโตรุง  ขอสอบถามวา  1.1 กรรมการตลาด
โตรุงมีหรือไม  1.2 พ้ืนลานบนชวงกลางลานพ้ืนทรุด  อยากอธิบายนิดหนึ่งวาพ้ืนท่ี
ทรุดนั้นทรุดมาเปนระยะเวลานานแลว  เดินผานไปทําใหสะดุดหกลมได  1.3 
ไฟฟาแสงสวางลานลาง 2 หลอด  ไดดําเนินการติดเรียบรอยแลวเหลือลานบน 1 
หลอดท่ียังไมไดรับการแกไข  1.4  ไฟโคมสองสวางลานบนชวงกลาง 3 – 4 
หลอด ชวงทางลงรานสมชายกระเพาะปลา 3 – 4 หลอด  1.5  หองน้ําท้ัง 2 ลาน  
มีกลิ่นไมสะอาด  1.6  รองระบายน้ําลานบนไมเรียบรอย  ควรมีการปรับปรุงใหม  
วันนั้นท่ีผมไปปรากฏวามีแตแมลงสาบข้ึนมา  1.7 โตะนั่งลานบนชวง (รานสมชาย
กระเพาะปลา)  ดางดํา  1.8 ลานขางรานนองเกตุวาง  1.9  มีล็อกวางไมทราบวา
มีคนเชาหรือไม  1.10 ฝนตกรางระบายน้ําไมทันรั่วเขาราน (หนารานหอยทอด) 
ลานบน  1.11 ฝนตกรางระบายน้ําระบายไมทันน้ําทวม ทุกเสาทุกตนลานบน  
1.12 ฝนสาดเปยกชวงลานบนกับลานลาง (ควรมีหลังคาเชื่อมตอกัน)  1.13 ลาน
ดนตรีควรมีกิจกรรมบาง  1.14 ลานหนารานหอยทอดอยากจะใหดูแลการทาสี
รวมท้ังลานเวทีดวย  1.15 หลังรานแดงบะหม่ีขอความอนุเคราะหซอมใหแลวแต
ยังไมดําเนินการให  1.16 ท่ีจอดรถดานถนนชัยสุนทร  2  ฝง  ไมมีการจัดระบบ
การจอดรถ  1.17  หลังคาลานบนน้ํารั่วบางจุด  ปญหาตางๆ ท่ีกระผมสอบถาม
มานี้จะดําเนินการแกไขอยางไร  มีวิธีการดูแลพอคา แมคา ตลาดโตรุงอยางไรบาง 
พอคา  แมคาของโตรุงไมสามัคคีกัน  กระผมอยากใหผูบริหารลงไปสอบถามพอคา
แมคาดูดวย  โครงการของตลาดโตรุงป 60  มีปญหาอยูท้ังหมด  2  โครงการ  คือ  
1.  โครงการกีฬาสมานฉันทตลาดโตรุง  2.  อบรมความรูผูประกอบการตลาดโตรุง
ยังไมดําเนินการเลย  ผมดูแลวปรากฏวาท้ัง  2  รายการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  
2559  จนถึงเดือนมกราคม  2560  ก็ยังไมไดดําเนินการ  ในสวนเรื่องกีฬาตลาด
ท่ีวาจะดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม  2559 –  เดือนกุมภาพันธ  2560  แตก็
ยังไมไดมีการดําเนินการ  อันนี้อยูในแผนงานการดําเนินงานประจําป  ทานโกหก
สมาชิกสภาหรือไม  ผมขอสอบถามทานประธานสภาเทศบาลวาในการดําเนินการ
ตามโครงการแผนงานตางๆนั้นเราควรจะปฏิบัติ  ถึงจะชาก็อยาใหชาไปมากกวานี้  
ผมจะฝากเรื่องนี้ในวาระอ่ืนๆครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในสวนเรื่องตลาดโตรุงเรา
มีสํานักการสาธารณสุขเปนผูกํากับดูแลและทําหนาท่ีดูแลทุกอยาง  ผมอยากเรียน
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ในสวนเรื่องของโครงการท่ีเขาทําเอาไว  บางโครงการถาไมมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน
ในชวงปท่ีประมาณการเอาไววาจะทําก็ตองทํา  แตบางครั้งก็มีเหตุสุดวิสัย  เชน  
ประเพณีลอยกระทงของเราซ่ึงเราจัดงานแบบเรียบงายเพราะมีเหตุการณท่ีพ่ีนอง
ประชาชนชาวไทยเราตองสูญเสียพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9  เปนเรื่องท่ี
พ่ีนองประชาชนเขาปรึกษากันในตลาดโตรุงวา  หากจะจัดงานรื่นเริ่งกีฬา
สมานฉันทมันจะเหมาะสมหรือไม  ไมจําเปนตองทําหากมีเหตุการณท่ีไมคาดฝน
เกิดข้ึน  ขออนุญาตใหผอ.สํานักการสาธารณสุขเปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ขออนุญาตตอบคําถาม  
ดังนี้  1.1 กรรมการตลาดโตรุงมีหรือไม  ขอตอบวา  คณะกรรมการตลาดโตรุงได
หมดวาระแลว  ปจจุบันไมมีคณะกรรมการตลาดโตรุงท่ีเทศบาลไมแตงตั้งอยางเปน
ทางการ  เนื่องจากพอคาแมคาไมประสงคจะเลือกกรรมการอยางเปนทางการ
เหมือนท่ีเคยปฏิบัติและผูประกอบการมีความประสงควาใหมีตัวแทนของตลาด
โตรุงลานบนและลานลางเพ่ือท่ีจะประสานการดูแลพอคาและแมคาเฉพาะลานของ
ตนเอง  ปจจุบันเทศบาลก็ไดรับความรวมมือจากตัวแทนของลานบนและลานลาง
ในการทํากิจกรรมตางๆดวยดีเหมือนกับมีคณะกรรมการ  เปนความประสงคของ
ทางกลุม  เทศบาลจะไปบังคับก็คงไมได  1.2 พ้ืนลานบนชวงกลางลานพ้ืนทรุด  
ขอตอบวา  เนื่องจากพ้ืนดานลางเปนทราย  เวลาลางตลาดบอยเขาน้ําจะชะลาง
ทรายออกไปทีละเล็กละนอย  เบื้องตนไดซอมแซมแลว  ในระยะยาวจะทํา
โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดโตรุงลานบนเขาแผนพัฒนาเทศบาลและขอรับ
งบประมาณมาเทพ้ืนใหมในปตอๆไป แลวแตงบประมาณของเทศบาลในปนั้นจะ
เอ้ืออํานวย  1.3  ไฟฟาแสงสวางลานลาง 2 หลอด ลานบน 1 หลอด และ  1.4 
ไฟโดมสองสวางลานบนชวงกลาง 3-4 หลอด ชวงทางลงรานสมชายกระเพาะปลา 
3-4 หลอด  ขอตอบวา  เทศบาลไดเปลี่ยนหลอดไฟท่ีชํารุดบอยมาก   ในสวนท่ี
ทานสอบถามไดจัดหาอุปกรณเรียบรอยแลว และจะทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆซ่ึงการ
เปลี่ยนหลอดไฟท่ีตลาดจะเปลี่ยนยากกวาท่ีอ่ืนๆเพราะโครงหลังคาสูงมากตองเอา
โครงเหล็กมาตอกันหลายชั้นถึงจะข้ึนไปเปลี่ยนได  ตองใชคนพอสมควรเพ่ือไมใหผู
เขาไปทํางานเกิดอุบัติเหตุจึงใหทยอยทําสลับกับงานอ่ืนดวย  1.5 หองน้ําท้ัง 2 
ลานมีกลิ่นไมสะอาด  ขอตอบวา  ชวงนี้เปนชวงท่ีอยูในระหวางเปดประมูลใหมี
ผูดูแลหองน้ํา  ผูท่ีเก็บเงินหองน้ําจะเปนผูดูแล  ซ่ึงปจจุบันนี้ตลาดเขาเก็บเงินอยู
ทางเราก็ไดไปกําชับใหชาวตลาดชวยกันดูแลจึงทําใหไมมีผูทําความสะอาดอยู
ตลอดเวลาเหมือนชวงท่ีมีคนเปดประมูล  ทางเราไดไปกําชับใหผูประกอบการ
ผลัดเปลี่ยนกันไปดูแลแลวเพราะเขาเก็บเงินเขาในกลุมของตลาดโตรุง  1.6 รอง
ระบายน้ําลานบนไมเรียบรอย  ควรมีการปรับปรุงใหม  ขอตอบวา  รางระบายน้ํา
สามารถใชการไดดี  แตปญหาน้ําขังเกิดจากฝนตกหนักและชะเอาเศษใบไมท่ีอยูบน
หลังคาลงมาในวันท่ีฝนตกหนักรวมท้ังเศษอาหารดวยจึงทําใหทอระบายน้ําอุดตัน 
ทางเทศบาลและตลาดโตรุงแกไขโดยการลอกทอระบายน้ําเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
แกปญหา  ในเดือนพฤษภาคมเราลอกทอไปเม่ือวันท่ี  9  พฤษภาคม  2560  ถา
เกิดปญหาฝนใหมไมใชแครางระบายน้ําโตรุงแตรางระบายน้ําตรงถนนก็จะเกิด



-12- 
 

ปญหาเชนเดียวกัน  แตพอเราลอกแลวรอบแรกก็จะทําใหปญหานั้นหมดไป
ครึ่งหนึ่ง  รอบท่ีสองและรอบท่ีสามก็จะคอยๆดีข้ึน  เปนปญหาตามธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึน  1.7  โตะนั่งลานบนชวงรานสมชายกระเพาะปลาดางดํา  ขอตอบวา  
เทศบาลกําลังทยอยเปลี่ยนเกาอ้ีพลาสติกเปนเกาอ้ีไม  เพราะเกาอ้ีพลาสติกจะมี
ขอเสียคือถาใชเปนเวลานานจะมีรอยดางดําตามท่ีทานสังเกตุ  เราไดเอาไมไป
เปลี่ยนโดยใชโครงเดิมเพ่ือประหยัด  เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆในอนาคตเกาอ้ีท่ีตลาด
โตรุงของเราจะเปนพ้ืนไมท้ังหมด  1.8  ลานขางรานนองเกตุวาง  ขอตอบวา  
พ้ืนท่ีขางรานนองเกตุเปนพ้ืนท่ีสวนกลางของอาคารพาณิชยไมใชพ้ืนท่ีของตลาด
โตรุง  ซ่ึงอาคารพาณิชยโดยรอบเขาเอาไวใชในการจัดกิจกรรมสวนกลางของเขา  
1.9  มีล็อควางไมทราบวามีคนเชาหรือไม  ขอตอบวา  ตามปกติในสัญญาของ
เทศบาลล็อคของตลาดโตรุงมีคนเชาเต็มท้ังหมด  เขาเชาไวแตเขาไมมาขายซ่ึงเขา
จายคาล็อคอยูไมไดทําใหเทศบาลเสียประโยชนแตอยางใด  ในสวนขอ  1.10 , 
1.11 และ 1.17  ขออนุญาตตอบรวมกัน  ดังนี้  1.10 ฝนตกรางระบายน้ําไมทัน
รั่วเขารานหนารานหอยทอดลานบน  1.11  ฝนตกรางระบายน้ําไมทันน้ําทวมเสา
ทุกตนลานบน  1.17 หลังคาลานบนน้ํารั่วบางจุด  ขอตอบวา ถาฝนตกปกติจะไม
มีปญหาในเรื่องการระบายน้ําฝน  แตปนี้ฝนตกหนักเปนชวงระยะเวลายาวนาน  
ทําใหน้ําไหลลงขางลางไมทันเพราะรูท่ีเราเจาะใหลงมาหาพ้ืนอาจมีนอยเกินไป  ใน
อนาคตจะตองหาชวงเจาะอีกหลายๆชวงเพ่ือรองรับฝนในปริมาณท่ีมากกวานี้  ใน
โอกาสตอไปจะขอทําโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําตรงนี้โดยเจาะชองลงมา
ดานลางใหเพ่ิมมากข้ึนเขาแผนพัฒนาเทศบาลและจะของบประมาณดําเนินการใน
ปตอๆไปเพ่ือใหน้ําไหลไดทันและไมลนรางระบายน้ํา  1.12 ฝนสาดเปยกชวงลาน
บนกับลานลาง (ควรมีหลังคาเชื่อมตอกัน)  ขอตอบวา  พ้ืนท่ีชวงระหวางลานบน
กับลานลางท่ีไมทําเชื่อมกันก็เพ่ือปลอยใหมีชองระบายถายเทอากาศ รวมท้ังมีแสง
สวางเขาท่ัวถึงในเวลากลางวัน  ถาทําตอกันจะทําใหอาคารนี้มืดทึบ  ลมเขาไมได
อากาศจะไมนานั่งเลย  กลิ่นอาหารตางๆก็จะออกไมไดจะทําใหประสบปญหาอีก
แบบหนึ่ง  ทางวิศวกรรมเขาบอกวาตองมีชองวางแบบนี้จึงจะเหมาะสม  1.13 
ลานดนตรีควรมีกิจกรรมบาง  ขอตอบวา  ลานดนตรีนี้มีวัตถุประสงคหลักคือเปน
เวทีสรางสรรคของเยาวชน  ในบางชวงท่ีเยาวชนมีการปดเทอมและพรอมท่ีจะมี
กิจกรรมทางเทศบาลก็พรอมท่ีจะสนับสนุนใหมาทํากิจกรรมตรงนี้บอยๆ  ในชวงวัน
วาเลนไทนหรือในชวงท่ีมีกิจกรรมสําคัญอ่ืนๆก็จะมาทํากิจกรรมตรงนี้  แตในชวงท่ี
มีการเปดเรียนใหมแบบนี้เด็กไมพรอม  เวทีนี้จึงยังไมมีผูมาใชบริการ  เราเปดใหใช
ตามความจําเปนและความตองการของกลุมท่ีจะใชเปนหลักโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน  เปนเวทีใหเด็กไดมาแสดงความสามารถใชเวลาใหเกิดประโยชนจะไดไมไป
ม่ัวสุมอยางอ่ืน  1.14  ลานหนารานหอยทอดอยากจะใหดูแลการทาสีรวมท้ังลาน
เวที  ขอตอบวา  จะขอรับไวพิจารณาในโอกาสตอไปจะเชิญชวนเยาวชนรวมทํา
กิจกรรมทาสี วาดภาพเม่ือมีโอกาสเหมาะสม  1.15 หลังรานแดงบะหม่ีขอ
อนุเคราะหซอมใหแลวแตยังไมดําเนินการให  ขอตอบวา  เดิมหลังรานมีตนไมใหญ
ซ่ึงปจจุบันตนไมตนนั้นตายไปแลว  รากไมชอนไชไปตามพ้ืนทําใหพ้ืนทรุดตัวเปน
ทางยาว  ทางเทศบาลก็เห็นดวยเชนเดียวกับทาน  แตหากไปซอมแซมโดยไมมีแบบ
แปลนท่ีดีเกรงวาจะเปนผลกระทบกับโครงสรางอาคาร ตอนนี้อยูในระหวางสํานัก
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การสาธารณสุขและสํานักการชางหาแนวทางปรับปรุงแกไขตามท่ีทานเสนอ  1.16 
ท่ีจอดรถดานถนนชัยสุนทร 2 ฝงไมมีการจัดระบบการจอดรถ  ขอตอบวา  ปกติ
แลวหนวยงานเทศกิจไดจัดระบบจอดรถบริเวณดังกลาว  แตบางครั้งท่ีเทศกิจของ
เรามีภารกิจอ่ืนไมไดไปดูแลท่ีจอดรถท่ีกลาวถึง  ผูจอดรถก็มักงายจอดตามอําเภอใจ  
ไดประสานงานเทศกิจดูแลอยางตอเนื่องแลว  แตในชวงท่ีมีงานพิเศษซ่ึงบานเราก็มี
การจัดกิจกรรมบอยเขาก็ตองไปดูแลในสวนนั้นดวย  ในสวนปญหาความไมสามัคคี
ของพอคาแมคาตลาดโตรุงก็เปนปญหาบางราย  โดยภาพรวมตลาดโตรุงใหความ
รวมมือในการแกปญหาตางๆกับเทศบาลเปนอยางดี  เปนปญหาเฉพาะตัวท่ีคนไม
ถูกใจกันเทานั้น ขอ 2. เรื่องโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  2.1 โครงการกีฬา
สมานฉันทตลาด  ขอตอบวา  เราไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงานเหมือนท่ีทาน
สมาชิกไดเรียนตอสภาจริง  แตเนื่องจากพอถึงชวงเวลาท่ีเราจะทําเราไดเชิญ
ผูประกอบการมาประชุมกันวาจะจัดอยางไร  แบบไหน  ผูประกอบการให
ความเห็นและลงมติกันวาเปนปแหงการไวอาลัยเราไมควรมีการจัดกิจกรรมรื่นเริง
เพราะเปนชวงไวอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9  ทาง
ผูประกอบการตลาดทุกตลาดจึงมีมติวาของดการจัดกิจกรรมในปนี้  จึงไมไดทํา
ตามท่ีเราวางแผนไว  2.2 โครงการอบรมผูประกอบการตลาดโตรุง  ขอตอบวา  ใน
ป 2560 เราไดเสนอโครงการไวกวางๆ คือจะเปนโครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอยตลาดและตลาดโตรุง  เราไมไดมีโครงการอบรมผูประกอบการ
ตลาดโตรุงเปนการเฉพาะ  เราเขียนไวกวางๆถากลุมไหนเปนกลุมนโยบายเนนหลัก
ของรัฐบาลเราก็จะใชโครงการนี้เจาะไปท่ีกลุมนั้น  และในป 2560  รัฐบาลมี
นโยบายเนนหนักใหลดการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยใหใชบรรจุภัณฑท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  จึงไดจัดอบรมในกลุมผูประกอบการในโรง
อาหารของโรงเรียน  นักเรียนและครูผูดูแลโรงอาหารเราดําเนินการแลวท่ีโรงเรียน
เซนยอแซฟกาฬสินธุและโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ในเดือนกุมภาพันธ 2560  
และในเดือนกรกฎาคม 2560  เราจะจัดอบรมโรงเรียนระดับมัธยมในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลของเรา  สําหรับกลุมผูประกอบการรานอาหารในตลาดโตรุงถึงเราจะไมได
มีการอบรมแตเราก็มีเจาหนาท่ีของเรา คือ หน.ดารุณี  สุดาอ้ิง และทีมงานของ
โรงพยาบาลกาฬสินธุไดออกไปแนะนํารณรงคเชิงรุกท่ีรานเรียบรอยแลวในเรื่องการ
ลดใชภาชนะกลองโฟมบรรจุอาหารซ่ึงมีคาเทากับไดรับการอบรมเชนเดียวกัน  
ขอบคุณคะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในกระทูของ
กระผมตามท่ีผอ.สํานักการสาธารณสุขไดตอบคําถาม  ผมยังไมเขาใจอยูในเรื่อง
ลานขางรานนองเกตุ  ทานตองหาวิธีท่ีจะทําอยางไรใหเปนประโยชนกับเทศบาล  
ถึงจะเปนลานของอาคารพาณิชยก็จริงแตผูใชประโยชนคือรานนองเกตุท่ีเอารถ  2  
คันไปจอดไวแคเจาเดียว  ทําอยางไรถึงจะใหผูอ่ืนมาใชของเราบาง  อยางผมไป
ตอนกลางวันผมเอารถไปจอดตรงนั้นก็จบเลย  ไมมีประโยชนเลยปลอยเสียท้ิงไว
ทําไม  และตามท่ีทานไดตอบวาเปนตาไมท่ีผมถายมาใหทานประธานสภาดูมันเปน
พ้ืนไมแตตอนนี้มันหลุดลอกออกและดางดํา  เรื่องลานตอกันก็เชนเดียวกันเราไมได
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ทําเชื่อมตอกันเปนหลังคาใหญเพียงแตทําชวงหนาฝนใหเขาไดเดินจากลาน 1  
ข้ึนมาลาน 2 แคนั้นไมใชใหทําครอบคลุมไปหมดเพราะจะทําใหเสียบรรยากาศ
ตามท่ีทานพูด  แตในวันท่ีฝนตกหนักผมไปตลาดโตรุงจะเดินลงไปก็ไมได  ข้ึนมาก็
ไมได  รมก็ไมไดเอาไปจึงเกิดปญหานี้ข้ึนมาใหทานทราบ  สิ่งท่ีผมสอบถามมาทานก็
ไดตอบและสิ่งไหนท่ีดีก็อยากใหทานหาโอกาสทําและเอาใจใสกับตลาดโตรุง  ตลาด
โตรุงของเราผมไดรับการชมเชยตั้งแตแรกๆวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทําดีมาก  
จังหวัดใกลเคียงเราก็สูไมไดสักท่ี  ของเราสถานท่ีเหมาะสมแตเราจะปลอยปละ
ละเลยใหสิ่งตางๆเล็กนอยนี้มันกระทบหรือครับ  ตรงรองกลางมีปญหามาเปนป
แลว  ผมเดินลงไปก็สะดุด  ไมใชแคผมเทานั้นคนแกก็สะดุดเชนเดียวกัน  เราไป
ปรับใหเขานิดเดียวเอาทรายไปถมและวางใหมแคนั้น  หลังรานแดงก็ไปซอมปูนไม
ถึง 2 – 3 ลูก  อยากใหทานเอาใจใสตลาดโตรุงบาง  เราเปดมาแลวอยาไปท้ิงเขา  
แตกอนผมเห็นหน.ดารุณี  ทานผอ.ศศิพรรณและหน.พงษธรไปบอย  โคมไฟ
ดานลางท่ีจะลงไปตรงรานสมชายกระเพราะปลา  มันเปนโคมไฟไมต่ํากวา  5  ป
แลวท่ีใชการไมได  เปนไปไดหรือไมท่ีจะเอาอันนั้นออกมาแลวเอาอันอ่ืนไปใสใหม  
หลายสิ่งหลายอยางท่ีผมไปเห็นแลวรูสึกวาเทศบาลเราปลอยปละละเลยมากเกินไป  
อยากใหปรับปรุงใหดีข้ึน  สิ่งไหนท่ีผมแนะนําหรือตําหนิไปขอใหทานไดดําเนินการ
ตามความเหมาะสม  ฝากสํานักการสาธารณสุขใหดูแลตลาดโตรุงใหดียิ่งข้ึนดวย
ครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  รูปท่ีทานบุญเส็งมอบใหผม  ผมจะมอบใหฝายบริหารไวครับ     
ตอไปเปนกระทูถามของทานนพดล  แกวพูล ขอเรียนเชิญครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอยื่นกระทู
สอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  ดวยปรากฏวา
ขณะนี้มีโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีการขุดเจาะ
ถนนหลายสาย  เชน  ถนนหนาบขส. , ถนนพรอมพรรณอุทิศ , ถนนกาฬสินธุ  ขอ
สอบถามวา  1.  เปนงบประมาณของหนวยงานใดเพราะในเทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลไมมีในแผนงาน  2.  ใชงบประมาณเทาไร  3.  ปายไมมีบอกในถนน
กาฬสินธุ  4.  ใชระยะเวลาดําเนินการนานเทาใด  5.  ทางเทศบาลไดมีการสํารวจ
พ้ืนท่ีในการดําเนินการหรือไม  6.  พ้ืนท่ีในการดําเนินการมีท่ีใดบางครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระผมขออนุญาตอธิบาย
เก่ียวกับเรื่องโครงการแกไขปญหาน้ําทวมท่ีทานพูดวามีการขุดเจาะถนนสักนิดหนึ่ง
กอนท่ีจะใหผอ.สํานักการชาง  ซ่ึงเปนผูดูแลเรื่องนี้ลงรายละเอียด  ทานคงทราบดี
วาเรามีเขตท่ีน้ําทวมซํ้าซากเวลาฝนตก  ตองรอการระบายหลายจุด  เชน  แยกปา
ไม  หนาโรงเรียนเทศบาล 1  หนาพรอมพรรณและหนาสถานีขนสง  ผมอยากจะ
แกไขปรับปรุงจึงไดทําโครงการไปขอรับเงินจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  ไดขอไปหลายครั้งแตไมไดจนพอถึงปท่ีผานมา  จังหวัดกาฬสินธุของเราได
พิจารณางบบริหารงานจังหวัด (กบจ.)  ผมจึงใหสํานักการชางทําโครงการข้ึนมา
และต้ังชื่อโครงการวาโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจและไดไปเสนอ
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กับทานผูวาราชการฯ  ซ่ึงทานก็รับไวและบรรจุไวในแผนซ่ึงผานการพิจารณาของ
จังหวัดและผานไปถึงการพิจารณาของสภา สนช.  เม่ือทางสภา สนช.เห็นชอบจึงมา
ผานสํานักงบประมาณและกลายเปนงบประมาณท่ีลงมาสูจังหวัดกาฬสินธุ  
โครงการนี้ไมใชโครงการท่ีเทศบาลไดรับอนุมัติจัดสรรมาเปนเงินของจังหวัด
กาฬสินธุท่ีตองมีการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบราชการ  คือ  สํานักงานจังหวัดตอง
เปนผูดําเนินการและเปนเจาของโครงการ  สวนรายละเอียดเปนอยางไรขออนุญาต
ให ผอ.สํานักการชางเปนผูชี้แจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ทานนพดล  แกวพูลครับ 1. เปนงบประมาณของหนวยงานใดเพราะในเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลไมมีในแผนงาน ขอตอบวา  เปนงบประมาณของจังหวัด
กาฬสินธุ  2. ใชงบประมาณเทาไร  ขอตอบวา  คากอสราง  26,456,000  บาท  
3.  ปายไมมีบอกในถนนกาฬสินธุ  ขอตอบวา  ปายโครงการถนนกาฬสินธุ  ติดตั้ง
บริเวณทางแยกถนนกาฬสินธุตัดกับถนน  1155  และบริเวณปากซอยอนรรฆนาค  
9  4.  ใชระยะเวลาดําเนินการนานเทาใด  ขอตอบวา  วันเริ่มตนสัญญา  คือ  วันท่ี  
31  ธันวาคม  2559  วันสิ้นสุดสัญญาจาง  คือวันท่ี  25  ธันวาคม  2560  
ผูรับจาง  คือ  หจก.ดวงตากอสราง  5.  ทางเทศบาลไดมีการสํารวจพ้ืนท่ีในการ
ดําเนินการหรือไม  ขอตอบวา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยสํานักการชางได
ดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และจัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกาฬสินธุ  6.  พ้ืนท่ีในการดําเนินการมีท่ีใดบาง
ครับ  ขอตอบวา  พ้ืนท่ีดําเนินการมีถนนกาฬสินธุ  ตัดกับถนน  1155  และ
บริเวณปากซอยอนรรฆนาค  9  ถนนพรอมพรรณอุทิศ  ถนนอนรรฆนาคชวงจาก
แยกซอยคงเดชสมุนไพรถึงวงเวียนโรงมวย  ถนนประดิษฐชวงหนาสถานีขนสง  
และซอยอภัย 2  ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูล ขอเรียนเชิญครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  จริงๆ
แลวการท่ีเราเจอปญาหาน้ําทวมตามท่ีไดเห็นกันอยู  ไมวาจะเปนหนาปาไม  หนา  
บขส.  หรือถนนพรอมพรรณอุทิศ  ยิ่งเวลาท่ีฝนตกหนักน้ําจะทวมหนักมาก  นี่เปน
สิ่งท่ีดีท่ีเราไดทําเก่ียวกับเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมแตในสิ่งท่ีผมเปนหวง  คือ  
ถนนหลายสายท่ีมีการขุดเจาะชวงแรกก็ดี  แตพอนานเขามันเปนปญหา  เชน   
บริเวณหนาสถานีขนสงตอนแรกปดสนิทดี  ตะแกรงเหล็กไมมีเสียงดัง  แตตอนนี้
ทานประธานลองขับไปดูและเปดกระจกออกจะมีเสียงดัง  คนท่ีอยูแถวนั้นเขาเจอ
ตลอด  เรานานทีไปไมไดมีความเดือดรอนอะไรแตคนท่ีเขาอยูตรงนั้น  เสียงนี้ไมใช
เสียงท่ีนั่งฟงไดเหมือนกับเสียงเพลง  ผมเขาใจแตถาเราทําแบบนี้ก็จะเปนปญหากับ
ถนนหลายสาย  ตรงถนนทุงศรีเมืองฝงทางขวามือจะมีการขุดเจาะและทํารอง
ระบาย  ขอยกตัวอยางบางของทานสุรศักดิ์  ชองจราจรท่ีติดกับฟุตบาทผิวจราจร
หายไปเลย  ใชไมได  ใชเปนท่ีจอดรถไดอยางเดียว  ทุกวันนี้รถมากข้ึน  การจราจร
คับค่ัง  ถนนแคบลงทําใหการจราจรเปนไปดวยความลําบาก  ตรงท่ีเราทําคิดวาจะ
เปนประโยชนเปนผิวจราจรวิ่งได  ไมแออัดคับแคบ  แตปญหาคือมันวิ่งไมได  รถก็
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ตองไปจอด  บางวันก็จอด  2  ฝง  จะหลีกกันไปมาก็ลําบาก  หรือหนาวัดกลางฝง
ฟุตบาทท่ีติดกับวัดกลางจะมีหลุม  ซ่ึงตรงหลุมจะวิ่ งไม ไดนอกจากรถราน
จักรยานยนตเขามีรถยนตและเอาไปจอดตรงนั้น  ผิวจราจรตรงนั้นเสียไปเลย  ยิ่ง
วันไหนท่ีมีงานเทศกาลสําคัญยิ่งเดินทางลําบาก  ตอนนี้ยิ่งมีการขุดเจาะผมเปนหวง
เพราะเปนชวงฤดูฝน  การขุดเจาะกลัววาน้ําฝนจะไปทําใหดินมันทรุดตัวพังทลาย  
ถนนหลายสายของเราแตกอนดีมากแตเนื่องจากเราเจอปญหาน้ําทวมอยางท่ีทาน
นายกไดเรียนเราก็เขาใจ  แตเวลาทําผมไมเขาใจวาเจาหนาท่ีเทศบาลของเรา
โดยเฉพาะสํานักการชางไดลงไปดูกับผูรับเหมาวาเขาทําตามแบบมาตรฐานท่ีเรา
กําหนดหรือไม  เม่ือไมก่ีวันท่ีผานมาฝนตกแถวหนาวัดกลางดินทรุดแถวโรงแรมไทร
ทอง  มองเขาไปกลัวน้ําจะเซาะเขาไปลึกแลวทําใหอาคารพังได  ผมอยากฝากดวย
วาการทําอะไรก็ตามถาเราเอาใจใสดูแลอยาปลอยใหผูรับเหมาเขาทําอยางเดียว  
ผมเขาใจวาทานงานเยอะแตควรมีเจาหนาท่ีของเราลงไปดูแลเขาบาง  โดยเฉพาะ
ถนนกาฬสินธุเปนถนนท่ีเปนหนาเปนตา  เปนถนนตัวอยางใหกับเมืองกาฬสินธุของ
เรา  อยากฝากไวดวยเพ่ือความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอยและเพ่ือสิ่ง
ท่ีพวกเราจะไดรับรูและเห็นรวมกันในอนาคต  ขอฝากไวดวยครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ิน

ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ   
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม 
5.1  เร่ือง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
(สํานักการสาธารณสุข) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจาก
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (สํานักการสาธารณสุข)  ขอเชิญนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กอนท่ีจะเสนอญัตติผมขอ
อนุญาตทานประธานสภาขอแกไขญัตติหนาท่ี  2  บรรทัดท่ี  4  จากขอความ    
“เปนรถขยะอัดทาย  4  คัน  เปดขางเททาย  5  คัน” ขอแกไขเปน  “เปนรถขยะ
อัดทาย  5  คัน  เปดขางเททาย  4  คัน” ครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย
จารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติขออนุญาต       
กู เ งินจากเ งินทุนสง เสริม กิจการเทศบาล  ด ว ย เทศบาล เม ือ งกาฬส ิน ธุ                 
โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกูเงินจากสํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดซ้ือรถเก็บขนขยะมูลฝอย  เปนเงิน 
๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  (แปดลานแปดแสนบาทถวน)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีความจําเปนตองจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เพ่ิมเติมเพ่ือใชบริการเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากพ้ืนท่ีนําไปกําจัดตามอํานาจ
หนาท่ีใหครอบคลุมเขตการขยายตัวของเมืองและเปนการทดแทนรถยนตบรรทุก
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ขยะท่ีเกาชํารุดซอมแซมบอยสมควรจําหนายและเลิกใชงานและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยไมใหมีขยะตกคางในแตละวัน  จํานวน ๓ 
คัน  ในกรอบวงเงินไมเกิน  ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  (แปดลานแปดแสนบาทถวน)  มี
รายการ  ดังนี้   ๑. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ตัวรถชนิด ๖ ลอ  
เครื่องยนตดีเซล  มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา ๒๔๐ แรงมา  ตอนทายติดตั้งถัง
บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒ ลบ.ม. ดานทายตูบรรทุกติดตั้ง
ชุดอัดขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบ ไฮดรอลิก  ชุดตูบรรทุกมูลฝอยเปนแบบอัด
ทายกระบอกไฮดรอลิก  จํานวน ๑ คัน ราคาคันละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลาน
หาแสนบาทถวน)  ๒. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ตัวรถชนิด ๖ ลอ 
เครื่องยนตดีเซล  มีกําลังแรงมาสูงสุด  ไมนอยกวา ๑๓๐ แรงมา ตอนทายติดตั้งตู
บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไมนอยกวา ๖ ลบ.ม. ดานทายติดตั้งชุดอัดขยะ
มูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน ๑ คัน ราคาคันละ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท      
(สองลานสองแสนบาทถวน)  ๓. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย (ถังคอนเทรนเนอร) ตัวรถชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล  มีกําลังแรงมาไมนอย
กวา ๒๔๐ แรงมา  ตอนทายกระบะติดตั้งเครื่องยกภาชนะรองรับมูลฝอยทํางาน
ดวยระบบไฮดรอลิก  ภาชนะรองรับมูลฝอยมีปริมาตรความจุไมนอยกวา ๘ ลบ.ม. 
จํานวน ๑ คัน  ราคาคันละ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน)  
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการอุดหนุนงบประมาณคอนขางนอย  ทําให
มีงบประมาณจํากัดท่ีจะนําไปพัฒนาดานตางๆ  จึงจําเปนตองกูเงิน ก.ส.ท. ซ่ึงเปน
แหลงเงินทุนของกระทรวงมหาดไทย  มีไวสําหรับใหเทศบาลกูยืมเพ่ือใชดําเนิน
กิจการโครงการกอสรางตางๆ อันเปนการลงทุนตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลและ
โครงการดังกลาวไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปแลว  เหตุผล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  มีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการประชาชนในการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซ่ึงปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและ
ตองนําไปกําจัดเฉลี่ยวันละประมาณ  ๕๒ ตัน และมีรถเก็บขนขยะออกจากพ้ืนท่ี 
๑๐ คัน เปนรถขยะอัดทาย 5 คัน  เปดขางเททาย 4 คัน และรถยนตบรรทุกถัง
ขยะคอนเทรนเนอร ๑ คัน  ซ่ึงรถสวนใหญมีอายุการใชงานนาน  บอยครั้งตอง
ประสบปญหาชํารุดตองจอดซอมแซม  ทําใหประสิทธิภาพในการบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยออกจากพ้ืนท่ีลดลง  ทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุตองสิ้นเปลือง
งบประมาณในการซอมแซมเปนจํานวนมากในแตละป  ตลอดจนอาจเปนตนเหตุ
ของอุบัติเหตุได  การกูเงินของเทศบาลจะสามารถกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
จากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ตาม
ความในมาตรา ๖๖ (๖) และ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖     
และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําเสนอ
ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือใหสภาพิจารณาอนุญาตตอไป  ผมขอ
อนุญาตทานประธานสภาเทศบาลอธิบายเก่ียวกับเรื่องท่ีสํานักการสาธารณสุขไดขอ
จัดซ้ือรถขยะ  ความจริงแลวทางสํานักการสาธารณสุขไดเสนอเรื่องใหกับคณะ
ผูบริหารวาตองการรถขยะมาตั้งแตตอนท่ีทําเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แตตอนท่ีพิจารณากัน  เนื่องจากถาจะอนุมัติใหซ้ือรถขยะจํานวน  8,800,000  
บาท  เงินของเทศบาลก็จะไมสามารถนําไปใชจายตามแผนชุมชนท่ีไดดําเนินการไว  
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ผมจึงแจงเจาหนาท่ีวาไมเปนไร  ผมขอตรวจสอบระบบการเงินการคลังเก่ียวกับ
เรื่องเงินกูเสียกอน  หากเปนไปไดก็จะเปดกูและขอสภากูให  เม่ือมาพิจารณาตาม
ภาระหนี้สินของทางเทศบาลก็พบวาในป  2559  ท่ีผานมา  เราไดมีการชําระหนี้
ของตลาดโตรุง  ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดกูเงินกับธนาคารออมสิน  จํานวน  
14,000,000  บาท  ผอนหมดแลวในป  2559  และในปนี้ในสวนท่ีเรากู
เงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลท่ีเอาไปกอสรางโรงฆาสัตวเปนปสุดทายท่ีจะ
ชําระหมด  ในวงเงิน  14  ลานบาท  ท่ีเราชําระไปแลวเม่ือป  2559  จึงคิดวาใน
ป  2560  สามารถท่ีจะกอหนี้ไดเม่ือหนี้เกาหมดไป  รายละเอียดในการพิจารณา
วามีเหตุผลอยางไรท่ีทางสํานักการสาธารณสุขถึงอยากไดรถท้ัง  3  คัน  ขอ
อนุญาตทานประธานสภาใหผอ.สํานักการสาธารณสุขไดชี้แจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ขอชี้แจงประกอบญัตติการ
การกูเงิน กสท. เพ่ือจัดซ้ือรถขยะ  ดังนี้  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
และการเก็บขนขยะ  รวมท้ังการกําจัดขยะข้ันสุดทาย  ซ่ึงงานท้ังหมดเปนงาน
บริการประชาชนและประชาชนเปนผูไดรับประโยชนรวมกัน  ขยะท่ีเราเก็บขนจะมี  
2  แบบ  คือ  ขยะท่ีประชาชนไดท้ิงลงไปในถังขยะไมวาจะเปนถังขยะในครัวเรือน  
ถังขยะริมถนนหรือถังขยะคอนเทนเนอรขนาดใหญ  ขยะท่ีเปนก่ิงไมหรือสิ่งของท่ี
ไมสามารถเอาลงถังได  เชน  ท่ีนอนเกา  เศษวัสดุกอสราง  เศษกระเบื้อง  สังกะสี  
ท่ีเราเห็นประชาชนเอามากองไวขางถนน  สิ่งจําเปนท่ีสุดในการเก็บขนขยะนําไป
กําจัด  คือ  รถบรรทุกขยะมูลฝอยหรือเรียกสั้นๆวารถขยะ  ปจจุบันจะมีท้ังหมด  
12  คัน  เปนรถกระบะเก็บขนก่ิงไม  2  คัน  มีสภาพใชงานไดดีท้ัง  2  คัน  คัน
หนึ่งอายุการใชงาน  5  ป  อีกคันหนึ่งอายุการใชงาน  2  ป  ซ่ึงทางเทศบาลไดใช
เงินรางวัลธรรมาภิบาลจัดซ้ือมาในป  2558  แทนคันเกาซ่ึงทรุดโทรมมากและได
ทําการจําหนายไปแลว  ตรงนี้เราไมมีปญหา  สําหรับรถเก็บขนขยะท่ีเก็บขนขยะใน
ถังมีท้ังหมด  10  คัน  เปนรถเปดขางเททายรุนเกาซ่ึงทานเห็นอยู  4  คัน  ทุกคัน
มีอายุการใชงาน  20  ปข้ึนไป  อายุการใชงาน  25  ป  1  คัน  อายุการใชงาน  
23  ป  1  คัน  อายุการใชงาน  21  ป  2  คัน  รถขยะเปดขางเททายท้ัง  4  
คันนี้มีอยู  1  คัน  คือ  รถเบอร  15  หมายเลขทะเบียน  81-2059  มีสภาพ
ชํารุด  ไมสามารถซอมแซมได  ซ่ึงปจจุบันนี้จอดไวท่ีโรงเก็บเครื่องจักรของสํานัก
การสาธารณสุข  ท่ีเหลืออีก  3  คันก็ชํารุดและซอมบอยมากเพราะมีอายุการใช
งานนานมากตามท่ีไดเรียนทานไป  ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองซ้ือมาทดแทน  และ
อีก  5  คันเปนรถขยะอัดทาย  มีอายุการใชงาน  15  ป  1  คัน  อายุการใชงาน  
5  ป  1  คัน  และอายุการใชงาน  3  ป  3  คัน  จํานวนรถขยะอัดทายท้ัง  5  
คันนี้  มี  1  คันท่ีมีอายุการใชงาน  15  ป  ท่ีตองซอมแซมบอยเหมือนกัน  แตก็
ยังสามารถซอมแซมใชงานไดอยู  นอกจากนั้นเราก็ยังมีรถขนถังคอนเทนเนอร  1  
คัน  อายุการใชงาน  15  ป  เชนเดียวกันซ่ึงมีอยูเพียงคันเดียว  ปจจุบันมีสภาพ
ชํารุดและซอมแซมบอยเราประสบปญหา  คือ  เรามีรถคอนเทนเนอร  1  คัน  ถา
เวลาจอดซอมแซมเราไมสามารถท่ีจะมีรถคันอ่ืนมาทดแทนในการขนถังคอนเทน
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เนอรเอาขยะไปกําจดั  เราจะประสบปญหาอยางมากเพราะถังคอนเทนเนอรเราจะ
ตั้งไวในสถานท่ีราชการ  ตลาดและโรงเรียนตางๆเราใชถังคอนเทนเนอรเปนหลัก
โดยเฉพาะโรงเรียนใหญๆ ซ่ึงทางเจาหนาท่ีไมไดนิ่งนอนใจรวมท้ังฝายบริหาร  ถา
เกิดปญหาข้ึนมาแลวท้ังฝายบริหารและฝายสภาท่ีชวยกันดูแลบานเมืองก็ตองไดรับ
ผลกระทบนั้นรวมกันทุกฝาย  ปญหาในการเก็บขนขยะเวลารถจอดซอมเราก็จะ
พบวาในแตละวันการทํางานติดขัดมาก  เราตองรอรถขยะท่ีออกไปทํางานเสร็จแลว
มาใหเจาหนาท่ีประจํารถคันท่ีรถชํารุดขับตอไป  รถจะตองวิ่งในชวงสายทําใหผิด
เวลา  การเก็บขยะก็เรงรีบ  บางครั้งก็ตองวิ่งในชั่วโมงเรงดวน  เราจะเห็นวามีรถ
ขยะวิ่งท้ังวัน  ทําไมถึงเก็บขยะไมเสร็จสักทีก็เพราะเรารอสลับรถ  เวลาท่ีเรานัด
หมายถนนปลอดถังขยะของชุมชนก็คลาดเคลื่อนไป  การเก็บขยะก็ไมเรียบรอยทํา
ใหคนผานไปมาเห็นบานเมืองของเราไมสะอาด  ไมประทับใจ  เจาหนาท่ียอมรับ
การตําหนิในทุกสิ่งเนื่องจากอุปกรณของเราไมพรอม  ดิฉันในฐานะท่ีเปนผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงจึงไดเสนอปญหานี้ใหกับผูบริหารรับทราบ  ซ่ึงปญหานี้มีความ
จําเปนเรงดวนท่ีเราตองใหบริการประชาชน  ในปนี้ตามท่ีทานผูบริหารไดชี้แจงแลว
วาภาระหนี้สินของเทศบาลไดเบาบางลง  ดิฉันจึงเสนอทานผูบริหารวาใหจัดหา
เครื่องมือคือรถขยะใหดวย  ทานผูบริหารจึงใหดิฉันเขียนญัตติขอเสนอตอสภา
เทศบาลดังท่ีผูบริหารไดแถลงไปแลว  ในสิ่งท่ีขอนี้ขอเทาท่ีมีความจําเปนและไม
เปนภาระของทางเทศบาล  ความจริงแลวรถขยะเททายท้ัง  4  คัน  มีความจําเปน
ท่ีจะตองเปลี่ยนใหมท้ังหมดดวยเหตุผลท่ีวาเกาและตองซอมแซมบอยครั้ง  การใช
งานไมสะดวกตองใชคน  2  คนอยูดานลางและยกถังขยะข้ึนไปขางบนซ่ึงอยูใน
ระดับท่ีสูงเหนือศรีษะคนยก  ถาเปนชวงฤดูฝนน้ําก็จะเต็มถังขยะ  บางครั้งยกข้ึน
ไปน้ําก็หกใสหัวคนเท  สวนขางบนก็ตองมีคนอีก  1  คน  ท้ังหมดนี้เปนปญหาใน
การทํางาน  เราขอแค 3 คัน เพ่ือไมใหเทศบาลตองรับภาระหนี้สิน  ถาเปนรถอัด
ทายเราใชคนเพียงแค  2  คนยืนขางลาง  เราสามารถลดคนงานไดอีก  1  คนเพ่ือ
มาทํางานอยางอ่ืน  ซ่ึงเรามีภาระมากมายดังท่ีทานไดทราบและอีกอยางคือทําให
การทํางานลาชาถาอุปกรณไมพรอมและไมเหมาะสมตามกาลเวลา  ตามญัตติท่ีทาง
ผูบริหารไดเมตตาและเสนอตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปนั้น  ขออนุญาตนํา
เรียนทานวารถคันท่ี  1  เปนรถขยะอัดทายคันใหญปกติเหมือนท่ีมีอยูในปจุบัน  
เราจะเอามาทดแทนคันท่ีไมสามารถซอมได  คันท่ี  2  คือรถอัดทายขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง  เราจะเอามาวิ่งในซอยแคบ  ซ่ึงปจจุบันเราจะเห็นวาในซอบแคบมี
บานเรือนประชาชนกอสรางไปเยอะมาก  ในเวลาเชาถารถขยะวิ่งเขาไปแมกระท่ัง
รถจักรยานยนตก็วิ่งสวนกันไมไดเพราะรถเราคันใหญ  จึงจําเปนตองมีรถขยะคัน
เล็กเพ่ือใหเหมาะสมตอสภาพการณและการเปนอยูของประชาชน  คันท่ี  3  เปน
รถขนถังคอนเทนเนอรซ่ึงมีความจําเปนเพราะมีคันเดียว  ตอนนี้ใชงานมาแลว  15  
ป  จะตองซอมแซมบอยเวลาจอดซอมแตละครั้งขยะในถังคอนเทนเนอรก็เนาสง
กลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค  ผูรับบริการก็ไมประทับใจ  
เราจะเอามาใชเปนรถหลักและเอารถคันเกาไปซอมเพ่ือสํารองไวใชงานตอไป  
สํานักการสาธารณสุขฯขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีเมตตามา
โดยตลอด  การประชุมทุกครั้งก็เห็นทานบอกวาสามารถซ้ือไดเลย  สนับสนุนเต็มท่ี
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วันนี้จึงไดนําเสนอมาแลวเปนผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับรวมกัน  ขออนุญาต
เรียนชี้แจงไวเทานี้  ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.1  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม
หลักการเหตุผลและการอธิบายของผูบริหารและผอ.สํานักการสาธารณสุขวามี
ความตองการและจําเปนตองซ้ือรถ  ผมเปนคนหนึ่งท่ีสนับสนุนทานในการซ้ือรถ
ขยะเพราะเห็นรถเกา  ทรุดโทรม  เปนโครงการท่ีดีมากตามหลักการและเหตุผล 
การซ้ือรถขยะตองดูรายละเอียดตามท่ีทานไดขอมาจากท่ีผมไดศึกษา  การซ้ือรถขน
ขยะอัดทาย  2  คัน  คันท่ี  1  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายชนิด  6  ลอ  
กําลังแรงมาไมนอยกวา  240  แรงมา  ความจุไมนอยกวา  12  ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  3,500,000  บาท  คันท่ี  2  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายชนิด  6  
ลอ  กําลังแรงมาไมนอยกวา  130  แรงมา  ความจุไมนอยกวา  6  ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  2,200,000  บาท  คันท่ี  3  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร)  6  ลอ  กําลังแรงมาไมนอยกวา  240  แรงมา  
ความจุไมนอยกวา  8  ลูกบาศกเมตร  จํานวน  3,100,000  บาท  ผมตั้งขอ
สังเกตุและอยากสอบถามทานประธานสภาวา  1.  ทําไมถึงตองกูเงินจาก กสท.
เพ่ือซ้ือรถขยะท้ัง  3  คัน ในครั้งเดียว  2.  การกูเงินของ ก.ส.ท. เพ่ือซ้ือรถขยะท้ัง  
3  คัน  จํานวนเงินรวม  8,800,000  บาท  นั้น  เราตองซ้ือรถใหสํานักการชาง
อีก  จํานวน  1,200,000  บาท  ทําไมไมรวมมาเปนยอดเดียว  ทําไมตองแยกกู  
3.  ทางคณะผูบริหารไดบอกไปแลววาหนี้สินของเราลดลงและสามารถกูเพ่ิมใหมได  
เม่ือ  2  ปท่ีแลวผมไมแนใจวามีรถสีสมเหลืองท่ีซ้ือมาใหมประมาณ  1 – 2  คัน
และมีสภาพใหมอยู  4.  การซ้ือรถคันท่ี  3  คือรถยกถังคอนเทนเนอร  หากซ้ือมา
ใหมก็จะรวมเปน  2  คัน  และเราก็ตองมีพนักงานขับรถเพ่ิมข้ึนอีก  ผมเปนหวง
เทศบาลเพราะอาจจะเกินแรงงานท่ีตั้งไวหากมีคนขับรถอีกก็ตองมีการเพ่ิมตําแหนง
ข้ึนมาอีก  1  คน  5.  ทางคณะผูบริหารไดทําการเก็บขยะ  คัดแยกขยะตั้งแต
ชุมชนมาแลว  มีการซ้ือขยะในชุมชนหลายชุมชน  ทางคณะผูบริหารไดพูดเสมอวา
ปจจุบันขยะลดลงมากจนเราไดรับรางวัลเม่ือป  2557  ,  ป  2558  และป  
2559  ถือวาอุปกรณตางๆเรามีเพียงพออยูแลว  และการขนขยะหลังจากท่ีชุมชน
คัดขยะแลวเทศบาลก็จะมาคัดแยกขยะอีกรอบหนึ่งท่ีไซตขยะ  เม่ือคัดเสร็จแลวเรา
ถึงขนไปไปฝงกลบท่ีทางเขาอาวหวยแกงบานกลางหม่ืน  ผมคิดวาเปนสิ่งท่ีดีเวลา
เราไดดําเนินการมาแลว  และตอนนี้โครงการ  500,000  บาท  เราทําโครงการ
ไมทัน  เทศบาลก็ทําโครงการหนึ่งเขาไป  คือ  โครงการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ปจจุบัน
นี้ใชเงินจํานวน  1,800,000  บาท  อยูใกลๆกับโรงฆาสัตวซ่ึงยังกอสรางไมแลว
เสร็จ  โครงการตางๆรวมถึงการคัดแยกขยะนั้น  ในการท่ีเราจะจัดซ้ือรถถึง  3  คัน  
พรอมๆกัน  ผมคิดวาเทศบาลเราสรางภาพเก่ียวกับการคัดแยกขยะหรือไม  มีการ
ทําโรงคัดแยกขยะ  ผูบริหารพูดเสมอวาขยะลดลงมีการเก็บขนนอยลงจากเม่ือกอน
เก็บขน  52  ตัน  ตอนนี้เหลือ  30 กวาตัน  ผมไดตรวจสอบแลวทานบอกใน
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บรรทัดสุดทายวาการซ้ือรถขยะท้ัง  3  คัน  โครงการดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาสี่
ปแลว  เม่ือมาดูในแผนพัฒนาสี่ปหนาท่ี  237  ขอ  3  เคหะและชุมชนของสํานัก
การสาธารณสุข  ป  2561  มีโครงการจัดซ้ือรถขยะจํานวน  2  คันเทานั้น  และ
มีแถมมาอีก  1  คัน  คือ  รถคอนเทนเนอรซ่ึงไมมีในแผนพัฒนาสี่ป  ทาน
ประธานสภาจะอนุมัติใหเขาซ้ือไดอยางไร  จะผิดหรือไมเพราะในแผนสี่ปทานไมมี
แลวจะมาขอจัดซ้ือเพ่ิมเติมไดอยางไร  จะตองมีในแผนพัฒนาสี่ปกอนถึงจะมาขอ
อนุมัติสภาในการจัดซ้ือจัดจาง  หรือกู  ผมคิดวาในหลักการและเหตุผล  ขอใหทาน
ประธานสภาและทานสมาชิกพิจารณาวาอยากใหกูเงินมาซ้ือรถขยะท้ัง  3  คัน
หรือไม  ซ้ือ  2  คันผมไมวาเพราะเปนไปตามแผนแตทานซ้ือ  3  คันผิดในแผนสี่ป
ท่ีทานไดตั้งไว  ผมไมอาจท่ีจะรับตรงนี้ไดเพราะเราทําตามแผน  เรามีกฏเกณฑและ
กฏหมายรองรับ  เม่ือทานขอเกินผมคนหนึ่งในฐานะท่ีเคยสนับสนุนแตวันนี้ผมไม
สามารถท่ีจะสนับสนุนใหทานไดกูเงินจาก ก.ส.ท.  เพราะผมเกรงกลัววาหากยกมือ
อนุมัติใหทานแลวเกิดมีคนรองมาวาไมมีการบรรจุในแผนแลวมาขอกูไดอยางไรจะ
ทําใหเราผิดหรือไม  ผมจึงขอเรียนทานประธานสภาวาผมไมอาจท่ีจะสนับสนุนให
ทานไดกูเงินจาก ก.ส.ท. มาซ้ือรถขยะ  ซ่ึงรถคอนเทนเนอรคันนี้ไมมีในแผนพัฒนา
สี่ป  จึงอยากขอแจงใหทานประธานสภาไดทราบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญทาน     
สิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องรถขยะ
ผมเองท่ีเปนคนบอกวาจะสนับสนุนในการประชุมครั้งท่ีผานมา  ผมไมเถียงวารถ
ขยะไมมีประโยชนไมวาจะ  10  หรือ  20  คันก็มีประโยชนท้ังนั้น  เพราะขยะทุก
วันนี้มันเปนปญหาไมใชเฉพาะระดับจังหวัดแตเปนปญหาระดับประเทศและระดับ
โลกไปแลว  ของเราผมตองขอชมเชยทาน ผอ.สํานักการสาธารณสุขท่ีทานเอาอยู  
ก็ไมเคยมีปญหาอะไร  ไมวาจะเปนบอขยะ  รถขยะ  แตอยูๆก็มาขอทางเทศบาล
จัดซ้ือ  3  คัน  ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลมา  13 – 14 ป  ไมเคยเห็นเทศบาล
ขอซ้ือรถ  3  คันเลย  อยางมากก็แคคันเดียวกวาจะไดก็เลือดตาแทบกระเด็น  ผม
เคยบอกวาจําเปนเรื่องขยะ  สําหรับผม  10  คันหรือ  20  คัน  มันมีประโยชน  
แตขณะนี้เราอยูในฐานะอะไร  เราทํางานในฐานะรักษาการแตกอนท่ีทานไมได
รักษาการทานทําไมไมทําเรื่องขอมา  ตอนนี้ถูกเวลา  ถูกสถานท่ี  มันเหมาะสมหรือ
สมควรหรือไม  อดทนอีกไมถึงปก็เขามาใหมแลวคอยมาวากันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องรถ
ขยะ  สมาชิกทุกทานท่ีอยูในท่ีนี่เขาไมไดวาไมมีประโยชน  เขาอยากใหทานหมด  
แตจุดเปลี่ยนคือเรารักษาการมันก็คงคลายกับเรือดําน้ําระดับประเทศ  แตถาผาน
ผมก็จะเปนคนขอตรวจสอบถามีขอบกพรองผมจะไปรอง สตง. ทันที  เพราะไมเคย
มีการขอซ้ือ  3  คันพรอมกัน  ขนาดรถปกอัพของเทศกิจทานประธานลองไปนั่งดู
ไมตางอะไรกับนั่งในกองขยะ  และรถของสํานักการศึกษาก็เหมือนกันท่ีมีประโยชน  
รถมินิบัสคันละ  2  ลานบาท  แบบนั้นถึงมีประโยชน  เทศบาลตางๆเขามีหมด
เพราะมีประโยชนเอาไวใหเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาหรือแขงกีฬาตางๆ  ผมขอมา
ตั้งหลายปก็ไมเคยไดเก่ียวกับรถสํานักการศึกษาท้ังๆท่ีรถ  6  ลอ  มันราคาลาน
กวาบาท  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุหรือวิทยาลัยนาฎศิลปเขาก็มีแบบติดหลังคาดีๆ  
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มันมีประโยชนสําหรับเด็ก  การเรียนการสอนเราก็มาสอนท่ีสนามกีฬาของเรา  มีไว
ทําไมครับสนามกีฬา  ถาเราไมใช  ไมใหนักเรียนเราใชเราปลอยใหคนอ่ืนเขาดูแลไม
ดีกวาหรือ  อยางท่ีทาน ผอ.สํานักการศึกษาทานกอนเขาก็พูดวาไมเคยเห็นท่ีใดท่ี
ทางเทศบาลไปรับเอาสนามกีฬามาดูแล  สวนมากจะเปน อบจ. เพราะเขามี
งบประมาณเยอะ  สวนของเราไปรับมาแลวไมใชประโยชนจะรับมาทําไม  สนาม
กีฬาตอนนี้สนาม  2  ก็ใชไมได  ถาผมไปรอง ปปช. หรือ สตง. คงเปนเรื่องเลยครับ  
ตอนนี้ใชใมไดเลย  หญาก็ไมมี  ผมไปวิ่งทุกวัน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ขอใหทานพูดใหตรงประเด็นครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานคงจะทราบเหตุผลของผม  ผมไมไดรังเกรียจท่ี
จะอนุมัติเก่ียวกับรถขยะ  ผมเคยพูดวาจะให  แตตอนนี้เรายังอยูในฐานะรักษาการ
ไมไดอยูอยางถาวร  บางครั้งทีมงานนี้อาจไมไดเขามาบริหารอาจเปนทีมงานอ่ืนเรา
จึงไมควรไปสรางภาระไวใหเขา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมเพ่ิงไดมา
เปนสมาชิกสภาเทศบาลสมัยแรกซ่ึงไดหมดวาระแลวเม่ือเดือนเมษายนท่ีผานมา  
แตในชวงนี้เปนชวงรักษาการตามท่ีทานสิทธิภรณไดกลาวไว  ความเหมาะสมใน
การท่ีจะจัดซ้ือโดยการกูเงินโดยเฉพาะในชวงสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้  ผมทราบ
ตามท่ีทานบอกเม่ือสักครูวาภาระหนี้สินของเทศบาลลดลง  การมีหนี้ลดลงก็เปนสิ่ง
ท่ีดีไมใชหรือครับ  เราจะไปเพ่ิมภาระอีกทําไม  ถาซ้ือ  1  คัน  หรือ  2  คัน  
อยางท่ีทานบุญเส็งไดกลาวผมเห็นดีดวย  แตถาเราจะไปกูเงินตั้ง  8,800,000  
บาท  เพ่ือซ้ือรถไมใชวาไมมีประโยชน  มีประโยชนครับ  แตเราทยอยซ้ือไดหรือไม  
ใหดูเศรษฐกิจของเราบาง  ไมใชกูซ้ือรถเทานั้นแตยังกูเก่ียวกับสถานธนานุบาลอีก  
ถาเปนไปไดซ้ือ  1  คัน  กอน  ผมยินดียกให  ผมสนับสนุนในเรื่องการหาวัสดุ
อุปกรณท่ีจะมาประกอบหรือมาเสริมในการบริหารงาน  แตนี่มันมากไป  ผมอยาก
ใหไมใชวาไมอยากให  ถาทานอยากใหผมยกมือ  ใหทานเอากลับไปทํามาใหมแลว
ขอสัก 1 – 2 คัน  ผมจะยกให  แตในสิ่งนี้เรามองถึงเศรษฐกิจโดยเฉพาะพ่ีนอง
ประชาชนบางชุมชนก็ยังไดรับความเดือดรอน  ถากูเงินมาสรางรางระบายน้ําหรือ
ถนนท่ีเปนปญหาผมจะไมวาอะไรเพ่ือความเปนอยู  สิ่งนี้ก็เปนการบริการพ่ีนอง
ประชาชนเชนเดียวกันแตมันอยูในจุดๆหนึ่ง  โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจชวงนี้ผม
เปนหวง  พ่ีนองประชาชนเดือดรอน  ผมขับรถผานไปในยานธุรกิจหรือเขตเมือง
ของเราก็มีหลายรานหลายตึกท่ีติดปายวาขาย  ใหเชา  เพราะฉะนั้นถาจะกูเพ่ือซ้ือ
รถถึง  3  คัน  ในระยะเวลาพรอมกันขนาดนี้  ผมคิดวายังไมเหมาะสม  และอีก
อยางเราอยูในชวงรักษาการ  ซ่ึงความจริงแลวก็ไมไดเปนปญหาเพราะถาเราจะ
รักษาการโดยท่ีไมทําอะไรก็คงเปนไปไมไดแตเราควรจะมีความพอประมาณบาง  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานอาคม  สําราญเนตรครับ 
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นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.1  ญัตติการขอกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือจัดซ้ือรถ
ขยะ จํานวน  3  คัน  ในกรอบวงเงินไม เ กิน  8 ,800,000  บาท  ทาน
ประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานก็คงทราบดีวาปญหาขยะเปนปญหาท่ีมีความ
จําเปนท่ีจะตองแกไขอยางเรงดวน  ซ่ึงถามวาขยะทุกวันนี้อาจมีการเก็บในปริมาณ
ท่ีลดลงอยางท่ีทานผูบริหารพูดก็จริงแตก็ยังตองเก็บอยูไมเต็มถังก็ครึ่งถัง  ไมใชวา
จะไมไดเก็บ  ถาถามวามีความจําเปนหรือไมท่ีจะซ้ือรถผมคิดวามีความจําเปน  
เพราะผมประสบปญหา  คือ  ทางชุมชนโทรศัพทมาถามผมวาทําไมถึงไมเก็บขยะ
ตอนเชา  ปกติรถขยะผมเขาใจวาตองเก็บท้ังเวลาเชาและเวลาเย็น  แตเม่ือวานนี้
ชุมชนเขาโทรมาถามวาทําไมเม่ือเชาถึงไมเห็นมาเก็บ  ผมจึงบอกเขาวาตอนเย็นคง
จะมาเก็บซ่ึงบางวันก็ไมเห็นมาเก็บ  ผมจึงโทรหาพ่ีสมชายซ่ึงทานบอกวารถขยะ
ชํารุด  เขาซอมอยูไมมีรถมาเก็บจะตองรอรถสายอ่ืนท่ีไมไดวิ่งในเขตนี้มาเก็บให  ยิ่ง
ถาเปนถังขยะใหญท่ีอยูหนาบานหากไมไดเก็บหลายวันก็จะมีการสงกลิ่นและเกิด
ปญหามากมายตามมา  ผมจึงอยากเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังทาน
ผูบริหารเพ่ือเปนขอมูลในการขอความเห็นใจวาปจจุบันมีรถขยะท้ังหมด  10  คัน  
เปนรถขยะอัดทาย  5  คัน  แบบเททาย  4  คัน  และแบบคอนเทนเนอร  1  คัน  
ขออนุญาตถามวารถขยะท่ีไมไดใชงานหรือเลิกใชงานแลวปจจุบันมีก่ีคัน  รถท่ีตอง
ซอมบอยและสมควรยกเลิกการใชงานมีก่ีคัน  และใชงานไดจริงก่ีคัน  หากสภาแหง
นี้ไมอนุญาตใหกูเงินเพ่ือขอจัดซ้ือรถขยะท้ัง 3 คัน  จํานวนเงิน  8,800,000  
บาท  ตามท่ีเสนอมารถท่ีมีอยูจะใชงานไดก่ีป  จะเกิดผลกระทบตอการทํางานของ
เทศบาลอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานจําลอง  ภูเตานาคครับ 

นางสาวจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางสาวจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.1  ญัตติการขอกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือซ้ือรถขยะ
จํานวน  2  คัน  และรถคอนเทนเนอรอีก  1  คัน  ดิฉันคิดวาเรื่องขยะมันเกิดจาก
ชีวิตประจําวันของเรา  เรื่องบางอยางอาจรอไดแตเรื่องการเก็บขนขยะมีความ
จําเปนอยางยิ่งเพราะขยะในเทศบาลของเราปจจุบันถึงจะลดอยางไรก็มีจํานวนมาก
เพราะประชากรของเราคอนขางเยอะ  หนวยงาน  หางสรรพสินคาท้ังหมดลวน
แลวแตเปนการสรางขยะท้ังนั้น  ตามท่ีดิฉันไดไปเปนจิตอาสาท่ีกองทุนขยะไดไปดู
ศูนยเครื่องจักรของสํานักการสาธารณสุขแลวเห็นปญหาของเขา  บางวันมี
ประชาชนโทรมา  เชน  สายทุงศรีเมือง  รถจะชํารุดและซอมแซมบอยมาก  บาง
วันก็สงสารเจาหนาท่ีเก็บรถขนขยะ  ถึงจะใชรถอีกประเภทแตก็ตองทําเพราะ
ประชาชนรองมา  ทานผอ.สํานักการสาธารณสุขก็ตองจัดรถออกไป  นาสงสารไมรู
จะเกิดอุบัติเหตุเม่ือไหร  และท่ีสําคัญไมมีถังท่ีจะรองรับและไมสามารถเก็บกลิ่นได  
สิ่งจําเปนท่ีสุดคือตอนนี้รถหลายคันจอดซอม  ใชเวลานานมากกวาจะซอมเสร็จ  
ทานคิดดูวาขยะในบานเราถาท้ิงไปก่ีวันมันจะเนา  ใชเวลาแค  3  วันก็เนาแลว  
ขยะจากหลายท่ีหลายสายทานคิดวารอไดหรือไม  ในสวนเรื่องการซ้ือไดหรือไมได
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ดิฉันเขาใจอยางนี้วา  การตั้งงบประมาณรายจายขออนุมัติในแผนสี่ปไดแตการขอกู
เงินดิฉันเขาใจวาไมจําเปนตองตั้งในแผนก็ไดเพราะเปนเรื่องของการกู  และสิ่ง
สําคัญท่ีสุด  คือ  เปนประโยชนกับประชาชนและเปนสิ่งจําเปนเรงดวนท่ีเราตอง
จัดการทุกวัน  ดิฉันจึงขอสนับสนุนในญัตตินี้  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.1  ญัตติการขอกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือซ้ือรถขยะ  
3  คัน  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  เรื่องอยางนี้ไมตองไปถามใครวาจําเปนหรือไม  
มันเปนเรื่องจําเปน  แตท่ีอภิปรายอยูมันคือความเหมาะสม  จังหวะ  หวงเวลาและ
การตั้งงบประมาณในการกูเงินในขณะท่ีเศรษฐกิจเปนอะไร  อยางไร  ทานไปถาม
ใครก็ไดทุกคนในสภาแหงนี้เขาก็วาจําเปนหมดเพราะเราก็เห็นกันอยูไมตอง
อภิปรายวาดีหรือไมดีอยางไร  แตปญหาอยูท่ี  1.  การกูเงิน  2.  การเขียนญัตติ  
ผมไมเขาใจท่ีทานเขียนมาวา  ขอ  1.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ตัวรถ
ชนิด  6  ลอ  เครื่องยนตดีเซล  มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา  240  แรงมา  
ตอนทายติดต้ังถังบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา  12  ลูกบาศก
เมตร  ราคาคันละ  3,500,000  บาท  2.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  
ตัวรถชนิด  6  ลอ  เครื่องยนตดีเซล  เชนเดียวกันแตมีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอย
กวา  130  แรงมา  ทําใหนึกภาพวากําลังแรงมาตางกัน  แตผมติดใจตรงท่ีวา
ตอนทายติดตั้งตูบรรทุกขยะมูลฝอย  ซ่ึงขอแรกบอกวาติดตั้งถังบรรทุกขยะมูลฝอย  
ตรงนี้หรือเปลาท่ีทําใหราคาแตกตางกัน  การเขียนญัตติแบบนี้ถามีภาพประกอบจะ
ดูดีมาก  ถาจะซ้ืออะไรสักอยางมันจะตองเห็นภาพ  จากท่ีผมดูตูรถขยะท่ีวิ่งอยูแถว
บานเรา  ตรงนี้มันขัดแยงระหวางถังกับตูจะใหผมไปดูตรงไหนวาเปนตูขยะหรือถัง
ขยะผมนึกภาพไมออก  แตถา  2  คันนี้แตกตางกันแคลานกวาบาททําไมไมซ้ือให
มันเทากันเลย  เอาแรงมา  240  แรงมาไปเลยท้ัง  2  คัน  ในเม่ือ  6  ลอ
เหมือนกัน  สิ่งนี้คือขอแตกตางท่ีผมตั้งขอสังเกต  สวนการซ้ือรถในรอบนี้เห็นทาน
ผูบริหารไดอภิปรายวาทานตั้งไวในแผนพัฒนาสี่ป  ขออนุญาตเอยนาม  ทาน    
บุญเส็ง  วิโรจนรัตนทานไดไปเปดดูก็เห็นวาตั้งไว  2  คัน  ถาถามวาทําไดหรือไม  
ก็อาจทําได  มีวิธีการทําแตถาถามวาสวยงามหรือไมก็คงไมสวย  ทานถามทาน  
สิทธิภรณไดเลยวาซ้ือ  10  คัน  ไดหรือไม  ทานก็ตอบวาไดแตอยากใหไดมาแบบ
ถูกตองทุกสิ่งทุกอยาง  ถาทานทํามาใหมก็ไมแน  2  คัน  คันละ  3 – 4 ลานก็ได
ใหดีไปเลย  ปญหาอีกอยางหนึ่งถาเราซ้ือรถมาอีก  3  คัน  แลวพนักงานจะเอา
จากไหน  ทุกวันนี้ก็ยังไมเพียงพอ  สงสารเขาครับ  ถามไดเลยรถขยะท่ีผานราน
ลายไทยกาฬสินธุรับเบี้ยเลี้ยง  100 บาท  ผมสงสารเขาแลวทานตองมาเพ่ิมภาระ
งานมันหลายอยางท่ีจะตามมา  เพราะฉะนั้นผมขอฝากทานประธานวาไมมีใครไม
เห็นดีดวยแตมันไมใชประเด็นท่ีวาดีหรือไมดี  แตเปนประเด็นตามท่ีกระผมได
อภิปราย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานกฤษฎา  เวียงวะลยัครับ 
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นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในญัตตินี้บาง
ทานอาจจะยังไมเขาใจ  กระผมในฐานะท่ีไดนั่งฟงพอสมควร  ผมมีความเขาใจแต
ไมทราบวาจะถูกหรือไม  คือ  รถขยะท่ีเราจะซ้ือมีท้ังหมด  3  ประเภทเปนรถขยะ
ขนาดใหญ  ซ่ึงรถขนาดใหญจะใชในถนนสายใหญสวนรถอีกคันจะเปนรถขนาดเล็ก
ท่ีใชเขาตามตรอก  ตามซอย  และอีกคันหนึ่งคือรถคอนเทนเนอร  ผมเคยปรากฏ
เห็นตามโรงเรียนหรือสถานท่ีราชการบางจุดท่ีเราไปตั้งรับขยะไว  ซ่ึงถาแยกเปน
ประเภทอยางนี้มันไมใชรถท่ีซ้ือซํ้ากัน  ผมไมทราบวาเพ่ือนสมาชิกจะเขาใจอยางท่ี
ผมเขาใจหรือไม  กระผมไมอาจทราบไดวาในหวงระยะเวลานี้เปนหวงระยะเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีเราจะซ้ือหรือไม  แตทุกคนตองยอมรับความเปนจริงวาสิ่งท่ีสํานักการ
สาธารณสุขขอมาเกิดจากความไมสะดวกในการทํางาน  ประชาชนเดือดรอนถึงทํา
เรื่องขอเสนอมา  บางทานท่ีบอกวาไมเห็นดวย  ใหซ้ือไมไดก็สุดแลวแตทานครับ  
แตในสวนตัวของกระผมถาเกิดคนทํางานขาราชการประจําจากสํานักการ
สาธารณสุขเขาเห็นวาถาไมมีอุปกรณพวกนี้เราจะเดินตอไปกันไมได  สวนตัว
กระผมเห็นวาสิ่งนี้เหมาะสมและเห็นสมควรใหอนุมัติซ้ือ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระ
ท่ี  5.1  ญัตติการขอกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล การพิจารณาญัตติ
ของสมาชิกสภาเทศบาลจะตองประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ซ่ึงหลักการและ
เหตุผลท่ีทานผูบริหารไดเสนอตอสภาแหงนี้มี  2  หนากระดาษ  ดวยหลักการ  
เหตุผลและสภาวะการเงินของเทศบาลในญัตติกอนท่ีมีการพูดวามีการชําระเงิน
ตลาดโตรุงเสร็จ  สมาชิกท่ีพิจารณาในวันนี้ไมอาจทราบได  เปนประเด็นหนึ่งท่ี
สมาชิกควรจะพิจารณาดวย  ประเด็นท่ี  2  เม่ือสักครูทานสมาชิกสภาเทศบาล  
ทานไดพูดวาเขาใจหรือไม  ผมเขาใจคลายกันครับ  ซ้ือ  3  คัน  รถ  6  ลอ  
เหมือนกันแตสเปคตางกันและราคาตางกัน  แตสิ่งท่ีตองพิจารณาคือท่ีสเปคตางกัน
นั้นคุณสมบัติของมันเปนอยางไร  รถเทศบาลเมืองกาฬสินธุถามวามีความ
จําเปนตองซ้ืออีกหรือไม  ผมคิดวามีความจําเปนควรจะตองซ้ือและจัดหาใหมีการ
บริการใหกับพ่ีนองประชาชน  เม่ือปท่ีผานมาถาจําไมผิดเราก็ไดซ้ือมา  1  คัน   
คันละ  3  ลานกวาบาท  วันนี้หากมีความจําเปนเรงดวนจริงๆ  ทางสํานักการ
สาธารณสุขเสนอกับผูบริหารแตเหตุใดผูบริหารไมเสนอในญัตติในการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  หรือมีความจําเปนจริงๆอีกประมาณ 1 
– 2 เดือน  ก็จะมีการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  แลว  
ผมยินดีดวย  แตผมไมใหซ้ือ  3  คัน  มีความจําเปนแบบไหน  จะซอมแบบไหนให
เสนอมาครับ  สมาชิกยินดีท่ีจะใหความเห็นชอบดวยตามความจําเปน  อีกประการ
หนึ่งการขอกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลนี้ขอวันนี้คงจะไมไดคงทราบกัน
ดี  แตหากทานเสนอไวในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  ปลายปก็คง
จะสามารถซ้ือไดแลวหากมีความจําเปนจริงๆ  หรือหากในปนี้ยั งไมหมด
ปงบประมาณยังมีอีกหลายโครงการท่ีเทศบาลยังไมไดทํา  หากมีเงินเขามาอีกทาน
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สามารถจะเสนอตรงนี้เหมือนหลายๆปท่ีขอใชจายงบประมาณเพ่ิมเติมได  ดวยการ
ท่ีคราวนี้เปนการขอกูเงินซ้ือรถขนขยะท้ัง  3  คัน  สิ่งท่ีทานทํา  ผมเชื่อวาทาน
ผูบริหารท่ีจัดการเก่ียวกับเรื่องสาธารณสุขในปจจุบันนี้ยังสามารถท่ีจะบริหาร
จัดการเก็บขยะในสวนนี้ไดอยู  แตการท่ีจะใชโอกาสนี้ในการขอกูเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล  จํานวน  8,800,000  บาท  เพ่ือมาซ้ือรถขยะท้ัง  3  คัน  ใน
คราวเดียว  ผมขอกราบเรียนวาผมไมเห็นชอบดวย  ยังไมเห็นสมควร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเพ่ิมเติม
อีกนิดหนึ่งท่ีผมไดอภิปรายวาไมมีรูปภาพทําใหนึกภาพไมออก  ขออนุญาตเอยนาม
ทานกฤษฎา  ทานก็พูดในแนวทางเดียวกันวานึกภาพไมออกวาจะเปนแบบไหน  
ผมขอถามทานประธานวาถาทานจะซ้ือรถสักคันมาใชสวนตัว  ทานจะไปซ้ือรุนไหน  
แรงมาเทาไหร  ทานจะฝากเงินเขาไปซ้ือเลยหรือไม  ทานตองเห็นกอนใชหรือไม  
ฝากไวใหพิจารณาดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญทาน     
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในสวนท่ีอภิปรายพอท่ีจะ
สรุปประเด็นได  ประการแรก  หากเปนรักษาการไมสมควร  ผมขอเรียนวาไมมี
กฏหมายหรือระเบียบใดบอกวาใหรักษาการมีแตคําสั่งของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติท่ีบอกวาใหปฏิบัติหนาท่ีตอไป  ไมใชรักษาการ  ถาเปนรักษาการเขาจะ
เขียนไวชัดเจนในกรณีท่ีคณะผูบริหารหมดวาระแลวจะมีการเลือกตั้ง  ชวงนั้นก็
จะตองใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาการและมีขอกําหนดวาหากปลัดเทศบาล
รักษาการแลวไมควรท่ีจะปฏิบัติอะไร  สวนใหญจะเปนเรื่องเก่ียวกับการเลื่อนข้ัน
เลื่อนตําแหนงซ่ึงเปนงานบุคคล  สวนการบริหารจัดการไมมีกฏหมายหรือระเบียบ
อะไรท่ีเขาจะมาโตแยงวาหากรักษาการทําไมได  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะผูบริหาร
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดอยูตอมาท้ังๆท่ีหมดวาระแลว นั่น
เปนไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ตามมาตรา 44  
ประเด็นท่ี  2  คือ  สถานะทางการเงิน  ประเด็นท่ี  3  คือ  ประเภทของรถ  
ประเด็นท่ี  4  คือ  เรื่องแผน  ประเด็นท่ี  5  คือ  เรื่องภาพ  ในแตละประเด็นผม
จะพูดเปนภาพรวมและจะใหทานผอ.สํานักการสาธารณสุขไดชี้แจงเพ่ิมเติม  ให
ทานรองปลัดอภิวัฒน  ปะกิทังไดชี้แจงเรื่องแผน  ผมไดเรียนตอท่ีประชุมไปแลววา  
เม่ือป  2559  ท่ีผานมา  สภาวะทางการเงินของเทศบาลโดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน
ของเราหมดภาระจํานวน  14  ลานบาท  ท่ีกูจากธนาคารออมสินมากอสรางตลาด
โตรุง  ยอดท่ีเรากู  คือ  14  ลานบาทแตยอดท่ีเราชําระปหนึ่งตกประมาณปละ 
ลานกวาบาท  เม่ือเราหมดภาระหนี้สินเราก็สามารถท่ีจะกูเงินไดอีกในวงเงิน  14  
ลานบาท  โดยไมเปนภาระการบริหารงานของเทศบาลในปตอๆไป  ผมมาพิจารณา
และไดสอดคลองกับผอ.สํานักการสาธารณสุขบอกวาอยากไดเครื่องมือในการ
บริการประชาชนใหสะดวกเพ่ิมข้ึนเพ่ือบริการประชาชนใหดียิ่งข้ึน  เพราะฉะนั้นใน
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สวนของสถานะการเงินและสภาวะเศรษฐกิจไมมีปญหาและยื่นยันวาผอนจาย     
ปละลานกวาบาท  กับท่ีจะเอาไปบรรจุในเทศบัญญัติแลวเอาเงินในเทศบัญญัติ
ออกมา  8  ลานกวาบาท  ทําใหโครงการท่ีจะไปทําถนนหนทางและทอระบายน้ํา  
ใหกับพ่ีนองประชาชนในชุมชนแทบจะไดนอย  ในปหนึ่งเรามีงบเก่ียวกับการ
กอสรางมาพัฒนาเก่ียวกับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคปละประมาณ  19 
– 20  ลานบาท  ถาหายไป  8,800,000  บาท  คงจะไมมีงบประมาณไปทํา
ใหกับพ่ีนองประชาชนและจะเปนปญหาหนัก  เพราะฉะนั้นเรามีชองทางกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลคือเงินของเราท่ีเราเอาไปฝากไวกับกองทุนและสามารถยืม
เงินของเรากลับคืนมาได  เขาใหเรากูไดหลายสิบเทา  ตอนนี้เทาท่ีผมทราบเรามีเงิน
ประมาณ  15  ลานบาท  ผมจะใหทานผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลอธิบายวาเปน
อยางไร  เงิน  15  ลานบาทเรากูเงินของเรากลับคืนมาและเสียดอกเบี้ยรอยละ  3  
ซ่ึงถูกกวาท่ีเราจะไปกูจากท่ีอ่ืน  ในสวนเรื่องรถคนละประเภทตอนท่ีทานผอ.สํานัก
การสาธารณสุขมาบอกวาอยากจะไดรถขยะใหม  ผมก็สอบถามและทานบอกวาจะ
เอามาแทนเนื่องจากรถท่ีมีอยูเปนรถประเภทเปดขางเททาย  ซ่ึงรถประเภทนี้ท่ีวิ่ง
อยูทุกวันไมมีรูปทานก็คงนึกออกจะตองยกขยะเขาไปเทซ่ึงทําใหขนไดนอย  แต
หากเปนรถไฮดรอลิกเอาขยะข้ึนขางลางและอัดขยะเขาไปจะเพ่ิมความจุในการเก็บ
ขนไดมาก  ทานก็ใหเหตุผลวาตอนนี้รถขยะเปดขางเททายเกาแลว  อายุการใชงาน  
25  ป  1  คัน  อายุการใชงาน  23  ป  1  คัน  อายุการใชงาน  21  ป  2  คัน  
ท้ัง  4  คันมีอายุการใชงาน  20  ปข้ึนไปท้ังหมด  แลวขอ  2  ท่ีทานซ้ือรถขยะ
ขนาดเล็ก  ความจุ  6  ลูกบาศกเมตร  ก็เพ่ือท่ีท่ีจะเอามาแทนพวกนี้สวนรถขนาด
ใหญก็จะทําใหเราประหยัดถาเราเก็บขนขยะเขาไปเยอะๆอัดเขาไปแนนๆแทนท่ีเรา
จะใชรถ  2  คัน  ก็จะใชรถเพียงแคคันเดียว  ถาลักษณะอยางนี้จะสะดวกแลวยิ่ง
เปนรถเปดขางเททายท่ีผอ.สํานักการสาธารณสุขทานบอกวาคนงานของเราจะตอง
ยกถังขยะข้ึนไปเหนือศรีษะเพ่ือท่ีจะใหคนขางบนเทลงไปแลวมันสูง  ไมสะดวก  ถา
เราใชรถอัดทายเราสามารถเทตรงดานลางแลวจะมีเครื่องอัดไฮดรอลิกอัดเขาไปให
แนน  นี่เปนเหตุผลท่ีทางสํานักการสาธารณสุขเขาเสนอข้ึนมาและผมก็เห็นดีดวย  
ถาหากจะเปลี่ยนรถขยะท่ีขนไปธรรมดาใหเปนรถอัดขยะใหสะดวกข้ึนสามารถอัด
และขนขยะไดมากข้ึน  คันหนึ่งอาจชดเชยไปไดถึง  2  คัน  สําหรับรถท่ีใชอยูแลว  
ในสวนรถ  20  กวาปข้ึนไป  ทานผูมีเกียรติครับตั้งแตรถของทานเองทานก็คงไม
อยากใช  แตของเราก็ซอมไปเรื่อยๆ  ท่ีใชงานไมไดจริงๆมีอยู  1  คัน  รถท่ีมีอายุ
การใชงาน  20  ป  จะตองซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอและหากชํารุดก็ตองเขาซอม
และในชวงนั้นรถก็ไมไดออกไปบริการประชาชน  นั่นคือเหตุผลท่ีทางสํานักการ
สาธารณสุขขอซ้ือประเภทรถ  3  ประเภท  คือ  1.  ประเภทรถอัดทายขนาดใหญ  
2.  รถอัดทายขนาดกลางถึงขนาดเล็ก  3.  รถคอนเทนเนอร  ซ่ึงรถคอนเทนเนอร
เราใชงานมาแลว  15  ป  ซ่ึงทานผอ.สํานักการสาธารณสุขบอกวาถาวันไหนท่ีได
ซอมไปขนถังคอนเทนเนอรก็ไมไดตองท้ิงถังคอนเทนเนอรเอาไวและเปนปญหา
อยางท่ีทานจําลองไดพูดวาถาท้ิงไวแลวคางคืนมันจะสงกลิ่น  หากเรามีรถคอนเทน
เนอรมาเปนตัวเสริมหรือตัวชวย  หากรถท่ีมีอายุการใชงาน  15  ป  เขาซอมเราก็
สามารถเอารถคันนี้มาวิ่งได  ไมไดเพ่ิมคนขับหรือเพ่ิมพนักงานเพราะทานบอกผม
วาจะเอามาแทนกับรถท่ีใชงานมานานแลวประมาณ  20  ปข้ึนไป  ในสวนเรื่อง
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แผน  ไมมีปญหาการท่ีเราใสแผนเอาไวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  วาจะซ้ือรถ
ขยะ จํานวน  2  คัน  แตพอมาปนี้เรามีสถานะการเงินท่ีดีข้ึน  มีการชําระหนี้หมด
ไปแลว  จํานวน  14  ลานบาท  แลวเราจะกูใหมรวมท้ังของสํานักการสาธารณสุข
และสํานักการชาง  จํานวน  12  ลานบาท  ไมไดเกิน  14  ลานบาท  เปนเรื่อง
ความตองการเครื่องไมเครื่องมือของพนักงาน  ขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีอยากจะ
ไปบริการประชาชน  เราสามารถทําได  ถึงแมวาแผนจะระบุไว  2  คัน  แตเรา
สามารถซ้ือ  3 - 4  คันไดหากวาเรามีเงิน  เรื่องแผนผมจะใหทานรองอภิวัฒน    
ปะกิทังเปนผูชี้แจง  ในสวนเรื่องไมมีภาพ  ถาเอาภาพมาเวลาไปจัดซ้ือจัดจางแลว
ไมไดตามภาพท่ีปรากฏใหดูหากวาซ้ือไมไดก็คงจะเปนเรื่องอีกวาไมซ้ือตามภาพท่ี
เอามาโชว  การจัดซ้ือจัดจางเราจะจัดซ้ือตามสเปคงานพัสดุซ่ึงจะใหทานผอ.สวน
จําลองเปนผูชี้แจงวาเม่ือประกาศเปนพัสดุเราก็จะบอกสเปควาเปนแบบไหน  
อยางไร  แตหากคนท่ีประมูลไดไมมีรถตามภาพก็คงจะมีปญหาเกิดข้ึนวานายกและ
คณะผูบริหารไมซ้ือตามภาพเพราะฉะนั้นเราจึงเอาคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุมในการประกอบการกู  ดังนั้น  ผมขอ
อนุญาตใหผอ.สาธารณสุข  ทานรองปลัดอภวิัฒน  ปะกิทังท่ีดูแลเรื่องแผนและทาน
ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลท่ีเปนผูดูแลเก่ียวกับเงินกองทุนกสท. เปนผูอธิบายครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ขออนุญาตเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีทานสงสัยวาทําไมไมตั้งงบประมาณรายจายประจําปก็เพราะชวง
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป  เราก็เห็นอยูวารถซอมบอยแตเนื่องจากแผนชุมชน
ท่ีเขามาประชาชนมีความตองการท่ีจะทําถนนและทอระบายน้ํา  ทางคณะผูบริหาร
จึงบอกวาหากรถยังใชงานไดอยูก็ใหซอมใชไปกอน  และเม่ือตั้งงบประมาณเสร็จรถ
ก็มาชํารุดในปนี้  หลังจากตั้งงบประมาณแลวมีรถเททายคันหนึ่งท่ีซอมไมไดเลย  
ประชาชนไมอดทนรอท้ิงขยะ  ถาอดทนรอไดเราก็อดทนรอซ้ือไดเหมือนกัน  ดิฉัน
ถือวาดิฉันไดทําหนาท่ีแลวท่ีเสนอมา  หากทานไมใหซ้ือก็จะบอกกับทางประชาชน
วาขอซ้ือแลวแตไมไดรับการอนุมัติใหซ้ือ  หากถามวาสรางภาพหรือไม  ถาลด
ปริมาณขยะแลวทานซ้ือรถขยะเพ่ิม  คันใหญคือเราซ้ือทดแทน  แตคันเล็กเราซ้ือไว
เพราะถึงเราจะลดปริมาณขยะไดแตขยะเราก็ยังตองเก็บอยูแตในขณะเดียวกัน
ประชาชนก็สรางบานเรือนตามตรอก  ซอก  ซอย  มีหางสรรพสินคาแม็คโคร
เพ่ิมข้ึน  เขตเก็บขยะก็ตองขยายข้ึนไปตามการเจริญเติบโตของเมืองไมสามารถท่ี
จะหยุดยั้งการขยายตัวของเมืองได  รถเททายท้ังหมด  4  คัน  ชํารุดท้ังหมด
สามารถซอมและพอใชงานไดมี  3  คัน  อีกหนึ่งคันไมสามารถซอมได  จะตองรอ
คันอ่ืนเอาไปสลับวิ่ง  และรถอัดทายคันหนึ่งท่ีมีอายุการใชงาน  15  ป  จะตอง
ซอมบอยหากทานไมอนุมัติใหซ้ือวันนี้จะทํางานไดหรือไม  ทางเราก็สามารถทําได
เทาท่ีทําได  ไดแคไหนก็เอาแคนั้นเพราะเราไมสามารถท่ีจะทําเต็มศักยภาพได
เพราะวัสดุอุปกรณชํารุด  นี่คือขอชี้แจงวาทําไมถึงไมตั้งในงบประมาณเพราะตอน
นั้นยังสามารถใชงานไดอยู  และท่ีทานถามเพ่ิมเติมวาทําไมตองมาขอซ้ือตอนนี้ก็
เพราะตอนนี้ตรวจสอบงบประมาณ  ในสวนท่ีทานคิดวางบประมาณจะทวม
สถานการณทานก็ไดยินรัฐบาลออกขาวอยูแลววาสถานการณเงินอุดหนุนของทาง
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ทองถ่ินเปนไปไมไดท่ีจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนสามารถทวมแลวมาตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมได  กวาจะถึงปงบประมาณหนาอีกก่ีเดือน  ขยะเราก็คงรอ
ไมไดอีกเหมือนเดิมนี่คือปญหาและขอชี้แจงเพ่ิมเติมวาทําไมถึงเอามาชวงนี้  สวน
ทานจะใหหรือไมใหก็สุดแลวแตทานเพราะดิฉันมีหนาท่ีเสนอใหเห็นปญหาวา
เจาหนาท่ีทํางานมีปญหาแลวทานไมใหซ้ือก็จะบอกกับประชาชนวาขอแลวแตทาน
ไมใหซ้ือ  ในสวนท่ีประชาชนขอมาคืออยากใหเราเก็บขยะตรงเวลาตามท่ีทาน
สมาชิกสภาไดแจงวาทําไมถึงไมมาตรงเวลาก็เพราะรถของเราชํารุด  ในสวนรถขยะ
อัดทายท้ัง  2  คัน  ท่ีมีขนาดตางกัน  คือ คันหนึ่งความจุไมนอยกวา  12 
ลูกบาศกเมตร  และอีกคันความจุไมนอยกวา 6  ลูกบาศกเมตร  คันเล็กเราจะใชวิ่ง
ตามตรอก  ซอก  ซอย  เพ่ือความสะดวก  และในสวนเรื่องคนจะตองเพ่ิมหรือไม  
ปกติแลวรถขนถังคอนเทนเนอรมีคนขับอยูแลว  2  คน  เพราะตองสลับเวลาวิ่งกัน  
และตองมีวันหยุด  หากเราซ้ือรถขยะอัดทายคันหนึ่งมาทดแทนรถขยะท่ีจอดตาย
สนิทในตอนนี้ก็จะลดคนงานทายรถได  1  คน  เพราะรถขยะแบบเททายจะตองมี
อีกคนหนึ่งยืนขางบน  หากเราซ้ือก็ไมจําเปนตองมีคนยืนบนนั้นแลว  และอีก  3  
คันจะตายสนิทเม่ือไหรเราก็ไมรู  หากไมสามารถท่ีจะหามาสํารองไดตอนนี้เราก็คง
ปฏิบัติงานไดเทาท่ีเราสามารถทําได  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองปลัดอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 

นายอภิวัฒน  ปะกทิัง  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนซ่ึงในแผนไมสามารถท่ีจะระบุไดวาจะทําอะไรบาง  
ซ่ึงเวลาท่ีเราทําจริงๆจะตองข้ึนอยูกับยอดเงินวาจะปรับลดอยางไร  ในแผน
งบประมาณเปนเพียงแคการประมาณการเทานั้น  แตในงบประมาณท่ีจะซ้ือจริงท้ัง
จะซ้ือและกูตองเปนราคาจริงเทานั้น  รถขยะเปนครุภัณฑตางๆท่ีจําเปนในการใช
งาน  มีขอหนึ่งท่ีบอกวา  ในการจัดซ้ือครุภัณฑตางๆในสิ่งท่ีจําเปนตามท่ีเห็นสมควร  
เราเอาตัวนี้มาเพ่ิมไดเพราะสอดคลองกันครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม
เก่ียวกับงบสถานะการเงินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ณ  ปจจุบัน  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีเงินฝากกับกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลอยูท่ี  15  ลานบาท  เงินงบ
พัฒนาเฉลี่ย  3  ป ยอนหลัง  ในป  2557 - 2559  ประมาณ  28  ลานบาท  มี
เงินสะสมจํานวน  22  ลานบาท  เงินทุนเงินสํารองสะสม  จํานวน  31  ลานบาท  
รวมเปนเงินสะสมท้ังสิ้น  53  ลานบาท  จากหลักเกณฑการสงชําระหนี้  ณ  
ปจจุบันของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรามีหนี้คงเหลืออยูท้ังหมด  41  ลานบาท  
และสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยอยูท่ีประมาณปละ  11  ลานบาท  หลักเกณฑ
และสิทธิของการกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเขาบอกวาเทศบาลมีสิทธิ
ท่ีจะกูเงินไดไมเกิน  10  เทาของเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  นั่นก็คือ
เราสามารถกูไดไมเกิน  150  ลานบาท  ในสวนวงเงินการชําระหนี้  อปท.ท่ีมีงบ
พัฒนาเฉลี่ย  3  ปยอนหลังไมเกิน  30  ลาน  ของเราอยูท่ี  28  ลานบาท  เขาให
ชําระหนี้ไดไมเกิน  70 %  ของงบพัฒนาเฉลี่ย  นั่นคือเราสามารถท่ีจะสงชําระหนี้
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เงินตนพรอมดอกเบี้ยไดไมเกินปละ  19  ลานบาท  ซ่ึงปจจุบันเราสงชําระปละ  
11  ลานบาท  ถารวมกับเงินกูใหมท่ีเราตองชําระนาจะไมเกิน  1,800,000  
บาท  รวมแลวประมาณ  13  ลานบาท  ซ่ึงพอท่ีเราจะสงชําระหนี้ไดเม่ือเทียบกับ
สิทธิและงบประมาณท่ีเราสามารถสงได  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีไดฟง
ประเด็นอยูท่ีวารถท่ีเราจะขอกูซ้ือเปนรถท่ีจะซ้ือมาทดแทนและรถท่ีมีอยูมีคา
บํารุงรักษามากเกินไป  ประเด็นมีเพียงแคนี้  ผมขอเสนอปดการอภิปรายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ยังปดการ
อภิปรายไมไดเพราะจากท่ีทานผอ.กองฝายตอบคําถามยังมีประเด็นท่ีไมเขาใจกอน
จะมีการตัดสินใจ  อยางเชน  ประเด็นท่ีทานจะจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  (ตูคอนเทนเนอร)  สรุปแลวก็เพ่ิงทราบวาจะซ้ือมาแทน
คันเกา  ผมก็คิดวามีอยูแลวเพราะในญัตติไมไดบอกวาจะซ้ือมาแทนคันเกา  แตพอ
ตอบคําถามและชี้แจงถึงบอกวาจะเอามาแทนคันเกา  นี่คือขอแตกตาง  และอีก  3  
คันท่ีจะซ้ือมาคันเล็กใชเขาซอยและคันใหญใชบนถนนใหญผมก็เขาใจ  แตราคาท่ี
เขียนไวเลยวาคันแรกราคา  3,500,000  บาท  คันท่ี  2  ราคา  2,200,000  
บาท  คันท่ี  3  ราคา  3,100,000  บาท  รูราคาแตไมรูวารถเปนอยางไร  แลว
คุณไปรูราคาไดอยางไร  ผมจึงอยากเห็นภาพ  แนนอนครับหากเห็นภาพแลวทาน
เอามาไมตรงผมรองแน  แตในลักษณะอยางนี้ทานบอกวาถาไมมีการอนุมัติใหทาน
จะไปบอกประชาชนวาสภาไมให   รบกวนบอกชื่อผมดวยวาผมกมลพันธุ            
จีระสมบัติ  ไมใหเพราะเงินท่ีจะมาทําตรงนี้ผมก็อยากรูเหมือนกันวาถาไมไดรถ  3  
คัน  ขยะจะลนเมืองและทํางานตอไมได  และผมก็อยากรูเหมือนกันวาเงิน  8  
ลานบาท  ถาเอาไปทําถนนตามตรอก  ซอก  ซอย  ทํารางระบายน้ํา  ประชาชนจะ
เลือกซ้ือหรือเลือกทําอะไร  ซอยทุงศรีเมืองหลังหมูบานเบญจวรรณเขารองขอมา  
ซอยทานผูวาราชการจังหวัดนครพนมอยูคุมหวยทานก็รอมาไมรูก่ีสิบปเพราะอยาก
ไดเงินไมถึงแสนถึงลานบาท  แตรถขยะผมไมเคยไดรับการรองเรียนไดยินเพียงแค
ทําไมรถขยะถึงไมเขา  โทรหาทานผอ.ทานก็จัดการก็ไมเห็นสงกลิ่นเหม็นเนาท่ีไหน  
ถาถามวาปงบประมาณตั้งก็ไดเงิน  8  ลานบาททําตรอก  ซอก  ซอยหมดแลวมัน
ไมพอครับ  เงิน  8  ลานบาท  จะซ้ือรถตูซ้ืออะไรก็ยังซ้ือได   ซ้ือ  1  คัน ก็แค  
1,000,000 – 2,000,000  กวาบาท  ใหทยอยซ้ือไปทําเขามาใหม  2  คันนี้จะ
ยกมือเลยก่ีลานบาทผมก็จะยก  ตูคอนเทนเนอรซ้ือเขามาทดแทนใชหรือไมผมก็จะ
ไดทราบ  ในญัตติไมมีบอกวาซ้ือมาทดแทดคันเกาเพ่ือท่ีจะนําคันเกาไปประมูลขาย
นําเงินเขาเทศบาล  จะมองเห็นภาพชัดเจนแตนี่เพ่ิงมาบอกวาจะซ้ือมาแทนคันเกา
แลวจะตัดสินใจไดอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญทาน     
นายกเทศมนตรีครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การเขียนญัตติ  เรื่อง  คือ  
การขอกู  เม่ือกูมาแลวสภาจะอนุมัติหรือไมนั่นเปนไปตามระเบียบ  หากอนุมัติเราก็
จะไปจัดซ้ือมาและบริหารในทรัพยากรท่ีเรามี  ผูท่ีใชคือสํานักการสาธารณสุขเขาก็
คิดวาในสวนท่ีพอใชไดก็ใหใชไปกอน  หากใชไมไดเม่ือไหรเราก็จะเอารถใหมเขาไป
แทน  แตหากเราบอกวาจะเอาใชไปแทนก็คงวาซ้ือมาแลวคันเกาก็ตองใชไมไดคง
จะเปนเรื่องอีก  เพราะฉะนั้นความจําเปนในญัตติท่ีเขียนไววาขอกู  ก็คือขอกู  
อยากไดอะไรก็เปนไปตามสเปคเพราะการจัดซ้ือจัดจางไมไดบอกวาประกาศจัดซ้ือ
จัดจางตามรูปท่ีเห็น  ประกาศจัดซ้ือจัดจางตองการซ้ือรถขนาดเทานั้น  เทานี้  
ตามสเปคท่ีเขากําหนดเพราะฉะนั้นเรื่องรูปจึงไมใชท่ียึดติดแตสเปคเปนสเปคท่ีมี
มาตรฐานท่ีทางโรงงานเขาผลิต  สวนรูปลักษณของรถก็ตองแลวแตบริษัท่ีเขาจะ
ผลิต  เขาจะออกแบบลักษณะอยางไรเรากําหนดไมไดแตสเปคจะอยูท่ีเขามา
ประมูล  ถาเขาประมูลราคาไดเขาก็จะตองสงในสิ่งท่ีเขามี  รถแขนยาวแม็คโครแต
ละยี่หอก็ยังมีรูปลักษณท่ีไมเหมือนกันแตสิ่งท่ีเราจัดซ้ือจัดจางเราจะเอาสเปคท่ีเรา
ตองการไปกําหนด  แลวท่ีเขียนกูมาตลอดทุกครั้งท่ีเคยกูก็เขียนแบบนี้  ในสวนท่ี
บอกวาทําไมไมบรรจุในเทศบัญญัติก็ชี้แจงแลววาเงินตามเทศบัญญัติท่ีเราจะ
ประมาณการไว  หากเอา  8,800,000  บาท  เขาไปจากงบโครงสรางพ้ืนฐานแต
ละปท่ีเราจัดซ้ือจัดจางประมาณ  18 -  21  ลานบาทหากตัวนี้เขาไปก็จะทําใหเรา
ทําโครงการใหกับชาวบานไมได  ก็คิดเหมือนกันวาเราเอาโครงสรางพ้ืนฐานใหกับ
ชาวบานกอนสวนเรื่องรถในกรณีท่ีสภาวะการเงินหนี้สินลดเราจึงขอกูซ้ืออยางท่ีทํา
อยูทุกวันนี้  ขอกูซ้ือมาทดแทนกับหนี้ตลาดโตรุงท่ีเราจายไปหมดแลว  ทานผอ.
สวนจําลองไดชี้แจงไปแลววาหากเราขอกูเราจะจายผอนชําระปละ  1  ลานกวา
บาท  ซ่ึงกอนหนานี้เราก็ผอนจายปละ  1  ลานกวาบาทเหมือนเดิม  ไมไดเปน
ภาระกับทางการเงินของเทศบาลเลย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ            
ทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครูท่ีผม
อภิปรายวาควรเสนอญัตติในงบประมาณรายจายประจําปนั้น  ผมไมไดบอกวาจะ
เปนการเสนอ  จํานวน  8,800,000  บาท  ผมยินดีตามความจําเปนของสํานัก
การสาธารณสุข  หากมีการเสนอมาซ้ือสักคันในราคา  3  ลานบาท  ในอดีตท่ีผาน
มาก็มีการอนุมัติเห็นชอบในการจัดซ้ือจัดจางอยูแลว  ไมเห็นดวยท่ีจะใหซ้ือท้ัง  3  
คันตั้งแตตนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครู
ทานรองปลัดอภิวัฒนยังไมไดอธิบายเรื่องแผนเลยวาแผนเราไมมีแลวเราจะเพ่ิม
แผนไดอยางไร  หรือเพ่ิมทีหลังได  ความจริงเปนอยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานรองปลัดอภิวัฒนทานไดอธิบายไปแลวครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ถาอธิบายไปแลวก็ไมเปนไรครับ  จากเม่ือสักครูท่ีทานคณะ
ผูบริหารไดพูดวาในเม่ือทําตรอก  ซอก  ซอย  ใหกับชาวบานชุมชน  จริงครับสวน
หนึ่งตองเอาไปทําใหชุมชน  แตอีกสวนหนึ่งถาเรามีความจําเปน  ขออนุญาตเอย
นามอยางท่ีทานตอชาติ  ฆารไสว  ทานบอกวาใหยื่นในเทศบัญญัติงบประมาณของ
เรา  มีความจําเปนคันไหนก็ใหยื่นมาแลวเราก็ตัดสาธารณูปโภคนี้ออก  เพราะ
ตอนนี้ผมติดตามแผนในวาระอ่ืนๆจะมีอยูวาการกอสรางถนน  การกอสรางรอง
ระบายน้ํายังไมไดดําเนินการอีกประมาณ  30  กวาโครงการ  ทําไมถึงชา  เรา
อนุมัติเงินไปทําถนนและรองระบายน้ํายังทําไมไดเลยเพราะฉะนั้นทําไมเราจะแบง
เอาอีกสวนหนึ่งมาซ้ือรถขยะไมได  สิ่งนี้เปนสวนหนึ่งท่ีเราสามารถทําไดเพราะการ
ทําถนนและทอระบายน้ําชาทุกป  เกือบจะสิ้นปถึงทําไดหมดทุกโครงการแตถามวา
ชาหรือไม  ชาท่ีสุด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญทาน     
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เหตุผลอยากจะเรียนนิด
หนึ่งวาเม่ือเราตั้งเทศบัญญัติเราจะตั้งไป  200 – 300  ลานบาท  และเราจะตอง
รูหมวดอุดหนุนท่ีเราไดและงบประมาณท่ีเราจะจัดเก็บได  ไมใชพอเริ่มตน
ปงบประมาณแลวเราจะมีเงิน  200 – 300  ลานบาท  มาบริหารเลย  รัฐบาลจะ
จัดสรรโอนมาใหเราแตละครั้งถามีเงินเราก็ทําไดทันที  นี่คือเหตุผลท่ีทําไมเราตอง
รอ  ผมอยากจะเข็ญแทบตายเรื่องถนนหนทางและทอระบายน้ําแตเงินรัฐบาลยังไม
โอนมาใหเราก็ทําไมได  จะเอาเงินท่ีไหนไปทําถารัฐบาลยังไมโอนมา  ท่ีรอก็เพราะ
รองบประมาณแตถาเรากูเราก็กูเงินของเราเองซ่ึงเปนหนวยงานของ ก.ส.ท.  ซ้ือได
กอนสิ้นปแนนอน  แตหากบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณจะตองรอ  บางครั้ง
จนถึงสิ้นปเงินเขามาไมครบท่ีประมาณการเอาไวตองมาตัดโครงการออกไปทําไมได  
แตถาเงินมาเกินกวาโครงการท่ีมีเอาไวถึงจะเอาเงินกอนนั้นมาทําเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติม  แตเทาท่ีผานมายังไมเคยมีเงินเกินจากทางรัฐบาลใหมาเลย  ผมคิดวาคง
ชี้แจงไดเขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองขอกูแลว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายชี้แจงเชิญครับ  ขอเชิญ           
ทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การท่ีมีรถ  3  
คันนี้ผมเชื่อวายังไมสามารถท่ีจะจัดเก็บขยะจากเมืองกาฬสินธุไดหมด  ทําไมทาน
ไมทําโครงการเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องขยะใหหมดสิ้นไป  อยางเชน  โครงการ
ชุมชนปลอดถังขยะจะไดมีความยั่งยืนและใหสมกับท่ีทานไดถวยรางวัลเรื่องเมือง
ปลอดถังขยะ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือทางฝายบริหารไดเสนอญัตติเขามาและไดนําเสนอแลว  ทาน
สมาชิกไดอภิปรายอยางแพรหลายและทางฝายเจาหนาท่ีหรือพนักงานเทศบาลได
ชี้แจงขอสงสัยในทุกประเด็นแลว  ผมขอปดการอภิปรายและผมขอถามมติท่ี
ประชุมวาทานใดอนุญาตใหกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  จํานวน  3  
รายการ  เปนเงินจํานวน  8,800,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  
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กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุญาตจํานวน  9  ทาน)  9  เสียง  (ไมอนุญาตจํานวน  9  
ทาน) 9  เสียง  งดออกเสียง – ไมมี -  เม่ือผลการนับคะแนน  9  ตอ  9  เสียง  
จะตองใหประธานสภาชี้ขาด  ผมเห็นควรอนุญาตใหกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลอีก  1  เสียง  รวมเปน  10  เสียง  ถือวาท่ีประชุมอนุญาตใหกูเงินจาก
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ดวยมติ  10  ตอ  9  เสียง  ตอไปเปนระเบียบ
วาระท่ี  5.2  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (สํานักการ
ชาง)  ผมขออนุญาตนัดประชุมเวลา  13.30 น.  ครับ 

5.2  เร่ือง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
(สํานักการชาง) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือทานสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมตอจากชวงเชา  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกู
เ งินจากเ งินทุนส ง เสริม กิจการเทศบาล  (สํ านักการช าง )   ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติขออนุญาต       
กู เ งินจากเ งินทุนส ง เสริม กิจการ เทศบาล   ด วยเทศบาลเ มืองกาฬสินธุ                      
โ ด ย น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี ข อ เ ส น อ ญ ัต ต ิข อ อ น ุญ า ต ก ู เ ง ิน จ า ก ส ํา น ัก ง า น เ ง ิน ท ุน ส ง เ ส ร ิม
ก ิจ ก า ร เท ศ บ า ล   (ก .ส .ท .)  เพ ื่อ จ ัด ซ ื้อ ร ถ บ ร ร ท ุก  (ด ีเ ซ ล )  เ ป น เ ง ิน  3 ,9 0 0 ,0 0 0  บ า ท  
(ส า ม ล า น เก า แ ส น บ า ท ถ ว น )   โ ด ย ม ีห ล ัก ก า ร แ ล ะ เห ต ุผ ล   ด ัง น ี้  ห ล ัก ก า ร   เ ท ศ บ า ล
เม ือ ง ก า ฬ ส ิน ธ ุ  ม ีค ว า ม จ ํา เ ป น ต อ ง จ ัด ซ ื้อ ร ถ บ ร ร ท ุก  (ด ีเ ซ ล )  เพ ิ่ม เต ิม   เพ ื่อ ใ ช บ ร ิก า ร
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร บ ํา ร ุง ร ัก ษ า ท า ง แ ล ะ ส ะ พ า น  ,  ง า น ด ูแ ล ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ  ,  ง า น จ ัด
ส ถ า น ท ี่แ ล ะ ไ ฟ ฟ า ส า ธ า ร ณ ะ   ซ ึ่ ง ป จ จ ุบ ัน ป ร ิม า ณ ง า น ข อ ง เ ท ศ บ า ล ไ ด  เ พ ิ่ม ข ึ้ น   
เท ศ บ า ล จ ะ ต อ ง บ ร ิก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น เข ต เท ศ บ า ล   พ ื้น ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ  จ ํา น ว น  ๑ ๖ .๙ ๖  
ต า ร า ง ก ิโ ล เ ม ต ร   ต า ม อ ํา น า จ ห น า ท ี่ใ ห ค ร อ บ ค ล ุม เ ข ต พ ื้น ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ   เ พ ื่อ เ พ ิ่ม
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใน ก า ร บ ร ิก า ร ป ร ะ ช า ช น   จ ํา เป น จ ะ ต อ ง ซ ื้อ ร ถ บ ร ร ท ุก  (ด ีเ ซ ล )   จ ํา น ว น   
2   ค ัน   ใ น ก ร อ บ ว ง เ ง ิน ไ ม เ ก ิน   3 ,9 0 0 ,0 0 0  บ า ท  ( ส า ม ล า น เ ก า แ ส น บ า ท ถ ว น )       

ม ีร า ย ก า ร   ด ัง น ี้  1.  ร ถ บ ร ร ท ุก  (ด ีเซ ล ) ข น า ด  6  ต ัน  6  ล อ   ป ร ิม า ต ร ก ร ะ บ อ ก ส ูบ ไ ม 
ต ่ํา ก ว า  6 ,0 0 0  ซ ีซ ี  ห ร ือ ก ํา ล ัง เ ค ร ื่อ ง ย น ต ส ูง ส ุด ไ ม ต ่ํา ก ว า  1 7 0  ก ิโ ล ว ัต ต  ( แ บ บ
ก ร ะ บ ะ เ ท ท า ย )  ข น า ด ค ว า ม จ ุไ ม น อ ย ก ว า  4   ล ูก บ า ศ ก ห ล า   น ้ํา ห น ัก ข อ ง ร ถ ร ว ม
น ้ํา ห น ัก บ ร ร ท ุก ไ ม ต ่ํา ก ว า  1 2 ,0 0 0  ก ิโ ล ก ร ัม   พ ร อ ม ก ร ะ บ ะ แ ล ะ เค ร ื่อ ง ป ร ับ อ า ก า ศ   
จ ํา น ว น  1  ค ัน   ร า ค า  1 ,9 8 0 ,0 0 0  บ า ท  (ห น ึ่ง ล า น เ ก า แ ส น แ ป ด ห ม ื่น บ า ท ถ ว น )  

ต า ม ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ค ร ุภ ัณ ฑ   2.  ร ถ บ ร ร ท ุก  (ด ีเ ซ ล )  ข น า ด  6  ต ัน   6  ล อ   ป ร ิม า ต ร
ก ร ะ บ อ ก ส ูบ ไ ม ต ่ํา ก ว า  6 ,0 0 0  ซ ีซ ี  ห ร ือ ก ํา ล ัง เ ค ร ื่อ ง ย น ต ส ูง ส ุด ไ ม ต ่ํา ก ว า  1 7 0  
ก ิ โ ล ว ัต ต   ( แ บ บ ก ร ะ บ ะ เ ห ล ็ก )  น ้ํ า ห น ัก ข อ ง ร ถ ร ว ม น ้ํ า ห น ัก บ ร ร ท ุก   ไ ม ต ่ํ า ก ว  า  
1 2 ,0 0 0  ก ิโ ล ก ร ัม  พ ร อ ม ก ร ะ บ ะ แ ล ะ เ ค ร ื่อ ง ป ร ับ อ า ก า ศ   จ ํา น ว น   1   ค ัน  ร า ค า  
1 ,9 2 0 ,0 0 0   บ า ท  ( ห น ึ่ง ล า น เ ก า แ ส น ส อ ง ห ม ื่น บ า ท ถ ว น )  ต า ม ร า ค า ม า ต ร ฐ า น
ค ร ุภ ัณ ฑ   ร ว ม  2  ร า ย ก า ร   เป น เง ิน  3 ,9 0 0 ,0 0 0  บ า ท   (ส า ม ล า น เก า แ ส น บ า ท ถ ว น )  

เห ต ุผ ล   เ ท ศ บ า ล เ ม ือ ง ก า ฬ ส ิน ธ ุม ีอ ํา น า จ ห น า ท ี่ใ น ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
บ ํา ร ุง ร ัก ษ า ท า ง แ ล ะ ส ะ พ า น  ,   ง า น ด ูแ ล ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ,  ง า น จ ัด ส ถ า น ท ี่แ ล ะ ไ ฟ ฟ า
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ส า ธ า ร ณ ะ   ข ณ ะ น ี้ม ีร ถ บ ร ร ท ุก ใ ช ง า น   จ ํา น ว น  4  ค ัน   ซ ื้อ เ ม ื่อ ป   พ . ศ .  2 5 1 9   
จ ํา น ว น  2  ค ัน   แ ล ะ ซ ื้อ เม ื่อ ป  พ .ศ . 2 5 4 0  จ ํา น ว น  2  ค ัน   ร ถ ส ว น ให ญ ม ีอ า ย ุก า ร ใ ช 
ง า น น า น ป ร ะ ส บ ป ญ ห า ด า น เค ร ื่อ ง ย น ต   ท ํา ง า น ห น ัก   ม ีส ภ า พ เก า ม ีอ า ย ุก า ร ใ ช ง า น ส ูง   
ช ํา ร ุด บ อ ย ค ร ั้ง   ท ํา ใ ห ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใน ก า ร ท ํา ง า น ล ด ล ง ต ล อ ด จ น ท ํา ใ ห เท ศ บ า ล เม ือ ง
ก า ฬ ส ิน ธ ุต อ ง ส ิ้น เป ล ือ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร บ ํา ร ุง ร ัก ษ า ซ อ ม แ ซ ม เป น จ ํา น ว น ม า ก ใน แ ต 
ล ะ ป   เ ท ศ บ า ล เม ือ ง ก า ฬ ส ิน ธ ุไ ด ร ับ ก า ร อ ุด ห น ุน ง บ ป ร ะ ม า ณ ค อ น ข า ง น อ ย ท ํา ใ ห ม ี
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ ํา ก ัด ท ี่จ ะ น ํา ไ ป พ ัฒ น า ด า น ต า ง ๆ   จ ึง จ ํา เ ป น ต อ ง ก ูเ ง ิน  ก .ส .ท .  ซ ึ่ง เ ป น
แ ห ล ง เ ง ิน ท ุน ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย   ม ีไ ว ส ํา ห ร ับ ใ ห เ ท ศ บ า ล ก ูย ืม   เพ ื่อ ใ ช ด ํา เ น ิน
ก ิจ ก า ร โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ต า ง ๆ  อ ัน เ ป น ก า ร ล ง ท ุน ต า ม อ ํา น า จ ห น า ท ี่ข อ ง เ ท ศ บ า ล   
เ พ ื่ อ ใ ห  ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ เ ป  น ไ ป ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  6 6  ( 6 )  แ ล ะ ว ร ร ค  2   แ ห  ง
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิเท ศ บ า ล  พ .ศ . 2 4 9 6   แ ล ะ แ ก ไ ข เพ ิ่ม เต ิม ถ ึง ฉ บ ับ ท ี่ 1 3  พ .ศ . 2 5 5 2  
บ ัญ ญ ัต ิว า ก า ร ก ูเ ง ิน   เท ศ บ า ล จ ะ ก ร ะ ท ํา ไ ด ต อ เม ื่อ ไ ด ร ับ อ น ุญ า ต จ า ก ส ภ า เท ศ บ า ล แ ล ะ
ไ ด ร ับ อ น ุม ัต ิจ า ก ร ัฐ ม น ต ร ีว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย   จ ึง เ ร ีย น ม า เพ ื่อ ข อ ไ ด โ ป ร ด
น ํา เส น อ ต อ ท ี่ป ร ะ ช ุม ส ภ า เท ศ บ า ล เม ือ ง ก า ฬ ส ิน ธ ุ  เพ ื่อ ใ ห ส ภ า พ ิจ า ร ณ า อ น ุญ า ต ต อ ไ ป   

กระผมขออนุญาตเรียนวาผมไดแจงต้ังแตตอนเชาแลววาสถานะทางการเงินของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลง  เงินท่ีเรากูมากอสรางอาคารตลาดโตรุงไดชําระ
หมดแลวตั้งแตป  2559  จํานวน  14  ลานบาท  และในปนี้จึงถือวาสถานะ
ทางการเงินพอท่ีจะกูไดถาหากไมเกินหนี้เดิม  นั่นก็คือ  14  ลานบาท  ทางสํานัก
การสาธารณสุขก็เห็นวาอยูในสถานะท่ีจะซ้ือไดจึงเสนอมา  3  คัน  และสํานักการ
ชางเห็นวามีเงินพอท่ีจะซ้ือไดจึงเสนอมาอีก  2  คัน  ผมจึงบอกใหเอามารวมกันตก
ประมาณ  12  ลานบาท  เพราะฉะนั้นรายการนี้จํานวน  3,900,000  บาท   
ขออนุญาตใหผอ.ภาณุเดชไดชี้แจงตอท่ีประชุมวามีเหตุผลอยางไรท่ีอยากไดเอาไป
ใชงานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เนื่องดวยญัตติขออนุญาต
กูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (สํานักการชาง)  เพ่ือซ้ือรถบรรทุกดีเซล
ขนาด  6  ตัน  6  ลอ  แบบกระบะเททาย  ใชสําหรับขนดินและวัสดุตางๆไปใชใน
งานของเทศบาลในการซอมแซมสาธารณูปโภคและงานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  
เพราะปจจุบันรถกระบะเททายของเรามีท้ังหมด  4  คัน  มีอายุการใชงานตั้งแต  
ป  2519  จนถึงปจจุบันมีอายุการใชงานประมาณ  40  ป จํานวน  2  คัน  และ
อีก  2  คันใชงานตั้งแตป 2540  ซ่ึงใชงานมาแลวประมาณ  20  ปแลว  และรถ
อีกคันท่ีจะขอกูเปนแบบกระบะเหล็ก  เปนรถท่ีจะใชในงานสถานท่ีใชเพ่ือขนเตนท  
เกาอ้ีไปบริการพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพราะรถท่ีใช
ประจํารถเบอร  7   คันสีขาว  มีอายุการใชงานมาแลว  40  ป  จะตองซอมแซม
บอยครั้ง  ทานสมาชิกคงจะเห็นวามีสภาพท่ีทรุดโทรมมาก  บางครั้งก็ตองซอมแซม
พรอมกันทีละ  2  คัน  ทําใหงานลาชา  งานท่ีวางแผนไวก็ไมบรรลุตามท่ีไดรับเรื่อง
รองเรียนจากพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ       
เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.2  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
(สํานักการชาง)  งบประมาณท่ีใชในการขอซ้ือรถ  2  คัน  จํานวน  3,900,000  
บาท  ตามหลักการและเหตุผลของผูบริหารท่ีนําญัตตินี้ เขาสภา  มีการซ้ือ
รถบรรทุก  6  ลอ  จํานวน  2  คัน  คันท่ี  1  ราคา  1,980,000  บาท  เปนรถ
กระบะเททาย  คันท่ี  2  ราคา  1,920,000  บาท  เปนรถกระบะเหล็ก  หากมี
การอนุมัติใหกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ผมก็ไดอภิปรายไปแลวใน
ระเบียบวาระท่ี  5.1  วาท้ัง  2  ญัตตินี้ทําไมถึงไมรวมกัน  ญัตติท่ี  5.1  เปนของ
สํานักการสาธารณสุข  3  คัน  จํานวน  8,800,000  บาท  ญัตติท่ี  5.2  ของ
สํานักการชางซ้ือรถบรรทุก  2  คัน  จํานวน  3,900,000  บาท  รวมท้ัง  2  
ญัตติเปนเงิน  จํานวน  12,700,000  บาท  ซ่ึงคณะผูบริหารบอกวาเรายัง
สามารถกูไดถึง  14  ลานบาทเศษ  เพราะไดชําระเงินกูของตลาดโตรุงเปนท่ี
เรียบรอยแลว  จํานวน  14  ลานบาท  ทางสํานักการชางขออนุญาตกูเงินจํานวน  
3,900,000  บาท  รายละเอียดยังไมทราบวาการชําระหนี้ก่ีป  ดอกเบี้ยเทาไหร  
และเชนเดียวกันมีการกูเงินอันเกาเปนของโรงซอมเครื่องจักรกล  จํานวน  10  
ลานบาทท่ีเรายังชําระไมหมดเพราะเรามากอสรางโรงซอมเครื่องจักรกลใหม      
ในรายละเอียดของรถบรรทุกท่ีทางสํานักการชางขอมา  ผมมีขอสงสัยวา  170  
กิโลวัตต  ผมไมทราบวามันคืออะไร  ระเบียบการซ้ือรถมันจะเปนระบบไฟฟาหรือ
อยางไร  ผมไมเคยเห็นรถท่ีไหนมีกําลัง  170  กิโลวัตตสักที  นี่เปนญัตติหนึ่งท่ีเปน
ความสับเพรา  ความไมรู  ผมก็ไมทราบวาจะอยางไร  ผมจะยกตัวอยางใหทาน
ประธานดูวาในเม่ือเราจะขอกูซ้ือรถแลวทําไมเราไมเห็นใจสํานักการศึกษา  ผม
เปดดูแลวในแผนพัฒนาสี่ป กําหนดใหเขาซ้ือรถ  6  ลอ  ไดในราคา  1,400,000  
บาท  จะไดใชประมาณ  ป  2563  ทําไมไมเอาสวนนี้ควบเขาไปเปนของสํานัก
การศึกษาดวย  ผมเห็นใจสํานักการศึกษา  ปจจุบันสํานักการศึกษามีรถปคอัพใช
เพียงคันเดียว  รถ  6  ลอ  ขอมาแลวไมต่ํากวา  5  ป  ครูอาจารยเขาบอกวาเวลา
ไปจัดนิทรรศการท่ีไหนมีความจําเปนท่ีจะตองเหมารถไปในราคาท่ีสูงและไปหลาย
วัน  ซ่ึงนาเห็นใจสํานักการศึกษา  ท้ัง  6 โรงเรียนมีรถปคอัพใชเพียงคันเดียว  เรา
จะเพ่ิมอีกสักคันไดหรือไม  ผมไมเชื่อในญัตติท่ี  5.1  วาการซ้ือครุภัณฑไม
จําเปนตองมีแผนพัฒนาสี่ปเพราะเปนครุภัณฑ  ทานพูดแบบนั้นไดอยางไร  ไมมี
เอกสารอางอิงผมไมเชื่อเพราะเราตองวางแผนพัฒนาสี่ปไววาเราจะซ้ือรถก่ีคันและ
ซ้ือไปทําอะไร  เรามีโครงการลวงหนาท่ีจะทําอะไร  เม่ือดูในแผนพัฒนาสี่ปหนา  
229  ของสํานักการศึกษา  เรื่องขอซ้ือรถ  ป  2563  ถึงจะซ้ือได  แตทางสํานัก
การชางมีในแผนพัฒนาสี่ปหนา  238  คือป  2561 – 2564  ขอซ้ือรถดีเซลได
แค  1  คัน แลวมาขออีกคันหนึ่งเปน  2  คันไดอยางไร  มีอภิสิทธิ์อะไรทําไมถึงขอ
ได  ทําไมไมใหสํานักการศึกษา  ผมดูแลวรถ  6  ลอท่ีขอซ้ือ  เอกสารก็ไมถูกตอง  
170  กิโลวัตต  ผมไมเคยเห็นสักที  รถแบบไหน  170  กิโลวัตต  ใชกระแสไฟฟา
หรือครับ  อยากใหทานประธานสภาพิจารณาดูความละเอียดของการทํารายงานไป
หากไปถึงกรมสงเสริมฯ  170  กิโลวัตต  ไมอนุมัติแนนอนครับ  เหตุผลนี้เองท่ีทํา
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ใหผมไมสามารถท่ีจะอนุญาตใหทานกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลได  
ขอใหทานประธานสภาไดโปรดพิจารณาความละเอียดดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเชิญทานนพดล แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในญัตติการขอกู
เงินเพ่ือซ้ือรถบรรทุกดีเซล  สํานักการชาง  จํานวน  2  คัน  รวมเปนเงิน  
3,900,000  บาท  กระผมมีความเห็นสอดคลองกับทานบุญเส็งในเรื่องการซ้ือรถ  
ผมเปนครูมากอนและรูถึงสภาพปญหาของสํานักการศึกษาดี  ในครั้งท่ีผมดํารง
ตําแหนงเปนครู  เราไปจัดนิทรรศการทุกจังหวัดท่ีเขารับเปนเจาภาพ  โดยเฉพาะ
ในปนี้ผมทราบวามีจังหวัดรอยเอ็ดท่ีรับเปนเจาภาพแตจังหวัดกาฬสินธุของเรายังไม
เคยรับเปนเจาภาพ  การไปจัดนิทรรศการของสํานักการศึกษาไปแตละครั้งตองไป
จัดราน  สรางบูธ  บางครั้งถาโครงสรางของบูธไมมากก็ตองไปเชารถ  6  ลอ  ทุกป  
ถาปไหนโครงสรางของบูธท่ีเราจะไปจัดมันใหญเราก็ตองไปเชารถสิบลอ  ดูแลวรูสึก
สงสารสํานักการศึกษาเพราะเม่ือเราไปก็เห็นหลายจังหวัดท่ีเขาไปสรางบูธ
เหมือนกัน  เชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเขาจะมีรถ  6  ลอ ของสํานักการศึกษา  
บางเทศบาลเขาก็มีรถบัสของสํานักการศึกษา  รถตูก็มีแตพอมาดูของตนเองกลับ
เปนรถเชา  เราเปนเทศบาลหนึ่งท่ีมีศักยภาพไมนอยกวาเขาแตเวลาไปงานตางๆคน
อ่ืนเขามีรถเปนของตนเองแตเรากลับตองเชาเขาไป  สํานักการศึกษาไมใชจะมีงาน
นอย  เชน  งานเก่ียวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  นันทนาการ  งานลอยกระทง  
และงานแหเทียนเขาพรรษาก็ตองใชรถ  ผมเห็นชวงท่ียายโรงเรียน  รถขนของ
หลังจากท่ีสํานักการชางไปชวยแลวของท่ีเหลืออยูบางอันก็ตองใชรถใหญ  แตดวย
ความท่ีคณะครูทานมีความรับผิดชอบบางทานก็เอารถสวนตัวไปขนเอง  บางครั้ง
ผมก็ไดขอความอนุเคราะหกับทางสํานักการชางให  หลายอยางดูแลวถาเราซ้ือรถ
และแบงใหกับสํานักการศึกษาบางก็นาจะดี  เม่ือครั้งท่ีผานมาทางโรงเรียนเทศบาล 
2  มีวงดนตรีโปงลางจะไปทําการแสดงท่ีไหนก็ตองใชรถ  บางทีทานก็อาศัยรถของ
คุณครูเอง  ถาเรามีรถ  6  ลอ  เปนของสํานักการศึกษาสักคันหนึ่งก็นาจะสะดวก
ข้ึน  เพราะฉะนั้นการซ้ือรถถาทานจะซ้ือในหลักการและเหตุผลผมไมขัดของแต
นาจะซ้ือใหสํานักการศึกษาบาง  รถ  6  ลอคันท่ี  2  เราแบงใหสํานักการศึกษาดี
หรือไม  หรือถาเอาไปใชมันจะไมตรงสเปคกับสํานักการศึกษาผมก็ไมทราบ  ผม
เห็นใจ  สํานักการศึกษาไมอยากไดหรือครับถึงไมเคยขอ  หากทานไมอยากไดก็ให
บอกตรงนี้เลยจะไดไมขอให  ผมถามดวยความจริงใจและจากท่ีเคยเปนครูมากอน  
เพราะฉะนั้นในญัตตินี้เราควรจะมองหลายจุดเพราะสํานักการศึกษาก็มีงานมาก
เหมือนกันและมีรถเพียงคันเดียวเปนรถฟอรดเกาๆหลายปแลว  รถตูท่ีวาจะเอาให
สํานักการศึกษาก็เอาไปใหสํานักทะเบียน  ตอนนี้สํานักการศึกษาไมมีรถ  มีคัน
เดียวใชหรือไม  นาเห็นใจ  นี่คือความรูสึกท่ีเรียนใหทานประธานสภาไดรับทราบ  
ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเชิญทานอาคม         
สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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ในระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล  (สํานักการชาง)  เพ่ือขอซ้ือรถบรรทุกดีเซล  6  ลอ  จํานวน  2  คัน  
จํานวน  3,900,000  บาท  ความจริงแลวผมเห็นดวยในการขอกูเงินเพ่ือซ้ือรถ  
6  ลอ  เพ่ือใหสํานักการชางมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหกับพ่ีนองประชาชนใน
เขตเทศบาล  โดยเฉพาะรถขนดินและเศษวัสดุตางๆ  ซ่ึงปจจุบันมีปญหาพอสมควร  
เวลาขอความอนุเคราะหเรื่องรถขนดินขนเศษวัสดุใหกับชุมชนท่ีเปนถนนลูกรังจะ
ไดคําตอบประจําวารถไมมีเพราะรถชํารุด  สิ่งนี้เปนปญหามานานแลว  ผมเห็นดวย
และสนับสนุนใหกู  ในสวนประเด็นท่ีทานบุญเส็งกลาววา  170  กิโลวัตต  ผมก็
สงสัยเหมือนกันวาเปนอยางไร  ใช  170  แรงมาหรือไม  ตองใหทานคณะ
ผูบริหารเปนผูอธิบายวาหมายถึงอะไร  ในสวนทานสมาชิกหลายๆคนไดอภิปรายวา
อยากใหคณะผูบริหารซ้ือรถใหสํานักการศึกษาบาง  ถาถามวาผมเห็นดวยหรือไม 
ผมเห็นดวยครับ  ในการประชุมสภาสมัยหนาใหทําเรื่องขอกูใหสํานักการศึกษาได
เลยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเชิญทานสิทธิภรณ          
ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการขอ
กูซ้ือรถสํานักการชาง  ในใจของผมผมยินดีและสนับสนุนเต็มท่ีเพราะผมเปน
คณะกรรมการอยูท่ีนั่นและเคยใชรถเหลานี้มา  ผมเชื่อแนวาทานสมาชิกและทาน
ผูบริหารทุกทานไม เคยไปนั่ งรถขนดินเหมือนผม  สมัยทานนายกภิญโญ          
รัตนศาสตร  ชาวบานมาขอดินผมก็ไปกับเขาเอาดินไปใสถนน  ทานนายกก็เคยเห็น
ผม  ในฐานะท่ีผมเปนฝายคานแตผมยินดีสนับสนุนเต็มท่ี  ผมวารถของสํานักการ
ชางยังนอย  ใชมาประมาณ  20  กวาปแลว  ทานลองไปนั่งดู  คนขับเขาก็บน
สงสารเขา  แอร  กระจกก็ไมมีเขาไปนั่งขางในมีแตฝุนเต็มไปหมด  รถอะไรก็ชางมี
ประโยชนกับพ่ีนองประชาชนหมด  ถาสิ่งใดท่ีเปนประโยชนตอบานเมือง  ตอพ่ีนอง
ประชาชนเราก็สนับสนุนเพราะเรามาจากประชาชน  ท่ีพูดกันอยูขณะนี้ผมเชื่อแน
วาการท่ีทานเอาญัตติตางๆเหลานี้เขามาผมก็เชื่อเหมือนทานวาตองผาน  100  %  
แตถาในท่ีประชุมสภาไมมีฝายคานจะเปนสภาไดอยางไร  ก็เหมือนกับสภา
ผูแทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยเสนอสิ่งดีๆเขาไปท้ังนั้นแลวมีพรรคประชาธิปตยเคยยก
มือใหหรือไม  อันนั้นเปนหนาท่ีของฝายคาน  ท้ังๆท่ีรูวาเปนสิ่งท่ีดีและเปน
ประโยชนตอพ่ีนองประชาชน  ของสํานักการสาธารณสุขก็เหมือนกันเรื่องรถ  ถา
เราโตแยงกันไป  3  วันก็คงไมเสร็จ  แตท่ีรูๆกันมันผาน  100  %  ผมเห็นใจท้ัง
ผอ.สํานักการสาธารณสุขและผอ.สํานักการชางเพราะสมาชิกอภิปรายแตละครั้งมี
แตเรื่องเก่ียวกับทานท้ัง  2  ท้ังนั้น  เวลาไปขอความอนุเคราะหตางๆทานก็ไมเคย
ขัด  ดูแลกันไปเหมือนพ่ีนองไมใชศัตรูกัน  ฝายคานไมไดรังเกรียจหรือคัดคานอะไร  
อีกใจหนึ่งเขาสนับสนุนเต็มท่ีตองเขาใจพวกผมดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  เม่ือไมมี  ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีไดฟงพอจับประเด็น
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ไดวาทําไมถึงไมรวมเปนญัตติเดียว  เวลาซ้ือเราตองแยกซ้ือของสํานักการชางและ
สํานักการสาธารณสุข  ประเภทรถไมเหมือนกัน  เวลาเราระบุในการจัดซ้ือจัดจาง
รถขยะจะเปนรถตอข้ึนมาพิเศษสวนรถของสํานักการชางจะเปนรถท่ีมีขายท่ัวไป  
เม่ือจัดซ้ือจัดจางเราจึงตองแยกญัตติท่ีไมรวมกัน  ในเรื่องระยะเวลาการกูก่ีป  การ
กูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกูไดไมเกิน  10  ป  ทุกโครงการท่ีทําเขา
ไปจะตองผอนชําระใหแลวเสร็จภายใน  10  ป  ขอสําคัญ  คือ  เปนการกูเงินของ
เรา  ในสวนท่ีเรากําหนดเปนกิโลวัตตก็อยากทราบเหมือนกันวาทําไมทางราชการ
กระทรวงการคลังถึงกําหนดออกมาใหคนสับสน  ความจริงแลวสามารถท่ีจะตีความ
ไดวา 1 กิโลวัตต เทากับ 1.34102  แรงมา 1 แรงมา เทากับ 0.746  กิโลวัตต  
ถูกตองไมไดผิดอะไร  ถูกตองตามมาตรฐานครุภัณฑท่ีผมไดอานมาแลววาการ
กําหนดสเปคของสํานักการชางเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ  หากจะแกไขก็คง
ตองไปสวนกลางเพ่ือใหเขาแกไข  เขาทําถูกแลวนาจะขอโทษเขาดวยหากเขาใจผิด  
ในเรื่องท่ีไมมีในแผนจัดซ้ืออะไรไมไดแนนอน  แตแผน  คือ  การประมาณการเปน
การคาดการณลวงหนาเพราะฉะนั้นในการทําแผนก็จะเขียนในลักษณะเผื่อเอาไว  
ซ่ึงตอนท่ีทานรองปลัดอภิวัฒนเสนอ  ทานสมาชิกก็ไมอยู  ในสวนของแผนเขาจะ
กําหนดเอาไว  ในกรณีทําถนนท่ีไมระบุในแผนเขาก็จะวงเล็บไววาถนนหนทาง
สาธารณูปโภค  รองระบายน้ําในเขตเทศบาล  นั่นก็เปนตัวรวมเชนเดียวกับ
ครุภัณฑท่ีจําเปนตองซ้ือ  นี่คือการทําแผนซ่ึงแผนเปนการประมาณการในอนาคต  
อาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดซ่ึงเปนแบบนี้มาโดยตลอดและไมไดทําผิดระเบียบ
อะไร  อีกประการหนึ่งถาหากอยากจะซ้ือรถใหกับสํานักการศึกษาเงินก็ยังเหลือ
สามารถจัดซ้ือไดตามท่ีทานอาคม  สําราญเนตรเสนอ  และในเรื่องท่ีเปนฝายคาน
จะตองคาน  ไมเปนไรครับ  ทานจะคานก็คานไปแตไมไดหามหากฝายคานเห็นดี
ดวยและจะยกมือสนับสนุน  ไมไดผิดกฏเกณฑของการเปนฝายคาน  พรรค
ประชาธิปตยเขายกมือสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยก็มีเยอะครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  ขอเชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครูท่ี
ทานผูบริหารบอกวาสเปคถูกตอง 170 กิโลวัตต ผมขอถามกลับคืนวาทําไมสํานัก
การสาธารณสุขไมระบุลงไปวาก่ีกิโลวัตต  ท่ีทานผูบริหารบอกใหผมขอโทษเขา
เพราะถูกตองแลว  ผมจะถามสํานักการชางวามันถูกตองหรือไมเพราะผมดูรถแลว
ผมไมเคยเห็นวามี 170 กิโลวัตต  ผมแคถามเพราะผมไมเคยไดยินแลวจะใหผมไป
ขอโทษเขาหรือครับ  ทานตองอธิบายใหผมฟงวามันถูกตองตามกฏเกณฑแลว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  ทานนายกเทศมนตรีไดยืนยันแลววาถูกตอง
ตามสเปคและมาตรฐานการซ้ือครับ  เม่ือไมมีทานสมาชิกทานใดอภิปราย  ผมขอ
ถามมติท่ีประชุมวาทานใดอนุญาตใหกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
จํานวน  2  รายการ  เปนเงิน  3,900,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ
กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุญาตจํานวน  9  ทาน)  9  เสียง  ไมอนุญาต  - ไมมี – 
งดออกเสียง  9   เสียง   
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5.3  เร่ือง  ญัตติขอตอสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  
สาขาถีนานนท  (สถานธนานุบาล) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5.3  เรื่อง  ญัตติขอตอสัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย
จารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติขอตอสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขา  ถีนานนท  เพ่ือนํามาเปนทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  หลักการ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการ
ขอตอสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท  เพ่ือเปนทุน
หมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล  เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดกูเบิกเงิน
เกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถาน 
ธนานุบาล ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 จํานวน  20,000,000  
บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ในอัตราดอกเบี้ย MOR -1.75  มีขอกําหนดสงใชคืนตน
เงินกูเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 5 ป  ซ่ึงสัญญาเงินกูดังกลาว  จะครบกําหนด
สิ้นสุดตองสงใชคืนตนเงินในวันท่ี  24  กรกฎาคม  2560  สถานการณปจจุบัน 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ยังมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือใชในการ
รับจํานําสิ่งของท่ีประชาชนมาใชบริการเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนและเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน  สถานธนา-     
นุบาลยังไมพรอมท่ีจะชําระตนเงินกูดังกลาว  จึงมีความประสงคท่ีจะใชวงเงิน
หมุนเวียนตอไปอีก  จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี  ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555  
จํานวน 20,000,000 บาท  (ยี่สิบลานบาทถวน)  โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา
เท า กับดอกเบี้ ย  MOR-1.75  (ป จจุบัน  ณ วัน ท่ี  3  พฤษภาคม 2560          
MOR 7.10-1.75=5.35 บาท) และจะไดนําเสนอขออนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัดใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอสัญญากูเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา
ถีนานนท  ตอไป  จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี  5.3  ญัตติขอตอสัญญากู เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขา          
ถีนานนท  (สถานธนานุบาล)  ตามรายละเอียดผมดูในหนังสือจากกรมสงเสริมฯ
สามารถตอสัญญาได  ในการตอสัญญาผมขอใหทานประธานสภากําชับผูจัดการ
สถานธนานุบาลดวยวาเวลาท่ีจะหมดสัญญาใหขออนุญาตมาแตเนิ่นๆ  เพราะผมดู
แลวอีกไมก่ีเดือน  วันท่ี  28  กรกฎาคมนี้ก็จะหมดสัญญาแลว อีกแค 1 – 2 เดือน
หากยืดระยะเวลาไปอีกก็จะทําใหชาและทางธนาคารก็อาจเพงเล็งเราได  และทาง
กรมสงเสริมฯไดกําชับวาในการต้ังงบประมาณรายจายเฉพาะกาลของสถานธนา-  
นุบาล  เปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการจายขอใหต้ังในงบกลางดวย  ใน
หนาท่ี  2  ขอท่ี  8  อยากใหทานประธานสภากําชับผูจัดการสถานธนานุบาลดวย
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เพราะกรมสงเสริมเขามีหนังสือมาตั้งแตวันท่ี  28  กรกฏาคม  2546  อยากให
ทํามาแตเนิ่นๆเพราะยอดเงินจํานวนไมใชนอย  หากเขาใหสถานธนานุบาลหรือ
เทศบาลรับผิดชอบ  20  ลานบาท  เราจะไปหาเงินท่ีไหน  เพ่ือจะไดไมเกิดปญหา
ตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ขอเชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมมีขอ
สงสัยท่ีอยากสอบถามวาตอนนี้เรื่องเงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลยังไมพรอมท่ี
จะชําระตนเงินกูดังกลาว  จึงมีความประสงคท่ีจะใชเงินหมุนเวียนตอไป  ผมจึง
อยากสอบถามวาสรุปแลวทานจะพรอมเม่ือไหร  มีระยะเวลาท่ีกําหนดไดหรือไม
หรือหากครบกําหนดตองตอสัญญาไปเรื่อยๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  ขอเชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเพ่ิมเติมใน
ญัตติขอตอสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท  ตอจากทาน
กมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอยนาม  ผมมีขอสงสัยวาตลอดระยะเวลาท่ีเรา
เริ่มทําสัญญากูเงิน  เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2555  จํานวน  20  ลานบาท  
ตกลงวาตลอดระยะเวลา  5  ปท่ีผานมาเราสงใชแตดอกเบี้ยไมไดสงเงินตนใช
หรือไมเพราะยอดเงินยังอยูท่ี  20  ลานบาทเหมือนเดิม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืนอภิปรายครับ  ขอเชิญทานสิทธิภรณ       
ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องนี้
ผมอยากฝากและแนะนํากับโรงรับจํานําสักเล็กนอย  ท่ีผานมาขอยืมเงินตลอด  
ความจริงแลวมันข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ  เงิน  20 – 30  ลานบาท  ถาใหผม
ไปจัดการก็เพียงพอ  ถาเราอยูอยางพอเพียงและรูจักพอ  ไมใชวาประชาชนเขา
เดือนรอนอยางนั้น  อยางนี้  ประชาชนเขามีทองคําเขาเอาไปจํานํากับพ่ีนองเขาก็
มาเอาดอกเบี้ยดวย  ตอนนี้มีทางเลือกเยอะ  มีโรงรับจํานําเกิดข้ึน  2 – 3 แหง  
อยาไปวาเขาไมมีทางเลือกแลวเราจะไปชวยเขา  เพราะเขาไมไดเอาปนมาจอหัวเรา
หากเราไมมีเงินใหเขาจํานํา  มันข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ  ท่ีผานมาบริหาร
จัดการไมเปน  ถาใหผมไปบริการจัดการ  10  ลานบาทก็พอ  ผมจะบริหารจัดการ
ในงบประมาณ  10  ลานบาท  เชนเดียวกับเทศบาลของเราผมถามวางบ  1,000  
ลานบาทจะพอหรือไม  ถาเอามาสรางสิ่งตางๆในจังหวัดกาฬสินธุของเรามันไมพอ
ครับ  ในเม่ือเรามีงบแค  100 – 200  ลานบาทเราก็ทําแคนั้น  นี่คือความ
พอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราบอกอยูเสมอวาใหเราอยูอยาง
พอเพียง  ไมใชทําเกินตัว  เรามีเทาไหนก็ทําแคนั้น  นี่เปนสิ่งท่ีผมอยากแนะนํากับ
ทางสถานธนานุบาลของเราอาจเปนประโยชนไมมากก็นอยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 
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นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในระเบียบวาระท่ี  5.3  เรื่อง  ญัตติขอตอสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร   
ออมสิน  สาขาถีนานนท  ผมขอทําความเขาใจนิดหนึ่งวาสัญญาเดิมจะหมดสัญญา
ลงแตมีความจําเปนท่ีจะตองมีเงินสํารองไวใชจายตอไป  จึงขอตอสัญญาใหมเพ่ิม  
ไมใชการกูเงินใหมแตเปนการตอสัญญาใชหรือไม  และเหมือนกับทานสมาชิกหลาย
ทานมีความกังวลวาในการกูเงินท่ีผานมาตั้งแตวันเริ่มสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
เราใชหนี้ไปเทาไหร  ยอดเงินคงเหลือท่ีตองชําระเหลือเทาไหร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกทานอ่ืนอภิปราย ขอเชิญทานธนัท จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมอยาก
ทราบในเรื่องการตอสัญญาวาทางสถานธนานุบาลมีหนี้ท้ังหมดเทาไหร  และกูกับท่ี
ใดบาง  เพราะจะมีการขอกูเงินกับธนาคารกรุงไทยอีก  16  ลานบาท  ผมจึงอยาก
ทราบวาเบ็ดเสร็จแลวกอนท่ีจะตอสัญญาเรามีหนี้เทาไหร  และท่ีเราจะคืนเงินให
ธนาคารกรุงไทย  5  ป  หมดเม่ือวันท่ีเทาไหร  ผมเปนหวงตองดูองคประกอบ
รวมท้ัง  2  ญัตติตอนนี้มองไมเห็นภาพ  จึงอยากใหทานชี้แจงดวยวาทานกูท้ังหมด
เทาไหร  กูเงินกับท่ีไหน  อยางไรบาง  แตละท่ีเปนเงินเทาไหรและครบกําหนด
เม่ือไหรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืนอภิปรายครับ  เชิญทานตอชาติ ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ญัตติขอตอ
สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  เรื่องการตอสัญญาผมเขาใจในวิธีการ
บริหารจัดการในสวนของการตอสัญญาไปกอน  เพราะจากท่ีดูสัญญาแลวเม่ือวันท่ี  
24  กรกฏาคม  2555  จะเก่ียวเนื่องกับญัตติตอไป  ในสวนท่ีขอตอสัญญาผม
อยากสอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาการขอตอสัญญาครั้งนี้  
จากเดิมท่ีกูเงินในอัตราดอกเบี้ย  MOR – 1.75  ในครั้งนี้  วันท่ี  3  พฤษภาคม  
2560  (7.10-1.75 = 5.35)  หมายความวาตอนนี้เราตองเสียดอกเบี้ย  5.35  
ใชหรือไม  ผมอยากทราบเพ่ือเปรียบเทียบกันวาการตอสัญญาในป  2555  เรา
เสียดอกเบี้ยเทาไหร  และตอนนี้ท่ีเราจะตอสัญญาจะตองเพ่ิมดอกเบี้ยอีกหรือไม  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เก่ียวกับเรื่องการขอตอ
สัญญาผมอยากอธิบายนิดหนึ่งในประเด็นท่ีถามกันวาพรอมเม่ือไหร  ใชหนี้ไป
เทาไหร  ดอกเบี้ยเทาไหร  การกูเงินของโรงรับจํานําสวนใหญเขาจะกูเงินธนาคาร
ดอกเบี้ยถูกเอามาปลอยดอกเบี้ยสูงเพ่ือใหประชาชนไดใชบริการ  ดอกเบี้ยจะถูก
กําหนดโดย จ.ส.ท. วาโรงรับจํานําจะคิดดอกเบี้ยเทาไหร  ทุกอยาง จ.ส.ท.  เปนผู
กําหนดแตทางทองถ่ินจะตองไปหาวงเงินมาเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหกับทางโรงรับ
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จํานําไดบริหาร  การกูเงินจะมี  2  ประเภท  คือ  1.  การกูเงินแบบ  Fix  Cost  
เปนการกูเงินมาแลวมีกําหนดผอนชําระเปนงวดๆ  ระยะเวลา  3 – 5 ป  เม่ือ
หมดแลวก็ขอกูใหม  แตนี่เปนการขอกูเบิกเงินเกินบัญชี  ซ่ึงถาหากทานเปนผูท่ีทํา
ธุรกิจอยูทานก็คงจะเขาใจวาการเบิกเงินเกินบัญชี  คือ  การขอ  OD  ขอกูมา  20  
ลานบาท  หากเราไมไดใชเราเอาออกมาแค  2 – 3   ลานบาท  เงินก็ยังอยูและเรา
ไมตองมาเสียภาระดอกเบี้ย  ในสวนเงิน  20  ลานบาท  ทางผูจัดการสถานธนา-  
นุบาลจะเปนผูตอบวาเหลือเทาไหรและใชไปเทาไหร  แตก็มีระเบียบของทาง
ธนาคารและระเบียบของ จ.ส.ท. ดวยวาเม่ือครบ  5  ปแลวทานตองมาทําเรื่องขอ
ตอสัญญาเพ่ือท่ีจะเอาตัวนี้ตอไปได  หากพรอมจะใชคืนเม่ือไหรท่ีนั่นก็คือเราเอา
ของท่ีอยูในโรงรับจํานําใหผูท่ีเอามารับจํานําเอากลับคืนไปหมดแลวเราก็เอาเงิน
กลับมาและเอาไปปดบัญชี  แตหากตอนนี้เงินท่ีเราเอามา  เราเอาไปเปลี่ยนเปน
สิ่งของ  ทองคําท่ีอยูในเงินคงคลังของโรงรับจํานํานั่นก็คือทรัพยสิน  มูลคาก็อาจ
ใกลเคียงกัน  ทรัพยสินของโรงรับจํานําอาจสูงกวาวงเงินประกันหรือวงเงินกู
ธนาคารดวยซํ้าไป  นั่นคือวิธีการบริหารของโรงรับจํานํา  ตอนนี้เราไมไดปดแตเรา
จะขอตอ  ซ่ึงตามระเบียบเขาก็ใหเราตอไปเรื่อยๆ  ในสวนประเด็นเงิน  16  ลาน
บาท  เราเคยขอกูมาแลวแตกูธนาคารกรุงไทยในอัตราดอกเบี้ย  MOR – 1.5  เม่ือ
ครบกําหนด  5  ป  เขาบอกวาจะตองไปตอสัญญาเหมือนกับกรณีนี้และตองเอา
เรื่องเขาสภา  เราก็บอกวาถาเอาเรื่องเขาสภาแลวดอกเบี้ยยังสูงกวาธนาคารออม
สินถาอยางนั้นเราจะขอกูใหมโดยขอกูกับธนาคารออมสิน  เราก็จะเอาเงินสวนหนึ่ง
ท่ีเรามีไปปดบัญชีจํานวน  16  ลานบาท  คือ  เราไมตอสัญญาและจบกันไป  แต
คราวนี้เราจะเอาเงิน  16  ลานบาทออกมาเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไปจึงทํา
เรื่องเขามาขอกูซ่ึงอยูในสถานะการเงินเหมือนเดิม  สถานะหนี้และภาระคาใชจายท่ี
เราจะตั้งจายดอกเบี้ยก็เหมือนเดิม  ในสวนดอกเบี้ยเทาไหร  ตามท่ีผมดูในสัญญา
คือ  MOR – 1.5  แตอัตราดอกเบี้ยจะสูงหรือตํ่าจะข้ึนอยูท่ีประกาศของทาง
ธนาคารกลางท่ีเขาจะประกาศออกมาเปนธนาคารแหงชาติวาตอไปธนาคารจะตอง
คิดอัตราดอกเบี้ยเทาไหน  เพราะฉะนั้นท่ีตกลงไวในสัญญาก็จะเปนการตกลงใน
สัญญา  แตหากมีประกาศของธนาคารแหงชาติวาใหปรับข้ึนหรือลดลงทางธนาคาร
เขามีสิทธิปรับกับเราได  ซ่ึงปจจุบันเขาบอกวา  MOR – 1.75  คือ 5.35  ถูกตอง
แลวเปนดอกเบี้ยท่ีเราชําระใหกับธนาคารโดยคิดเปนอัตราดอกเบี้ยในการกูแบบ
เบิกเงินเกินบัญชี  พรอมเม่ือไหรเราก็จะใชคืนแตหากยังไมพรอมก็ขอตอและเอา
เงินมาหมุนเวียนเอาสวนตางของกําไรท่ีเราไดจากการรับจํานําไปจายใหกับทางนั้น
แลวท่ีเหลือจะเปนกําไร  ใชหนี้ไปเทาไหรจะใหผูจัดการสถานธนานุบาลเปนผู
อธิบายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานรองปลัดประเสริฐ  ออประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีทาน
สมาชิกไดเรียนถามประเด็นแรกวายังไมพรอมชําระตนเงินกู  หมายความวาเงินท่ี
เรากูมาครั้งแรก  จํานวน  20  ลานบาทและบันทึกครั้งท่ี  2  จํานวน  20  ลาน
บาท  และบันทึกครั้งท่ี  3  จํานวน  20  ลานบาท  รวมเปนเงิน  60  ลานบาท  
ญัตตินี้เปนบันทึกครั้งท่ี  1  เงินของเราจะหมุนเขาออก  มีการถอนและการฝาก  
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หากวันรุงข้ึนถาเงินเหลือเราจะฝากเขาและถอนออกแบบนี้ทุนวัน  ณ  ปจจุบันเรา
มีหนี้ท้ังหมด  3  รายการ  รายการละ  20  ลานบาท  ของธนาคารออมสิน  60  
ลานบาท  ตอนนี้เรามีเงินทุนท่ีเหลือประมาณ  7  ลานบาท  และอีกประมาณ  2  
เดือนขางหนาในเดือนกรกฎาคมจะครบกําหนด  5  ป  จึงมีเวลาเหลือท่ีเราจะขอ
อนุมัติตามระเบียบ  เหมือนกับเม่ือเดือนธันวาคม  2559  ของธนาคารกรุงไทย  
จํานวน  16  ลานบาท  ตอนนั้นเรามีเงินฝากไวอยูแตดอกเบี้ยแพงกวาธนาคาร
ออมสินเราจึงไมประสงคท่ีจะตอสัญญาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท่ีผมถามเม่ือ
สักครูผมยังไมไดรับคําตอบ  จึงอยากขอสอบถามทานประธานวาตกลง  5  ปท่ี
ผานมาเราไมไดชําระเงินตนเขาเลยใชหรือไม  รายไดและกําไรของเราหายไปไหน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานนพดล  แกวพูลครับ  ผมจะใหทานรองปลัดประเสริฐเปนผูชี้แจง 
การท่ีเรากู OD  เราเอาเงินเขาออกมาใชเทาไรถึงจะเสียดอกเบี้ย  ถาเราไมใชแลว
เอาเงินไปคืนก็จะอยูแคนั้นไมไดเสียดอกเบี้ย มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติม  ขอเชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สิ่งท่ีผมถามเม่ือ
สักครู  คือ  เรื่องดอกเบี้ย  MOR -1.75  เขาใจวาประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะกําหนดใหอัตราของแตละธนาคารเทาไหร  อยางไร  แลวเม่ือกอนในวันท่ี  
24  กรกฎาคม  2555  ตอนนั้นดอกเบี้ยเทาไหรท่ีเรากู  MOR-1.75  มัน
เทาไหรแลววันนี้ท่ีจะตองตอสัญญาเทาไหร  มันมีความแตกตางกันในสิ่งท่ีถามเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาเพราะตองดูดวยวาดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนมากนอย
แคไหน ผลประโยชนของโรงรับจํานําจะเพ่ิมข้ึนมากนอยแคไหน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนอธิบายครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผม
ขออนุญาตตอบคําถามทานนพดลกอนท่ีทานถามวาเราไดชําระเงินตนหรือไม  การ
ชําระเงินตนเปนการกูแบบ  Fix  Cost  สมมุติวาพนักงานของเราไปกูเงินสรางบาน
เวลาคิดดอกเบี้ย  เขาจะคิดเงินตนบวกกับดอกเบี้ยในแตละปจนครบ  20  ปก็จะ
คืนให  แตในลักษณะการกูแบบ OD  สมมุติวาเรากู  20  ลานบาทเราใชไป  1  
ลานบาทเราก็จะเสียดอกเบี้ยแค  1  ลานบาท  แตหากใช  20  ลานบาททานก็จะ
เสียดอกเบี้ย  20  ลานบาทท่ีเปนเงินหมุนเวียนเขาตลอด  เขาคิดเปนวันทานกู
วันนี้  20  ลานบาทก็จะคิดดอกเบี้ย  20  ลานบาทในวันนั้น  แตหากทานเอาไป
ชําระหนี้  20  ลานบาท  ทานก็จะไมเสียดอกเบี้ยเลย  เพราะฉะนั้นการท่ีจะชําระ
เงินตนมันตองเปนการกูแบบ  Fix  Cost  ซ่ึงทางโรงรับจํานําก็คงจะไมสะดวก
เพราะการใช ท้ังเงินตนและดอกเบี้ยจะทําให เ งินหมุนเวียนคงเปนไปไมได  
เพราะฉะนั้นการกูของโรงรับจํานําจะกูไดอยางเดียว  คือ  การกูแบบ OD  หรือเบิก
เงินเกินบัญชีครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ถาอยางนั้นเราก็ไมมีโอกาสท่ีจะหมดหนี้เลยใชหรือไม  จะเปนหนี้
และตอสัญญาแบบนี้ไปตลอดใชหรือไม  ผมเปนหวงครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  ในกรณีท่ีทานอยากหมดหนี้ก็ใหทางโรงรับจํานํางดการรับ
จํานําและใหประชาชนเขามาไถถอนคืนอยางเดียว  ถาทําอยางนั้นเราจะชําระหนี้
ไปเปนสัญญาๆได  สมมุติวาโรงรับจํานําไมอยากกูแลวอยากจะลดวงเงินทานก็ไม
ตองไปตอสัญญา  แตตอนนี้ทําไมไดเนื่องจากมันคางอยูในทรัพยสินของเราท่ีเขามา
จํานํา  เขาไมไดผิดสัญญาแตเขายังไมมาไถถอน  สมมุติวาเขามาจํานําทองคํา  1  
บาท  ในราคา  20,000  บาท  ทางผูจัดการก็จะจายไป  20,000  บาท เม่ือถึง
เวลาเขามาตอดอกเบี้ยเราไมคิดเงิน  เราผิดเง่ือนไขเขาไมไดเราก็ตองรับตอ  แตใน
กรณีท่ีทานอยากชําระหนี้สามารถทําไดก็ใหนโยบายทางผูจัดการสถานธนานุบาล
วาใหทานหยุดรับจํานําเพ่ิมจนครบ  20  ลานบาทและเอาเงินไปชําระหนี้ธนาคาร
แลวยกเลิกสัญญา  แตผมไมทราบวาระเบียบจะใหทําไดหรือไมเพราะ  ก.ส.ท. เปน
คนควบคุมเรา  ในสวนท่ีทานตอชาติถามเรื่องอัตราดอกเบี้ยเราจะไมมองวา  5  ป
ท่ีผานมาเรากูเทาไหร  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยข้ึนทุก  3  เดือน  6  เดือน  หรือ 1  
ปแลวแตนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นการท่ีเราจะตอสัญญาหรือเปลี่ยนแปลง
สัญญาเราจะดูในปนี้  ถาเราหมดสัญญาท้ัง  2  ญัตติ  จํานวน  16  ลานบาท  
และ  20  ลานบาท  ก็จะมาดูวาธนาคารไหนใหประโยชนเรามากกวา  เชน  
ธนาคารกรุงไทย  MOR -1.5 แตธนาคารออมสินใหเรามากกวาคือ MOR -1.75  
ซ่ึงคําวา  1.75  ยกตัวอยางเชน  ในกรณีตอนนี้ดอกเบี้ยคือ  7.25  ก็เอา  1.75  
ไปลบออกและเราจะเสียดอกเบี้ยเทานั้น  แตถาเราเอาธนาคารกรุงไทยเหมือนเดิม
เขาจะใหลบแค  -1.50  ซ่ึงเราจะเสีย  5  บาทกวาซ่ึงจะสูงกวาธนาคารออมสิน  
เราจะพิจารณาแคระยะเวลาท่ีเราหมดสัญญา  ในสวนท่ีทานบอกวาจะเปรียบเทียบ
กับสัญญาท่ีแลวอาจมากกวาหรือนอยกวาอันนั้นแลวแตภาวะเศรษฐกิจหรือการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยของกระทรวงการคลังเพราะเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมันจะ
ไมนิ่ง  เพราะฉะนั้นการพิจารณาในชวงนี้ธนาคารท่ีใหผลประโยชนกับเรามากท่ีสุด  
คือ  ธนาคารออมสินครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมเขาใจ
หลักการธนาคารท่ีทานไดอธิบายชัดเจน  ทานนพดลก็เขาใจวาไมไดใชคืนใชหรือไม  
จริงๆแลวก็ไมไดใชแตเปนเงินคงคลังหรือเงินท่ีเก็บในสตอคเปนทรัพยสินของโรงรับ
จํานํา  สิ่งท่ีทานตอบผมก็เขาใจ  ผมเพียงแตถามวาตอนนั้นกูเทาไหรและตอนนี้กู
เทาไหร  ท่ีทานมองวา  1.75  หรือ  1.5  ผมก็เขาใจครับ  ผมตองการทราบเพียง
วาในตอนนั้นทางธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหสถาบัน
การเงินปลอยกูเทาไหรและตอนนี้เทาไหร  แตกตางกันอยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานรองประเสริฐมีรายละเอียดหรือไมวาในขณะท่ีกู  ปนั้น  MOR  
เทาไหร 
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นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามสัญญา
วันท่ี  24  กรกฎาคม  2555  MOR  7.10-1.50  ถาคิดเปนดอกเบี้ยในตอนนั้น
เทากับ  5.60  บาท  ซ่ึงตอนนี้  MOR  7.10-1.75  เทากับ  5.35  บาท   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอ
อนุญาตนิดหนึ่งครับ  ไมใช MOR  แตเปนอัตราดอกเบี้ย  7.10  บาท  ในชวงป  
2555  คําวา  MOR  คือตัวท่ีจะไปลบ  มันจะมี  MRR  และ  MLR  เปนการแยก
ประเภทลูกคา  ของเราได  MOR  คือ  ลูกคาชั้นดี  เขาจะใหลบมากข้ึน  อันนี้ไมใช  
MRR  เปนดอกเบี้ย  7.10  บาท  ในเม่ือเราได  MOR  มาลบ  1.50  คือ  เราจะ
เสียดอกเบี้ยแค 5.60 บาท เรากูเงินครั้งนี้เราได -1.75  ซ่ึงมากกวา ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือทานคณะผูบริหารไดนําเสนอญัตติและไดอภิปรายแลว  ทาน
สมาชิกก็ไดสอบถามขอของใจเรียบรอยแลว  ผมขอปดการอภิปรายและผมขอถาม
มติท่ีประชุมวาทานใดเห็นชอบใหตอสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  
สาขา   ถีนานนท  จํานวน  20,000,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ         
กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  15  ทาน)  15  เสียง ไมเห็นชอบ –ไมมี – 
งดออกเสียง  3  เสียง   

5.4  เร่ือง  ญัตติขอกู เงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  
(สถานธนานุบาล) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5.4  เรื่อง  ญัตติขอกูเงินกับสถาบัน
การเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติขอกูเงินกับ
สถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือนํามาเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนา-  
นุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  หลักการ  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในการกูเงิน
กับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนา-  
นุบาล  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดกูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร    
ออมสิน  สาขาถีนานนท  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ตาม
สัญญาฉบับลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2555  บันทึกแกไขเพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 
3  พฤศจิกายน  2557  และบันทึกแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 
2559  รวมเปนจํานวนเงินกูตามสัญญากู เ งินเบิกเกินบัญชี ท้ังสิ้น จํานวน 
60,000,000 บาท (หกสิบลานบาทถวน) ในอัตราดอกเบี้ย MOR -๑.75 บาท 
ตอป  ประกอบกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดชําระหนี้และยกเลิก
สัญญาเงินกูกับธนาคารกรุงไทย 2 สัญญา รวมเปนเงิน  16,000,000 บาท (สิบ
หกลานบาทถวน)  เพราะครบกําหนดระยะเวลา  5  ป  ตามเง่ือนไขของ
ธนาคารกรุงไทย  ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
สงผลตอคาครองชีพและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนโดยท่ัวไป  
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โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยประสบปญหาความเดือดรอนเปนอยางมาก  ประกอบกับ
เปนชวงทํานา ทําสวนและใกลชวงเปดภาคเรียนใหม  ประชาชนมาใชบริการ
จํานวนมากและเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน  จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองขออนุมัติกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน    
16,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกลานบาทถวน)  เพ่ือนํามาเปนทุนหมุนเวียนในการรับ
จํานําของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ 
ท่ี มท 0808.3/ว 629 ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2555  เรื่อง การมอบอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลและ
เมืองพัทยากูเงิน  จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเพ่ือโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชี  เพ่ือจะไดนําเสนอขออนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด  ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  
จํานวน  16,000,000  บาท  (สิบหกลานบาทถวน) จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เ พ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป          
ขออนุญาตทานประธานสภาเนื่องจากผมมีภารกิจ  ผมขออนุญาตใหทานรอง    
นพสิทธิ์ดําเนินการแทนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกซักถามครับ ขอเชิญทานธนัท จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สรุปแลวเรามี
หนี้จํานวน  60  ลานบาท  และเราจะขอกูใหมอีก  16  ลานบาท  รวมเปน  76  
ลานบาท  ใชหรือไม  และขออนุญาตเอยนามทานนพดลท่ีทานถามวาทําไมเรามีแต
กูไมคืนเงินตน  ผมวาท่ีตอบมาฟงแลวนาจะคลาดเคลื่อน  ผมฟงแลวท่ีทานนพดล
กลาวความหมาย  คือ  เรากูมาแลวเรามากินสวนตางของดอกเบี้ยแลวทําไมเราไมมี
กําไรสะสม  ผมจึงคิดวาในเม่ือสถานธนานุบาลเปดมาหลายป  ถาเทียบกับเอกชน
ผมวาตอนนี้เราคงรวยแลว  คงไมกูถึง  76  ลานบาท  นับวันคงจะกูนอยลงเรื่อยๆ
เพราะกําไรสะสม  ประเด็นคือ  การท่ีเราไมไดคืนเงินตนผมเขาใจ  เรื่องการกูเงิน
หรือยืมเงินผมเขาใจเราสงแตดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ  ใชเทาไหรเราก็สงไปเทานั้นแต
กําไรสะสมมันหายไปไหน  ทําไมถึงสะสมไมไดตามเปาสักทีและตองกูเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ  ทุกทานบางคนก็ไมไดอยูกับการเงินก็คงคิดวาใหกูไปเลยเพราะถึงอยางไรก็
ตองมีกําไร  ชวยบรรเทาความเดือดรอน  แตผมไมคิดอยางนั้นมันนานขนาดนี้ถา
เปนผมคงรวยไปแลวไมตองกูธนาคารดวย  เราเปนเหมือนธนาคารในตัว  สถาน 
ธนานุบาลคุณปลอยดอกเบี้ยคุณก็ไดกําไรจากสวนตาง  สถานธนานุบาลคลายกับ
สถาบันการเงินประเภทหนึ่งซ่ึงนานวันก็นาจะมีกําไรสะสมข้ึนเรื่อยๆ  ผมไมรูวา
บริหารจัดการอยางไรทําไมถึงไมมีกําไรสะสมเพ่ือใชหนี้สิน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในญัตติขอกูเงิน
กับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  จากท่ีไดฟงหลักการและเหตุผลท่ีนํามาเรียน
ตอสภาแหงนี้  จริงๆแลวไมมีอะไรแคอยากจะกูเงินเพ่ิม  16  ลานบาท  เพ่ือจะเอา
มาจัดการกับสถานธนานุบาล  เงิน  16  ลานบาท  อางในสัญญาเดิมท่ีปดกับ
ธนาคารกรุงไทย  16  ลานบาท  ตอนนั้นผมจําไดวาในป  2555  สภาเทศบาล
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ชุดนั้นขอกูเงินจํานวน  20  ลานบาทเพ่ือปดหนี้กับธนาคารกรุงไทย  16  ลาน
บาทและมีเงินสวนตางเหลือ  4  ลานบาทเพ่ือเอามาบริหาร  ตอมาพอเงินทุน
หมุนเวียนไมพอก็ขอกูอีกขอข้ึนเงินและฉีกสัญญาเงิน  ขอกูเงินอีกในวันท่ี  3  
พฤศจิกายน  2557  จํานวน  20  ลานบาท  และเม่ือวันท่ี  29  มิถุนายน  
2559  ขอกูอีก  จํานวน  20  ลานบาท  รวมแลวตอนนี้กู  60  ลานบาท  ปด
ทุกธนาคารแลว  แตวันนี้นําเอาขออางท่ีบอกวาปดเงิน  16  ลานบาทจาก
ธนาคารกรุงไทย  จะกูเงินจํานวนนี้  ถามวาเงิน  60  ลานบาทอยูไหน  ทราบ
ตามท่ีทานรองนายกนพสิทธิ์ไดอธิบายใหฟงแลววาเงินไมไดไปไหน  เงินยังอยูท่ีโรง
รับจํานํารวมถึงทรัพยสิน  เงิน  60  ลานบาทเราใชไปแลว  52  ลานบาทเศษ  
ตอนนี้เหลือ  7  ลานบาทเศษ  แลวบอกวานาจะมีเงินหมุนเวียนมากข้ึน  ผมเห็น
วาเงิน  60  ลานบาทหมุนเวียนไดอยูมันตองมีคนไถถอนบางไมอยางนั้นกิจการ
ของโรงรับจํานําคงไปไมได  ตอนนี้ยังใชไดอยู   7  ลานกวาบาทก็ใหใชเงิน
หมุนเวียนกับเงิน  52  ลานบาทท่ีบอกไป  ผมวาตองมีคนมาไถถอนคืนบาง  งบ
ประกอบการก็เพ่ิมข้ึนๆนั่นก็แสดงวามีท้ังคนจํานําและคนไถถอน  ผลประกอบการ
ของโรงรับจํานํารูสึกวาจะเติบโตมีรายไดใหกับทองถ่ินและโรงรับจํานําเพ่ิมข้ึน  ผม
คิดวาดวยเหตุผลในญัตติท่ีมีการเพ่ิมเงินข้ึนตามสัญญา  60  ลานบาท  ในปจจุบัน
นี้เพียงพอแลว  สวนเงิน  16  ลานบาทท่ีอยากจะไดใหมผมไมรูวาจะตองไป
แขงขันกับใคร  อยางไร  ปจจุบันก็มีโรงรับจํานําท่ีเปนของเอกชนเพ่ิมข้ึน  ดวย
เหตุผลท่ีบอกวาในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจไมดีทานก็อางเหตุผลนี้ทุกครั้ง  หรือจะ
อางเปดเทอมตอนนี้ก็เปดไปแลว  จริงๆแลวความจําเปนเรงดวนคือเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคมเพราะชวงนั้นเปนชวงท่ีพ่ีนองประชาชนและลูกหลานเขาจะไดเขา
โรงเรียนและอาจตองใชเงิน  ถาดูในรายงานประจําเดือนผมวาก็นาจะพอเดินไปได  
ในขณะนี้โรงรับจํานําของเรามีเงินหมุนเวียนท่ีสามารถใชไดตอนนี้  7  ลานกวา
บาทยังสามารถท่ีจะประกอบกิจการของโรงรับจํานําไดอยู   ผมเห็นวายังไม
เหมาะสมท่ีจะขอกูในขณะนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในญัตติ
ท่ี  5.4  เรื่อง  ญัตติขอกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  16  
ลานบาท  ผมเห็นดวยกับทานธนัท  จิตรลดานนทและทานตอชาติ  ฆารไสววา
เทศบาลของเรายังมีเงินเพียงพอท่ีจะหมุนเวียนถึง  7  ลานบาทเศษ  ตามท่ีดู
เอกสารตางๆธนาคารเขายกเลิกใหเราแลวเพราะเราใชหนี้เขาหมดแลว  และท่ีทาน
ทําเรื่องเขามาขอกูใหม  จํานวน  16  ลานบาท  จากท่ีดูในรายละเอียดเหลือเงิน
อยู  7  ลานบาทเศษผมคิดวายังมีเงินเพียงพออยู  ครั้งแรกผมคิดวาเวลาเราให
สถานธนานุบาลกูเงินเทศบาลจะไดรับผลประโยชน  ถึง  30 %  สมมุติวากําไร  
100  บาท  เราจะได  30  บาท  แตในรายละเอียดนั้นบอกวาเอาไปใชคืนทุน
หมุนเวียนอีก  50  %  มันก็เพียงพอแลว  และอีก  20  %  เอามาเปนคารางวัล
สําหรับผูจัดการและผูบริหารของเทศบาล  อยางท่ีทานธนัทกลาววาหากเรามี
เงินทุนหมุนเวียนสัก 60 – 80  ลานบาทเม่ือสักครูตอสัญญาไป 20  ลานบาท  
อันเกาเรามี  60  ลานบาทรวมเปน  80  ลานบาท  ผมคิดวาเงินเพียงพอแลวท่ีจะ
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ใชเปนทุนหมุนเวียน  มีการจําหนายทรัพยหลุดและมีการไถถอนออกมายังสามารถ
ดําเนินกิจการไดอยู  สถาบันการเงินถาใหมากเงินบํารุงทองถ่ินก็มากแตผลกระทบ
ก็จะตามมา  ถามีเงินสัก 60 – 80  ลานบาทมาปลอย  เอกชนนาจะทําดีกวา
สถานธนานุบาล  ผมคิดวาเรายังมีเงินเพียงพอท่ีจะบริหารงานของโรงรับจํานําอยู  
เราควรจะพิจารณาญัตตินี้ในครั้งตอไปครั้งนี้ใหหมุนเวียนไปกอนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญทานกฤษฎา เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ผมเคารพในการอภิปรายและเคารพความเห็นของเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  แตใน
สวนตัวกระผมสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนลมหายใจสุดทายของพ่ี
นองประชาชน  เราเหลือเงินอยู  7  ลานกวาบาท  ซ่ึงดูตามรายงานแลวอาจไม
สะดวกในการทํางาน  ทุกครั้งท่ีมีการขอกูเรายอมรับวาเปนการสรางความ
เดือดรอนตอพ่ีนองประชาชน  แตหากเราผลักภาระไปใหประชาชนจํานํากับเอกชน
ท่ีตองเสียดอกเบี้ยสูงกวาท้ังๆท่ีเราพอจะชวยเหลือประชาชนไดมันจะเปนการสราง
ตราบาปใหกับเราหรือไม  แตกระผมยังเชื่อวาสภาแหงนี้จะลองพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งในเหตุและผลวาจะใหกูหรือไมใหกู  สุดทายแลวผมอยากใหทานคํานึงถึง
ผลประโยชนของพ่ีประชาชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ       
ในญัตตินี้ผมขอตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการขอกูเงิน  จํานวน  16  ลานบาท  นั่นก็คือ
หนังสือบอกเลิกสัญญาของธนาคารกรุงไทย  เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ใหชําระหนี้และยกเลิกสัญญาวงเงินกู  การยกเลิกสัญญาหมายถึงผูกูไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือผูกูไมใชเงินคืนแตเหตุผลท่ีทางผูขอกูนี้บอกวาไดชําระหนี้และยกเลิก
สัญญาเงินกูกับธนาคารกรุงไทย  2  สัญญา  รวมเปนเงิน  16  ลานบาท  ฟงดูดี 
ทานประธานทราบหรือไมวาหนังสือบอกเลิกสัญญา  ลงวันท่ี  8  ธันวาคม  2559  
แตเทศบาลเมืองกาฬสินธุนําเงินไปชําระวันท่ี  2  พฤษภาคม  2560  สรุปแลว
เขาบอกเลิกมากอนไมใชวาเราเอาเงินไปปดบัญชี  ถาจะวาไปก็เรียกวาเสียเครดิต  
พอเขาบอกเลิกสัญญาเสร็จก็เลยหาทางเอาเงินไปปดในความคิดของผมเงินท่ีวายัง
เหลือ  7  ลานบาท  ผมคิดวานาจะตองเหลือ  23  ลานบาท  เลยเอา  16  ลาน
บาทนี้ไปปดธนาคารกรุงไทย  แลวเลยมาบอกวาไดเอาเงิน  16  ลานบาทไปปด
บัญชี  จึงจําเปนตองกูเงิน  16  ลานบาทเขามาปดตรงนี้ไว  หลักการและเหตุผลท่ี
อางมาท้ังหมดก็เหมือนกับท่ีทานตอชาติไดอธิบาย  แตมาดูกรณีท่ีบอกเลิกสัญญา
ไมใชวาเราเอาเงินไปปด  เหตุผล  คือ  เราไดเอาเงินไปชําระหนี้และยกเลิกสัญญา  
พอเขาบอกเลิกเราปญหาก็เกิดข้ึนกับการขาดสภาพคลองจึงเปนเหตุผลท่ีนํามาเพ่ือ
ขอกูเงิน  จํานวน  16  ลานบาท  ในครั้งนี้  กําไรแตละปตามท่ีรายงานเขามา    
ในป  2556 -  2560  รวมแลวมีกําไรท้ังสิ้น  16,555,720.15  บาท  นําเงิน
ไปบูรณะทองถ่ิน  30 %  เงินทุนหมุนเวียน  50 %  และเอามาเปนเงินบําเหน็จ
รางวัล  20 %  เงินบําเหน็จรางวัลถาจําไมผิด  คือ  เอามาใหคณะผูบริหาร  
ประมาณ  3,214,127.86  บาท  ถือวาเปนความสําเร็จของสถานธนานุบาลแต
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ทําไมธนาคารถึงบอกเลิกสัญญา  ผมติดใจท่ีทานบอกวาทานเอาเงิน  16  ลานบาท
ไปปดบัญชีแตทานไมบอกวาทานโดนธนาคารกรุงไทยบอกเลิกสัญญากับเทศบาล
เมือง  ในแตละปเงินหมุนเวียนผมเขาใจตามท่ีทานรองนพสิทธิ์ไดอธิบายใหฟงอยาง
ชัดเจน  แตโอกาสท่ีเราจะใชหนี้หมดมันคงไมมี  เพราะฉะนั้นอยากฝากคณะ
ผูบริหารดวยวาสิ่งใดท่ีพอจะแบงเบาภาระ  ไมเพ่ิมการกู  ซ่ึงทานก็ทราบดีวาการกู
เงินนั้นเปนภาระในอนาคต  จริงอยูมันไมใชเงินของเราแตมันเปนเงินภาษีของพ่ี
นองประชาชน  ผมตั้งขอสังเกตและขอใหทานชวยตอบดวยท่ีทานเอาเงินไปปด
ทานไมไดบอกวาธนาคารบอกเลิกสัญญาเราเลยหาเงินไปปดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ผมไมเชื่อวาสถานธนานุบาลของเราจะขาดทุนเพราะเราทําธุรกิจถูกตองตาม
กฎหมาย  ถาผมไปทําเองผมคงรวยไปนานแลวอยางท่ีทานธนัทกลาว  ใครๆเขาก็รู
วาการออกดอกเบี้ยมันงาย  ตราบใดถาไมถูกโกงคงมีแตรวยกับรวย  ผมบอกไป
แลววามันข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของคนเรา  หัวคิดของคนมันไมเทากัน  โรง
รับจํานําดอกเบี้ย  0.50  บาท  ผมไดขอมูลมาจากทางโทรทัศนวาบางจังหวัดเขา 
ซูเอ๋ียกับรานทอง  ประชาชนท่ัวไปใสทองคําสลึงหนึ่งก็เทหแลวทุกวันนี้  คงไมมีใคร
เอาทองคํา  5 – 10 บาท  ไปจํานํา  อยางมากก็สลึงหนึ่งหรือหาสิบสตางค  ท่ีผม
บอกวาเขาซูเอ๋ียกันอยางไร  คือ  รานทองรับจํานําดอกเบี้ยรอยละ  3  บาท  เขา
จําเปนรอยๆบาทแลวเอามาท่ีโรงจํานําซูเอ๋ียกับผูจัดการ  โรงรับจํานํารับจํานําทอง
ดอกเบี้ยแค  0.50  บาท  แตรานทองเขาเอาเงินจากโรงจํานําไปบริหารตอแลวเอา
ทองมาไวท่ีโรงรับจํานํา  มันเปนไปไดเพราะดอกเบี้ยตางกันจาก  0.50  บาท  
เปน  3  บาท  แตถารานธรรมดาจํานําอยางมากก็หนึ่งสลึงหาสิบสตางค  ถาเปน
รานทองหรือเอกชนท่ีเขารับจํานําพวกท่ีเขารอนเงินเขาเอาดอกเบี้ย  5  บาท  คน
มีทองคํามันจํานํางาย  เขาไมมีเงินเขาก็เอามาไวท่ีโรงรับจํานําดอกเบี้ยแค 0.50  
บาท  เขาก็เอาเงินมาใชไดสบาย  ผมวามันมีจริงท่ีโรงรับจํานําจะเขากับรานทอง
และเอกชน  อยางตัวผมมีทองสลึงหนึ่งมาจํานํากับทานนพดลดีไมดีเขาไมเอา
ดอกเบี้ยกับผมเพราะทองคําเปนของมีคาสามารถขายไดงายแลกเปลี่ยนเงินงาย  
ผมจึงอยากเขาไปตรวจสอบดูท่ีโรงรับจํานําของเราวามีรายไหนบางท่ีเอาทองมา
จํานําเปนรอยๆบาท  ผมฝากไปทางโรงรับจํานําดวยวาถาทานทําแบบนั้นทุกข
แนนอนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ในระเบียบวาระท่ี  5.4  ญัตติขอกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ      
เหตุผลไดบอกไววา  ประกอบกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดชําระ
หนี้และยกเลิกสัญญาเงินกูกับธนาคารกรุงไทย  2  สัญญา  รวมเปนเงิน  16  ลาน
บาท  การท่ีเรายกเลิกหรือเขายกเลิกเราผมไมทราบเพียงแตอยากถามวาเรายกเลิก
สัญญาเงินกูกับทางธนาคารแลวเรามาขอกูเงินในจํานวน  16  ลานบาท กับ
สถาบันการเงินอ่ืนหรือไม  อยางไร  และจํานวนเงินกูท่ีมีอยูเดิม  60  ลานบาท  
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ในการขอยื่นกูใหม  16  ลานบาท  จํานวนเงินกูยังอยูท่ี  60  ลานบาทหรือรวม
เปน  76  ลานบาทครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญทานจําลอง  ภูเตานาคครับ 

นางสาวจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  ดิฉันนางสาวจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี  5.4  ญัตติขอกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  จาก
การศึกษารายละเอียดท่ีทางโรงรับจํานําไดสงรายงานเขามาพอจะเขาใจไดวา  การ
ขอยกเลิกสัญญาเดิม  2  สัญญา  จํานวน  16  ลานบาท  เนื่องจากเงินกู
ธนาคารกรุงไทย  สาขากาฬสินธุ  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  MOR -1.5 ตอป  เขาใจ
วาดอกเบี้ยตรงนี้จะเปน  5.6  บาท/ป  จึงขอยกเลิกและมาขอกูเงินกับธนาคาร
ออมสิน  สาขาถีนานนท  อัตราดอกเบี้ย  MOR -1.75 บาท/ป  ซ่ึงดอกเบี้ยเราจะ
เสียนอยลง  คือ  5.35  บาท/ป  เปนผลประโยชนของโรงรับจํานํา  ดิฉันเห็นวา
การท่ีจะมีทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขอกูเพราะ  1.  เปนโรงรับจํานําของเทศบาลเองสามารถ
บรรเทาความเดือดรอนไดจริงเพราะอัตราดอกเบี้ยรอยละ  1  บาท  ทําใหเรา
เติบโตชาก็ไมเปนไร  ตัวดิฉันเองไมอายท่ีจะบอกวาเคยใชบริการเหมือนกันในตอน
ท่ีเดือดรอน  เพราะฉะนั้นแลวทําอยางไรประชาชนในเขตเทศบาลเราหรือพ่ีนอง
ประชาชนท่ัวไปจะไดรับความสะดวกและลดดอกเบี้ยใหตํ่าลง  อยางท่ีทานสมาชิก
หลายๆทานบอกวาไปจํานําท่ีรานทองบางรานดอกเบี้ย  2 – 3 บาท  แตมาท่ีเรา
รอยละ  1  บาท  หากเปนลูกคาชั้นดีหรือลูกคาประจําก็จะไดรับสิทธิพิเศษคือคิด
ดอกเบี้ยเพียง  0.50 บาท  ในญัตตินี้ดิฉันเห็นชอบและขอสนับสนุนคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกคงอภิปรายครบถวนแลว  ขอเชิญทานรองนพสิทธิ์     
กุลเจริญวิรัตนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
จากท่ีไดฟงทานสมาชิกอภิปราย  ผมขออนุญาตทานประธานใหทานรองประเสริฐ  
ออประเสริฐชี้แจงเรื่องเงินทุนหมุนเวียน  ณ  ปจจุบันและความจําเปนท่ีจะตองใช
สัญญานี้ตอ  ผมจะเสริมทีหลังวาเรามีความจําเปนอยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ตอบในประเด็นท่ีทานสมาชิกถามวาเราเอาเงินไปปดหรือเขาบอกเลิกสัญญาเรา  
คือ  ตอนนั้นธนาคารกรุงไทย  16  ลานบาท  เปน  OD  เหมือนกัน  เราไมเบิกมา
เงินก็อยูในบัญชี  ตอนนั้นดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทยแพงกวาธนาคารออมสินเรา
จึงไมไดเบิกพยายามผลักเขาจนเรามีเงินในบัญชีของธนาคารกรุงไทย  จํานวน  16  
ลานบาท  ตอนนั้นหมดสัญญาครบ  5  ป  ประมาณเดือนสิงหาคมจึงไดมาปรึกษา
กันวาเราจะตอสัญญาเหมือนกับญัตติ  5.3  ดีหรือไม  จึงบอกวามันแพงกวาเราจึง
ชะลอไปกอนและไมไดเบิกใชและคางไว  16  ลานบาท  เขาก็ถามเรามาเรื่อยๆ
จนถึงเดือนธันวาคมซ่ึงในตอนนั้นไมไดมีการประชุมสภาแลวเพราะสภาเปดไปใน
เดือนพฤศจิกายนเราจึงบอกวาเอาอยางนี้ดอกเบี้ยแพงเราไมตอดีกวาแลวมาใชของ
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ธนาคารออมสินเทาท่ีเรามีอยู  60  ลานบาท ตอมาเขาก็มีหนังสือบอกมาวาในเม่ือ
เราไมตอกับเขาจึงขอปดบัญชี  ไมใชวาเราผิดสัญญาหรือเสียเครดิตอะไร  ในตอน
นั้นเรามีเงิน  16  ลานบาทแตเนื่องจากเราไมขอตอสัญญาและไมไดเอาเขาท่ี
ประชุมสภา  เดือนตอมาเขาจึงมีหนังสือแจงเรามาตามหนังสือท่ีทานเห็นวาปด
ระบบบัญชีของธนาคารกรุงไทย  และตามท่ีทานสมาชิกไดถามวาซูเอ๋ียกับรานทอง
ขอความนี้คลาดเคลื่อน  ไมถูกตอง  เราปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  มีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีกฎหมายกําหนดใหเรารับจํานํา  5,000  บาท  หรือ  30,000  บาท  
ดอกเบี้ยจะตองไมเกินเทาไหน  ซ่ึงถูกกวาโรงรับจํานําเอกชนนี่คือจุดประสงคของ
โรงรับจํานําท่ีแบงเบาภาระของภาคประชาชน  เราไมสามารถท่ีจะไปซูเอ๋ียอยางท่ี
ทานกลาวหาได  เรามีระเบียบแบบแผนท่ีจะตองปฏิบัติและในแตละรายสูงสุดเรา
ใหเขาไมเกิน  100,000  บาทเทานั้น  ถามากกวานี้ตองเสนอมาใหนายกเปน
ผูอนุมัติ  เพราะฉะนั้นแตละรายท่ีบอกวามีทองเยอะเราใหไดไมเกิน  100,000  
บาท  สวนใหญจะตํ่ากวานั้นท่ีจะมาจํานําในจํานวนมากๆไมมี  เม่ือสิ้นปก็จะมี
สํานักงานตรวจเงินแผนดินและผูสอบบัญชีมาตรวจและรับรองยอดใหเรา  และใน
รอบ 1 เดือน , 3 เดือน  ก็จะมีผูตรวจการสถานธนานุบาลมาจากภาคเขตท่ีจังหวัด
ขอนแกนหรือสกลนครมาตรวจของเราเปนระยะๆ  มีบันทึกการตรวจ  มีผลการ
แนะนําเพราะฉะนั้นชวงท่ีเงินทุนเราใกลจะหมดเขาก็จะแนะนําวาควรหาแหลง
เงินทุนเพ่ือไมใหการบริหารกิจการโรงรับจํานําสะดุด  ทุกครั้งเขาจะมีบันทึกและเรา
จะเสนอบันทึกนี้มาตามลําดับข้ันจนถึงนายกเทศมนตรีวาเงินทุนเราอยูชวงนี้เขา
แนะนําอยางไรและมาประกอบในการขอกูเงิน  เพ่ือไมใหมันสะดุดเงิน  7  ลาน
บาทของเราตอนนี้เต็มท่ีใชไดไมเกิน  5  เดือน  ในแตละวันเงินออกมากกวาเงินเขา
ประมาณ  50,000  บาท/วัน  ในสวนท่ีทานบอกวาเรามีทุนแลวจะกูทําไม  คือ  
ทุนสวนหนึ่งของเราคือทรัพยสิน  ตอนนี้เรามีทรัพยสินถาคิดเปนเงินแลวประมาณ  
80  ลานบาท  ซ่ึงมากกวาท่ีเราเปนหนี้ กับธนาคารออมสิน  60  ลานบาท  
ทรัพยสินท่ีอยูในนี้เปนดอกเบี้ยใหเราทุกเดือน  นอกเหนือจากการประมูลของแลว
ดอกเบี้ยเราไดเดือนหนึ่งหลายหม่ืนบาท  จะสะสมและกลายเปนกําไรในอนาคต  
ผลประกอบการ 4 – 5 ปยอนหลังเรามีแตกําไรเพ่ิมข้ึน  ไมมีขาดทุน  เขาจะมี
สัดสวนตามท่ีทานสมาชิกไดบอกวาเปนเงินบูรณะทองถ่ิน  30 % เงินทุนหมุนเวียน  
50 %  และเอามาเปนเงินบําเหน็จรางวัล  20 %  อัตราสวนท้ังหมดเขากําหนด
มาจากสวนกลาง  เม่ือเรามีผลประกอบการเขาก็จะใหเราจัดสรรทุนเอาเงินเขา
ทองถ่ิน คือ เทศบาล 30 % ซ่ึงในปงบประมาณ 2560 เราจะสงผลประกอบการ
ใหกับเทศบาลประมาณ  1,500,000  บาท  ทุนหมุนเวียน  50 %  เราจะเก็บไว
บริหารภายในตามระบบงบประมาณ  เงินบําเหน็จรางวัล  คือ  เงินบําเหน็จรางวัล
ท่ีกรมเขามีระเบียบจัดสรรใหวาเปนสวนของพนักงานสถานธนานุบาลสัดสวน
เทาไหร  เขาจะมีเปอรเซ็นตออกมาไมใชวามาอยูท่ีนายก  ไมใช  จะมีสัดสวนตั้งแต
กรุงเทพจนถึงระดับจังหวัด  วาผูวาราชการไดเทาไหรจนถึงพนักงานของเรา  เรามี
การตรวจสอบทุกปจาก สตง.และผูตรวจสอบบัญชีมารับรองยอดใหเราไมเคยมี
ประวัติการทุจริต  สรุปในภาพรวมผลประกอบการยอนหลังมีกําไรเพ่ิมข้ึน  และท่ี
เรายื่นญัตติขอกูครั้งนี้ไมใชวาญัตติผานแลวเราจะได  จะตองใชเวลาเร็วสุด
ประมาณ  5  เดือน  กวาธนาคารจะเปด OD  ใหเรา  เราตองสงเรื่องไปจังหวัด  
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เม่ือผูวาราชการเห็นชอบเราถึงจะไปติดตอกับธนาคาร  การติดตอธนาคารก็ตองใช
เวลาประมาณ  3 – 4 เดือนครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ชี้แจง  2  ประเด็น  ประเด็นแรกท่ีทานรองปลัดชี้แจงวาการท่ีเราชําระเงิน  16  
ลานบาทครั้งท่ีแลว  เทาท่ีผมจําไดทานขอกูเงิน  20  ลานบาทเพ่ือเอาไปใชหนี้  
16  ลานบาท  แตทานบอกวา  16  ลานบาทเราไมไดใช  ซ่ึงมันเปนวงเงินท่ี
พยายามจะไมใชเพราะอาจไมคุมคาดอกเบี้ย  ผมจึงมองวามันชัดเจนในประโยคคือ  
คุณไมใชแสดงวาเงินยังเหลือใช  แตตอนขอกู  20  ลานบาททานบอกวาเงินไม
พอใช  ทานเห็นถึงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเหมือนกับตอนนี้  ในตอน
นั้นท่ีทานบอกวาทานเดือดรอนเราจึงใหแตตอนนี้กลายเปนวาท่ีเราใหตอนนั้นก็เพ่ือ
ความเดือดรอนแตตอนนี้บอกวาตอนนั้นใหเพราะเงินเหลือใช  ผมจึงคิดวาเหตุผล
ตอนนั้นกับตอนนี้มันขัดกันอยู  ประเด็นท่ี  2  เรื่องสวนตางในการบริหารตอนนี้
เรามีเงิน  7  ลานกวาบาท  ในปงบประมาณ 2559  มาจํานําเฉลี่ยวันละ  
900,000  บาท  มาไถถอนวันละ  800,000  บาท  ซ่ึงอยูประมาณ  4  หม่ืน
กวาบาทไมถึง  5  หม่ืนบาท  เปนคาเฉลี่ยท้ังปท่ีเปนผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริง  
แสดงวาในปหนึ่งสวนตางท่ีเราจะมาจํานําเพ่ิม  6  แสนบาท  เงิน  7  ลานบาทยัง
บริหารไดอีก  6  ป  ผมคิดวาอีก  16  ลานบาทไมตองกูมันชัดเจนในตัวเลข      
ป  2558  แตละเดือนสวนตางมีเพียงนิดเดียว  ท้ังปจํามาไถไป  ขายทรัพยหลุดได
เงินคืนมาสวนตางไมถึงหนึ่งลานบาท  เงิน  7  ลานกวาบาทยังบริหารไดอีก  6  ป
ยังไงก็เหลือครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือ
สักครูผมถูกใสราย  ท่ีทานรองปลัดพาดพิงถึงผม  หาวาผมไปวาโรงรับจํานําซูเอ๋ีย
กับรานทอง  ผมบอกวาผมดูโทรทัศนแตกอนมีการซูเอ๋ียกันในโทรทัศนไมใชโรงรับ
จํานําของเรา  ตองขอโทษผมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ทานรองปลัดประเสริฐเขาพูดตามหลักการวาใน
ระเบียบของโรงรับจํานําเขามีระเบียบวางไวชัดเจน  จะไปทําเหมือนท่ีทานวาไมได  
เขาไมไดกลาวถึงทานเลยครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขาระบุเลย  เขาหาวาผมไปกลาวหาโรงรับจํานําของเขา  
เขาวาผมไปซูเอ๋ียกับรานทอง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เขาพูดดวยหลักการ  ทานสมาชิกทุกทานก็ฟงอยู  เขาพูดดวย
หลักการวามีระเบียบรองรับอยูจะทําเหมือนอยางท่ีทานพูดไมได  โรงรับจํานําท่ี
ไหนก็ทําไมไดครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมไดขาวมาจากโทรทัศน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เขาจึงไดตอบทานอยางไรครับวา  โดยหลักการแลวจะทําแบบท่ีทาน
วาไมไดเพราะมันมีระเบียบและกฎหมายรองรับอยู 
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นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขาระบุชัดเจนเลยครับ  มีเทปหรือไม  ผมอยากใหทอดเทป
ใหฟง 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตครับทานประธาน  เม่ือสักครูมีอยูคําหนึ่ง  ท่ีทาน
รองปลัดเทศบาลไดพูดวามีทานสมาชิกไดกลาวหาวาทางโรงรับจํานําของเราไป    
ซูเอ๋ียกับรานทองนั้น  ไมเปนความจริง  ซ่ึงทานสิทธิภรณทานบอกวาทานดูใน
โทรทัศนท่ีมีโรงรับจํานําไปซูเอ๋ียกับรานทอง  ซ่ึงทานรองปลัดไดพูดวาตามท่ีทาน 
สท.ไดกลาวหาวาโรงรับจํานํากาฬสินธุไปซูเอ๋ียกับรานทองนั้นไมเปนความจริงครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมแคแนะนํากับโรงรับจํานําของเราวาอยาไปทําแบบนั้น  
ตองใหทานถอนคําพูด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณนั่งกอนครับ  ผมจะใหทานรองประเสริฐชี้แจงอีกครั้ง
หนึ่งครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ี
ทานสมาชกิไดนําเสนอเม่ือสักครู  กระผมจึงไดบอกวาเรามีระเบียบ  กฎหมายท่ีให
เรารับจํานํา  เชน  เราจะรับจํานําเยอะเหมือนกับรานทองและไปซูเอ๋ียไมได  สถิติ
ของเรา  คือ  100,000  บาท  เราจะตองขอนายก  เราไมเคยรับจํานําเกิน  
100,000  บาท  นอกนั้นก็จะมีแตต่ําลงมา  เม่ือสักครูผมตอบในลักษณะนี้เราทํา
ตามกฎหมาย  มีการตรวจสอบมี สตง.และตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบทุกป  ไมมี
การทุจริต  ผมคิดวาทานเขาใจผิดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานรองประเสริฐ  ทานยืนยันวาทานไมไดกลาวหา  พูดตาม
หลักการ  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  มีเทปหรือไมครับ  ผมฟงไมผิดแนนอน  ทานอธิบายวามัน
เปนไปไมไดท่ีโรงรับจํานําของเราจะไปทําแบบนั้น  เขามีหลักการผมก็เชื่อ  แตตอน
แรกทานยืนยันบอกวาเราไมไดทําเหมือนทานพูด  ของเรามีกฎระเบียบ  ผมเพียง
แคแนะนําเพราะเขายืมบอย  ผมจึงแนะนําวามันอยูกับการบริหารจัดการโรงรับ
จํานํา  มาเปลี่ยนตําแหนงกับผมหรือไม  ผมแถมเงินใหอีก  1  ลานบาทแลวใหผม
ไปเปนผูจัดการโรงรับจํานํา  ผมมี  20  ลานบาทผมก็บริหารจัดการได 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณนั่งลงครับ  ผมขอวินิจฉัยวาถาหากทานรอง
ประเสริฐพูดกลาวหาแบบท่ีทานวาจริงขอใหทานถอนคําพูดครับ  ถาปรากฏในเทป
ทานรองปลัดประเสริฐจะตองมาถอนคําพูดในการประชุมครั้งตอไป  เชิญทานรอง
นายกนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนชี้แจงครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสริมสักนิดหนึ่ง  ขออนุญาตเอยนามท่ีทานธนัทบอกวาเงิน  7  ลานบาท  เดือน
หนึ่งสวนตางประมาณ  50,000  บาท  แตอยากใหทานดูตรงรายละเอียด
ดานหลัง  เงิน  7  ลานบาทมันเปนดอกเบี้ยรับ  จริงๆ  8  ลานบาทดวยซํ้าไป  
ดอกเบี้ยรับเรามีภาระท่ีจะตองจายเพ่ือบูรณะทองถ่ิน  30 %  เงินทุนหมุนเวียน  
50 %  และเอามาเปนเงินบําเหน็จรางวัล  20 %  เพราะฉะนั้นท่ีทานบอกวาเรามี
เงิน 7 ลานบาทเราไมเหลือครับ  เราติดลบประมาณ  1  ลานกวาบาท  แตมันเปน
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ภาระท่ีเราจะตองชําระในอนาคต  ถาทานไมเตรียมการหรือไมยกมือสนับสนุนใหกู
ในตอนนี้  คือ  อยางท่ีผมเรียนทานในตอนแรกวาจะตองใหโรงรับจํานําหยุดการรับ
จํานํา  อาจทําไดอีกสัก 2 – 3 เดือนเพ่ือใหมีเงินหมุนเวียนแตในท่ีสุดชวงทายท่ีจะ
ปดปงบประมาณทางโรงรับจํานําตองหาเงินมาชําระจํานวน  8  ลานกวาบาทนี้  
มันเปนเงินสะสมท่ีแฝงอยูในโรงรับจํานําท่ีไมสามารถเอามาจายไดเนื่องจากยังไม
สิ้นปงบประมาณ  เพราะฉะนั้นจึงขอชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบวาจริงๆแลว  
ถาทางผูบริหารไมหวงเรื่องดอกเบี้ยซ่ึงมันมากเกินไปก็คงไมเอาญัตตินี้เขามา  แคไป
ตอสัญญากับทางธนาคารกรุงไทยก็จบทานก็คงไมทราบเพราะทานอนุมัติไปครั้ง
กอนวาใหกูเงินแลว  16  ลานบาท  ครั้งนี้ถาเราเอากรุงไทยเหมือนเดิม  ทาง
ผูบริหารคิดวาเรื่องอะไรเราจะตองไปเสียใหคุณเพ่ิมอีก  0.25  บาท  เราจึงใหโรง
รับจํานําไปหาธนาคารท่ีดอกเบี้ยต่ําท่ีสุดในระยะนี้เพ่ือเปลี่ยนธนาคารในเม่ือมันจะ
ยกเลิกสัญญาอยูแลว  ขอเรียนใหทานสมาชิกไดทราบวาเราขอเปลี่ยนธนาคาร
เนื่องจากสาเหตุนี้   แตถาเราจะเอาเหมือนเดิมคือไมยกเลิกสัญญากับทาง
ธนาคารกรุงไทยทางผูจัดการก็คงจะไมมีเงินหมุนเวียนเพ่ือจายตามท่ีเขากําหนด
ยกเวนการหยุดรับจํานํา  แลวในปนี้ไมทราบวาประชาชนจะลงขาวอีกหรือไม  
เพราะเคยมีประชาชนลงขาววาโรงรับจํานําไมมีเงินจายแลวไปเสียดอกเบี้ยใหกับ
เอกชนและโรงรับจํานําคูแขงท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา  ทําไมทางเทศบาลไม
ชวยเหลือประชาชน  ทําไมเทศบาลถึงนิ่งดูดายขอใหทานพิจารณาดวยวาเหมาะสม
ใหเรากูหรือไม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมยัง
ไมเขาใจเก่ียวกับหนังสือยกเลิกสัญญา  เม่ือสักครูทานรองนายกทานไดใหเกียรติ
อภิปรายใหทราบในบางสวน  ในหนังสือบอกเลิกสัญญาเขาบอกวา  เนื่องจากบัดนี้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไมนําสงเอกสารใหธนาคารได  สิ่งท่ีทานไดอภิปรายใหผม
ทราบนั้น  คือ  เหตุผลท่ีทานไมตอสัญญากับธนาคารกรุงไทยเพราะดอกเบี้ยสูง  
ทานจะเปลี่ยน  ในเม่ือเรามีแผนท่ีจะเปลี่ยนธนาคารทําไมไมไปปดกรุงไทย  ทําไม
ตองรอใหมีหนังสือบอกเลิกสัญญามากอน  ทําไมไมเขาไปประสานวาผมจะนํามา
เงิน  16  ลานบาทมาปด  ไมตองทวงถาม  ไมตองมีหนังสือบอกเลิกสัญญา  แตนี่
เปนหนังสือมาเราถึงเดือดรอนและวิ่งหาเงินไปปด  ผมยึดเอกสารเปนหลัก  ทาน
บอกวาเทศบาลเมืองมีนโยบายท่ีจะปดตรงนี้เพราะดอกเบี้ยมันสูง  ไมมีเอกสาร  
แตถามีเอกสารของเทศบาลเมืองบอกยกเลิกสัญญากรุงไทยแนบมากอนจะดูดีวา
เรามีแผนงาน  แตนี่พอเขาบอกเลิกสัญญามา  เขาบอกวา  ขอ  1.  ชําระหนี้ให
เสร็จสิ้นและยกเลิกสัญญาวงเงินกู  เลขบัญชี .......  จํานวน  16  ลานบาท  ตาม
สัญญาเงินกู  ลงวันท่ี  13   พฤศจิกายน 2552  เขาบอกวาชําระหนี้ใหเสร็จ  
วันท่ี  8  ธันวาคม  2559  แตเราหาเงินไปปด  วันท่ี  2  ผมขอถามวา  เงิน  16  
ลานบาท  ท่ีเอาไปปดคือเงินจากไหน  มันก็คือเงินยอด  60  ลานบาทนี้ใชหรือ
เปลา  ถาคํานวณทุกสิ่งทุกอยางแลวเหตุผลท่ีทานขอกูมันไมมีตรงนั้นเลย  ผมยึด
เอกสารเปนหลัก  เหตุผลท่ีขอกูครั้งนี้เพราะสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันสงผลตอคา
ครองชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป  ประสบปญหาความเดือดรอน
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เปนอยางมาก  ประกอบกับเปนชวงทํานา  ทําสวนและใกลชวงเปดเรียนใหม
ประชาชนมาใชบริการเปนจํานวนมากไมมีเงินทุนหมุนเวียนนี่คือเหตุผล  พอมี
เหตุผลท่ีจะขอกูเงิน  16  ลานบาทเขามาในสภานี้ผมก็ยึดตัวหนังสือวาทานขอกู  
16  ลานบาทไปทําตรงนี้พ่ีนองประชาชนเดือดรอนเขาจะเปดเทอม  ทําไร  ทํา
สวนจึงมาขอกูเงิน  16  ลานบาทตามลายลักษณอักษรท่ีเขาสูสภา  แตพอตอบ
คําถามมากลับตอบไปคนละเรื่อง  เงิน  16  ลานบาททําไมไมเก็บไวบริหารไปปด
ทําไม  ทําไมไมขอตอสัญญาเหมือนท่ีทานรองนพสิทธิ์บอก  ตอสัญญากรุงไทย  16  
ลานบาทและมี  76  ลานบาทไวบริหารในโรงรับจํานํามันงาย  เม่ือสักครูท่ีตอ
สัญญาผมก็ยกมือให  จริงอยูท่ีดอกเบี้ยสูงแตคงไมถึงกับท่ีสถานธนานุบาลตอง
ลมละลาย  และอยูมาก่ีปแลวทําไมถึงอยูได  ทําไมไมคิดตั้งแตปแรก  ผมอภิปราย
ตามตัวอักษร  และในเรื่องบําเหน็จรางวัลท่ีผมบอก  5  ปท่ีทานพูดมา  3  ลาน
กวาบาท  สงถึงกรุงเทพ  พนักงานสถานธนานุบาลและสวนของกรุงเทพ  นายก
ไมใช  ท่ีทานบอกมันใชหรือไม  นายกเราไมไดสวนนี้หรือครับ  ผมอยากถามวามี
หรือไมถาไมมีก็แลวไป  แตถามีก็แลวไปเพราะมันเปนระเบียบเขาใหนายก  นายกก็
ตองได  แตเม่ือสักครูทานบอกวานายกไมใชตองสงเขากรุงเทพ  ทานตองชี้แจงดวย  
ถาเปนของนายกสวนหนึ่งสมาชิกสภาจะไดทราบวาการบริหารจัดการสถานธนา-  
นุบาลยอดกําไรแตละปนายกเราก็ได  แตถาทานมาออกตัววานายกไมใช  จึงทําให
เราเขาใจใหมวานายกเราไมได  ขอใหทานชี้แจงดวย  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนายกนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ทานรองประเสริฐคงจะไมไดหมายความวาทานนายกไมได  แตท่ีทานบอกวาไมใช  
แตเวนนานไปหนอย  ไมใชวานายกไมได  ทานไดแตทานไมใชผูกําหนดกฎเกณฑใน
ระเบียบนี้วาใครจะไดเทาไหร  และในสวนท่ีทานถามวาเราจําเปนอะไรทําไมถึงไม
ตอสัญญากับธนาคารกรุงไทย  ทําไมตองไปกูกับธนาคารออมสิน  ก็ดวยความเปน
หวงวาเงินตัวนี้เราจะตองเสียดอกเบี้ยแพงกวา  0.25  บาท  ทานอาจมองวามัน
นิดเดียว  แตถาทานใชท้ังหมดไป  16  ลานบาท  ใน  1  เดือน  จะตกเปนเงิน
หลายหม่ืนบาท  เราสามารถเอามาบูรณะทองถ่ินได  30 %  เอามาเปนเงิน
หมุนเวียนไดอีก  50 %  ไมไดเดือดรอนหรือลําบากอะไรเนื่องจากเราจะยกเลิก
สัญญากับธนาคารกรุงไทยอยูแลว  สมมุติวาเราจะตอสัญญากับธนาคารกรุงไทยเขา
ก็ยินดีรับเราไมไดเสียเครดิต  ถาทานเปดดูในเอกสาร  ยอดคงเหลือของบัญชี
ธนาคารกรุงไทยในเงิน  16  ลานบาท  ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560  เหลือ
จํานวน  0.00  บาท  คือเราไมไดเปนหนี้กับธนาคารกรุงไทยเลย  แตทําไม
ธนาคารถึงมาบอกเลิกสัญญาเราก็เนื่องจากมันจะครบกําหนดในเดือนกันยายน  ถา
ทานไมบอกเลิกไวกอนผูจัดการโรงรับจํานําคงบอกวาผมไมทราบ  มันหมดเม่ือไหร
ทําไมไมแจงผม  เขาจึงทําหนังสือมาบอกวาใหคุณชําระหนี้ใหหมดจะตอสัญญาหรือ
จะยกเลิกสัญญาคอยมาวากัน  ในฐานะท่ีผมเคยทํางานธนาคารมากอนก็พอจะ
ทราบวาในเรื่องเอกสารธนาคารจะตองเตือนลวงหนาไมใชวาเราไปผิดสัญญาเขา
หรือเราเครดิตไมดีแลวเขามาบอกเลิกสัญญาเรามันไมใช  เพียงแตเราดูตัวเลขแลว
เราไมมีหนี้เลย  เราเครดิตดีเสียดวยซํ้าเพราะเราไมไดกูเงินเขาสักบาท  ยอดเงิน  
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0.00  บาท  ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม  แตสวนเงินดอกเบี้ยรับท่ีมันแจงมายังไมถึง
เดือนกันยายนมีเงินสะสมหมุนเวียนแลว  8  ลานกวาบาทเพราะฉะนั้นพอถึงสิ้นป
โรงรับจํานําตองเอามาบูรณะทองถ่ิน  30 %  เปนเงินทุนหมุนเวียน  50 %  และ
เอามาเปนเงินบําเหน็จรางวัล  20 %  เพราะฉะนั้นถาไมไดกูโรงรับจํานําก็คงทํา
อะไรไมไดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ตอบคําถามทานสมาชิกเม่ือสักครูในเรื่องท่ีวาเขามาทวงเงิน  จริงๆแลวเงิน  16  
ลานบาทเราไมไดถอนเพราะดอกเบี้ยสูง  เราจึงถอนแตธนาคารออมสิน  ซ่ึงใกลจะ
ครบกําหนดสัญญากรุงไทย  ครบ  5  ป  จนกระท่ังสัญญาเลยมาแลวผมจึงไดไป
ติดตอท่ีธนาคารกรุงไทย  สาขารอยเอ็ด  ซ่ึงเรากูท่ีนั่น  เขาก็แนะนําวาถาตอก็ตอง
ทําเหมือนญัตติเม่ือสักครูแตชวงนั้นยังไมไดมีการเปดประชุมสภา  เราจึงคิดวา
ดอกเบี้ยแพงเกินไปเม่ือเราไปขอตอเขาก็ไมยอมลดและยืนยันตามเดิม  เราจึง
ทะยอยฝากเงินเขาไปและไมเบิกเงิน  16  ลานบาท  จนกระท่ังเขามีหนังสือฉบับนี้
แจงมาวาเงินเราครบแลวเขาก็ตัดสัญญาเราเลยตั้งแตวันท่ีครบ  5  ป  เราไปถอน
เงินและเบิกเงินไมได  ซ่ึงผานมาหลายเดือนกอนท่ีหนังสือฉบับนี้จะแจงมา  จึง
ยกเลิกกันโดยปริยาย  และในประเด็นเรื่องความตางรายเดือนหรือรายปของการรับ
จํานํา ผมวาทานอาจดูผิด  เรามีขอมูลวาการรับจํานํากับไถถอนมีความตาง
ประมาณ  40,000 – 50,000 บาท/วัน  หมายถึง  เงินออกไปประมาณ  
40,000 – 50,000  บาท  แตเงินท่ีเขามาไถถอนนอยกวาในแตละวัน  ไมใชเปน
ปหรือเปนเดือน  เชน  จากคาเฉลี่ยคนท่ีมาไถถอนวันหนึ่งประมาณ  8  แสนกวา
บาท  และมารับจํานําวันหนึ่ง  9  แสนกวาบาท  ความตางวันหนึ่งประมาณ  
40,000 – 50,000 บาท ตกเดือนหนึ่งประมาณ  2  ลานกวาบาท  จากสถิติป  
2559 มารับจํานําเดือนละประมาณ  27  ลานกวาบาท  มาไถถอนเดือนละ
ประมาณ  25  ลานกวาบาท  ความตางอยูประมาณเกือบ  2  ลานบาท  
เพราะฉะนั้นเงินท่ีเหลือตอนนี้ประมาณ  7  ลานกวาบาทนาจะใชไดประมาณ  4  
เดือนก็คงจะหมด  ในสวนของทุนเราไปแปลงเปนทรัพยสินท่ีอยูในโรงรับจํานําหมด  
เพราะฉะนั้นระบบของโรงรับจํานําก็คือเงินตอเงิน  เงินทุนของเราคือทรัพยสินเรา
จะเก็บดอกเบี้ยทุกวัน  ทุกเดือนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมยัง
ติดใจอยูในเรื่องท่ีเราขอกูเขาไป  16  ลานบาท  ตั้งแตป  2552 – 2553  ไมได
เบิกมาใชเลยใชหรือไม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุติดใจประเด็นเงินกู  16  ลานบาท  ท่ีบอกวาไมไดเอา
มาใชแลวเอามาทําไม  เราเคยเอาออกมาใชเทาไหร 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เม่ือสักครูทานรองประเสริฐทานบอกวาเงิน  16  ลานบาท
ไมไดเอามาใช  แตเม่ือสักครูทานบอกวาพอมีรายไดมาทานก็ทยอยเขาฝากมันจึง
ขัดแยงกันครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ี
ทานสมาชิกไดสอบถาม  เรื่องระบบเงินของเราท่ีทานถามวาไดเอาไปใชหรือไม  
เงิน  16  ลานบาท  เราใชทุกวัน  ถอนวันละ  300,000  -  900,000  บาท  
แลวแตวัน  แลวแตประชาชน  วันรุงข้ึนถาเรามีเงินจากการรับจํานําชวงกอนเวลา  
15.00 น.  – 16.00 น.  เราก็จะเอาเงินไปฝาก  เงินจะเขาออกแบบนี้ทุกวัน  
และจะมีชวงหนึ่งท่ีเราไมถอนเลย  เรารับจํานําไดเราก็เอาไปฝากทุกวันๆจนครบ  
16  ลานบาท  เราก็หยุดเบิกเงินเพราะดอกเบี้ยมันแพง  เราจึงหันมาเบิกเงินกับ
ธนาคารออมสนิแทน  เงิน  16  ลานบาทเคลื่อนไหวทุกวันชวงกอนหนานั้น 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเขาใจแลวครับ  แตเม่ือสักครูทานบอกวาไมไดเบิกมาใช
เลย  และเปนประเด็นตอคือทานบอกวาทานเบิก  300,000 – 900,000  บาท  
แตตอนเย็นทานก็เอาเงินเขา  50,000 – 60,000  บาท  ทําใหมองไมเห็นระบบ
การจัดการบริหาร  ทานอาจถอน  300,000 – 400,000  บาท  มาหมุนเวียน
แตทานก็บอกเองวาทานตองใชคืนทุกวันๆ  จนเราสามารถใชเงินใหครบ  16  ลาน
บาทเหมือนเดิม  ทําไมทานไมทําแบบนี้กับทุกธนาคารท่ีสถานธนานุบาลกู  ทําไม
เราตองกูเงินอีก  16  ลานบาท  ในสวนท่ีทานเบิกเงิน 16  ลานบาทมาใช  ทาน
ไมไดเบิกมาหมดผมทราบ  ทานเบิกมา  300,000 – 400,000  บาท  แตทานก็
บอกเองวาทานจะทยอยเอาเขาจนจบ  ทานแนใจหรือวาทานเอาเงินของสถานธนา
นุบาลใชหนี้เงินท่ีทานถอนมาจากธนาคารกรุงไทย  ไมไดเอาเงินสวนอ่ืนไปชวยปด
เงิน  16  ลานบาท  ทานยืนยันไดหรือไมวาทานไมไดเอาเงินสวนอ่ืนมาปดเงินของ
กรุงไทย  16  ลานบาท  หรือทานเอาเงินสถานธนานุบาลตามท่ีทานไดพูดวาตอน
เย็นเราจะเอาเงินเขาทุกวันจนครบ  16  ลานบาทเหมือนเดิม  มันทําใหผมตอง
ชมเชย  ถาทานทําอยางนั้นได  แตทานตองยืนยันกับผมอีกครั้งวาทานใชระบบนี้ใน
การใชหนี้ธนาคารกรุงไทยวันละ  300,000  - 400,000  บาท  และไมไดนํา
เงินสวนอ่ืนไปปดธนาคารกรุงไทย  จํานวน  16  ลานบาท  

 นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คืออยางนี้ครับ  ทานรองประเสริฐ  ทานไดอธิบายการใชเงิน  OD  
ใหทานสมาชิกเขาใจ  ขออนุญาตเอยนามทานธนัทก็ทราบดี  ทานไมอยากเสีย
ดอกเบี้ยทานจึงอธิบายวาการปฏิบัติของโรงรับจํานําเอาเงินออกมาเพ่ือรับจํานํา
วันนี้  300,000  บาท 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ไมใชครับ  ท่ีผมสอบถามคือประเด็นท่ีวา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มันจะไปรวมกับยอดเงิน  16  ลานบาท  วาเราอาจไมเอาเงินออก
มาถึง  16  ลานบาทเลยก็ได 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมทราบครับ  เม่ือสักครูผมก็ไดอภิปรายวา  ผมทราบวา
ทานไมไดเอาออกมา  16  ลานบาท  ทานเอาออกมาวันละ  300,000 – 
400,000  บาท  เพราะทานบอกเองวาเอามาหมุนเวียนและในทุกวันตอนเย็น
ทานก็จะเอาเขา  50,000 – 60,000  บาท  จนครบจํานวนท่ีทานเอาออกมา  
จนทําใหผมอดชมเชยไมไดวาการปดบัญชีครั้งนี้ไมไดใชเงินสวนอ่ืนมาชวยปด  และ
ท่ีทานรองนพสิทธิ์  ขออนุญาตเอยนาม  ท่ีทานบอกวาเราไมไดติดคางเขาตาม
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รายงานยอดเงินคางชําระ  0.00 บาท  อันนั้นมัน  ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม  
2560  หลังจากท่ีมีหนังสือทวงถามมาในวันท่ี  8  ธันวาคม  2559  ท้ัง 2 
สัญญาเปนเงิน  16  ลานบาท  ใชไป  ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560  จํานวน  
0.00  บาท  คงเหลือ  0.00  บาท  แตหนังสือทวงถามบอกเลิกสัญญามาตั้งแต
วันท่ี  8  ธันวาคม  2559  แสดงวา  ณ  วันท่ี  8  ธันวาคม  2559  ยังเปนหนี้  
เนื่องจากมีตัวเลขปรากฏออกมาวาเปน  0.00  บาท  ณ  วันท่ี  2  พฤษภาคม  
2560  สรุปแลวทานแนใจหรือวาทานใชระบบเอาเงินสถาน ธนานุบาลเขาไปคืน
วันละ  50,000 – 60,000  บาท  ทานเอาเงินสวนไหนมาชวยในการปดบัญชี
หรือไม  ผมไมไดวา  ถาทานบอกวาเงิน  60  ลานบาทท่ีเรากู OD  ไว  ทานเอามา
ปดทําใหยอดเงิน  60  ลานบาท  ถูกใชไปประมาณ  52  ลานกวาบาท  เงินจึง
เหลือใช  7  ลานกวาบาท  สวนหนึ่งท่ีทําใหเงินเหลือ  7  ลานเพราะนําไปปดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย  สาขารอยเอ็ด  ก็ไมเปนไรถาเงินเหลือ  7  ลานบาท  แตถาทาน
จะยืนยันวาทานใชเงินจากสถานธนานุบาลเอาไปฝากท่ีธนาคารกรุงไทยทุกวันๆจน
ทําใหเงินครบจํานวน  16  ลานบาทได  มันนาจะไดโล  เพราะท่ีผมถามวาทานเอา
เงินสวนไหนไปปดทานบอกวาใชระบบนั้น  แลวในขณะเดียวกันก็มาอภิปรายวา
ขาดสภาพคลอง  ไมมีเงินหมุนเวียนมันขัดแยงอยูในตัวครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฟงดูแลวนาจะ
เปนเรื่องการบริหารของสถานธนานุบาล  เม่ือสักครูทานรองนพสิทธิ์ทานไดกรุณา
อธิบายความเหมือนกับวาขาดการกูไมได  หากไมไดกูจะตองหยุดกิจการของโรงรับ
จํานํา  เม่ือสักครูทานรองประเสริฐทานพูดวายังทําตอไปไดอยูประมาณ  3 – 4 
เดือน  เพราะในระยะเวลาแบบนี้กับในทรัพยสินท่ีมีอยูดีหรือไม  ใหทรัพยสินท่ีมีอยู
สามารถผองผายไปได  หรือกอนหนานี้ท่ีทานบอกวาเงิน  16  ลานบาท  เอามาใช
ท่ีละนิดละหนอยแลวสงคืน  ทําไมไมตอสัญญาจะทําใหสภาพคลองเดินไปได  วันนี้
ปดไปแลวจะขอกูใหมดวยเหตุผลท่ีวาดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย  สาขารอยเอ็ด
มันแพงจึงอยากขอกูใหม  แลวจะหาท่ีกูใหมท่ีมีดอกเบี้ยถูกกวา  ผมวาในหวงเวลา
ท่ีจํากัดขนาดนี้แลวทานรองนพสิทธิ์ก็พูดเหมือนกับวาถาไมอยางนั้นก็ตองหยุด
กิจการ  ผมสะทอนใจอยูวาสถานธนานุบาลบริหารกิจการมาหลายปแตจะตองหยุด
กิจการเพราะเงินกูท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึนๆ  แลววันนี้ตองหยุดเพราะไมมีเงินกูเพ่ือให
ชาวบาน  แลวประชาชนก็ออกมารองเรียนวาเทศบาลถังแตก  ประชาชนเดือดรอน
ผมวาไมใช  แตมันเปนเรื่องของการบริหารเงินจํานวน  60  ลานบาทท่ีเรามีอยูใน
ขณะนี้ใหสามารถดําเนินกิจการของโรงรับจํานําได  ผมวาไมนาจะมีความเสียหาย
อะไรหากวันนี้กูเงิน  16  ลานบาทไมได  แตถาถึงวันนั้นอีก 2 – 3 เดือน ประชุม
สภาครั้งหนาถากิจการโรงรับจํานําไปตอไมได  ตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกก็จะได
พิจารณาวามันจําเปนและสมควรแลว  การบริหารจัดการเงิน  52  ลานบาทท่ีมีอยู
ในคลังทําใหเกิดประโยชนอยางไร  วันนี้กู  60  ลานบาท  และกูอีก  16  ลาน
บาท  พอปหนาก็จะบอกวามี  75  ลานบาทท่ีใชไปแลว  เหลืออีกแค  1  ลานกวา
บาท  ก็จะไมจบไมสิ้น  ผมสนับสนุนในความคิดของทานธนัท  จิตรลดานนท  ตอง
คิดในแบบการคาดวยถึงแมจะเปนโรงรับจํานํา  วันนี้จะกูใหถึงเพดาน  100  ลาน
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บาท  ผมก็เห็นหลายจังหวัด  ในอดีตท่ีผานมาทานผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในชุดท่ีผานๆมาจะขอกูเงิน  2  ลานบาท  สภาแหงนี้ไมให  มีการถายทอดทาง
โทรทัศนโตแยงกันไปมา  ฝงหนึ่งก็บอกวาชาวบานจะเดือดรอนหากไมใหกูเงิน  
จํานวน  2  ลานบาท  สวนอีกฝายหนึ่งก็บอกวายังไมสมเหตุสมผลสามารถท่ีจะ
บริหารจัดการตอไปไดอยู  นี่คือสิ่งท่ีอยากนําเรียนทานประธานวาหากทางสถาน 
ธนานุบาลไดจัดการในสวนของทรัพยสินท่ีมีมากกวาเงินกูท่ีกูอยู  ใหรีบดําเนินการ
ทําใหเกิดประโยชน  อยากอภาระผูกพันแบบนี้อีกตอไปมันจะไมจบสิ้นครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือทานสมาชิกอภิปรายพอสมควรแลว  เชิญทานรองนพสิทธิ์     
กุลเจริญวิรัตนชี้แจงครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เม่ือสักครูขออนุญาตเอยนามทานตอชาติท่ีทานบอกวา  ผมบอกวาใหหยุดกิจการ
ไมใชครับ  ความหมายของผม  คือ  จะตองหยุดรับจํานําในชวงท่ีไมมีเงินเดินสะพัด  
ขอใหเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมเพราะจะกอใหเกิดความเสียหายและจะเขาใจ
ผิดวาตองหยุดกิจการของโรงรับจํานํา  สาเหตุท่ีเราตองนําเขาสภาในชวงนี้
เนื่องจากท่ีทานรองประเสริฐไดกลาวไปแลววาถาเราอนุมัติในเดือนนี้แลวจะได
เงินเดือนหนา  จะตองใชเวลาประมาณ  5  เดือน  เพราะเงินท่ีเหลืออยู  7  ลาน
บาทหมุนเวียนไดอีกประมาณ  3  เดือน  มันจะไมทันการณ  แตทานบอกวาใหรอ
ไปถึงการประชุมในสมัยหนาผมก็ไมทราบวาทางโรงรับจํานําจะมีสภาพคลองพอ
หรือไมตองแลวแตมติในท่ีประชุมสภาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ถามอีกนิดหนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  คือ  ในสิ่งท่ีผมถามคางไววาเราเอาเงินท่ี
ไหนไปปด  ถาทานยังยืนยันวาไมไดเก่ียวกับท่ีอ่ืน  คือเอาเงินท่ีทานยืนยันวาสถาน 
ธนานุบาลมีรายไดและเอาไปฝากเขาทุกวันๆจนครบ  16  ลานบาทได  หรือมีสวน
อ่ืนนําไปปด  ถามีสวนอ่ืนเปนสวนไหนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐ  ชี้แจงใหสมาชิกทุกทานเขาใจ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงมติครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คําวา
ปด  ก็ไมเชิงวาเราไปปด  เราถอนเงินทุกวันและฝากเขาทุกวัน  ไมใชวาเราไปปด  
บัญชีเราหมุนอยูแตพอชวงหนึ่ง ท่ีดอกเบี้ยมันสูง  เราจึงไมถอนท่ีธนาคารนี้  
หลักการก็คือตอนเย็นเขาไมใหเอาเงินเก็บไวท่ีโรงรับจํานํา  สามารถเก็บไดแตตอง
ไม เ กิน ท่ี กําหนด  ส วนเ กิน ท่ีจํานวนมากเราจะตองเอาฝากเข าธนาคาร  
เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกฝากเขาธนาคารกรุงไทย  ชวงไหนท่ีธนาคารออมสินไม
สะดวกเราก็เบิกท่ีธนาคารกรุงไทย  เราไมไดปด  มีการหมุนอยูท้ัง  2  บัญชีแตอาจ
มีการถอนเงินนอยกวา  บางวันเราก็ไมไดถอนจากธนาคารกรุงไทยเพราะดอกเบี้ย
สูงกวาธนาคารออมสิน  จนกระท่ังเรามีเงินอยูในบัญชีธนาคารกรุงไทย  16  ลาน
บาท  เราจึงตัดสินใจใชของธนาคารออมสินจบครบสัญญากับธนาคาร  5  ป   เขา
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ก็ติดตอมาวาจะตอสัญญาหรือไม  เราก็มาหารือกันแลววาดอกเบี้ยมันสูงเราจึงไม
อยากตอและหาธนาคารท่ีดอกเบี้ยถูกกวาและเราก็ไดไปติดตอกับธนาคารกรุงไทย  
สาขารอยเอ็ดดวย  จนกระท่ังวันหนึ่งเขาล็อคบัญชีของเราไว  ไมสามารถถอนหรือ
ฝากไดก็เทากับวาเขาปดบัญชีของเราไปโดยอัตโนมัติ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สรุป
แลวเรามี  2  ธนาคารควบคูกันในการเบิกถอน  ถอนจากธนาคารกรุงไทยบาง  
ธนาคารออมสินบาง  แตสวนมากจะถอนจากธนาคารออมสินเพ่ือไปปด
ธนาคารกรุงไทยในทุกวันตอนเย็น  เงินหมุนในสถานธนานุบาลก็จะเอาไปเขา
ธนาคารกรุงไทยจนครบ  16  ลานบาท  แตในหนังสือท่ีทานบอกวา  เขาบอกปด
บัญชีมามันชัดเจนตามลายลักษณอักษรการยกเลิกสัญญา  เห็นเปนอยางอ่ืนไมได  
ผมถึงถามต้ังแตแรกวาทําไมตองรอใหมีหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  ในเม่ือทาน
บอกแลววาทานไปดูตลาดแลววาดอกเบี้ยตรงนั้นถูกกวาเราจะไมใชเงินจาก
ธนาคารกรุงไทยและจะมาขอกูเงินจากธนาคารออมสิน  ผมติดใจวาทําไมเราตอง
รอใหเขาบอกเลิกสัญญา  สรุปแลวเงินท่ีเอาไปปดคือเงินท่ีทานไดอภิปรายวาเปน
เงินท่ีถอนจากธนาคารกรุงไทยนอย  ใชบริการของธนาคารออมสินมากกวา  ในทุก
วันตอนเย็นก็จะเอาเงินไปเขาธนาคารกรุงไทยจนสามารถทําใหเงินธนาคารกรุงไทย
ครบ  16  ลานบาทเหมือนเดิมใชหรือไม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ บัญชี
ของธนาคารกรุงไทยหมดมานานแลวและเขาก็ไมไดมีการทวงถามอะไร  จนกระท่ัง
เราไปประสานงานกับเขา  ผมยังถามเขาอยูวาทําไมไมแจงเราแตเนิ่น  ทําไมถึง
ปลอยใหลวงเลยมาหลายเดือน  จนกระท่ังเราพยายามจะไมถอนเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย  ซ่ึงเงินของเราจะไมเก็บท่ีโรงรับจํานํา  สามารถเก็บไดท้ัง  2  
ธนาคาร  แตเราเลือกท่ีจะฝากเขาธนาคารกรุงไทยจนครบ  จํานวน  16  ลานบาท  
เราจึงพยายามจะไมถอน  แตบางวันเราก็ถอนเพราะบัญชีเรายังเดินได  จนกระท่ัง
วันหนึ่งเขาล็อคบัญชี  ไมสามารถถอนเงินและฝากเงินไดเพราะเลยสัญญามาหลาย
เดือนเนื่องจากเราไมตอสัญญา  ซ่ึงในชวงท่ีเราไมตอสัญญามาหลายเดือนชวงนั้น
เรายังสามารถเบิกเงินและถอนเงินไดจนกระท่ังเขามีหนังสือแจงมาเปนหลักฐาน  
ซ่ึงหนังสือนี้เราก็เปนคนทวงถามไปวาใหแจงมาหาทางเราดวยวาทานจะไมตอ
สัญญาใหเรา  เขาถึงไดมีหนังสือฉบับนี้มาในเดือนธันวาคม  2559  เขาไมไดทวง
แตแจงมาเพ่ือทราบเขาล็อคบัญชีเรากอนเดือนธันวาคม  2559  เขาล็อคบัญชีเรา
ประมาณเดือนสิงหาคมซ่ึงผานพนเวลาครบ  5  ป  มาหลายเดือนแลว  ผมไป
รอยเอ็ดจึงไดไปสอบถามเขา  เขาก็ยังบอกอยูวาถาสนใจตอสัญญาสามารถทําไดแต
ดอกเบี้ยเทาเดิมเราจึงบอกวาขอกลับไปคิดดูกอนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ก็ยัง
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ไมไดรับคํายืนยันวาเงิน  16  ลานบาท  ไมไดเอาเงินสวนอ่ืนมาชวยปด  คือ  ใช
ระบบบริหารจัดการภายในสถานธนานุบาล  เม่ือสักครูผมสับสนวาเขาล็อคบัญชี
เราแตเราก็สามารถเบิกถอนได  และพูดไปพูดมาทานก็บอกวาเขาล็อคบัญชีเรา
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนหรือไม  ผมจําไมได  เราก็เบิกถอนอะไรไมไดจึงทําใหผม
สับสนวา  สรุปแลวถอนไดหรือไมได 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในสวนของการกูเงิน  16  
ลานบาท  หากทานจําไมผิดตั้งแตตอนท่ีผมเขามาเปนนายกใหมๆก็ไดทําการกู OD  
ของธนาคารกรุงไทยเพราะผูจัดการมาบอกใหกู  พวกทานท้ังหลายก็บอกใหกู  ตัว
ผมเองก็ไมไวใจวาทางโรงรับจํานําจะไปทําใหถูกตองหรือเปลา  หากเอาไปทํา
เสียหายจะตองรับผิดชอบเงินเปนจํานวนมาก  แตพวกทานก็บอกใหกูจึงไดทําเรื่อง
กูไป  พอกูไดเราก็ใชกันมาครั้งลาสุดเราก็ขอกูเงิน  20  ลานบาทท่ีเราขอผานบัญชี
ไป  ทางสภาก็อนุมัติใหกู  และอยูๆก็มาถกเถียงกัน  ทางธนาคารกรุงไทยครบ
กําหนดสัญญาแลวก็ยังใหเดินบัญชี  แลวอยูๆก็มาบอกวาเขาขอมติจากสภา
เพ่ือท่ีจะเอาไปตอสัญญาเงินกู  5  ป  เราจึงบอกวาคุณมาบอกอะไรตอนมันหมด
สัญญาแลว  หากเราเอาเขาสภาเราจึงคิดวาเราจะขอกูจากธนาคารอ่ืนท่ีใหผล
ประโยชนและดอกเบี้ยท่ีถูกกวา  เราสามารถหาผลกําไรไดมากกวา  ทางเราไดทํา
หนังสือไปสอบถามใหชัดเจนวา  5  ปท่ีผานมาจะตองใชการขออนุญาตจากสภาไป
กูหรือครับ  ผมถามเพ่ือนายกหลายๆคนบางแหงก็บอกวาไม  สามารถใชตอได  
ธนาคารกรุงไทยเหมือนกันเขาก็ใหตอ  ของเราเขาก็ใหตอ  ผมก็ซักถามเหมือนกับ
ทานวาทําไมเขาไมบอกเรากอนลวงหนา  เราจะไดเอาเขาสภากอนครบสัญญาแลว
เม่ือครบสัญญาก็ยังสามารถเดินบัญชีไดอยู  เขาบอกวายังไงก็จะตองเอามติของท่ี
ประชุมสภา  เราจึงตัดสินใจกูจากธนาคารใหมไมตองไปผูกมัดกับเขาและไดรับการ
บริการท่ีดีกวา  เราจึงเปดใหหัวหนาสวนการงานกูในสมัยประชุมสมัยนี้  ทางโรงรับ
จํานําจึงทําเรื่องเขามา  เงิน  16  ลานบาทก็คือเงิน  16  ลานบาทอันเดิมเปนเงิน
ท่ีทางสภาเคยให  เราก็ใช  20  ลานบาทของธนาคารออมสินเหมือนเดิม  ผมจึง
คิดวาถาเรามีเหตุผลท่ีจะเสนอตอสภาวาไมไดเพ่ิมภาระหนี้สินและไดเงินมาสํารอง
ใช  หากเกิดขัดสนเงินหมดในโรงรับจํานําเราก็ยังมีเงิน  16  ลานบาท  เพ่ือท่ีจะ
เอามาแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนตอเนื่องในชวงท่ีมันหมด  ตอนนี้เงิน  20  
ลานบาทก็เห็นวาใกลจะหมดแลว  ถาใกลจะหมดก็จะบริหารไมไดตอไป  เหมือนท่ี
ทานไดเห็นวาตองใหประชาชนมารอ  บางทานก็บอกวาไมเปนไรถาถูกดาแตทาง
ผูจัดการเขารับไมไดสถานธนานุบาลจะตองมีเงินไวบริการใหกับพ่ีนองประชาชน  
เพราะฉะนั้นในสวนเงิน  20  ลานบาทท่ีผานสภาไปแลวก็จะเปนสวนหนึ่ง  แต
หากเงิน  20  ลานบาทนั้นหมดแลวเราจะทําอะไรตอ  ก็คงไมไดทําอะไร  เขาจึง
ทําเรื่องมาขอกู  16  ลานบาทและผมก็เห็นวาสภาเคยอนุมัติแลว  เราขอของเดิม
ไมไดขอของใหมไมไดเพ่ิมภาระอะไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมยัง
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ติดใจเรื่องเงินท่ีเราเอาไปใชหนี้  จํานวน  16  ลานบาท  ของธนาคารกรุงไทย     
ท่ีทานรองปลัดยืนยันวาไมไดเอาเงินสวนไหนมาชวยปดแตใชเงินจากระบบภายใน
สถานธนานุบาลปดเองและมีการเบิกเงินแบบระบบ  OD  วันละ  300,000  - 
400,000  บาท  ผมอยากถามวาเงิน  16  ลานบาท  ทานเบิกเงินมาเทาไหรเพ่ือ
มาหมุนเวียน  ยอดเงิน  16  ลานบาท  เคยเหลือ  5 – 10  ลานบาทหรือไม  
หรือทานถอนแควันละ  300,000 – 400,000  บาท  ผมจึงไมเขาใจวาท่ีเราไป
ปดบัญชีเขาในวันท่ี  2  เราเอาเงินสวนไหน  อยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ก็เพราะเงิน  16  ลาน
บาทมันจะหมดเขาถึงมากู  20  ลานบาท  ไดไปไมนานในครั้งนั้นและจะไมมีเงิน
ตอเราจึงกูเงิน  20  ลานบาททางสภาก็ไดอนุมัติใหตอสัญญาไปเม่ือสักครู  และเรา
จึงไดไปสอบถามธนาคารออมสิน  ธนาคารออมสินก็บอกวาตองตอสัญญา
เหมือนกันเปนระเบียบของธนาคารแหงชาติซ่ึงแตกอนไมไดเขมงวดขนาดนี้  แต
ตอนนี้เขาเริ่มเตือนมาแลวใหเราดู  5  ป  ทางออมสินจึงแจงเรากอนเราจึงขอตอ
กอนท่ีจะหมดสัญญา  เงิน  16  ลานบาทจะหมดก็มาขอเงิน  20  ลานบาทเพราะ
มันไมพอซ่ึงตอนนี้ถาทานอนุมัติใหตอสัญญา  20  ลานบาท  ซ่ึงเหลืออีกไมมากนัก
ประมาณ  6  ลานบาท  หากเงิน  6  ลานบาทนี้หมดก็คงไมตองทําอะไร  แตหาก
มีเงิน  16  ลานบาทท่ีเปนเงิน  OD  ซ่ึงตราบใดท่ีเราไมเอาเงินมาใชไมตองเสีย
ดอกเบี้ย  แตเรามีเงินทุนสํารองหากพ่ีนองประชาชนเกิดสภาวะเศรษฐกิจไมดีเขา
มาพรอมกันเพ่ือจะมาขอกูเราก็พรอมท่ีจะบริการ  เรามีไวเพ่ือเปนเงินทุนสํารองท่ี
จะบริหารตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานผูบริหารทานอาจมาไมทัน  ตอนแรกผมถามวาหนังสือ
บอกเลิกสัญญามาวันท่ี  8  ธันวาคม  2559  และเทศบาลเมืองก็ไปจัดการ
เก่ียวกับการปดบัญชีวันท่ี  2  พฤษภาคม  2560  ผมจึงถามวาทานไปปดบัญชี
กรุงไทย  ทานเอาเงินสวนไหน  แตทานรองประเสริฐไดชี้แจงผมวาทานใชระบบเอา
เงินในสถานธนานุบาลเขาฝาก  ทานไมไดพูดถึงเรื่องกูเงิน  20  ลานบาทเลย  ผม
จึงไมเขาใจวามีการกู  20  ลานบาทท่ีผมเปนคนอนุมัติ  แตท่ีถามวาเงินกูจาก
ธนาคารกรุงไทย  16  ลานบาททานเอาเงินสวนไหนไปปด  ทานยืนยันวาไมไดเอา
เงินจากสวนอ่ืนมาเลย  ใชระบบการถอนเงินจากธนาคารออมสินและเอาเงินท่ีได
จากการรับจํานําไปฝากท่ีธนาคารกรุงไทยทุกวันตอนเย็น  50,000 – 60,000  
บาท  มันจึงเต็ม  16  ลานบาทเหมือนเดิม  ผมจึงไมเขาใจแตพอทานนายกได
อภิปรายใหทราบวาคือเงินตรงนี้มาจากนี้  มันจึงขัดแยงกันอยู 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  คงไมขัดครับ  เพราะตอนท่ีผมซักก็จะเปนอยางนี้และผมก็เห็นวา
เปนอยางนี ้ ใจจริงๆอยากจะบอกวาเงิน  16  ลานบาท  ก็เพราะเรากู  20  ลาน
บาทมาจึงไดเอาไปถอนบาง  ฝากคืนบาง  ดึงไปมาแลวแตเขาจะบริหารวาเงิน
ตรงไหนท่ีเขาสะดวก  ธนาคารกรุงไทยก็ไมไดกูสะดวกเพราะเห็นผูจัดการคนเกา
บอกวาเวลาไปรับบริการจากธนาคารกรุงไทยไมเหมือนกับไปใชบริการธนาคารออม



-63- 
 

สิน  ธนาคารออมสินจะสะดวกกวาแตก็เปนวิธีการบริหารจัดการของผูจัดการ
สถานธนานุบาลคนเกาซ่ึงทําแลวเราในฐานะผูบริหารก็มองวาทําแลวประชาชนได
ประโยชน  ทางโรงรับจํานําไมไดเสียประโยชนไดชวยเหลือประชาชนสอดคลอง
ตามหลักของ จ.ส.ท.  ท่ีกําหนดใหต้ังโรงรับจํานํา  ถาหากเราไมมีเงินทุนหมุนเวียน
เลยจะเปนปญหาวาคุณไมไดทําหนาท่ีในการเปนสถานธนานุบาล  ความจริงแลว
ผมกลัวเก่ียวกับเรื่องหนี้  แตเขามีเหตุผลของเขาวาสภาเคยอนุมัติแลว  20  ลาน
บาทก็เคยอนุมัติแลวครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงและทานสมาชิกไดอภิปรายอยาง
เต็มท่ีแลว  กระผมขอปดการอภิปราย  ผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานใดเห็นควร
อนุญาตใหกูเงินกับสถาบันการเงินในจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  16,000,000  
บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุญาตจํานวน  9  ทาน) 
9  เสียง  ไมอนุญาต – ไมมี – งดออกเสียง 8 เสียง  ไมอยูในหองประชุม  1  ทาน 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อ่ืนๆ  
 6.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ในชวง  6  เดือนแรก  (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6.1  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในชวง  6  เดือนแรก  (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  
2560)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในชวง  6  เดือนแรก  
(ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดวย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ได
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในชวง  6  เดือนแรก  
(ตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตอ
ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และไดประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบไปแลวนั้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  ขอ  29  (3)  จึงขอแจงรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในชวง  6  เดือนแรก  ตอท่ีประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับทราบตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม  เชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในระเบียบวาระท่ี  6.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ในชวง  6  เดือนแรก  (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ซ่ึงเปนเปนการสรุปแผนประเมินจํานวน  46  โครงการ  
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ดําเนินการแลวเสร็จ  26  โครงการ  ยังไมดําเนินการ  19  โครงการ  ไมไดทํา  1  
โครงการ  ในระยะ  6  เดือนท่ีผานมา  ผมไดเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลของเทศบาลและไดเขารวมประชุม  ยังเห็นมีโครงการท่ีไมไดทํา  คือ  
โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาว  จํานวน   50,000  บาท  แต
มารูอีกทีวาทางคณะผูบริหารไดโอนเงินจํานวนนี้  เขาไปทําหนังสือในวันครบรอบ  
80  ปการจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซ่ึงผมคิดวาโครงการเทศบาลพบ
สื่อมวลชนนี้เปนโครงการท่ีทานไดทําและเสนอมาตามรายงานการประชุมประจําป
วาทานจะตองทําโครงการนี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  1  พฤษภาคม  แลวเอาเงิน
ตัวนี้ไปใชอยางอ่ืน  เม่ือมาดูในแผนพัฒนาสี่ปท่ีจะถึงนี้โครงการนี้ก็ยังดําเนินการอยู
50,000  บาท  เหมือนเดิม  ผมคิดวาในการติดตามและประเมินผลนี้นาจะเจียด
เงินจํานวนหนึ่งท่ีจะมาทําโครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  ไมนาจะเอาไปทํา
หนังสือในวันครบรอบ  80  ปการจัดต้ังเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เพราะเปน
โครงการท่ีมีประโยชน  และมีโครงการหนึ่งเปนรายงานกิจการของเทศบาลอยูแลว
นาจะเอาเงินจํานวนนั้นไปทําหนังสือ  80  ปมากกวา  ฝากทานประธานดวยวา
โครงการตางๆท่ีไดดําเนินการไปนั้นควรใหโอกาสและทําโครงการใหสําเร็จไปตามท่ี
พวกผมไดไววางใจใหทานเปนผูบริหารงานโครงการตางๆ  และอีก  6  เดือนหลังท่ี
จะมีอีกประมาณ  177  โครงการ  ผมจะพยายามติดตามผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตอไปในอนาคต  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญทานอุทิศ  
จําเริญสรรพครับ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมอาจ
ยังไมเขาใจคําวาติดตามประเมินผลเพราะตามท่ีผมดูรายงานมาเสมือนเปนรายงาน
ท่ีวาไดดําเนินโครงการอะไรไปบาง  แตผลของแตละโครงการเปนอยางไร  นั่นคือ
สิ่งท่ีผมคิดวามันเปนการประเมินวาผลสําเร็จมากนอยแคไหน  อยางไร  ผมอยาก
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารไดลองพิจารณาดูในเรื่องการติดตาม
ประเมินผล  ผมเขาใจวาเปนเพียงการรายงานการดําเนินงานวาไดดําเนินการ
อะไรบาง  แตผลของการดําเนินงานแตละโครงการเปนอยางไร  นั่นคือการประเมิน
ใหเห็นวาแตละโครงการสําเร็จมากนอยแคไหน  ขอบคุณครับ 

6.2  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6.2  เรื่อง  อ่ืนๆ  ทานสมาชิกทานใดมี

เรื่องเสนอขอเชิญครับ  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระท่ี  
6.2  เรื่อง อ่ืนๆ  ผมขอฝากสักนิดหนึ่งวา  ขณะนี้เปนชวงฤดูฝน  ยุงเยอะ  กัดเจ็บ  
ฝากทานประธานสภาผานไปยังผูท่ีมีสวนเก่ียวของใหดูแลเรื่องนี้ดวย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญทานสิทธิภรณ  
ตุงคะเตชะครับ 
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นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมอยากถามทานผอ.สํานักการสาธารณสุขวา  ผมเคยเห็นกองขยะเปนตันๆทางไป
สนามกีฬาของเรา  ซ่ึงปจจุบันมีปายหามไวอยากทราบวาทางเทศบาลหรือทาง
อบจ. เปนผูนําปายไปติดไว  ผมตองขอขอบคุณทานมากท่ีทานดําเนินการใหเพราะ
แตกอนขยะเยอะมากแตพอเทศบาลเอาปายไปติดก็ไมมีคนเอาไปท้ิงเพราะปายนั้น
ติดไววาหากท้ิงจะปรับเงิน  2,000  บาท  ในสวนถนนซอยน้ําทิพยผมเปนหวงวา
เม่ือไหรจะเสร็จสักทีผานมาเกือบ  2  ปแลวท่ีทําตรงหนาปองกันของเรา  เขาขน
วัสดุตางๆ  เสาเข็ม  หินเขาไปไวกองไวทายซอย  มีรถสิบลอขนผานไปทางซอยน้ํา
ทิพยตลอดทําใหถนนชํารุดผมตองมาขอความอนุเคราะหสํานักการชางใหไป
ซอมแซมให  แตก็ยังทรุดเหมือนเดิม  และอีกเรื่องหนึ่งรองระบายน้ําฝงขวาของ
ชุมชนซอยน้ําทิพยเวลาฝนตกน้ําทวมชาวบานเขาลําบากจริงๆ  เขาบอกวาจะ
รวมตัวกันไปรองท่ีศูนยดํารงธรรมผมก็บอกไววาอยางเพ่ิงไปเลยเพราะทางเทศบาล
อาจมีแนวทางแกปญหาใหอยู  ในเรื่องสุดทายผมขอฝากทานรองศิรินันทดวยวา
เรื่องสะพานตรงปองกัน  เปนสะพานอนรรฆนาค  04  เชื่อมกัน  ความเจริญตรง
นั้นเต็มไปหมดเพราะเขาก็อยากขามมาเขาไมอยากออมไปทางกุดยางแลวเขามา
ซอยน้ําทิพย  เขาอยากระบายรถออกจากถนนอนรรฆนาคออกไปทางขอนแกน  
สารคามเลยถาทําไดจะมีประโยชนมาก  ผมอยากขอความอนุเคราะหจากทาน
รองศิรินันทไปพูดคุยกับทาง อบจ.ให  เพราะผมเคยพาชาวบานไปขอสะพานขาม
คลองกับทานนายก อบจ.  ทานก็ทําใหเลยโดยไมรีรอ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี  6.2  เรื่อง  อ่ืนๆ  ผมขอฝากเรื่องท่ี  1  เรื่องการศึกษา  สําหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขาบอกวาแบบเรียนหนังสือ  ชุดนักเรียนตางๆของนักเรียน
ตอนเขาเปดเทอมเขาไดทันที  แตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทราบขาวมาวาจะตอง
รอไปอีก 1 – 2 เดือน  ถึงจะไดเสื้อผาและหนังสือ  อยากฝากทานดวยวามีวิธีการ
เบิกจายใหรวดเร็วกวานี้หรือไม  เพราะท่ีเขาจายไปแลวเปนพันแตเวลาเราเบิกจาย
ใหเขาไดเปนรอย  สพฐ.ก็เชนเดียวกันแตเขาจะแจกมาเปนอุปกรณการเรียนและ
เครื่องนุงหมเลย  เรื่องท่ี  2  อยากใหผูบริหารเอาใจใสกับการศึกษาเด็กเรรอน  
บางชุมชนผูปกครองเขามีลูก  3 – 4 คน ท้ังจะสงลูกเรียนและตัวเองก็ไมมีงานทํา  
ภรรยาก็ไมมีงานทําเปนภาระท่ีเขาตองรับ  อยากใหคณะผูบริหารพิจารณาเวลามี
อัตราจางนาจะใหทุกชุมชนพิจารณาตัวนี้  สมมุติวาสํานักการสาธารณสุขใหพอแม
เขามาทํางานและเด็กเรรอนก็เขาโรงเรียนเทศบาลภรรยาเขาสามารถท่ีจะมาชวยได  
จะเปนการเพ่ิมรายไดและลดความทุกขยากของประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน  
เรื่องท่ี  3  ตลาดรวมใจการเกษตร  ชวงฤดูฝนนี้ถาเราผานไปเขาชําแหละปลามี
กลิ่นเหม็น  ทางดานตะวันตกของรานตกเซงก็มีกลิ่น  มีหองแถวท่ีรุกล้ําการสัญจร
ไปมาของรถยนตก็ไมสะดวกขอใหทานจัดการเรื่องหองแถวดวยจะไดดูดีและ
สะอาด  เรื่องท่ี  4  ท่ีทําการชุมชนหัวคูหนองเรือหนาศาลากลางเราสอบถามผมไป



-66- 
 

งานบุญเขาปรากฏวามีการไปรื้ออาคารของเขา  2  หลัง  แลวสรางใหเขาแคครึ่ง
เดียว  ถมดินก็ไมเรียบรอย  ลําบากมาก  และมีบางสวนบอกวาสํานักการชางไป
เอาเหล็กเขามา  รื้อเสร็จเอาท้ิงไวตรงนั้นแลวเอาเหล็กเขามาใช ทานลองผานไปดู
หองน้ําก็ไมมี  พ้ืนก็ไมสะอาด  จะเห็นสภาพของเขาเลยวันนั้นผมไดไปทําบุญกับ
เขาท้ังตอนเชาและตอนเย็นเปนหนาเปนตาของเทศบาลเราเพราะอยูใกลกับศาลา
กลางจังหวัด  สนามกีฬารื้อของเขาไปก็ไมไปทําใหเขา  อาคารก็ไมไปทํา  ทําไดแค
ครึ่งหลัง  หองน้ํา  หองสวมก็ไมมี  เรื่องท่ี  5  ชุมชนตางๆ  เชน  บายพาสมีเอกชน
เอาขยะไปท้ิงนาจะมีมาตรการดูแล  สมควรจะทําอยางไร  มีคาปรับหรือมีปายไป
บอกเขา  เรื่องท่ี  6  โครงการตามรอยพอก็เปนโครงการท่ีดีแตไมรูวาเทศบาลเปน
คนจัดหรือใชงบประมาณจากไหน  ทราบขาวมาวาจัดถึงวันท่ี  12  พฤษภาคม 
2560  และเห็นนิทรรศการการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในหลวง  รัชกาลท่ี  
9  ถูกลมพัดและวันหลังก็หายไปท้ังนิทรรศการและเตนท  เขาอยากไปดูวันหลังก็
ไมไดไปดู  อยากใหทานประธานพิจารณาดวยวาเปนอยางไร  เรื่องท่ี  7  หนา
ตลาดสดลาน 2 และลาน 3  อยากใหประสานกับทางตํารวจใหไปดูดวยเพราะมี
การจอดรถซอนคัน  เปนไปไดหรือไมท่ีจะหาคนไปดูตรงนั้นและมีเทศกิจหรือเราจะ
ออกเปนเทศบัญญัติเก็บเงินตรงนั้น  10  นาที  คันหนึ่งจะทําไดหรือไม  เรื่องท่ี  8  
โครงการหนาเทศบาลหลังเกาหยุดเก็บเงินการจอดรถไปแลวก็เปนหวงวาเราควรจะ
ไดเงินเขาเทศบาลวันละ  700 – 800  บาทก็ไมได  ฝากใหทานพิจารณาดวย  
เรื่องท่ี  9  ปากซอยนานาชาติรถวางระเกะระกะมีขยะเยอะมากดูแลวเดือนนี้ก็นึก
วาเดือนหนาจะมาทําแตเดือนหนาก็ไมเห็น  เดือนตอไปก็ไมเห็นตอนนี้ขยะเยอะ
มากตรงนั้น  เรื่องท่ี  10  โครงการถนนผังเมือง 2  นาจะเขาไปดูแลหญาข้ึนรก
รุงรังอยูในเขตเทศบาลถึงเขาจะไมมอบใหเรา ก็นาจะไปดูแลทําความสะอาดเปน
บางครั้งก็ยังดี  ถาไมได  ผมเคยเรียนอยูวาเดือนหนึ่งสํานักงานคุมประพฤติเขาจะมี
ผูถูกคุมประพฤติประมาณ  30 – 40 คน  นาจะขอแรงเขาไปชวยเรา  เดือนหนึ่ง
ครั้งหนึ่งก็ยังดี  เรื่องท่ี  11  ถนนจักรยานแกงดอนกลาง  ทําแลวไมมีการักษา
แตกราว  ไมมีคนไปดูแล  นาจะเขาไปดูแลตรงนี้ดวย  เรื่องท่ี  12  วันเทศบาล  
ผมสังเกตดูแลววาการจัดงานดี มีทุกหนวยงานแตขาดหนวยงานหนึ่ง  คือ  
หนวยงานท่ีคณะผูบริหารไมเห็นความสําคัญของสมาชิกสภาเทศบาล  วุฒิบัตรไม
เทาไหร  อยากใหแจกเขาดวยวาสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนรวมกับเทศบาลอยางไร
บาง  เปนหนังสือหรือวุฒิบัตรชมเชยวาสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนรวม  ในปนี้ผม
สังเกตดูแลวขาราชการ  ลูกจางท่ีไดรับรางวัลในปนี้  แจกเขาใหเขาไดมีสวนรวม  มี
กําลังใจทํางานใหเรา  ถามวาลงทุนเยอะหรือไม  ไมเยอะครับ  แตมันมีความสําคัญ
กับเขา  เรื่องท่ี  13  มีบริเวณหนึ่ง  ผมแปลกใจวาอนุญาตใหเขาไปทําไดอยางไร  
บริเวณหลุมขยะเกาโคกน้ําเกลี้ยง  ผมไปดูมีหลายคนท่ีเขาดําเนินการตรงนั้นอยู  
ผมสอบถามแลววาไดคนละ  1  ไร  13  ไรมี  13  คนท่ีมีสิทธิ์ตรงนั้น  ไปปลูกผัก
ปลูกหญา  ตอนนี้เดือดรอนครับ  คนไหนท่ีทําไมไดก็มีการเซงกัน  ทําใหเกิดการเซง
ข้ึนใหม  ผมคิดวาผูบริหารอนุญาตใหเขาไปทําไดอยางไร  ตอไปใครอยากไดก็คง
ตองซ้ือขายกัน  สิ่งนี้เปนจุดเล็กๆนอยๆท่ีผมมองเห็นและนํามาใหทานประธานสภา
ไดพิจารณาดูและฝากคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี  3  เดือนผมถึงจะไดมาประชุม
ครั้งหนึ่งก็อยากเสนอปญหาและออกความเห็นใหทานดู  เปนการสะทอนใหทานได
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เห็นสิ่งไหนท่ีดีและสิ่งไหนท่ีไมดี  เรื่องท่ี  14  บริษัทแม็คโครมาขอใชหอประชุม
ธรรมาภิบาล  ตอนแรกผมคิดวาไมสําคัญอะไรเปนโครงการน้ําทวม แตพอมาดูแลว
เปนโครงการของกรมโยธาธิการท่ีจะมาจัดทอระบายน้ําใหกับเทศบาล  ผมวา
งบประมาณนี้ไม ตํ่ากวา  300 – 400  ลานบาท  เพราะเขาทําท้ังหมด  6  
โครงการ  เขาจะทําทอใหเทศบาลลอดถนนทางหลวงตองเจาะทอเขาไป  เปน
โครงการท่ีดีแตพวกเราวันนั้นมาไมเยอะผมไดพูดและขอบคุณเขาท่ีเขามาสํารวจ
และออกแบบใหเทศบาลของเรา  ผมไดแนะนําเขาตรงสี่แยกปาไมใหเขาดันน้ําลง
ไปตรงถนนประดิษฐและใหเขาดันน้ําลงมาทางหนาเทศบาลเกาฝากเขาไป  2  ชวง  
และอีกชวงหนึ่งใหน้ําลงไปตรงถนนบุญกวาง  ตรงนั้นมีประโยชนมากผมคิดวา
เทศบาลเราหาโอกาสดีๆอยางนี้ไมมีแลวท่ีเขาจะมาทําใหเรา  สิ่งเล็กๆนอยๆท่ีผม
นําเขามาในท่ีประชุมแหงนี้ก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะมาชวยแนะนําและพัฒนา
เทศบาลของเราใหดียิ่งข้ึน  สิ่งไหนท่ีไมดีก็ไมตองทํา  สิ่งไหนท่ีดีแลวก็ฝากทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาใหดําเนินการจัดทําและใหความรวมมือกับ
กรมโยธาธิการในครั้งหนาดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานบุญเส็งท่ีไดใหขอเสนอแนะครับ  มีทานสมาชิกทานใดมี
เรื่องจะเสนออีกหรือไม  ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีท่ีประชุมไดพิจารณาวาระการ
ประชุมครบแลว  ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนา
สวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจาหนาท่ีสภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียน
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับฟงการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกทานและท่ีรับ
ฟงผานทางเสียงตามสาย  ท่ีไดทําใหการประชุมในวันนี้เปนท่ีเรียบรอย  ผมขอปด
การประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   17.30  น.  
 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

                         พนักงานจาง 
 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 

                นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   

                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
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    (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   

                                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560   
รับรองถูกตอง 

    
   

(ลงชื่อ)                             

  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน)   

                                     ประธานกรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   

                                        กรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายธนัท  จิตรลดานนท)   

                                         กรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   

                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

    
 

(ลงชื่อ)                             

   (นายโฆษิต  ธีรกุล)   

                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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