
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  15  สิงหาคม  ๒๕60  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล   
6. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจําลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
2. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาปวย 

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

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
8. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
10. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
11. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
12. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ  ศึกษานิเทศก 
14. นายสมบัติ  สันคํา   ผจก.สถานธนานุบาล 
15. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
16. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
17. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
18. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
19. ตัวแทนชุมชนท้ัง  36  ชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 
3  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕60  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  เม่ือสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  กอนจะเปดการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือเปนการนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและเพ่ือ
เปนการนอมถวายอาลัย  ขอเชิญทุกทานยืนสงบนิ่งเพ่ือเปนการแสดงความอาลัย
เปนเวลา  89  วินาที  ตอไปขอเชิญทุกทานถวายความเคารพสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เชิญทุกทานนั่งครับ  ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕60  และจะ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหทานทราบแลว  ขอเรียนเชิญ
ทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ประจําป  2560  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1  มีนาคม  2560     
ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  
2560  ตั้งแตวันท่ี 1  สิงหาคม  2560 เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน นั้น  
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547  ขอ  22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย ท่ี  3  
ประจําป  2560  ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  
2560  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2560  ลงชื่อนายโฆษิต  
ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม  เรื่องท่ี  1  แจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2560)  ดวย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พ.ศ. 
2561 – 2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560)  เม่ือวันท่ี  
12  กรกฎาคม  2560  เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาเทศบาล  ดังนั้น  
จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลมายังทาน  เพ่ือโปรดทราบและใชเปน
ขอมูลในการกํากับดูแลการบริหารงานตอไป  เรื่องท่ี 2  ไดรับหนังสือจาก
นายกเทศมนตรี  ท่ี กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว18  ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2560  เรื่อง  
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผูอภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทน
นายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕60  
ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  ผมอนุญาตครับ เรื่องท่ี 3  ไดรับการรับโอน (ยาย) 
พนักงานเทศบาล  นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)  สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  โอนยายมา
ดํารงตําแหนง  หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ตน) สังกัดฝายแผนงานและโครงการ  สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2560  เปนตนไป ยินดีตอนรับครับ เรื่องท่ี 4 การ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2560  ครั้งนี้  มีทานสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุมท้ังหมด 16 ทาน  และไม
เขารวมประชุมอีก 2 ทาน  คือ  ทานตอชาติ  ฆารไสว  ลากิจ  และทานจินตนา  
ผองพันธุ ลาปวยครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ผมติดใจในเรื่องท่ี  1  แจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตาม
หลักการเปนสิ่งท่ีดีแตเหตุผลทานบอกวา  ดวยการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาคมเพ่ิมเติมนั้น  มีบางสวนท่ีชุมชนมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาเทศบาล  
ผมสังเกตุวา  1.  ไดรับการเห็นชอบหรือเสนอกับคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลหรือไม  2.  บัญชีครุภัณฑ  หนา  158 – 177  ในหมวดยานพาหนะและ
ขนสง  ผมขอเพ่ิมเติมวา  สํานักการสาธารณสุข  รถบรรทุกขยะมูลฝอย 4 ลอ     
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ท่ีจะขอซ้ือในป  2561  ไมมี  ราคาสูงเกินไปหรือไม  รถปคอัฟ 4 ลอ ราคา 
1,600,000  บาท  และรถบรรทุกขยะ 10 ลอ  ขอซ้ือในป 2563   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  ผมขอใหทานนําเรื่องนี้ไป
อภิปรายหรือสอบถามในญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 
เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  เม่ือวันท่ี  22 
พฤษภาคม  2560  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล         
ท่ีทําหนาท่ีตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีม่ัน  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  เปนประธานกรรมการ 
นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ    
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  
เม่ือวันท่ี  22  พฤษภาคม  2560  ท่ีงานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไว
อยางละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความท่ี
ถูกตอง  ไมมีขอความใดท่ีตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  
เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
ขอแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี  13  บรรทัดท่ี 39  จากขอความ  “ตาไม”  
แกไขเปน “ตามไม” และในหนาท่ี 14  บรรทัดท่ี 12  ขอเพ่ิมเติมขอความวา 
“เอาใจใสใกลชิดตลาดโตรุงดี  และทานผอ.ศศิพรรณและทานหน.พงษธร ก็ไปทาน
อาหารท่ีตลาดโตรุงบอยคงเห็นอยางท่ีผมชี้แจงนี้” ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ขอเรียนเชิญครับ  
ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมมีขอของใจจากการประชุมครั้งท่ีแลว  ท่ีผมไดพูดเก่ียวกับเรื่องโรงรับจํานําท่ีอ่ืน
ผมไดทราบจากทางสื่อวามีโรงรับจํานําท่ีอ่ืนเขาซูเอ๋ียกับรานทองและนายทุน     
ผมพูดและไมไดใหใครตอบ  แตทานรองปลัดไดโตตอบผมเหมือนกับทานรูวาท่ีอ่ืนๆ
เขาก็ไมทําเหมือนกับเปนการกลาวหาผม  โรงรับจํานําท่ีผานมาผมยกมือใหการ
สนับสนุนมาโดยตลอด  ไมไดมีปญหาอะไร  ทานมากลาวหาผมวาผมไมเขาใจ  และ
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บอกวาโรงรับจํานําท่ีไหนทําเหมือนท่ีผมพูดไมได  ผมจึงอยากถามทานกลับวาทานรู
ไดอยางไรวาท่ีอ่ืนเขาไมทํา  ทานเอากฏระเบียบตางๆมาอางผม  ผมวาท่ีไหนๆก็มี
กฎระเบียบท้ังนั้น  แมกระท่ังหองน้ําของตลาดสดเขาก็ยังมีกฏระเบียบหามใส
รองเทาเขาไป  ทานประธานครับผมอยากใหทานรองปลัดถอนคําตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมไดดูในรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวซ่ึงไดกลาวอยางท่ีทานได
อภิปรายเม่ือสักครู  และผมไดสรุปในหนาท่ี  53  วาถาหากทานรองประเสริฐพูด
กลาวหาแบบท่ีทานวาจริงขอใหทานถอนคําพูด  ถาปรากฏในเทปทานรองปลัด
ประเสริฐจะตองมาถอนคําพูดในการประชุมครั้งตอไป  เราอัดเทปเรียบรอยแลว
ปรากฏวาทานสิทธิภรณไดกลาววาเปนขาวจากทางโทรทัศน  แตทานรองประเสริฐ
เขาใจวาทานกลาวใหกับเทศบาลเมือง  อาจเปนการเขาใจผิด  ผมจึงอยากใหทาน
รองประเสริฐถอนคําพูดและขอโทษในท่ีประชุมครับ  ขอเชิญครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  จากการประชุม
ครั้งท่ีแลวเปนการเขาใจผิด  เม่ือดูจากบันทึกการประชุมตั้งแตหนาท่ี  49 – 53  
ทําใหเขาใจดีวาทานสิทธิภรณไดใหคําแนะนําไมไดกลาวหาโรงรับจํานําของเทศบาล
เมืองฯ  ผมจึงขอถอนคําพูดและขอโทษทานสมาชิกผูทรงเกียรติไว ณ ท่ีนี้ดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เม่ือไมมีทาน
สมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
รับรองจํานวน 15 ทาน) 15 เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง  
1 เสียง ลากิจ 1 ทาน  ลาปวย  1  ทาน  ถือวาท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

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

ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ในระเบียบวาระท่ี  3.1  กระทูถามดวน  ผมขอเรียนถามทานประธานสภาผานไป
ยังคณะผูบริหารวาในการประชุมครั้งท่ีผานมาถาจําไมผิด  วันท่ี  11  กุมภาพันธ  
2559  ผมเคยสงกระทูดวนและเคยสอบถามทานประธานสภาเรื่องการดําเนินงาน
เก่ียวกับถนนจักรยานวาเปนการขวางทางน้ํา  ทําใหเกิดความเดือดรอนตอพ่ีนอง
ประชาชนเม่ือเวลาน้ําหลาก  ทําใหน้ําทวมชุมชนริมแกงและชุมชนใกลเคียง
ประมาณ  10 กวาชุมชน  ซ่ึงไมเคยมีมากอน ทานผูบริหารไดตอบกับทาง
สื่อมวลชนไปแลววาในระยะ  40 ปท่ีผานมาไมเคยมีน้ําหลากและน้ําทวมเมือง
กาฬสินธุเชนนี้เลย  เปนเรื่องท่ีผมอยากเรียนทานประธานสภาและอยากนําภาพให
ทานประธานสภาไดดูประกอบวาเหตุผลท่ีผมไดยื่นกระทูในเดือนกุมภาพันธแตทาน
ไมรับกระทูดวนใหผม  จึงไดทําเปนกระทูถาม  ชวงนั้นไมไดเกิดผลกระทบอะไร
เพราะไมใชฤดูน้ําหลาก ซ่ึงประชาชนไดรับความเดือดรอน 10 กวาชุมชนเปนภาพ
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เกาท่ีผมเคยยื่นให กับทานประธานสภาไดทราบ  ประมาณเกือบ  1 ,000  
ครอบครัวท่ีไดรับความเดือดรอนในครั้งนี้  เหตุการณนี้ทําใหน้ําทวมริมแกงแลวมา
ลงท่ีศาลาเฉลิมพระเกียรติทําใหน้ําหลากเขามาและทวมตรงนั้นจนถึงวัดสวางคงคา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอโทษครับทานบุญเส็ง  ทานเขากระทูหรือยังครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเกริ่นใหทานประธานสภาทราบครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานเขากระทูดวนนี้เลยครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  จากผลกระทบเม่ือวันท่ี  27  กรกฎาคม  2560 มีฝนตกใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเกิดน้ําทวมขัง  ประชาชนไดรับความเดือดรอน  จึงขอ
สอบถามวา  1. มีประชาชนท่ีไดรับผลกระทบก่ีคน  ก่ีครอบครัว  2. มีการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตนใหกับประชาชนท่ีเดือดรอนอยางไร 3. มีหางราน  
ประชาชน  มาบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือความเดือดรอนก่ีราย  มีสิ่งของ
อะไรบาง  นําไปแจกจายหมดหรือยัง 4. เทศบาลใชงบประมาณเทาไร  จาก
งบประมาณอะไร  มาบรรเทาความเดือดรอน 5. ทานมีแผนท่ีจะปองกันน้ําทวมใน
อนาคตอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูขอ 1. มี
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบก่ีคน  ก่ีครอบครัว  2. มีการใหความชวยเหลือเยียวยา
ในเบื้องตนให กับประชาชนท่ีเดือดรอนอยางไร 3. มีหางราน  ประชาชน           
มาบริจาคเงินและสิ่งของชวยความเดือดรอนก่ีราย  มีสิ่งของอะไรบาง  นําไป
แจกจายหมดหรือยัง  ขออนุญาตใหทานผอ.วรวิทยเปนผูตอบคําถาม  ขอ  4. 
เทศบาลใชงบประมาณเทาไร  จากงบประมาณอะไร  มาบรรเทาความเดือดรอน  
ขออนุญาตใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูตอบคําถาม  5. ทานมีแผนท่ีจะ
ปองกันน้ําทวมในอนาคตอยางไร  ขออนุญาตใหผอ.สํานักการชางตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.วรวิทย  ภูอวดครับ 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายผอ.วรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขอตอบกระทูขอ 1. 
มีประชาชนท่ีไดรับผลกระทบก่ีคน  ก่ีครอบครัว  ขอตอบวา  มีประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจํานวน  714  ครัวเรือน  สมาชิกในครอบครัว  1,321  คน  ขอ  2. มี
การใหความชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตนใหกับประชาชนท่ีเดือดรอนอยางไร      
ขอตอบวา 1. ทางคณะผูบริหารไดสั่งการให อปพร.  ระดมจิตอาสา  เจาหนาท่ีของ
เทศบาลพรอมเครื่องมือเครื่องไมลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือในการขนยายผูประสบภัย  
สัตวเลี้ยงและทรัพยสินข้ึนท่ีสูงหรือออกจากบริเวณน้ําทวมขังของประชาชน  2.  
ไดแจกจายกระสอบพรอมบรรจุทรายเพ่ือทําแนวก้ันในจุดท่ีจําเปน  3.  ไดประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังองคกรภายนอกเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย  ไมวาจะเปน 
อปพร. มูลนิธิตางๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของ  ตํารวจ  ทหาร  โรงพยาบาล  และ
หนวยงานตางๆก็ไดเขาชวยเหลือผูประสบภัยตามท่ีไดประสาน  4. ไดมีการเปด
ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมบริเวณวัดหอไตรปฏการาม  โดยมีการดําเนินการ  
ดังนี้  1. ตั้งจุดบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมและรวบรวมรายชื่อครอบครัว
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ผูประสบภัย  2. ไดรวบรวมน้ําดื่มและถุงยังชีพเพ่ือแจกจายใหกับประชาชน
ผูประสบภัยน้ําทวม  จํานวน  761  ชุด  3.  ดําเนินการประกอบอาหารและ
จัดทําขาวกลองแจกจายผูประสบภัยท่ีไมสามารถประกอบอาหารไดเนื่องจากน้ํา
ทวมสูง  โดยไดนําไปแจกจายท้ัง 3 ม้ือ  4.  จัดสถานท่ีพักพิงชั่วคราวสําหรับผู
อพยพในบริเวณวัดหอไตร  5.  จัดหนวยพยาบาลเคลื่อนท่ีใหกับผูประสบภัย  6.  
ตั้งหนวยปฐมภูมิบริการซอมเครื่องใชไฟฟาท่ีชํารุดเสียหายและไดประสานงานกับ
หนวยงานขางนอก  เชน  สารพัดชาง  ศูนยอาชีพของ พมจ. จากจังหวัดขอนแกน  
เพ่ือดําเนินการนวดผอนคลายความตึงเครียดใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน  7.  ได
สํารวจความเสียหายเบื้องตนโดยไดประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมเพ่ือยืนยันขอมูลผูท่ีไดรับผลกระทบ  มีการแจกจายแบบสอบ
สัมภาษณ  ขอเท็จจริงของผูประสบภัยตามแบบ ป.พ.14 เพ่ือรวบรวมขอมูลในการ
แยกงานและประสานงานไปยังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือให
ความชวยเหลือ 8. ไดทําความสะอาดหลังน้ําลด  ขอ  3. มีหางราน  ประชาชน  
มาบริจาคเงินและสิ่งของชวยความเดือดรอนก่ีราย  มีสิ่งของอะไรบาง  นําไป
แจกจายหมดหรือยัง  ขอตอบวา  ผูบริจาคมีท้ังหมด  234  ราย  สิ่งของท่ีไดรับ
บริจาค  เชน  น้ําดื่มแบบขวด  ขาวสารอาหารแหง  ขาวกลอง  ขนม  ผลไม  
อุปกรณและเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ  ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดทําเปนถุงยัง
ชีพแจกใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีเดือดรอนเพ่ิมเติมและการรับบริจาคจะมีบัญชีของผู
บริจาคทุกทานและสิ่งของท่ีเหลือเพ่ือจะนําไปแจกจายใหกับพ่ีนองประชาชนตอไป  
ตองขอขอบคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีมารวมบริจาคในครั้งนี้ดวยครับ 

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
จาย  เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนโดยสวนรวม  ใชในการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบอุทกภัย  ดังนี้  1.  ซ้ือถุงยังชีพ  จํานวน  600  ชุด  เปนเงิน  
180,000  บาท  2.  ซ้ือน้ําเพ่ือบริโภค  จํานวน  500  แพ็ค  เปนเงิน  24,000  
บาท  3.  จัดทําอาหารเลี้ยงผูประสบภัย  จํานวน  5  วัน  เปนเงินท้ังสิ้น  
121,500  บาท  4.  จัดซ้ือทราย  จํานวน  130  คิว  พรอมถุงบรรจุทราย  
จํานวน 5,500 ใบ  เปนเงิน 116,460  บาท  รวมเปนเงินชวยเหลือบรรเทาผู
ประสบอุทกภัยในเบื้องตน  จํานวนเงินท้ังสิ้น  441,960  บาท 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  กระทู
ถาม  ขอ  5. ทานมีแผนท่ีจะปองกันน้ําทวมในอนาคตอยางไร  ขอตอบวา  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดเตรียมแผนปองกันน้ําทวมในอนาคต  ดังนี้  1.  จัดทํา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทุงสระ  ไดดําเนินการขุดลอกพ้ืนท่ีทุงสระเปน
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พ้ืนท่ีรับน้ําโดยเสริมคันดินขอบบอใหสูงข้ึนจากเดิม  เพ่ือปองกันน้ําทวมตลอดแนว
ลํารางดานขางวัดสวางคงคาและแนวติดลําหวยสีทน  2.  ดําเนินการสอบแนวเขต
ท่ีดินลําหวยสีทนท่ีอยู ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ซ่ึงปจจุบันไดวางเงิน
คาธรรมเนียมรังวัดสอบแนวเขตท่ีดินแลว  เม่ือดําเนินการสอบแนวเขตแลวเสร็จ
สํานักการชางจะไดนําเครื่องจักรกลเขาดําเนินการศึกษาออกแบบในพ้ืนท่ีขุดลอก
แนวลําหวยสีทนเพ่ือชวยในการระบายน้ําใหไหลลงสูลําน้ําปาวไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  3.  
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําโครงการศึกษาวางแผนหลัก  ศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ  ในสวน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับจัดทําโครงการดังกลาว  ซ่ึงขณะนี้กรม
โยธาธิการและผังเมืองไดวาจาง  บริษัท  แม็คโครคอนซันแตนท  จํากัด  เขา
ดําเนินการศึกษาออกแบบ  เม่ือดําเนินการแลวเสร็จกรมโยธาธิการและผังเมืองจะ
นําเขาบรรจุไวในแผนงานและของบประมาณในการกอสราง  ซ่ึงคาดวาจะได
งบประมาณกอสรางในป  พ.ศ. 2562  โครงการดังกลาวจะชวยในการระบายน้ํา
และปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
กระผมขอถามวา 1. ในงบของ  ททท. ท่ีทําถนนจักรยาน  จํานวน  15  ลานบาท  
ใครเปนผูออกแบบ  2.  ทางจักรยานมีความสําคัญอยางไรกับเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตครับ  กระทูท้ัง  5  ขอ  ทานติดใจหรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานถามเรื่องอะไรตอ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ในกระทูถาม  ใหผมถามกระทูได  3  ครั้ง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็งถามคําถามท่ีเก่ียวกับกระทูท้ัง 5 ขอ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวครับเพราะเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดน้ําทวม  เราไปทําทาง
จักรยานทําใหระบายน้ําไมได  เม่ือระบายไมไดผมก็ถามทานวาเปนโครงการของ
ใครท่ีทําขวางทางน้ํา  เปนเรื่องเก่ียวเนื่องกันครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมดูแลววาไมเก่ียว  เขาไดตอบไปแลวท้ัง 5 ขอ  ถาทานติดใจขอใด
ขอหนึ่งทานก็ถามและใหเขาอธิบายเพ่ิมในขอนั้นครับ  ขอใหทานอธิบายดวยครับ
วาเรื่องถนนจักรยานเก่ียวของกับขอไหน 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผลกระทบจากน้ําทวมครั้งนี้เกิดจากทางจักรยาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไมเก่ียวกับกระทูท้ัง 5 ขอ ขอใหทานอธิบายเก่ียวกับกระทูท้ัง 5 ขอ
นี้  ถาทานไมติดใจก็ใหเปนกระทูถามทานอ่ืนตอครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  มันเก่ียวเนื่องกับขอ 5 ท่ีผมถามวามีแผนปองกันน้ําทวม
อยางไร  มีการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนใหกับพ่ีนองประชาชนอยางไร  ซ่ึงไดมีการ
เยียวยาไปแลวแตในอนาคตจะเปนอยางไรก็ไมทราบ  ทางรัฐบาลจะชวยเหลือ
อยางไรก็ไมทราบ  ผมจึงเสริมวาในแผนปองน้ําทวมท่ีทางสํานักการชางตอบมา
ทําไมไมมีการขุดลอกและออกแบบใหถูกตอง  ทําไมไมดูของเกาท่ีทานสมศักดิ์     
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รมไทรทองทําไว  ทานทํารางระบายน้ํา  4 – 5 ชองทาง  ตองยกประโยชนใหทาน  
เพราะน้ําไมทวมกาฬสินธุ  แตทางจักรยานเราเกิดน้ําทวมข้ึนมามีผลกระทบตรงนี้  
ผมจึงตองมาพูดในเรื่องน้ําทวม  มีการเยียวยาอยางไรในอนาคตทําไมไมทําทาง
ระบายน้ําใหหลายชองกวานี้  ถาออกแบบถูกตองคงไมทวมขนาดนี้  น้ําขังเออแลว
ทวม  ผมอยากอธิบายใหทานประธานสภาไดทราบวาระบบน้ําเปนอยางไร  ทําไม
ถึงทวม  ถาฝนตกอีกครั้งก็คงทวมอีก  ไมมีการขุดรองน้ําลงมาหาริมแกงเสร็จแลว
มาหลังวัดสวางแลวคอยมารวมสามแยกแลวมาลงหลังหมูบานไหมไทย  มันเปน
ผลกระทบ  จะใหผมพูดตอนไหน  ถาพูดในญัตติรางเทศบัญญติก็คงหาวาผมนอก
เรื่อง  ตอนนี้พูดเรื่องน้ําทวมแลวก็ขอใหทานประธานฟงผมดวย  สิ่งท่ีผมพูดไปเปน
ผลกระทบกับประชาชนไมใชสวนตัวผม  เราไปแจกของก็ไมได  น้ําตรงสามแยก
บานนายปรียาพันธ  พูลพัฒน  เขาไมได  ตรงนั้นน้ําเชี่ยวมากตองใชเรือท่ีมี
เครื่องยนตถึงจะสามารถเขาไปได  เต็กกาก็เขาไมไดแจกของก็ไมได  ท่ีผมพูดเพราะ
น้ํามารวมกันตรงนั้นแลวจะทําตรงนั้นเปนแกมลิงทําไม  ตอไปนี้จังหวัดกาฬสินธุน้ํา
ทวมทุกป  ไมใช  40  ป  ถึงทวมครั้งหนึ่ง  น้ําทวมตรงหลังโรงฆาสัตวก็ไมมีท่ีลง  
ทางระบายน้ําสี่จุดก็ไมมีท่ีลง  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  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง กระทูถาม (3.2)  กระทูถามคณะ
ผูบริหาร  กระทูถามทานแรก  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  กระทูของกระผมมีสวนใกลเคียงกับทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เก่ียวกับ
เรื่องการบริหารจัดการน้ําภายในเขตเทศบาล  ทานไมตองอธิบายเพ่ิมเติมก็ได  ผม
ขอสอบถามวา  ตามท่ีพ่ีนองประชาชนเกิดขอสงสัยเพราะเห็นมีการขุดเจาะเพ่ือวาง
ทอระบายน้ําอยูหลายจุด หลายถนน  ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ใช
งบประมาณในการดําเนินโครงการเทาไร  ระยะเวลาดําเนินงานก่ีวัน  เปนเงินของ
เทศบาลหรือเปนเงินของสวนอ่ืน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตอธิบาย
กระทูของทานอาคม  สําราญเนตร  ตองขอขอบคุณในความหวงใยของทานอาคม  
สําราญเนตรท่ีมีตอพ่ีนองประชาชน  เรื่องการขุดเจาะถนนท่ีเห็นอยูนั้นเปนการวาง
ทอระบายน้ําฝนท่ีจะเกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สวนเรื่องน้ําทวมเปน
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เรื่องการระบายน้ําจากหวยสีทน  ในกรณีท่ีมีการขุดเจาะ  เปนงานท่ีเราตอง
ดําเนินการอยางไรเพ่ือท่ีจะเอาน้ําท่ีคางอยูบนผิวจราจรระบายลงลําน้ําปาวใหเร็ว
ท่ีสุด  หากเราดูภูมิประเทศของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเห็นวาเริ่มตนจากลําน้ํา
ปาวเปนท่ีลุมและจะสูงข้ึนมาเรื่อยๆจนกระท่ังบริเวณถนนบายพาสชุมชนทุงศรีเมือง  
ชุมชนทุงมน  แถบนี้จะเปนบริเวณท่ีสูงจนถึงดงปอ  หากฝนตกบริเวณนี้น้ําทุกหยด
จะไหลลงสูลําน้ําปาว  การแกไขปญหาไมใหเกิดน้ําทวมขังในถนนหนทางหรือ
บานเรือนของพ่ีนองประชาชน  นั่นคือ  ทําทอระบายน้ําเพ่ือระบายน้ําฝนลงสูลําน้ํา
ปาวใหเร็วท่ีสุด  ในอดีตเคยมีการวางทอซ่ึงมีความกวางเสนผานศูนยกลาง 1.50 
เมตร  จากบริเวณถนนทุงศรีเมืองยาวไปถึงหนาสํานักงานท่ีดินปจจุบันนี้เปนหนา
ศาลากลางและเลี้ยวขวาลงถนน 1155  ลงไปโรงมวยและไหลลงสูหวยสีทน  ซ่ึง
เปนแนวทางท่ีเราทําไวระบายน้ําฝนจากบริเวณทุงศรีเมือง  ทุงมนและบริเวณ
บางสวนของชุมชนสุขสบายใจ  แตเนื่องจากเดิมทอระบายน้ํา  1.50 เมตร  เรา
ดําเนินการไปแลวเวลาฝนตกน้ําทวมขังไมนาน  ไมถึง 15 – 20 นาทีก็สามารถ
ระบายไดหมด  แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการถมดินท่ีวางบริเวณตางๆแถบนี้  ซ่ึง
เม่ือกอนเปนท่ีวางเปลาเวลาฝนตกลงมาก็ไหลลงสูท่ีวาง  ตอนนี้มีการถมท่ีเม่ือถมท่ี
เกือบทุกแปลงบริเวณนี้เม่ือน้ําไหลมาก็จะลงมาท่ีถนน  ทําใหทอระบายน้ํา  1.50 
เมตร  ของเราทํางานหนักและระบายน้ํานานข้ึน  ทางคณะผูบริหารก็คิดตลอดวา
ทําอยางไรจะเพ่ิมชองทางระบายน้ําจากทอ  1.50 เมตร  ไปลงลําน้ําปาวอีกทาง
หนึ่งใหเร็วท่ีสุด  เรื่องนี้คิดมานานแลวแตไมมีงบประมาณ  ทางเราไดประสานไปท่ี
ทางทานผูวาราชการจังหวัด  ตั้งแตทานผูวาราชการจังหวัดทานเดิม  ทานณัฐภัทร  
สุวรรณประทีป  ทานไดเมตตาบรรจุโครงการนี้อยูในงบผูวา CEO  หรืองบ กบจ.  
จํานวนเงิน  26  ลานบาท  หากตอนนี้ทานเห็นการขุดเจาะบริเวณหนาวัดกลาง  
หนาโรงพยาบาล  นั่นคือ  การวางทอบล็อคคอนเวริส  กวาง 1 × 1 เมตร  ตอจาก
ทอ  1.50 เมตร  เพ่ือสงน้ําไปลงลําน้ําปาวผานวัดกลาง  ศาลเจาพอหลักเมืองเลี้ยว
ขวาลงถนนแกงสําโรงและลงลําน้ําปาวขางโรงเลื่อย  ชวงนี้กําลังดําเนินการเปนการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล  เทศบาลไดรับประโยชนโดยใชงบประมาณของ
จังหวัดซ่ึงเปนงบของสวนราชการอ่ืน  การขุดเจาะอีกสวนหนึ่งคือการขุดเจาะตาม
เทศบัญญัติซ่ึงปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560  สวนท่ีเหลือ
ประมาณ  16  โครงการ  งบประมาณ  8  ลานบาท  เปนการทําทอระบายน้ํา
ท่ัวไปตามตรอก  ซอก  ซอยรูปตัวยู  อีกอันหนึ่งคือการแกไขปญหาทอน้ําเสียของ
ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีผานถนนอนรรฆนาคและเกิดชํารุดใตดินทําใหถนนทรุดและมี
ปญหา  ผมพยายามแกไขปญหาการนําน้ําเสียในระบบทอนี้สงเขาระบบบําบัดน้ํา
เสียเพ่ือใหดําเนินการไดมากท่ีสุดแตเนื่องจากไดมีการศึกษาความเปนไปไดและให
ทางอาจารยชวยออกแบบและปรากฏวาตองใชเงินถึง  40  ลานบาท  เราไปเอา
เงินท่ีไหนไมได  จึงไดประสานไปท่ีองคการจัดการน้ําเสียเพ่ือขอให เขาจัด
งบประมาณมาชวย  เขาจึงมาศึกษารูปแบบและบอกวาจะเปลี่ยนทอแทนท่ีจะผาน
ถนนอนรรฆนาคก็มาขุดเจาะผานขางวัดสวางคงคา  เริ่มตั้งแตบริเวณหนาโรงมวย  
จัดต้ังศูนยสูบน้ําและสูบน้ําเสียจากบริเวณนั้นสงเขาบอบําบัดน้ําเสียผานเสนทาง
ดานหลังหมูบานไหมไทย  เพราะฉะนั้นในสวนท่ีกําลังแกไขปญหาทุกวันนี้เปนการ
แกไขปญหาระบบน้ําฝนเพ่ือไมใหทวมขังในเขตเศรษฐกิจหรือเขตเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ  นอกจากนี้ทางสํานักงานโยธาธิการฯก็มาวางแนว  ศึกษาและออกแบบ
เพ่ือท่ีจะแกไขไมใหเกิดปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตามท่ีทาน ผอ.
สํานักการชางไดตอบไปเม่ือสักครูวาจะไดงบประมาณในป 2562 ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานอาคม  สําราญเนตรมีขอซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  กระผมตองขอขอบคุณทานคณะผูบริหารท่ีไดตอบกระทู  จากท่ีไดฟงก็มี
ความชัดเจนในเรื่องของการทําทอระบายน้ํารองรับปริมาณน้ําฝนเพ่ือแกไขปญหา
น้ําทวมขังในเขตเทศบาล  ท่ีผมถามกระทูในเรื่องนี้เพราะมีประชาชนหลายคนมี
ความเขาใจวาการทําทอในขณะนี้  เปนการทําทอรับน้ําเสียเพ่ือไปลงบอบําบัด
หรือไม  อยางไร  เม่ือไดฟงคณะผูบริหารไดตอบกระทูแลวก็เขาใจวาการทําทอขุด
เจาะในปจจุบันเพ่ือรับน้ําฝนใหลงลําหวยสีทนเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอเรียน
ถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  เรื่องงบประมาณ     
เทศบัญญัติป พ.ศ. 2560 นั้น มีขอสอบถาม ดังนี้ 1. รายรับของป  2560  เขา
เปาหรือไม  มียอดรายรับเทาไร  2. รายจายตามโครงการท่ีกําหนดไวใชจายตาม
โครงการครบหรือไม  3.  การโอนลด – โอนจาย  ตามโครงการมีก่ีโครงการ  ขอให
ชี้แจงทุกโครงการดวย  4. มีโครงการท่ีไมไดดําเนินการท่ีตกเปนเงินสะสมก่ี
โครงการ  5. ยอดเงินสะสม  ณ  ปจจุบันเหลือเทาไหร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  สําหรับ
กระทูขอ  1  เก่ียวกับรายรับป 2560  ขออนุญาตใหผอ.สวนนันทนาเปนผูตอบ
คําถาม  ในสวนกระทู ขอ 2 – ขอ 4  ขออนุญาตใหทานรองปลัดอภิวัฒนเปน
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 เข า เป า   เทศบาลประมาณการรายรับป  2560  ไว ท่ี  
365,205,588 บาท รับจริง  ณ วัน ท่ี 31  กรกฎาคม 2560 จํานวน  
312,317,423.62  บาท  ต่ํากวาประมาณการรายรับอยูท่ี  52,888,164.38  
บาท  และขออนุญาตตอบคําถามขอ 5 ยอดเงินสะสม  ณ  ปจจุบันเหลือเทาไหร  
ขอตอบวา  ณ ปจจุบัน  วันท่ี  31  กรกฎาคม 2560 เรามียอดเงินสะสมอยูท่ี  
22,186,469.29 บาท  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 
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นายอภิวัฒน  ปะกทิัง  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตตอบกระทูของ
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอ  2. รายจายตามโครงการท่ีกําหนดไวใชจายตาม
โครงการครบหรือไม  และจะเชื่อมโยงกับ  ขอ 4. มีโครงการท่ีไมไดดําเนินการท่ีตก
เปนเงินสะสมก่ีโครงการ  ขอตอบวา  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป  2560  ท่ีนํามาจัดทําเปนแผนดําเนินงาน มีท้ังสั้น  177  โครงการ ได
ดําเนินการในชวง 6 เดือนแรกไปแลว 26  โครงการ  มีโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  
จํานวน  1  โครงการ  คือ  โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาว
ชุมชน  งบประมาณ  50,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน  เนื่องจากอยูใน
หวงไวอาลัยในหลวงรัชกาลท่ี 9  คณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนจึงมีมติวาไม
จัดในชวงนั้น  เงินสวนนี้จึงไดโอนไปเปนคาใชจายในการจัดทําหนังสือ 80 ป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและโครงการท่ีจะดําเนินการในชวง  6  เดือนหลัง  มี
ท้ังหมด  150 โครงการ  ซ่ึงแตละสวนการงานกําลังดําเนินการตามหวงระยะเวลา
ท่ีกําหนดและตามความเหมาะสมกับสถานการณจนกวาจะสิ้นปงบประมาณ  โดย
สํานัก กองตางๆ ก็เรงดําเนินการใหเปนไปตามแผนดําเนินการ  และเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ ณ วันท่ี 30  กันยายน  2560 ก็คงจะไดสรุปรายงานใหคณะ
ผูบริหารทราบและนําเขาสู ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตอไป  และจะแจงใหสภาเทศบาลทราบในลําดับตอไป  ขอ  3.  
การโอนลด – โอนจาย  ตามโครงการมีก่ีโครงการ  ขอใหชี้แจงทุกโครงการดวย  
ขอตอบวา ในปงบประมาณ 2560  ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม  2560 มีการโอน 
51 ครั้ง มีโครงการตาง ๆ ท่ีโอนลด จํานวน  44  โครงการ ดังนี้ ครั้งท่ี 1/2560 
โอนเพ่ิม 1. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 จํานวน  120,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม  โอนลดจากประเพณีลอยกระทง จํานวน  120,000 บาท สํานักการศึกษา 
ครั้งท่ี 2/2560 โอนลด 1. ประเพณีลอยกระทง จํานวน  100,000 บาท สํานัก
การศึกษา ครั้งท่ี 3/2560 โอนเพ่ิม 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 ครั้งท่ี 7/2560 
โอนลด 1. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  จํานวน 30,000 
บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งท่ี 8/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถ่ิน จํานวน 13,000 บาท สํานักการศึกษา 2. ประเพณีวันข้ึนปใหม 
จํานวน 21,850 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการนิเทศภายใน  จํานวน 
13,000 บาท สํานักการศึกษา 2. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. 
จํานวน 11,000 บาท สํานักการศึกษา 3. ประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 
10,850 บาท ครั้งท่ี 11/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการฝกอบรมพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 389,250 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1.  
โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล 
จํานวน 389,250 บาท สํานักปลัดเทศบาล ครั้งท่ี 12/2560 โอนเพ่ิม 1. 
โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอ
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กระจายขาวชุมชน จํานวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน โอนลด 1. 
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน จํานวน 
10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน ครั้งท่ี 17/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการ
จัดงานวันเทศบาล จํานวน  60,000 บาท สํานักปลัดเทศบาลครั้งท่ี 18/2560 
โอนลด 1. โครงการฝกอบรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
รุนท่ี 11 จํานวน 50,000 บาท  ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ครั้งท่ี 
19/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 70,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการแขงขันเดินวิ่งเพ่ือ
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 ครั้งท่ี 20/2560 
โอนเพ่ิม 1. โครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหา
ของเยาวชน จํานวน 210,000 บาท กองสวัสดิการสังคม โอนลด 1. โ ค ร ง ก า ร
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน จํานวน 50,000 บาท 
กองสวัสดิการสังคม 2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง 
จํานวน 120,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 3. โครงการจัดงานวันเยาวชน
แหงชาติ จํานวน 20,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 4. โครงการอบรมจัดทําแผน
และทบทวนแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งท่ี 
21/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการใหความรูเก่ียวกับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท 
สํานักการคลัง โอนลด 1. โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง จํานวน 5,000 
บาท กองวิชาการและแผนงาน ครั้งท่ี 22/2560 โอนลด 1. โครงการเทศบาลพบ
สื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน จํานวน 50,000 บาท กองวิชาการและ
แผนงาน ครั้งท่ี 24/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 2. 
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้ง
ท่ี 28/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท 
สํานักปลัดเทศบาล ครั้งท่ี 30/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) จํานวน 50,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. งาน
ประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท ครั้งท่ี 31/2560 โอนเพ่ิม 1. 
โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน จํานวน 5,000 บาท สํานัก
การสาธารณสุข ฯ ครั้งท่ี 32/2560 โอนเพ่ิม 1.โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จํานวน 30,000 บาท สํานักการศึกษา 2. งานบวงสรวงหอเจา
บาน ปูแฮ ปูหารและศาลหลักเมือง จํานวน 20,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งท่ี 
36/2560 โอนเพ่ิม 1. โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน จํานวน 40,000 
บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งท่ี 40/2560 โอนลด 1. โครงการกอสรางรั้วและ
ประตูเปด – ปด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จํานวน 31,000 บาท สํานัก
การศึกษา 2. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักโรงเรียน
เทศบาล ๕ ดงปอ จํานวน 280,000 บาท สํานักการศึกษา 3. โครงการพัฒนา
หองสมุดในโรงเรียน จํานวน 47,000 บาท สํานักการศึกษา 4. โครงการรณรงค
ยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้ง ท่ี 
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41/2560 โอนลด 1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม จํานวน 20,000 บาท 
สํานักการชาง 2. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จํานวน 
100,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล 3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 100,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล ครั้งท่ี 43/2560 
โอนลด 1. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน จํานวน 20,000 บาท กอง
สวัสดิการสังคม 2. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม ครั้งท่ี 44/2560 โอนลด 
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 11,200 บาท 
สํานักการศึกษา 2. โครงการสงเสริม อปท. จัดทําแผนพัฒนาดีเดน จํานวน 
60,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งท่ี 46/2560 โอนเพ่ิม 1. งานประเพณีแห
เทียน จํานวน 42,000 บาท สํานักการศึกษา โอนลด 1. โครงการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาดีเดนในสถานศึกษาและสํานักการศึกษา 
จํานวน 42,000 บาท สํานักการศึกษา ครั้งท่ี 49/2560 โอนลด 1. โครงการจัด
กิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเยาวชน จํานวน 19,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม 2. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน จํานวน 
48,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 3. โครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะ
ผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน จํานวน 8,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีไดรับฟง
การตอบกระทูแลวทานยังไมไดตอบวามีโครงการท่ีไมไดทําและตกเปนเงินสะสมมี
หรือไม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  โครงการท่ีไมไดทํามี 1 โครงการ  คือ  โครงการเทศบาลพบ
สื่อมวลชน  แตยังไมไดตกเปนเงินสะสมเพราะยังไมสิ้นสุดปงบประมาณ  โอนไปใช
เปนโครงการทําหนังสือ 80 ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานครับ  ผมติดใจขอ 1 วา รายรับป 2560 ท่ีเม่ือ
สักครูทางสํานักการคลังไดรายงานวา ณ วันท่ี 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  เปนปญหาท่ีกระผมฟง
แลวคิดวา 3 เดือนนี้  เงินจะเขามาหรือไม  และเทศบัญญัติป 2561 ตั้งข้ึนอีก
ประมาณ 385 ลานบาท  ตั้งข้ึนจากป 2560 จํานวน 20 กวาลานบาท  ผมเปน
หวงวาถาไมเขาเปาจริงๆจะมีปญหาในภายภาคหนาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานบุญเส็งในความหวงใยและขอเสนอแนะครับ  ตอไป
เปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ซ่ึงกระทูถามของทานไดรับการบรรจุ
ในรางเทศบัญญัติแลว  ทานยังติดใจสอบถามหรือไม  หรือจะถอนกระทูครับ 
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นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
ผมทราบครับ  ผมไดสงกระทูกอนไดรับเอกสารซ่ึงเม่ือผมไดเห็นเอกสารวาทาง
เทศบาลไดอนุมัติโครงการรองระบายน้ําของชุมชนซอยน้ําทิพยแลว  ผมก็รูสึกดีใจ
กับพ่ีนองประชาชนเปนอยางยิ่งและผมตองขอกราบขอบพระคุณทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน  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  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทูท่ีทานสอบถาม
เก่ียวกับการกอสรางทางเดินบริเวณหนองไชยวาน  ขออนุญาตใหผอ.สํานักการชาง
เปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง ขออนุญาต
ตอบกระทูทานนพดล  แกวพูล  ขอ 1. ใชงบประมาณเทาไร  ใครเปนผูรับจาง  
ใครเปนผูออกแบบ  2. ทําไมการกอสรางทางเดินจึงต่ํากวาระดับน้ําสวนใหญน้ํา
ทวมใชการไมได 3. ทานจะมีวิธีการแกไขอยางไร  ขอตอบวา  โครงการกอสราง
ทางเดินริมตลิ่งหนองไชยวาน  เปนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
งบประมาณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ป พ.ศ. 2559 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
งบประมาณ  600,000  บาท ดําเนินการออกแบบและควบคุมงานโดยสํานักการ
ชาง  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีผูรับจาง  คือ  หจก.ประสงควิศวกรรมกอสราง  
ขอเท็จจริง  ทางเดินริมตลิ่งจะสามารถใชไดตลอดป  ไมมีน้ําทวมพ้ืนทางเดินเพราะ
ระดับของทางเดินท่ีกอสรางนั้นอยูสูงเทากับระดับกักเก็บน้ําภายในหนองไชยวาน  
แตเนื่องจากภายในระยะเวลา  1 – 2 เดือน ท่ีผานมา ปริมาณน้ําผิวดินสวนเกินท่ี
เกิดจากฝนตก  รวมกับน้ําท่ีมีอยูเดิมภายในหนองไชยวานไมสมดุลกับการระบายน้ํา
ออกจากหนองไชยวานเพราะมีอุปสรรคมาปดก้ันทางระบายน้ํา  จึงเปนเหตุใหน้ํา
ภายในหนองไชยวานสูงกวาปกติจนทวมทางเดิน  แนวทางแกไขในขณะนี้  สํานัก
การชางไดนําเครื่องจักรกลทําการขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอลอดปรับระดับ
น้ําหนองไชยวานใหไหลลงสูทางระบายน้ําริมถนนบายพาสเพ่ือระบายน้ําในชวงฤดู
ฝนนี้  เม่ือผานพนฤดูฝนไปแลวก็สามารถใชงานทางเดินไดตามปกติตอไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
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นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ชวงท่ีผมไปดูตอน
นั้นเปนงานบุญคุม  ขออนุญาตเอยนาม  ทานรองนายกนพสิทธิ์ก็ไป  ตอนนั้นน้ํา
ทวมและรูสึกวาฝนยังไมตกเทาไหร  ผมมองดูแลววาสรางต่ํากวาพ้ืนของศาลา  เม่ือ
มีน้ําทวมขังก็คงใชงานไมไดเพราะจะมีตะไครน้ํา หอยไปเกาะ เม่ือวานผมไดไปดู
รูสึกวาจะแหงลงแลว  ผมคิดวาถาเราจะออกแบบใหไดประโยชนและคุมคาตลอด  
ไมมีปญหา  อยาไปเอยถึงในภาวะน้ําหรือฤดูฝน  ขอใหใชไดทุกฤดูก็จะเปนการดี  
ผมไมทราบวาผูท่ีออกแบบคํานึงถึงเฉพาะในชวงท่ีไมใชฤดูฝนใชหรือไม  ในความคิด
ของผมคิดวานาจะสรางใหใชไดทุกฤดูกาลเพราะทางตรงนั้นอนาคตไมทราบวาจะ
สรางตอหรือไม  หากมีการสรางก็อยากใหใชประโยชนไดตลอด  ไมใชวาหนาฝนใช
งานไมได  หนาแลงหนาหนาวถึงจะใชไดมันเสียเปลา  การทวมขังในลักษณะนั้นเด็ก
หรือใครลงไปมันลื่นเพราะมีตะไครน้ํา  เพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามตอไปเราควร
คํานึงถึงอนาคตหรือในสวนท่ีเรามองไมเห็นในอนาคต  อยางท่ีเขาบอกวาปนี้       
ปหนาและปตอไปน้ําในเมืองไทยของเราจะเพ่ิมมากข้ึน  อยากใหทางคณะผูท่ีมีสวน
เก่ียวของคํานึงถึงสวนนี้  ไมใชวาทําเสร็จแลวมาตามแกปญหาทีหลัง  ซ่ึงการ
แกปญหาทีหลังก็ตองใชเงิน  เงินนั้นก็มาจากภาษีของพ่ีนองประชาชนของเรา  ขอ
เรียนฝากไวดวยความเปนหวงจะไดมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมขออนุญาตใหผอ.สํานัก
การชางตอบวาจะใชงานไดท้ังปหรือใชไดเปนฤดู   ออกแบบผิดพลาดจริงหรือไม  
และหากออกแบบผิดพลาดจะมีการรับผิดชอบอยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ในเรื่อง
การกอสรางทางเดิน  ขณะนี้สํานักการชางไดดําเนินการฝงทอลอดเปนทอ PVC  
ตรงคันหนองน้ําเพ่ือระบายน้ําลงสูทางระบายน้ําริมถนนบายพาส  ตอนนี้มีการปรับ
ระดับน้ําใหมีระดับต่ํากวาพ้ืนทางเดินหนองไชยวานเรียบรอยแลว  ปญหาเรื่องการ
ระบายน้ํามีบางท่ีน้ํามาเยอะและระบายน้ําไมทัน  ผมจะดําเนินการแกไขทอลอด
เพ่ิมเติมเพ่ือระบายน้ําใหเร็วข้ึน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ทานผอ.ภาณุเดชครับ  ผมเปนหวงวาถาฤดูฝนเราวางทอต่ํากวา  ถาระดับน้ําหลาก
มาก็จะไหลเขาหนองเหมือนเดิม  นี่คือปญหาท่ีเราระบายไมทัน  ถาเปนฤดูฝนน้ํามา
เยอะแลวไหลไมทัน  แทนท่ีจะระบายมันจะไหลเขามา  ผมจึงถามวาใชไดตลอด
หรือไม  ไมใชวาใชไดเฉพาะฤดูแลงหรือฤดูหนาว  สวนฤดูฝนก็ปลอยไปตาม
ยถากรรม  ประโยชนไมคุม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบพระคุณในคําเสนอแนะจากทานนพดล  แกวพูลครับ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
ตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม 

(5.1)  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม  (5.1)  เรื่อง  การ
สรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกาฬสินธุ   
พิทยาสรรพ  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ      
สิ่งท่ีสงมาดวย  กฏกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546  
ตามประกาศโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ลงวันท่ี 3 เมษายน  พ.ศ. 2560  
เรื่อง การสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดวัน  
เวลาและสถานท่ีรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุมบุคคล  องคกรชุมชน  หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  ตามขอ  3 (2) – (7)  ระหวางวันท่ี  10  เมษายน  
2560  ถึงวันท่ี  21  เมษายน  2560  เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพชุดปจจุบัน  สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง  
เ ม่ือวันท่ี  21  มกราคม 2560  ไปแลวนั้น  ในการนี้ โรงเรียนกาฬสินธุ       
พิทยาสรรพ  จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดพิจารณาดําเนินการสรรหา
บุคคล  เพ่ือเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามกฎกระทรวง  ขอ 2 
(5) และขอ 5 (3)  ท่ีสงมาพรอมนี้ จํานวน 1 คน รวมเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ  
นายเสนห  คําสมหมาย  ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามกฎกระทรวงดังกลาวใหคัดเลือกกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1  คน  การสรรหาและเลือกกรรมการใหดําเนินการ
โดยสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น  เม่ือทางโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  
ซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดทําหนังสือขอใหทางเราคัดเลือกตัวแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  ทาน  เพ่ือเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ วิธีการคัดเลือก คือ ใหเสนอชื่อและมีผูรับรองจํานวน  
2  ทาน  หากมีผูเสนอเทาจํานวนท่ีตองการและไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืน  ถือวาท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบทานนั้นไดรับเลือก  เชิญทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานนพดล  
แกวพูล ครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมขอเสนอ
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ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เปนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมีผูใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ถือวาสภาไดมีมติคัดเลือกให 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เปนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  เชิญทาน  
สิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องการสรรหาหรือการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  ผมอยากแนะนําวาผม
เปนสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัยและไดเปนคณะกรรมการสถานศึกษามาโดย
ตลอด  เม่ือไมก่ีวันท่ีผานมาก็ไดหมดวาระลงและผมไมขอเปนตอ จากประสบการณ
ท่ีผานมาเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาผมรูดี  ผมเปนหวงโรงเรียนเทศบาลของ
เราในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาเพราะเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก  บาง
โรงเรียนของเทศบาลเราไดคัดเลือกคนท่ีไมอยากเปน  เวลาประชุมก็ไมมา  เชน  
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  บางคนเปนคณะกรรมการสถานศึกษามานานแตไม
เคยเห็นหนาสักที  ผมจึงอยากฝากทานผูอํานวยการโรงเรียนทุกทาน  ประเด็นแรก  
คือ  ตองคัดเลือกศิษยเกาหรือคนท่ีเขาเต็มใจ  เพราะคัดเลือกคนท่ีไมอยากเปนก็ไม
คอยมาประชุมหรือรวมกิจกรรม  ผมขอยกตัวอยางท่ี จ.เพชรบูรณท่ีผมไดไปศึกษา
ดูงาน  คณะกรรมการสถานศึกษาของเขาสุดยอดจริงๆ เขาเอาศิษยเกา  เปนคนมี
ฐานะและเขาก็เต็มใจ  เขาชวยสนับสนุนทางโรงเรียนทุกอยางแมแตทุนการศึกษา  
คาน้ํา  คาไฟ  ระบบการจัดการศึกษาเขาดีมาก  ผมอยากใหโรงเรียนเทศบาลของ
เราทําแบบเขาจะดีมาก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  สําหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเรา  ทราบวาไดหมดวาระแลวแตเราจะนําบรรจุ
เขาในวาระการประชุมรางเทศบัญญัติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  เพราะในวันนี้มี
เนื้อหาเก่ียวกับรางเทศบัญญัติโดยตรงและคงใชเวลานานพอสมควร  จึงยังไมบรรจุ
เขาระเบียบวาระในวันนี้และจะนําไปบรรจุเขาในระเบียบวาระครั้งตอไป  เชิญทาน
บุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ผมอยากกราบขอบคุณท่ีสภาแหงนี้ไดใหความไววางใจผมไดเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ผมจะใชความรูความสามารถท่ีพวก
ทานไดมอบใหผมในวันนี้  ไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ        
ใหเปนไปตามนโยบายและเปนผลงานในอนาคตตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่อง  ญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผมขออนุญาตพัก
รับประทานอาหารเท่ียงและขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา  13.00 น.   
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 (5.2)  เร่ือง  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  (ข้ันรับหลักการ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขณะนี้เวลา 13.00 น.  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม
แลว  ผมขอเปดการประชุมครับ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม  
(5.2)  เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 (ข้ันรับหลักการ)  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (ข้ันรับหลักการ)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๑ แกไขเ พ่ิมเติม  ถึงฉบับ ท่ี  ๓ พ.ศ.  ๒๕๔๓ ขอ ๒๓             
ใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาล  ภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ของทุกป  บัดนี้  คณะผูบริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕61  เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  มาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ตามท่ีสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุกําหนดไว  โดยไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอราง
เทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว  รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติท่ีแนบมาพรอมนี้  
คําแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ดังตอไปนี้  1. 
สถานะการคลัง  1.1.  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1. เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 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. เงินกูคงคาง 40,594,157.71 บาท 2. การบริหารงบประมาณใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 (1) รายรับจริงท้ังสิ้น 
279,016,195.71 บาท  ประกอบดวย หมวดภาษีอากร 21,216,830.16  
บาท  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนญุาต 10,130,417.42 บาท หมวด
ราย ได จากทรัพย สิ น  5 ,907 ,453 .83 บาท  หมวดราย ได เบ็ ด เตล็ ด 
4,643,992.70 บาท หมวดรายไดจากทุน 69,800 บาท หมวดภาษีจัดสรร 
89,039,753.60 บาท หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 148,007,948  บาท (2)  เงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 17,442,289.42 บาท (3) รายจาย
จริง จํานวน 247,198,660.23 บาท ประกอบดวยงบกลาง 46,484,920.29 
บาท งบบุคลากร (หมวดเ งินเดือน  คาจางประจําและคาจ างชั่ วคราว ) 
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118,129,271.89 บาท งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 64,119,585.07 บาท  งบลงทุน (หมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 6,217,115  บาท งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงิน
อุดหนุน) 12,247,767.98 บาท (4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให
โดยระบุวัตถุประสงค 13,552,800.87 บาท 3.  งบเฉพาะการ  ประเภทกิจการ
สถานธนานุบาล  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  (ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม 2560) 
ร ายรั บจริ ง  จํ านวน  8 ,891 ,234 .65 บาท  ร ายจ ายจริ ง   จํ านวน 
5,490,333.14 บาท กูเงินจากธนาคารออมสิน จํานวน 60,000,000 บาท รอ
อนุมัติอีก จํานวน 16,000,000 บาท  รวมเปน จํานวน 76,000,000 บาท 
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น (ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม  2560) จํานวน 13,010 บาท 
ทรัพยจํานํา  (ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2560)  5,311 ราย เปนเงินจํานวน 
82,737,200 บาท บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 76,566,345 
บาท แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 60,719,145  บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ยอดรวม 15,847,200 บาท ดานบริการชุมชนและสังคม ยอด
รวม 230,363,498 บาท ประกอบดวย แผนงานการศึกษา ยอดรวม  
141,517,946 บาท  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 17,743,780 บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม 170,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  
ยอดรวม 57,711,732 บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 
7,568,220 บาท แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 
5,651,820 บาท ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 21,044,980 บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  21,044,980 บาท ดานการดําเนินการอ่ืน  
ยอดรวม 58,286,907 บาท  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 58,286,907 บาท 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 386,261,730 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ  โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  
65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ขอ 2 เทศบัญญัติ
นี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  386,261,730 บาท 
ขอ  4  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  386,261,730 บาท  โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี้  ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 76,566,345 
บาท แผนงานบริหารท่ัวไป  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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ยอดรวม 170,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 57,711,732 บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 7,568,220 บาท แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม 5,651,820 บาท ดานการเศรษฐกิจ 
ยอดรวม 21,044,980 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 
21,044,980 บาท ดานการดําเนินการอ่ืน ยอดรวม 58,286,907 บาท 
แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 58,286,907 งบประมาณรายจาย ท้ังสิ้น
 386,261,730 บาท ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  14,190,858 บาท  ดังนี้   งบกลาง ยอดรวม 
4,816,918 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว) 
ยอดรวม 1,635,940 บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
และหมวดคาสาธารณูปโภค) ยอดรวม 1,611,000 บาท งบลงทุน (หมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ยอดรวม 68,100 บาท งบรายจายอ่ืน (หมวด
รายจายอ่ืน) ยอดรวม 6,058,900 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ไมมี 
รวมรายจาย 14,190,858  บาท ขอ  6  ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินของเทศบาล  ขอ  7  ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมีหนาท่ีรักษาการให
เปนไปตามบัญญัตินี้  ประกาศ  ณ  วันท่ี  (ลงนาม)  (นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม)  
ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระผมใครขออนุญาตทานประธานสภา
อธิบายเก่ียวกับเรื่องรายละเอียดของ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ ทานปลัดเทศบาลในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณได
จัดทําแผนดําเนินงานการจัดทํางบประมาณประจําป 2561 แจงใหหัวหนาสวน
การงานจัดทํางบประมาณรายรับ  ประมาณการรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
2561  รวบรวมสงกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนการงานไดประชุมหารือเก่ียวกับประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย เม่ือวันท่ี 17  กรกฎาคม 2560  
เม่ือวันท่ี  20 - 21 กรกฎาคม  2560  คณะผูบริหารไดเรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2561  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล  โดย
พิจารณาจากรางเทศบัญญัติท่ีเจาหนาท่ีงบประมาณนําเสนอ  พิจารณาประมาณ
การรายรับ  โดยพิจารณาประมาณการใกลเคียงกับประมาณการรายรับป  2560  
ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  และ
หนังสือ ท่ี กส 0023.4/ว 2975  ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2560  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย  ใน
สวนงบประมาณ  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางไดพิจารณาโดยมี
ประมาณการรายรับ  ท้ังสิ้น 386,261,730 บาท  แยกเปน ประมาณจากรายได
ท่ีจัดเก็บเอง (หมวดภาษีอากร  คาธรรมเนียม  คาปรับใบอนุญาตตางๆ  หมวดคา
สาธารณูปโภค  และการพาณิชย  หมวดเบ็ดเตล็ด  หมวดรายไดจากทุน)  รวม  
59,137,736  บาท  ประมาณการรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 
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ใน 9  ภาษีธุรกิจเฉพาะ,  ภาษีรถยนตและลอเลื่อน,  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม,  ภาษี
สรรพสามิต,  คาภาคหลวงแร,  คาปโตรเลียม,  คาธรรมเนียมเก่ียวกับนิติกรรม
ท่ีดิน)  รวม  135,600,000  บาท  ประมาณการรับจากรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (เงินอุดหนุนท่ัวไป) รวม 191,523,994 บาท 
แยกเปน  เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ี 66,636,238 บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา 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
ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 29,290,315 บาท งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 
51,000 บาท งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 17,010,000  บาท 
ประมาณรายรายจ ายตามแผนงาน 1.  แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป 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. แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
รวม 5,651,820 บาท 9 .  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 
21,044,980  บาท 10. แผนงานงบกลาง รวม 58,286,907  บาท  ประมาณ
รายจายแยกตามสํานัก/กอง/ฝาย  ดังนี้  1. สํานักปลัดเทศบาล ยอดรวม 
109,772 ,147 บาท แผนงานงบกลาง  (หน า101 - 103)   ตั้ ง ไ ว  
58,286,907  บาท  แยกเปนงานงบกลาง  ตั้งไว  53,114,772  บาท  เพ่ือ  
1)  ชําระหนี้เงินตน  5  รายการ  เปนเงิน  8,084,000  บาท   2)  ชําระหนี้
ดอกเบี้ย  5  รายการ  เปนเงิน  1,410,600  บาท  3)  เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  2,483,520  บาท  4)  รายจายตามขอผูกพัน  6  รายการ  เปน
เงิน  39,636,652 บาท โดยในสวนนี้จะมีเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  คนพิการ
และผูติดเชื้อ HIV จํานวน 37,239,600 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 5)  
เงินสํารองจาย  1,500,000  บาท งานบําเหน็จบํานาญ  ตั้งไว  5,172,135  
บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  เงินจายเหลือคาครองชีพฯ  
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา เงินชวยเหลือพิเศษ
ขาราชการบํานาญท่ีถึงแกกรรม  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป (หนา104 - 112) รวม 
37,411,640 บาท  แยกเปน งบบุคลากร  (เงินเดือนคาจางประจําและคาจาง
ชั่วคราว) 20,349,440 บาท งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยวัสดุและคา
สาธารณูปโภค) 16,203,000  บาท  จะมีโครงการท่ีเพ่ิมงบข้ึนมา คือ โครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตั้งไว 2,500,000 บาท งบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 659,200 บาท (มีโครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานทะเบียนทองถ่ินเปนศูนยบริการสะดวก ตั้งไว 300,000 บาท) 
งบอุดหนุน  (อุดหนุนปกครองจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัด
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กาฬสินธุ) 200,000 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป  
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (หนา129 - 132)  11,721,400  บาท  
แยกเปน งบบุคลากร (เงินเดือนคาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 9,326,400  บาท 
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค) 
2,395,000 บาท งานเทศกิจ  (หนา 134 - 136) 599,700 บาท 
งบดําเนินการ 140,000  บาท งบลงทุน  (คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
459,700  บาท (คาซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 ตน ๆ ละ 25,000 บาท 
เปนเงิน 200,000 บาท  คาปรับปรุงรถยนตตรวจการณเทศกิจ  30,000 บาท  
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไขจุดอันตรายบริเวณหนาโรงเรียน
เทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ) 100,000 บาท และถนนกาฬสินธุ 100,000 บาท) 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (หนา138 - 141) 1,752,500 
บาท  แยกเปน งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวด
สาธารณูปโภค) 1,212,800 บาท งบลงทุน (คาครุภัณฑและคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 539,700 บาท (กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมอุปกรณ 
บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางและศูนย อปพร. 100,000 บาท ปรับปรุง
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง บรรเทา 11 จํานวน 250,000 บาท  และรถยนต
ตรวจการณ 3 จํานวน 30,000 บาท โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000 บาท) 2. กองวิชาการและแผนงาน 
ยอดรวม 9,829,450 บาท  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หนา 113 - 117 ) รวม 
6,555,450 บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  5,228,400  บาท งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  รวม 1,244,000  บาท งบลงทุน  (คาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 83,050 บาท (ครุภัณฑคอมพิวเตอร) งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
(หนา 118 - 120 ) รวม 1,500,400  บาท งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค) 1,450,400  บาท งบรายจายอ่ืน  
(คาจางองคกรท่ีเปนกลางประเมินฯ) 50,000  บาท แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (หนา  133)  รวม 
1,723,600 บาท  แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจาง
ชั่วคราว) 1,650,600 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คา
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  (หนา  
121 - 128) รวม 15,251,655  บาท แยกเปนงบคุลากร (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) 11,164,140 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  3,891,000  บาท งบรายจายอ่ืน
 1,000  บาท งบลงทุน  (คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 195,515  บาท 
(ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํารวจ) 4. สํานัก
การศึกษา ยอดรวม 147,169,766   บาท แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา  (หนา  142 - 147)  รวม  14,733,540 บาท  แยกเปน 
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งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  7,906,740  บาท 
งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) 6,743,900  
บาท งบลงทุน  (คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 82,900  บาท (ครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(หนา  148 - 161) รวม  109,789,221 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) รวม 54,309,698  บาท (เงินเดือน
พนักงานครู )  โดยต้ังจายจากเ งินอุดหนุนดานการศึกษา  งบดํา เนินการ 
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) รวม 38,279,173  บาท โดย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา จํานวน  36,168,823 บาท งบลงทุน 
(ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,760,350 บาท (โดยมีครุภัณฑสํานักงาน 
ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโฆษณา ฯ ครุภัณฑดนตรี 
สําหรับวงโยธวาธิต โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน 220,000 บาท โครงการ
ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  350,000 บาท และ
โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 600,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา)  งบเงินอุดหนุน 15,440,000  บาท 
(อาหารกลางวัน)  งานระดับมัธยมศึกษา  (หนา162 - 166) รวม 13,814,865 
บาท แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) 
10,233,240  บาท (เงินเดือนพนักงานครู) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนดาน
การศึกษา  งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) 
3,295,325  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา 3,195,625 บาท  งบ
ลงทุน  (ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 286,000 บาท (ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และโครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา) งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (หนา 
167 - 170) รวม 3,180,320 บาท แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) 1,264,320 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  1,916,000  บาท เปนเงินอุดหนุนดาน
การศึกษา 566,000 บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (หนา 201)  รวม  
400,000  บาท แยกเปน งบดําเนินการ   (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คา
สาธารณูปโภค)  250,000  บาท  งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัด
กาฬสินธุ อุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุและอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด
กาฬสินธุ สมาคมละ 50,000 บาท ) รวม 150,000  บาท  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (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 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา)  งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
(หนา  205)  รวม 1,610,000  บาท  แยกเปน  งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุคาสาธารณูปโภค) งานประเพณีตางๆ  1,610,000  บาท 5. สํานัก
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การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ยอดรวม 45,042,012 บาท แผนงานการ
สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (หนา  171 - 174) รวม 
6,999,500  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว) 4,777,200 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  2,203,000  บาท  งบลงทุน  (ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
19,300 บาท (จะมีครุภัณฑคอมพิวเตอร) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อ่ืน  (หนา 175 - 179)  รวม  7,462,760  บาท  แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) 3,493,860  บาท งบดําเนินการ 
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 2,010,900  บาท จะมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
ผูนําชุมชน 1,000,000 บาท  งบลงทุน  (ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
1,958,000 บาท (ครุภัณฑโรงงาน แยกเปน คาซ้ือสายพานลดระดับลงอางลวก
รวมโครงสรางเหล็กชุบกัลปวาไนซ 450,000 บาท คาซ้ือชั้นวางสุกร 250,000 
บาท คาซ้ือโตะตัดแตงซากสุกรและครุภัณฑวิทยาศาสตร ซ้ือเครื่องเติมอากาศชนิด
จุมน้ํา 500,000 บาท  โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ําแบบโครงเหล็กถักและ
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  (ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
866,500  บาท (โดยครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑงานบานงานครัวและโครงการ
พัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 800,000 บาท) 6. สํานักการชาง 
ยอดรวม 51,458,480 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (หนา 
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 (ครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) 3,373,900 บาท (ครุภัณฑกอสราง ซ้ือรถหนาตักหลังขุด 
3,300,000 บาท) งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท (อุดหนุนไฟฟาและประปา
อยางละ 500,000 บาท ) งานสวนสาธารณะ (หนา 187 - 188) รวม 
725,720 บาท  แยกเปน  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจาง
ชั่วคราว) 357,720 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คา
สาธารณูปโภค) 300,000 บาทงบลงทุน  (ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
68,000 บาท (ครุภัณฑ งานบานงานครัว  ซ้ือเครื่องตัดหญา) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
(หนา 206 - 209)  รวม  2,907,860  บาท  แยกเปน งบบุคลากร (หมวด
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เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 1,900,560 บาท งบดําเนินการ 
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) 785,000 บาท งบลงทุน 
(ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 222,300 บาท (ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (หนา 210 - 214)  รวม 
18,137,120  บาท  แยกเปน งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว) 627,720 บาท งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คา
สาธารณูปโภค) 46,400  บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่ งกอสราง) 
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.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ 570,000 บาท 4. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ 
ชุมชนสงเปลือยนอก 2,643,000 บาท  5. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา      
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก 684,000 บาท 6. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานนายประศักด์ิ ชุมชนทุงศรี
เมืองพัฒนา 271,000 บาท 7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ 1,487,000 บาท 8. โครงการกอสรางถนน      
ค.ส.ล. ซอยขางรานอาหารชมดาว  ชุมชนสุขสบายใจ  203,000 บาท            
9. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตรงขามบอนไก ชุมชนคุมหวย 331,000 
บาท 10. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุภี  ชุมชนทุงมน 520,000 บาท  
11. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานเทิดไท  ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  
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. 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยน้ําทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ําทิพย 
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.  
ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 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  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน (หนา194 - 197)  รวม 5,673,220  



-27- 
 

บาท แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  
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 ท่ี ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก อ ส ร า ง )                                  
259,900 บาท (จะมีครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการปรับปรุง
และตอเติมท่ีทําการชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 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 เปนโครงการกิจกรรมเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน  (อุดหนุนกลุมอาชีพ) รวม  50,000  บาท  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห (หนา 181)  รวม  170,000  บาท  แยกเปนงบเงิน
อุดหนุน สมาคมผูสูงอายุ  , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพและสมาคมคนตา
บอด  8. สถานธนานุบาล (หนา 220-230) ประมาณการรายรับ  16,602,000 
บาท  แยกเปน  ประเภทรายรับจากหมวดรายได  รวม  10,602,000  บาท  
เปนประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยรับจํานํา  9,600,000  บาท  ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร  1,000 บาท  กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด  1,000,000  
บาท  และรายไดเบ็ดเตล็ด  1,000  บาท  ประเภทรายรับในหมวดรายไดอ่ืน ๆ 
รวม  6,000,000 บาท  เปนประมาณการรายรับจากบําเหน็จรางวัล 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  หมวดรายจายงบกลาง  รวม 4,816,918 บาท แยกเปนคาชําระ
ดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  4,560,000  บาท  ประเภทรายจายตามขอ
ผูกพัน  รวม  206,918  บาท  ประเภทเงินสํารองจาย   50,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย  รวม  9,373,940 บาท  แยกเปน  งานกิจการสถานธนา-  
นุบาล  รวม  9,373,940  บาท  แยกเปน งบบุคลากร รวม  1,653,940  บาท  
งบดําเนินการ  รวม  1,611,000  บาท  งบรายจายอ่ืน  รวม  6,058,900  
บาท  งบลงทุน  68,100  บาท มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
สรุป  ปงบประมาณ 2560 ต้ังไว 365,205,588  บาท ปงบประมาณ 2561 
ตั้งไว 386,261,730 บาท ตั้งเพ่ิมข้ึน 21,056,142  เพ่ิมข้ึนจาก เงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูติดเชื้อ HIV 7,178,640  บาท  จากเงิน
อุดหนุนดานการศึกษา  8,460,628 บาท  และอีก 5,416,874 บาท คือ 
เงินเดือนและเงินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  ท้ังหมด
คือ  สรุปรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561    
ท่ีไดนําเรียนตอสภาเทศบาลเพ่ือรับความเห็นชอบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ผมขอหารือในท่ีประชุมวาเราจะอภิปรายครั้งเดียวจบหรือจะอภิปราย
ทีละสํานัก/กอง ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
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เสนอวาใหอภิปรายทีละสํานัก/กอง  เม่ืออภิปรายเสร็จทางคณะผูบริหารจะตอบ
หรือไมตอบก็แลวแตทานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกทานเห็นดวยหรือไม  สมาชิกทุกทานเห็นดวย  สรุปวาให
อภิปรายทีละสํานัก/กอง  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  เชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (ข้ันรับหลักการ)  การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป  2561  
กระผมไดสอบถามงบประมาณกับทานประธานสภาและมีหนังสือในแผนพัฒนา
เทศบาลเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1  ท่ีกระผมไดเรียนทานในระเบียบวาระ
ท่ี 1 ไปแลวนั้น  หนังสือในแผนพัฒนาป 2561 – 2564  มีสาระสําคัญหลายสิ่ง
หลายอยางท่ีไมสามารถกลาวไดหมดในท่ีนี้  แผนพัฒนาเทศบาลตามหลักการเปน
สิ่งท่ีดี  เหตุผลไดแจงไววา  ดวยไดมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคม
เพ่ิมเติมจึงมีสวนทําใหแผนพัฒนานี้เกิดข้ึน  ผมขอเสนอแผนกอนท่ีจะอภิปรายเปน
สํานัก/กอง  วาเห็นชอบกับคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลหรือยัง  เราไดเสนอ
เพ่ิมเติมให เขาไดรับทราบหรือไม   บัญชีครุภัณฑ จากหนา 158 – 177  
ยานพาหนะขนสงเพ่ิมเติม  ผมไมเขาใจวาสํานักการสาธารณสุขขอซ้ือรถขยะมูล
ฝอย  4 ลอ  จํานวน 1 คัน  3  ลูกบาศกเมตร  ราคา  1,600,000  บาท  ซ้ือใน
ป 2562  ผมคิดวาราคาสูงเกินไป หนา 177 รถสิบลอบรรทุกขยะ 20  ลูกบาศก
เมตร  ซ้ือในป 2563  และ  ป 2561  ขอซ้ือรถขยะ 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  ทานมาทําแผนพัฒนาฯเพ่ิมอีก  5  คัน  สรุปแลวเราจะมีในแผนพัฒนาฯ  7  
คัน  ใชหรือไม  เชนเดียวกับสํานักการชาง  หนา 188  รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ  แบบกระบะเททาย  ราคา  1,980,000  บาท  ขอซ้ือในป  2561  
และรถ 6 ลอ  6  ตัน  แบบกระบะเหล็ก  ราคา  1,920,000  บาท  ขอซ้ือในป  
2561  รถยนตกระบะบรรทุก 4 ลอ เครื่องยนตเบนซิน  ราคา  420,000  บาท  
ขอซ้ือในป  2561  เพราะฉะนั้น  3 เดือนท่ีผานมาท่ีขอกูเงินมีแคคันเดียว  ใน
วันนี้เราเพ่ิมของสํานักการชางอีก 3 คัน  รวมท้ังหมดเปน 4 คัน  แผนเกายังไม
ยกเลิกก็มาขอซ้ือแผนใหมอีก  โครงการทําสํานักงานแหงท่ี 3 ท่ีจะบรรจุแผนไวก็
บรรจุไวในป  2561  แตโครงการตางๆไมมี  ป  2561  เราไมมีโครงการกอสราง
สาธารณสุขพ้ืนฐานแหงท่ี 3 และอีกหลายโครงการท่ีผมไมสามารถเอยได  ในป  
2561  เรามีแผนงานแลวแตเราไมไดจับข้ึนมาทํา  ตอไปเรื่องเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2561  ผมเคยเรียนทานประธานแลวในปท่ีผานมา
วาการจัดทํางบประมาณนาจะสงเทศบัญญัติงบประมาณใหเร็วกวานี้  เพราะตองดู
วางบประมาณท้ังหมดเทาไหร  จะเพ่ิมเทาไหร  เพ่ิมก่ีโครงการ  มีรายไดพอท่ีจะใช
ในงบประมาณหรือไม  หนังสือเทศบัญญัติงบประมาณมีท้ังหมด  230 หนา  ตอง
ดูเปรียบเทียบของป  2560  อีกวาเพ่ิมเทาไหร  รวม 400 กวาหนา  เอกสาร
ประกอบราคาประมาณท่ีดินและสิ่งกอสรางอีก  174 หนา  และมีแผนพัฒนา
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เทศบาลฯ อีก  189 หนา  รวม 3 วัน ตองดูท้ังหมด 807 หนา  ทานประธานวา
จะดูไดละเอียดหรือไม  คงดูไดไมละเอียดนัก  แตการเปนสมาชิกสภาเทศบาลตอง
มีความละเอียด  ตองดูวางบประมาณป 2560 เขาทําอยางไรและป 2561 ตั้งไว
อยางไร  ซ่ึงพอสรุปไดวา ป 2560 เราตั้งไว  365 ลานบาท  ป 2561 เราตั้งไว 
386 ลานบาท  ผมดูแลวตางกัน 21 ลานบาทเศษ  ซ่ึงผมไดตั้งกระทูถามและทาง
สํานักการคลังไดตอบแลววา  เรามีเงินจัดเก็บเขามา  312 ลานบาท ยังขาดอยู 
53 ลานบาท  อีก 2 เดือนเราจะทําไดหรือไม  คงตองรอดูตอไป  ผมเปนหวง    
ตั้งเทาไหรก็ตั้งไดแตเราจะบริหารเงินไดหรือไม  เงินจะเขาตามท่ีเราตั้งเปาไวหรือไม  
เราตองดูความจําเปนดวย  ผมดูแลวในป  2560  งบลงทุน  ตั้งไว  35  ลานบาท
เศษ  ป  2561  งบลงทุนตั้งไว  29 ลานบาท ซ่ึงตางกัน 6 ลานบาท  งบลงทุน
ลดลง  คาใชสอย ป 2560 ตั้งไว 94 ลานบาทเศษ  ป 2561 ตั้งไว 107 ลาน
บาท  งบคาใชจายเพ่ิมข้ึน 12 ลานบาทเศษ  เงินเดือน  ป 2560 ตั้งไว 165 
ลานบาทเศษ  ป 2561 ตั้งไว 174 ลานบาท  งบเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 10 ลานบาท  
ทานประธานลองคิดดูครับวาในเทศบัญญัติงบประมาณจะใหผมดําเนินการอยางไร  
ดูแลวไมสมดุลกับท่ีเราตั้งไวในปนี้เลย  เริ่มจากหนา 101 สํานักปลัดเทศบาล  งบ
กลาง  ประเภทรายจาย ขอ 1.3 การชําระหนี้รถดูดโคลน  รถบรรทุกน้ําตาม
สัญญาท่ี 7/2553  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553  สัญญา 10 ป กําหนด 20 งวด
ในการชําระหนี้  ในป 2559 เราจายใหเขา  ในป 2560  งวดท่ี 14 – 15 
จํานวน  1,732,800 บาท แตป 2561 ทานก็บรรจุเขามาอีก  งวดท่ี 14 – 15 
ซํ้าซอนกัน  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  แตปนี้ต้ังเพ่ิมข้ึนอีก  10,000  
บาท  นาจะตั้งเทาเดิม  วัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 30,000  บาท  แตป 2561 
ตั้ งไว  100 ,000  บาท  สํานักปลัดจะกอสรางอะไรมากขนาดนั้น  วัสดุ
คอมพิวเตอรไมวากันครับ  แตก็ตั้งสูงป 2560 ตั้งไว  150,000  บาท ป 2561  
ตั้งไว 300,000  บาท  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
เงินคาจางลูกจางประจําทําไมถึงลดลง  มีการลาออกหรืออยางไร  ปท่ีแลว  
1,220,000  บาท  ปนี้  1,065,000 บาท  คาปวยการชดเชยการทํางานของ 
อปพร. ตั้งข้ึนใหม  50,000  บาท  ในป 2560 ไมมี  มีหนังสือสั่งการหรือไมผมก็
ไมทราบ  แตตั้งไวก็เปนสิ่งท่ีดี  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ปท่ีแลวตั้งไว  
60,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  50,000  บาท  แสดงวาการปฏิบัติงานนอกเวลาลดลง
เปนสิ่งท่ีดี  คาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน ป 2560 ตั้งไว 200,000  บาท  ป 
2561 ตั้งไว 400,000 บาท คาวัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 50,000  บาท ป 
2561 ต้ังไว 100,000  บาท  วัสดุดับเพลิง ปนี้ตั้งไว 200,000  บาท  วัสดุ
วิทยาศาสตรสําหรับรถฉุกเฉิน  ตั้งไว 30,000 บาท รถแอมบูแลนซ  มีสําลี      
ผากอซ  ถุงมือแคนั้นเราใชคุมคาหรือไม  ผมวาไมคุมคาเทากับของเต็กกาหรือสวาง
กาฬสินธุ  งานเทศกิจ หนา 134  เงินคืนทางเทาใหกับประชาชน  ป 2560 ตั้งไว 
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20,000 บาท ป 2561 ตั้งไว  40,000 บาท  ผมอยากใหตั้งเยอะกวานี้  1.2  
โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ  ตั้งไวปละ 100,000 บาท ผมวาไมคุมคา  ทุก
หนวยงานทําโครงการนี้ท้ังนั้น  รวมแลวคงเปนลานบาท  เทศบาลเราไปรวมกับเขา
เฉยๆ  ผมวาเอาไปเปนเงินคืนทางเทาใหกับพ่ีนองประชาชนยังดีกวา  ครุภัณฑ
ไฟฟาวิทยุซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 8 ตน  จํานวน 200,000 บาท ติดตั้งจุดไหนก็
ไมทราบ  ถาไมพอทางสมาชิกสภาจะไดบอกวาใหไปลงจุดไหนเพราะยังตองการอีก
มาก  หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไข
หนาโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 100,000 บาท เปนสิ่งท่ีดีและเหมาะสม  
โครงการลดจุดอันตรายถนนกาฬสินธุ  จํานวน 100,000  บาท  ไมรูวาจะไปทํา
ตรงจุดไหน  ผมวาไมคุมคา  เรื่องกระจกนูนหลายๆจุด  สัญญาณไฟจราจร  การขีด
สีตีเสนในเขตเทศบาล  ฝากใหทางเทศกิจดูแลดวย  งานปองกันฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ต้ังไว 200,000 บาท เปน
โครงการท่ีดีแตเม่ือฝกอบรมแลวผมใหขอเสนอแนะวานาจะใหปฏิบัติจริงบาง  ถา
ถามวา อปพร. ไดทําหนาท่ีเทากับตํารวจหรือไม  ในการดูแลจราจรตางๆ เคยให 
อปพร.เขาไปรวมหรือไม  จัดเวรยามเขาไปชวยตํารวจก็ได  ไมใชวาเราจะใหตํารวจ
ทําฝายเดียว  โรงเรียนตางๆยังตองการการจราจรท่ีคลองตัว สงเสริม อปพร. สาย
ตรวจ  เปนสิ่งท่ีดี  ขอมาทุกปเราก็ใหทุกป  อบรมปองกันระงับอัคคีภัย  ตั้งไว 
20,000  บาท  ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนเปนโครงการใหม  ไมทราบวาจะใหใคร
ฝก พนักงานหรือประชาชนท่ัวไป ตั้งไว 50,000 บาท โครงการนี้นาจะรวมกับ
โรงพยาบาลเพราะเขาจะใหความรวมมือแบบรถฉุกเฉินพยาบาล  เขาจะสอน
วิธีการปมหัวใจ  และการชวยเหลือผูบาดเจ็บ  เขาจะมีบุคลากรฝกสอนดีกวาเรา  
สรางภูมิคุมกันเด็กไทย  สรางความปลอดภัยทางน้ํา  ทานจะไปสอนเด็กท่ีไหน  ใช
เงิน  50,000  บาท  ผมวาตองไปใชโรงแรมริมปาวถึงจะฝกอบรมได  โครงการ
ของสํานักปลัด  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ป 2560 ซ้ือเรือมี
เครื่องยนตติดทาย  ถาจําไมผิด ราคา 70,000 บาท  ไมเห็นเอามาใชงาน  วันท่ี
น้ําทวมผมเห็นมีเรือทองแบน 2 ลํา  ไมเห็นเอาออกมาชวย  วันหลังเต็กกาก็ถาม
ทําไมไมมีเรือมาชวย  ไมมี ปภ.ออกมา  ผมจึงมาดูโครงการและเห็นวาเปนเรือมี
เครื่องยนตติดทาย  เวลาน้ําทวมเต็กกาเขาจะเอาของไปแจก  ชวงขางบานนาย
ปรียาพันธ  พูลพัฒน  ตรงทุงสระไปไมได  น้ําเชี่ยวแรงมาก  เรือทองแบนไม
สามารถเขาไปตรงนั้นได  ตองใชเรือท่ีมีเครื่องยนตเทานั้น  ลูกชายผมเปน
อาสาสมัครไปชวยเขาก็ไมกลาเพราะอาจเกิดอันตรายกับตนเอง  เขาจึงบอกวา
อยากไดเรือ  ผมจึงบอกใหไปขอ ปภ.  ปรากฏวาเขาก็ไมมี  มีแตเรือทองแบน  ไม
สามารถขามไปฝงหนึ่งได  ขอใหฝายปองกันฯพิจารณาดวย  โครงการนี้มีแลวในป 
2560 ทานซ้ือหรือยัง  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 10 ตัว ท่ีสํานักงาน  ตั้งไว 
100,000  บาท  เปนสิ่งท่ีดี  แตผมเห็นบางโครงการ ติดตั้ง 10 ตัว แตราคา 
50,000  บาท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  คาปรับปรุงเปลี่ยนถังน้ํารถ
บรรเทา 11  จํานวน 250,000  บาท  ปรับปรุงรถตรวจการณ 3  พนสีใหม 
30,000 บาท  ดีครับ  หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  ปรับปรุงอาคารปองกัน  
100,000  บาท  ผมเห็นแบบแปลนแลว  ผมอยากใหทานประธานไดทราบวาสิ่ง
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ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลพูดแลวดีก็ใหนําไปใช  สิ่งไหนท่ีไมดีก็อยากใหปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสํานักปลัดเทศบาล
เชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในสวนของสํานัก
ปลัดเทศบาลขออนุญาตใหหน.สํานักปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหน.พงษธร  โพธิแทนครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงรางเทศ
บัญญัติของสํานักปลัดเทศบาลท่ีทานสมาชิกติดใจเม่ือสักครู  สิ่งไหนท่ีทานวาดีและ
เหมาะสมผมก็ตองขอขอบคุณมา  ณ  ท่ีนี้  เรื่องงบชําระหนี้เงินกู  รายการ 1.3 
งวดท่ี 14 – 15  ป 2560  ท่ีถูกตองจะเปนงวดท่ี 12 – 13  ป 2561  จะเปน
งวดท่ี 14 -15 ถูกตองแลว  ในสวนรายจายงานบานงานครัวท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนจาก  
30,000  บาท  เปน  40,000  บาท  ท่ีจริงแลวเราซ้ือมากกวานั้นตามความ
จําเปน  เพราะผมรับผิดชอบท้ังสํานักงานใหญ  สํานักงานทะเบียนและหอประชุม  
คาถายเอกสารตั้งเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว  20,000  บาท  ตามความเปนจริงมากกวา
นี้  แตผมขอเพ่ิมข้ึนเพราะผมรับผิดชอบ  3  ฝาย คือ  1.  ฝายทะเบียน  2.  ฝาย
งานบุคคล  3.  ฝายบริหารงานท่ัวไป วัสดุกอสรางป 2560 ตั้งไว 30,000  บาท 
ไมเพียงพอ  เพราะผมซ้ือวัสดุมาติดตั้งท่ีสํานักงานและแกไขทอระบายน้ํา  หองน้ํา
ชาย – หญิง  การซอมโตะท่ีเราซอมเอง  โอนมาใชในการก้ันหอง  ซอมรางระบาย
น้ําหอประชุมธรรมาภิบาล  ปรับปรุงท่ีจอดรถดานหนาหอประชุมธรรมาภิบาล  
วัสดุคอมพิวเตอร  ผมรับผิดชอบงาน  3  ฝาย  สําหรับฝายทะเบียน  ใช  
150,000  บาท  ซ้ือ 4 ไตรมาส  ไตรมาสละ 40,000  บาท   ฝายอํานวยการ
และฝายบริหาร  รวม 2 ฝาย  จํานวน  150 ,000  บาท  งานปองกันฯ 
ลูกจางประจําลดลงเพราะลาออก 1 คน เราจึงยุบตําแหนง  คาปวยการ อปพร. 
ท่ีตั้งข้ึนใหมเพราะมีหลักเกณฑใหมจากกรมปองกันภัยวาตอไปจะใชคาปวยการ
ใหกับ อปพร.  คาซอมแซมทรัพยสินของปองกัน  ครุภัณฑงานปองกันมีมาก  เชน  
รถยนตดับเพลิง  รถน้ําดับเพลิง  รถกูชีพ  อาคารสํานักงาน  เครื่องสูบน้ํา         
รถตรวจการณ 3 คัน  เครื่องคอมพิวเตอร  กลองวงจรปดตามสี่แยกตางๆ 32 จุด  
และมีครุภัณฑอ่ืนๆอีกมากหากเกิดการชํารุดเราก็จะใชงบประมาณนี้ในการ
ซอมแซม  วัสดุกอสรางท่ีผมรับผิดชอบ คือ อาคารปองกัน  สถานีดับเพลิงยอยแกง
ดอนกลาง  อาคารฝายรักษาความสงบและศูนย อปพร.  โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  เราจัดรวมกับเครือขายโดยใชงบของเรา คือ วันปใหมและงาน
สงกรานต  ใชครั้งละ  50,000  บาท  ไฟกระพริบ 8 ตน  เราอยากตั้งมากกวานี้
แตเงินไมเพียงพอ  ปนี้ติดตั้งท่ีซอยอนรรฆนาค 28 จํานวน 1 จุด  ซอยคําผล
พัฒนา จํานวน 2 จุด  ถนนพิมพะนิตย จํานวน 1 จุด  ถนนหัวโนนโก – เกษตร 
จํานวน 1 จุด  ถนนประชาสามัคคี จํานวน 1 จุด  ซอยอภัย 1 จํานวน 1 จุด  
ซอนอภัย 2 จํานวน 1 จุด ความจริงแลวผมอยากตั้ง 20 จุด แตตองกระจาย
งบประมาณ  โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรโรงเรียนเทศบาล 4 ท่ีทานวาดีก็
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ตองขอขอบคุณ  สวนถนนกาฬสินธุผมจะปรับปรุงตรงวงเวียนโปงลางออกไปทาง
ถนนพยาบาล  รานทอง  ศาลและตลาด  เพ่ือรองรับงานถวายพระเพลิงพระบรม
ศพในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในเดือนตุลาคม  โครงการกูชีพกูภัยเราอบรมพนักงานและ
ลูกจางเพ่ือเขาระบบ 1169  โดยใหทางโรงพยาบาลมาอบรมให  โครงการอบรม
เด็กจมน้ํามีหนังสือสั่งการใหเราต้ังโครงการและเราจะอบรมใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 4  เรือทองแบนเรา
ซ้ือมาแลวและใชในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยท่ีผานมาแตเรายังไมติด
เครื่องยนตในตอนนั้นเพราะเกิดภัยเสียกอน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปสํานักการศึกษา  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  
เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีผมดูเรื่อง
การจัดทําเทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561  ซ่ึงใชเวลาในการ
ดูนอยมาก  อยางท่ีทานบุญเส็งไดกลาววาเราไดรับหนังสือในเวลากระชั้นชิด      
หลายโครงการถูกตัดและมีอีกหลายโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนใหม  ซ่ึงไมใชปญหาอะไร
ตามหลักของงบประมาณก็เทาเดิม  ท่ีเพ่ิมเขามาเปนเงินอุดหนุนทางดานการศึกษา
ก็เปนเรื่องปกติเพราะปนี้ทางคณะรัฐบาลไดกําหนดใหมีการพัฒนาเรื่อง 4.0      
สํานักการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  โครงการสอนมินิอิงลิชโปรแกรม  ปท่ีแลวตั้งไว  
400,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  900,000  บาท  ผมไดเรียนกับทางโรงเรียนและ
ทานรองนายกนพสิทธิ์แลวเรื่องการจางครูตางประเทศก็ไดรับคําตอบจากทานวา
เรามีเงินนอย  ตองใชจายตามงบ  การจางครูจากประเทศแคเมอรูนจะราคาถูก  ถา
เราจางครูจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาคาจางจะสูง  ผมจึงให
คําปรึกษากับทานรองนายกนพสิทธิ์และผอ.โรงเรียนวาถาเราจางแคเมอรูนซ่ึงเขา
เปนประเทศหนึ่งท่ีไมมีภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักก็คงเหมือนคนไทย  ซ่ึงการจาง
คนจากประเทศแคเมอรูนทําใหดูเปนคนตางชาติและดูดีสักหนอยก็ไมไดวากัน  การ
ใชจายงบประมาณสวนใหญจะตั้งเพ่ิมเก่ียวกับรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  บางโครงการถูกตัดออกและมีหลาย
โครงการท่ีตั้งข้ึนใหม  ผมเปนหวงวาโครงการดีๆหลายๆโครงการท่ีเราตัดออกไป
ทําไมไมสานตอ  โครงการท่ีเพ่ิมใหมก็ไมมีรายละเอียดการจัดทําและผลสัมฤทธิ์ท่ีได
ในอนาคตจะเปนอยางไรเราก็ไมทราบ  ผมมองแลวไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย
นักเพียงแตเราไปกระจุกตรงนั้น  อาจโอนลดโอนเพ่ิมซ่ึงเปนเรื่องของฝายบริหารท่ี
จะทํา  หลายจุดท่ีมองแลวมีผลกระทบหลายอยางผมอยากนําไปเรียนสอบถามใน
ชั้นแปรญัตติกับหัวหนาสํานัก/กองฝายในอนาคต  ผมขอสงวนไวกอนสวนแปร
ญัตติเสร็จแลวคอยมาวากันอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืนครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สํานัก
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาใชสอย  คาถายเอกสารป 2560  ตั้งไว 
10,000  บาท  ป 2561 ตั้งไว 5,000 บาท กองอ่ืนขอเพ่ิมแตสํานักนี้ลดลง  
คาจางเหมาบริการครูป 2560  14 คน จํานวน 1,730,000  บาท  คาจางเหมา
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บริการครูป 2561  27  คน  ขอ 2.1 คาเดินทางไปราชการ  ป 2560 ตั้งไว  
450,000  บาท  ป 2561 ตั้งไว 600,000  บาท  หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  
ป 2560 ตั้งไว 50,000  บาท  ป 2561 ตั้งไว 400,000  บาท  ครุภัณฑไม
เห็นทําโครงการมาซ้ือรถบรรทุก 6 ลอ  แตมีในแผนพัฒนาป 2562 หรือ 2563  
ทําไมไมขอซ้ือเขามา  ซ้ือแตโตะ – เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร  งานระดับกอนวันเรียน
ประถมศึกษา  หนา 148  โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม 
MEP  ปท่ีแลวตั้งไว 400,000  บาท  ปนี้ตั้ง 900,000  บาท  แคอนุบาลกับ
ประถมราคาเกือบลานบาท  ขอ 1.7  พัฒนาศักยภาพผูเรียนแบบบูรณาการ  ตั้งไว 
50,000  บาท  ก็ไมรูจะเปนอยางไร  งบลงทุนก็มีมาก  โรงเรียนเทศบาล 4 ขอ
เกาอ้ีนักเรียน 100 ชุด  จํานวน 130,000  บาท  เรื่องนี้จําเปนมากผมเห็นชอบ  
ซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตนี่คือการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  
หนา 162  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ  ตั้งไว 100,000  บาท  
ผมยังไมเขาใจในรายละเอียด  งบลงทุน  เครื่องตัดหญา  เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ  6  
เครื่อง ตั้งไว 54,000 บาท  ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  โครงการของสํานักการศึกษา
มีประมาณ 20 โครงการ  ซ่ึงไมอาจพูดไดหมดผมขอสงวนไวและไปแปรญัตติในข้ัน
ตอไป  ขอ 1.19  โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอยรักบานเกิด  จํานวน 10,000  
บาท  ขอ  1.20  โครงการฝกอบรมความรวมมือทางวิชาการ  ตั้งไว  100,000  
บาท  เปนโครงการใหมหรืออยางไรผมไมเขาใจรายละเอียด  งานบริหารงาน
เก่ียวกับศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนา  205  โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ตั้งไว  250,000  บาท  จะปรับปรุงหรือแกไขอยางไรก็ควรมีวิธีการของ
วันเด็กแหงชาติใหยิ่งใหญกวานี้ไดไหม  สวนราชการเขาก็ชวยเราเยอะ  เงินอุดหนุน
กิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  พุทธสมาคมวัดกลาง  ตั้งไว 50,000  บาท  
สมาคมภูไท  ตั้งไว  50,000  บาท  สมาคมยุวพุทธิกสมาคมกาฬสินธุวัดประชา  
ตั้งไว 50,000  บาท  ในสวนนี้อยากใหติดตามประเมินผลดวยวาเขาเอาเงินเราไป
ทําอะไรบางเปนประโยชนกับทางสมาคมหรือไม  สมาคมภูไทมีคนพูดใหผมฟงวา
เอาเงินท่ีเทศบาลใหจางรถไปเท่ียวก็ไมรูจริงหรือเท็จแคไหน  หากเอาไปเท่ียวจริงป
หนาเราก็อาจไมใหก็ได  หนา  202  งานกีฬาและนันทนาการ  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว  เครื่องตัดหญา  สายสะพาย  บางสํานักก็ซ้ือท้ังแบบขอออน  ขอแข็ง  ซ้ือ
แบบท่ีมีลอดวย ผมก็ไมเขาใจวาเปนอยางไร  ปนี้ขอมา 3  เครื่อง  ตั้งไว  38,500  
บาท  ซ้ือมาคนละเครื่องหรืออยางไร  ผมเปนหวงเรื่องเครื่องเลนกีฬากลางแจง
ชํารุด  ถาไมซอมนาจะถอดออกมา  ถามีคนเห็นเขาก็จะมาบอกวาทาง สท.ไมดูแล
ปลอยใหชํารุดทรุดโทรม  ฝากใหทานดูแลดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสํานักการศึกษา
หรือไมเชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการศึกษาขอ
อนุญาตใหรองปลัดประเสริฐเปนผูชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล สํานักการศึกษาโครงการ
จางเหมาบุคลากรท่ีทานบอกวาเพ่ิมจาก  1,700,000  บาท เปน  3,200,000  
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บาท  ซ่ึงปจจุบันเรามีลูกจางตามโครงการ  จํานวน  27  คน  เพ่ิมในระหวางป  
เราจางเพ่ิมเนื่องจากมีเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนจึงตองจางใหเพียงพอกับการดูแล  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ปท่ีแลวตั้ง 450,000 บาท ปนี้ตั้ง 600,000  
บาท  ไมเพียงพอความจริงแลวเราใชมากกวานี้  คาวัสดุไฟฟาตั้งไว  400,000  
บาท  ปท่ีแลวต้ังไว  50,000  บาท  เราจะซ้ือมาซอมใหกับโรงเรียนเทศบาล 2  
ทางงานไฟฟามาตรวจสอบใหแลววาการใชงานหมดสภาพจะตองเปลี่ยนเกือบ
ท้ังหมด  จึงไดตั้งงบประมาณไวแลวทางสํานักการชางจะเปนผูดําเนินการให  
ครุภัณฑยานพาหนะท่ีเราไมซ้ือเพราะตอนนี้ยังไมมีความจําเปน  จางเหมานาจะถูก
กวา  ดีกวาและคุมคากวาท่ีเราจะไปซ้ือรถ 1 คัน เพราะภาระตางๆจะตามมา  
เครื่องตัดไฟอัตโนมัติเปนของโรงเรียนเทศบาล 2 เนื่องจากชวงปท่ีผานมาเกิด
เหตุการณไฟดับและไฟช็อตอยูเรื่อย  ทางงานไฟฟาจึงใหคําแนะนําวาเราควรมี
เครื่องนี้ไวเราจึงตั้งงบไวในปนี้เพราะเปนเรื่องสําคัญ  โครงการรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา เรื่องนี้เทาท่ีทราบจะเปนการรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยซ่ึง
จะมีการจัดอบรมเปนโครงการใหม  รายจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน
เราตั้งตามหนังสือสั่งการจากกรมท้ังหมด  เครื่องตัดหญา  เครื่องเกาเราชํารุดไป
หลายเครื่องตอนนี้ใชวิธีการซอมซ่ึงบางเครื่องก็ซอมไมไดจึงขอซ้ือเพ่ิม 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  งานบริหารงานท่ัวไป  เงินคาตอบแทน  ผมคิดวากองวิชาการ
ไมมี ผอ. มีแตรักษาการ  จึงอยากถามวาเงินคาตอบแทน ผอ. ปจจุบันรักษาการได
หรือไม  มีคาตอบแทนรายเดือน  คาตอบแทนตําแหนง  มีหลายสํานักกอง  เชน  
สํานักการคลัง  สํานักการศึกษาไดหรือไมเพราะไมมี ผอ. เรื่องลูกจางชั่วคราว ในป 
2560 มี 6 คน จายไป 787 ,200 บาท  ป  2561 มี 9 คน  จํานวน 
1,207,200  บาท  จางเพ่ิมหรืออยางไร  หมวดคาใชสอย  ขอ 2.4  เทศบาลพบ
สื่อมวลชนและผูประกาศขาว  50,000  บาท  ประชุมประจําเดือนผูประกาศขาว  
120,000  บาท  ฝกอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาวและผูประกาศขาว  
50,000  บาท  ท้ัง 3 โครงการจะปรับปรุงแกไขอยางไรใหผูประกาศขาวไดมี
บทบาทในเทศบาลเรา  ผมเคยแนะนําวาในการประชุมประจําเดือนหรือการ
ฝกอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาวและผูประกาศขาวควรจะมีการฝกอบรมเขา 
ฝกอบรมแลวกลับไปนอนท่ีบาน  เดือนหนึ่งมาประชุมครั้งหนึ่ง  ทําไมไมใชการ
อบรมนี้ใหเปนประโยชน  เชน  เสียงตามสายของเรา  2,400,000  บาท  ผม
สงสัยอยู  หอกระจายขาวและเสียงตามสายก็มีแตเสียงตามสายของเทศบาลเรา
ชํารุดไปแลว  แมกระท่ังวันนี้ก็ยังไมมีการถายทอด  ใชไมถึงปก็ชํารุดจะใหพวกผม
ทําอยางไร  ผมไมอยากรองเรียนเพราะจะมีปญหากัน  เพราะฉะนั้นทําอยางไรท่ีจะ
ปรับปรุงใหดีข้ึน  หมวดคาใชสอย  ซ้ือเครื่องขยายเสียงหมูบานเมืองใหม  ผมวานา
ซ้ือ  เรื่องน้ําทวมเม่ือเดือนท่ีแลวถามวาหมูบานเมืองใหมไดรับผลกระทบหรือไม  
ไดรับกอนเพ่ือนครับ  แตการเตือนภัยเราไมมี  เสียงตามสายและหอกระจายขาวไม
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มี  รถประชาสัมพันธเทศบาลก็ไมมี  น้ํามาตอนกลางคืนนากลัวผมไปตอนเชาก็ไมมี
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  เปนโครงการท่ีดีแตตั้งไวมากเกินไป  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
ประชาชนนอยมาก  เปนสิ่ ง ท่ีนาเบื่อไม มีใครอยากมา  จึงอยากฝากทาน
ประธานสภาดวยครับวา  ผมเปนหวงเรื่องเสียงตามสายทําอยางไรถึงจะปรับปรุงให
ดีข้ึน  ของบมาอีกหรือไม  สําหรับเครื่องขยายเสียงตางๆก็คิดวาทุกชุมชนคงพอ
แลวแตนาจะใหเขามีสวนรวมในการเปนผูประกาศของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การ
อบรมหอกระจายขาวก็อยากใหไดรับประโยชนมากท่ีสุด ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองวิชาการหรือไม
เชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กองวิชาการขอ
อนุญาตใหรองปลัดอภิวัฒนเปนผูชี้แจงครับ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เรื่องเงินเดือนและคาตอบแทน
ตําแหนง ผอ.  ซ่ึงตําแหนงผอ.ของสํานักกองตางๆแมแตตําแหนงวางจะมีหนังสือสั่ง
การใหตั้งทุกตําแหนง  ไมวาจะเปนเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  เรื่องคาจาง
ชั่วคราวจากปท่ีแลว 6 คน แตปนี้  9  คน  เพราะจะมีพนักงานจางตามโครงการ
ประชาสัมพันธ 2 คน  คือ คุณประภาวรินทรและคุณมานะ  ท่ีเราเอาเขามาเปน
พนักงานจาง  และอีกคนหนึ่งท่ีเราจางเพ่ิมคือผูชวยนิติกร  รวม  3 คน  โครงการ
เทศบาลพบสื่อมวลชนเปนการพบปะกับสื่อมวลชนปหนึ่งจัดครั้งหนึ่งในเขต
เทศบาล  จัดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนท่ีเปน
ตนแบบในการขับเคลื่อน  การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนก็ตอง
ประชุมทุกเดือน  เก่ียวกับแนวทางตางๆในการดําเนินงาน  เครื่องเสียงมีปญหา
อุปสรรคอะไรบางหากมีปญหาก็จะมีทีมชางเขาไปชวยเหลือ  ในสวนเสียงตามสาย
ของเทศบาลในวันนี้ไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีวาเราเตรียมการถายทอดไวแลวแต
จากเม่ือคืนท่ีมีพายุเขามาทําใหจอรับภาพรับไมไดจึงไดประสานชางเขามาซอมอยู  
สําหรับเครื่องเสียง DVD ชุมชนเมืองใหม  เดิมอยู กับคุมหวย  เนื่องจาก
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คณะกรรมการประสานใหเราเดินสายขยายลําโพงแตเครื่องสงรับไมถึงจึงมีมติในท่ี
ประชุมใหขอใหม  คาถายเอกสารของกองวิชาการ  100,000  บาท  ไมพอ  
เพราะกองวิชาการจะตองทําเก่ียวกับเรื่องแผน  งบประมาณ  การติดตาม
ประเมินผลแผนและการประกวดตางๆของเทศบาล  งบซอมแซมทรัพยสินท่ีเพ่ิม
จาก 50,000  บาท  เปน  100,000 บาท เนื่องจากทรัพยสินท่ีกองวิชาการตอง
ดูแลมีท้ังรถประชาสัมพันธ  หอกระจายขาวชุมชน 37  หอและของเมืองใหมท่ีจะ
เพ่ิมเขามาอีกรวมเปน 38 หอ  การขยายเวลาซอมก็ตองประสานชางซอมเขาไป  
คาธรรมเนียมศาลต้ังไวเพ่ือการดําเนินการเก่ียวกับศาลซ่ึงมีหลายอยางท่ีเราตอง
ดําเนินการ  ปท่ีแลวต้ังไวไมพอ  ในปนี้เราจึงตั้งเพ่ิมข้ึน  เรื่องการอบรมกฎหมาย
สําหรับประชาชนปนี้จะจัดอบรมในวันท่ี 18 สิงหาคม 2560  เปนการใหความรู
เก่ียวกับการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของชุมชนท้ัง 36 ชุมชน  ซ่ึงเปน
นโยบายของรัฐบาล  ทางผูวาราชการจังหวัดใหแตละชุมชนมีศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข แกไขปญหาเฉพาะในชุมชนถาเกินศักยภาพถึงประสานมาท่ีศูนยดํารงธรรม
เทศบาล  ศูนยดํารงธรรมอําเภอและศูนยดํารงธรรมจังหวัด  เปนการแกไขปญหา
เบื้องตนถาอยางไรก็ขอเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมรับฟงการอบรมดวย  
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  ทราบครับวาตองต้ังไวแตอยากถามวาถาดํารงตําแหนงรักษาการจะตอง
จายหรือไม  หมวดคาวัสดุ  สํานักการคลังผมไมอยากพูดเพราะเปนกองท่ีทํารายได
ใหกับเทศบาล  ขออะไรมาผมจะไมคอยพูด  ผมอยากใหขอมาเลยผมยินดี  หมวด
คาวัสดุไมติดใจอะไรแตแปลกใจวาคาวัสดุเชื้อเพลิง ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท 
ป 2561 ตั้งไว 80 ,000 บาท  ผมอยากถามวาทําไมเพ่ิมข้ึนมากขนาดนี้         
หมวดครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร  โตะ- เกาอ้ี กระจกบานเลื่อน  คอมพิวเตอร  
เครื่องมือวัดระดับ  โนตบุค เครื่องพิมพดีด เครื่องสแกนตางๆ ผมยินดีใหครับ  

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่ง
อยางท่ีทานบุญเส็งไดกลาวผมยินดีและเต็มใจให  แตปญหา คือ สํานักการคลังไมมี
ท่ีจะเดินแลว  โตะ – เกาอ้ี  เต็มไปหมด  จะเอาอันเกาออกและเอาอันใหมเขาไปใช
หรือไม  หรือเรามีนโยบายหรือแผนท่ีจะขยายสํานักการคลังใหกวางข้ึน  ผมยินดีให
แตสงสัยวาจะเอาไปไวท่ีไหนครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญทานสิทธิภรณ      
ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมสงสัยเรื่องคาเชาทรัพยสินเพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสินท่ีรัฐบาลเชาเพ่ือจัดหา
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ประโยชนหรือเ พ่ือจัดการสาธารณะ ผมไม เขาใจวาเราเชาอะไร ขอ 1.6 
คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาอาคารพัสดุเราเชาท่ีไหน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสํานักการคลัง
หรือไมเชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการคลังขอ
อนุญาตใหผอ.จําลอง  ศรีนามลเปนผูชี้แจงครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารการคลัง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารการคลัง  กอนอ่ืนตอง
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกท่ีไดเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานของสํานักการ
คลัง  ท่ีผานมาทางสํานักการคลังตั้งงบประมาณเขามาทานก็ใหการสนับสนุนทุก
ครั้ง  สําหรับป 2561  หมวดคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูบริหาร  
ตอนนี้ทานรองปลัดอุบลรัตนรักษาการ  ทานไมไดเบิก  ทานเบิกในตําแหนงรอง
ปลัดเทศบาล  ท่ีเราตั้งไวเพราะเผื่อจะมีผอ.สํานักการคลังท่ียายมาใหม  เราจะตอง
ตั้งรองรับตามหนังสือสั่งการ  คาวัสดุเชื้อเพลิงคาน้ํามันเบนซิน  ปจจุบันเรามี
รถจักรยานยนตจํานวน 5 คัน  ป 2561  ตั้งไวป 80,000 บาท  เนื่องจากในป 
2561 เรามีการเพ่ิมสายงานจัดเก็บเพ่ิมข้ึนซ่ึงการใชงานน้ํามันก็ตองเพ่ิมมากข้ึน  
ป 2560 เราไดโอนเพ่ิมเขามาใส  ในป 2561  เราจึงตั้งรองรับไวจะไดไมตองโอน
เพ่ิมอีก  เรื่องการจัดซ้ือโตะทํางาน ป 2561  ตั้งไว  1 โตะ  เพ่ือรองรับตําแหนงท่ี
ยายเขามาใหม  สวนการขอซ้ือตูใสเอกสารท่ีผานมาเวลาทานเดินเขาไปแลวคงเห็น
วาไมมีท่ีจะเดินเพราะเราวางเอกสารและฎีกาซ่ึงไมเปนระเบียบเรียบรอย  จึงได
หารือกันและตั้งงบประมาณขอซ้ือตูเพ่ือจัดเก็บเอกสาร  สําหรับสถานท่ีเก็บใน
สํานักการคลังไมมีท่ีเก็บจริงๆผมจึงไดปรึกษากับทางผูบริหาร  ทานนายกก็ไดหาท่ี
เก็บตูสําหรับใสเอกสารใหซ่ึงจะอยูดานลางไมไดเก็บท่ีหองสํานักการคลัง  สําหรับ
เรื่องคาเชาทรัพยสิน  จะเห็นไดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปจัดประโยชนใน
อาคารราชพัสดุ  ไมวาจะเปนตลาดลาน 1 ,ลาน 2 หรือตลาดโตรุงจะเปนอาคาร
ราชพัสดุท้ังหมด  เราตองจายคาเชาใหกับราชพัสดุและยังมีคาธรรมเนียมการตอ
อายุสัญญาเชาดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสํานักการสาธารณสุข  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สํานัก
การสาธารณสุข  หนา 171  งานบริหารงานท่ัวไป  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
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและงานสาธารณสุขอ่ืน  หนา 178  งบลงทุน  
คาซ้ือสายพาน  ผมดูแลวเปนการซ้ือสายพานเชนเดียวกันแตตอนนั้นความยาว
ประมาณ 3 เมตร  ตอนนี้ยาวประมาณไม เ กิน 2 เมตร  ป  2560 ตั้ งไว 
650,000 บาท  ป 2561 ตั้งไว 450,000 บาท  และชั้นวางสุกรซ้ือพรอมกัน 
4 ตัวเลยใชหรือไม  ทําไมไมซ้ือแค 2 ตัว  เครื่องตัดแตงซากสุกร 4 ตัว  ตั้งไว 
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128,000  บาท  ครุภัณฑวิทยาศาสตร  เครื่องเติมอากาศ  จุมลงน้ํา ตั้งไว 
500,000  บาท  เก่ียวกับเรื่องโรงฆาสัตวเครื่องเติมอากาศเราไมซ้ือแลวเอาเงินไป
ซ้ืออยางอ่ืนไดหรือไม  ก็คงตอบวาไมได  จําเปนตองซ้ือ  หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
สรางผังประปาหอสูง น้ําประปาเราก็จายทุกป  ปหนึ่งๆหลายแสนบาท  ตองมา
สรางถังประปาหอสูงอีก 500,000  บาท  ผมวาราคาสูงแตถาทําเพ่ือโรงฆาสัตว
ผมวาไมเยอะเพราะน้ํามีความจําเปนตองใช  ถาทําถังสูงก็ดีแตในอนาคตผมวาไมดี
เพราะถังประปามีท้ังดีและไมดี  คาใชจายจะตามมาทีหลัง  ทําปายศูนยผูสูงอายุ
และผูพิการ ตั้งไว 100,000 บาท และปายโรงเรียนผูสูงอายุ ต้ังไว  30,000  
บาท  มีความสําคัญและจําเปนเพราะมีคนมาศึกษาดูงานอาทิตยละครั้ง  ป 2560 
ปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ 1,000,000 บาท  ทําเสร็จหรือยัง  ผมยังไมเห็นไปทํา
อะไร  เปนปารกรุงรังดานหนาอาคารและไมมีผูไปใชอาคาร  เปนอาคารรกรางวาง
เปลา  จะไปดําเนินการเม่ือไหร  หนา 189  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
รายจายท่ีไมเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ  โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  ป 
2560 ต้ังไว 2,000 บาท  ป 2561 ต้ังไว 10,000 บาท  จะไประวังมลพิษทาง
อากาศแบบไหน  โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  ตั้งไว 50,000 บาท  ท่ีเพ่ิมข้ึนไมรู
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  เพ่ิมข้ึนอีกเพราะจะเลี้ยงไสเดือนขายหรืออยางไร  ขอ 2.7 โครงการกําจัด
ขยะมลพิษ  ป 2560 ตั้งไว 50,000 บาท  ป 2561 ตั้งไว 30,000 บาท  ขยะ
พิษลดลงหรืออยางไร ขอ 2.8 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา ป 2560 ตั้งไว 
35,000 บาท  ป 2561 ต้ังไว 40,000 บาท  ผมวาถาเพ่ิมแค 5,000 บาท  ก็
อยาเพ่ิมดีกวาไมรูจะเพ่ิมไปทําไม  เพราะวัสดุวิทยาศาสตรเราก็ใหอยูแลว  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 เดือนท่ีผานมา  ผมเรียนทานประธานสภาวาตลาด
โตรุงมี 13 รายการ  และมีหลายรายการท่ียังไมปรับปรุงใหผม หนา 190 ขอ 
2.14  โครงการอบรมผูผลิตน้ําดื่มน้ําแข็ง  บางทีอยูนอกเขตเรา เชน น้ําดื่มกรเดช
เขาอยูบานหามแห  จะตองเอาเขามาดวยหรือไม  นาราไอซอยูสหัสขันธ  จะเอา
เขามาอบรากับเราไดไหม  โครงการนี้เปนโครงการท่ีมีประโยชนแตอยากรูวาเขาจะ
มาอบรมไดไหม  ขอ  2.15  โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลดานสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ผมวาโครงการนี้เปนโครงการตั้งใหมท่ีทางคณะผูบริหารไดรางวัลสิ่งแวดลอม
ดีเดนจึงไดมีการต้ังโครงการนี้ข้ึนมา  ขอ 3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินท่ี
ชํารุด  ป 2560 ตั้งไว  1,500,000  บาท  ป 2561  ตั้งไว 1,500,000  บาท  
แลวการซอมแซมทานไมไดทําหรืออยางไร  มีโบรชัวรของเทศบาลชี้แจงเก่ียวกับ
การกูเงินซ้ือรถบรรทุกเก็บขนขยะ  ชวยดวย  ทําอยางไรถึงจะมีรถขนขยะให
ประชาชน  รอไมไดจําเปนตองเปลี่ยน  ในโปรชัวตางๆเขามีแตโฆษณา  มีไหมท่ี
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เทศบาลไปประจานเราวารถขยะไมมีคุณภาพ  จะไมมีคุณภาพไดอยางไรเพราะตั้ง
งบประมาณซอมแซมไว  1,500,000  บาท/ป  ทานบอกวามันเกา  ฝายปองกัน  
ฝายดับเพลิงทําไมเขาถึงเอารถเกาไปบูรณาการได  ทางสํานักการสาธารณสุขทําไม
ถึงไมทํา  ปท่ีแลวกับปนี้งบประมาณท่ีตั้งเพ่ิมข้ึน  21 ลานกวาบาททําไมไมซ้ือให
เขา 5 คันไปเลย  ตั้งไวทําไมคาซอมแซม  ไมตองตั้ง  วิ่งไปจนพังและเปลี่ยนใหมถึง
จะถูก  หนา 192 วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 540,000 บาท วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 840,000 บาท ไมใชนอยๆ รวมหลายลานบาทเฉพาะ
สํานักการสาธารณสุข  ครุภัณฑงานบานงานครัว  ซ้ือเครื่องตัดหญา 2 คัน  จํานวน 
24,000  บาท  ซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน 2 เครื่อง ต้ังไว  22,000  บาท  
ป 2559 ซ้ือ 4 เครื่อง ป 2560 แบบขอแข็ง 4 เครื่อง  ป 2561 ซ้ือ 4 เครื่อง  
ถาไมพังรวมท้ังหมด 12 เครื่องในเวลา 3 ป  คงมีความจําเปน  ตอไปหมวดคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานทําหองน้ําผูพิการ       
ตั้งไว  800,000 บาท  ไมทราบวาเปนตลาดไหน เราใหงบประมาณทานทุกอยาง
แตเวลาจะซ้ือถาเอางบประมาณแตละปซ้ือ  ผูบริหารก็อยูมาจนจะเขา 7 ปแลวถา
ซ้ือปละคันคงจะได 7 คันแลว  สําหรับสํานักการสาธารณสุขมีเพียงเทานี้และจะขอ
สงวนไปแปรญัตติในครั้งตอไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานธนัท      
จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง
แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560) เรื่องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะท่ีเปนปญหาท่ี
ผานมา  ผมเห็นมีอีก 3 คัน ท่ีเพ่ิมเติมเขามาในป 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
เขาใจไมผิดใชคันท่ีอนุมัติไปรอบท่ีแลวใชหรือไม  ครั้งท่ีแลวผมไมยกมือสนับสนุน
รถท้ัง 3 คันนี้เพราะผมใหเหตุผลวาไมอยูในแผน 4 ป  ไมใชวาไมใหซ้ือ  ผมใหซ้ือ 
แตพอมาเพ่ิมเติมผมจึงเกิดความสงสัยวาคราวท่ีแลวเราอนุมัติไมถูกใชหรือไม  ท่ีผม
ใหแนวคิดวาการอนุมัติในแผนพัฒนาไมมีสมาชิกท้ัง 9 ทาน กับนายกอีก 9 ทาน  
เปนความเสี่ยงตอความผิดหรือเปลาและใหแนวคิดวาใชหรือไมใช  ถายังไมใชก็อยา
เพ่ิงสนับสนุน  ทานมีสิทธิทําแผนเพ่ิมเติมไดใหทานทํามาและเราอนุมัติตามหลังก็
ยังไมสายผมใหเหตุผลวาอยางนั้น  ซ่ึงตอนนี้ผมเห็นแลววามีเขามาแสดงวาสิ่งท่ีผม
พูดนาจะถูกตอง  ถาเขามาแบบนี้ผมยกมือใหครับ  ผมอยากใหซ้ือแตอยากใหทําให
ถูกตอง  แผนพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนอีกก็อยากใหทําตามระเบียบแบบแผนท่ีรองรับ  
ไมใชวาอยากทําก็ทําโดยใหเหตุผลวาเรงดวน  งบประมาณไมพอ  รถอายุตั้ง 25 ป  
แลว  25 ปท่ีผานมาทานไมทําอะไรเลยหรือครับ  เพราะฉะนั้นเวลาเรามีมากในแต
ละปความสามารถทานมากลน  ถาทานอางอยางนี้แสดงวาความสามารถทานดอย
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มาก  ผมจึงอยากใหทานตระหนักวาความสามารถของทานยังมากอยู  ทําใหคุมคา
และเต็มประสิทธิภาพ  อยาอางวาไมมีเวลา  ไมมีงบประมาณ  ผมเปน สท. มา
ประมาณ 4 – 5 ป  ผมเห็นงบประมาณบางอยางเหลือและเอาไปใชในทางท่ีไม
เรงดวน  แตทานพยายามพูดถึงเรื่องการจัดซ้ือรถขยะท่ีเรงดวนมาก  จําเปนมาก  
ชาวบานเดือดรอน  ทานพูดถูกแตทานพูดไมหมด  ทานเบี่ยงเบนประเด็น ผมมอง
แลวการโอนเงินงบประมาณมันไมมี  บางปเหลือเยอะมาก  เชน  หนา 177  ขอ 
2.7  โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูทําจิตอาสาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและผูนําชุมชนเพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดู
งานของกลุมผูนําจิตอาสาและผูนําชุมชนท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เชน  กลุมจิตอาสาดานสาธารณสุข  ดานชุมชน  ดาน
สิ่ งแวดลอมและกลุ ม อ่ืนๆและคา ใชจ าย อ่ืนๆตามโครงกําหนด  จํานวน 
1,000,000  บาท  ซ่ึงป 2559  ก็เอาไปแลวนาจะ  1,400,000  บาท  ทําไม
ไมเอาเงินนี้ไปทําสิ่งท่ีทานวาเรงดวน  จําเปน  ผมขอไมสนับสนุนขอ 2.7  ไมใหทํา
ปนี้ใหไปทําปหนา  สวนโครงการอ่ืนๆผมขอสงวนไวในชั้นแปรญัตติครับ 

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ขอเพ่ิมเติม
โครงการลอกทอระบายน้ํา จากป 2560  ตั้งไว 35,000 บาท ป 2560 เพ่ิมมา 
40,000 บาท  ผมไมทราบวาทานจะลอกตรงจุดไหน  จุดท่ีเปนตลาดสดของเรา
หรือตลาดโตรุง  บางชุมชนท่ีมีทอระบายน้ําอยูกลางถนนตันหมดแลว  เชน  ชุมชน
หนองลิ้นจี่  ทอตันเวลาฝนตกน้ําไมระบาย  ไหลตามถนนและไหลเขาบานเรือน
ประชาชน  ทําใหเกิดน้ําขังในบริเวณบาน  เชน  ผมไดไปสอบถามกับชุมชนวัดปา
ทุงศรีเมืองกับทานบุญเส็ง  รายชื่อท่ีจดเขามาเปนผูท่ีไดรับผลกระทบในเหตุอุทกภัย  
เขาเปนน้ําฝนท่ีตกแลวทวมขังธรรมดา  ไมไดอยูในเขตลําน้ําปาว พอดีผมไปพบ
ทานประธานกับทานบุญเส็ง  ซ่ึงทานประธานบอกวาไมไดอยูในเขตผลกระทบ  
เวลาฝนหยุดตกก็หยุดทวมเขาก็เลยไมรับถุงยังชีพจากผม ตองขอกราบขอบพระคุณ
ทานประธานชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองท่ีทานมีศีลธรรมและมีคุณธรรมในใจ  เม่ือไมใช
จริงๆทานก็ไมรับเพราะฉะนั้นการท่ีน้ําทวมขังในบริเวณบานสาเหตุเกิดจากทอตัน  
ไมมีท่ีระบายและไหลไปตามถนนและเขาไปในบานเรือนประชาชน  พอฝนหยุดตก
ก็หาย  ท่ีเพ่ิมเขามา 5,000  บาท  ผมไมทราบวานอยหรือมากเพราะปท่ีแลวไม
ทราบวาใชเทาไหร  ใชหมดหรือไม   โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน ป 2560 ตั้งไว 2,800,000  บาท        
ป 2561 ต้ังเพ่ิมอีก  100,000  บาท  ชุมชนเพ่ิมข้ึน  เราจางเพ่ิมหรือเงินเดือน
เพ่ิมข้ึนอยางไร  โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําบอบําบัดน้ําเสีย ป 2560 ต้ัง
ไว 96,000  บาท  ป 2561 ไมมีเลย  บอบําบัดน้ําเสียไมรูวาเราใชเงินท่ีไหน  
แหลงน้ํา  เชน  กุดน้ํากินท่ีมีการพูดทุกครั้งในท่ีประชุมเราจะบําบัดและรักษา
อยางไรขอเรียนสอบถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญทานสิทธิภรณ      
ตุงคะเตชะครับ 



-41- 
 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับสํานักการสาธารณสุข  กอนอ่ืนผมตองขอชมเชยคลินิกสัตวของเทศบาลเรา
เพราะประสบความสําเร็จดี  เขาหาเงินในตัวเขาได  ผมขอฝากทานผอ.สํานักการ
สาธารณสุขดวยวาสิ่งท่ีเรายังขาด  คือ  กรงสุนัขเพราะผมเห็นขอซ้ือเขามา  คุณ
หมอท่ีเขาผาตัดสุนัขแลวแตไมมีท่ีพักสุนัข  เราไมตองซ้ือก็ได  ใหพนักงานท่ีอูทําข้ึน
เองก็ไดเพราะเหล็กของเรามีเยอะ  เรื่องการจัดซ้ือจัดจางท่ีแตละสํานักเขียนมา   
โดยเฉพาะสํานักการสาธารณสุขและสํานักการชาง  ถึงผมจะเปนฝายคานแตผมก็
สนับสนุน  เพราะทางเทศบาลกลาซ้ือรถขยะก่ีคันก็ตาม  หรือสํานักการชางจะซ้ือ
รถ เครื่องตัดหญาสัก 20 – 30 เครื่อง ก็ถือวาสุดยอดผมขอชมเชย  เพราะเขาซ้ือ
มาใชประโยชนใหกับบานเมืองและพ่ีนองประชาชน  ผมรูสึกวาแตละสํานักรูปญหา
ดีเก่ียวกับเรื่องนี้ถึงกลาขอมา   ผมกลาสนุบสนุนและเห็นดวยเพราะผมเขาใจเรื่อง
ตางๆท่ีเขาขอมา  เชน  รถขยะถึงผมไมไดยกมือใหแตผมก็ดีใจท่ีญัตติผานเพราะมี
ประโยชนสําหรับบานเมืองเรา  ผมขอเพียงอยางเดียว คือ การจัดซ้ือจัดจางอยาก
ใหมีความโปรงใส  ตรวจสอบได  ไมทุจริตคอรัปชั่นผมก็พอใจแลว  ผมยินดีใหการ
สนับสนุนแตผมไมยกมือใหเพราะผมรูวาผานแลว  และอีกอยางเวลาทานสมาชิก
หรือชาวบานโทรมาแตละชุมชนเขามีปญหา  เชน  หญารก  ทอน้ําอุดตัน  อยา
ปฏิเสธเขา  แตทานบอกเขาวาไมมีเครื่องไมเครื่องมือ  เครื่องตัดหญา  ถาทานซ้ือ
แลวทานทํางานไดเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพ่ือพ่ีนองประชาชนผมก็ดีใจแลว  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสํานักการ
สาธารณสุขหรือไมเชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมขออธิบายเรื่อง
แผนและขออนุญาตชี้แจงของทานธนัท  จิตรลดานนทสวนเรื่องอ่ืนๆขออนุญาตให
ผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข  ตอบคําถามครับ เรื่องการจัดทําแผนป 2560 เม่ือกอนเราใช
แผน 3 ป  แตเม่ือข้ึนป 2560  ทางกรมสงเสริมฯ ใหเราจัดทําแผนใหมเปนแผน 
4 ป  รถขยะ 3 คันท่ีเราระบุเอาไวไปอยูในแผนป 2560  ของแผน 3 ป  การทํา
แผน 3 ป  เราเอามาทําเทศบัญญัติ ป 2560  ตอนนั้นทางผอ.สํานักการ
สาธารณสุข  ทานบอกวาอยากขอจัดซ้ือรถ 3 คัน  ผมดูแลว 3 คัน  ประมาณ 8 
ลานกวาบาท  ผมตองไปตัดโครงสรางพ้ืนฐานของพ่ีนองประชาชนซ่ึงเตรียมไว
ประมาณ 20 ลานบาททุกป ถาตัดออกไปจะเหลือแค 10 กวาลานบาท  และทํา
ใหโครงสรางพ้ืนฐานอยางอ่ืนไมมี  ในเรื่องงบท่ีไปดูงานของจิตอาสาเราก็จัดปเวนป
ตามท่ีตกลงกันและงบประมาณแค 1 ลานบาท  ในสวนการจัดหารถผมได
ดําเนินการมาตลอด ป 2556 จัดหา 3 คันนั้นก็มาจากการกู 10 ลานบาท ตั้งแต
ทานผอ.เสาวนีย รัตนานิคมทานอยู  พอตอนหลังทานบอกขอ 3 คันเพราะท่ีเหลือ
สามารถซอมใชการได  ทางสํานักกองเขาบอกวาพอใชได  เขาไดกําหนดไววาจะซ้ือ
ในป 2560  แตพอป 2560 มีความจําเปนวาเงินงบประมาณท่ีจะเอามาซ้ือและ
จัดทําโครงสรางพ้ืนฐานใหกับพ่ีนองประชาชนจะไดนอย  ผมจึงขอตรวจสอบ
สถานะการเ งินเพราะมีเ งิน ท่ี เราชําระตลาดโต รุ ง ท่ีจะหมดในป  2559  
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เพราะฉะนั้นในป 2560 ก็สามารถขอกูได  ในป 2560 ภาระหนี้ท่ีเราตองจายโรง
ฆาสัตวก็จะหมดเพราะฉะนั้นก็นาจะขอกูได  ผมจะขอกูสภาให  แตพอมาทําแผน
ซ่ึงแตกอนแผน 3 ป  เขาขอใหระบุในแผน 3 ป  จะอยูปใดปหนึ่งเราสามารถ
ดําเนินการไดเลยไมวาจะจัดซ้ือจัดจางของป 2562 – 2563  แตพอตนปมีคําสั่ง
ใหจัดทําแผนสี่ป  พอเราจะทําแผนสี่ปพอดีวาเทศบัญญัติงบประมาณป 2560 เรา
ทําไปแลว ทางกองวิชาการจึงไดเอารายการนี้ไปบรรจุในป 2561 เปนแผนสี่ป  
พออยูในป 2561 เราจึงขอกูในป 2560 การขอกูในสภาป 2560 ไมไดบอกวา
จะจัดซ้ือจัดจางในปไหนแตในแผนสามปมีอยูแลวในแผนป 2560 ท้ัง 3 คัน  รถท่ี
เราระบุไววาเปนรถขยะท่ีมันมีปญหานั่นคือรถคอนเทนเนอร  แตก็เปนรถขยะ
ประเภทหนึ่งท่ีเราระบุไววาจะซ้ือในป 2561  แตกอนแผนสามปความจริงแลวก็
ไมไดเครงครัดขนาดวาจะตองตรงทุกอยาง  แตพอมาใชแผนสี่ปเปนชวงรอยตอ
ระหวางการใชแผนสามปและแผนสี่ป  พอเราทําเรื่องผานสภาโดยท่ียังไมสงเรื่องไป
จังหวัดเพราะเราจะตองถอดเทปและจัดทํารายงานการประชุมแนบเขาไปวาไดผาน
การพิจารณาของสภาซ่ึงมีสมาชิกท้ัง 9 ทานไดทําหนังสือคัดคานเอาไวท่ีจังหวัด  
ดวยเหตุผลตางๆเขาก็ใหเราชี้แจงและไดชี้แจงไป แตการท่ีจังหวัดจะอนุมัติก็ตองใช
เวลา  และเม่ือจังหวัดอนุมัติก็ตองทําเรื่องสงไปท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
(กสท.)  ทางกองทุนก็ตองมีการประชุมกันอีกเดือนละครั้งกวาจะมีการอนุมัติ  เรา
จึงไดมีการพูดคุยกับทานทองถ่ินจังหวัดวาเรานาจะซ้ือไดในชวงเดือนตุลาคม  
ฉะนั้นในสวนท่ีจะทําแผนในป 2561 เราก็มาปรับปรุงแผนสี่ปใหมใหสอดคลอง
และถูกตอง  ถามวาแผนสามปใชไดหรือไม  ใชไดครับ แผนสามปท่ีทําไวในป 
2560 ทางกรมสงเสริมฯ อนุโลมใหใชไดเพราะเปนชวงรอยตอของการจัดทําแผน
สามปและแผนสี่ป  เพราะฉะนั้นการท่ีเราดําเนินการซ้ือไดดําเนินการตามระเบียบ  
ตองเรียนวาไมมีใครกลาท่ีจะไมทําตามระเบียบ ทุกคนท่ีนั่งอยูท่ีนี่ตองเอาระเบียบ
เปนหลักในการยึดถือปฏิบัติเขาถึงกลาทํา  เราพูดทุกครั้งในการซ้ือรถ ราคา 8 ลาน
กวาบาท  ถาเอามาใสในเทศบัญญัติเงินจะหายไปทันทีเกือบ 10 ลานบาท  ถามวา
จําเปนหรือไม  ก็อยูท่ีผูใช  ถาผูใชเขาบอกวาเขาจําเปนและตองการ  เราในฐานะ
ผูบริหารก็ตองหางบประมาณให  เงินท่ีไดรางวัลมาก็เอาไปซ้ือรถขนก่ิงไม  
เนื่องจากรถขนก่ิงไมทางผอ.สํานักการสาธารณสุขบอกวามีคนขับไดคนเดียว  ถา
คนนี้ลาปวยคนอ่ืนขับไมไดเลย  นั่นคือความเกาและความเคยชินกับการขับ ในป 
2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรางวัล  Good  governance เก่ียวกับเรื่อง
สิ่งแวดลอม  ผมจึงไดถามทาน ผอ.วาจะเอาไปซ้ืออะไรหรือไม  ทานผอ.ก็บอกวา
อยากขอซ้ือรถขนก่ิงไมเราก็จัดให  ป 2559  ไดรับรางวัลเก่ียวกับเรื่องการสราง
ความปลอดภัยในชีวิตใหกับพ่ีนองประชาชนเปนงานของฝายปองกันและรักษา
ความปลอดภัย  ทางจาเอกภราดรก็บอกวาอยากไดรถตรวจการณ  เราก็เอาเงิน
รางวัลไปซ้ือให  ในฐานะเปนผูบริหารตองหาเงินจากทุกแหงท่ีไหนท่ีจะมี
งบประมาณพอท่ีจะจัดสรรไดก็เอามา  ถาไมมีก็ตองกูซ่ึงก็ตองมีเหตุผมวาทําไมตอง
กูแลวอยูในสถานะการเงินท่ีเรากูไดมากนอยแคไหน  ในเม่ือเราหมดภาระหนี้สินท่ีกู
มากอสรางตลาดโตรุงในป 2559  เพราะฉะนั้นในป 2560 เราก็นาจะขอกูได
ภาระหนี้สินในป 2559 ท่ีเราหมดไป จํานวน 14,000,000 บาท ป 2560 เรา
ขอกูในสวนของสํานักการสาธารณสุข รถ 3 คัน จํานวน 8,800,000 บาท ใน
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สภาแหงนี้คณะผูบริหารของสํานัการศึกษานั่งอยูท้ังหมดรวมท้ังคุณครูและทานรอง
ปลัดเห็นวาสภาแหงนี้อยากสนับสนุนเรื่องรถบัสใหกับสํานักการศึกษาแตพอพูดคุย
กันแลวเขาบอกวายังไมมีความจําเปน  เรายังสามารถท่ีจะใชบริการเชาหรือจางจะ
ประหยัดและเหมาะสมกวาเขาจึงไมไดทําเรื่องเขามา  ถาเขารูวาสภาแหงนี้อยากได
ก็ใสเขามาผมจะดําเนินเรื่องให  ทางสํานักการศึกษาเขาเปนผูใชเขาอยากไดอะไร
เราก็จัดให  สิ่งท่ีจะจัดใหถาเขาแตเขาไมตองการแลวเราเอาไปใหเขานั่นเรียกวา
การยัดเยียดผมจะไมทํา  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องแผนตอนนี้ผมไดชี้แจงแลวและ
ทางเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบก็ไดสรุปเรื่องไปแลว  ทางทานผูวาฯก็บอกวาขอสรุป
เรื่องท่ีเขาคัดคานมากอน  ถาสรุปแลวถึงจะมาพิจารณาเรื่องท่ีจะอนุมัติหรือไม   
คงตองรอตอไป  ทุกคนก็ทําตามหนาท่ีแตขอยืนยันวาเราไมไดทําผิด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมขอคานนิดหนึ่งท่ีทานบอกวาเขาไมตองการรถ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  ตัวทานรองปลัดซ่ึงทําหนาท่ีรักษาการ
ผอ.สํานักการศึกษาก็พูดเองและผมก็เอาคําท่ีเขาพูดมาพูดตรงนี้ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ไมไดเก่ียวกับทาน  ผมเปนกรรมการท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 
ผมเปนผูเสนอในท่ีประชุมทานผอ.ท่ีอยูนั่นก็นั่งอยูตรงนี้  ทานอาจารยสายสวาท
และกรรมการทุกทานก็นั่งอยู  พระวัดสวางก็นั่งอยู  ผมเปนคนเสนอเองวารถมันมี
ประโยชนกับเด็กนักเรียนของเราเพราะโรงเรียนอ่ืนๆเขามีหมด  เชน  โรงเรียน
เมืองกาฬสินธุ   วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ   เด็กนักเรียนเขาดีใจ  อาจารย
สายสวาทผมขออนุญาตเอยนาม  บอกวาขอบคุณผมมากเดี๋ยวจะเสนอเรื่องข้ึนไป  
ตองเสนอเพราะมันจะเสียผม  ผมบอกวาการประชุมครั้งสุดทายถาไมเชื่อก็ถาม
ทานผอ.ดูไดครับ  เขาดีใจพระอาจารยท่ีเปนเลขาฯวัดสวางทานก็ดีใจ  เขาเห็นผมมี
ความพยายามเพราะวามันจําเปนสําหรับเด็ก  รับเด็กไปทํากิจกรรมตางๆนอก
สถานศึกษาไดไมตองไปเชาเขา  เหมือนกับรถโรงเรียนนาฎศิลปเขามีก่ีคัน  ทาน
ประธานก็เห็นรถ 6 ลอ ราคาไมถึง 2 ลานบาท  แลวมาตอหลังคา  มันมีประโยชน
มาก ท่ีผานมาทานประธานก็คงเห็นผมเสนอเรื่องนี้เขามาทุกครั้ง  ผมอายเทศบาล
อ่ืนเขา  เทศบาลอ่ืนเขามีรถบัสคันใหญ เชน บัวขาว  ทําไมเขาเปนแคเทศบาล
ตําบลแตเขาสามารถซ้ือได  ผมยังบอกเลยวาสิ่งไหนท่ีเปนประโยชนใหซ้ือมาเลย  
ถาซ้ือแลวไมมีปญหา  ผมวา 100 % เปนสิ่งท่ีมีประโยชน  ผมจึงบอกคณะครูวา
ถาทานเสนอไปแลวเขาสภาจะตองผานสมาชิกทุกคนท่ีจะยกมือใหแนนอน  แตอาจ
ไมผานท่ีสํานักกองของทาน  อาจเปนผอ. หรือใครไปตัดออกไมใหสงเขามาในสภา  
เรื่องนี้ถาเสนอมาในสภาตองผานแนนอน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ทานคณะผูบริหารและทางสํานักการศึกษาเขา
ไดยืนยันแลววาในภาวะเชนนี้ยังไมเหมาะสมท่ีจะซ้ือ  เราจางเหมาบริการจะถูกกวา 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล แลวตางอะไรกับรถขยะ  รถขยะเขาซ้ือมา 3 – 4 คัน  แลว
รถโรงเรียนถาซ้ือนักเรียนจะไดรับประโยชนรวมกันท้ัง 5 โรง  และทางเทศบาลเอง
ก็ไดรับประโยชนดวย  เวลาน้ําทวมก็ไปชวยขนชาวบานหรือใชประโยชนอ่ืนๆได  
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จะไปเชาเขาทําไม  ผมรูวาในใจทานประธานก็อยากสนับสนุนและทุกคนท่ีอยูในท่ีนี้
ก็อยากสนับสนุน  ผมผิดหวังมากกับเรื่องนี้ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณคงอภิปรายพอสมควรแลว เชิญผอ.เพ็ญพร ศุภสุขครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ตามท่ีทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดอภิปราย  เรื่องคาใชสอยท่ีตั้งเพ่ิมข้ึน 10,000 บาท  เนื่องจากสภาวะ
ปจจุบันสํานักการสาธารณสุขฯมีหนวยงานภายนอกเขามาประเมินเปนจํานวนมาก
ตามเกณฑของระบบราชการ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานการสาธารณสุข รวมท้ังเรา
มีการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงโดยผูดูแลผูสูงอายุ หรือ Care giver ท่ีเปนภาค
ประชาชนและมีแบบฟอรมตางๆมากมาย  ตองถายเอกสารแจกแบบฟอรมนี้ไป
บันทึกการทํางาน  ทําใหการถายเอกสารของเรามากข้ึน  รวมท้ังถายให
คณะกรรมการท่ีมาประเมินจากภายนอกและจะเยอะข้ึนทุกป  เนื่องจากระบบ
ราชการโดยรวมของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเปนระบบ
ประเมิน  รวมท้ังประเมินภายในทางสํานักการสาธารณสุขมีเจาหนาท่ีจํานวนมาก  
แตละปตองมีการประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง  ซ่ึงแตเดิมไมมี  ในสวนโครงการ
พัฒนาศักยและทัศนศึกษาดูงานผูนําจิตอาสา  ตั้งไว 1,000,000 บาท  ตั้งไวเพ่ือ
จิตอาสาท้ังหลายท่ีทํางานให กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ทานจะไม ไดรับ
คาตอบแทนใดๆ  จะมีเพียง อสม. ท่ีจะไดรับบางแตก็นอยมากถาคิดใหคุมคาแรง
และเวลาท่ีทานไปดูแลพ่ีนองประชาชนแทนเทศบาลเมืองกาฬสินธุหรือชวยใหการ
ดูแลนั้นครอบคลุมและท่ัวถึง  ความจําเปนคือ กลุมอาสามัครท้ังหลาย  เชน อสม. 
อปพร. กรรมการชุมชนหรือกลุมจิตอาสาอ่ืนๆมีความจําเปนท่ีทางราชการจะตอง
เพ่ิมประสบการณใหคนกลุมนี้เพ่ือเวลามาทําแผนพัฒนาชุมชนของตนเองหรือคิด
งานท่ีจะดูแลพ่ีนองประชาชนชวยเทศบาลก็จะไดเห็นประสบการณเหลานั้นและมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ถาเราไมพาไปไหนเลยก็จะไมมีประสบการณ  เราไมไดต้ัง
ทุกป  เราจัดปเวนป  ในป 2560 เราไมไดตั้ง  เราต้ังป 2559  และจึงมาตั้งในป 
2561 อีกครั้ง  เรื่องครุภัณฑโรงงานของโรงฆาสัตว  ถึงแมปจจุบันโรงฆาสัตวจะ
เปนของทางราชการก็ตามเขาจะมีเกณฑใหมวาจะตองขออนุญาตตามเกณฑของ
โรงงานจะมีผูตรวจทุกป  เจาภาพในการตรวจ คือ ปศุสัตวจังหวัด  อุตสาหกรรม
จังหวัดและทีมงาน  เราไดรับคําแนะนําวาการท่ีเราชําแหละสุกรแลวโตะวางสุกรไม
พอ  บางสวนจะตองไปวางท่ีพ้ืนทําใหเนื้อสกปรกอาจทําใหเกิดโรคระบาดไดเพราะ
ท้ังคนเหยียบและวางเนื้อ  ทานใหคําแนะนําวาจะตองทําโตะสําหรับวางซากสุกรท่ี
เราผาทองแลวซ่ึงจะตองวางบนโตะเทานั้นถาเราไมทําตามเกณฑหรือทําเหมือนเดิม
เราอาจไมไดรับการตอใบอนุญาตในปตอๆไป  เชนเดียวกับชั้นวางสุกร  เม่ือเราตัด
เปนชิ้นสวนแลวเราจะเอาใสถาดและวางไวกับพ้ืนและยกมาข้ึนรถ  แบบนั้นเขาก็จะ
ไมใหผานจะตองเอาใสชั้นท่ีไมใหแตะพ้ืนเลย  นี่คือความจําเปนท่ีจะตองทําตาม
เกณฑและเพ่ือความสะอาดและความปลอดภัย  ในสวนสายพานท่ีอยูในโรงฆาสัตว
ของเราจะมีหลายสวนเปนตัวรอกและมีสายพานโดยรอบและสายพานเรามีหลาย
จุด  จุดท่ีเราขอซ้ือในป 2561 เปนสายพานลดระดับอางลวกจุดเดียวเทานั้น  มี
ความจําเปนท่ีจะตองซ้ือเพราะใกลจะขาดแลว  ถาขาดก็คงไมสามารถใชระบบนี้ได
อยางสะดวก  โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ  ปจจุบันปาย
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ท่ีอยูรอบวัดท้ังดานหนาและดานหลังยังเปนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 มีความจําเปนท่ี
จะตองปรับปรุงโดยเอาปายเกาออกและทําปายใหมเพราะเราจะพัฒนาเปนศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ปจจุบันไดผูรับจางท่ีจะไปปรับปรุงแลว  หากผูรับจาง
ปรับปรุงแลวเสร็จจะเปดใชทันที  สวนปายโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนปายติดท่ีอาคาร  
ในสวนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศเรา
ใชสําหรับเปนคาเก็บตัวอยางและตรวจคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีของเราซ่ึงเราไม
สามารถตรวจเองไดในการตรวจเชิงลึก  ชุมชนปลอดถังขยะตั้งไวเพราะเราตอง
ขยายครัวเรือนท่ียังไมเขารวมโครงการชุมชนไรถัง  สวนท่ีเขาแลวถึงแมจะนับเปน
จํานวนชุมชนแตก็ยังมีหลายชุมชนท่ียังไมเขา 100 %  ก็ตองทําตอไป  โครงการ
ติดตั้งถังดักไขมันเปนเกณฑท่ีทางสิ่งแวดลอมใหมาวาเราจะตองมีการติดตั้งถังดัก
ไขมัน  ท่ีเราต้ังลดลงเพราะมีอุปกรณบางสวนท่ีซ้ือในปท่ีผานมายังเหลือและ
สามารถใชงานตอในป 2561 ได  โครงการเลี้ยงไสเดือนดินกินขยะ  เราจําเปนท่ี
จะตองอบรมเพ่ิมเติมและขยายไปยังครัวเรือนท่ีแจงความประสงคท่ีจะกําจัดขยะ
อินทรีย  แจงความประสงคมาท่ีเราเพียงแคอุปกรณท่ีเราจะใหและนําไปสาธิตยังไม
เพียงพอจะตองรองบประมาณป 2561 โครงการกําจัดขยะพิษเราตองการทํา
กลองรับขยะพิษไปไวตามชุมชนตางๆ  ชุมชนละ 1 จุด  ปท่ีผานมาเราตั้งไวเพ่ือขน
ขยะพิษไปกําจัดโดยเราจางรถขนขยะพิษและมีคากําจัดดวยแตในปนี้ทาง อบจ. 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  โครงการกําจัดขยะพิษป 2561  จึงเปนโครงการทํา
กลองรวบรวมขยะพิษในชุมชน  โครงการลอกทอระบายน้ําสวนใหญเราจะลอก
ถนนสายหลักท่ีรองรับน้ําจํานวนมากในสวนท่ีทานตั้งขอสังเกตุชวยทางสํานักการ
สาธารณสุข  นั่นคือ  ชุมชนหนองลิ้นจี่เราจะใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบและชวย
แกไข คาใชจายในการลอกทอระบายน้ําสวนใหญ  คือ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของลูกจางท่ีไปทํางานดูดโคลนในทอระบายน้ําตางๆ คาจางเหมา
รักษาความสะอาดเราตั้งไวเพราะเดิมมีชุมชนบางชุมชนท่ีไมเขารวมโครงการโดยไม
เปนผูรับจาง  เราจะตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม  ถาชุมชนท่ีไมเขารวมโครงการได
คณะกรรมการชุมชนแลวอาจตัดสินใจเขารวมครบทุกชุมชนก็ไดเราจึงตั้งไวใหครบ
จํานวน  ถาไมครบเงินโครงการนี้จะเหลือ  โครงการอบรมผูผลิตน้ําด่ืมและน้ําแข็ง  
โครงการนี้เปนโครงการสุขาภิบาลอาหารท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขไดทําหนังสือ
ขอความรวมมือมาวาในป 2561 ใหเจาะลึกไปท่ีผูผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง  น้ําดื่มจะ
รวมถึงตูน้ําหยอดเหรียญและน้ําแข็งจะรวมถึงน้ําแข็งหลอดท่ีผลิตเอง  เราจะตอง
ใหความรูเพราะน้ําแข็งถาใชน้ําไมสะอาดจะทําใหผูบริโภคทองเสียและเกิดโรคภัย
ตางๆตามมาได  โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลสิ่งแวดลอมยั่งยืนมีความจําเปน
เนื่องจาก  ปจจุบันทิศทางในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมจะมองไปท่ีการลดการใช
พลังงานและคิดคารบอนเครดิต  เทศบาลของเราไดเขาสูโครงการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นท  ซ่ึงโครงการนี้จะตองไดรับการประชาสัมพันธและดําเนินงานตอเนื่อง
เพ่ือใหบานของเรามีอากาศดีจากสิ่งแวดลอมยั่งยืนตามโครงการ  การซอมแซมรถ
ขยะเราตั้งทุกป  ป 2561 ตั้งไวเทากับปท่ีแลว  เนื่องจากชวงระยะเวลาท่ีเราวิ่ง
หรือใชงาน  ทรัพยสินของเราก็ชํารุด  ในสวนท่ีเราซอมแซมไดเราก็ตองซอมแซมใช
ซ่ึงวัสดุครุภัณฑและสิ่งของท่ีสํานักการสาธารณสุขลงทะเบียนไวมีจํานวนมากเพราะ
ภารกิจของเราจะตองบริการประชาชนในหลายลักษณะงานแตในสวนท่ีเราขอซ้ือ
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ทดแทนคือรถขยะท่ีชํารุดและซอมไมได  อันไหนท่ีซอมไดก็ตองซอมใช  ในเม่ือเรามี
วัสดุอุปกรณท่ีใชงานเยอะคาวัสดุยานพาหนะและขนสงและน้ํามันเชื้อเพลิงหลอลื่น
ก็เปนสิ่งจําเปนเราตองต้ังไวเพ่ือใชควบคูกัน  การซ้ือเครื่องตัดหญาเราตองซ้ือทุกป  
เพราะตองตัดทุกวัน  ซ่ึงวัสดุอุปกรก็ไมไดมีความทนทานสักเทาไหรจะตองซ้ือ
ทดแทนในสวนท่ีชํารุดและซอมไมได  เครื่องตัดหญาสายสะพายแบบขอออนเรายัง
ไมไดซ้ือ  ขอออนจะมีรัศมีเขาไปในจุดตางๆได  ไมเหมือนกับขอแข็งท่ีจะเขาไป
แบบตรงๆไมมีลักษณะการเบี่ยง  แบบลอจักรยานจะสามารถเข็นไปไดจะตัดไดเร็ว
ข้ึนเพราะปจจุบันเรามีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะตองชวยกันดูแลในจุดนี้  
เรื่องกรงสุนัขตองขอกราบขอบพระคุณทานท่ีชวยเสนอแนะทางเราจะหาทาง
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  
คาจางเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ  ป 
2560 จาง 1 คน  ป 2561 จางเพ่ิมอีก 1 คน รวมเปน 2 คน  การจางเหมา
ตางๆนั้นมีความจําเปนขนาดไหนท่ีเราตองเพ่ิมคนเพราะการเพ่ิมคนจะตองเพ่ิม
ภาระและงบประมาณตางๆของเทศบาลดวย  หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุป 
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 ตั้งไว 550 ,000 บาท  รถเทาเดิมทําไมวัสดุ
ยานพาหนะตองตั้งเพ่ิมอีกถึง 250,000  บาท  วัสดุแตงกายก็ไมเห็นมีอะไร
เพ่ิมเติม  ป 2560 ตั้งไว 30,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 100,000 บาท  งบ
ลงทุนครุภัณฑและสิ่งกอสราง เปนสิ่งท่ีนายินดี ซ้ือรถหนาตักหลังขุดชนิดขับเคลื่อน 
4 ลอ จํานวน 3,300,000 บาท  ผมดูแลวทานตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปทําไม
ไมตั้งจากเงินรายได  ถาเงินอุดหนุนไมมาเราก็ไมไดรถคันนี้  งบเงินอุดหนุนสวน
ราชการ  1.  เงินอุดหนุนกิจการประปา  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งการขยายเขตประปา
ในเขตเทศบาล  ตั้งไว  500,000 บาท  2.  เงินอุดหนุนกิจการไฟฟา  เพ่ือจาย
เปนคาติดตั้ งการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลตามอํานาจหนาท่ี  ตั้ งไว  
500,000  บาท  ตั้งไวทุกป  ไมทราบวางานตางๆการขยายเขตไฟฟาและประปา
ปหนึ่งๆใชเงิน  500,000 บาท  ในการสนับสนุนประปาและไฟฟา  นาจะไป
ประสานเขาและใชความรูความสามารถของเราวาทําอยางไรการขยายเขต
น้ําประปาและไฟฟาไมตองใชเงินจากเทศบาลเรา  ปหนึ่ง 500,000 บาท  ถาทํา
ไป 10 ปก็  5,000,000 บาท คงตองแลวแตคณะผูบริหารท่ีจะจัดการดานนี้  
เห็นการดําเนินงานตางๆนั้นเปนสิ่งท่ีเทศบาลตองใชเงินเปนจํานวนมาก  หนา 187 
หมวดวัสดุการเกษตร ป 2560 ตั้งไว 300,000 บาท  หมวดคาครุภัณฑ งาน
บานงานครัว  คาซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอออน 2 เครื่อง  เครื่องตัด
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หญาแบบลอจักรยาน 1 เครื่อง เครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอแข็ง 3 เครื่อง
รวมแลวปนี้สํานักการชางซ้ือ 5 เครื่อง  คาครุภัณฑการเกษตร  ซ้ือปมน้ํา 1 แรงมา 
1 เครื่อง ไมทราบวาใชตรงไหน  ฝากทางสํานักการชางดวยวาทานขอซ้ือรถและมี
โบรชัวรออกมาเหมือนกันวาชวยดวยทําอยางไรถึงจะมีรถบรรทุกบริการประชาชน  
แมแตโบรชัวรของโรงแรมริมปาวเขาก็ใชขอความวาหองสะอาด  เรียบรอยนาอยู  
แตเทศบาลทําโบรชัวรชึ้แจงการกูเงินเพ่ือซ้ือรถบรรทุก  อยางท่ีทานธนัทไดเอยไป
แลววา  ไมใชวาเราไมให  ทานไปดูแผนสามปท่ีแลว  ทานขอซ้ือ 1 – 2 คัน ผมวา
ในแผนมีคันเดียว  ทานรองอภิวัฒนยังบอกอยูวาครุภัณฑขอซ้ือไดแลวทานทําแผน
เขามาทําไมวันนี้อีก  ทานชี้แจงเขามาเพ่ิมเติมทําไมในแผนฉบับนี้  ทําไมวันนี้ทํามา
ถูกตอง  ทําไมไมทําวันนั้นผมจะไดยกมือให  ทานทําผิดแลวไมยอมรับผิด  ทาน
บอกซ้ือได  ผมถามทานตอนท่ีผมไปเขาหองน้ํากลับมา  วาทานยังไมชี้แจงเรื่องแผน  
ทานกลับบอกวาชี้แจงไปแลวตอนท่ีผมไปเขาหองน้ํา  ครุภัณฑซ้ือไดแลวทําไมไมซ้ือ
ทานทําแผนเขามาทําไม  แผนมีไวเพ่ือบริหารงานสี่ปตอไปเราจะทําอะไรบาง  วัน
ไหนท่ีแผนไมมีทานทําเพ่ิมเติมเขามาเลย  สภาแหงนี้คงไมใจดํากับทานแนนอน  
ผมไดโบรชัวรมาจากจ.ขอนแกน เขาบอกวาทําไมเทศบาลทําแบบนี้  ถาทําเก่ียวกับ
เรื่องเมืองนาอยูอยางยั่งยืนถึงจะถูก  บอกไดอยางไรวาชวยดวยทําอยางไรถึงจะมี
รถบรรทุกมาบริการประชาชนมันเดือนรอนขนาดนั้นเลยหรือครับ  สวนสํานัก
การศึกษาทานบอกวาเขาไมอยากไดรถ  จางเหมาเอาก็ได  รถเทศบาลถาไมมี  
ทําไมไมไปจางเหมาเอา  เรามีเงินจางเหมาอยูทําไมไมทํา  ทําไมตองบอกวาขอ
รถบรรทุกใหเรา  วันนี้ไฟฟาดับ  ถนนชํารุด  ตนไมลม  น้ําทวม  งานบุญหรืองาน
โรงเรียน  รอไมไดจําเปนตองซ้ือเพ่ิม  ผมวาเรื่องนี้ไมใชแนวความคิดของผอ.สํานัก
การชาง  เปนความคิดของใครก็ไมทราบผมหาตนตออยูวามาจากไหนจะไดไป
ฟองรองถูก  เอาไปกรุงเทพก็อายเขา  เอาไปท่ีไหนก็อายเขา  ไมมีเทศบาลไหนทํา
แบบนี้ผมกลาพูดไดเลยวามีเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงเดียว  ทําประจานเทศบาลก็
เทากับประจานผมดวย  รถขยะเราเกาขนาดไหน  งบประมาณซอมเราก็มีทุกป  
เอารถเกาไปรานเคาะพนสี  บอกเลยวาจะเปลี่ยนอะไร  อยางไร  เขาอยากไดเงิน
เราอยูแลว  ถากระบะไมมีไปทําท่ีบานโพนทองมีเยอะเขาทําใหไดหมด  ถารถชํารุด
มากขนาดนั้นก็ใหบอกผมไมเกิน 1 เดือนทานก็ไดใชรถ  ทานตองคิดใหดีวาทานทํา
หนังสือออกไปอยางนี้  ผอ.สํานักการชางตองรับผิดชอบในโบรชัวรฉบับนี้  คนท่ีสูง
กวาทานคงไมเดือดรอน  ในสวนเรื่องน้ําทวมเม่ือสิ้นเดือนท่ีผานกระทบตอความ
เดือดรอนของประชาชน  ผมเคยพูดกับทานเรื่องกระทูถาม  ทานก็ไมรับกระทูผม
เม่ือเดือนกุมภาพันธ  ทานใหเปนกระทูธรรมดา  ผมบอกวามันจะเกิดความเสียหาย
กับเทศบาลพอผมจะถามเม่ือเชาทานก็ไมใหผมถาม  ผมถามวาใครออกแบบ  
ททท. ใหงบมา 15 ลานบาท เทศบาลออกแบบแลวรับผิดชอบหรือไม  ทอระบาย
น้ําเคยมีทอหนึ่ง 5 รูแลวเปนฝายระบายน้ําก็ไมมี  ตอนนี้มีเพียงรูเดียว  พอน้ําเออ
ไมมีรองระบายน้ําก็ไปทวมทุงสระ  ริมแกงและออกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
ผมดูน้ําในวันนั้นปรากฏวาเปนแองน้ําทวมทางนั้นแลวลงมาทางหลังวัดสวางเขา
ชุมชนทุงสระบานของคุณปรียาพันธ  พูลพัฒน  ไดรับความเสียหาย  เขาบอกวาไม
กลาออกจากบานเลยแมแตประตูบานเขาก็โดนน้ําซัด  น้ําแรงมากชวงนั้นจนทาง
มูลนิธิเต็กกาก็ไมกลาเอาของเขาไปชวยเหลือตองใชเรือท่ีมีเครื่องยนตถึงจะไปได  
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น้ําตรงนั้นมารวมกันแลวมาลงหลังหมูบานไหมไทยลงไปคุมหวย  ทาสินคา  ดอน
สวรรค  ซอยน้ําทิพยและออกไปทางลําปาวแทนท่ีจะระบายออกมาชวงหนึ่งตอง
ระบายน้ํา 4 ชองทาง  ท่ีทานสมศักดิ์เคยทําไวตองยกยองทานวาการระบายน้ําแกง
ดอนกลางตองผานตรงนี้มากอน  ผานทอระบายน้ํา 4 – 5 ทอและลงไปฝายเม่ือ
ผานฝายจะมาลงชวงขางบอบําบัดน้ําเสียของเราและลงลําน้ําปาว  จะไมทวม
หมูบานริมแกงและหมูบานเมืองใหม  ถามีการระบายน้ําท่ีถูกตองแบบนั้น  ผมขอ
ฝากสํานักการชางดวยวาเวลาออกแบบทานตองกําชับชางของเรา  เวลาทําอยาไป
นั่งเขียนท่ีบานใหมาทําท่ีเทศบาล  ชองน้ําแทนท่ีจะออก 5 ชองแตกลับออกไดชอง
เดียวน้ําจึงทะลักออกมา  ผมไดเรียนทานไปแลวเม่ือสักครูวาใหทานทํางบประมาณ
ใหม แกไขปญหาน้ําทวมใหมโดยทําชองระบายน้ําใหดีเสนอผูบริหารแลวเอาเขา
สภา  เปนความสูญเสียและความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  ความจริงทาน
ผูบริหารตองมารับผิดชอบในเรื่องนี้  ผมพูดไดเลยวาการทําทางจักรยานเปนการ
บริหารงานท่ีผิดพลาดของผูบริหาร  เงิน 15 ลานบาททานไดอะไร  ไดความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนปนี้  1,000  กวาชีวิต  700 กวาครอบครัว  ไมมี
การเตือนภัย  ไมมีการเตรียมพรอม  มีแตออกไปเอาหนาเอาของไปใหเขา  หลังน้ํา
ลดแลวมีการเยียวยาอะไรเขาบาง  มีแตท้ิงสิ่งของตางๆกลายเปนขยะจํานวนมาก  
แลวยังใหสัมภาษณอีกวา 40 ปเทศบาลไมเคยมีน้ําทวมกลับไปโทษพายุ ผมจะคอย
ดูในเดือนกุมภาพันธเวลาน้ําหลากลงมาทางจักรยานท่ีทานทําเกิดความเสียหายตอ
พ่ีนองประชาชนหรือไม  ผมเตือนทานแลววาการออกแบบใหทําแบบเดิมน้ําถึงจะ
ระบายได  แตออกแบบมาอยางนี้ประชาชนเดือดรอนใครจะรับผิดชอบ  ตองทําให
เหมือนท่ีทานสมศักดิ์ทําไว  ทานบริหารจัดการน้ําไดดีเยี่ยมนายกยองทานในสมัยท่ี
ทานไดเปนผูบริหารของเทศบาล  ผมอยากฝากสํานักการชางวาการออกแบบตางๆ
ท่ีเรารวมมือกับจังหวัดขอใหตรวจสอบดูแลใหดีประชาชนจะไดชื่นใจ  ทางระบาย
น้ําท่ีไหนมีก็ใหทํา  การระบายน้ําท่ีไหนไมมีเราก็ไมตองทําเพ่ือทําใหสิ่งตางๆใน
เทศบาลเราดีข้ึน  ผมมีโอกาสไดพูด  ผมก็อยากพูดใหทานประธานฟงวาเหตุผลและ
ความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน  สวนท่ีดีก็ใหนําไปใชถาอันไหนไมดีก็อยาทํา  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมเห็นดวยกับทานบุญเส็งเปนอยางยิ่ง  หากทานทําแบบนั้นจริงๆผมผิดหวังในตัว
ทานมากเพราะผมเคยชมเชยทานมาตลอดท้ัง ผอ.สํานักการสาธารณสุขและผอ.
สํานักการชาง  ทานทําไดอยางไร  ทานอยากไดทานก็พูดดวยเหตุผลกับสมาชิกเขา
ก็ไมไดใจรายขนาดนั้น  นาผิดหวังจริงๆท่ีไปประจานเทศบาลของตนเอง  ถาผมเปน
นายกฯผมจะยายทานเลยถาทําแบบนั้นจริงๆ  คุณมีสิทธิอะไรท่ีจะมาประจานท่ี
ทํางานของตนเอง  ทานตองรับผิดชอบหนาท่ีของทาน  ถาไมไดก็ใหทําอยาง
พอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทานก็ตรัสอยูเสมอวาใหเราทํา
แบบพอเพียง  ผมเปน สท. มาเปนสิบๆปประชาชนเขาไมไดเดือดรอนอะไร  แลว
ตัวทานเดือดรอนอะไร  ทานมีหนาท่ีทํางานใหเขา กินเงินเดือนเขาถาประชาชน
โวยวายก็อีกเรื่องหนึ่ง 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ขอใหทานพูดกับผมครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมชมเชยทานมาตั้งนาน  เรื่องสนามกีฬาผมวาจะเอาไป
ฟอง สตง. ผมยังไมทําเลยท้ังๆท่ีเรื่องสนามกีฬามันชัดเจน  เราอยูรวมกันตองให
เกียรติซ่ึงกันและกัน  ผมบอกแลววาอยากไดรถก่ีคันผมก็ให  ผมยินดีสนับสนุน
เพราะไดมาแลวเปนประโยชนกับบานเมืองและพ่ีนองประชาชน  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
วางบท่ีเพ่ิมมาเปนงบของสํานักการศึกษา  แตปนี้ผมดูงบแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธาลดลงประมาณ 2 ลานบาทเศษ เปน 21 ลานบาทเศษ  ไมทราบวาเราไม
มีอะไรจะทําหรืออยางไร  เชน เขต 1 ผมดูแลวในแผนได 2 โครงการ  เปน
โครงการท่ีทานสิทธิภรณยื่นกระทูและชุมชนทาสินคา  ไมทราบวาปนี้เราไมไดนํา
คณะกรรมการชุมชนไปจัดทําแผนแตผมทราบวากองสวัสดิการออกไปประชุมตาม
ชุมชนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  มีหลายชุมชนท่ี
ฝากผมมาและไมมีตรงนี้  ผมเสียดายและย้ํากับประธานชุมชนเขต 1 หลายๆทาน 
เชน  ชุมชนวัดใต  ชุมชนแกงสําโรงซอยเขาไปทางบานพ่ีนางทะลุออกมาแถวๆราน
ปายเขาเคยขอรองระบายน้ําซ่ึงมันไมตอกัน  ซ่ึงทานประธานชุมชนไดเสนอมา
แลวแตก็ไมไดหรืออยางไร  ผมก็บอกวาใหเสนอเขามาอีกเพราะแผนท่ีทําไปเปน
ความเดือดรอนท่ีพ่ีนองไดไปรวมคิดรวมทํา  สิ่งท่ีเทศบาลเราไดไปทํามาไดมีสวน
รวมของพ่ีนองประชาชน  แตการมีสวนรวมประชาชนบางครั้งสิ่งท่ีเขาอยากไดไม
ปรากฏในแผน  เขาก็บอกวาทาน สท. เปนมาจนครบวาระและตออีก 2 ป แลวก็
ยังไมเห็นไดอยู  ผมก็บอกวาใหประธานชุมชนทําแผนเขาไปแตพอมาดูแลวก็ไมเห็น
มีในแผน  งบประมาณบางปก็เพ่ิมบางปก็ลดลง  ฝากเอาไวเปนขอคิดผมจะถาม
เรื่องนี้ในชั้นแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง  ความจริงแลวงบประมาณท่ีทํามาเปนสวนท่ีพ่ี
นองประชาชนไดรับความสะดวกสบาย  ไดรับการตอบสนองถึงปญหาของเขาท่ี
เกิดข้ึน  หลายอยางท่ีเขาประสบทุกวันแลวเขาเดือดรอน เรานานๆครั้งไปเห็น
อาจจะวาเขาไมเดือดรอน  แตเขาอยูทุกวันเขารูปญหา  เรามีนโยบายใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาบริหารบานเมือง  อันไหนท่ีเขาขอไวก็ควรรับไวพิจารณา
และบรรจุไวในแผนอาจเปนแผนสี่ปท่ีทําไวเพ่ือดึงข้ึนมาทําถาเปนความเดือดรอน
อยางเชนปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเราไมรูตัว 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
คาใชสอย  คาถายเอกสาร  ป 2560 ต้ังไว 20,000 บาท  ป 2561 ต้ังไว 
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30,000 บาท  หนา 197  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  1. 
โครงการปรับปรุงและตอเติมท่ีทําการชุมชนวัดหอไตรปฏการาม  ตั้งไว 130,000 
บาท เปนโครงการท่ีดีมีการปรับปรุงใหดีข้ึนและอีกอยางหนึ่งตองขอขอบคุณทางวัด
ท่ีใหเราใชสถานท่ีเปนศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในชวงน้ําทวม  2. โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบุญกวาง  ตั้งไว 90,000 บาท  
ตองขอขอบพระคุณท่ีทําใหชุมชนบุญกวางดี ข้ึน  ครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพดีด  ทางกองสวัสดิการขอมาไมเปนไร  คุรภัณฑสํานักงาน  คาซ้ือโตะ
เหล็ก  คาซ้ือเกาอ้ีบุนวมพนักพิงมีลอหมุนเราสนับสนุนได  หนา 200 งบเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ  ตั้งไว 50,000 บาท ผมเปนหวงเพราะเราเคย
สนับสนุนกลุมอาชีพหลายกลุมแตไมคอยไดผลเทาไหร  สวนใหญใหไปแลวหายไป
เลยสิ่งท่ีจะไดกลับคืนมานั้นยาก  เงินสนับสนุนสมาคมตางๆเชน  สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ต้ังไว 50,000 บาท สมาคมคนตาบอด 20,000 บาท  และอุดหนุน
โรงเรียนผูสูงอายุอีก 100,000 บาท  หนา 198  งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินการ  ขอ 1.18 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน  ป  2560 ตั้งไว  100 ,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 
100,000 บาท  ทานประธานทราบหรือไมวาในการเลือกประธานชุมชนของป 
2560 ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนและเสียใจกับชุมชนตางๆท่ีคณะ
ผูบริหาร  บริหารงานท่ีผิดพลาด  ทานรูอยูแลววาสมัยนี้เปนสมัยของ คสช. เขา
อยากใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีกัน  ไมใหเกิดความแตกแยกจนออกคําสั่งมา
ไมรูก่ีฉบับ  บางฉบับก็บอกชุมนุมกันไดไมเกิน 7 คนบางฉบับก็บอกใหสมัครสมาน
สามัคคีกันแตคณะผูบริหารชุดนี้บริหารงานผิดพลาด  หากทานไมแนใจวาสิ่งไหนท่ี
ทานทําไปจะถูกหรือผิดทําไมไมหารือกอน  ชุมชนตางๆ 36 ชุมชนเกิดความ
ระส่ําระสาย  บางชุมชนพูดกันไดบางชุมชนพูดกันไมไดตองไปสมัครประธานชุมชน  
มีการหาเสียงทานประธานก็คงเห็น  บางคนก็ไปขายไกในเลาเพ่ือจะมาลงสมัคร
ประธานชุมชน  บางคนเปนพ่ีนองก็ทะเลาะกัน  บานเลขท่ีเดียวกันลงสมัครแขงขัน
กัน  แตกแยกจนกระท่ังตอนนี้ยังปรองดองกันไมได  เงินหาเสียงเขาก็บอกวาจะไป
เอาท่ีไหนลงทุนไปแลวหลายหม่ืนบาท  บางคนทําปายใหญโต  บางชุมชนก็แอบให
เงินกันแลว  เงินแค 100,000 บาท เพ่ือเลือกประธานชุมชนแตกลับทําให
ประชาชนเดือดรอน  ถาไมแนใจก็ควรหารือไปท่ีจังหวัดถาผูวาฯอนุญาตเราก็ทําได
ไมผิดกฏหมายแตนี่เราขัดคําสั่ง คสช. จนทาง กอรมน. มีหนังสือยับยั้งมาทานถึง
ประกาศยกเลิกการเลือกตั้งประธานชุมชน  ไมอยางนั้นทานก็ตองเลือกประธาน
ชุมชน  เกิดความเสียหายใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปน
อยางมาก  ทานจะรับผิดชอบหรือไม  ทานคงไมรับผิดชอบถาเปนตางประเทศเขา
ลาออกไปแลว  เพราะฉะนั้นโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน  ผมไมอยากใหมีบรรจุ
ไวในเทศบัญญัติงบประมาณปนี้   ตามหลักนาจะตั้งไวสักนิดหนอยหากมีการ
คัดเลือกจริงก็โอนจากสวนอ่ืนมาได  โครงการนี้ผมไมเห็นชอบ  ขอฝากทาน
ประธานสภาดวยวาสิ่งไหนท่ีจะทําใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเกิดความเดือดรอนก็อยาทําเพราะผมไมอยากใหเกิดข้ึน  หนวยงานตางๆ
เขาดูอยูวาเราทําอะไรบาง  ดีหรือไมดี  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองสวัสดิการสังคม
หรือไมเชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนแรกผมอยาก
นั่งฟงเฉยๆแตดูแลวรูสึกวาจะไรสาระมากข้ึนเรื่อยๆ  ผมอยากเรียนในสวนท่ีมีสาระ  
เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชน  วาระของประธานชุมชนมีกําหนดวาระท่ีแนนอน  
งบประมาณเราตั้งไวแลว  เม่ือหมดวาระในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560  ในระเบียบ
วาระบอกวาผูบริหารสามารถท่ีจะใหรักษาการและกําหนดวันท่ีเหมาะสมถามีเหตุ
อันสมควร  ในชวงวันท่ี 8 เมษายน  เปนชวงท่ีมีเทศกาลสงกรานตและตองให
ประธานชุมชนไดดําเนินกิจกรรม  จึงไดบอกวาเลื่อนออกไปกอนและหลังสงกรานต
คอยมาคุยกัน  เม่ือหลังสงกรานตเสร็จผมก็นําเรื่องเขามาคุยในท่ีประชุมวาจะมีการ
เลือกตั้งหรือไม  ในท่ีประชุมของคณะกรรมการชุมชน  มีรายงานการประชุมเขา
บอกวาถึงอยางไรก็ตองเลือกก็ทําไป  งบประมาณก็ตั้งไวแลว  นั่นคือ  ความ
ตองการของท่ีประชุมและท่ีอางวา คสช. หามไมใหเลือกประธานชุมชนคําสั่งตัวนั้น
อยูไหน  ถาไมมีก็ถือวาทานพูดเท็จและตองรับผิดชอบในคําพูด  ถาพูดเท็จทานตอง
ลาออกเชนกัน  ไมทราบวาผูพูดรูหรือไมวาประธานชุมชนทําหนาท่ีเหมือนกับ
ผูใหญบาน  เวลาผูใหญบานลาออกหรือถูกไลออกเขาก็ยังเลือกกันอยู  ไมได
แตกตางในเม่ือผูใหญบานเขาก็เลือกทําไมประธานชุมชนถึงไมเลือก  เม่ือท่ีประชุมมี
มติใหเลือกเราจึงไดเปดรับสมัคร  กําหนดวันเลือกตั้งมีแนนอน  แตทาง กอรมน. 
เขาโทรมาประสานวาทานนายกฯใหเลือก  ไมมีเหตุผลอะไรท่ีไมใหเลือก  ผมตองมี
เหตุผลท่ีจะไมใหเลือกถึงจะถูกตอง  ถาผมไมใหเลือกผมผิด  เม่ือเปดรับสมัคร
ปรากฏวามี 18 ชุมชนท่ีมีคนสมัครแขงขันและอีก 18  ชุมชนท่ีไมมีคนลงสมัคร
แขงขันกัน  ถาผมยกเลิกก็ผิดอีก  ผมไมไดยกเลิก  ผูสมัครยังมีคุณสมบัติ
เหมือนเดิมแตเลื่อนวันเลือกตั้งไปอยางไมมีกําหนดจนกวาทาง คสช.และทาง     
กอรมน. เห็นสมควรท่ีจะใหมีการเลือกตั้ง  แลวท่ีทานพูดวาผูบริหารผิดตอง
รับผิดชอบในคําพูดดวย  อยาพูดแตเรื่องไรสาระ  ถาทานพูดไมจริงทานกลาลาออก
หรือไม  สิ่งท่ีพูดถาทําใหผมเสียหายก็ไมเปนไร  ยังมีศาลท่ีจะขอความเปนธรรมได  
ขอชี้แจงวาสิ่งท่ีทําหากไมใหมีการเลือกตั้งผมผิด  แตการท่ีใหมีการเลือกตั้งผมทํา
ตามระเบียบและกฏเกณฑท่ีกําหนดไว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมพูด
ในสภาผมตองรับผิดชอบคําพูดของผม  ทานพูดออกมาไดอยางไรวาไรสาระ  
ชุมชนท้ัง 36 ชุมชนเขาพรอมท่ีจะเลือกตั้งอยูแลวแตพอมีหนังสือขอความรวมมือ
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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ไมกลัว  ผมทําผิดดื่มเหลาโดนเปาความผิดผมตองยอมรับ  ทุกทานครับถาทําถูก
เขาคงไมยกเลิก  ไมชะลอครับ  ผมพูดในท่ีประชุมแหงนี้ผมตองรับผิดชอบในคําพูด
ของผม  ผมบอกวาทานบริหารงานผิดพลาดแลวเม่ือสักครูทานก็บอกวาเปนเรื่องไร
สาระ  ทานประธานฟงแลวเปนอยางไร  เรื่องไรสาระประชาชน  ชุมชน  ประธาน
ชุมชนเขาเดือดรอน  เขาใชเงินตัวเองเพ่ือไปหาเสียงใหตัวเองไดเปนประธานชุมชน  
เขาไมมีเงินเดือน  เขามาพูดกับผมหลายชุมชนวาเขาเดือดรอน  ผมก็ไดแตบอกเขา
วาเขาใหชะลอก็ตองชะลอไวกอนจนกวาจะมีประกาศเลือกตั้งทานคอยไปลง
เลือกตั้งใหม  สิ่งท่ีผมพูดท้ังหมดไมใชสิ่งท่ีไรสาระ  สิ่งไหนท่ีเราทําผิดพลาดและไม
ดีเราก็ตองปรับปรุง  ไมใชมาบอกวาการพูดท้ังหมดเปนคําพูดไรสาระเพราะคํานั้น
หมายถึงวาไมมีคําพูดไหนท่ีเปนความจริง  ผมสงสารเขาท่ีไมมีเงินเดือนแลวยังตอง
มาออกเงินสวนตัวเพ่ือจะไดมาเปนประธานชุมชน  การท่ีทานบอกวาผูใหญบานเขา
ก็มีการเลือกตั้ง  ทําไมทานไมเลือก  ทานชะลอทําไม  ทําไมไมทําเลยถึงจะถูก
กฏหมาย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานบุญเส็งครับ  ประเด็นท่ีเราอภิปรายอยูในขณะนี้คง
พอสมควรแลวครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอสรุปในเทศบัญญัติงบประมาณครับ การท่ีผมไดอานเทศ
บัญญัติตลอด 2 วัน 2 คืน ก็เพ่ือการบริหารงานของเทศบาลและเพ่ือประโยชนของ
พ่ีนองประชาชนและหนวยงานภาครัฐของเราจะไดดีข้ึน  ผมไดสรุปคาถายเอกสาร
ท้ังหมดทุกกองฝาย  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 กองสวัสดิการสังคม จํานวน 
30,000 บาท  หนา 206 สํานักการชาง จํานวน 100,000 บาท และสํานักการ
คลัง 40,000 บาท  สรุปคาถายเอกสารในป 2561 จํานวนท้ังสิ้น 465,000 
บาท ซ่ึงกระผมคิดวาเปนการสูญเสียของเทศบาล  ผมอยากเสนอทานประธานสภา
วาเงินจํานวนนี้นาจะมีโครงการหรือแผนงานซ้ือเครื่องถายเอกสารใหกับกองฝาย
ตางๆ  ผมคิดวาเงินจํานวนนี้สามารถซ้ือเครื่องถายเอกสารไดจํานวน 4 เครื่อง  ผม
คิดวาคุมในเงิน 465,000 บาท ซ่ึงลูกชายของกระผมก็เคยถายเอกสารท่ีบานแต
ถาดูความคุมคาของการลงทุนแลวจะคุมคากับเงิน 465,000 บาท  สํานักปลัด
เม่ือสักครูเขาก็บอกวาเงิน 100,000 บาท ยังไมเพียงพอในการถายเอกสาร  ถา
เราทําแผนข้ึนมาคาซ้ือเครื่องถายเอกสารปละ 2 เครื่อง  ผมคิดวาจะเปนประโยชน
กับเทศบาลเรา 1. จะประหยัดคาใชจายไดมาก จะซ้ือเพียงแคกระดาษ  สวนคา
ซอมแซมก็เปนเรื่องของอนาคตท่ีจะตองมีการดูแลตอไป  ในการสรุปญัตติเทศ
บัญญัติงบรายจายประจําป 2561 กระผมไดอภิปรายมาและไดตั้งขอสังเกตุในการ
ตั้งงบประมาณป 2560 และป 2561 ตางกันถึง 21 ลานบาท  การนําเงิน 21 
ลานบาทมาบริหารจัดการอยางอ่ืนก็จะเปนประโยชนกับทางเทศบาลเรา  สิ่งตางๆ
ท่ีผมไดอภิปรายหรือไดพิจารณาเรื่องงบประมาณตางๆ  ซ่ึงมีท้ังสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีตอง
ปรับปรุงแกไข  ขอฝากทานประธานสภาดวยวาความคิดของผมอาจเปนประโยชน
กับทานประธานสภา  ทานคณะผูบริหารและขาราชการกองฝายตางๆเพ่ือเปน
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ประโยชนในการจัดทํางบประมาณปตอไป  และผมจะขอนําไปแปรญัตติในโอกาส
ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือสักครูผมลืมใหทางสํานักการชางชี้แจง  ทานผอ.ภาณุเดชมีอะไร
จะชี้แจงหรือไม  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เม่ือสักครูคงเห็น
แลววา  ทานพูดเองวาอยางนี้มีสาระ  เพราะฉะนั้นท่ีพูดมาท้ังหมดกอนหนานี้ไร
สาระเปรียบเทียบกันใหเห็นไดชัดเจน  ผมขอชี้แจงเรื่องการถายเอกสารเขาขอคา
ถายเอกสารมาท่ีจริงแลวคือคากระดาษรวมกับคาถายเอกสาร  ถาเราไปซ้ือเครื่อง
ถายเอกสารตองบวกคากระดาษก็คงประมาณนี้   ทางสํานักการคลังท่ีเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายเขาคิดคํานวนถึงตนทุนแลวและเปนคนทําเรื่องเสนอข้ึนมา  
อยากจะบอกท่ีประชุมวาอันไหนคือสาระ  ถามีสาระคงไมลุกมาคาน  แตถาไรสาระ
ก็คงเกินไปตองขอโทษท่ีประชุมดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สํานัก
การชาง หมวดคาใชสอย  คาจางบุคคลท่ีปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ  
เดิมเรามีอยูแลว 6 คน จางเพ่ิม 4 คน เพราะภารกิจของเราในดานการดูแล
สวนสาธารณะท่ัวท้ังเมืองกาฬสินธุมีจํานวนมากและยังตองชวยในเรื่องการจัด
สถานท่ี เชน กางเตนทของจังหวัด  คาจางเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานธุรการ  จากเดิมมี 1 คน และจางเพ่ิม 1 คน 
รวมเปน 2 คน  เนื่องจากมีภารกิจของพนักงานคนเกาท่ีเขาสอบไดท่ีอ่ืนเราจึงตอง
ขอเพ่ิม  หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ของเดิมตั้งไว  1,000,000 บาท ป 2561 
ตั้งไว 1,500,000 บาท  เพราะในเดือนตุลาคมเราจะมีพิธีถวายดอกไมจันทน  ซ่ึง
ในการประดับเมืองจะตองใชวัสดุไฟฟาเปนจํานวนมาก  ในสวนวัสดุกอสรางเราตั้ง
ไวเทาเดิม 3,000,000 บาท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  ป 2560 ตั้งไว 
300,000 บาท ป 2561 ตั้งไว 550,000 บาท เพราะทางสํานักการชางไดรับ
โอนรถแม็คโคร  จํานวน 1 คัน จากสํานักการสาธารณสุข  จะตองตั้งเผื่อไวเพ่ือ
ซอมแซมและบํารุงรักษา  และรถของเรามีอายุการใชงานนานพอสมควรทางเราก็
พยายามซอมและปรับปรุงเพ่ือบริการพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เรื่องวัสดุเครื่องแตงกายท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 70,000 บาท เราจะจัดซ้ือชุดปฏิบัติงาน
ภาคสนามเพราะมีพนักงานประมาณ 80 ทาน และจัดซ้ือหมวกนิรภัยเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุในการดําเนินงานภาคสนามจะชวยสะทอนแสงเปนการสรางความ
ปลอดภัยใหกับพนักงานท่ีทํางานภาคสนาม  ในเรื่องการขยายเขตไฟฟาและประปา
ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเชิญผอ.วรวิทย  ภูอวดครับ 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายผอ.วรวิทย  ภูอวด  สําหรับกองสวัสดิการ  เรื่องคาถายเอกสาร  
ภารกิจของแตละสวนการงานของกองสวัสดิการสังคมมีภารกิจเพ่ิมข้ึนและมีการ
ประเมิน  รวมท้ังประชาชน  ชุมชนมาขอเอกสารตางๆเราก็ตองถายเพ่ิมให  
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สําหรับการเลือกตั้งของชุมชนทานนายกฯไดตอบไปแลว  เปนระเบียบของเทศบาล
ท่ีวาดวยการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  เราตองดําเนินการตามระเบียบโดยเราได
ดําเนินการไปตามข้ันตอนพอถึงข้ันตอนการรับสมัครเสร็จแลวถึงไดมีหนังสือมาขอ
ความรวมมือใหชะลอการเลือกต้ังเราจึงไดใหความรวมมือ  ในสวนท่ีวาประชาชน
เดือดรอน  เรื่องนี้เปนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชน  ซ่ึงเราไดหารือแลววา
จะมีการเลือกต้ังโดยมีมติเห็นชอบในการจัดการเลือกตั้ง  สวนท่ีทานวาประชาชน
เดือดรอนนั่นคือจิตอาสาท่ีจะเขามาทําหนาท่ีตรงนี้ เพราะไมมีคาตอบแทน  
คาใชจายในการทําปายเราไมไดกําหนดกฏเกณฑวาจะตองทําขนาดเทาไหร  
คาใชจายในสวนนี้แลวแตความพอใจของแตละคนท่ีจะดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสถานธนานุบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  
เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผม
มีขอซักถามทางสถานธนานุบาลวา  ปจจุบันการรับจํานําทองคําเราไดมีการประมูล
หรือไม  และสิ่งของตางๆไดมีการประมูลหรือไม  ประมูลวันไหน  และบางเรื่องท่ี
ผมแนะนําการบริหารงานตางๆท่ีเปนประโยชน  บางครั้งผมอาจพูดเขาใจบาง
หรือไมเขาใจบาง  สิ่งไหนท่ีผมถามก็ใหทานตอบ  สิ่งไหนท่ีผมไมไดถามทานก็ไม
ตองตอบผมไมไดวาอะไร  สวนเรื่องกฏระเบียบทานบอกวาทางโรงรับจํานํามีกฏ
ระเบียบท่ีชัดเจนอยูแลววาจะรับจํานําไดไมเกิน 100,000 บาท  ตองใหทาน
นายกฯอนุมัติ  ผมคิดวาเรื่องนี้เขาอาจปรับเปลี่ยนได  ประชาชนหรือนายทุนท่ีผม
พูดมา  กรณีของผม  สมมุติวานายทุนไปรับจํานําทองอยูท่ีบอนหรือท่ีอ่ืนๆท่ีเขา
เดือดรอนเงินและตองการเงินเขาก็จะเอาทองมาจําและมีการใหดอกเบี้ย 5 – 10 
บาท  สมมุติวาทองคําหนักประมาณ 20 บาท ราคาก็ประมาณ 400,000 บาท  
ผมเปนนายทุนผมตองการเงินไปหมุน  ผมก็เอาไปจํานําท่ีโรงรับจํานํา  ซ่ึงระเบียบ
บอกวาจํานําไดไมเกิน 100,000 บาท  เขาก็สามารถซิกแซกได  อยางกรณีผมเอา
ไปจําเขาจําผม 5 บาท  ผมเอาไปจําท่ีโรงรับจํานํา 50 สตางค  วันนี้ผมไปจํา 
100,000 บาท ชั่วโมงตอไปผมใหภรรยา  ลูกหรือลูกนองผมไปจําก็ไดเงิน 
400,000 บาท  ผมก็สามารถเอามาเปนทุนตอได  ผมถึงบอกวาผมเปนหวง  ผม
ใหคําแนะนําตามประสบการณท่ีผมเคยเห็นมาวาเขาอาจมีการซูเอ๋ียกันได  ผมไมได
วาของเรา  ถาของเราเปนแบบนั้นผมไมปลอยไวถึงทุกวันนี้  ท่ีผานมาผมใหการ
สนับสนุนมาโดยตลอด  ทําเรื่องขอเขามา 20 – 30 ลานก็ให  วันนั้นท่ีผมพูดเงิน
มากหรือนอยมันข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ  ถาเปนผม 20 – 30 ลานบาทผมก็
พอ  อยางกรณีชาวบานสวนมากเขาไมมีทองคํา  สวนมากก็ 50 สตางคหรือ 1 
สลึง  เขาอาจเอาไปจํากับพ่ีนองเพ่ือนฝูงเขา  แตผมเปนหวงพวกนายทุนท่ีเขามีทอง
จํานวนมาก  เราไมรูหรอกท่ีทานบอกวาเขาทําแบบนั้นไมได  จะทําไมไดไดอยางไร  
และอีกอยางผมไมอยากใหใชคําวาการชวยเหลือ  คําวาชวยเหลือ  คือ กรณีทาน
นายกฯหรือพวกเราไปแบกสิ่งของชวยชาวบานถึงจะเปนการชวยเหลือ  สวนกรณี
ของโรงรับจํานําเขาเดือดรอน 100 คนแตไมมีของไปจํานําเราชวยเขาไดหรือไม  
เราก็ตองชวยเฉพาะคนท่ีมีของมาจํานํา  ประชาชนสวนมากเขาไมมีทองคําท่ีจะใส 
5 – 10 บาท นอกเสียจากนายทุนและรานทองเขาอาจซิกแซกกันได  ผมเปน
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สมาชิกสภาเทศบาลก็ตองชวยเหลือกันเพราะสถานธนานุบาลก็เปนของเทศบาล  
ผมทํางานท่ีบริสุทธิ์  ทํางานตามหนาท่ีเหมือนการเลนกีฬา  เราออกมาก็เปนเพ่ือน
กันแตลงสนามก็ตองแขงกันใหถึงท่ีสุด  ทานตองเขาใจผมดวย  ขอใหทานทําหนาท่ี
ของทานใหดีท่ีสุด  ถาเงินไมพอประชาชนเขาไมเดือดรอนเพราะเขามีทางเลือก
เยอะครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องของสถาน 
ธนานุบาล  จากท่ีดูผลการดําเนินการประเภทเงินท่ีเราไดรับปนี้  ถือวาทางเทศบาล
ประกอบการลงทุนในจุดของสถานธนานุบาลเพ่ือท่ีจะไดเงินมาเปนองคประกอบ
หรือเปนสวนในการพัฒนาเทศบาลเรา  ผมดูการดําเนินงานแลวก็มีความกาวหนา
มาโดยตลอด  เพ่ิมข้ึนทุกปตองขอชมเชยดวย  แตท่ีผมถามในวันนั้นวาเงินท่ีเราจาย
ใหกับผูท่ีเขามาจํานําสิ่งของแตละเดือนไมมีคนมาไถถอนคืนเลยใชหรือไม  เงินถึงไม
พอ  และทรัพยสินท่ีเขามาจํานําเม่ือหลุดแลวเราเอามาขาย  เชน ขายทอดตลาด  
ไมมีเลยใชหรือไม  ถึงไดกูเพ่ิมทุกป  นี่คือสิ่งท่ีผมสงสัยแตผลประกอบการก็ไดผลดี
ทุกป  ตองขอชมเชยทานท่ีไดชวยทําใหเทศบาลมีงบประมาณในการพัฒนาเทศบาล  
ผมอยากฝากวาในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจแบบนี้  โดยเฉพาะชวงประสบอุทกภัยจาก
น้ําทวมก็เห็นใจพ่ีนองประชาชน  สิ่งของเครื่องใช  เชน  เครื่องใชไฟฟาท่ีถูกน้ําทวม
ใชการไมไดเลยแตกอนยังมีเงินและสิ่งของเหลานี้ไปจํานําในชวงท่ีลูกเปดเรียนหรือ
ลูกเขาทํางานพอจะไดมีเงินประกันใหบาง  นาเห็นใจเพราะฉะนั้นในชวงนี้ผมไม
ทราบวาทางโรงรับจํานําไดใหบริการประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน  ในภาวะ
เศรษฐกิจแบบนี้เงินท่ีเราอนุญาตใหกูพอหรือไม  หรือวาไปอยูตรงจุดไหน  อยาก
ฝากดวยวาสิ่งไหนท่ีพอจะชวยเหลือประชาชนได  เปนการแบงเบาภาระ  ดูแลคนท่ี
เขาจนจริงๆก็นาเห็นใจ  สุดทายนี้ผมตองขอกราบขอบพระคุณจริงๆท่ีใหผมไดมี
สวนชวยใหเทศบาลไดรับงบประมาณในสวนนี้มาเพ่ิมเติมในการพัฒนาเทศบาลและ
ตองขอบพระคุณผูจัดการสถานธนานุบาลดวย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเก่ียวกับสถานธนานุบาลหรือไม  เม่ือไมมี
ทานสมาชิกอภิปราย  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  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  ซ่ึงทานนายกฯก็บอกวาตั้งแตเปนนายกมาไมเคยมีใครมาจํานําถึง 
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
บริการประชาชนเพ่ือจะชวยเหลือประชาชน  เปนการลดดอกเบี้ยใหกับประชาชนผู
ยากไรและจากการบริการนี้เราจะไดดอกเบี้ยมาบูรณะทองถ่ินและจางพนักงาน
เพราะเราเปนสถานท่ีทํางานเลี้ยงตนเอง  ท่ีทานถามวาเรากูเงินมาแลวเอาเงินไป
ไหนหมด  ทานอยาลืมวายิ่งสตอกมากเทาไหรยิ่งมีกําไรมากเทานั้น  เหมือนกับการ
ขายของชํา  ถาเราไมมีของในรานเราก็ไมรูวาจะไปเอากําไรมาจากไหน  เหมือนกับ
เราขายของ  เชน  ถาของในสตอกหมดหรือเราตองใชเงินไมวาจะเปนคาน้ํา  คาไฟ  
ท้ังหมดก็อยูในนั้น  แตถาหมดแลวเราจะไปเอาเงินท่ีไหนไปซ้ือของมาขายให
ประชาชน  สมมุติวาผมกูเงินมา 20 ลาน  และผมรับจํานําลูกคามาเรื่อยๆและไม
สามารถท่ีจะบอกใหลูกคาทุกคนไปไถถอนเพราะเขาก็ตองสงดอกเบี้ย  เงินท่ีเรายึด
มาก็หมดไปเรื่อยเพราะเราจะตองถอนมาเพ่ือบริการประชาชน  ทอง 20,000 
บาท เรารับ 15,000 บาท ไมขาดทุนครับ  จะมีเกณฑรับของเราอยู  ทุกๆ 4 
เดือนเขาก็ตองสงดอกเบี้ย  ถาไมสงเราสามารถบังคับเขาไถถอนได  ในเม่ือเขาไมไถ
ถอนและสงดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ  สตอกท่ีเรารับทองมาแลวรวมไวในสตอคเงินท่ีเรากู
ก็หมด  พอหมดแลวครั้งหนาเราก็ตองกูเงินเพ่ือบริการประชาชนตอไป  ท่ีทานถาม
วาเม่ือทองหลุดแลวขายไปไหน  เราก็เอาเงินตัวนั้นมาเปนทุนดําเนินการตอวันๆ  
สตอคมากเทาไหรก็จะมีกําไรมากเทานั้น  ป 2560 เทศบาลได 1,500,000 
บาท ป 2561 เทศบาลจะได 1,800,000 บาท และปตอไปถาสตอคยิ่งเยอะมาก
ข้ึน  ทานลองสังเกตดูเทศบาลนครเขาไดกําไร 200 ลานบาท  ถามวา 30 % 
เทศบาลนครเขาจะไดเงินเทาไหร  นี่คือผลประโยชนท่ีทางเทศบาลจะไดรับ  ทาง
คณะผูบริหารและสมาชิกทุกทานก็จะมีหนามีตาตอประชาชนท่ีไดชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชน  เรื่องน้ําทวมก็เคยมีในปท่ีแลวทาง จสท. เขาก็จะลดดอกเบี้ยหรือยืด
ระยะเวลาไปอีกเดือนหนึ่งเพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชน  เราทําตามระเบียบท่ี
ทาง จสท.กําหนด ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครูท่ีผมได
ฟงจากทานสิทธิภรณวาถาจะกูเงิน 100,000 บาท ตองใหนายกเปนคนเซ็น
อนุญาต  ผมขอเรียนถามทานประธานผานไปยังผจก.สถานธนานุบาลวามีหรือไมท่ี
จะมีคนเคยมากูถึง 100,000 บาท 

นายสมบัติ  สันคํา  ผูจัดการสถานธนานุบาล  มีครับเพราะทอง 10 บาทเขามาจํานํา  ถาออกใหก็ 
150,000 บาท  แตเราใหไดแค 100,000 บาท ตามระเบียบขอบังคับภายในตั๋ว 
1 ใบ แตถาถามวาบุคคลนั้นจะมาเยอะกวานี้หรือไม เราไมสามารถจะไปตรวจสอบ
วาอันนี้คือทองของใคร  ของญาติใคร  และไมสามารถจะไปเปดเผยความลับของ
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ประชาชนได  เพราะถาเราไปถามเขา  เขาอาจวาเราไปดูถูกเขาและฟองรองเราได
เพราะเปนสิทธิของเขา  ในสวนเรื่องทรัพยหลุดจะมีทุกเดือน  ถาถามวาของท่ีเขา
ประมูลเราจะเปดใหประมูลจนกวาของจะหมด  ถาไมมีคนมาเราก็จะปดหอง  เรา
จะมีการประกาศใหทราบลวงหนาวามีการจําหนายทรัพยหลุดไมต่ํากวา 3 – 7 วัน  
สามารถตรวจสอบไดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญทาน    
สิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผม
สงสัยวาเรื่องทรัพยหลุดเราสามารถตั้งราคาทองไดอยางไร  เราตองไปถามท่ีราน
ทองหรือไม  วาวันนี้ราคาทองคําเทาไหร  เราจะขายเทาไหร  ผมเชื่อแนนอนวา
ราคาจะตองตางกันมาก  ทานมีวิธีการบริหารอยางไร  เชน  ถาซ้ือทองมาแลวจะ
ขาดทุนทันที  ผมเปนหวงทางโรงรับจํานําวามีวิธีการจัดการอยางไรในการประมูล  
ถามีการประมูลอีกขอใหเชิญผมดวย  เพราะต้ังแตผมเปน สท. มาผมไมเคยเห็นมี
การประมูลทองคําเลยท่ีโรงรับจํานํา  สวนเรื่องตางๆผมมีขอมูลเพราะผูจัดการคน
เกาเขาเปนเพ่ือนผม  แตก็เอาไวในใจเพราะสถานธนานุบาลเปนของเทศบาลก็
เทากับเปนของผมเหมือนกันมีอะไรก็แนะนํา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผจก.สมบัติ  สันคําชี้แจงเรื่องการประมูลทองคําครับ 
นายสมบัติ  สันคํา  ผูจัดการสถานธนานุบาล  ราคาทองคําจะมีสมาคมพอคาทองคํากําหนดราคาในเวลา 

09.30 น. เปนราคาทองคําแทง  และเขาจะมีหนังสือมาหาผมวาใหขายตามราคา
ท่ีทางชมรมประกาศออกมา  เราจะยึดตัวนี้เปนเกณฑและทําตามท่ีทาง จสจ. 
กําหนดครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญทานอุทิศ  
จําเริญสรรพครับ   

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ตั้งขอสังเกตุและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรางเทศบัญญัติสักนิดหนึ่ง  ผมเคยเรียน
ถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารเก่ียวกับความหมายของคําวาเมืองนาอยูคู
ธรรมาภิบาล  ไมแนใจวาเปนการประชุมครั้งไหน  และทานคณะผูบริหารก็ไดให
เกียรติตอบผมมาวาใหไปดูความหมายจากพจนานุกรม  เม่ือผมไปเปดดูความหมาย
ในพจนานุกรมพอสรุปไดวาเมืองนาอยู  ตองมีถนนท่ีสะดวกท่ัวถึง  มีไฟฟาท่ีสวาง
ท่ัวถึง  มีน้ําประปาท่ัวถึงและประชาชนมีอาชีพและมีรายได  และการดําเนินการจะ
ใชหลักธรรมาภิบาล  คือ  การมีสวนรวม  ซ่ือสัตย  โปรงใส  นี่คือความหมายท่ีผม
สรุปมา วิสัยทัศนนี้จะประสบความสําเร็จได คือ ไดมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องการ
วางแผน คือ มิสเตอรฮาพ  ผูเชี่ยวชาญจากประเทศฮอนแลนด  ไดใหแนวคิดไววา
แนวคิดจะประสบผมสําเร็จได  แผนหรืองบประมาณ  โครงการท่ีวางแผนไว  ซ่ึง
ตอนนี้ก็หมายถึงเทศบัญญัติของเราโครงการหรืองบประมาณท่ีใชอยางนอยจะตอง
ก่ึงหนึ่งของงบประมาณในการดําเนินการนั่นคือ 50 %  จากท่ีผมต้ังขอสังเกตุใน
รางเทศบัญญัติ  งบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินการท่ีจะใหบรรลุวิสัยทัศนนี้  สวน
ใหญแลวแตละกองฝายยังไมถึง 50 % สรุปได ดังนี้ กองสวัสดิการสังคม  ใช
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งบประมาณในการดําเนินการท่ีจะถึงประชาชนโดยตรงจากงบประมาณในการ
ดําเนินการ 32 % สํานักการสาธารณสุข 38 % สํานักปลัดเทศบาล 8 % เทศกิจ 
23 % สํานักการชาง 21 % ถารวมกับเงินอุดหนุน 34 % สํานักการศึกษาเกิน
ครึ่งหนึ่งอยูท่ี 57 %  กองวิชาการ 17 %  นี่คือสิ่งท่ีผมอยากเรียนทานประธาน
ผานไปยังคณะผูบริหารในการวางแผนหรือรางเทศบัญญัติ  ถาจะใหวิสัยทัศนบรรลุ
เปาหมายก็ควรตั้งงบประมาณท่ีจะพัฒนาชุมชนใหถึงมือชุมชนอยางนอย 50 % ท่ี
ผานมานี้ สวนใหญอยางท่ีทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปแลววาเอาไปใช
สวนไหนบาง เชน ซ้ือโตะ แอร ฯลฯ ภายในสํานักกองซ่ึงยังไมถึงประชาชน 50 % 
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  อยากถามทานอุทิศ
วา  คําวา 50 %  จาก 100 คืออะไร สิ่งท่ีทานคํานวนวาแตละกองฝายได 20 , 
30 ท่ีพูดเม่ือสักครู  ไดรวมถึงโครงการและงบประมาณท่ีเราไปขอรับจากสวน
ราชการอ่ืนหรือไม  ถาหากรวมแลวไมถึงคอยมาวากันอีกครั้งหนึ่ง  ทานตองตอบให
ไดวา 100 มาจากอะไร  ทานถึงจะมีหลักในการคํานวนคา 50 %  แลวคนท่ีบอก
วาเปน 50 %  เปนใคร  มีงานวิจัยอางอิงไดมากนอยแคไหน  ขอจํากัดของคนท่ี
พูดกับขอจํากัดของเมืองไทยเหมือนกันหรือไม  เงินของเทศบาลเราจัดเก็บเองควร
เปนก่ีเปอรเซ็นต  เงินท่ีรัฐอุดหนุนมาใหควรเปนเทาไหร  และการท่ีรัฐไมไดจายเงิน
อุดหนุนมาตามท่ีรัฐประกาศเอาไว  จะถือวาเปนผลของอะไร  มีปจจัยและตัวแปร
หลายอยางท่ีจะทําใหถึง 50 % หรือไม  ผมฝากใหไปศึกษาตอดีกวาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ   
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ี
ทานคณะผูบริหารไดเสนอแนะวามิสเตอรฮาฟ คนนั้นไดผานการวิจัยหรือเปน
นักวิจัยหรือไม  เขาเปนผูเชี่ยวชาญท่ีเคยมาทํางานท่ีโครงการสหภาพยุโรป  นั่น
แสดงวาเขาผานกระบวนการวางแผนมาถึงไดเปนผูเชี่ยวชาญ  และเขาทํางานตรงนี้
มา 20 ป ในสวนงบท่ีคํานวณไว 20 % จาก 100 % มาจากสวนไหน  ผมดูจาก
เทศบัญญัติในปนี้  งบดําเนินการท้ังหมดและดูจากโครงการท่ีถึงประชาชนโดยตรง  
ไมเก่ียวกับโครงการซ้ือคอมพิวเตอร  โตะ  ผมคิดออกมาเปนเปอรเซ็นต  ท่ีผมคิด
ในการดําเนินการ คือ งบดําเนินการท่ีทานเขียนมาในเทศบัญญัติตรงนี้ท้ังหมด  
สมมุติวา 2,000,000 บาท  แลวผมก็ดูในโครงการท่ีทานเขียนวา  เปนโครงการท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาประชาชนและผมก็ไดเงินจํานวนนั้นออกมาและคิดเปน
เปอรเซ็นต  ผมคิดจากงบดําเนินการครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตเรียนทานประธานและท่ีประชุมวาสิ่งท่ีทานพูดถึงทาน
บอกวาเปนงานวิจัยจากยุโรป  แนนอนใชกับเมืองไทยไมได  ประการท่ี 2 ทานบอก
วาเอาเฉพาะท่ีอยู ในเทศบัญญัติ  ทานไมไดรวมถึงโครงการท่ีเราประสาน
งบประมาณจากสวนอ่ืนเขามา  ขอมูลของทานยังใชไมได  ขอจํากัดของยุโรปและ
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ประเทศไทย  ทานก็ไมไดพูดในรายละเอียดวาเหมือนกันอยางไรถึงเอาของยุโรปมา
ใชกับประเทศไทย  ผมถึงบอกใหทานศึกษาเรื่องนี้ตอครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
ทานสมาชิกอภิปราย ผมขอปดการอภิปราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  ขอ 76  กอนลงมติทุกครั้งใหประธานสภา
ทองถ่ินตรวจสอบวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม  
ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนองคประชุมจะทําการลงมติ
ใดๆไมได  ผมขอใหทางเลขานุการสภาไดนับจํานวนสมาชิกในหองประชุมดวยครับ  
สมาชิกในหองประชุมมีท้ังหมด  13  ทาน  เกินก่ึงหนึ่งถือวาครบองคประชุมครับ
ผมขอถามมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให
รับหลักการ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 8 ทาน)  8  เสียง  ไมเห็นชอบ  
- ไมมี -  (งดออกเสียงจํานวน  5  ทาน) 5  เสียง ลากิจ 1 ทาน  ลาปวย  1  ทาน  
ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน  ถือวาทานสมาชิกไดรับหลักการในวาระท่ี 1 ตอไป
เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงขอกฎหมายใน
การเลือกใหสมาชิกไดรับทราบ ขอเชิญครับ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  ขอ  103 (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวนไมนอยกวา  3  คน  แตไมเกิน  7  คน  ขอ 105  
ภายใตขอบังคับขอ 103  และขอ 104 (2) (3)  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตางๆ  ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ินและขอ  
107  ภายใตบังคับขอ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรอง  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  เวนแตท่ี
ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และใหนําวิธีการเลือกตามขอ  12  มาใชบังคับโดย
อนุโลม  ขอ  12  ใหนําความในขอ  8  มาใชบังคับโดยอนุโลม  วิธีการเลือกตาม
ขอ  8  คือ ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคน
หนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสอง
คน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  ชื่อท่ีเสนอ
ไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแลวให
ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูไดคะแนนสูงสุดเปนผู
ไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
อีกใหใชวิธีจับสลาก  เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากันและใหประธานท่ีประชุมเชิญ
สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกคงเขาใจวิธีการเลือกแลว  ตอไปผมขอถามทานสมาชิก
วาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวนก่ีคน  ขอเชิญทานสมาชิก
เสนอ  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   เพ่ือทําใหถูกตองตามระเบียบผมขอเสนอจํานวน  6  ทาน  
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมมีมติใหเลือกจํานวน  6  คน  ตอไปผม
ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอผูท่ีทานเห็นวาสมควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขอเรียน
เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมขอปรึกษาทานประธานสักนิดหนึ่งวารายชื่อท่ีตกลงกันไวมี
สมาชิกไมอยูในหองสามารถเสนอชื่อไดหรือไม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  โดยธรรมเนียมท่ัวไปจะตองเสนอผูท่ีอยูในหองประชุม  เพราะผูถูก
เสนออาจไมยินยอมหรือเต็มใจท่ีจะเปนกรรมการครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมขอเสนอทานพดล  แกวพูลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานนพดล  แกวพูล  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  12  ทาน)  12  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
1  ทาน) 1  เสียง ลากิจ 1 ทาน  ลาปวย  1  ทาน  ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานท่ี  2  ผมขอเสนอทานอุทิศ  จําเริญสรรพ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานอุทิศ  จําเริญสรรพ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  12  ทาน)  12  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
1  ทาน) 1  เสียง ลากิจ 1 ทาน  ลาปวย  1  ทาน  ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานท่ี  3  ผมขอเสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  11  ทาน)  11  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
2  ทาน)  2  เสียง  ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1  ทาน  ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานท่ี  4  ผมขอเสนอทานจําลอง  ภูเตานาค 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานจําลอง  ภูเตานาค  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  11  ทาน)  11  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
2  ทาน)  2  เสียง  ลากิจ  1 ทาน ลาปวย 1 ทาน  ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานท่ี  5  ผมขอเสนอทานกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  12  ทาน)  12  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
1  ทาน)  1  เสียง  ลากิจ  1 ทาน ลาปวย 1 ทาน  ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานท่ี  6  ผมขอเสนอกระผม  นายอาคม        
สําราญเนตรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมี  ผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานอาคม  สําราญเนตร  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจํานวน  11  ทาน)  11  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  
2  ทาน) 2 เสียง ลากิจ 1 ทาน ลาปวย 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม  3  ทาน   
ถือวาท่ีประชุมไดเลือกท้ัง 6  ทาน  คือ  1.  ทานนพดล   แกวพูล  2.  ทานอุทิศ  
จําเริญสรรพ  3.  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  4.  ทานจําลอง  ภูเตานาค  5.     
ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  6.  ทานอาคม  สําราญเนตร  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอ 
109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปน
หนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน  โดยใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่ง ๆ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้น ๆ กันเอง  
ซ่ึงตอไปทางเลขานุการจะไดประสานคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการตอไป  เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติครบตาม
จํานวนแลว  ตอไปจะสงรางเทศบัญญัติฯ  ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
ตอไปผมขอปรึกษา ท่ีประชุมจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการการแปรญัตติก่ีวัน  ขอเรียนเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ  

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภา  
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอรับคําแปรญัตติ  5 วัน  ตั้งแตวันท่ี  17 – 21  สิงหาคม  
2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม   

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  เม่ือสักครูทานสมาชิกเสนอ 5 
วัน  วัดสุดทายจะตรงกับวันท่ี 21 สิงหาคม 2560  ในสวนการแปรญัตติผมเกรง
วาจะเลยกําหนดระยะเวลา 30 วัน 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไมเกินครับ  เม่ือไมมีทานสมาชิกเสนอ  ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให
รับคําแปรญัตติ  5  วัน  คือวันท่ี  17  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  21  สิงหาคม  
2560  เม่ือไดวันเสนอรับคําแปรญัตติแลว  เพ่ือใหการพิจารณารางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ทันตามกําหนดสมัยประชุม  ตอไป
เปนการเสนอแปรญัตติ  ขอปรึกษาท่ีประชุมวาจะเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติ
ก่ีวัน 

    นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอใหแปรญัตติ  4  วัน ตั้งแตวันท่ี  22
สิงหาคม  2560 – วันท่ี  25  สิงหาคม 2560   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี  ถือวาทานสมาชิกใหแปรญัตติ  4  วัน  ตั้งแตวันท่ี  
22  สิงหาคม  2560 – วันท่ี 25  สิงหาคม 2560 เม่ือมีการแปรญัตติแลว  
คณะกรรมการแปรญัตติจะตองสงคําแปรญัตติใหประธานสภาเพ่ือสงใหสมาชิกใน
วันประชุมไมนอยกวา  24  ชั่วโมง  ซ่ึงในการแปรญัตติวันสุดทายจะตรงกับวันศุกร 
ท่ี 25 สิงหาคม 2560  ผมไดสอบถามทางฝายเลขานุการสภาแลววาทําในวัน
เสารและสงในวันอาทิตย  จะตองสงลวงหนา 1 วัน ถึงจะนัดประชุมได ผมขอนัด
ประชุม  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  ข้ันแปรญัตติและข้ันเห็นชอบใหตรา    
เปนเทศบัญญัติหรือไม  ในวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30  น.         
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง
จะเสนอหรือไม  เม่ือไมมีทานใดเสนอ  กระผมไดดําเนินการประชุมมาจนครบวาระ
แลว  ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจําป  2560  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจาหนาท่ีสภา
เทศบาล  พนักงานครู ตลอดจนประชาชนท่ีรับฟงผานทางเสียงตามสายและไดเขา
รวมรับฟงการประชุมสภาในวันนี้  ท่ีไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนท่ีเรียบรอย  
ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   18.30  น. 
 

 
(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

(นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 
พนักงานจาง 

 
 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
(นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
(นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

(นายพงษธร   โพธิแทน) 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 

 
(ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(นายฉลอง   ฆารเลิศ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
รับรองถูกตอง 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน) 
ประธานกรรมการ 

 
 

(ลงชื่อ) 
(นายกานต  ฆารไสว) 

กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) 

(นายธนัท  จิตรลดานนท) 
กรรมการ 

 
(ลงชื่อ) 

(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.  2560 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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