รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 09.๓๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
………………………..
ผูมาประชุม

๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายกานต
4. นายสรรเพชญ
5. นายนพดล
6. นายสุโรจน
7. นายกฤษฎา
8. นายอุทิศ
9. นายกมลพันธุ
๑0. นายธนัท
๑1. นายสุรศักดิ์
๑2. นายสิทธิภรณ
๑3. นายธวัชพงศ
๑4. นายอภิชัย
15. นางสาวจําลอง
16. นายบุญเส็ง
๑7. นายฉลอง

ธีรกุล
สําราญเนตร
ฆารไสว
ศรีทอง
แกวพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จําเริญสรรพ
จีระสมบัติ
จิตรลดานนท
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห
น้ําจันทร
ภูเตานาค
วิโรจนรัตน
ฆารเลิศ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

1. นายตอชาติ
2. นางจินตนา

ฆารไสว
ผองพันธุ

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายจารุวัฒน
๒. นายมานิต
3. นายนพสิทธิ์
4. ดร.ศิรินันท
5. นายสมศักดิ์
6. นายนิติธรรม
7. นายอดิศักดิ์

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแทน
กอสัตย
ศิริพานิช

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผูไมมาประชุม
ผูเขาประชุม

เจาหนาที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษธร
๒. นางสาวจันทรตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ

ลากิจ
ลาปวย
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล

1. นางอุบลรัตน
กิตติยุทธโยธิน
2. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
3. นายอภิวัฒน
ปะกิทัง
4. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
5. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ
6. นายวรวิทย
ภูอวด
7. นางสาวนันทนา
สุเพ็งคําภา
8. นายจําลอง
ศรีนามล
9. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป
10. นายนิกร
แตมแกว
11. จาเอกภราดร
เนตวงษ
12. นางศศิญา
กิตติธรรม
13. นายคงเดช
หรบรรณ
14. นายสมบัติ
สันคํา
15. นางสุมิตรา
ภูผาลา
16. นายสถิตพงษ
บงศรีดา
17. นางศศิพรรณ
โพธิแทน
18. นายมานิต
เหลื่อมกุมมาร
19. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารการคลัง
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบ
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
ศึกษานิเทศก
ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองค ป ระชุมแลว จึงขอเรีย นเชิญ ทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕60 เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว กอนจะเปดการประชุมสภาเทศบาล เพื่อเปนการนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและเพื่อ
เปนการนอมถวายอาลัย ขอเชิญทุกทานยืนสงบนิ่งเพื่อเปนการแสดงความอาลัย
เปนเวลา 89 วินาที ตอไปขอเชิญทุกทานถวายความเคารพสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เชิญทุกทานนั่งครับ ผมขอเป ดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕60 และจะ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทานทราบแลว ขอเรียนเชิญ
ทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ สมั ยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่ อวั นที่ 1 มีน าคม 2560
ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป
2560 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน นั้น

-3อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3
ประจํ าป 2560 ตั้งแตวั นที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวั นที่ 30 สิงหาคม
2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ลงชื่อนายโฆษิต
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล ที่ไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ ง

ตอที่ประชุม เรื่องที่ 1 แจงการประกาศใช แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) ดวย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.
2561 – 2564 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาเทศบาล ดังนั้น
จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลมายังทาน เพื่อโปรดทราบและใชเปน
ข อ มู ล ในการกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานต อ ไป เรื่ อ งที่ 2 ได รั บ หนั ง สื อ จาก
นายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว18 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง
มอบหมายให ร องนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรีแ ละพนั กงานเทศบาล เปน ผูอภิป ราย ชี้แจง หรื อแถลงแทน
นายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕60
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผมอนุญาตครับ เรื่องที่ 3 ไดรับการรับโอน (ยาย)
พนักงานเทศบาล นางสาวรัช ภรณ โพธิวิ เศษ ตําแหน ง หัว หนาฝายสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสิน ธุ โอนยายมา
ดํารงตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ตน) สังกัดฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไป ยินดีตอนรับครับ เรื่องที่ 4 การ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม
2560 ครั้งนี้ มีทานสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุมทั้งหมด 16 ทาน และไม
เขารวมประชุมอีก 2 ทาน คือ ทานตอชาติ ฆารไสว ลากิจ และทานจินตนา
ผองพันธุ ลาปวยครับ เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุ กท า น กระผมนายบุ ญ เส็ง วิโ รจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ
ผมติดใจในเรื่องที่ 1 แจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตาม
หลักการเปนสิ่งที่ดีแตเหตุผลทานบอกวา ดวยการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาคมเพิ่มเติมนั้น มีบางสวนที่ชุมชนมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาเทศบาล
ผมสังเกตุวา 1. ไดรับการเห็นชอบหรือเสนอกับคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลหรือไม 2. บัญชีครุภัณฑ หนา 158 – 177 ในหมวดยานพาหนะและ
ขนสง ผมขอเพิ่มเติมวา สํานักการสาธารณสุข รถบรรทุกขยะมูลฝอย 4 ลอ
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1,600,000 บาท และรถบรรทุกขยะ 10 ลอ ขอซื้อในป 2563
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ ผมขอใหทานนําเรื่องนี้ไป
อภิ ป รายหรื อ สอบถามในญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมั ยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจํ าป 2560 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2560 ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการสามั ญ ประจํ า สภาเทศบาล
ที่ทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เปนประธานกรรมการ
นายกานต ฆารไสว เป น กรรมการ นายธนั ท จิ ต รดานนท เป น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดทําไว
อยางละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่
ถูกต อง ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็น ควรนําเสนอสภาเทศบาลรับ รองตอไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ขอแกไขรายงานการประชุมหนาที่ 13 บรรทัดที่ 39 จากขอความ “ตาไม”
แกไขเปน “ตามไม” และในหนาที่ 14 บรรทัดที่ 12 ขอเพิ่มเติมขอความวา
“เอาใจใสใกลชิดตลาดโตรุงดี และทานผอ.ศศิพรรณและทานหน.พงษธร ก็ไปทาน
อาหารที่ตลาดโตรุงบอยคงเห็นอยางที่ผมชี้แจงนี้” ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเรียนเชิญครับ
ขอเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมมีขอของใจจากการประชุมครั้งที่แลว ที่ผมไดพูดเกี่ยวกับเรื่องโรงรับจํานําที่อื่น
ผมได ท ราบจากทางสื่ อ ว ามี โ รงรั บ จํ า นํ า ที่ อื่น เขาซู เ อี๋ ย กั บ ร านทองและนายทุ น
ผมพูดและไมไดใหใครตอบ แตทานรองปลัดไดโตตอบผมเหมือนกับทานรูวาที่อื่นๆ
เขาก็ไมทําเหมือนกับเปนการกลาวหาผม โรงรับจํานําที่ผานมาผมยกมือใหการ
สนับสนุนมาโดยตลอด ไมไดมีปญหาอะไร ทานมากลาวหาผมวาผมไมเขาใจ และ
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ไดอยางไรวาที่อื่นเขาไมทํา ทานเอากฏระเบียบตางๆมาอางผม ผมวาที่ไหนๆก็มี
กฎระเบี ย บทั้งนั้น แมกระทั่งหองน้ําของตลาดสดเขาก็ยังมีกฏระเบีย บหามใส
รองเทาเขาไป ทานประธานครับผมอยากใหทานรองปลัดถอนคําตอบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมไดดูในรายงานการประชุมครั้งที่แลวซึ่งไดกลาวอยางที่ทานได
อภิปรายเมื่อสักครู และผมไดสรุปในหนาที่ 53 วาถาหากทานรองประเสริฐพูด
กลาวหาแบบที่ทานวาจริงขอใหทานถอนคําพู ด ถาปรากฏในเทปท านรองปลัด
ประเสริฐจะตองมาถอนคําพูดในการประชุมครั้งตอไป เราอัดเทปเรียบรอยแลว
ปรากฏวาทานสิทธิภรณไดกลาววาเปนขาวจากทางโทรทัศน แตทานรองประเสริฐ
เขาใจวาทานกลาวใหกับเทศบาลเมือง อาจเปนการเขาใจผิด ผมจึงอยากใหทาน
รองประเสริฐถอนคําพูดและขอโทษในที่ประชุมครับ ขอเชิญครับ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล จากการประชุม
ครั้งที่แลวเปนการเขาใจผิด เมื่อดูจากบันทึกการประชุมตั้งแตหนาที่ 49 – 53
ทําใหเขาใจดีวาทานสิทธิภรณไดใหคําแนะนําไมไดกลาวหาโรงรับจํานําของเทศบาล
เมืองฯ ผมจึงขอถอนคําพูดและขอโทษทานสมาชิกผูทรงเกียรติไว ณ ที่นี้ดวยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมอีกหรือไม เมื่อไมมีทาน
สมาชิ กท านใดขอแกไขเพิ่มเติ ม ผมขอถามมติที่ป ระชุมวา ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
รับรองจํานวน 15 ทาน) 15 เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง
1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม
(3.1) กระทูถามดวน
- ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม (3.1) กระทูถามดวน

ขอเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในระเบียบวาระที่ 3.1 กระทูถามดวน ผมขอเรียนถามทานประธานสภาผานไป
ยังคณะผูบริหารวาในการประชุมครั้งที่ผานมาถาจําไมผิด วันที่ 11 กุมภาพันธ
2559 ผมเคยสงกระทูดวนและเคยสอบถามทานประธานสภาเรื่องการดําเนินงาน
เกี่ยวกับถนนจักรยานวาเปนการขวางทางน้ํา ทําใหเกิดความเดือดรอนตอพี่นอง
ประชาชนเมื่ อ เวลาน้ํ า หลาก ทํ า ให น้ํ า ท ว มชุ ม ชนริ ม แก ง และชุ ม ชนใกล เ คี ย ง
ประมาณ 10 กว า ชุ ม ชน ซึ่ ง ไม เ คยมี ม าก อ น ท า นผู บ ริ ห ารได ต อบกั บ ทาง
สื่อมวลชนไปแลวว าในระยะ 40 ป ที่ผานมาไม เคยมีน้ํ าหลากและน้ําทว มเมือง
กาฬสินธุเชนนี้เลย เปนเรื่องที่ผมอยากเรียนทานประธานสภาและอยากนําภาพให
ทานประธานสภาไดดูประกอบวาเหตุผลที่ผมไดยื่นกระทูในเดือนกุมภาพันธแตทาน
ไมรับกระทูดวนใหผม จึงไดทําเปนกระทูถาม ชวงนั้นไมไดเกิดผลกระทบอะไร
เพราะไมใชฤดูน้ําหลาก ซึ่งประชาชนไดรับความเดือดรอน 10 กวาชุมชนเปนภาพ
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ครอบครัวที่ไดรับความเดือดรอนในครั้งนี้ เหตุการณนี้ทําใหน้ําทวมริมแกงแลวมา
ลงที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติทําใหน้ําหลากเขามาและทวมตรงนั้นจนถึงวัดสวางคงคา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอโทษครับทานบุญเส็ง ทานเขากระทูหรือยังครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ผมเกริ่นใหทานประธานสภาทราบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอใหทานเขากระทูดวนนี้เลยครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล จากผลกระทบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีฝนตกใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเกิดน้ําทวมขัง ประชาชนไดรับความเดือดรอน จึงขอ
สอบถามวา 1. มีประชาชนที่ไดรับผลกระทบกี่คน กี่ครอบครัว 2. มีการใหความ
ชว ยเหลื อเยียวยาในเบื้องตน ใหกับ ประชาชนที่เดือดรอนอยางไร 3. มีหางราน
ประชาชน มาบริจ าคเงินและสิ่งของชว ยเหลือความเดือดรอนกี่ร าย มีสิ่งของ
อะไรบ า ง นํ า ไปแจกจ า ยหมดหรื อยั ง 4. เทศบาลใช ง บประมาณเท า ไร จาก
งบประมาณอะไร มาบรรเทาความเดือดรอน 5. ทานมีแผนที่จะปองกันน้ําทวมใน
อนาคตอยางไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒ น บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสิ นธุ กระทูขอ 1. มี
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบกี่คน กี่ครอบครัว 2. มีการใหความชวยเหลือเยียวยา
ในเบื้ อ งต น ให กั บ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร อ นอย า งไร 3. มี ห า งร า น ประชาชน
มาบริ จ าคเงิ น และสิ่ งของชว ยความเดือ ดรอ นกี่ร าย มีสิ่ งของอะไรบาง นํ าไป
แจกจ า ยหมดหรือยัง ขออนุญ าตใหทานผอ.วรวิทยเปน ผูตอบคําถาม ขอ 4.
เทศบาลใชงบประมาณเทาไร จากงบประมาณอะไร มาบรรเทาความเดือดรอน
ขออนุญาตใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูตอบคําถาม 5. ทานมีแผนที่จะ
ปองกันน้ําทวมในอนาคตอยางไร ขออนุญาตใหผอ.สํานักการชางตอบคําถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานผอ.วรวิทย ภูอวดครับ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายผอ.วรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอตอบกระทูขอ 1.
มีประชาชนที่ไดรับผลกระทบกี่คน กี่ครอบครัว ขอตอบวา มีประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจํานวน 714 ครัวเรือน สมาชิกในครอบครัว 1,321 คน ขอ 2. มี
การให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาในเบื้ อ งต น ให กั บ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร อนอย า งไร
ขอตอบวา 1. ทางคณะผูบริหารไดสั่งการให อปพร. ระดมจิตอาสา เจาหนาที่ของ
เทศบาลพรอมเครื่องมือเครื่องไมลงพื้นที่เพื่อชวยเหลือในการขนยายผูประสบภัย
สัตวเลี้ยงและทรัพยสินขึ้นที่สูงหรือออกจากบริเวณน้ําทวมขังของประชาชน 2.
ไดแจกจายกระสอบพรอมบรรจุทรายเพื่อทําแนวกั้นในจุดที่จําเปน 3. ไดประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายนอกเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ไมวาจะเปน
อปพร. มูลนิธิตางๆ สวนราชการที่เกี่ยวของ ตํารวจ ทหาร โรงพยาบาล และ
หนวยงานตางๆก็ไดเขาชวยเหลือผูประสบภัยตามที่ไดประสาน 4. ไดมีการเปด
ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมบริเวณวัดหอไตรปฏการาม โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้ 1. ตั้งจุดบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมและรวบรวมรายชื่อครอบครัว
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ผูป ระสบภัย น้ําทว ม จํานวน 761 ชุ ด 3. ดําเนิน การประกอบอาหารและ
จัดทําขาวกลองแจกจายผูประสบภัยที่ไมสามารถประกอบอาหารไดเนื่องจากน้ํา
ทวมสูง โดยได นําไปแจกจายทั้ ง 3 มื้อ 4. จัดสถานที่พักพิงชั่วคราวสําหรับ ผู
อพยพในบริเวณวัดหอไตร 5. จัดหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ใหกับผูประสบภัย 6.
ตั้งหนวยปฐมภูมิบริการซอมเครื่องใชไฟฟาที่ชํารุดเสียหายและไดประสานงานกับ
หนวยงานขางนอก เชน สารพัดชาง ศูนยอาชีพของ พมจ. จากจังหวัดขอนแกน
เพื่ อ ดํ า เนิ น การนวดผ อ นคลายความตึ ง เครี ย ดให กั บ พี่ น อ งประชาชนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากน้ําทวมเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน 7. ได
สํารวจความเสียหายเบื้องตนโดยไดประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมเพื่อยืนยันขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบ มีการแจกจายแบบสอบ
สัมภาษณ ขอเท็จจริงของผูประสบภัยตามแบบ ป.พ.14 เพื่อรวบรวมขอมูลในการ
แยกงานและประสานงานไปยังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให
ความชวยเหลือ 8. ไดทําความสะอาดหลังน้ําลด ขอ 3. มีหางราน ประชาชน
มาบริ จ าคเงิ น และสิ่ งของชว ยความเดือ ดรอ นกี่ร าย มีสิ่ งของอะไรบาง นํ าไป
แจกจายหมดหรือยัง ขอตอบวา ผูบริจาคมีทั้งหมด 234 ราย สิ่งของที่ไดรับ
บริ จ าค เช น น้ํา ดื่ มแบบขวด ข าวสารอาหารแห ง ข าวกล อ ง ขนม ผลไม
อุปกรณและเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดทําเปนถุงยัง
ชีพแจกใหกับพี่นองประชาชนที่เดือดรอนเพิ่มเติมและการรับบริจาคจะมีบัญชีของผู
บริจาคทุกทานและสิ่งของที่เหลือเพื่อจะนําไปแจกจายใหกับพี่นองประชาชนตอไป
ตองขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่มารวมบริจาคในครั้งนี้ดวยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญหน.พงษธร โพธิแทนครับ
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล กระทูถาม ขอ 4.
เทศบาลใชงบประมาณเทาไร จากงบประมาณอะไร มาบรรเทาความเดือดรอน
ขอตอบวา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใชงบประมาณจากงบกลาง ประเภทเงินสํารอง
จ า ย เพื่ อ จ า ยในกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น หรื อ บรรเทาป ญ หาความ
เดื อ ดร อ นของประชาชนโดยส ว นรวม ใช ใ นการช ว ยเหลื อ และบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบอุทกภัย ดังนี้ 1. ซื้อถุงยังชีพ จํานวน 600 ชุด เปนเงิน
180,000 บาท 2. ซื้อน้ําเพื่อบริโภค จํานวน 500 แพ็ค เปนเงิน 24,000
บาท 3. จั ด ทํ า อาหารเลี้ ย งผู ป ระสบภั ย จํ า นวน 5 วั น เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
121,500 บาท 4. จั ดซื้ อทราย จํานวน 130 คิ ว พร อมถุ งบรรจุทราย
จํานวน 5,500 ใบ เปนเงิน 116,460 บาท รวมเปนเงินชวยเหลือบรรเทาผู
ประสบอุทกภัยในเบื้องตน จํานวนเงินทั้งสิ้น 441,960 บาท
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง กระทู
ถาม ข อ 5. ท า นมี แ ผนที่ จ ะป อ งกั น น้ํ า ท ว มในอนาคตอย า งไร ขอตอบว า
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดเตรียมแผนปองกันน้ําทวมในอนาคต ดังนี้ 1. จัดทํา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทุงสระ ไดดําเนินการขุดลอกพื้นที่ทุงสระเป น
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ลํารางดานขางวัดสวางคงคาและแนวติดลําหวยสีทน 2. ดําเนินการสอบแนวเขต
ที่ ดิ น ลํ า ห ว ยสี ท นที่ อ ยู ใ นเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได ว างเงิ น
คาธรรมเนียมรังวัดสอบแนวเขตที่ดินแลว เมื่อดําเนินการสอบแนวเขตแลวเสร็จ
สํานักการชางจะไดนําเครื่องจักรกลเขาดําเนินการศึกษาออกแบบในพื้นที่ขุดลอก
แนวลําหวยสีทนเพื่อชวยในการระบายน้ําใหไหลลงสูลําน้ําปาวไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 3.
กรมโยธาธิก ารและผั งเมืองได จัด ทํา โครงการศึ กษาวางแผนหลั ก ศึ กษาความ
เหมาะสมและออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ในสวน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนพื้นที่ที่ไดรับจัดทําโครงการดังกลาว ซึ่งขณะนี้กรม
โยธาธิ การและผั งเมือ งได วา จา ง บริ ษัท แม็ค โครคอนซั น แตนท จํา กัด เข า
ดําเนินการศึกษาออกแบบ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จกรมโยธาธิการและผังเมืองจะ
นํ าเข า บรรจุ ไว ในแผนงานและของบประมาณในการกอ สร าง ซึ่ง คาดว าจะได
งบประมาณกอสรางในป พ.ศ. 2562 โครงการดังกลาวจะชวยในการระบายน้ํา
และปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
กระผมขอถามวา 1. ในงบของ ททท. ที่ทําถนนจักรยาน จํานวน 15 ลานบาท
ใครเปนผูออกแบบ 2. ทางจักรยานมีความสําคัญอยางไรกับเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตครับ กระทูทั้ง 5 ขอ ทานติดใจหรือไม
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ไมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานถามเรื่องอะไรตอ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ในกระทูถาม ใหผมถามกระทูได 3 ครั้ง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอใหทานบุญเส็งถามคําถามที่เกี่ยวกับกระทูทั้ง 5 ขอ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวครับเพราะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวม เราไปทําทาง
จักรยานทําใหระบายน้ําไมได เมื่อระบายไมไดผมก็ถามทานวาเปนโครงการของ
ใครที่ทําขวางทางน้ํา เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกันครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมดูแลววาไมเกี่ยว เขาไดตอบไปแลวทั้ง 5 ขอ ถาทานติดใจขอใด
ขอหนึ่งทานก็ถามและใหเขาอธิบายเพิ่มในขอนั้นครับ ขอใหทานอธิบายดวยครับ
วาเรื่องถนนจักรยานเกี่ยวของกับขอไหน
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ผลกระทบจากน้ําทวมครั้งนี้เกิดจากทางจักรยาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไมเกี่ยวกับกระทูทั้ง 5 ขอ ขอใหทานอธิบายเกี่ยวกับกระทูทั้ง 5 ขอ
นี้ ถาทานไมติดใจก็ใหเปนกระทูถามทานอื่นตอครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล มันเกี่ยวเนื่องกับขอ 5 ที่ผมถามวามีแผนปองกันน้ําทวม
อยางไร มีการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนใหกับพี่นองประชาชนอยางไร ซึ่งไดมีการ
เยี ยวยาไปแลวแตในอนาคตจะเปน อยางไรก็ไมทราบ ทางรัฐ บาลจะชว ยเหลือ
อยางไรก็ไมทราบ ผมจึงเสริมวาในแผนปองน้ําทวมที่ทางสํานักการชางตอบมา
ทําไมไมมีการขุ ด ลอกและออกแบบใหถูกตอง ทําไมไมดูของเกาที่ทานสมศักดิ์
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เพราะน้ําไมทวมกาฬสินธุ แตทางจักรยานเราเกิดน้ําทวมขึ้นมามีผลกระทบตรงนี้
ผมจึงตองมาพูดในเรื่องน้ําทวม มีการเยียวยาอย างไรในอนาคตทําไมไมทําทาง
ระบายน้ําใหหลายชองกวานี้ ถาออกแบบถูกตองคงไมทวมขนาดนี้ น้ําขังเออแลว
ทวม ผมอยากอธิบายใหทานประธานสภาไดทราบวาระบบน้ําเปนอยางไร ทําไม
ถึงทวม ถาฝนตกอีกครั้งก็คงทวมอีก ไมมีการขุดรองน้ําลงมาหาริมแกงเสร็จแลว
มาหลังวัดสวางแลวคอยมารวมสามแยกแลวมาลงหลังหมูบานไหมไทย มันเปน
ผลกระทบ จะใหผมพูดตอนไหน ถาพูดในญัตติรางเทศบัญญติก็คงหาวาผมนอก
เรื่อง ตอนนี้พูดเรื่องน้ําทวมแลวก็ขอใหทานประธานฟงผมดวย สิ่งที่ผมพูดไปเปน
ผลกระทบกับประชาชนไมใชสวนตัวผม เราไปแจกของก็ไมได น้ําตรงสามแยก
บ า นนายปรี ย าพั น ธ พู ล พั ฒ น เข า ไม ไ ด ตรงนั้ น น้ํ า เชี่ ย วมากต อ งใช เ รื อ ที่ มี
เครื่องยนตถึงจะสามารถเขาไปได เต็กกาก็เขาไมไดแจกของก็ไมได ที่ผมพูดเพราะ
น้ํามารวมกันตรงนั้นแลวจะทําตรงนั้นเปนแกมลิงทําไม ตอไปนี้จังหวัดกาฬสินธุน้ํา
ทวมทุกป ไมใช 40 ป ถึงทวมครั้งหนึ่ง น้ําทวมตรงหลังโรงฆาสัตวก็ไมมีท่ีลง
ทางระบายน้ําสี่จุดก็ไมมีที่ลง ทางระบายน้ําหลังวัดสวางคงคาก็ลงไมได น้ําจาก
กาฬสินธุและน้ําตลาดก็เขาไปรวมตรงนั้นอีก
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนอธิบายพอสมควรแลวครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ในครั้งหนาผมจะเขียนกระทูมาสัก 20 ขอ ใหทานตอบครับ

(3.2) กระทูถามคณะผูบริหาร
- ทานอาคม สําราญเนตร
- ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
- ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
- ทานนพดล แกวพูล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม (3.2) กระทูถามคณะ

ผูบริหาร กระทูถามทานแรก ขอเชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กระทูของกระผมมีสวนใกลเคียงกับทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน เกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการน้ําภายในเขตเทศบาล ทานไมตองอธิบายเพิ่มเติมก็ได ผม
ขอสอบถามวา ตามที่พี่นองประชาชนเกิดขอสงสัยเพราะเห็นมีการขุดเจาะเพื่อวาง
ท อ ระบายน้ํ า อยู ห ลายจุ ด หลายถนน ในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ใช
งบประมาณในการดําเนินโครงการเทาไร ระยะเวลาดําเนินงานกี่วัน เปนเงินของ
เทศบาลหรือเปนเงินของสวนอื่น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขออนุญาตอธิบาย
กระทูของทานอาคม สําราญเนตร ตองขอขอบคุณในความหวงใยของทานอาคม
สําราญเนตรที่มีตอพี่นองประชาชน เรื่องการขุดเจาะถนนที่เห็นอยูนั้นเปนการวาง
ทอระบายน้ําฝนที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สวนเรื่องน้ําทวมเปน
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ดําเนินการอยางไรเพื่อที่จะเอาน้ําที่คางอยูบนผิวจราจรระบายลงลําน้ําปาวใหเร็ว
ที่สุด หากเราดูภูมิประเทศของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเห็นวาเริ่มตนจากลําน้ํา
ปาวเปนที่ลุมและจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งบริเวณถนนบายพาสชุมชนทุงศรีเมือง
ชุมชนทุงมน แถบนี้จะเปนบริเวณที่สูงจนถึงดงปอ หากฝนตกบริเวณนี้น้ําทุกหยด
จะไหลลงสู ลําน้ําปาว การแกไขปญ หาไมใ หเกิดน้ําทว มขังในถนนหนทางหรื อ
บานเรือนของพี่นองประชาชน นั่นคือ ทําทอระบายน้ําเพื่อระบายน้ําฝนลงสูลําน้ํา
ปาวใหเร็วที่สุด ในอดีตเคยมีการวางทอซึ่งมีความกวางเสนผานศูนยกลาง 1.50
เมตร จากบริเวณถนนทุงศรีเมืองยาวไปถึงหนาสํานักงานที่ดินปจจุบันนี้เปนหนา
ศาลากลางและเลี้ยวขวาลงถนน 1155 ลงไปโรงมวยและไหลลงสูหวยสีทน ซึ่ง
เป น แนวทางที่เราทําไวร ะบายน้ําฝนจากบริเวณทุงศรีเมือง ทุงมนและบริเ วณ
บางสวนของชุมชนสุขสบายใจ แตเนื่องจากเดิมทอระบายน้ํา 1.50 เมตร เรา
ดําเนินการไปแลวเวลาฝนตกน้ําทวมขังไมนาน ไมถึง 15 – 20 นาทีก็สามารถ
ระบายไดหมด แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการถมดินที่วางบริเวณตางๆแถบนี้ ซึ่ง
เมื่อกอนเปนที่วางเปลาเวลาฝนตกลงมาก็ไหลลงสูที่วาง ตอนนี้มีการถมที่เมื่อถมที่
เกือบทุกแปลงบริเวณนี้เมื่อน้ําไหลมาก็จะลงมาที่ถนน ทําใหทอระบายน้ํา 1.50
เมตร ของเราทํางานหนักและระบายน้ํานานขึ้น ทางคณะผูบริหารก็คิดตลอดวา
ทําอยางไรจะเพิ่มชองทางระบายน้ําจากทอ 1.50 เมตร ไปลงลําน้ําปาวอีกทาง
หนึ่งใหเร็วที่สุด เรื่องนี้คิดมานานแลวแตไมมีงบประมาณ ทางเราไดประสานไปที่
ทางทานผูวาราชการจังหวัด ตั้งแตทานผูวาราชการจังหวัดทานเดิม ทานณัฐภัทร
สุวรรณประทีป ทานไดเมตตาบรรจุโครงการนี้อยูในงบผูวา CEO หรืองบ กบจ.
จํานวนเงิน 26 ลานบาท หากตอนนี้ทานเห็นการขุดเจาะบริเวณหนาวัดกลาง
หนาโรงพยาบาล นั่นคือ การวางทอบล็อคคอนเวริส กวาง 1 × 1 เมตร ตอจาก
ทอ 1.50 เมตร เพื่อสงน้ําไปลงลําน้ําปาวผานวัดกลาง ศาลเจาพอหลักเมืองเลี้ยว
ขวาลงถนนแกงสําโรงและลงลําน้ําปาวขางโรงเลื่อย ชวงนี้กําลังดําเนินการเปนการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล เทศบาลไดรับประโยชนโดยใชงบประมาณของ
จังหวัดซึ่งเปนงบของสวนราชการอื่น การขุดเจาะอีกสวนหนึ่งคือการขุดเจาะตาม
เทศบัญญัติซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 สวนที่เหลือ
ประมาณ 16 โครงการ งบประมาณ 8 ลานบาท เปนการทําทอระบายน้ํา
ทั่วไปตามตรอก ซอก ซอยรูปตัวยู อีกอันหนึ่งคือการแกไขปญหาทอน้ําเสียของ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ผานถนนอนรรฆนาคและเกิดชํารุดใตดินทําใหถนนทรุดและมี
ปญหา ผมพยายามแกไขปญหาการนําน้ําเสียในระบบทอนี้สงเขาระบบบําบัดน้ํา
เสียเพื่อใหดําเนินการไดมากที่สุดแตเนื่องจากไดมีการศึกษาความเปนไปไดและให
ทางอาจารยชวยออกแบบและปรากฏวาตองใชเงินถึง 40 ลานบาท เราไปเอา
เงิ น ที่ ไ หนไม ไ ด จึ ง ได ป ระสานไปที่ อ งค ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย เพื่ อ ขอให เ ขาจั ด
งบประมาณมาชวย เขาจึงมาศึกษารูปแบบและบอกวาจะเปลี่ยนทอแทนที่จะผาน
ถนนอนรรฆนาคก็มาขุดเจาะผานขางวัดสวางคงคา เริ่มตั้งแตบริเวณหนาโรงมวย
จัดตั้งศูนยสูบน้ําและสูบน้ําเสียจากบริเวณนั้นสงเขาบอบําบัดน้ําเสียผานเสนทาง
ดานหลังหมูบานไหมไทย เพราะฉะนั้นในสวนที่กําลังแกไขปญหาทุกวันนี้เปนการ
แกไขปญหาระบบน้ําฝนเพื่ อไม ใหทวมขั งในเขตเศรษฐกิจหรือเขตเทศบาลเมือง
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เพื่อที่จะแกไขไมใหเกิดปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตามที่ทาน ผอ.
สํานักการชางไดตอบไปเมื่อสักครูวาจะไดงบประมาณในป 2562 ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานอาคม สําราญเนตรมีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กระผมตองขอขอบคุณทานคณะผูบริหารที่ไดตอบกระทู จากที่ไดฟงก็มี
ความชัดเจนในเรื่องของการทําทอระบายน้ํารองรับปริมาณน้ําฝนเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขังในเขตเทศบาล ที่ผมถามกระทูในเรื่องนี้เพราะมีประชาชนหลายคนมี
ความเขา ใจวาการทําทอในขณะนี้ เปนการทําทอรับน้ําเสีย เพื่อไปลงบอบําบัด
หรือไม อยางไร เมื่อไดฟงคณะผูบริหารไดตอบกระทูแลวก็เขาใจวาการทําทอขุด
เจาะในปจจุบันเพื่อรับน้ําฝนใหลงลําหวยสีทนเพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใครขอเรียน
ถามท า นประธานสภาผ า นไปยั ง คณะผู บ ริ ห าร ดั ง ต อ ไปนี้ เรื่ อ งงบประมาณ
เทศบัญญัติป พ.ศ. 2560 นั้น มีขอสอบถาม ดังนี้ 1. รายรับของป 2560 เขา
เปาหรือไม มียอดรายรับเทาไร 2. รายจายตามโครงการที่กําหนดไวใชจายตาม
โครงการครบหรือไม 3. การโอนลด – โอนจาย ตามโครงการมีกี่โครงการ ขอให
ชี้ แ จงทุ ก โครงการด ว ย 4. มี โ ครงการที่ ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การที่ ต กเป น เงิ น สะสมกี่
โครงการ 5. ยอดเงินสะสม ณ ปจจุบันเหลือเทาไหร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับ
กระทูขอ 1 เกี่ยวกับรายรับป 2560 ขออนุญาตใหผอ.สวนนันทนาเปนผูตอบ
คํา ถาม ในสวนกระทู ขอ 2 – ขอ 4 ขออนุญ าตใหทานรองปลัดอภิวัฒนเปน
ผูตอบคําถาม กระทูขอ 5 ยอดเงินสะสม ณ ปจจุบันเหลือเทาไหรขออนุญาต
ใหผอ.สวนจําลองเปนผูตอบคําถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สวนนันทนา สุเพ็งคําภาครับ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน ดิฉันนางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได กระทูถามขอ 1
รายรับของป 2560 เขาเปาหรือไม มียอดรายรับเทาไร ขอตอบวา รายรับของ
ป 2560 ยั ง ไม เ ข า เป า เทศบาลประมาณการรายรั บ ป 2560 ไว ที่
365,205,588 บาท รั บ จริ ง ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 จํ า นวน
312,317,423.62 บาท ต่ํากวาประมาณการรายรับอยูที่ 52,888,164.38
บาท และขออนุญาตตอบคําถามขอ 5 ยอดเงินสะสม ณ ปจจุบันเหลือเทาไหร
ขอตอบวา ณ ปจจุบัน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรามียอดเงินสะสมอยูที่
22,186,469.29 บาท ขอบคุณคะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานรองอภิวัฒน ปะกิทังครับ
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นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม

นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขออนุญาตตอบกระทูของ
ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ขอ 2. รายจายตามโครงการที่กําหนดไวใชจายตาม
โครงการครบหรือไม และจะเชื่อมโยงกับ ขอ 4. มีโครงการที่ไมไดดําเนินการที่ตก
เปนเงินสะสมกี่โครงการ ขอตอบวา โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 ที่นํามาจัดทําเปนแผนดําเนินงาน มีทั้งสั้น 177 โครงการ ได
ดําเนินการในชวง 6 เดือนแรกไปแลว 26 โครงการ มีโครงการที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเทศบาลพบสื่ อมวลชนและผูประกาศขาว
ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เนื่องจากอยูใน
หวงไวอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนจึงมีมติวาไม
จั ดในช ว งนั้น เงิน สว นนี้จึงได โ อนไปเปน คาใชจายในการจัด ทําหนังสื อ 80 ป
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ และโครงการที่ จ ะดํ าเนิน การในช ว ง 6 เดื อ นหลั ง มี
ทั้งหมด 150 โครงการ ซึ่งแตละสวนการงานกําลังดําเนินการตามหวงระยะเวลา
ที่กําหนดและตามความเหมาะสมกับสถานการณจนกวาจะสิ้นปงบประมาณ โดย
สํ า นั ก กองต า งๆ ก็ เ ร ง ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามแผนดํ า เนิ น การ และเมื่ อ สิ้ น
ป งบประมาณ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2560 ก็ค งจะไดส รุ ป รายงานใหคณะ
ผู บ ริ ห ารทราบและนํ า เข า สู ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตอไป และจะแจงใหสภาเทศบาลทราบในลําดับตอไป ขอ 3.
การโอนลด – โอนจาย ตามโครงการมีกี่โครงการ ขอใหชี้แจงทุกโครงการดวย
ขอตอบวา ในปงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีการโอน
51 ครั้ง มีโครงการตาง ๆ ที่โอนลด จํานวน 44 โครงการ ดังนี้ ครั้งที่ 1/2560
โอนเพิ่ ม 1. โครงการขั บ เคลื่ อนชุ ม ชนตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 จํานวน 120,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม โอนลดจากประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท สํานักการศึกษา
ครั้งที่ 2/2560 โอนลด 1. ประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท สํานัก
การศึกษา ครั้งที่ 3/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.
จํานวน 220,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลดจาก 1. โครงการฝกอบรมและ
แขงขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน จํานวน 100,000 บาท สํานักการศึกษา 2.
ประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งที่ 7/2560
โอนลด 1. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน จํานวน 30,000
บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 8/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่น จํานวน 13,000 บาท สํานักการศึกษา 2. ประเพณีวันขึ้นปใหม
จํานวน 21,850 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการนิเทศภายใน จํานวน
13,000 บาท สํานักการศึกษา 2. โครงการแข ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นสั ง กั ด อปท.
จํ า นวน 11,000 บาท สํ า นั ก การศึ ก ษา 3. ประเพณี วั น ลอยกระทง จํ า นวน
10,850 บาท ครั้งที่ 11/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการฝกอบรมพนักงานครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา จํานวน 389,250 บาท สํานั กการศึกษา โอนลด 1.
โครงการฝ ก อบรมสั มมนาบุ คลากรและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านของบุ คลากรเทศบาล
จํ า นวน 389,250 บาท สํ านั กปลั ด เทศบาล ครั้ง ที่ 12/2560 โอนเพิ่ ม 1.
โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอ
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โครงการประชุ ม ประจํ า เดื อ นคณะกรรมการหอกระจายข า วชุ ม ชน จํ า นวน
10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน ครั้งที่ 17/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการ
จัดงานวันเทศบาล จํานวน 60,000 บาท สํานักปลัดเทศบาลครั้งที่ 18/2560
โอนลด 1. โครงการฝกอบรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
รุนที่ 11 จํานวน 50,000 บาท ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ครั้งที่
19/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 70,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการแข ง ขั น เดิ น วิ่ ง เพื่ อ
สุขภาพ จํานวน 60,000 บาท สํานักการศึกษา 2. โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด อปท. จํานวน 50,000 บาท 3. ประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 3,700
บาท 4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 7,300 บาท ครั้งที่ 20/2560
โอนเพิ่ม 1. โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหา
ของเยาวชน จํานวน 210,000 บาท กองสวัสดิการสังคม โอนลด 1. โ ค ร ง ก า ร
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน จํานวน 50,000 บาท
กองสวัสดิการสังคม 2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง
จํ า นวน 120,000 บาท กองสวัส ดิ การสังคม 3. โครงการจัดงานวั น เยาวชน
แหงชาติ จํานวน 20,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 4. โครงการอบรมจัดทําแผน
และทบทวนแผนชุ ม ชน จํ า นวน 20,000 บาท กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ครั้ ง ที่
21/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการใหความรูเกี่ยวกับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
สํานักการคลัง โอนลด 1. โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง จํานวน 5,000
บาท กองวิชาการและแผนงาน ครั้งที่ 22/2560 โอนลด 1. โครงการเทศบาลพบ
สื่ อมวลชนและผูป ระกาศขาวชุมชน จํานวน 50,000 บาท กองวิช าการและ
แผนงาน ครั้งที่ 24/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 2.
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้ง
ที่ 28/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
สํานักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 30/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) จํานวน 50,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. งาน
ประเพณี ส งกรานต จํ า นวน 50,000 บาท ครั้ ง ที่ 31/2560 โอนเพิ่ ม 1.
โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน จํานวน 5,000 บาท สํานัก
การสาธารณสุข ฯ ครั้งที่ 32/2560 โอนเพิ่ม 1.โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท สํานักการศึกษา 2. งานบวงสรวงหอเจา
บาน ปูแฮ ปูหารและศาลหลักเมือง จํานวน 20,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งที่
36/2560 โอนเพิ่ม 1. โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน จํานวน 40,000
บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 40/2560 โอนลด 1. โครงการกอสรางรั้วและ
ประตู เ ป ด – ปด โรงเรีย นเทศบาล ๕ ดงปอ จํ านวน 31,000 บาท สํ านั ก
การศึกษา 2. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักโรงเรียน
เทศบาล ๕ ดงปอ จํานวน 280,000 บาท สํานักการศึกษา 3. โครงการพัฒนา
หองสมุดในโรงเรียน จํานวน 47,000 บาท สํานักการศึกษา 4. โครงการรณรงค
ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา จํ า นวน 100,000 บาท สํ า นั ก การศึ ก ษา ครั้ ง ที่

-1441/2560 โอนลด 1. โครงการปรับ ปรุงผังเมืองรวม จํานวน 20,000 บาท
สํานักการชาง 2. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จํานวน
100,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล 3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 43/2560
โอนลด 1. โครงการจัด ทํารายงานกิ จ การชุ มชน จํา นวน 20,000 บาท กอง
สวั ส ดิ การสั งคม 2. โครงการขั บ เคลื่ อ นชุ มชนตามแนวหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 44/2560 โอนลด
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 11,200 บาท
สํ า นั ก การศึ ก ษา 2. โครงการส ง เสริ ม อปท. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาดี เ ด น จํ า นวน
60,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งที่ 46/2560 โอนเพิ่ม 1. งานประเพณีแห
เทียน จํานวน 42,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการสงเสริมองคกร
ปกครองสว นทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาดีเดน ในสถานศึกษาและสํานักการศึกษา
จํานวน 42,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งที่ 49/2560 โอนลด 1. โครงการจัด
กิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน จํานวน 19,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม 2. โครงการเลื อ กตั้ ง ประธานชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ ม ชน จํ า นวน
48,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 3. โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะ
ผูนํ าและปองกัน แกไขปญ หาของเยาวชน จํานวน 8,000 บาท กองสวั ส ดิการ
สังคม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากที่ไดรับฟง
การตอบกระทูแลวทานยังไมไดตอบวามีโครงการที่ไมไดทําและตกเปนเงินสะสมมี
หรือไม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานรองอภิวัฒน ปะกิทังครับ
นายอภิวัฒ น ปะกิ ทัง รองปลัด เทศบาล โครงการที่ไมไ ดทํา มี 1 โครงการ คือ โครงการเทศบาลพบ
สื่อมวลชน แตยังไมไดตกเปนเงินสะสมเพราะยังไมสิ้นสุดปงบประมาณ โอนไปใช
เปนโครงการทําหนังสือ 80 ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานครับ ผมติดใจขอ 1 วา รายรับป 2560 ที่เมื่อ
สักครูทางสํานักการคลังไดรายงานวา ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เงินเขาแลว
312,317,423.62 บาท เราตั้งงบประมาณไว 365,205,588 บาท ผมเปน
หวงวาจะมีผลกระทบกับการรางเทศบัญญัติในวาระตอไป ในระยะ 2 – 3 เดือนนี้
เราจะหาเงินไดหรือไม จํานวน 52,888,164.38 บาท เปนปญหาที่กระผมฟง
แลวคิดวา 3 เดือนนี้ เงินจะเขามาหรือไม และเทศบัญญัติป 2561 ตั้งขึ้นอี ก
ประมาณ 385 ลานบาท ตั้งขึ้นจากป 2560 จํานวน 20 กวาลานบาท ผมเปน
หวงวาถาไมเขาเปาจริงๆจะมีปญหาในภายภาคหนาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณทานบุญเส็งในความหวงใยและขอเสนอแนะครับ ตอไป
เปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ซึ่งกระทูถามของทานไดรับการบรรจุ
ในรางเทศบัญญัติแลว ทานยังติดใจสอบถามหรือไม หรือจะถอนกระทูครับ
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นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ผมทราบครับ ผมไดส งกระทู กอนได รับ เอกสารซึ่งเมื่อผมไดเ ห็น เอกสารวาทาง
เทศบาลไดอนุมัติโครงการรองระบายน้ําของชุมชนซอยน้ําทิพยแลว ผมก็รูสึกดีใจ
กับพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่งและผมตองขอกราบขอบพระคุณทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ผมขอถอนกระทู ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนกระทูถามของทานนพดล แกวพูลเชิญครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอยื่นกระทู
สอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้ ดวยปรากฏวาไดมี
การกอสรางทางเดินบริเวณหนองไชยวาน ขอสอบถามวา 1. ใชงบประมาณเทาไร
ใครเปนผูรับจาง ใครเปนผูออกแบบ 2. ทําไมการกอสรางทางเดินจึงต่ํากวาระดับ
น้ําสวนใหญน้ําทวมใชการไมได 3. ทานจะมีวิธีการแกไขอยางไร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทูที่ทานสอบถาม
เกี่ยวกับการกอสรางทางเดินบริเวณหนองไชยวาน ขออนุญาตใหผอ.สํานักการชาง
เปนผูตอบคําถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ขออนุญาต
ตอบกระทูทานนพดล แก วพู ล ขอ 1. ใชงบประมาณเทาไร ใครเปน ผูรับ จาง
ใครเปนผูออกแบบ 2. ทําไมการกอสรางทางเดินจึงต่ํากวาระดับน้ําสวนใหญน้ํา
ทวมใชการไมได 3. ทานจะมีวิธีการแกไขอยางไร ขอตอบวา โครงการกอสราง
ทางเดินริมตลิ่งหนองไชยวาน เปนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
งบประมาณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2559 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบประมาณ 600,000 บาท ดําเนินการออกแบบและควบคุมงานโดยสํานักการ
ชาง เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ มีผูรับ จาง คือ หจก.ประสงควิศวกรรมกอสราง
ขอเท็จจริง ทางเดินริมตลิ่งจะสามารถใชไดตลอดป ไมมีน้ําทวมพื้นทางเดินเพราะ
ระดับของทางเดินที่กอสรางนั้นอยูสูงเทากับระดับกักเก็บน้ําภายในหนองไชยวาน
แตเนื่องจากภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือน ที่ผานมา ปริมาณน้ําผิวดินสวนเกินที่
เกิดจากฝนตก รวมกับน้ําที่มีอยูเดิมภายในหนองไชยวานไมสมดุลกับการระบายน้ํา
ออกจากหนองไชยวานเพราะมีอุปสรรคมาปดกั้นทางระบายน้ํา จึงเปนเหตุใหน้ํา
ภายในหนองไชยวานสูงกวาปกติจนทวมทางเดิน แนวทางแกไขในขณะนี้ สํานัก
การชางไดนําเครื่องจักรกลทําการขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอลอดปรับระดับ
น้ําหนองไชยวานใหไหลลงสูทางระบายน้ําริมถนนบายพาสเพื่อระบายน้ําในชวงฤดู
ฝนนี้ เมื่อผานพนฤดูฝนไปแลวก็สามารถใชงานทางเดินไดตามปกติตอไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
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นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชวงที่ผมไปดูตอน
นั้นเปนงานบุญคุม ขออนุญาตเอยนาม ทานรองนายกนพสิทธิ์ก็ไป ตอนนั้นน้ํา
ทวมและรูสึกวาฝนยังไมตกเทาไหร ผมมองดูแลววาสรางต่ํากวาพื้นของศาลา เมื่อ
มีน้ําทวมขังก็คงใชงานไมไดเพราะจะมีตะไครน้ํา หอยไปเกาะ เมื่อวานผมไดไปดู
รูสึกวาจะแหงลงแลว ผมคิดวาถาเราจะออกแบบใหไดประโยชนและคุมคาตลอด
ไมมีปญหา อยาไปเอยถึงในภาวะน้ําหรือฤดูฝน ขอใหใชไดทุกฤดูก็จะเปนการดี
ผมไมทราบวาผูที่ออกแบบคํานึงถึงเฉพาะในชวงที่ไมใชฤดูฝนใชหรือไม ในความคิด
ของผมคิดวานาจะสรางใหใชไดทุกฤดูกาลเพราะทางตรงนั้นอนาคตไมทราบวาจะ
สรางตอหรือไม หากมีการสรางก็อยากใหใชประโยชนไดตลอด ไมใชวาหนาฝนใช
งานไมได หนาแลงหนาหนาวถึงจะใชไดมันเสียเปลา การทวมขังในลักษณะนั้นเด็ก
หรือใครลงไปมันลื่นเพราะมีตะไครน้ํา เพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามตอไปเราควร
คํ า นึ ง ถึ งอนาคตหรื อ ในส ว นที่ เ รามองไม เ ห็ น ในอนาคต อย า งที่ เ ขาบอกว า ป นี้
ปหนาและปตอไปน้ําในเมืองไทยของเราจะเพิ่มมากขึ้น อยากใหทางคณะผูที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งคํา นึง ถึง ส ว นนี้ ไม ใช วา ทํ าเสร็ จ แล ว มาตามแกป ญ หาที ห ลัง ซึ่ งการ
แกปญหาทีหลังก็ตองใชเงิน เงินนั้นก็มาจากภาษีของพี่นองประชาชนของเรา ขอ
เรียนฝากไวดวยความเปนหวงจะไดมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมขออนุญาตใหผอ.สํานัก
การชางตอบวาจะใชงานไดทั้งปหรือใชไดเปนฤดู ออกแบบผิดพลาดจริงหรือไม
และหากออกแบบผิดพลาดจะมีการรับผิดชอบอยางไรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ในเรื่อง
การกอสรางทางเดิน ขณะนี้สํานักการชางไดดําเนินการฝงทอลอดเปนทอ PVC
ตรงคันหนองน้ําเพื่อระบายน้ําลงสูทางระบายน้ําริมถนนบายพาส ตอนนี้มีการปรับ
ระดับน้ําใหมีระดับต่ํากวาพื้นทางเดินหนองไชยวานเรียบรอยแลว ปญหาเรื่องการ
ระบายน้ํามีบางที่น้ํามาเยอะและระบายน้ําไมทัน ผมจะดําเนินการแกไขทอลอด
เพิ่มเติมเพื่อระบายน้ําใหเร็วขึ้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ทานผอ.ภาณุเดชครับ ผมเปนหวงวาถาฤดูฝนเราวางทอต่ํากวา ถาระดับน้ําหลาก
มาก็จะไหลเขาหนองเหมือนเดิม นี่คือปญหาทีเ่ ราระบายไมทัน ถาเปนฤดูฝนน้ํามา
เยอะแลวไหลไมทัน แทนที่จะระบายมันจะไหลเขามา ผมจึงถามวาใชไดตลอด
หรื อ ไม ไม ใ ช ว า ใช ไ ด เ ฉพาะฤดู แ ล ง หรื อ ฤดู ห นาว ส ว นฤดู ฝ นก็ ป ล อ ยไปตาม
ยถากรรม ประโยชนไมคุม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบพระคุณในคําเสนอแนะจากทานนพดล แกวพูลครับ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่น
ตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
(5.1) การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม (5.1) เรื่อง การ

สรรหาและเลื อ กสรรคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นกาฬสิ น ธุ
พิทยาสรรพ ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง การสรรหาและการ
เลื อ กสรรคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นกาฬสิ น ธุ พิท ยาสรรพ
สิ่งที่ สงมาดว ย กฏกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ตามประกาศโรงเรีย นกาฬสิน ธุพิทยาสรรพ ลงวัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุ คคล กลุมบุ คคล องคกรชุมชน หรื อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ตามขอ 3 (2) – (7) ระหวางวันที่ 10 เมษายน
2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพชุดปจจุบัน สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง
เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2560 ไปแล ว นั้ น ในการนี้ โ รงเรี ย นกาฬสิ น ธุ
พิทยาสรรพ จึงใครขอความอนุเคราะหจ ากทานไดพิจารณาดําเนิน การสรรหา
บุคคล เพื่อเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวง ขอ 2
(5) และข อ 5 (3) ที่ ส ง มาพร อ มนี้ จํ า นวน 1 คน ร ว มเป น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
นายเสนห คําสมหมาย ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตามกฎกระทรวงดังกลาวใหคัดเลือกกรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน การสรรหาและเลือกกรรมการใหดําเนินการ
โดยสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น เมื่อทางโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดทําหนังสือขอใหทางเราคัดเลือกตัวแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ วิธีการคัดเลือก คือ ใหเสนอชื่อและมีผูรับรองจํานวน
2 ทาน หากมีผูเสนอเทาจํานวนที่ตองการและไมมีผูเสนอเปนอยางอื่น ถือวาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบทานนั้นไดรับเลือก เชิญทานสมาชิกเสนอ เชิญทานนพดล
แกวพูล ครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กระผมขอเสนอ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น ถือวาสภาไดมีมติคัดเลือกให
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน เปนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรีย นกาฬสิน ธุพิทยาสรรพ เชิญทาน
สิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรื่องการสรรหาหรือการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ผมอยากแนะนําวาผม
เปนสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัยและไดเปนคณะกรรมการสถานศึกษามาโดย
ตลอด เมื่อไมกี่วันที่ผานมาก็ไดหมดวาระลงและผมไมขอเปนตอ จากประสบการณ
ที่ผานมาเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาผมรูดี ผมเปนหวงโรงเรียนเทศบาลของ
เราในการคัด เลื อกคณะกรรมการสถานศึก ษาเพราะเปน สิ่ งที่ สํา คัญ มาก บาง
โรงเรียนของเทศบาลเราไดคัดเลือกคนที่ไมอยากเปน เวลาประชุมก็ไมมา เชน
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ บางคนเปนคณะกรรมการสถานศึกษามานานแตไม
เคยเห็นหนาสักที ผมจึงอยากฝากทานผูอํานวยการโรงเรียนทุกทาน ประเด็นแรก
คือ ตองคัดเลือกศิษยเกาหรือคนที่เขาเต็มใจ เพราะคัดเลือกคนที่ไมอยากเปนก็ไม
คอยมาประชุมหรือรวมกิจกรรม ผมขอยกตัวอยางที่ จ.เพชรบูรณที่ผมไดไปศึกษา
ดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาของเขาสุดยอดจริงๆ เขาเอาศิษยเกา เปนคนมี
ฐานะและเขาก็เต็มใจ เขาชวยสนับสนุนทางโรงเรียนทุกอยางแมแตทุนการศึกษา
คาน้ํา คาไฟ ระบบการจัดการศึกษาเขาดีมาก ผมอยากใหโรงเรียนเทศบาลของ
เราทําแบบเขาจะดีมาก ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ สําหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเรา ทราบวาไดหมดวาระแลวแตเราจะนําบรรจุ
เขาในวาระการประชุมรางเทศบัญญัติวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพราะในวันนี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติโดยตรงและคงใชเวลานานพอสมควร จึงยังไมบรรจุ
เขาระเบียบวาระในวันนี้และจะนําไปบรรจุเขาในระเบียบวาระครั้งตอไป เชิญทาน
บุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ท า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน รั ต น สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
ผมอยากกราบขอบคุณที่สภาแหงนี้ไดใหความไววางใจผมไดเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผมจะใชความรูความสามารถที่พวก
ท า นได ม อบให ผ มในวั น นี้ ไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นกาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสรรพ
ใหเปนไปตามนโยบายและเปนผลงานในอนาคตตอไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปน ระเบีย บวาระที่ 5.2 เรื่อ ง ญั ตติ รางเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ผมขออนุ ญ าตพั ก
รับประทานอาหารเที่ยงและขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น.
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(5.2) เรื่ อ ง ญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขั้นรับหลักการ)
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้เวลา 13.00 น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม

แลว ผมขอเปดการประชุมครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
(5.2) เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ขั้นรับหลักการ) ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
นายจารุวั ฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ขอเสนอญัต ติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขั้นรับหลักการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข อ ๒๓
ให น ายกเทศมนตรี เ สนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต อ สภา
เทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกป บัดนี้ คณะผูบริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ตามที่สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุกําหนดไว โดยไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอราง
เทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบมาพรอมนี้
คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดํา เนิ น งาน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัง ตอ ไปนี้ 1.
สถานะการคลัง 1.1. งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ มีส ถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 106,945,786.49 บาท 1.1.2 เงินสะสม
131,627,383.02 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 31,301,415.15 บาท
1.2. เงิ น กู ค งค า ง 40,594,157.71 บาท 2. การบริ ห ารงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น
279,016,195.71 บาท ประกอบดวย หมวดภาษีอากร 21,216,830.16
บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 10,130,417.42 บาท หมวด
รายได จ ากทรั พ ย สิ น 5,907,453.83 บาท หมวดรายได เ บ็ ด เตล็ ด
4,643,992.70 บาท หมวดรายไดจากทุน 69,800 บาท หมวดภาษีจัดสรร
89,039,753.60 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 148,007,948 บาท (2) เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 17,442,289.42 บาท (3) รายจาย
จริง จํานวน 247,198,660.23 บาท ประกอบดวยงบกลาง 46,484,920.29
บาท งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค า จ า งประจํ า และค า จ า งชั่ ว คราว)
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และหมวดค า สาธารณู ป โภค) 64,119,585.07 บาท งบลงทุ น (หมวดค า
ครุ ภัณฑที่ดิ นและสิ่งก อสราง) 6,217,115 บาท งบเงิ นอุดหนุน (หมวดเงิน
อุดหนุน) 12,247,767.98 บาท (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให
โดยระบุวัตถุประสงค 13,552,800.87 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ
สถานธนานุบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
รายรั บ จริ ง จํ า นว น 8,891,234.65 บาท รายจ า ยจริ ง จํ า นว น
5,490,333.14 บาท กูเงินจากธนาคารออมสิน จํานวน 60,000,000 บาท รอ
อนุมัติอีก จํานวน 16,000,000 บาท รวมเปน จํานวน 76,000,000 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จํานวน 13,010 บาท
ทรั พย จํานํ า (ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2560) 5,311 ราย เปน เงินจํานวน
82,737,200 บาท บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล ประกอบร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 76,566,345
บาท แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 60,719,145 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ยอดรวม 15,847,200 บาท ดานบริการชุมชนและสังคม ยอด
รวม 230,363,498 บาท ประกอบด ว ย แผนงานการศึ ก ษา ยอดรวม
141,517,946 บาท แผนงานสาธารณสุ ข ยอดรวม 17,743,780 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 170,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 57,711,732 บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม
7,568,220 บาท แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ ยอดรวม
5,651,820 บาท ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 21,044,980 บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 21,044,980 บาท ดานการดําเนินการอื่น
ยอดรวม 58,286,907 บาท แผนงานงบกลาง ยอดรวม 58,286,907 บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 386,261,730 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
65 จึงตราเทศบัญญั ติขึ้น ไวโ ดยความเห็น ชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ 2 เทศบัญญัติ
นี้ใชบั งคั บ ตั้งแตวัน ที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้ ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 76,566,345
บาท แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 60,719,145 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ยอดรวม 15,847,200 บาท ดานบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม 230,363,498 บาท แผนงานการศึกษา ยอดรวม 141,517,946
บาท แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 17,743,780 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห
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แผนงานสร างความเข มแข็ งของชุ มชน ยอดรวม 7,568,220 บาท แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 5,651,820 บาท ดานการเศรษฐกิจ
ยอดรวม 21,044,980 บาท แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
21,044,980 บาท ด า นการดํ า เนิ น การอื่ น ยอดรวม 58,286,907 บาท
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 58,286,907 งบประมาณรายจ า ยทั้ ง สิ้ น
386,261,730 บาท ข อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จ ายจากรายได
เป น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 14,190,858 บาท ดั ง นี้ งบกลาง ยอดรวม
4,816,918 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว)
ยอดรวม 1,635,940 บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค) ยอดรวม 1,611,000 บาท งบลงทุน (หมวดค า
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่ งกอสราง) ยอดรวม 68,100 บาท งบรายจายอื่น (หมวด
รายจายอื่น) ยอดรวม 6,058,900 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ไมมี
รวมรายจ าย 14,190,858 บาท ข อ 6 ใหน ายกเทศมนตรี เ มืองกาฬสิน ธุ
ปฏิบั ติการเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณที่ ไดรับอนุมัติใหเ ปน ไปตามระเบีย บการเบิ ก
จายเงินของเทศบาล ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมีหนาที่รักษาการให
เป น ไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วัน ที่ (ลงนาม) (นายจารุวัฒ น บุญเพิ่ม)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระผมใครขออนุญาตทานประธานสภา
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ ทานปลัดเทศบาลในฐานะเจาหนาที่งบประมาณได
จัดทําแผนดําเนินงานการจัดทํางบประมาณประจําป 2561 แจงใหหัวหนาสวน
การงานจัดทํางบประมาณรายรับ ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ
2561 รวบรวมสงกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนการงานไดประชุมหารือเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 คณะผูบริหารไดเรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล หัว หนาส วนการงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ ยวข องร วมพิจ ารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาล โดย
พิจารณาจากรางเทศบัญญัติที่เจาหนาที่งบประมาณนําเสนอ พิจารณาประมาณ
การรายรับ โดยพิจารณาประมาณการใกลเคียงกับประมาณการรายรับป 2560
ตามหนั งสื อ ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
หนังสือ ที่ กส 0023.4/ว 2975 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย ใน
ส ว นงบประมาณ งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งได พิ จ ารณาโดยมี
ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 386,261,730 บาท แยกเปน ประมาณจากรายได
ที่จัดเก็บเอง (หมวดภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับใบอนุญาตตางๆ หมวดคา
สาธารณูปโภค และการพาณิชย หมวดเบ็ดเตล็ด หมวดรายไดจากทุน) รวม
59,137,736 บาท ประมาณการรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ภาษีมูลคาเพิ่ม 1
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สรรพสามิต, คาภาคหลวงแร, คาปโตรเลียม, คาธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรม
ที่ดิน) รวม 135,600,000 บาท ประมาณการรับจากรายไดที่รัฐบาลอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 191,523,994 บาท
แยกเป น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปตามอํ า นาจหน า ที่ 66,636,238 บาท และเงิ น
อุดหนุ น ทั่ว ไปดานการศึกษา 124,887,756 บาท รวมประมาณการรายรับ
386,261,730 บาท ประมาณการรายจาย 386,261,730 บาท แยกเปน งบ
กลาง 58,286,907 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนคาจางประจํา,คาจาง
ชั่วคราว) 174,555,310 บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ หมวดสาธารณูปโภค) 107,068,198 บาท งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง) 29,290,315 บาท งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น )
51,000 บาท งบเงิ น อุ ด หนุ น (หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ) 17,010,000 บาท
ประมาณรายรายจ า ยตามแผนงาน 1. แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป รวม
60,719,145 บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 15,847,200
บาท 3. แผนงานการศึกษา รวม 141,517,946 บาท 4. แผนงานสาธารณสุข
รวม 17,743,780 บาท 5. แผนงานสังคมสงเคราะห รวม 170,000 บาท 6.
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 57,711,732 บาท 7. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน รวม 7,568,220 บาท 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม 5,651,820 บาท 9. แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา รวม
21,044,980 บาท 10. แผนงานงบกลาง รวม 58,286,907 บาท ประมาณ
รายจ า ยแยกตามสํ า นั ก /กอง/ฝ า ย ดั ง นี้ 1. สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล ยอดรวม
109,772,147 บาท แผนงานงบกลาง (หน า 101 - 103) ตั้ ง ไว
58,286,907 บาท แยกเปนงานงบกลาง ตั้งไว 53,114,772 บาท เพื่อ
1) ชําระหนี้เงินตน 5 รายการ เปนเงิน 8,084,000 บาท 2) ชําระหนี้
ดอกเบี้ ย 5 รายการ เป น เงิ น 1,410,600 บาท 3) เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม 2,483,520 บาท 4) รายจายตามขอผูกพัน 6 รายการ เปน
เงิน 39,636,652 บาท โดยในสวนนี้จะมีเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ
และผูติดเชื้อ HIV จํานวน 37,239,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5)
เงินสํารองจาย 1,500,000 บาท งานบําเหน็จบํานาญ ตั้งไว 5,172,135
บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินจายเหลือคาครองชีพฯ
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา เงินชวยเหลือพิเศษ
ข า ราชการบํ า นาญที่ ถึ ง แก ก รรม เงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รผู รั บ บํ า นาญ
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (หน า 104 - 112) รวม
37,411,640 บาท แยกเปน งบบุคลากร (เงินเดือนคาจางประจําและคาจาง
ชั่วคราว) 20,349,440 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยวัสดุและคา
สาธารณูปโภค) 16,203,000 บาท จะมีโครงการที่เพิ่มงบขึ้นมา คือ โครงการ
เลื อกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู บ ริห ารท องถิ่น ตั้งไว 2,500,000 บาท งบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง) 659,200 บาท (มีโครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานทะเบียนทองถิ่นเปนศูนยบริการสะดวก ตั้งไว 300,000 บาท)
งบอุดหนุน (อุดหนุนปกครองจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัด
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เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หนา129 - 132) 11,721,400 บาท
แยกเปน งบบุคลากร (เงินเดือนคาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 9,326,400 บาท
งบดํ า เนิ น การ (หมวดค า ตอบแทนใช ส อยและวั ส ดุ หมวดสาธารณู ป โภค)
2,395,000 บาท งานเทศกิ จ (หน า 134 - 136) 599,700 บาท
งบดําเนินการ 140,000 บาท งบลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง)
459,700 บาท (คาซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 ตน ๆ ละ 25,000 บาท
เปนเงิน 200,000 บาท คาปรับปรุงรถยนตตรวจการณเทศกิจ 30,000 บาท
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไขจุดอันตรายบริเวณหนาโรงเรีย น
เทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ) 100,000 บาท และถนนกาฬสินธุ 100,000 บาท)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (หนา138 - 141) 1,752,500
บาท แยกเป น งบดํ า เนิ น การ (หมวดค า ตอบแทนใช ส อยและวั ส ดุ หมวด
สาธารณู ป โภค) 1,212,800 บาท งบลงทุ น (ค า ครุ ภั ณ ฑ แ ละค า ที่ ดิ น และ
สิ่งก อสร าง) 539,700 บาท (กลองโทรทั ศนว งจรปด CCTV พรอมอุป กรณ
บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางและศูนย อปพร. 100,000 บาท ปรับปรุง
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง บรรเทา 11 จํานวน 250,000 บาท และรถยนต
ตรวจการณ 3 จํานวน 30,000 บาท โครงการปรั บปรุงอาคารสํานั กงานฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000 บาท) 2. กองวิชาการและแผนงาน
ยอดรวม 9,829,450 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป (หนา 113 - 117 ) รวม
6,555,450 บาท แยกเป น งบบุ คลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค าจ างประจํ า
คาจางชั่วคราว) 5,228,400 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณู ป โภค) รวม 1,244,000 บาท งบลงทุ น (ค าครุ ภั ณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง) 83,050 บาท (ครุภัณฑคอมพิวเตอร) งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(หนา 118 - 120 ) รวม 1,500,400 บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน
ใช ส อยและวั ส ดุ หมวดสาธารณู ป โภค) 1,450,400 บาท งบรายจ า ยอื่ น
(คาจางองคกรที่เปนกลางประเมินฯ) 50,000 บาท แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หนา 133) รวม
1,723,600 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชั่ว คราว) 1,650,600 บาท งบดําเนิ นการ (คาตอบแทนใช สอยและวัส ดุ ค า
สาธารณูปโภค) 73,000 บาท งานเทศกิจ (หนา 137) รวม 50,000 บาท
งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 50,000 บาท
(เปนโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายใหแกประชาชน) 3. สํานักการคลัง ยอด
รวม 15,251,655 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (หนา
121 - 128) รวม 15,251,655 บาท แยกเป นงบคุ ลากร (หมวดเงิ นเดือน
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 11,164,140 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทน
ใช ส อยและวั ส ดุ ค า สาธารณู ป โภค) 3,891,000 บาท งบรายจ า ยอื่ น
1,000 บาท งบลงทุ น (คาครุภั ณฑที่ดิน และสิ่ งก อสร าง) 195,515 บาท
(ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร แ ละครุ ภั ณ ฑ สํ า รวจ) 4. สํ า นั ก
การศึกษา ยอดรวม 147,169,766 บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (หนา 142 - 147) รวม 14,733,540 บาท แยกเปน
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งบดํา เนิ นการ (คาตอบแทนใชสอยและวัส ดุ คาสาธารณูปโภค) 6,743,900
บาท งบลงทุ น (ค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง) 82,900 บาท (ครุ ภั ณ ฑ
สํา นั กงานและครุภัณฑคอมพิว เตอร) งานระดับ กอนวัยเรีย นและประถมศึกษา
(หนา 148 - 161) รวม 109,789,221 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) รวม 54,309,698 บาท (เงินเดือน
พนั ก งานครู ) โดยตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ด า นการศึ ก ษา งบดํ า เนิ น การ
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) รวม 38,279,173 บาท โดย
ตั้งจา ยจากเงินอุดหนุน ดานการศึกษา จํานวน 36,168,823 บาท งบลงทุน
(ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง) 1,760,350 บาท (โดยมี ค รุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน
ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโฆษณา ฯ ครุภัณฑดนตรี
สํ า หรั บ วงโยธวาธิ ต โรงเรี ย นเทศบาล ๔ จํ า นวน 220,000 บาท โครงการ
ปรั บ ปรุ งโรงอาหารโรงเรีย นเทศบาล ๔ ถนนประดิ ษฐ 350,000 บาท และ
โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 600,000 บาท
ตั้ งจ า ยจากเงิน อุดหนุน ดา นการศึ กษา) งบเงิ น อุ ด หนุ น 15,440,000 บาท
(อาหารกลางวัน) งานระดับมัธยมศึกษา (หนา162 - 166) รวม 13,814,865
บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดื อน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว)
10,233,240 บาท (เงิน เดือนพนักงานครู) โดยตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ดา น
การศึ ก ษา งบดํ า เนิ น การ (ค า ตอบแทนใช ส อยและวั ส ดุ ค า สาธารณู ป โภค)
3,295,325 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา 3,195,625 บาท งบ
ลงทุ น (ครุ ภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) 286,000 บาท (ครุ ภัณฑ คอมพิวเตอร
และโครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000
บาท ตั้ งจา ยจากเงิน อุดหนุน ดานการศึกษา) งานศึกษาไมกําหนดระดับ (หนา
167 - 170) รวม 3,180,320 บาท แยกเป น งบบุคลากร (หมวดเงิน เดื อน
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 1,264,320 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวั ส ดุ ค า สาธารณูป โภค) 1,916,000 บาท เป น เงิ น อุ ด หนุ น ด า น
การศึกษา 566,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ (หน า 201) รวม
400,000 บาท แยกเปน งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชส อยและวัส ดุ คา
สาธารณูปโภค) 250,000 บาท งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวั ด
กาฬสินธุ อุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุและอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด
กาฬสิ น ธุ สมาคมละ 50,000 บาท ) รวม 150,000 บาท งานกี ฬ าและ
นั น ทนาการ (หนา 202 - 204) รวม 3,641,820 บาท แยกเปน งบ
บุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 1,726,320 บาท
งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 922,000 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑตางๆ) 993,500 บาท (ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑงาน
บานงานครัวและโครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา 950,000 บาท
ตั้งจ ายจากเงิน อุดหนุนดานการศึกษา) งานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั นทนาการ
(หนา 205) รวม 1,610,000 บาท แยกเปน งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) งานประเพณีตางๆ 1,610,000 บาท 5. สํานัก
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สาธารณสุข งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ สาธารณสุข (หน า 171 - 174) รวม
6,999,500 บาท แยกเป น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดือ น ค าจ างประจํ า
คาจางชั่วคราว) 4,777,200 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค) 2,203,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
19,300 บาท (จะมีครุภัณฑคอมพิวเตอร) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อื่น (หนา 175 - 179) รวม 7,462,760 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
เงิ นเดื อน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 3,493,860 บาท งบดํ าเนินการ
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 2,010,900 บาท จะมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
ผู นํ า ชุ ม ชน 1,000,000 บาท งบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง)
1,958,000 บาท (ครุภัณฑโรงงาน แยกเปน คาซื้อสายพานลดระดับลงอางลวก
รวมโครงสรางเหล็กชุบกัลปวาไนซ 450,000 บาท คาซื้อชั้นวางสุกร 250,000
บาท คาซื้อโตะตัดแตงซากสุกรและครุภัณฑวิทยาศาสตร ซื้อเครื่องเติมอากาศชนิด
จุมน้ํา 500,000 บาท โครงการก อสรางหอถังเก็ บ น้ําแบบโครงเหล็ กถั กและ
ติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส 500,000 บาท โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 100,000 บาท และ
โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 30,000 บาท )
งานศูนยบริการสาธารณสุข (หนา 180) รวม 3,281,520 บาท แยกเปน งาน
บุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 3,251,520 บาท
งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 30,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (หนา 189 - 193)
รวม 27,298,232 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว) 17,207,232 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค) 9,225,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
866,500 บาท (โดยครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑงานบานงานครัวและโครงการ
พัฒนาตลาดสดสู มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 800,000 บาท) 6. สํานักการชาง
ยอดรวม 51,458,480 บาท แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟาถนน (หน า
182 - 186) รวม 29,687,780 บาท แยกเปน งานบุคลากร (หมวดเงินเดือน
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 15,158,880 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 10,155,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่ ง ก อ สร า ง) 3,373,900 บาท (ครุ ภั ณฑ ก อ สร า ง ซื้ อ รถหน า ตั ก หลั ง ขุ ด
3,300,000 บาท) งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท (อุดหนุนไฟฟาและประปา
อย า งละ 500,000 บาท ) งานสวนสาธารณะ (หน า 187 - 188) รวม
725,720 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชั่ ว คราว) 357,720 บาท งบดํ า เนิ น การ (ค า ตอบแทนใช ส อยและวั ส ดุ ค า
สาธารณู ป โภค) 300,000 บาทงบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง)
68,000 บาท (ครุ ภั ณ ฑ ง านบ า นงานครั ว ซื้ อ เครื่ อ งตั ด หญ า ) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
(หนา 206 - 209) รวม 2,907,860 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
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(ค า ตอบแทนใช ส อยและวั ส ดุ ค า สาธารณู ป โภค) 785,000 บาท งบลงทุ น
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 222,300 บาท (ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิ ว เตอร ) งานก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน (หน า 210 - 214) รวม
18,137,120 บาท แยกเป น งบบุค ลากร (หมวดเงิน เดือน คาจา งประจํ า
คาจางชั่วคราว) 627,720 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คา
สาธารณู ป โภค) 46,400 บาท งบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง)
17,463,000 บาท แยกเปน โครงการกอสรางตาง ๆ 23 โครงการ ดังนี้ 1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร ชุมชนทุงสระ
1,744,000 บาท 2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยไทรทอง
พัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 2,681,000 บาท 3. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รู ป ตั ว ยู ซอยสุ ขสบายใจ 4 ชุ มชนสุ ข สบายใจ 570,000 บาท 4.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ
ชุ มชนสงเปลื อ ยนอก 2,643,000 บาท 5. โครงการก อสร างรางระบายน้ํ า
ค.ส.ล. รูป ตัวยู ซอยขางรานขนมจี น ชุมชนสงเปลือยนอก 684,000 บาท 6.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานนายประศักดิ์ ชุมชนทุงศรี
เมืองพัฒนา 271,000 บาท 7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยเขี ย วสั มพั น ธ ชุ ม ชนดงปอ 1,487,000 บาท 8. โครงการก อสร างถนน
ค.ส.ล. ซอยข า งร า นอาหารชมดาว ชุ ม ชนสุ ข สบายใจ 203,000 บาท
9. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตรงขามบอนไก ชุมชนคุมหวย 331,000
บาท 10. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุภี ชุมชนทุงมน 520,000 บาท
11. โครงการก อ สร า งถนน ค.ส.ล. ซอยบ า นเทิ ด ไท ชุ ม ชนวั ด ป า ทุ ง ศรี เ มื อ ง
575,000 บาท 12. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยนามนเชื่อมคําพาอุทิศ
ชุมชนเกษตรสมบูรณ 880,000 บาท 13. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
สุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ 299,000 บาท 14. โครงการกอสรางถนน
ค.ส.ล. ซอยภูธรรมะ ชุมชนหัวโนนโก 154,000 บาท 15. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 791,000 บาท 16.
โครงการก อ สร า งระบบระบายน้ํ า ซอยน้ํ า ทิ พ ย ฝ ง ขวามื อ ชุ ม ชนซอยน้ํ า ทิ พ ย
463,000 บาท 17. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยยลถนอม 2 ชุมชนหัวโนน
โก 55,000 บาท 18. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุข
สบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 699,000 บาท 19. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยหลังโรงเรี ยนอนุบาลทุงมน ชุมชนวั ดปาทุงศรี เมือง 624,000 บาท 20.
โครงการกอสรางถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน จากซอยหาดลําดวน 1 เชื่อม
ซอยตาสังข ชุมชนหาดลําดวน 200,000 บาท 21. โครงการขยายผิวจราจร
ค.ส.ล.ซอยรวมใจพัฒนา อนรรฆนาค 18 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 190,000
บาท 22. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชน
สุขสบายใจ 1,165,000 บาท 23. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสวาง
พัฒนา 3 ชุมชนวัดสวางพัฒนา 243,000 บาท 7. กองสวัสดิการสังคม รวม
7,738,220 บาท แผนงานสร างความเขมแข็ง ของชุมชน งานบริห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน (หนา194 - 197) รวม 5,673,220
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4,621,320 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
7 9 2 , 0 0 0 บ า ท ง บ ล ง ทุ น ( ค รุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก อ ส ร า ง )
259,900 บาท (จะมีครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการปรับปรุง
และตอเติ มที่ทําการชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 130,000 บาท และโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุมชนบุญกวาง 90,000
บาท) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (หนา198 - 200) รวม
1,895,000 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
1,845,000 บาท เปนโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนกลุมอาชีพ) รวม 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคม
และสั ง คมสงเคราะห (หน า 181) รวม 170,000 บาท แยกเป น งบเงิ น
อุดหนุน สมาคมผูสูงอายุ , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพและสมาคมคนตา
บอด 8. สถานธนานุบาล (หนา 220-230) ประมาณการรายรับ 16,602,000
บาท แยกเปน ประเภทรายรั บจากหมวดรายได รวม 10,602,000 บาท
เปนประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยรับจํานํา 9,600,000 บาท ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร 1,000 บาท กําไรจากการจําหน ายทรั พย ห ลุ ด 1,000,000
บาท และรายไดเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท ประเภทรายรับในหมวดรายไดอื่น ๆ
รวม 6,000,000 บาท เปนประมาณการรายรับจากบํ าเหน็จ รางวัล 20 %
1,200,000 บาท เงินอุดหนุนเทศบาล 30 % 1,800,000 บาท และเงิน
สมทบทุนดําเนินการ 50 % 3,000,000 บาท ประมาณการรายจาย รวม
14,190,858 บาท แยกเปน แผนงานงบกลาง รวม 4,816,918 บาท งาน
งบกลาง หมวดรายจ ายงบกลาง รวม 4,816,918 บาท แยกเป น ค า ชํ า ระ
ดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,560,000 บาท ประเภทรายจายตามขอ
ผู ก พั น รวม 206,918 บาท ประเภทเงิ น สํ า รองจ า ย 50,000 บาท
แผนงานการพาณิชย รวม 9,373,940 บาท แยกเปน งานกิจการสถานธนานุบาล รวม 9,373,940 บาท แยกเปน งบบุคลากร รวม 1,653,940 บาท
งบดําเนินการ รวม 1,611,000 บาท งบรายจายอื่น รวม 6,058,900
บาท งบลงทุน 68,100 บาท มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
สรุป ปงบประมาณ 2560 ตั้งไว 365,205,588 บาท ปงบประมาณ 2561
ตั้งไว 386,261,730 บาท ตั้งเพิ่มขึ้น 21,056,142 เพิ่มขึ้นจาก เงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชี พผูสูงอายุ คนพิการและผูติดเชื้อ HIV 7,178,640 บาท จากเงิน
อุด หนุ น ด านการศึ กษา 8,460,628 บาท และอี ก 5,416,874 บาท คื อ
เงินเดือนและเงินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งหมด
คือ สรุปรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ไดนําเรียนตอสภาเทศบาลเพื่อรับความเห็นชอบตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอหารือในที่ประชุมวาเราจะอภิปรายครั้งเดียวจบหรือจะอภิปราย
ทีละสํานัก/กอง ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมขอ
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หรือไมตอบก็แลวแตทานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทุกทานเห็นดวยหรือไม สมาชิกทุกทานเห็นดวย สรุปวาให
อภิปรายทีละสํานัก/กอง ขอเรียนเชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานบุญเส็ง
วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโ รจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ขั้นรับหลักการ) การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2561
กระผมไดสอบถามงบประมาณกับทานประธานสภาและมีหนังสือในแผนพัฒนา
เทศบาลเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ที่กระผมไดเรียนทานในระเบียบวาระ
ที่ 1 ไปแลวนั้น หนังสือในแผนพัฒนาป 2561 – 2564 มีสาระสําคัญหลายสิ่ง
หลายอยางที่ไมสามารถกลาวไดหมดในที่นี้ แผนพัฒนาเทศบาลตามหลักการเปน
สิ่งที่ดี เหตุผลไดแจงไววา ดวยไดมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคม
เพิ่มเติมจึงมีสวนทําใหแผนพัฒนานี้เกิดขึ้น ผมขอเสนอแผนกอนที่จะอภิปรายเปน
สํานัก/กอง วาเห็นชอบกับคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลหรือยัง เราไดเสนอ
เพิ่ ม เติ ม ให เ ขาได รั บ ทราบหรื อ ไม บั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ จากหน า 158 – 177
ยานพาหนะขนสงเพิ่มเติม ผมไมเขาใจวาสํานักการสาธารณสุขขอซื้อรถขยะมูล
ฝอย 4 ลอ จํานวน 1 คัน 3 ลูกบาศกเมตร ราคา 1,600,000 บาท ซื้อใน
ป 2562 ผมคิดวาราคาสูงเกินไป หนา 177 รถสิบลอบรรทุกขยะ 20 ลูกบาศก
เมตร ซื้อในป 2563 และ ป 2561 ขอซื้อรถขยะ 6 ลอ 12 ลูกบาศกเมตร
ราคา 3,500,000 บาท รถขยะ 6 ลอ 6 ลูกบาศกเมตร ราคา 2,200,000
บาท รถขยะคอนเทนเนอร 6 ลอ 8 ลูกบาศกเมตร 1 คัน แผนเกามีแลว 2
คัน ทานมาทําแผนพัฒนาฯเพิ่มอีก 5 คัน สรุปแลวเราจะมีในแผนพัฒนาฯ 7
คัน ใชหรือไม เชนเดียวกับสํานักการชาง หนา 188 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6
ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย ราคา 1,980,000 บาท ขอซื้อในป 2561
และรถ 6 ลอ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก ราคา 1,920,000 บาท ขอซื้อในป
2561 รถยนตกระบะบรรทุก 4 ลอ เครื่องยนตเบนซิน ราคา 420,000 บาท
ขอซื้อในป 2561 เพราะฉะนั้น 3 เดือนที่ผานมาที่ขอกูเงินมีแคคันเดียว ใน
วันนี้เราเพิ่มของสํานักการชางอีก 3 คัน รวมทั้งหมดเปน 4 คัน แผนเกายังไม
ยกเลิกก็มาขอซื้อแผนใหมอีก โครงการทําสํานักงานแหงที่ 3 ที่จะบรรจุแผนไวก็
บรรจุไวในป 2561 แตโครงการตางๆไมมี ป 2561 เราไมมีโครงการกอสราง
สาธารณสุขพื้นฐานแหงที่ 3 และอีกหลายโครงการที่ผมไมสามารถเอยได ในป
2561 เรามี แ ผนงานแล ว แต เ ราไม ไ ด จั บ ขึ้ น มาทํ า ต อ ไปเรื่ อ งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป 2561 ผมเคยเรียนทานประธานแลวในปที่ผานมา
วาการจัดทํางบประมาณนาจะสงเทศบัญญัติงบประมาณใหเร็วกวานี้ เพราะตองดู
วางบประมาณทั้งหมดเทาไหร จะเพิ่มเทาไหร เพิ่มกี่โครงการ มีรายไดพอที่จะใช
ในงบประมาณหรือไม หนังสือเทศบัญญัติงบประมาณมีทั้งหมด 230 หนา ตอง
ดูเปรียบเทียบของป 2560 อีกวาเพิ่มเทาไหร รวม 400 กวาหนา เอกสาร
ประกอบราคาประมาณที่ ดินและสิ่ งกอสรางอี ก 174 หนา และมีแผนพั ฒนา
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จะดูไดละเอียดหรือไม คงดูไดไมละเอียดนัก แตการเปนสมาชิกสภาเทศบาลตอง
มีความละเอียด ตองดูวางบประมาณป 2560 เขาทําอยางไรและป 2561 ตั้งไว
อยางไร ซึ่งพอสรุปไดวา ป 2560 เราตั้งไว 365 ลานบาท ป 2561 เราตั้งไว
386 ลานบาท ผมดูแลวตางกัน 21 ลานบาทเศษ ซึ่งผมไดตั้งกระทูถามและทาง
สํานักการคลังไดตอบแลววา เรามีเงินจัดเก็บเขามา 312 ลานบาท ยังขาดอยู
53 ล า นบาท อีก 2 เดือนเราจะทําไดห รือไม คงตองรอดูตอไป ผมเปนหว ง
ตั้งเทาไหรก็ตั้งไดแตเราจะบริหารเงินไดหรือไม เงินจะเขาตามที่เราตั้งเปาไวหรือไม
เราตองดูความจําเปนดวย ผมดูแลวในป 2560 งบลงทุน ตั้งไว 35 ลานบาท
เศษ ป 2561 งบลงทุนตั้งไว 29 ลานบาท ซึ่งตางกัน 6 ลานบาท งบลงทุน
ลดลง คาใชสอย ป 2560 ตั้งไว 94 ลานบาทเศษ ป 2561 ตั้งไว 107 ลาน
บาท งบคาใชจ ายเพิ่มขึ้น 12 ลานบาทเศษ เงินเดือน ป 2560 ตั้งไว 165
ลานบาทเศษ ป 2561 ตั้งไว 174 ลานบาท งบเงินเดือนเพิ่มขึ้น 10 ลานบาท
ทานประธานลองคิดดูครับวาในเทศบัญญัติงบประมาณจะใหผมดําเนินการอยางไร
ดูแลวไมสมดุลกับที่เราตั้งไวในปนี้เลย เริ่มจากหนา 101 สํานักปลัดเทศบาล งบ
กลาง ประเภทรายจ าย ข อ 1.3 การชําระหนี้ร ถดูดโคลน รถบรรทุกน้ําตาม
สัญญาที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ป กําหนด 20 งวด
ในการชํ า ระหนี้ ในป 2559 เราจา ยให เ ขา ในป 2560 งวดที่ 14 – 15
จํานวน 1,732,800 บาท แตป 2561 ทานก็บรรจุเขามาอีก งวดที่ 14 – 15
ซ้ําซอนกัน จํานวน 1,732,800 บาท ผมจึงอยากสอบถามวาทําไมงบประมาณ
ป 2560 – 2561 ถึงชําระงวดเดียวกันและเงินสํารองจายปนี้ตั้งไว 1,500,000
บาท แตไมเปนไร เผื่อน้ําทวมในปหนาเราก็สามารถเอามาใชไดอีก หมวดคาถาย
เอกสาร ป 2558 ตั้งไว 50,000 บาท ป 2559 ตั้งไว 80,000 บาท ป
2560 ตั้งไว 100,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 100,000 บาท วัสดุงาน
บานงานครัว ในป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท แตปนี้ตั้งเพิ่มขึ้นอีก 10,000
บาท นาจะตั้งเทาเดิม วัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท แตป 2561
ตั้ ง ไว 100,000 บาท สํ า นั ก ปลั ด จะก อ สร า งอะไรมากขนาดนั้ น วั ส ดุ
คอมพิวเตอรไมวากันครับ แตก็ตั้งสูงป 2560 ตั้งไว 150,000 บาท ป 2561
ตั้งไว 300,000 บาท งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เงิ น ค า จ า งลู ก จ า งประจํ า ทํ า ไมถึ ง ลดลง มี ก ารลาออกหรื อ อย า งไร ป ที่ แ ล ว
1,220,000 บาท ปนี้ 1,065,000 บาท คาปวยการชดเชยการทํางานของ
อปพร. ตั้งขึ้นใหม 50,000 บาท ในป 2560 ไมมี มีหนังสือสั่งการหรือไมผมก็
ไมทราบ แตตั้งไวก็เปนสิ่งที่ดี คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ปที่แลวตั้งไว
60,000 บาท ปนี้ตั้งไว 50,000 บาท แสดงวาการปฏิบัติงานนอกเวลาลดลง
เป น สิ่ ง ที่ ดี ค าบํ ารุ งซ อมแซมทรั พย สิ น ป 2560 ตั้ งไว 200,000 บาท ป
2561 ตั้งไว 400,000 บาท คาวัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 50,000 บาท ป
2561 ตั้งไว 100,000 บาท วัสดุดับเพลิง ปนี้ตั้งไว 200,000 บาท วัสดุ
วิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ รถฉุ กเฉิ น ตั้ ง ไว 30,000 บาท รถแอมบู แ ลนซ มี สํ า ลี
ผากอซ ถุงมือแคนั้นเราใชคุมคาหรือไม ผมวาไมคุมคาเทากับของเต็กกาหรือสวาง
กาฬสินธุ งานเทศกิจ หนา 134 เงินคืนทางเทาใหกับประชาชน ป 2560 ตั้งไว
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โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ ตั้งไวปละ 100,000 บาท ผมวาไมคุมคา ทุก
หนวยงานทําโครงการนี้ทั้งนั้น รวมแลวคงเปนลานบาท เทศบาลเราไปรวมกับเขา
เฉยๆ ผมวาเอาไปเปนเงิ นคืนทางเท าใหกับพี่นองประชาชนยังดีกวา ครุภัณฑ
ไฟฟาวิทยุซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 8 ตน จํานวน 200,000 บาท ติดตั้งจุดไหนก็
ไมทราบ ถาไมพอทางสมาชิกสภาจะไดบอกวาใหไปลงจุดไหนเพราะยังตองการอีก
มาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไข
หน า โรงเรี ย นเทศบาล 4 จํ า นวน 100,000 บาท เป น สิ่ ง ที่ ดี แ ละเหมาะสม
โครงการลดจุดอันตรายถนนกาฬสินธุ จํานวน 100,000 บาท ไมรูวาจะไปทํา
ตรงจุดไหน ผมวาไมคุมคา เรื่องกระจกนูนหลายๆจุด สัญญาณไฟจราจร การขีด
สีตีเสนในเขตเทศบาล ฝากใหทางเทศกิจดูแลดวย งานปองกันฝายพลเรือนและ
ระงั บ อั คคี ภัย โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้ งไว 200,000 บาท เป น
โครงการที่ดีแตเมื่อฝกอบรมแลวผมใหขอเสนอแนะวานาจะใหปฏิบัติจริงบาง ถา
ถามวา อปพร. ไดทําหนาที่เทากับตํารวจหรือไม ในการดูแลจราจรตางๆ เคยให
อปพร.เขาไปรวมหรือไม จัดเวรยามเขาไปชวยตํารวจก็ได ไมใชวาเราจะใหตํารวจ
ทําฝายเดียว โรงเรียนตางๆยังตองการการจราจรที่คลองตัว สงเสริม อปพร. สาย
ตรวจ เปน สิ่งที่ดี ขอมาทุกปเราก็ใหทุกป อบรมปองกัน ระงับอัคคีภัย ตั้งไว
20,000 บาท ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนเปนโครงการใหม ไมทราบวาจะใหใคร
ฝก พนักงานหรือประชาชนทั่วไป ตั้งไว 50,000 บาท โครงการนี้นาจะรวมกับ
โรงพยาบาลเพราะเขาจะให ความรว มมือแบบรถฉุกเฉิน พยาบาล เขาจะสอน
วิธีการปมหัวใจ และการชวยเหลือผูบาดเจ็บ เขาจะมีบุคลากรฝกสอนดีกวาเรา
สรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ํา ทานจะไปสอนเด็กที่ไหน ใช
เงิน 50,000 บาท ผมวาตองไปใชโรงแรมริมปาวถึงจะฝกอบรมได โครงการ
ของสํ า นั ก ปลั ด ฝ า ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ป 2560 ซื้ อ เรื อ มี
เครื่องยนตติดทาย ถาจําไมผิด ราคา 70,000 บาท ไมเห็นเอามาใชงาน วันที่
น้ําทวมผมเห็นมีเรือทองแบน 2 ลํา ไมเห็นเอาออกมาชวย วันหลังเต็กกาก็ถาม
ทําไมไมมีเรือมาชวย ไมมี ปภ.ออกมา ผมจึงมาดูโครงการและเห็นวาเปนเรือมี
เครื่องยนตติดทาย เวลาน้ําทวมเต็กกาเขาจะเอาของไปแจก ชวงขางบานนาย
ปรี ย าพั น ธ พูล พัฒ น ตรงทุง สระไปไมได น้ํา เชี่ ย วแรงมาก เรื อท องแบนไม
สามารถเข า ไปตรงนั้ น ได ต อ งใช เ รื อ ที่ มี เ ครื่ อ งยนต เ ท า นั้ น ลู ก ชายผมเป น
อาสาสมัครไปชวยเขาก็ ไมกลาเพราะอาจเกิดอันตรายกับ ตนเอง เขาจึงบอกว า
อยากไดเรือ ผมจึงบอกใหไปขอ ปภ. ปรากฏวาเขาก็ไมมี มีแตเรือทองแบน ไม
สามารถขามไปฝงหนึ่งได ขอใหฝายปองกันฯพิจารณาดวย โครงการนี้มีแลวในป
2560 ทานซื้อหรือยัง โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 10 ตัว ที่สํานักงาน ตั้งไว
100,000 บาท เปน สิ่งที่ดี แตผมเห็นบางโครงการ ติดตั้ง 10 ตัว แตราคา
50,000 บาท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาปรับปรุงเปลี่ยนถังน้ํารถ
บรรเทา 11 จํานวน 250,000 บาท ปรับ ปรุงรถตรวจการณ 3 พนสีใหม
30,000 บาท ดี ค รั บ หมวดที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ปรั บ ปรุ ง อาคารป อ งกั น
100,000 บาท ผมเห็นแบบแปลนแลว ผมอยากใหทานประธานไดทราบวาสิ่ง
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ใหดีขึ้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสํานักปลัดเทศบาล
เชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในสวนของสํานัก
ปลัดเทศบาลขออนุญาตใหหน.สํานักปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญหน.พงษธร โพธิแทนครับ
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรางเทศ
บัญญัติของสํานักปลัดเทศบาลที่ทานสมาชิกติดใจเมื่อสักครู สิ่งไหนที่ทานวาดีและ
เหมาะสมผมก็ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ เรื่องงบชําระหนี้เงินกู รายการ 1.3
งวดที่ 14 – 15 ป 2560 ที่ถูกตองจะเปนงวดที่ 12 – 13 ป 2561 จะเปน
งวดที่ 14 -15 ถูกตองแลว ในสว นรายจายงานบานงานครัว ที่ตั้งเพิ่มขึ้น จาก
30,000 บาท เปน 40,000 บาท ที่จริงแลวเราซื้อมากกวานั้นตามความ
จําเปน เพราะผมรับผิดชอบทั้งสํานักงานใหญ สํานักงานทะเบียนและหอประชุม
คาถายเอกสารตั้งเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 20,000 บาท ตามความเปนจริงมากกวา
นี้ แตผมขอเพิ่มขึ้นเพราะผมรับผิดชอบ 3 ฝาย คือ 1. ฝายทะเบียน 2. ฝาย
งานบุคคล 3. ฝายบริหารงานทั่วไป วัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท
ไมเพียงพอ เพราะผมซื้อวัสดุมาติดตั้งที่สํานักงานและแกไขทอระบายน้ํา หองน้ํา
ชาย – หญิง การซอมโตะที่เราซอมเอง โอนมาใชในการกั้นหอง ซอมรางระบาย
น้ําหอประชุมธรรมาภิบาล ปรับปรุงที่จ อดรถดานหน าหอประชุมธรรมาภิบาล
วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร ผมรั บ ผิ ด ชอบงาน 3 ฝ า ย สํ า หรั บ ฝ า ยทะเบี ย น ใช
150,000 บาท ซื้อ 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 40,000 บาท ฝายอํานวยการ
และฝ า ยบริ ห าร รวม 2 ฝ า ย จํ า นวน 150,000 บาท งานป อ งกั น ฯ
ลูกจางประจําลดลงเพราะลาออก 1 คน เราจึงยุบตําแหนง คาปวยการ อปพร.
ที่ตั้งขึ้นใหมเพราะมีหลักเกณฑใหมจากกรมปองกันภัยวาตอไปจะใชคาปวยการ
ใหกับ อปพร. คาซอมแซมทรัพยสินของปองกัน ครุภัณฑงานปองกันมีมาก เชน
รถยนต ดั บ เพลิ ง รถน้ํ า ดั บ เพลิ ง รถกู ชี พ อาคารสํ า นั ก งาน เครื่ อ งสู บ น้ํ า
รถตรวจการณ 3 คัน เครื่องคอมพิวเตอร กลองวงจรปดตามสี่แยกตางๆ 32 จุด
และมี ค รุ ภั ณ ฑ อื่ น ๆอี ก มากหากเกิ ด การชํ า รุ ด เราก็ จ ะใช ง บประมาณนี้ ใ นการ
ซอมแซม วัสดุกอสรางที่ผมรับผิดชอบ คือ อาคารปองกัน สถานีดับเพลิงยอยแกง
ดอนกลาง อาคารฝายรักษาความสงบและศูนย อปพร. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เราจัดรวมกับเครือขายโดยใชงบของเรา คือ วันปใหมและงาน
สงกรานต ใชครั้งละ 50,000 บาท ไฟกระพริบ 8 ตน เราอยากตั้งมากกวานี้
แต เ งิ นไม เพียงพอ ป นี้ ติดตั้งที่ซอยอนรรฆนาค 28 จํานวน 1 จุด ซอยคําผล
พัฒนา จํานวน 2 จุด ถนนพิมพะนิตย จํานวน 1 จุด ถนนหัวโนนโก – เกษตร
จํานวน 1 จุด ถนนประชาสามัคคี จํานวน 1 จุ ด ซอยอภัย 1 จํานวน 1 จุ ด
ซอนอภั ย 2 จํานวน 1 จุด ความจริงแลวผมอยากตั้ง 20 จุด แตตองกระจาย
งบประมาณ โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ทานวาดีก็
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ถนนพยาบาล รานทอง ศาลและตลาด เพื่อรองรับงานถวายพระเพลิงพระบรม
ศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคม โครงการกูชีพกูภัยเราอบรมพนักงานและ
ลูกจางเพื่อเขาระบบ 1169 โดยใหทางโรงพยาบาลมาอบรมให โครงการอบรม
เด็ กจมน้ํ ามีหนังสือสั่งการใหเราตั้งโครงการและเราจะอบรมใหกับเด็กนักเรี ย น
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 4 เรือทองแบนเรา
ซื้ อ มาแล ว และใช ใ นการช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ ผ า นมาแต เ รายั ง ไม ติ ด
เครื่องยนตในตอนนั้นเพราะเกิดภัยเสียกอน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปสํานักการศึกษา มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากที่ผมดูเรื่อง
การจัดทําเทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ซึ่งใชเวลาในการ
ดู น อ ยมาก อย า งที่ ท า นบุ ญเส็ ง ได กล า วว า เราได รั บ หนั ง สื อ ในเวลากระชั้ น ชิ ด
หลายโครงการถูกตัดและมีอีกหลายโครงการที่เพิ่มขึ้นใหม ซึ่งไมใชปญหาอะไร
ตามหลักของงบประมาณก็เทาเดิม ที่เพิ่มเขามาเปนเงินอุดหนุนทางดานการศึกษา
ก็ เ ป น เรื่ อ งปกติ เ พราะป นี้ ท างคณะรั ฐ บาลได กํ า หนดให มี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ ง 4.0
สํ า นั ก การศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โครงการสอนมิ นิ อิ ง ลิ ช โปรแกรม ป ที่ แ ล ว ตั้ ง ไว
400,000 บาท ปนี้ตั้งไว 900,000 บาท ผมไดเรียนกับทางโรงเรียนและ
ทานรองนายกนพสิทธิ์แลวเรื่องการจางครูตางประเทศก็ไดรับคําตอบจากทานวา
เรามีเงินนอย ตองใชจายตามงบ การจางครูจากประเทศแคเมอรูนจะราคาถูก ถา
เราจางครูจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาคาจางจะสูง ผมจึงให
คําปรึกษากับทานรองนายกนพสิทธิ์และผอ.โรงเรียนวาถาเราจางแคเมอรูนซึ่งเขา
เปนประเทศหนึ่งที่ไมมีภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักก็คงเหมือนคนไทย ซึ่งการจาง
คนจากประเทศแคเมอรูนทําใหดูเปนคนตางชาติและดูดีสักหนอยก็ไมไดวากัน การ
ใชจ ายงบประมาณสว นใหญ จะตั้ งเพิ่มเกี่ย วกั บรายจ ายเกี่ยวเนื่องกั บการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น บางโครงการถูกตัดออกและมีหลาย
โครงการที่ตั้งขึ้นใหม ผมเปนหวงวาโครงการดีๆหลายๆโครงการที่เราตัดออกไป
ทําไมไมสานตอ โครงการที่เพิ่มใหมก็ไมมีรายละเอียดการจัดทําและผลสัมฤทธิ์ที่ได
ในอนาคตจะเปนอยางไรเราก็ไมทราบ ผมมองแลวไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย
นักเพียงแตเราไปกระจุกตรงนั้น อาจโอนลดโอนเพิ่มซึ่งเปนเรื่องของฝายบริหารที่
จะทํา หลายจุดที่มองแลวมีผลกระทบหลายอยางผมอยากนําไปเรียนสอบถามใน
ชั้นแปรญั ตติกับหัว หนาสํานัก/กองฝายในอนาคต ผมขอสงวนไว กอนสวนแปร
ญัตติเสร็จแลวคอยมาวากันอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกทานอื่นครับ เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานัก
การศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย คาถายเอกสารป 2560 ตั้งไว
10,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 5,000 บาท กองอื่นขอเพิ่มแตสํานักนี้ลดลง
คาจางเหมาบริการครูป 2560 14 คน จํานวน 1,730,000 บาท คาจางเหมา
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450,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 600,000 บาท หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ป 2560 ตั้งไว 50,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 400,000 บาท ครุภัณฑไม
เห็นทําโครงการมาซื้อรถบรรทุก 6 ลอ แตมีในแผนพัฒนาป 2562 หรือ 2563
ทําไมไมขอซื้อเขามา ซื้อแตโตะ – เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร งานระดับกอนวันเรียน
ประถมศึ กษา หนา 148 โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม
MEP ปที่แลวตั้งไว 400,000 บาท ปนี้ตั้ง 900,000 บาท แคอนุบาลกับ
ประถมราคาเกือบลานบาท ขอ 1.7 พัฒนาศักยภาพผูเรียนแบบบูรณาการ ตั้งไว
50,000 บาท ก็ไมรูจะเปนอยางไร งบลงทุนก็มีมาก โรงเรียนเทศบาล 4 ขอ
เกาอี้นักเรียน 100 ชุด จํานวน 130,000 บาท เรื่องนี้จําเปนมากผมเห็นชอบ
ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตนี่คือการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
หนา 162 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ ตั้งไว 100,000 บาท
ผมยังไมเขาใจในรายละเอียด งบลงทุน เครื่องตัดหญา เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ 6
เครื่อง ตั้งไว 54,000 บาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โครงการของสํานักการศึกษา
มีประมาณ 20 โครงการ ซึ่งไมอาจพูดไดหมดผมขอสงวนไวและไปแปรญัตติในขั้น
ตอไป ขอ 1.19 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอยรักบานเกิด จํานวน 10,000
บาท ขอ 1.20 โครงการฝกอบรมความรวมมือทางวิชาการ ตั้งไว 100,000
บาท เป น โครงการใหมห รืออย างไรผมไม เขาใจรายละเอีย ด งานบริห ารงาน
เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนา 205 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ตั้งไว 250,000 บาท จะปรับปรุงหรือแกไขอยางไรก็ควรมีวิธีการของ
วันเด็กแหงชาติใหยิ่งใหญกวานี้ไดไหม สวนราชการเขาก็ชวยเราเยอะ เงินอุดหนุน
กิ จ การที่ เ ปน สาธารณประโยชน พุทธสมาคมวัดกลาง ตั้ งไว 50,000 บาท
สมาคมภูไท ตั้งไว 50,000 บาท สมาคมยุวพุทธิกสมาคมกาฬสินธุวัดประชา
ตั้งไว 50,000 บาท ในสวนนี้อยากใหติดตามประเมินผลดวยวาเขาเอาเงินเราไป
ทําอะไรบางเปนประโยชนกับทางสมาคมหรือไม สมาคมภูไทมีคนพูดใหผมฟงวา
เอาเงินที่เทศบาลใหจางรถไปเที่ยวก็ไมรูจริงหรือเท็จแคไหน หากเอาไปเที่ยวจริงป
หนาเราก็อาจไมใหก็ได หนา 202 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว เครื่องตัดหญา สายสะพาย บางสํานักก็ซื้อทั้งแบบขอออน ขอแข็ง ซื้อ
แบบที่มีลอดวย ผมก็ไมเขาใจวาเปนอยางไร ปนี้ขอมา 3 เครื่อง ตั้งไว 38,500
บาท ซื้อมาคนละเครื่องหรืออยางไร ผมเปนหวงเรื่องเครื่องเลนกีฬากลางแจง
ชํารุด ถาไมซอมนาจะถอดออกมา ถามีคนเห็นเขาก็จะมาบอกวาทาง สท.ไมดูแล
ปลอยใหชํารุดทรุดโทรม ฝากใหทานดูแลดวย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสํานักการศึกษา
หรือไมเชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักการศึกษาขอ
อนุญาตใหรองปลัดประเสริฐเปนผูชี้แจงครับ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล สํานักการศึกษาโครงการ
จางเหมาบุคลากรที่ทานบอกวาเพิ่มจาก 1,700,000 บาท เปน 3,200,000
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เราจ า งเพิ่ ม เนื่ อ งจากมี เ ด็ ก นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ต อ งจ า งให เ พี ย งพอกั บ การดู แ ล
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ปที่แลวตั้ง 450,000 บาท ปนี้ตั้ง 600,000
บาท ไมเพียงพอความจริงแลวเราใชมากกวานี้ คาวัสดุไฟฟาตั้งไว 400,000
บาท ปที่แลวตั้งไว 50,000 บาท เราจะซื้อมาซอมใหกับโรงเรียนเทศบาล 2
ทางงานไฟฟามาตรวจสอบใหแลว วาการใชงานหมดสภาพจะตองเปลี่ย นเกือบ
ทั้ ง หมด จึ ง ได ตั้ ง งบประมาณไว แ ล ว ทางสํ า นั ก การช า งจะเป น ผู ดํ า เนิ น การให
ครุภัณฑยานพาหนะที่เราไมซื้อเพราะตอนนี้ยังไมมีความจําเปน จางเหมานาจะถูก
กว า ดี กวาและคุมคากวาที่เราจะไปซื้อรถ 1 คัน เพราะภาระตางๆจะตามมา
เครื่ องตั ดไฟอัตโนมัติเปน ของโรงเรีย นเทศบาล 2 เนื่องจากชว งปที่ผานมาเกิด
เหตุการณไฟดับและไฟช็อตอยูเรื่อย ทางงานไฟฟาจึงใหคําแนะนําวาเราควรมี
เครื่องนี้ไวเราจึงตั้งงบไวในปนี้เพราะเปนเรื่องสําคัญ โครงการรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา เรื่องนี้เทาที่ทราบจะเปนการรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยซึ่ง
จะมีการจัดอบรมเปนโครงการใหม รายจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นที่เพิ่มขึ้น
เราตั้งตามหนังสือสั่งการจากกรมทั้งหมด เครื่องตัดหญา เครื่องเกาเราชํารุดไป
หลายเครื่องตอนนี้ใชวิธีการซอมซึ่งบางเครื่องก็ซอมไมไดจึงขอซื้อเพิ่ม 3 เครื่อง
เรามีคนงานประมาณ 7 – 8 คน จะใหใชคนละเครื่องครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนกองวิชาการ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กอง
วิชาการ หนา 113 งานบริหารงานทั่วไป เงินคาตอบแทน ผมคิดวากองวิชาการ
ไมมี ผอ. มีแตรักษาการ จึงอยากถามวาเงินคาตอบแทน ผอ. ปจจุบันรักษาการได
หรือไม มีคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนตําแหนง มีหลายสํานักกอง เชน
สํานักการคลัง สํานักการศึกษาไดหรือไมเพราะไมมี ผอ. เรื่องลูกจางชั่วคราว ในป
2560 มี 6 คน จ า ยไป 787,200 บาท ป 2561 มี 9 คน จํ า นวน
1,207,200 บาท จางเพิ่มหรืออยางไร หมวดคาใชสอย ขอ 2.4 เทศบาลพบ
สื่อมวลชนและผูประกาศขาว 50,000 บาท ประชุมประจําเดือนผูประกาศขาว
120,000 บาท ฝกอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาวและผูป ระกาศข า ว
50,000 บาท ทั้ ง 3 โครงการจะปรับปรุงแกไขอย างไรให ผูประกาศขาวได มี
บทบาทในเทศบาลเรา ผมเคยแนะนํ าว า ในการประชุ ม ประจํา เดื อนหรือ การ
ฝกอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาวและผูประกาศขาวควรจะมีการฝกอบรมเขา
ฝกอบรมแลวกลับไปนอนที่บาน เดือนหนึ่งมาประชุมครั้งหนึ่ง ทําไมไมใชการ
อบรมนี้ใหเปนประโยชน เชน เสียงตามสายของเรา 2,400,000 บาท ผม
สงสัยอยู หอกระจายขาวและเสียงตามสายก็มีแตเสียงตามสายของเทศบาลเรา
ชํารุดไปแลว แมกระทั่งวันนี้ก็ยังไมมีการถายทอด ใชไมถึงปก็ชํารุดจะใหพวกผม
ทําอยางไร ผมไมอยากรองเรียนเพราะจะมีปญหากัน เพราะฉะนั้นทําอยางไรที่จะ
ปรับปรุงใหดีขึ้น หมวดคาใชสอย ซื้อเครื่องขยายเสียงหมูบานเมืองใหม ผมวานา
ซื้อ เรื่องน้ําทวมเมื่อเดือนที่แลวถามวาหมูบานเมืองใหมไดรับผลกระทบหรือไม
ไดรับกอนเพื่อนครับ แตการเตือนภัยเราไมมี เสียงตามสายและหอกระจายขาวไม
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ระบบเตือนภัย น้ําทวมไปหมด หนาโรงมวยไมมีน้ําแตบายมาน้ําเต็มถนน ระบบ
เตือนภัยเราไมมี ไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเลยวาน้ําจะเขามา
หอกระจายขาว เสียงตามสาย รถโฆษณาตองมี ของเรามีหมดแตเราไมใช หนา
118 งานวางแผนสถิติและวิชาการ คาถายเอกสาร ตั้งไว 100,000 บาท ผม
จะขอสรุปอีกครั้งวาคาถายเอกสารของเทศบาลเราเยอะขนาดไหน คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสิน ป 2560 ตั้งไว 50,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 100,000
บาท เปนโครงการที่ดีแตตั้งไวมากเกินไป บํารุงรักษาเสียงตามสายหลายๆจุดก็ยัง
ไมดําเนินการ หนา 133 รักษาความสงบภายใน กองวิชาการ นิติกร หมวดคา
ใชสอย คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ป 2560 ตั้งไว 5,000 บาท ป 2561
ตั้งไว 20,000 บาท ไมรูคดีของเทศบาลมีมากแคไหนถึงตั้งเยอะขนาดนี้ หนา
137 งานเทศกิจ กองวิชาการ ขอ 1.1 โครงการใหความรูดานกฎหมายแก
ประชาชน ตั้งไว 50,000 บาท ผมไดรับฟงจากประชาชนวาไมอยากมารวม
โครงการนี้ แตจําเปนตองมาเพราะไดรับเชิญไป กองวิชาการนาจะทําใหโครงการ
ดีกวานี้ ไมใชอบรมกฎหมายใหกับประชาชนพอบายมาก็กลับ ความสนใจของ
ประชาชนน อ ยมาก เป น สิ่ ง ที่ น า เบื่ อ ไม มี ใ ครอยากมา จึ ง อยากฝากท า น
ประธานสภาดวยครับวา ผมเปนหวงเรื่องเสียงตามสายทําอยางไรถึงจะปรับปรุงให
ดีขึ้น ของบมาอีกหรือไม สําหรับเครื่องขยายเสียงตางๆก็คิดวาทุกชุมชนคงพอ
แลวแตนาจะใหเขามีสวนรวมในการเปนผูประกาศของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การ
อบรมหอกระจายขาวก็อยากใหไดรับประโยชนมากที่สุด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองวิชาการหรือไม
เชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการขอ
อนุญาตใหรองปลัดอภิวัฒนเปนผูชี้แจงครับ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เรื่องเงินเดือนและคาตอบแทน
ตําแหนง ผอ. ซึ่งตําแหนงผอ.ของสํานักกองตางๆแมแตตําแหนงวางจะมีหนังสือสั่ง
การใหตั้งทุกตําแหนง ไมวาจะเปนเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง เรื่องคาจาง
ชั่วคราวจากปที่แลว 6 คน แตปนี้ 9 คน เพราะจะมีพนักงานจางตามโครงการ
ประชาสัมพันธ 2 คน คือ คุณประภาวรินทรและคุณมานะ ที่เราเอาเขามาเปน
พนักงานจาง และอีกคนหนึ่งที่เราจางเพิ่มคือผูชวยนิติกร รวม 3 คน โครงการ
เทศบาลพบสื่ อ มวลชนเป น การพบปะกั บ สื่ อ มวลชนป ห นึ่ ง จั ด ครั้ ง หนึ่ ง ในเขต
เทศบาล จัดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนที่เปน
ต น แบบในการขั บ เคลื่ อน การประชุ มประจํ าเดือนคณะกรรมการชุ มชนก็ ตอ ง
ประชุมทุกเดือน เกี่ยวกับแนวทางตางๆในการดําเนินงาน เครื่องเสียงมีปญหา
อุปสรรคอะไรบางหากมีปญหาก็จะมีทีมชางเขาไปชวยเหลือ ในสวนเสียงตามสาย
ของเทศบาลในวันนี้ไดรับรายงานจากเจาหนาที่วาเราเตรียมการถายทอดไวแลวแต
จากเมื่อคืนที่มีพายุเขามาทําใหจอรับภาพรับไมไดจึงไดประสานชางเขามาซอมอยู
สํ า หรั บ เครื่ อ งเสี ย ง DVD ชุ ม ชนเมื อ งใหม เดิ ม อยู กั บ คุ ม ห ว ย เนื่ อ งจาก
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ประชุ มใหขอใหม คาถายเอกสารของกองวิช าการ 100,000 บาท ไมพ อ
เพราะกองวิ ช าการจะต อ งทํ า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งแผน งบประมาณ การติ ด ตาม
ประเมินผลแผนและการประกวดตางๆของเทศบาล งบซอมแซมทรัพยสินที่เพิ่ม
จาก 50,000 บาท เปน 100,000 บาท เนื่องจากทรัพยสินที่กองวิชาการตอง
ดูแลมีทั้งรถประชาสัมพันธ หอกระจายขาวชุมชน 37 หอและของเมืองใหมที่จะ
เพิ่มเขามาอีกรวมเปน 38 หอ การขยายเวลาซอมก็ตองประสานชางซอมเขาไป
คาธรรมเนียมศาลตั้งไวเพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับศาลซึ่งมีหลายอยางที่เราตอง
ดําเนินการ ปที่แลวตั้งไวไมพอ ในปนี้เราจึงตั้งเพิ่มขึ้น เรื่องการอบรมกฎหมาย
สําหรับประชาชนปนี้จะจัดอบรมในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เปนการใหความรู
เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งศู น ยรั บ เรื่อ งราวรอ งทุ ก ข ของชุ ม ชนทั้ ง 36 ชุม ชน ซึ่ ง เป น
นโยบายของรัฐบาล ทางผูวาราชการจังหวัดใหแตละชุมชนมีศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข แกไขปญหาเฉพาะในชุมชนถาเกินศักยภาพถึงประสานมาที่ศูนยดํารงธรรม
เทศบาล ศูนยดํารงธรรมอําเภอและศูนยดํารงธรรมจังหวัด เปนการแกไขปญหา
เบื้ อ งต น ถ า อย า งไรก็ ข อเชิ ญ ท า นสมาชิ ก ทุ ก ท า นเข า ร ว มรั บ ฟ ง การอบรมด ว ย
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนสํานักการคลัง มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานัก
การคลัง หนา 121 งบบุคลากร คาตอบแทนรายเดือนของ ผอ.และเงินประจํา
ตําแหนง ทราบครับวาตองตั้งไวแตอยากถามวาถาดํารงตําแหนงรักษาการจะตอง
จายหรือไม หมวดคาวัสดุ สํานักการคลังผมไมอยากพูดเพราะเปนกองที่ทํารายได
ใหกับเทศบาล ขออะไรมาผมจะไมคอยพูด ผมอยากใหขอมาเลยผมยินดี หมวด
คาวัสดุไมติดใจอะไรแตแปลกใจวาคาวัสดุเชื้อเพลิง ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท
ป 2561 ตั้ ง ไว 80,000 บาท ผมอยากถามว า ทํ า ไมเพิ่ ม ขึ้ น มากขนาดนี้
หมวดครุ ภั ณ ฑ ตู เ ก็ บ เอกสาร โต ะ - เก า อี้ กระจกบานเลื่ อ น คอมพิ ว เตอร
เครื่องมือวัดระดับ โนตบุค เครื่องพิมพดีด เครื่องสแกนตางๆ ผมยินดีใหครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง
อยางที่ทานบุญเส็งไดกลาวผมยินดีและเต็มใจให แตปญหา คือ สํานักการคลังไมมี
ที่จะเดินแลว โตะ – เกาอี้ เต็มไปหมด จะเอาอันเกาออกและเอาอันใหมเขาไปใช
หรือไม หรือเรามีนโยบายหรือแผนที่จะขยายสํานักการคลังใหกวางขึ้น ผมยินดีให
แตสงสัยวาจะเอาไปไวที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานสิทธิภรณ
ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมสงสัยเรื่องคาเชาทรัพยสินเพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินที่รัฐบาลเชาเพื่อจัดหา
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คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาอาคารพัสดุเราเชาที่ไหน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสํานักการคลัง
หรือไมเชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักการคลังขอ
อนุญาตใหผอ.จําลอง ศรีนามลเปนผูชี้แจงครับ
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารการคลัง กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ท า น กระผมนายจํ า ลอง ศรี น ามล ผอ.ส ว นบริ ห ารการคลั ง ก อ นอื่ น ต อ ง
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานของสํานักการ
คลัง ที่ผานมาทางสํานักการคลังตั้งงบประมาณเขามาทานก็ใหการสนับสนุนทุก
ครั้ง สําหรับป 2561 หมวดคาตอบแทนเงินประจําตํ าแหน งสําหรับผูบ ริหาร
ตอนนี้ทานรองปลัดอุบลรัตนรักษาการ ทานไมไดเบิก ทานเบิกในตําแหนงรอง
ปลัดเทศบาล ที่เราตั้งไวเพราะเผื่อจะมีผอ.สํานักการคลังที่ยายมาใหม เราจะตอง
ตั้ งรองรั บ ตามหนังสือสั่ง การ คาวัส ดุเ ชื้อเพลิ งคาน้ํามั น เบนซิ น ปจ จุ บัน เรามี
รถจักรยานยนตจํานวน 5 คัน ป 2561 ตั้งไวป 80,000 บาท เนื่องจากในป
2561 เรามีการเพิ่มสายงานจัดเก็บเพิ่มขึ้นซึ่งการใชงานน้ํามันก็ตองเพิ่มมากขึ้น
ป 2560 เราไดโอนเพิ่มเขามาใส ในป 2561 เราจึงตั้งรองรับไวจะไดไมตองโอน
เพิ่มอีก เรื่องการจัดซื้อโตะทํางาน ป 2561 ตั้งไว 1 โตะ เพื่อรองรับตําแหนงที่
ยายเขามาใหม สวนการขอซื้อตูใสเอกสารที่ผานมาเวลาทานเดินเขาไปแลวคงเห็น
วาไมมีที่จะเดินเพราะเราวางเอกสารและฎีกาซึ่งไมเปนระเบียบเรียบรอย จึงได
หารือกั นและตั้งงบประมาณขอซื้อตูเพื่อจัดเก็บ เอกสาร สําหรับ สถานที่เก็บ ใน
สํานักการคลังไมมีที่เก็บจริงๆผมจึงไดปรึกษากับทางผูบริหาร ทานนายกก็ไดหาที่
เก็บตูสําหรับใสเอกสารใหซึ่งจะอยูดานลางไมไดเก็บที่หองสํานักการคลัง สําหรับ
เรื่องคาเชาทรัพยสิน จะเห็นไดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปจัดประโยชนใน
อาคารราชพัสดุ ไมวาจะเปนตลาดลาน 1 ,ลาน 2 หรือตลาดโตรุงจะเปนอาคาร
ราชพัสดุทั้งหมด เราตองจายคาเชาใหกับราชพัสดุและยังมีคาธรรมเนียมการตอ
อายุสัญญาเชาดวย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนสํานักการสาธารณสุข มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เชิญครับ เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานัก
การสาธารณสุข หนา 171 งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ป 2560 ตั้ง
ไว 30,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 40,000 บาท หมวดคาวัสดุสํานักงาน ป
2560 ตั้งไว 40,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 60,000 บาท หนา 175 งาน
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและงานสาธารณสุขอื่น หนา 178 งบลงทุน
คาซื้อสายพาน ผมดูแลว เปนการซื้อสายพานเชนเดียวกัน แตตอนนั้นความยาว
ประมาณ 3 เมตร ตอนนี้ ย าวประมาณไม เ กิ น 2 เมตร ป 2560 ตั้ ง ไว
650,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 450,000 บาท และชั้นวางสุกรซื้อพรอมกัน
4 ตั วเลยใชห รือไม ทําไมไมซื้อแค 2 ตั ว เครื่องตัดแต งซากสุ กร 4 ตัว ตั้ งไว
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500,000 บาท เกี่ยวกับเรื่องโรงฆาสัตวเครื่องเติมอากาศเราไมซื้อแลวเอาเงินไป
ซื้ออยางอื่นไดหรือไม ก็คงตอบวาไมได จําเปนตองซื้อ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
สรางผังประปาหอสูง น้ําประปาเราก็จายทุกป ปหนึ่งๆหลายแสนบาท ตองมา
สรางถังประปาหอสูงอีก 500,000 บาท ผมวาราคาสูงแตถาทําเพื่อโรงฆาสัตว
ผมวาไมเยอะเพราะน้ํามีความจําเปนตองใช ถาทําถังสูงก็ดีแตในอนาคตผมวาไมดี
เพราะถังประปามีทั้งดีและไมดี คาใชจายจะตามมาทีหลัง ทําปายศูนยผูสูงอายุ
และผูพิการ ตั้งไว 100,000 บาท และปายโรงเรียนผูสูงอายุ ตั้งไว 30,000
บาท มีความสําคัญและจําเปนเพราะมีคนมาศึกษาดูงานอาทิตยละครั้ง ป 2560
ปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ 1,000,000 บาท ทําเสร็จหรือยัง ผมยังไมเห็นไปทํา
อะไร เปนปารกรุงรังดานหนาอาคารและไมมีผูไปใชอาคาร เปนอาคารรกรางวาง
เปลา จะไปดําเนินการเมื่อไหร หนา 189 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รายจายที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ ป
2560 ตั้งไว 2,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 10,000 บาท จะไประวังมลพิษทาง
อากาศแบบไหน โครงการชุมชนปลอดถังขยะ ตั้งไว 50,000 บาท ที่เพิ่มขึ้นไมรู
วาชุมชนไหน โครงการติดถังดักไขมัน ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท ป 2561
ตั้งไว 15,000 บาท คงจะไมมีการติดตั้งถังดักไขมันจึงลดลง ขอ 2.6 โครงการ
เลี้ยงไสเดือนกินขยะ ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 50,000
บาท เพิ่มขึ้นอีกเพราะจะเลี้ยงไสเดือนขายหรืออยางไร ขอ 2.7 โครงการกําจัด
ขยะมลพิษ ป 2560 ตั้งไว 50,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 30,000 บาท ขยะ
พิ ษลดลงหรืออยางไร ขอ 2.8 โครงการขุดลอกทอ ระบายน้ํา ป 2560 ตั้งไว
35,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 40,000 บาท ผมวาถาเพิ่มแค 5,000 บาท ก็
อยาเพิ่ มดีกวาไมรู จะเพิ่มไปทําไม เพราะวัส ดุวิ ทยาศาสตร เราก็ใหอยูแลว ทอ
ระบายน้ํา เครื่องมือตางๆ รถดูดโคลนเราก็มีอยูแลว ขอ 2.9 การลางทําความ
สะอาดตลาดตางๆ ตั้งไวเปนคาตอบแทนและน้ํายา 130,000 บาท ผมไปตลาด
โตรุงเขาก็รองกับผมวาตลาดลานลางสกปรก มีน้ําขัง หองน้ําสกปรก ผมก็เสียเงิน
3 บาท ถึงจะไดเขาหองน้ํา โถปสสาวะมีแตฝุนไมมีการทําความสะอาด คนเฝาไม
สนใจ จะจาย 3 บาทหรือไมจายก็ไมสนใจ มีการทําคํารองมาและบอกทานผอ.แต
ทานก็ยังไมดําเนินการให 3 เดือนที่ผานมา ผมเรียนทานประธานสภาวาตลาด
โตรุงมี 13 รายการ และมีหลายรายการที่ ยังไมปรับ ปรุงใหผม หน า 190 ข อ
2.14 โครงการอบรมผูผลิตน้ําดื่มน้ําแข็ง บางทีอยูนอกเขตเรา เชน น้ําดื่มกรเดช
เขาอยูบานหามแห จะตองเอาเขามาดวยหรือไม นาราไอซอยูสหัสขันธ จะเอา
เขามาอบรากับเราไดไหม โครงการนี้เปนโครงการที่มีประโยชนแตอยากรูวาเขาจะ
มาอบรมไดไหม ขอ 2.15 โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลดานสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ผมวาโครงการนี้เปนโครงการตั้งใหมที่ทางคณะผูบริหารไดรางวัลสิ่งแวดลอม
ดีเดนจึงไดมีการตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ขอ 3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่
ชํารุด ป 2560 ตั้งไว 1,500,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 1,500,000 บาท
แลวการซอมแซมทานไมไดทําหรืออยางไร มีโบรชัวรของเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับ
การกู เ งิ น ซื้อรถบรรทุกเก็บ ขนขยะ ชว ยด ว ย ทํ าอยา งไรถึง จะมีร ถขนขยะให
ประชาชน รอไมไดจําเปนตองเปลี่ยน ในโปรชัวตางๆเขามีแตโฆษณา มีไหมที่
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งบประมาณซอมแซมไว 1,500,000 บาท/ป ทานบอกวามันเกา ฝายปองกัน
ฝายดับเพลิงทําไมเขาถึงเอารถเกาไปบูรณาการได ทางสํานักการสาธารณสุขทําไม
ถึงไมทํา ปที่แลวกับปนี้งบประมาณที่ตั้งเพิ่มขึ้น 21 ลานกวาบาททําไมไมซื้อให
เขา 5 คันไปเลย ตั้งไวทําไมคาซอมแซม ไมตองตั้ง วิ่งไปจนพังและเปลี่ยนใหมถึง
จะถู ก หน า 192 วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง ตั้ ง ไว 540,000 บาท วั ส ดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 840,000 บาท ไมใชนอยๆ รวมหลายลานบาทเฉพาะ
สํานักการสาธารณสุข ครุภัณฑงานบานงานครัว ซื้อเครื่องตัดหญา 2 คัน จํานวน
24,000 บาท ซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน 2 เครื่อง ตั้งไว 22,000 บาท
ป 2559 ซื้อ 4 เครื่อง ป 2560 แบบขอแข็ง 4 เครื่อง ป 2561 ซื้อ 4 เครื่อง
ถาไมพังรวมทั้งหมด 12 เครื่องในเวลา 3 ป คงมีความจําเปน ตอไปหมวดคา
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการพั ฒ นาตลาดสดสู ม าตรฐานทํ า ห อ งน้ํ า ผู พิ ก าร
ตั้งไว 800,000 บาท ไมทราบวาเปนตลาดไหน เราใหงบประมาณทานทุกอยาง
แตเวลาจะซื้อถาเอางบประมาณแตละปซื้อ ผูบริหารก็อยูมาจนจะเขา 7 ปแลวถา
ซื้อปละคันคงจะได 7 คันแลว สําหรับสํานักการสาธารณสุขมีเพียงเทานี้และจะขอ
สงวนไปแปรญัตติในครั้งตอไปครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล มี ท า นสมาชิ ก ท า นใดจะอภิ ป รายเชิ ญ ครั บ เชิ ญ ท า นธนั ท
จิตรลดานนทครับ
นายธนัท จิตรลดานนท สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง
แผนพั ฒ นาสี่ ป เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะที่เปนปญหาที่
ผานมา ผมเห็นมีอีก 3 คัน ที่เพิ่มเติมเขามาในป 2561 คือ 1. รถบรรทุกมูลฝอย
แบบอัดทายชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลบ.ม จํานวน 1 คัน ราคา
3,500,000 บาท 2. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความ
จุไมนอยกวา 6 ลบ.ม จํานวน 1 คัน ราคา 2,200,000 บาท 3. รถบรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร) ชนิด 6 ลอ ขนาด
ความจุไมนอยกวา 8 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ราคา 3,100,000 บาท ถาผม
เขาใจไมผิดใชคันที่อนุมัติไปรอบที่แลวใชหรือไม ครั้งที่แลวผมไมยกมือสนับสนุน
รถทั้ง 3 คันนี้เพราะผมใหเหตุผลวาไมอยูในแผน 4 ป ไมใชวาไมใหซื้อ ผมใหซื้อ
แตพอมาเพิ่มเติมผมจึงเกิดความสงสัยวาคราวที่แลวเราอนุมัติไมถูกใชหรือไม ที่ผม
ใหแนวคิดวาการอนุมัติในแผนพัฒนาไมมีสมาชิกทั้ง 9 ทาน กับนายกอีก 9 ทาน
เปนความเสี่ยงตอความผิดหรือเปลาและใหแนวคิดวาใชหรือไมใช ถายังไมใชก็อยา
เพิ่งสนับสนุน ทานมีสิทธิทําแผนเพิ่มเติมไดใหทานทํามาและเราอนุมัติตามหลังก็
ยังไมสายผมใหเหตุผลวาอยางนั้น ซึ่งตอนนี้ผมเห็นแลววามีเขามาแสดงวาสิ่งที่ผม
พูดนาจะถูกตอง ถาเขามาแบบนี้ผมยกมือใหครับ ผมอยากใหซื้อแตอยากใหทําให
ถูกตอง แผนพัฒนาที่จ ะเกิ ดขึ้น อีกก็ อยากใหทําตามระเบีย บแบบแผนที่ร องรั บ
ไมใชวาอยากทําก็ทําโดยใหเหตุผลวาเรงดวน งบประมาณไมพอ รถอายุตั้ง 25 ป
แลว 25 ปที่ผานมาทานไมทําอะไรเลยหรือครับ เพราะฉะนั้นเวลาเรามีมากในแต
ละปความสามารถทานมากลน ถาทานอางอยางนี้แสดงวาความสามารถทานดอย
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และเต็มประสิทธิภาพ อยาอางวาไมมีเวลา ไมมีงบประมาณ ผมเปน สท. มา
ประมาณ 4 – 5 ป ผมเห็นงบประมาณบางอยางเหลือและเอาไปใชในทางที่ไม
เรงดวน แตทานพยายามพูดถึงเรื่องการจัดซื้อรถขยะที่เรงดวนมาก จําเปนมาก
ชาวบานเดือดรอน ทานพูดถูกแตทานพูดไมหมด ทานเบี่ยงเบนประเด็น ผมมอง
แลวการโอนเงินงบประมาณมันไมมี บางปเหลือเยอะมาก เชน หนา 177 ขอ
2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูทําจิตอาสาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและผูนําชุมชนเพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดู
งานของกลุมผูนําจิตอาสาและผูนําชุมชนที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ เชน กลุมจิตอาสาดานสาธารณสุข ดานชุมชน ดาน
สิ่ ง แวดล อ มและกลุ ม อื่ น ๆและค า ใช จ า ยอื่ น ๆตามโครงกํ า หนด จํ า นวน
1,000,000 บาท ซึ่งป 2559 ก็เอาไปแลวนาจะ 1,400,000 บาท ทําไม
ไมเอาเงินนี้ไปทําสิ่งที่ทานวาเรงดวน จําเปน ผมขอไมสนับสนุนขอ 2.7 ไมใหทํา
ปนี้ใหไปทําปหนา สวนโครงการอื่นๆผมขอสงวนไวในชั้นแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แก ว พู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเพิ่ ม เติ ม
โครงการลอกทอระบายน้ํา จากป 2560 ตั้งไว 35,000 บาท ป 2560 เพิ่มมา
40,000 บาท ผมไมทราบวาทานจะลอกตรงจุดไหน จุดที่เปนตลาดสดของเรา
หรือตลาดโตรุง บางชุมชนที่มีทอระบายน้ําอยูกลางถนนตันหมดแลว เชน ชุมชน
หนองลิ้นจี่ ทอตันเวลาฝนตกน้ําไมระบาย ไหลตามถนนและไหลเขาบานเรือน
ประชาชน ทําใหเกิดน้ําขังในบริเวณบาน เชน ผมไดไปสอบถามกับชุมชนวัดปา
ทุงศรีเมืองกับทานบุญเส็ง รายชื่อที่จดเขามาเปนผูที่ไดรับผลกระทบในเหตุอุทกภัย
เขาเปนน้ําฝนที่ตกแลวทวมขังธรรมดา ไมไดอยูในเขตลําน้ําปาว พอดีผมไปพบ
ทา นประธานกับทานบุญเส็ง ซึ่งทานประธานบอกวาไมไดอยูในเขตผลกระทบ
เวลาฝนหยุดตกก็หยุดทวมเขาก็เลยไมรับถุงยังชีพจากผม ตองขอกราบขอบพระคุณ
ทานประธานชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองที่ทานมีศีลธรรมและมีคุณธรรมในใจ เมื่อไมใช
จริงๆทานก็ไมรับเพราะฉะนั้นการที่น้ําทวมขังในบริเวณบานสาเหตุเกิดจากทอตัน
ไมมีที่ระบายและไหลไปตามถนนและเขาไปในบานเรือนประชาชน พอฝนหยุดตก
ก็หาย ที่เพิ่มเขามา 5,000 บาท ผมไมทราบวานอยหรือมากเพราะปที่แลวไม
ทราบวาใชเทาไหร ใช หมดหรือไม โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและ
ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของชุ ม ชน ป 2560 ตั้ ง ไว 2,800,000 บาท
ป 2561 ตั้งเพิ่มอีก 100,000 บาท ชุมชนเพิ่มขึ้น เราจางเพิ่มหรือเงินเดือน
เพิ่มขึ้นอยางไร โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําบอบําบัดน้ําเสีย ป 2560 ตั้ง
ไว 96,000 บาท ป 2561 ไมมีเลย บอบําบัดน้ําเสียไมรูวาเราใชเงินที่ไหน
แหล งน้ํ า เชน กุดน้ํากิ น ที่มีการพูดทุกครั้งในที่ป ระชุมเราจะบํ าบัดและรักษา
อยางไรขอเรียนสอบถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานสิทธิภรณ
ตุงคะเตชะครับ
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นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สําหรับสํานักการสาธารณสุข กอนอื่นผมตองขอชมเชยคลินิกสัตวของเทศบาลเรา
เพราะประสบความสําเร็จดี เขาหาเงินในตัวเขาได ผมขอฝากทานผอ.สํานักการ
สาธารณสุขดวยวาสิ่งที่เรายังขาด คือ กรงสุนัขเพราะผมเห็นขอซื้อเขามา คุณ
หมอที่เขาผาตัดสุนัขแลวแตไมมีที่พักสุนัข เราไมตองซื้อก็ได ใหพนักงานที่อูทําขึ้น
เองก็ไดเพราะเหล็กของเรามีเยอะ เรื่องการจัดซื้อจัดจางที่แตละสํานักเขียนมา
โดยเฉพาะสํานักการสาธารณสุขและสํานักการชาง ถึงผมจะเปนฝายคานแตผมก็
สนับสนุน เพราะทางเทศบาลกลาซื้อรถขยะกี่คันก็ตาม หรือสํานักการชางจะซื้อ
รถ เครื่องตัดหญาสัก 20 – 30 เครื่อง ก็ถือวาสุดยอดผมขอชมเชย เพราะเขาซื้อ
มาใชประโยชนใหกับบานเมืองและพี่นองประชาชน ผมรูสึกวาแตละสํานักรูปญหา
ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงกลาขอมา ผมกลาสนุบสนุนและเห็นดวยเพราะผมเขาใจเรื่อง
ตางๆที่เขาขอมา เชน รถขยะถึงผมไมไดยกมือใหแตผมก็ดีใจที่ญัตติผานเพราะมี
ประโยชนสําหรับบานเมืองเรา ผมขอเพียงอยางเดียว คือ การจัดซื้อจัดจางอยาก
ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมทุจริตคอรัปชั่นผมก็พอใจแลว ผมยินดีใหการ
สนับสนุนแตผมไมยกมือใหเพราะผมรูวาผานแลว และอีกอยางเวลาทานสมาชิก
หรือชาวบานโทรมาแตละชุมชนเขามีปญหา เชน หญารก ทอน้ําอุดตัน อยา
ปฏิเสธเขา แตทานบอกเขาวาไมมีเครื่องไมเครื่องมือ เครื่องตัดหญา ถาทานซื้อ
แล ว ท า นทํ างานได เต็ มที่ และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่ อพี่ น อ งประชาชนผมก็ ดี ใจแล ว
ขอบคุณครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล มี ท า นสมาชิ ก ท า นใดจะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สํ า นั ก การ
สาธารณสุขหรือไมเชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมขออธิบายเรื่อง
แผนและขออนุญาตชี้แจงของทานธนัท จิตรลดานนทสวนเรื่องอื่นๆขออนุญาตให
ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข ตอบคําถามครับ เรื่องการจัดทําแผนป 2560 เมื่อกอนเราใช
แผน 3 ป แตเมื่อขึ้นป 2560 ทางกรมสงเสริมฯ ใหเราจัดทําแผนใหมเปนแผน
4 ป รถขยะ 3 คันที่เราระบุเอาไวไปอยูในแผนป 2560 ของแผน 3 ป การทํา
แผน 3 ป เราเอามาทํ า เทศบั ญ ญั ติ ป 2560 ตอนนั้ น ทางผอ.สํ า นั ก การ
สาธารณสุข ทานบอกวาอยากขอจัดซื้อรถ 3 คัน ผมดูแลว 3 คัน ประมาณ 8
ลา นกว าบาท ผมตองไปตัดโครงสรางพื้น ฐานของพี่นองประชาชนซึ่งเตรียมไว
ประมาณ 20 ลานบาททุกป ถาตัดออกไปจะเหลือแค 10 กวาลานบาท และทํา
ใหโครงสรางพื้นฐานอยางอื่นไมมี ในเรื่องงบที่ไปดูงานของจิตอาสาเราก็จัดปเวนป
ตามที่ ต กลงกั น และงบประมาณแค 1 ล า นบาท ในส ว นการจั ด หารถผมได
ดําเนินการมาตลอด ป 2556 จัดหา 3 คันนั้นก็มาจากการกู 10 ลานบาท ตั้งแต
ทานผอ.เสาวนีย รัตนานิคมทานอยู พอตอนหลังทานบอกขอ 3 คันเพราะที่เหลือ
สามารถซอมใชการได ทางสํานักกองเขาบอกวาพอใชได เขาไดกําหนดไววาจะซื้อ
ในป 2560 แตพอป 2560 มีความจําเปนวาเงินงบประมาณที่จะเอามาซื้อและ
จั ด ทํ า โครงสร างพื้น ฐานให กับ พี่น องประชาชนจะได นอ ย ผมจึ งขอตรวจสอบ
สถานะการเงิ น เพราะมี เ งิ น ที่ เ ราชํ า ระตลาดโต รุ ง ที่ จ ะหมดในป 2559
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ฆาสัตวก็จะหมดเพราะฉะนั้นก็นาจะขอกูได ผมจะขอกูสภาให แตพอมาทําแผน
ซึ่งแต กอนแผน 3 ป เขาขอใหร ะบุในแผน 3 ป จะอยูปใดปห นึ่งเราสามารถ
ดําเนินการไดเลยไมวาจะจัดซื้อจัดจางของป 2562 – 2563 แตพอตนปมีคําสั่ง
ใหจัดทําแผนสี่ป พอเราจะทําแผนสี่ปพอดีวาเทศบัญญัติงบประมาณป 2560 เรา
ทําไปแลว ทางกองวิชาการจึงไดเอารายการนี้ไปบรรจุในป 2561 เปนแผนสี่ป
พออยูในป 2561 เราจึงขอกูในป 2560 การขอกูในสภาป 2560 ไมไดบอกวา
จะจัดซื้อจัดจางในปไหนแตในแผนสามปมีอยูแลวในแผนป 2560 ทั้ง 3 คัน รถที่
เราระบุ ไววาเปนรถขยะที่มันมีปญ หานั่น คือรถคอนเทนเนอร แตก็เปนรถขยะ
ประเภทหนึ่งที่เราระบุไววาจะซื้อในป 2561 แตกอนแผนสามปความจริงแลวก็
ไมไดเครงครัดขนาดวาจะตองตรงทุกอยาง แตพอมาใชแผนสี่ปเปนชวงรอยตอ
ระหวางการใชแผนสามปและแผนสี่ป พอเราทําเรื่องผานสภาโดยที่ยังไมสงเรื่องไป
จังหวัดเพราะเราจะตองถอดเทปและจัดทํารายงานการประชุมแนบเขาไปวาไดผาน
การพิจารณาของสภาซึ่งมีสมาชิกทั้ง 9 ทานไดทําหนังสือคัดคานเอาไวที่จังหวัด
ดวยเหตุผลตางๆเขาก็ใหเราชี้แจงและไดชี้แจงไป แตการที่จังหวัดจะอนุมัติก็ตองใช
เวลา และเมื่อจังหวัดอนุมัติก็ตองทําเรื่องสงไปที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(กสท.) ทางกองทุนก็ตองมีการประชุมกันอีกเดือนละครั้งกวาจะมีการอนุมัติ เรา
จึ ง ได มี การพู ด คุ ย กั บ ท านท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ว า เราน า จะซื้ อได ใ นชว งเดื อนตุ ล าคม
ฉะนั้นในสวนที่จะทําแผนในป 2561 เราก็มาปรับปรุงแผนสี่ปใหมใหสอดคลอง
และถู กต อ ง ถามวาแผนสามปใ ชได ห รือไม ใชไ ดครั บ แผนสามปที่ ทําไวในป
2560 ทางกรมสงเสริมฯ อนุโลมใหใชไดเพราะเปนชวงรอยตอของการจัดทําแผน
สามปและแผนสี่ป เพราะฉะนั้นการที่เราดําเนินการซื้อไดดําเนินการตามระเบียบ
ตองเรียนวาไมมีใครกลาที่จะไมทําตามระเบียบ ทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ตองเอาระเบียบ
เปนหลักในการยึดถือปฏิบัติเขาถึงกลาทํา เราพูดทุกครั้งในการซื้อรถ ราคา 8 ลาน
กวาบาท ถาเอามาใสในเทศบัญญัติเงินจะหายไปทันทีเกือบ 10 ลานบาท ถามวา
จําเปนหรือไม ก็อยูที่ผูใช ถาผูใชเขาบอกวาเขาจําเปนและตองการ เราในฐานะ
ผู บ ริ ห ารก็ ต อ งหางบประมาณให เงิ น ที่ ไ ด ร างวั ล มาก็ เ อาไปซื้ อ รถขนกิ่ ง ไม
เนื่องจากรถขนกิ่งไมทางผอ.สํานักการสาธารณสุขบอกวามีคนขับไดคนเดียว ถา
คนนี้ลาปวยคนอื่นขับไมไดเลย นั่นคือความเกาและความเคยชินกับการขับ ในป
2558 เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรางวัล Good governance เกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดลอม ผมจึงไดถามทาน ผอ.วาจะเอาไปซื้ออะไรหรือไม ทานผอ.ก็บอกวา
อยากขอซื้อรถขนกิ่งไมเราก็จัดให ป 2559 ไดรับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการสราง
ความปลอดภัยในชีวิตใหกับพี่นองประชาชนเป นงานของฝายป องกั นและรักษา
ความปลอดภัย ทางจาเอกภราดรก็บอกวาอยากไดรถตรวจการณ เราก็เอาเงิน
รางวั ล ไปซื้ อ ให ในฐานะเป น ผู บ ริ ห ารต อ งหาเงิ น จากทุ ก แห ง ที่ ไ หนที่ จ ะมี
งบประมาณพอที่จะจัดสรรไดก็เอามา ถาไมมีก็ตองกูซึ่งก็ตองมีเหตุผมวาทําไมตอง
กูแลวอยูในสถานะการเงินที่เรากูไดมากนอยแคไหน ในเมื่อเราหมดภาระหนี้สินที่กู
มากอสรางตลาดโตรุงในป 2559 เพราะฉะนั้นในป 2560 เราก็นาจะขอกูได
ภาระหนี้สินในป 2559 ที่เราหมดไป จํานวน 14,000,000 บาท ป 2560 เรา
ขอกูในสวนของสํานักการสาธารณสุข รถ 3 คัน จํานวน 8,800,000 บาท ใน

-43สภาแหงนี้คณะผูบริหารของสํานัการศึกษานั่งอยูทั้งหมดรวมทั้งคุณครูและทานรอง
ปลัดเห็นวาสภาแหงนี้อยากสนับสนุนเรื่องรถบัสใหกับสํานักการศึกษาแตพอพูดคุย
กันแลวเขาบอกวายังไมมีความจําเปน เรายังสามารถที่จะใชบริการเชาหรือจางจะ
ประหยัดและเหมาะสมกวาเขาจึงไมไดทําเรื่องเขามา ถาเขารูวาสภาแหงนี้อยากได
ก็ใสเขามาผมจะดําเนินเรื่องให ทางสํานักการศึกษาเขาเปนผูใชเขาอยากไดอะไร
เราก็จัดให สิ่งที่จะจัดใหถาเขาแตเขาไมตองการแลวเราเอาไปใหเขานั่นเรียกวา
การยัดเยียดผมจะไมทํา ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องแผนตอนนี้ผมไดชี้แจงแลวและ
ทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบก็ไดสรุปเรื่องไปแลว ทางทานผูวาฯก็บอกวาขอสรุ ป
เรื่องที่ เขาคัด คานมากอน ถาสรุป แลว ถึงจะมาพิ จารณาเรื่องที่ จะอนุมัติหรื อไม
คงตองรอตอไป ทุกคนก็ทําตามหนาที่แตขอยืนยันวาเราไมไดทําผิด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมขอคานนิดหนึ่งที่ทานบอกวาเขาไมตองการรถ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตทานประธานครับ ตัวทานรองปลัดซึ่งทําหนาที่รักษาการ
ผอ.สํานักการศึกษาก็พูดเองและผมก็เอาคําที่เขาพูดมาพูดตรงนี้
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ไมไดเกี่ยวกับทาน ผมเปนกรรมการที่โรงเรียนเทศบาล 1
ผมเปนผูเสนอในที่ประชุมทานผอ.ที่อยูนั่นก็นั่งอยูตรงนี้ ทานอาจารยสายสวาท
และกรรมการทุกทานก็นั่งอยู พระวัดสวางก็นั่งอยู ผมเปนคนเสนอเองวารถมันมี
ประโยชนกับเด็กนักเรียนของเราเพราะโรงเรียนอื่นๆเขามีหมด เชน โรงเรียน
เมื อ งกาฬสิ น ธุ วิ ท ยาลั ย นาฎศิ ล ป ก าฬสิ น ธุ เด็ ก นั ก เรี ย นเขาดี ใ จ อาจารย
สายสวาทผมขออนุญาตเอยนาม บอกวาขอบคุณผมมากเดี๋ยวจะเสนอเรื่องขึ้นไป
ตองเสนอเพราะมันจะเสียผม ผมบอกวาการประชุมครั้งสุดทายถาไมเชื่อก็ถาม
ทานผอ.ดูไดครับ เขาดีใจพระอาจารยที่เปนเลขาฯวัดสวางทานก็ดีใจ เขาเห็นผมมี
ความพยายามเพราะวามันจําเปน สําหรับ เด็ก รับ เด็กไปทํากิจ กรรมตางๆนอก
สถานศึกษาไดไมตองไปเชาเขา เหมือนกับรถโรงเรียนนาฎศิลปเขามีกี่คัน ทาน
ประธานก็เห็นรถ 6 ลอ ราคาไมถึง 2 ลานบาท แลวมาตอหลังคา มันมีประโยชน
มาก ที่ผานมาทานประธานก็คงเห็นผมเสนอเรื่องนี้เขามาทุกครั้ง ผมอายเทศบาล
อื่นเขา เทศบาลอื่นเขามี รถบัส คันใหญ เชน บัว ขาว ทําไมเขาเปนแคเทศบาล
ตําบลแตเขาสามารถซื้อได ผมยังบอกเลยวาสิ่งไหนที่เปนประโยชนใหซื้อมาเลย
ถาซื้อแลวไมมีปญหา ผมวา 100 % เปนสิ่งที่มีประโยชน ผมจึงบอกคณะครูวา
ถาทานเสนอไปแลวเขาสภาจะตองผานสมาชิกทุกคนที่จะยกมือใหแนนอน แตอาจ
ไมผานที่สํานักกองของทาน อาจเปนผอ. หรือใครไปตัดออกไมใหสงเขามาในสภา
เรื่องนี้ถาเสนอมาในสภาตองผานแนนอน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณครับ ทานคณะผูบริหารและทางสํานักการศึกษาเขา
ไดยืนยันแลววาในภาวะเชนนี้ยังไมเหมาะสมที่จะซื้อ เราจางเหมาบริการจะถูกกวา
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล แลวตางอะไรกับรถขยะ รถขยะเขาซื้อมา 3 – 4 คัน แลว
รถโรงเรียนถาซื้อนักเรียนจะไดรับประโยชนรวมกันทั้ง 5 โรง และทางเทศบาลเอง
ก็ไดรับประโยชนดวย เวลาน้ําทวมก็ไปชวยขนชาวบานหรือใชประโยชนอื่นๆได
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ก็อยากสนับสนุน ผมผิดหวังมากกับเรื่องนี้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณคงอภิปรายพอสมควรแลว เชิญผอ.เพ็ญพร ศุภสุขครับ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน ดิฉันนางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ตามที่ทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดอภิปราย เรื่องคาใชสอยที่ตั้งเพิ่มขึ้น 10,000 บาท เนื่องจากสภาวะ
ปจจุบันสํานักการสาธารณสุขฯมีหนวยงานภายนอกเขามาประเมินเปนจํานวนมาก
ตามเกณฑของระบบราชการ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานการสาธารณสุข รวมทั้งเรา
มีการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผูดูแลผูสูงอายุ หรือ Care giver ที่เปนภาค
ประชาชนและมีแบบฟอรมตางๆมากมาย ตองถายเอกสารแจกแบบฟอรมนี้ไป
บั น ทึ ก การทํ า งาน ทํ า ให ก ารถ า ยเอกสารของเรามากขึ้ น รวมทั้ ง ถ า ยให
คณะกรรมการที่ มาประเมินจากภายนอกและจะเยอะขึ้นทุ กป เนื่องจากระบบ
ราชการโดยรวมของประเทศไทยได เ ปลี่ ย นแปลงจากระบบเดิ ม มาเป น ระบบ
ประเมิน รวมทั้งประเมินภายในทางสํานักการสาธารณสุขมีเจาหนาที่จํานวนมาก
แตละปตองมีการประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งแตเดิมไมมี ในสวนโครงการ
พัฒนาศักยและทัศนศึกษาดูงานผูนําจิตอาสา ตั้งไว 1,000,000 บาท ตั้งไวเพื่อ
จิ ต อาสาทั้ ง หลายที่ ทํ า งานให กั บ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ท า นจะไม ไ ด รั บ
คาตอบแทนใดๆ จะมีเพียง อสม. ที่จะไดรับบางแตก็นอยมากถาคิดใหคุมคาแรง
และเวลาที่ทานไปดูแลพี่นองประชาชนแทนเทศบาลเมืองกาฬสินธุหรือชวยใหการ
ดูแลนั้นครอบคลุมและทั่วถึง ความจําเปนคือ กลุมอาสามัครทั้งหลาย เชน อสม.
อปพร. กรรมการชุมชนหรือกลุมจิตอาสาอื่นๆมีความจําเปนที่ทางราชการจะตอง
เพิ่มประสบการณใหคนกลุมนี้เพื่อเวลามาทําแผนพัฒนาชุมชนของตนเองหรือคิด
งานที่จะดูแลพี่นองประชาชนชวยเทศบาลก็จะไดเห็นประสบการณเหลานั้นและมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ถาเราไมพาไปไหนเลยก็จะไมมีประสบการณ เราไมไดตั้ง
ทุกป เราจัดปเวนป ในป 2560 เราไมไดตั้ง เราตั้งป 2559 และจึงมาตั้งในป
2561 อีกครั้ง เรื่องครุภัณฑโรงงานของโรงฆาสัตว ถึงแมปจจุบันโรงฆาสัตวจะ
เปนของทางราชการก็ตามเขาจะมีเกณฑใหมวาจะตองขออนุญาตตามเกณฑของ
โรงงานจะมีผูตรวจทุกป เจาภาพในการตรวจ คือ ปศุสัตวจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัดและทีมงาน เราไดรับคําแนะนําวาการที่เราชําแหละสุกรแลวโตะวางสุกรไม
พอ บางสวนจะตองไปวางที่พื้นทําใหเนื้อสกปรกอาจทําใหเกิดโรคระบาดไดเพราะ
ทั้งคนเหยียบและวางเนื้อ ทานใหคําแนะนําวาจะตองทําโตะสําหรับวางซากสุกรที่
เราผาทองแลวซึ่งจะตองวางบนโตะเทานั้นถาเราไมทําตามเกณฑหรือทําเหมือนเดิม
เราอาจไมไดรับการตอใบอนุญาตในปตอๆไป เชนเดียวกับชั้นวางสุกร เมื่อเราตัด
เปนชิ้นสวนแลวเราจะเอาใสถาดและวางไวกับพื้นและยกมาขึ้นรถ แบบนั้นเขาก็จะ
ไมใหผานจะตองเอาใสชั้นที่ไมใหแตะพื้นเลย นี่คือความจําเปนที่จะตองทําตาม
เกณฑและเพื่อความสะอาดและความปลอดภัย ในสวนสายพานที่อยูในโรงฆาสัตว
ของเราจะมีหลายสวนเปนตัวรอกและมีสายพานโดยรอบและสายพานเรามีหลาย
จุด จุดที่เราขอซื้อในป 2561 เปนสายพานลดระดับอางลวกจุดเดียวเทานั้น มี
ความจําเปนที่จะตองซื้อเพราะใกลจะขาดแลว ถาขาดก็คงไมสามารถใชระบบนี้ได
อยางสะดวก โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ปจจุบันปาย
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จะตองปรับปรุงโดยเอาปายเกาออกและทําปายใหมเพราะเราจะพัฒนาเปนศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ปจจุบันไดผูรับจางที่จะไปปรับปรุงแลว หากผูรับจาง
ปรับปรุงแลวเสร็จจะเปดใชทันที สวนปายโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนปายติดที่อาคาร
ในสวนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศเรา
ใชสํ าหรับเปน คาเก็บ ตัว อยางและตรวจคุ ณภาพอากาศในพื้ นที่ของเราซึ่งเราไม
สามารถตรวจเองไดในการตรวจเชิงลึก ชุมชนปลอดถังขยะตั้งไวเพราะเราตอง
ขยายครัวเรือนที่ยังไมเขารวมโครงการชุมชนไรถัง สวนที่เขาแลวถึงแมจะนับเปน
จํานวนชุมชนแตก็ยังมีหลายชุมชนที่ยังไมเขา 100 % ก็ตองทําตอไป โครงการ
ติดตั้งถังดักไขมันเปนเกณฑที่ทางสิ่งแวดลอมใหมาวาเราจะตองมีการติดตั้งถังดัก
ไขมั น ที่ เ ราตั้ ง ลดลงเพราะมี อุ ป กรณ บ างส ว นที่ ซื้ อ ในป ที่ ผ า นมายั ง เหลื อ และ
สามารถใชงานตอในป 2561 ได โครงการเลี้ยงไสเดือนดินกินขยะ เราจําเปนที่
จะตองอบรมเพิ่มเติมและขยายไปยังครัวเรือนที่แจงความประสงคที่จะกําจัดขยะ
อินทรีย แจงความประสงคมาที่เราเพียงแคอุปกรณที่เราจะใหและนําไปสาธิตยังไม
เพี ยงพอจะตองรองบประมาณป 2561 โครงการกําจัดขยะพิษเราตองการทํา
กลองรับขยะพิษไปไวตามชุมชนตางๆ ชุมชนละ 1 จุด ปที่ผานมาเราตั้งไวเพื่อขน
ขยะพิษไปกําจัดโดยเราจางรถขนขยะพิษและมีคากําจัดดวยแตในปนี้ทาง อบจ.
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โครงการกําจัดขยะพิษป 2561 จึงเปนโครงการทํา
กลองรวบรวมขยะพิษในชุมชน โครงการลอกทอระบายน้ําสวนใหญเราจะลอก
ถนนสายหลักที่รองรับน้ําจํานวนมากในสวนที่ทานตั้งขอสังเกตุชวยทางสํานักการ
สาธารณสุข นั่ นคือ ชุมชนหนองลิ้นจี่เราจะใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบและชว ย
แกไข คาใชจายในการลอกทอระบายน้ําสวนใหญ คือ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของลูกจางที่ไปทํางานดูดโคลนในทอระบายน้ําตางๆ คาจางเหมา
รักษาความสะอาดเราตั้งไวเพราะเดิมมีชุมชนบางชุมชนที่ไมเขารวมโครงการโดยไม
เปนผูรับจาง เราจะตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม ถาชุมชนที่ไมเขารวมโครงการได
คณะกรรมการชุมชนแลวอาจตัดสินใจเขารวมครบทุกชุมชนก็ไดเราจึงตั้งไวใหครบ
จํานวน ถาไมครบเงินโครงการนี้จะเหลือ โครงการอบรมผูผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง
โครงการนี้เปนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไดทําหนังสือ
ขอความรวมมือมาวาในป 2561 ใหเจาะลึกไปที่ผูผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง น้ําดื่มจะ
รวมถึงตูน้ําหยอดเหรียญและน้ําแข็งจะรวมถึงน้ําแข็งหลอดที่ผลิตเอง เราจะตอง
ใหความรูเพราะน้ําแข็งถาใชน้ําไมสะอาดจะทําใหผูบริโภคทองเสียและเกิดโรคภัย
ตางๆตามมาได โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลสิ่งแวดล อมยั่งยืนมีความจําเป น
เนื่องจาก ปจจุบันทิศทางในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมจะมองไปที่การลดการใช
พลังงานและคิดคารบอนเครดิต เทศบาลของเราไดเขาสูโครงการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นท ซึ่งโครงการนี้จะตองไดรับการประชาสัมพันธและดําเนินงานตอเนื่อง
เพื่อใหบานของเรามีอากาศดีจากสิ่งแวดลอมยั่งยืนตามโครงการ การซอมแซมรถ
ขยะเราตั้งทุกป ป 2561 ตั้งไวเทากับปที่แลว เนื่องจากชวงระยะเวลาที่เราวิ่ง
หรือใชงาน ทรัพยสินของเราก็ชํารุด ในสวนที่เราซอมแซมไดเราก็ตองซอมแซมใช
ซึ่งวัสดุครุภัณฑและสิ่งของที่สํานักการสาธารณสุขลงทะเบียนไวมีจํานวนมากเพราะ
ภารกิจของเราจะตองบริการประชาชนในหลายลักษณะงานแตในสวนที่เราขอซื้อ
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วัสดุอุปกรณที่ใชงานเยอะคาวัสดุยานพาหนะและขนสงและน้ํามันเชื้อเพลิงหลอลื่น
ก็เปนสิ่งจําเปนเราตองตั้งไวเพื่อใชควบคูกัน การซื้อเครื่องตัดหญาเราตองซื้อทุกป
เพราะต องตัดทุ กวัน ซึ่งวัส ดุอุ ป กรก็ไม ไดมีความทนทานสักเท าไหรจ ะตองซื้ อ
ทดแทนในสวนที่ชํารุดและซอมไมได เครื่องตัดหญาสายสะพายแบบขอออนเรายัง
ไมไดซื้อ ขอออนจะมีรัศมี เขาไปในจุดต างๆได ไมเหมือนกับขอแข็งที่จะเขาไป
แบบตรงๆไมมีลักษณะการเบี่ยง แบบลอจักรยานจะสามารถเข็นไปไดจะตัดไดเร็ว
ขึ้นเพราะปจจุบันเรามีพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองชวยกันดูแลในจุดนี้
เรื่ องกรงสุนัข ตองขอกราบขอบพระคุณทา นที่ช ว ยเสนอแนะทางเราจะหาทาง
ดําเนินการตอไป ขอบคุณคะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนสํานักการชาง มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานัก
การชาง หนา 182 งานไฟฟาและถนน หมวดคาใชสอย คาจางเหมาบุคคล
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ ป 2560 จาง 6 คน แตป 2561 จาง 10 คน
ค า จ า งเหมาบุค คลตามโครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติ งานธุ ร การ ป
2560 จาง 1 คน ป 2561 จางเพิ่มอีก 1 คน รวมเปน 2 คน การจางเหมา
ตางๆนั้นมีความจําเปนขนาดไหนที่เราตองเพิ่มคนเพราะการเพิ่มคนจะตองเพิ่ ม
ภาระและงบประมาณต า งๆของเทศบาลด ว ย หมวดค า วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ ป
2560 ตั้งไว 1,000,000 บาท แตป 2561 ตั้งไว 1,500,000 บาท ตั้งไวสูง
มากเพราะปหนึ่งๆตั้งไว 1,000,000 บาท ก็เพียงพอแลว วัสดุกอสราง ป 2561
ตั้งไว 3,000,000 บาท ถือวาสูงมาก วัสดุยานพาหนะและขนสงป 2560 ตั้งไว
300,000 บาท ป 2561 ตั้ ง ไว 550,000 บาท รถเท า เดิ ม ทํ า ไมวั ส ดุ
ยานพาหนะต องตั้ งเพิ่ ม อีก ถึ ง 250,000 บาท วัส ดุแ ตง กายก็ไ มเ ห็น มีอ ะไร
เพิ่มเติม ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 100,000 บาท งบ
ลงทุนครุภัณฑและสิ่งกอสราง เปนสิ่งที่นายินดี ซื้อรถหนาตักหลังขุดชนิดขับเคลื่อน
4 ลอ จํานวน 3,300,000 บาท ผมดูแลวทานตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปทําไม
ไมตั้งจากเงินรายได ถาเงินอุดหนุนไมมาเราก็ไมไดรถคันนี้ งบเงินอุดหนุนสวน
ราชการ 1. เงินอุดหนุนกิจการประปา เพื่อจายเปนคาติดตั้งการขยายเขตประปา
ในเขตเทศบาล ตั้งไว 500,000 บาท 2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟา เพื่อจาย
เป น ค า ติ ด ตั้ ง การขยายเขตไฟฟ า ในเขตเทศบาลตามอํ า นาจหน า ที่ ตั้ ง ไว
500,000 บาท ตั้งไวทุกป ไมทราบวางานตางๆการขยายเขตไฟฟาและประปา
ปห นึ่งๆใช เ งิน 500,000 บาท ในการสนับสนุนประปาและไฟฟา นาจะไป
ประสานเขาและใช ค วามรู ค วามสามารถของเราว า ทํ า อย า งไรการขยายเขต
น้ําประปาและไฟฟาไมตองใชเงินจากเทศบาลเรา ปหนึ่ง 500,000 บาท ถาทํา
ไป 10 ปก็ 5,000,000 บาท คงต องแลวแตคณะผูบ ริหารที่จ ะจัดการดานนี้
เห็นการดําเนินงานตางๆนั้นเปนสิ่งที่เทศบาลตองใชเงินเปนจํานวนมาก หนา 187
หมวดวัสดุการเกษตร ป 2560 ตั้งไว 300,000 บาท หมวดคาครุภัณฑ งาน
บานงานครัว คาซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอออน 2 เครื่อง เครื่องตัด
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รวมแลวปนี้สํานักการชางซื้อ 5 เครื่อง คาครุภัณฑการเกษตร ซื้อปมน้ํา 1 แรงมา
1 เครื่อง ไมทราบวาใชตรงไหน ฝากทางสํานักการชางดวยวาทานขอซื้อรถและมี
โบรชัวรออกมาเหมือนกันวาชวยดวยทําอยางไรถึงจะมีรถบรรทุกบริการประชาชน
แมแตโบรชัวรของโรงแรมริมปาวเขาก็ใชขอความวาหองสะอาด เรียบรอยนาอยู
แตเทศบาลทําโบรชัวรชึ้แจงการกูเงินเพื่อซื้อรถบรรทุก อยางที่ทานธนัทไดเอยไป
แลววา ไมใชวาเราไมให ทานไปดูแผนสามปที่แลว ทานขอซื้อ 1 – 2 คัน ผมวา
ในแผนมีคันเดียว ทานรองอภิวัฒนยังบอกอยูวาครุภัณฑขอซื้อไดแลวทานทําแผน
เขามาทําไมวันนี้อีก ทานชี้แจงเขามาเพิ่มเติมทําไมในแผนฉบับนี้ ทําไมวันนี้ทํามา
ถูกตอง ทําไมไมทําวันนั้นผมจะไดยกมือให ทานทําผิดแลวไมยอมรับผิด ทาน
บอกซื้อได ผมถามทานตอนที่ผมไปเขาหองน้ํากลับมา วาทานยังไมชี้แจงเรื่องแผน
ทานกลับบอกวาชี้แจงไปแลวตอนที่ผมไปเขาหองน้ํา ครุภัณฑซื้อไดแลวทําไมไมซื้อ
ทานทําแผนเขามาทําไม แผนมีไวเพื่อบริหารงานสี่ปตอไปเราจะทําอะไรบาง วัน
ไหนที่แผนไมมีทานทําเพิ่มเติมเขามาเลย สภาแหงนี้คงไมใจดํากับทานแนนอน
ผมไดโบรชัวรมาจากจ.ขอนแกน เขาบอกวาทําไมเทศบาลทําแบบนี้ ถาทําเกี่ยวกับ
เรื่องเมืองนาอยูอยางยั่งยืนถึงจะถูก บอกไดอยางไรวาชวยดวยทําอยางไรถึงจะมี
รถบรรทุ กมาบริการประชาชนมันเดือนรอนขนาดนั้น เลยหรือครับ สว นสํานัก
การศึ กษาทานบอกวาเขาไมอยากไดร ถ จางเหมาเอาก็ได รถเทศบาลถาไมมี
ทําไมไมไปจางเหมาเอา เรามีเงิ นจางเหมาอยูทําไมไมทํา ทําไมตองบอกวาขอ
รถบรรทุกใหเรา วันนี้ไฟฟาดับ ถนนชํารุด ตนไมลม น้ําทวม งานบุญหรืองาน
โรงเรียน รอไมไดจําเปนตองซื้อเพิ่ม ผมวาเรื่องนี้ไมใชแนวความคิดของผอ.สํานัก
การช าง เปน ความคิดของใครก็ไมทราบผมหาตน ตออยูวามาจากไหนจะไดไป
ฟองรองถูก เอาไปกรุงเทพก็อายเขา เอาไปที่ไหนก็อายเขา ไมมีเทศบาลไหนทํา
แบบนี้ผมกลาพูดไดเลยวามีเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงเดียว ทําประจานเทศบาลก็
เทากับประจานผมดวย รถขยะเราเกาขนาดไหน งบประมาณซอมเราก็มีทุกป
เอารถเกาไปรานเคาะพนสี บอกเลยวาจะเปลี่ยนอะไร อยางไร เขาอยากไดเงิน
เราอยูแลว ถากระบะไมมีไปทําที่บานโพนทองมีเยอะเขาทําใหไดหมด ถารถชํารุด
มากขนาดนั้นก็ใหบอกผมไมเกิน 1 เดือนทานก็ไดใชรถ ทานตองคิดใหดีวาทานทํา
หนังสือออกไปอยางนี้ ผอ.สํานักการชางตองรับผิดชอบในโบรชัวรฉบับนี้ คนที่สูง
กวาทานคงไมเดือดรอน ในสวนเรื่องน้ําทวมเมื่อสิ้นเดือนที่ผานกระทบตอความ
เดือดรอนของประชาชน ผมเคยพูดกับทานเรื่องกระทูถาม ทานก็ไมรับกระทูผม
เมื่อเดือนกุมภาพันธ ทานใหเปนกระทูธรรมดา ผมบอกวามันจะเกิดความเสียหาย
กับ เทศบาลพอผมจะถามเมื่ อ เช าท า นก็ ไ ม ใ ห ผ มถาม ผมถามว า ใครออกแบบ
ททท. ใหงบมา 15 ลานบาท เทศบาลออกแบบแลวรับผิดชอบหรือไม ทอระบาย
น้ําเคยมีทอหนึ่ง 5 รูแลวเปนฝายระบายน้ําก็ไมมี ตอนนี้มีเพียงรูเดียว พอน้ําเออ
ไมมีรองระบายน้ําก็ไปทวมทุงสระ ริมแกงและออกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ผมดูน้ําในวันนั้นปรากฏวาเปนแองน้ําทวมทางนั้นแลวลงมาทางหลังวัดสวางเขา
ชุมชนทุงสระบานของคุณปรียาพันธ พูลพัฒน ไดรับความเสียหาย เขาบอกวาไม
กลาออกจากบานเลยแมแตประตูบานเขาก็โดนน้ําซัด น้ําแรงมากชวงนั้นจนทาง
มูลนิธิเต็กกาก็ไมกลาเอาของเขาไปชวยเหลือตองใชเรือที่มีเครื่องยนตถึงจะไปได
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สวรรค ซอยน้ําทิพยและออกไปทางลําปาวแทนที่จะระบายออกมาชวงหนึ่งตอง
ระบายน้ํา 4 ชองทาง ที่ทานสมศักดิ์เคยทําไวตองยกยองทานวาการระบายน้ําแกง
ดอนกลางตองผานตรงนี้มากอน ผานทอระบายน้ํา 4 – 5 ทอและลงไปฝายเมื่อ
ผ า นฝ า ยจะมาลงชว งขางบอบํา บัดน้ําเสีย ของเราและลงลําน้ํา ปาว จะไมทว ม
หมูบานริมแกงและหมูบานเมืองใหม ถามีการระบายน้ําที่ถูกตองแบบนั้น ผมขอ
ฝากสํานักการชางดวยวาเวลาออกแบบทานตองกําชับชางของเรา เวลาทําอยาไป
นั่งเขียนที่บานใหมาทําที่เทศบาล ชองน้ําแทนที่จะออก 5 ชองแตกลับออกไดชอง
เดียวน้ําจึงทะลักออกมา ผมไดเรียนทานไปแลวเมื่อสักครูวาใหทานทํางบประมาณ
ใหม แกไขปญหาน้ําทวมใหมโดยทําชองระบายน้ําใหดีเสนอผูบริหารแลวเอาเขา
สภา เปนความสูญเสียและความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ความจริงทาน
ผูบริหารตองมารับผิดชอบในเรื่องนี้ ผมพูดไดเลยวาการทําทางจักรยานเปนการ
บริ ห ารงานที่ ผิด พลาดของผูบ ริห าร เงิ น 15 ลานบาททานได อะไร ไดค วาม
เดือดรอนของพี่นองประชาชนปนี้ 1,000 กวาชีวิต 700 กวาครอบครัว ไมมี
การเตือนภัย ไมมีการเตรียมพรอม มีแตออกไปเอาหนาเอาของไปใหเขา หลังน้ํา
ลดแลวมีการเยียวยาอะไรเขาบาง มีแตทิ้งสิ่งของตางๆกลายเปนขยะจํานวนมาก
แลวยังใหสัมภาษณอีกวา 40 ปเทศบาลไมเคยมีน้ําทวมกลับไปโทษพายุ ผมจะคอย
ดูในเดือนกุมภาพันธเวลาน้ําหลากลงมาทางจักรยานที่ทานทําเกิดความเสียหายตอ
พี่นองประชาชนหรือไม ผมเตือนทานแลววาการออกแบบใหทําแบบเดิมน้ําถึงจะ
ระบายได แตออกแบบมาอยางนี้ประชาชนเดือดรอนใครจะรับผิดชอบ ตองทําให
เหมือนที่ทานสมศักดิ์ทําไว ทานบริหารจัดการน้ําไดดีเยี่ยมนายกยองทานในสมัยที่
ทานไดเปนผูบริหารของเทศบาล ผมอยากฝากสํานักการชางวาการออกแบบตางๆ
ที่เรารวมมือกับจังหวัดขอใหตรวจสอบดูแลใหดีประชาชนจะไดช่ืนใจ ทางระบาย
น้ําที่ไหนมีก็ใหทํา การระบายน้ําที่ ไหนไมมีเ ราก็ ไมตองทําเพื่อทําให สิ่งตางๆใน
เทศบาลเราดีขึ้น ผมมีโอกาสไดพูด ผมก็อยากพูดใหทานประธานฟงวาเหตุผลและ
ความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน สวนที่ดีก็ใหนําไปใชถาอันไหนไมดีก็อยาทํา
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมเห็นดวยกับทานบุญเส็งเปนอยางยิ่ง หากทานทําแบบนั้นจริงๆผมผิดหวังในตัว
ทานมากเพราะผมเคยชมเชยทานมาตลอดทั้ง ผอ.สํานักการสาธารณสุขและผอ.
สํานักการชาง ทานทําไดอยางไร ทานอยากไดทานก็พูดดวยเหตุผลกับสมาชิกเขา
ก็ไมไดใจรายขนาดนั้น นาผิดหวังจริงๆที่ไปประจานเทศบาลของตนเอง ถาผมเปน
นายกฯผมจะยายทานเลยถาทําแบบนั้นจริงๆ คุณมีสิทธิอะไรที่จะมาประจานที่
ทํ า งานของตนเอง ท านต อ งรั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ของท า น ถ า ไม ไ ด ก็ ใ ห ทํ า อย า ง
พอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทานก็ตรัสอยูเสมอวาใหเราทํา
แบบพอเพียง ผมเปน สท. มาเปนสิบๆปประชาชนเขาไมไดเดือดรอนอะไร แลว
ตัวทานเดือดรอนอะไร ทานมีหนาที่ทํางานใหเขา กินเงินเดือนเขาถาประชาชน
โวยวายก็อีกเรื่องหนึ่ง
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณครับ ขอใหทานพูดกับผมครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมชมเชยทานมาตั้งนาน เรื่องสนามกีฬาผมวาจะเอาไป

ฟอง สตง. ผมยังไมทําเลยทั้งๆที่เรื่องสนามกีฬามันชัดเจน เราอยูรวมกันตองให
เกียรติ ซึ่งกัน และกั น ผมบอกแลวว าอยากไดรถกี่คันผมก็ให ผมยินดีส นับสนุ น
เพราะไดมาแลวเปนประโยชนกับบานเมืองและพี่นองประชาชน ผมรูถาทานขอมา
ทางสภาตองผานอยูแลว ผมดีใจแตผมเปนฝายคาน ถาใหผมไปสนับสนุนเขาคง
ตอวาผมได
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณคงอภิปรายพอสมควรแลวครับ มีทานสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักการชางผมดู
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ป 2560 ตั้งไว 23 ลานบาทเศษ ปนี้เขาใจ
วางบที่เพิ่มมาเปนงบของสํานักการศึกษา แตปนี้ผมดูงบแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธาลดลงประมาณ 2 ลานบาทเศษ เปน 21 ลานบาทเศษ ไมทราบวาเราไม
มี อ ะไรจะทํ า หรื อ อย า งไร เช น เขต 1 ผมดู แ ล ว ในแผนได 2 โครงการ เป น
โครงการที่ทานสิทธิภรณยื่นกระทูและชุมชนทาสินคา ไมทราบวาปนี้เราไมไดนํา
คณะกรรมการชุมชนไปจัดทําแผนแตผมทราบวากองสวัสดิการออกไปประชุมตาม
ชุมชนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีหลายชุมชนที่
ฝากผมมาและไมมีตรงนี้ ผมเสียดายและย้ํากับประธานชุมชนเขต 1 หลายๆทาน
เชน ชุมชนวัดใต ชุมชนแกงสําโรงซอยเขาไปทางบานพี่นางทะลุออกมาแถวๆราน
ปายเขาเคยขอรองระบายน้ําซึ่งมันไมตอกัน ซึ่งทานประธานชุมชนไดเสนอมา
แลวแตก็ไมไดหรืออยางไร ผมก็บอกวาใหเสนอเขามาอีกเพราะแผนที่ทําไปเปน
ความเดือดรอนที่พี่นองไดไปรวมคิดรวมทํา สิ่งที่เทศบาลเราไดไปทํามาไดมีสวน
รวมของพี่นองประชาชน แตการมีสวนรวมประชาชนบางครั้งสิ่งที่เขาอยากไดไม
ปรากฏในแผน เขาก็บอกวาทาน สท. เปนมาจนครบวาระและตออีก 2 ป แลวก็
ยังไมเห็นไดอยู ผมก็บอกวาใหประธานชุมชนทําแผนเขาไปแตพอมาดูแลวก็ไมเห็น
มีในแผน งบประมาณบางปก็เพิ่มบางปก็ลดลง ฝากเอาไวเปนขอคิดผมจะถาม
เรื่องนี้ในชั้นแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ความจริงแลวงบประมาณที่ทํามาเปนสวนที่พี่
นองประชาชนไดรับความสะดวกสบาย ไดรับการตอบสนองถึงปญหาของเขาที่
เกิ ดขึ้ น หลายอยางที่เขาประสบทุกวัน แลว เขาเดือดรอน เรานานๆครั้งไปเห็น
อาจจะวาเขาไมเดือดรอน แตเขาอยูทุกวันเขารูปญหา เรามีนโยบายใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาบริหารบานเมือง อันไหนที่เขาขอไวก็ควรรับไวพิจารณา
และบรรจุไวในแผนอาจเปนแผนสี่ปที่ทําไวเพื่อดึงขึ้นมาทําถาเปนความเดือดรอน
อยางเชนปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นโดยที่เราไมรูตัว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคม มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศ
บัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 กองสวัสดิการสังคม หนา 194 หมวด
ค า ใช ส อย คาถ ายเอกสาร ป 2560 ตั้งไว 20,000 บาท ป 2561 ตั้ งไว

-5030,000 บาท หนา 197 งบลงทุน หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 1.
โครงการปรับปรุงและตอเติมที่ทําการชุมชนวัดหอไตรปฏการาม ตั้งไว 130,000
บาท เปนโครงการที่ดีมีการปรับปรุงใหดีขึ้นและอีกอยางหนึ่งตองขอขอบคุณทางวัด
ที่ใหเราใชสถานที่เปนศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในชวงน้ําทวม 2. โครงการ
ปรั บ ปรุ งซอมแซมศาลาเฉลิมพระเกีย รติชุมชนบุญกวาง ตั้งไว 90,000 บาท
ต อ งขอขอบพระคุ ณ ที่ ทํ า ให ชุ ม ชนบุ ญ กว า งดี ขึ้ น ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เครื่องพิมพดีด ทางกองสวัสดิการขอมาไมเปนไร คุรภัณฑสํานักงาน คาซื้อโตะ
เหล็ ก ค าซื้อเกาอี้บุน วมพนักพิ งมีลอหมุน เราสนับ สนุน ได หน า 200 งบเงิ น
อุดหนุน เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ ตั้งไว 50,000 บาท ผมเปนหวงเพราะเราเคย
สนับสนุนกลุมอาชีพหลายกลุมแตไมคอยไดผลเทาไหร สวนใหญใหไปแลวหายไป
เลยสิ่งที่จะไดกลับคืนมานั้นยาก เงินสนับสนุนสมาคมตางๆเชน สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ตั้งไว 50,000 บาท สมาคมคนตาบอด 20,000 บาท และอุดหนุน
โรงเรียนผูสูงอายุอีก 100,000 บาท หนา 198 งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน งบดําเนินการ ขอ 1.18 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุ ม ชน ป 2560 ตั้ ง ไว 100,000 บาท ป 2561 ตั้ ง ไว
100,000 บาท ทานประธานทราบหรือไมวาในการเลือกประธานชุมชนของป
2560 ทํ า ใหป ระชาชนได รับ ความเดือดรอนและเสีย ใจกับ ชุ มชนต างๆที่คณะ
ผูบริหาร บริหารงานที่ผิดพลาด ทานรูอยูแลววาสมัยนี้เปนสมัยของ คสช. เขา
อยากใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีกัน ไมใหเกิดความแตกแยกจนออกคําสั่งมา
ไมรูกี่ฉบับ บางฉบับก็บอกชุมนุมกันไดไมเกิน 7 คนบางฉบับก็บอกใหสมัครสมาน
สามัคคีกันแตคณะผูบริหารชุดนี้บริหารงานผิดพลาด หากทานไมแนใจวาสิ่งไหนที่
ท า นทํ า ไปจะถู กหรื อผิ ดทํ า ไมไมห ารื อ ก อ น ชุม ชนต า งๆ 36 ชุ ม ชนเกิ ด ความ
ระส่ําระสาย บางชุมชนพูดกันไดบางชุมชนพูดกันไมไดตองไปสมัครประธานชุมชน
มีการหาเสียงทานประธานก็คงเห็น บางคนก็ไปขายไกในเลาเพื่อจะมาลงสมัคร
ประธานชุมชน บางคนเปนพี่นองก็ทะเลาะกัน บานเลขที่เดียวกันลงสมัครแขงขัน
กัน แตกแยกจนกระทั่งตอนนี้ยังปรองดองกันไมได เงินหาเสียงเขาก็บอกวาจะไป
เอาที่ไหนลงทุนไปแลวหลายหมื่นบาท บางคนทําปายใหญโต บางชุมชนก็แอบให
เงิ น กั น แล ว เงิ น แค 100,000 บาท เพื่ อ เลื อ กประธานชุ ม ชนแต ก ลั บ ทํ า ให
ประชาชนเดือดรอน ถาไมแนใจก็ควรหารือไปที่จังหวัดถาผูวาฯอนุญาตเราก็ทําได
ไมผิดกฏหมายแตนี่เราขัดคําสั่ง คสช. จนทาง กอรมน. มีหนังสือยับยั้งมาทานถึง
ประกาศยกเลิกการเลือกตั้งประธานชุมชน ไมอยางนั้นทานก็ตองเลือกประธาน
ชุมชน เกิดความเสียหายใหกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปน
อยางมาก ทานจะรับผิดชอบหรือไม ทานคงไมรับผิดชอบถาเปนตางประเทศเขา
ลาออกไปแลว เพราะฉะนั้นโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน ผมไมอยากใหมีบรรจุ
ไว ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณป นี้ ตามหลั ก น า จะตั้ ง ไว สั ก นิ ด หน อ ยหากมี ก าร
คั ด เลื อ กจริ ง ก็ โ อนจากส ว นอื่ น มาได โครงการนี้ ผ มไม เ ห็ น ชอบ ขอฝากท า น
ประธานสภาดว ยว าสิ่ ง ไหนที่ จ ะทํ าใหกั บ พี่ นอ งประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุเกิดความเดือดรอนก็อยาทําเพราะผมไมอยากใหเกิดขึ้น หนวยงานตางๆ
เขาดูอยูวาเราทําอะไรบาง ดีหรือไมดี ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม

หรือไมเชิญครับ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนแรกผมอยาก
นั่งฟงเฉยๆแตดูแลวรูสึกวาจะไรสาระมากขึ้นเรื่อยๆ ผมอยากเรียนในสวนที่มีสาระ
เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชน วาระของประธานชุมชนมีกําหนดวาระที่แนนอน
งบประมาณเราตั้งไวแลว เมื่อหมดวาระในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ในระเบียบ
วาระบอกวาผูบริหารสามารถที่จะใหรักษาการและกําหนดวันที่เหมาะสมถามีเหตุ
อันสมควร ในชว งวั นที่ 8 เมษายน เป นช วงที่มีเทศกาลสงกรานตและตองให
ประธานชุมชนไดดําเนินกิจกรรม จึงไดบอกวาเลื่อนออกไปกอนและหลังสงกรานต
คอยมาคุยกัน เมื่อหลังสงกรานตเสร็จผมก็นําเรื่องเขามาคุยในที่ประชุมวาจะมีการ
เลือกตั้งหรือไม ในที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชน มีรายงานการประชุมเขา
บอกว า ถึ ง อย า งไรก็ ต อ งเลื อ กก็ ทํา ไป งบประมาณก็ ตั้ งไว แ ล ว นั่ น คื อ ความ
ตองการของที่ประชุมและที่อางวา คสช. หามไมใหเลือกประธานชุมชนคําสั่งตัวนั้น
อยูไหน ถาไมมีก็ถือวาทานพูดเท็จและตองรับผิดชอบในคําพูด ถาพูดเท็จทานตอง
ลาออกเช น กัน ไมทราบวาผูพู ดรูห รือไมวาประธานชุมชนทํา หนาที่เหมือนกั บ
ผู ใ หญ บ า น เวลาผู ใ หญ บ า นลาออกหรื อถู ก ไล อ อกเขาก็ ยั งเลื อ กกั น อยู ไม ไ ด
แตกตางในเมื่อผูใหญบานเขาก็เลือกทําไมประธานชุมชนถึงไมเลือก เมื่อที่ประชุมมี
มติใหเลือกเราจึงไดเปดรับสมัคร กําหนดวันเลือกตั้งมีแนนอน แตทาง กอรมน.
เขาโทรมาประสานวาทานนายกฯใหเลือก ไมมีเหตุผลอะไรที่ไมใหเลือก ผมตองมี
เหตุ ผ ลที่จ ะไมใหเลือกถึงจะถูกตอง ถาผมไมใหเลือกผมผิด เมื่อเปดรับ สมัคร
ปรากฏวามี 18 ชุมชนที่มีคนสมัครแขงขันและอีก 18 ชุมชนที่ไมมีคนลงสมัคร
แข ง ขั น กั น ถ า ผมยกเลิ ก ก็ ผิ ด อี ก ผมไม ไ ด ย กเลิ ก ผู ส มั ค รยั ง มี คุ ณ สมบั ติ
เหมื อ นเดิ ม แต เ ลื่อ นวัน เลือ กตั้ ง ไปอยา งไม มี กํา หนดจนกวา ทาง คสช.และทาง
กอรมน. เห็ น สมควรที่ จ ะให มี ก ารเลื อ กตั้ ง แล ว ที่ ท า นพู ด ว า ผู บ ริ ห ารผิ ด ต อ ง
รับผิดชอบในคําพูดดวย อยาพูดแตเรื่องไรสาระ ถาทานพูดไมจริงทานกลาลาออก
หรือไม สิ่งที่พูดถาทําใหผมเสียหายก็ไมเปนไร ยังมีศาลที่จะขอความเปนธรรมได
ขอชี้แจงวาสิ่งที่ทําหากไมใหมีการเลือกตั้งผมผิด แตการที่ใหมีการเลือกตั้งผมทํา
ตามระเบียบและกฏเกณฑที่กําหนดไว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมพูด
ในสภาผมต อ งรั บ ผิ ด ชอบคํ า พู ด ของผม ท า นพู ด ออกมาได อ ย า งไรว า ไร ส าระ
ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนเขาพรอมที่จะเลือกตั้งอยูแลวแตพอมีหนังสือขอความรวมมือ
วามันจะเกิดความไมสามัคคีกัน ทานทําไมไมสั่ง สั่งไปเลยเลือกตั้งเลย ถูกตอง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานบุญเส็งครับ ผมขอชี้แจงสักนิดหนึ่งวาการอภิปรายดวยอารมณ
ก็ถือวาผิดขอบังคับเชนเดียวกัน ขอใหทานอภิปรายดวยความสุขุมรอบครอบครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ทางกองกําลังมีหนังสือเตือนมา บอกใหชะลอไวกอน ให
ประธานชุมชนปฏิบัติการไปกอน ถานายกแนจริงและไมผิดก็สั่งใหมีการเลือกตั้งไป
ไมตองสั่งประกาศยกเลิก ถาทานทําถูกแลวจะกลัวอะไร ผมทําถูกกฏหมายผมก็
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เขาคงไมยกเลิก ไมชะลอครับ ผมพูดในที่ประชุมแหงนี้ผมตองรับผิดชอบในคําพูด
ของผม ผมบอกวาทานบริหารงานผิดพลาดแลวเมื่อสักครูทานก็บอกวาเปนเรื่องไร
สาระ ทานประธานฟงแลวเปนอยางไร เรื่องไรสาระประชาชน ชุมชน ประธาน
ชุมชนเขาเดือดรอน เขาใชเงินตัวเองเพื่อไปหาเสียงใหตัวเองไดเปนประธานชุมชน
เขาไมมีเงินเดือน เขามาพูดกับผมหลายชุมชนวาเขาเดือดรอน ผมก็ไดแตบอกเขา
ว า เขาให ช ะลอก็ ต อ งชะลอไว กอ นจนกว า จะมีป ระกาศเลื อ กตั้ ง ท า นค อ ยไปลง
เลือกตั้งใหม สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไมใชสิ่งที่ไรสาระ สิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดและไม
ดีเราก็ตองปรับปรุง ไมใชมาบอกวาการพูดทั้งหมดเปนคําพูดไรสาระเพราะคํานั้น
หมายถึงวาไมมีคําพูดไหนที่เปนความจริง ผมสงสารเขาที่ไมมีเงินเดือนแลวยังตอง
มาออกเงินสวนตัวเพื่อจะไดมาเปนประธานชุมชน การที่ทานบอกวาผูใหญบานเขา
ก็มีการเลื อกตั้ง ทําไมทานไมเลือก ทานชะลอทําไม ทําไมไมทําเลยถึงจะถู ก
กฏหมาย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตทานบุญเส็งครับ ประเด็นที่เราอภิปรายอยูในขณะนี้คง
พอสมควรแลวครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสรุปในเทศบัญญัติงบประมาณครับ การที่ผมไดอานเทศ
บัญญัติตลอด 2 วัน 2 คืน ก็เพื่อการบริหารงานของเทศบาลและเพื่อประโยชนของ
พี่นองประชาชนและหนวยงานภาครัฐของเราจะไดดีขึ้น ผมไดสรุปคาถายเอกสาร
ทั้งหมดทุกกองฝาย สํานักปลัดเทศบาลใชเงินคาถายเอกสารป 2561 จํานวน
100,000 บาท กองวิชาการ จํานวน 100,000 บาท หนา 130 งานปองกันฯ
20,000 บาท หนา 143 สํานักการศึกษา 5,000 บาท หนา 171 สํานักการ
สาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท หนา 194 กองสวั สดิ การสั งคม จํานวน
30,000 บาท หนา 206 สํานักการชาง จํานวน 100,000 บาท และสํานักการ
คลัง 40,000 บาท สรุปคาถายเอกสารในป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 465,000
บาท ซึ่งกระผมคิดวาเปนการสูญเสียของเทศบาล ผมอยากเสนอทานประธานสภา
วาเงินจํานวนนี้นาจะมีโครงการหรือแผนงานซื้อเครื่องถายเอกสารใหกับกองฝาย
ตางๆ ผมคิดวาเงินจํานวนนี้สามารถซื้อเครื่องถายเอกสารไดจํานวน 4 เครื่อง ผม
คิดวาคุมในเงิน 465,000 บาท ซึ่งลูกชายของกระผมก็เคยถายเอกสารที่บานแต
ถาดูความคุมคาของการลงทุนแลวจะคุมคากับเงิน 465,000 บาท สํานักปลัด
เมื่อสักครูเขาก็บอกวาเงิน 100,000 บาท ยังไมเพียงพอในการถายเอกสาร ถา
เราทําแผนขึ้นมาคาซื้อเครื่องถายเอกสารปละ 2 เครื่อง ผมคิดวาจะเปนประโยชน
กับเทศบาลเรา 1. จะประหยัดคาใชจายไดมาก จะซื้อเพียงแคกระดาษ สวนคา
ซอมแซมก็เปน เรื่องของอนาคตที่จ ะตองมีการดูแลตอไป ในการสรุป ญัตติเทศ
บัญญัติงบรายจายประจําป 2561 กระผมไดอภิปรายมาและไดตั้งขอสังเกตุในการ
ตั้งงบประมาณป 2560 และป 2561 ตางกันถึง 21 ลานบาท การนําเงิน 21
ลานบาทมาบริหารจัดการอยางอื่นก็จะเปนประโยชนกับทางเทศบาลเรา สิ่งตางๆ
ที่ผมไดอภิปรายหรือไดพิจารณาเรื่องงบประมาณตางๆ ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ตอง
ปรับปรุงแกไข ขอฝากทานประธานสภาดวยวาความคิดของผมอาจเปนประโยชน
กับท านประธานสภา ทานคณะผูบริ หารและขาราชการกองฝ ายตางๆเพื่อเป น
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ตอไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครูผมลืมใหทางสํานักการชางชี้แจง ทานผอ.ภาณุเดชมีอะไร
จะชี้แจงหรือไม เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อสักครูคงเห็น
แลววา ทานพูดเองวาอยางนี้มีสาระ เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดกอนหนานี้ไร
สาระเปรียบเทียบกันใหเห็นไดชัดเจน ผมขอชี้แจงเรื่องการถายเอกสารเขาขอคา
ถายเอกสารมาที่จริงแลวคือคากระดาษรวมกับคาถายเอกสาร ถาเราไปซื้อเครื่อง
ถ า ยเอกสารต อ งบวกค า กระดาษก็ ค งประมาณนี้ ทางสํ า นั ก การคลั ง ที่ เ ป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายเขาคิดคํานวนถึงตนทุนแลวและเปนคนทําเรื่องเสนอขึ้นมา
อยากจะบอกที่ประชุมวาอันไหนคือสาระ ถามีสาระคงไมลุกมาคาน แตถาไรสาระ
ก็คงเกินไปตองขอโทษที่ประชุมดวยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สํานัก
การชาง หมวดคาใชสอย คาจางบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
เดิ ม เรามี อ ยู แล ว 6 คน จ างเพิ่ ม 4 คน เพราะภารกิ จ ของเราในด านการดู แ ล
สวนสาธารณะทั่ว ทั้งเมืองกาฬสิน ธุมีจํานวนมากและยังตองชว ยในเรื่องการจัด
สถานที่ เช น กางเต น ท ข องจั ง หวั ด ค า จ า งเหมาบุ ค คลตามโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานธุรการ จากเดิมมี 1 คน และจางเพิ่ม 1 คน
รวมเปน 2 คน เนื่องจากมีภารกิจของพนักงานคนเกาที่เขาสอบไดที่อื่นเราจึงตอง
ขอเพิ่ม หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของเดิมตั้งไว 1,000,000 บาท ป 2561
ตั้งไว 1,500,000 บาท เพราะในเดือนตุลาคมเราจะมีพิธีถวายดอกไมจันทน ซึ่ง
ในการประดับเมืองจะตองใชวัสดุไฟฟาเปนจํานวนมาก ในสวนวัสดุกอสรางเราตั้ง
ไว เ ท า เดิ ม 3,000,000 บาท วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง ป 2560 ตั้ ง ไว
300,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 550,000 บาท เพราะทางสํานักการชางไดรับ
โอนรถแม็คโคร จํานวน 1 คัน จากสํานักการสาธารณสุข จะตองตั้งเผื่อไวเพื่อ
ซอมแซมและบํารุงรักษา และรถของเรามีอายุการใชงานนานพอสมควรทางเราก็
พยายามซอมและปรับปรุงเพื่อบริการพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรื่องวัสดุ เครื่องแต งกายที่เพิ่ มขึ้น อีก 70,000 บาท เราจะจัด ซื้อชุดปฏิบัติงาน
ภาคสนามเพราะมีพนักงานประมาณ 80 ทาน และจัดซื้อหมวกนิรภัยเพื่อปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ ใ นการดํ า เนิ น งานภาคสนามจะช ว ยสะท อ นแสงเป น การสร า งความ
ปลอดภัยใหกับพนักงานที่ทํางานภาคสนาม ในเรื่องการขยายเขตไฟฟาและประปา
ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเชิญผอ.วรวิทย ภูอวดครับ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายผอ.วรวิทย ภูอวด สําหรับกองสวัสดิการ เรื่องคาถายเอกสาร
ภารกิจของแตละสวนการงานของกองสวัสดิการสังคมมีภารกิจเพิ่มขึ้นและมีการ
ประเมิ น รวมทั้ ง ประชาชน ชุ ม ชนมาขอเอกสารต า งๆเราก็ ต อ งถ า ยเพิ่ ม ให
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ที่วาดวยการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เราตองดําเนินการตามระเบียบโดยเราได
ดําเนินการไปตามขั้นตอนพอถึงขั้นตอนการรับสมัครเสร็จแลวถึงไดมีหนังสือมาขอ
ความรวมมือใหชะลอการเลือกตั้งเราจึงไดใหความรวมมือ ในสวนที่วาประชาชน
เดือดรอน เรื่องนี้เปนมติของที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเราไดหารือแลววา
จะมีการเลือกตั้งโดยมีมติเห็นชอบในการจัดการเลือกตั้ง สวนที่ทานวาประชาชน
เดื อ ดร อ นนั่ น คื อ จิ ต อาสาที่ จ ะเข า มาทํ า หน า ที่ ต รงนี้ เ พราะไม มี ค า ตอบแทน
ค า ใช จ า ยในการทํ า ป า ยเราไม ไ ด กํ า หนดกฏเกณฑ ว า จะต อ งทํ า ขนาดเท า ไหร
คาใชจายในสวนนี้แลวแตความพอใจของแตละคนที่จะดําเนินการ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนสถานธนานุบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผม
มีขอซักถามทางสถานธนานุบาลวา ปจจุบันการรับจํานําทองคําเราไดมีการประมูล
หรือไม และสิ่งของตางๆไดมีการประมูลหรือไม ประมูลวันไหน และบางเรื่องที่
ผมแนะนํ าการบริหารงานตางๆที่เปน ประโยชน บางครั้งผมอาจพูดเขาใจบาง
หรือไมเขาใจบาง สิ่งไหนที่ผมถามก็ใหทานตอบ สิ่งไหนที่ผมไมไดถามทานก็ไม
ตองตอบผมไมไดวาอะไร สวนเรื่องกฏระเบียบทานบอกวาทางโรงรับจํานํามีกฏ
ระเบี ยบที่ชัดเจนอยูแลววาจะรับจํานําไดไมเกิน 100,000 บาท ตองใหทาน
นายกฯอนุมัติ ผมคิดวาเรื่องนี้เขาอาจปรับเปลี่ยนได ประชาชนหรือนายทุนที่ผม
พูดมา กรณีของผม สมมุติวานายทุนไปรับจํานําทองอยูที่บอนหรือที่อื่นๆที่เขา
เดือดรอนเงินและตองการเงินเขาก็จะเอาทองมาจําและมีการใหดอกเบี้ย 5 – 10
บาท สมมุติวาทองคําหนักประมาณ 20 บาท ราคาก็ประมาณ 400,000 บาท
ผมเปนนายทุนผมตองการเงินไปหมุน ผมก็เอาไปจํานําที่โรงรับจํานํา ซึ่งระเบียบ
บอกวาจํานําไดไมเกิน 100,000 บาท เขาก็สามารถซิกแซกได อยางกรณีผมเอา
ไปจํ า เขาจําผม 5 บาท ผมเอาไปจําที่โ รงรับ จํานํา 50 สตางค วัน นี้ผ มไปจํา
100,000 บาท ชั่ ว โมงต อ ไปผมให ภ รรยา ลู ก หรื อ ลู ก น อ งผมไปจํ า ก็ ไ ด เ งิ น
400,000 บาท ผมก็สามารถเอามาเปนทุนตอได ผมถึงบอกวาผมเปนหวง ผม
ใหคําแนะนําตามประสบการณที่ผมเคยเห็นมาวาเขาอาจมีการซูเอี๋ยกันได ผมไมได
วาของเรา ถาของเราเปนแบบนั้นผมไมปลอยไวถึงทุกวันนี้ ที่ผานมาผมใหการ
สนับสนุนมาโดยตลอด ทําเรื่องขอเขามา 20 – 30 ลานก็ให วันนั้นที่ผมพูดเงิน
มากหรือนอยมันขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ ถาเปนผม 20 – 30 ลานบาทผมก็
พอ อยางกรณีชาวบานสวนมากเขาไมมีทองคํา สวนมากก็ 50 สตางคหรือ 1
สลึง เขาอาจเอาไปจํากับพี่นองเพื่อนฝูงเขา แตผมเปนหวงพวกนายทุนที่เขามีทอง
จํานวนมาก เราไมรูหรอกที่ทานบอกวาเขาทําแบบนั้นไมได จะทําไมไดไดอยางไร
และอีกอยางผมไมอยากใหใชคําวาการชวยเหลือ คําวาชวยเหลือ คือ กรณีทาน
นายกฯหรือพวกเราไปแบกสิ่งของชวยชาวบานถึงจะเปนการชวยเหลือ สวนกรณี
ของโรงรับจํานําเขาเดือดรอน 100 คนแตไมมีของไปจํานําเราชวยเขาไดหรือไม
เราก็ตองชวยเฉพาะคนที่มีของมาจํานํา ประชาชนสวนมากเขาไมมีทองคําที่จะใส
5 – 10 บาท นอกเสียจากนายทุน และรานทองเขาอาจซิกแซกกันได ผมเปน
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ผมทํางานที่บริสุทธิ์ ทํางานตามหนาที่เหมือนการเลนกีฬา เราออกมาก็เปนเพื่อน
กันแตลงสนามก็ตองแขงกันใหถึงที่สุด ทานตองเขาใจผมดวย ขอใหทานทําหนาที่
ของทานใหดีที่สุด ถาเงินไมพอประชาชนเขาไมเดือดรอนเพราะเขามีทางเลือก
เยอะครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่องของสถาน
ธนานุบาล จากที่ดูผลการดําเนินการประเภทเงินที่เราไดรับปนี้ ถือวาทางเทศบาล
ประกอบการลงทุนในจุดของสถานธนานุบาลเพื่อที่จะไดเงินมาเปนองคประกอบ
หรือเปนสวนในการพัฒนาเทศบาลเรา ผมดูการดําเนินงานแลวก็มีความกาวหนา
มาโดยตลอด เพิ่มขึ้นทุกปตองขอชมเชยดวย แตที่ผมถามในวันนั้นวาเงินที่เราจาย
ใหกับผูที่เขามาจํานําสิ่งของแตละเดือนไมมีคนมาไถถอนคืนเลยใชหรือไม เงินถึงไม
พอ และทรัพยสินที่เขามาจํานําเมื่อหลุดแลวเราเอามาขาย เชน ขายทอดตลาด
ไมมีเลยใชหรือไม ถึงไดกูเพิ่มทุกป นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยแตผลประกอบการก็ไดผลดี
ทุกป ตองขอชมเชยทานที่ไดชวยทําใหเทศบาลมีงบประมาณในการพัฒนาเทศบาล
ผมอยากฝากวาในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ โดยเฉพาะชวงประสบอุทกภัยจาก
น้ําทวมก็เห็นใจพี่นองประชาชน สิ่งของเครื่องใช เชน เครื่องใชไฟฟาที่ถูกน้ําทวม
ใชการไมไดเลยแตกอนยังมีเงินและสิ่งของเหลานี้ไปจํานําในชวงที่ลูกเปดเรียนหรือ
ลูกเขาทํางานพอจะไดมีเงินประกันใหบาง นาเห็นใจเพราะฉะนั้นในชวงนี้ผมไม
ทราบวาทางโรงรับจํานําไดใหบริการประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ในภาวะ
เศรษฐกิจแบบนี้เงินที่เราอนุญาตใหกูพอหรือไม หรือวาไปอยูตรงจุดไหน อยาก
ฝากดวยวาสิ่งไหนที่พอจะชวยเหลือประชาชนได เปนการแบงเบาภาระ ดูแลคนที่
เขาจนจริงๆก็นาเห็นใจ สุดทายนี้ผมตองขอกราบขอบพระคุณจริงๆที่ใหผมไดมี
สวนชวยใหเทศบาลไดรับงบประมาณในสวนนี้มาเพิ่มเติมในการพัฒนาเทศบาลและ
ตองขอบพระคุณผูจัดการสถานธนานุบาลดวย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสถานธนานุบาลหรือไม เมื่อไมมี
ทานสมาชิกอภิปราย เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สําหรับตัวผมขอ
ชี้แจงเพียงวาตั้งแตเปนนายกฯมาไมเคยอนุมัติใหใครกูเงินเกินกวา 100,000 บาท
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ
อนุญาตครับ ตอนนั้นทานนายกเดินออกไปขางนอก ทานรองปลัดเปนคนบอกวา
ถา 100,000 บาท ตองใหนายกฯเปนผูอนุมัติ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล หมายความวาตามระเบียบถาถึง 100,000 บาท จะตองขออนุญาต
นายกฯ ซึ่ ง ท า นนายกฯก็ บ อกว า ตั้ ง แต เ ป น นายกมาไม เ คยมี ใ ครมาจํ า นํ า ถึ ง
100,000 บาท สรุปแลวก็ไมไดมีการอนุมัติ
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นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมแคจะพูดใหฟงวาถามีคนมาจํานําถึง 100,000 บาท

จะตองใหนายกอนุมัติครับ
นายสมบัติ สันคํา ผูจัดการสถานธนานุบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายสมบัติ สันคํา ผูจัดการสถานธนานุบาล ตามพระราชบัญญัติ
โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 เขาจะใหรายละไมเกิน 100,000 บาท คือ ตั๋ว 1 ใบ
ออกไดไมเกิน 100,000 บาท ถามีเกิน 100,000 บาท ก็ตองทําเรื่องเสนอไป
ใหนายกรับทราบและอนุญาต โรงรับจํานําเราเปนระบบเทศพาณิชย เปนการ
บริการประชาชนเพื่อจะชวยเหลือประชาชน เปนการลดดอกเบี้ยใหกับประชาชนผู
ยากไรและจากการบริการนี้เราจะไดดอกเบี้ยมาบูรณะทองถิ่นและจางพนักงาน
เพราะเราเปนสถานที่ทํางานเลี้ยงตนเอง ที่ทานถามวาเรากูเงินมาแลวเอาเงินไป
ไหนหมด ทานอยาลืมวายิ่งสตอกมากเทาไหรยิ่งมีกําไรมากเทานั้น เหมือนกับการ
ขายของชํา ถาเราไมมีของในรานเราก็ไมรูวาจะไปเอากําไรมาจากไหน เหมือนกับ
เราขายของ เชน ถาของในสตอกหมดหรือเราตองใชเงินไมวาจะเปนคาน้ํา คาไฟ
ทั้ ง หมดก็ อ ยู ในนั้ น แต ถา หมดแล ว เราจะไปเอาเงิ น ที่ ไ หนไปซื้ อ ของมาขายให
ประชาชน สมมุติวาผมกูเงินมา 20 ลาน และผมรับจํานําลูกคามาเรื่อยๆและไม
สามารถที่จะบอกใหลูกคาทุกคนไปไถถอนเพราะเขาก็ตองสงดอกเบี้ย เงินที่เรายึด
มาก็หมดไปเรื่อยเพราะเราจะตองถอนมาเพื่อบริการประชาชน ทอง 20,000
บาท เรารับ 15,000 บาท ไม ขาดทุน ครั บ จะมีเ กณฑรับของเราอยู ทุกๆ 4
เดือนเขาก็ตองสงดอกเบี้ย ถาไมสงเราสามารถบังคับเขาไถถอนได ในเมื่อเขาไมไถ
ถอนและสงดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ สตอกที่เรารับทองมาแลวรวมไวในสตอคเงินที่เรากู
ก็หมด พอหมดแลวครั้งหนาเราก็ตองกูเงินเพื่อบริการประชาชนตอไป ที่ทานถาม
วาเมื่อทองหลุดแลวขายไปไหน เราก็เอาเงินตัวนั้นมาเปนทุนดําเนินการตอวันๆ
สต อคมากเทาไหรก็จะมีกําไรมากเทานั้น ป 2560 เทศบาลได 1,500,000
บาท ป 2561 เทศบาลจะได 1,800,000 บาท และปตอไปถาสตอคยิ่งเยอะมาก
ขึ้น ทานลองสังเกตดู เทศบาลนครเขาได กําไร 200 ล านบาท ถามวา 30 %
เทศบาลนครเขาจะไดเงินเทาไหร นี่คือผลประโยชนที่ทางเทศบาลจะไดรับ ทาง
คณะผูบริหารและสมาชิกทุกทานก็จะมีหนามีตาตอประชาชนที่ไดชวยเหลือพี่นอง
ประชาชน เรื่องน้ําทวมก็เคยมีในปที่แลวทาง จสท. เขาก็จะลดดอกเบี้ยหรือยืด
ระยะเวลาไปอีกเดือนหนึ่งเพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน เราทําตามระเบียบที่
ทาง จสท.กําหนด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อสักครูที่ผมได
ฟ งจากท า นสิ ทธิภ รณวาถา จะกูเ งิน 100,000 บาท ตองใหน ายกเปน คนเซ็ น
อนุญาต ผมขอเรียนถามทานประธานผานไปยังผจก.สถานธนานุบาลวามีหรือไมที่
จะมีคนเคยมากูถึง 100,000 บาท
นายสมบั ติ สั น คํ า ผู จั ด การสถานธนานุ บ าล มี ค รั บ เพราะทอง 10 บาทเขามาจํ า นํ า ถ า ออกให ก็
150,000 บาท แตเราใหไดแค 100,000 บาท ตามระเบียบขอบังคับภายในตั๋ว
1 ใบ แตถาถามวาบุคคลนั้นจะมาเยอะกวานี้หรือไม เราไมสามารถจะไปตรวจสอบ
วาอันนี้คือทองของใคร ของญาติใคร และไมสามารถจะไปเปดเผยความลับของ
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เพราะเปนสิทธิของเขา ในสวนเรื่องทรัพยหลุดจะมีทุกเดือน ถาถามวาของที่เขา
ประมูลเราจะเปดใหประมูลจนกวาของจะหมด ถาไมมีคนมาเราก็จะปดหอง เรา
จะมีการประกาศใหทราบลวงหนาวามีการจําหนายทรัพยหลุดไมต่ํากวา 3 – 7 วัน
สามารถตรวจสอบไดครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม เชิญทาน
สิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผม
สงสัยวาเรื่องทรัพยหลุดเราสามารถตั้งราคาทองไดอยางไร เราตองไปถามที่ราน
ทองหรือไม วาวันนี้ราคาทองคําเทาไหร เราจะขายเทาไหร ผมเชื่อแนนอนวา
ราคาจะตองตางกันมาก ทานมีวิธีการบริหารอยางไร เชน ถาซื้อทองมาแลวจะ
ขาดทุนทันที ผมเปนหวงทางโรงรับจํานําวามีวิธีการจัดการอยางไรในการประมูล
ถามีการประมูลอีกขอใหเชิญผมดวย เพราะตั้งแตผมเปน สท. มาผมไมเคยเห็นมี
การประมูลทองคําเลยที่โรงรับจํานํา สวนเรื่องตางๆผมมีขอมูลเพราะผูจัดการคน
เกาเขาเปนเพื่อนผม แต ก็เอาไวในใจเพราะสถานธนานุ บาลเปน ของเทศบาลก็
เทากับเปนของผมเหมือนกันมีอะไรก็แนะนํา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานผจก.สมบัติ สันคําชี้แจงเรื่องการประมูลทองคําครับ
นายสมบัติ สันคํา ผูจัดการสถานธนานุบาล ราคาทองคําจะมีสมาคมพอคาทองคํากําหนดราคาในเวลา
09.30 น. เปนราคาทองคําแทง และเขาจะมีหนังสือมาหาผมวาใหขายตามราคา
ที่ ทางชมรมประกาศออกมา เราจะยึดตัว นี้เปน เกณฑ และทํ าตามที่ทาง จสจ.
กําหนดครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม เชิญทานอุทิศ
จําเริญสรรพครับ
นายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมขอ
ตั้งขอสังเกตุและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติสักนิดหนึ่ง ผมเคยเรียน
ถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารเกี่ยวกับความหมายของคําวาเมืองนาอยูคู
ธรรมาภิบาล ไมแนใจวาเปนการประชุมครั้งไหน และทานคณะผูบริหารก็ไดให
เกียรติตอบผมมาวาใหไปดูความหมายจากพจนานุกรม เมื่อผมไปเปดดูความหมาย
ในพจนานุกรมพอสรุปไดวาเมืองนาอยู ตองมีถนนที่สะดวกทั่วถึง มีไฟฟาที่สวาง
ทั่วถึง มีน้ําประปาทั่วถึงและประชาชนมีอาชีพและมีรายได และการดําเนินการจะ
ใชหลักธรรมาภิบาล คือ การมีสวนรวม ซื่อสัตย โปรงใส นี่คือความหมายที่ผม
สรุ ป มา วิ สั ย ทั ศ น นี้ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ได คื อ ได มี ผู เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งการ
วางแผน คือ มิสเตอรฮาพ ผูเชี่ยวชาญจากประเทศฮอนแลนด ไดใหแนวคิดไววา
แนวคิดจะประสบผมสําเร็จได แผนหรืองบประมาณ โครงการที่วางแผนไว ซึ่ง
ตอนนี้ก็หมายถึงเทศบัญญัติของเราโครงการหรืองบประมาณที่ใชอยางนอยจะตอง
กึ่งหนึ่งของงบประมาณในการดําเนินการนั่นคือ 50 % จากที่ผมตั้งขอสังเกตุใน
รางเทศบัญญัติ งบประมาณที่จะใชในการดําเนินการที่จะใหบรรลุวิสัยทัศนนี้ สวน
ใหญแลวแตละกองฝายยังไมถึง 50 % สรุปได ดังนี้ กองสวัสดิการสังคม ใช
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ดําเนินการ 32 % สํานักการสาธารณสุข 38 % สํานักปลัดเทศบาล 8 % เทศกิจ
23 % สํานักการชาง 21 % ถารวมกับเงินอุดหนุน 34 % สํานักการศึกษาเกิน
ครึ่งหนึ่งอยูที่ 57 % กองวิชาการ 17 % นี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียนทานประธาน
ผานไปยังคณะผูบริหารในการวางแผนหรือรางเทศบัญญัติ ถาจะใหวิสัยทัศนบรรลุ
เปาหมายก็ควรตั้งงบประมาณที่จะพัฒนาชุมชนใหถึงมือชุมชนอยางนอย 50 % ที่
ผานมานี้ สวนใหญอยางที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปแลววาเอาไปใช
สวนไหนบาง เชน ซื้อโตะ แอร ฯลฯ ภายในสํานักกองซึ่งยังไมถึงประชาชน 50 %
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยากถามทานอุทิศ
วา คําวา 50 % จาก 100 คืออะไร สิ่งที่ทานคํานวนวาแตละกองฝายได 20 ,
30 ที่ พูดเมื่อสักครู ไดรวมถึงโครงการและงบประมาณที่เราไปขอรับ จากสว น
ราชการอื่นหรือไม ถาหากรวมแลวไมถึงคอยมาวากันอีกครั้งหนึ่ง ทานตองตอบให
ไดวา 100 มาจากอะไร ทานถึงจะมีหลักในการคํานวนคา 50 % แลวคนที่บอก
วาเปน 50 % เปนใคร มีงานวิจัยอางอิงไดมากนอยแคไหน ขอจํากัดของคนที่
พูดกับขอจํากัดของเมืองไทยเหมือนกันหรือไม เงินของเทศบาลเราจัดเก็บเองควร
เปนกี่เปอรเซ็นต เงินที่รัฐอุดหนุนมาใหควรเปนเทาไหร และการที่รัฐไมไดจายเงิน
อุดหนุนมาตามที่รัฐประกาศเอาไว จะถือวาเปนผลของอะไร มีปจจัยและตัวแปร
หลายอยางที่จะทําใหถึง 50 % หรือไม ผมฝากใหไปศึกษาตอดีกวาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานอุทิศ จําเริญสรรพครับ
นายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากที่
ท า นคณะผูบ ริห ารไดเสนอแนะว ามิส เตอรฮาฟ คนนั้น ไดผานการวิจัย หรือเป น
นักวิจัยหรือไม เขาเปนผูเชี่ยวชาญที่เคยมาทํางานที่โครงการสหภาพยุโรป นั่น
แสดงวาเขาผานกระบวนการวางแผนมาถึงไดเปนผูเชี่ยวชาญ และเขาทํางานตรงนี้
มา 20 ป ในสวนงบที่คํานวณไว 20 % จาก 100 % มาจากสวนไหน ผมดูจาก
เทศบัญญัติในปนี้ งบดําเนินการทั้งหมดและดูจากโครงการที่ถึงประชาชนโดยตรง
ไมเกี่ยวกับโครงการซื้อคอมพิวเตอร โตะ ผมคิดออกมาเปนเปอรเซ็นต ที่ผมคิด
ในการดํา เนิน การ คือ งบดําเนิน การที่ทานเขีย นมาในเทศบัญ ญัติตรงนี้ทั้งหมด
สมมุติวา 2,000,000 บาท แลวผมก็ดูในโครงการที่ทานเขียนวา เปนโครงการที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาประชาชนและผมก็ ไ ด เ งิ น จํ า นวนนั้ น ออกมาและคิ ด เป น
เปอรเซ็นต ผมคิดจากงบดําเนินการครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเรียนทานประธานและที่ประชุมวาสิ่งที่ทานพูดถึงทาน
บอกวาเปนงานวิจัยจากยุโรป แนนอนใชกับเมืองไทยไมได ประการที่ 2 ทานบอก
ว า เอาเฉพาะที่ อ ยู ใ นเทศบั ญ ญั ติ ท า นไม ไ ด ร วมถึ ง โครงการที่ เ ราประสาน
งบประมาณจากสวนอื่นเขามา ขอมูลของทานยังใชไมได ขอจํากัดของยุโรปและ
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ใชกับประเทศไทย ผมถึงบอกใหทานศึกษาเรื่องนี้ตอครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมี
ทานสมาชิกอภิปราย ผมขอปดการอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ 76 กอนลงมติทุกครั้งใหประธานสภา
ทองถิ่นตรวจสอบวามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนองคประชุมจะทําการลงมติ
ใดๆไมได ผมขอใหทางเลขานุการสภาไดนับจํานวนสมาชิกในหองประชุมดวยครับ
สมาชิกในหองประชุมมีทั้งหมด 13 ทาน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุมครับ
ผมขอถามมติท่ีประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให
รับหลักการ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 8 ทาน) 8 เสียง ไมเห็นชอบ
- ไมมี - (งดออกเสียงจํานวน 5 ทาน) 5 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน
ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน ถือวาทานสมาชิกไดรับหลักการในวาระที่ 1 ตอไป
เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงขอกฎหมายใน
การเลือกใหสมาชิกไดรับทราบ ขอเชิญครับ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน ขอ 105
ภายใตข อบั งคั บ ข อ 103 และข อ 104 (2) (3) สภาท องถิ่ น มีอํ านาจเลื อ ก
สมาชิกทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา
ท องถิ่ น ชุ ดต างๆ ตามความจําเปน แก กิจ การในหนาที่ ของสภาทอ งถิ่น และข อ
107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นแลว แตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผู
เสนอไม ตอ งมีผูรับ รอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโ ดยไม จํากัดจํานวน เวน แต ที่
ประชุมมีมติเ ปนอยางอื่น และให นําวิ ธีการเลือกตามข อ 12 มาใชบั งคับ โดย
อนุโลม ขอ 12 ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกตาม
ขอ 8 คือ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคน
หนึ่ งที่ตนเห็น วาสมควรใหรับ เลือกเปน คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสอง
คน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธี
เขี ย นชื่ อตัว และชื่อสกุล ของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง ชื่อ เมื่อตรวจนับ แลว ให
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่นผูไดคะแนนสูงสุดเปนผู
ไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนน
สูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
อีกใหใชวิธีจับสลาก เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากันและใหประธานที่ประชุมเชิญ
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน
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วาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวนกี่คน ขอเชิญทานสมาชิก
เสนอ เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ เพื่ อ ทํ า ให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บผมขอเสนอจํ า นวน 6 ท า น
ขอบคุณครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีก
ขอเรียนเชิญครับ ถาไมมี ถือวาที่ประชุมมีมติใหเลือกจํานวน 6 คน ตอไปผม
ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอผูที่ทานเห็นวาสมควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียน
เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมื องกาฬสิน ธุ ผมขอปรึ กษาทานประธานสักนิดหนึ่ งวารายชื่อที่ ตกลงกัน ไว มี
สมาชิกไมอยูในหองสามารถเสนอชื่อไดหรือไม
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล โดยธรรมเนียมทั่วไปจะตองเสนอผูที่อยูในหองประชุม เพราะผูถูก
เสนออาจไมยินยอมหรือเต็มใจที่จะเปนกรรมการครับ
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ผมขอเสนอทานพดล แกวพูลครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่น
อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิ ก ท า นใดเห็ น ชอบให
ท า นนพดล แก ว พู ล เป น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจํานวน 12 ทาน) 12 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
1 ทาน) 1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ทานที่ 2 ผมขอเสนอทานอุทิศ จําเริญสรรพ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่น
อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิ ก ท า นใดเห็ น ชอบให
ทานอุ ทิศ จําเริญสรรพ เปน คณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิ ก
เห็นชอบจํานวน 12 ทาน) 12 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
1 ทาน) 1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ทานที่ 3 ผมขอเสนอทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่น
อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิ ก ท า นใดเห็ น ชอบให
ทา นบุ ญ เส็ง วิโ รจนรัตน เปน คณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน 11 ทาน) 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
2 ทาน) 2 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ทานที่ 4 ผมขอเสนอทานจําลอง ภูเตานาค
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อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิ ก ท า นใดเห็ น ชอบให
ท า นจํ า ลอง ภูเต านาค เปน คณะกรรมการแปรญัต ติฯ กรุ ณายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจํานวน 11 ทาน) 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
2 ทาน) 2 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ทานที่ 5 ผมขอเสนอทานกฤษฎา เวียงวะลัย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่น
อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิ ก ท า นใดเห็ น ชอบให
ทา นกฤษฎา เวีย งวะลัย เปน คณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน 12 ทาน) 12 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
1 ทาน) 1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
นายอาคม สํ า ราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ท า นที่ 6 ผมขอเสนอกระผม นายอาคม
สําราญเนตรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่น
อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว า ท า นสมาชิก ท า นใดเห็ น ชอบให
ทานอาคม สําราญเนตร เป นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิ ก
เห็นชอบจํานวน 11 ทาน) 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี (งดออกเสียงจํานวน
2 ทาน) 2 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 3 ทาน
ถือวาที่ประชุมไดเลือกทั้ง 6 ทาน คือ 1. ทานนพดล แกวพูล 2. ทานอุทิศ
จํ า เริ ญ สรรพ 3. ทา นบุ ญ เส็ ง วิโ รจน รัตน 4. ทา นจํ าลอง ภูเ ตานาค 5.
ทานกฤษฎา เวียงวะลัย 6. ทานอาคม สําราญเนตร เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ
109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกใหเปน
หนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น โดยใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่ง ๆ
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้น ๆ กันเอง
ซึ่ ง ต อ ไปทางเลขานุ ก ารจะได ป ระสานคณะกรรมการเพื่ อ คั ด เลื อ กประธาน
คณะกรรมการและเลขานุ การต อไป เมื่ อได คณะกรรมการแปรญั ตติ ค รบตาม
จํานวนแลว ตอไปจะสงรางเทศบัญญัติฯ ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ต อ ไปผมขอปรึ ก ษาที่ ป ระชุ ม จะกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต อ
คณะกรรมการการแปรญัตติกี่วัน ขอเรียนเชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ขอเสนอรับคําแปรญัตติ 5 วัน ตั้งแตวันที่ 17 – 21 สิงหาคม
2560
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอื่นอีกหรือไม
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตทานประธานครับ เมื่อสักครูทานสมาชิกเสนอ 5
วัน วัดสุดทายจะตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในสวนการแปรญัตติผมเกรง
วาจะเลยกําหนดระยะเวลา 30 วัน
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไมเกินครับ เมื่อไมมีทานสมาชิกเสนอ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบให

รับคําแปรญัตติ 5 วัน คือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม
2560 เมื่อไดวันเสนอรับคําแปรญัตติแลว เพื่อใหการพิจารณารางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทันตามกําหนดสมัยประชุม ตอไป
เปนการเสนอแปรญัตติ ขอปรึกษาที่ประชุมวาจะเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติ
กี่วัน
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอใหแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2560 – วันที่ 25 สิงหาคม 2560
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอื่นอีกหรือไม ถาไมมี ถือวาทานสมาชิกใหแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแตวันที่
22 สิ งหาคม 2560 – วัน ที่ 25 สิงหาคม 2560 เมื่อมีการแปรญัตติแลว
คณะกรรมการแปรญัตติจะตองสงคําแปรญัตติใหประธานสภาเพื่อสงใหสมาชิกใน
วันประชุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ซึ่งในการแปรญัตติวันสุดทายจะตรงกับวันศุกร
ที่ 25 สิงหาคม 2560 ผมไดสอบถามทางฝายเลขานุการสภาแลววาทําในวัน
เสารและสงในวันอาทิตย จะตองสงลวงหนา 1 วัน ถึงจะนัดประชุมได ผมขอนัด
ประชุ ม ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขั้ น แปรญั ต ติ แ ละขั้ น เห็ น ชอบให ต รา
เปนเทศบัญญัติหรือไม ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง

จะเสนอหรือไม เมื่อไมมีทานใดเสนอ กระผมไดดําเนินการประชุมมาจนครบวาระ
แลว ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2560 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาที่สภา
เทศบาล พนักงานครู ตลอดจนประชาชนที่รับฟงผานทางเสียงตามสายและไดเขา
รวมรับฟงการประชุมสภาในวันนี้ ที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนที่เรียบรอย
ขอปดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

(ลงชื่อ)
(นางสาวธัญญารัตน บุญวิทยาธร)
พนักงานจาง

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

-63(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นายฉลอง ฆารเลิศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่
รับรองถูกตอง
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูต รวจรายงานการประชุม

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ

(นายกานต ฆารไสว)
กรรมการ
(นายธนัท จิตรลดานนท)
กรรมการ
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติรับรอง เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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