รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 09.๓๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายต่อชาติ
4. นายกานต์
5. นายสรรเพชญ
6. นายนพดล
7. นายสุโรจน์
8. นายกฤษฎา
9. นายอุทิศ
10. นายกมลพันธุ์
๑1. นายธนัท
๑2. นายสุรศักดิ์
๑3. นายสิทธิภรณ์
๑4. นายธวัชพงศ์
๑5. นายอภิชัย
16. นางสาวจาลอง
17. นายบุญเส็ง
๑8. นายฉลอง

ธีรกุล
สาราญเนตร
ฆารไสว
ฆารไสว
ศรีทอง
แก้วพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จาเริญสรรพ์
จีระสมบัติ
จิตรลดานนท์
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห์
น้าจันทร์
ภูเต้านาค
วิโรจน์รัตน์
ฆารเลิศ

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

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน์
หล่อตระกูล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแท่น
กอสัตย์
ศิริพานิช

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายมานิต
3. นายนพสิทธิ์
4. ดร.ศิรินันท์
5. นายสมศักดิ์
6. นายนิติธรรม
7. นายอดิศักดิ์

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายรณยุทธ
หอมหวล
2. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
3. นายอภิวัฒน์
ปะกิทัง
4. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
5. นางบุษบา
สหกิจวัฒนา
6. ดร.พงษ์พิมล
คาลอย
7. นายกฤษฎา
ชื่นอิ่ม
8. นายวรวิทย์
ภูอวด
9. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท์
10. นางสาวนันทนา สุเพ็งคาภา
11. นายจาลอง
ศรีนามล
12. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป์
13. นายนิกร
แต้มแก้ว
14. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
15. นางมนธิดา
คาก้อน
16. นายสมบัติ
สันคา
17. นางวัชรี
คาเดช
18. นายสถิตพงษ์
บงศรีดา
19. นางศศิพรรณ
โพธิแท่น
20. นายมานิต
เหลื่อมกุมมาร
21. นางพัชรินทร์
พิมพะจันทร์
22. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สานักการช่าง
ผอ.สานักการคลัง
ผอ.สานักการศึกษา
ผอ.สานักการสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการฯ
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
หน.ฝุายอานวยการ
หน.ฝุายรักษาความสงบ
หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป
ผจก.สถานธนานุบาล
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ ว จึงขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61 เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทุ ก ท่ า น
ท่ า นนายกเทศมนตรี พ ร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ารและท่ า นผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น ผมได้
กาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕61 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมได้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

-32547 ข้ อ 22 จึ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ลงชื่อนายโฆษิต
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่อที่ประชุม เรื่องที่ 1 ตามที่ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เชิญประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 15
สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุมและพ้นกาหนดเวลานัดประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 25 ประธานสภา
เทศบาลจึ ง สั่ ง เลื่ อ นการประชุ ม สภาเทศบาลไปเป็ น วั น จั น ทร์ ที่ 20 สิ ง หาคม
2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุ มธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์
เรื่องที่ 2 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 –
2564 (แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ด้ว ยเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 –
2564 (แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาเทศบาล ดังนั้น จึงขอ
แจ้ งการประกาศใช้แผนพัฒ นาเทศบาล มายังท่าน เพื่อโปรดทราบและใช้เป็น
ข้ อ มู ล ในการก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานต่ อ ไป เรื่ อ งที่ 3 ได้ รั บ หนั ง สื อ จาก
นายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว 20 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง
มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรีแ ละพนั กงานเทศบาล เป็น ผู้ อภิป ราย ชี้แจง หรื อแถลงแทน
นายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่องที่ 4 ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสาย
งานผู้บริหารจากบัญชีสอบแข่งขันของ กสถ. และรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล
และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. นายรณยุ ท ธ หอมหวล พนั ก งานเทศบาล ต าแห น่ ง ปลั ด เทศบาล
(นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ กลาง) เทศบาลต าบลเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
มาดารงตาแหน่งสายงานผู้ บริห ารตาแหน่ง รองปลั ดเทศบาล (นักบริห ารงาน
ท้องถิ่น ระดับสูง) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
2. นางบุษบา สหกิจวัฒนา พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) เทศบาลตาบลแม่เมาะ จังหวัดลาปาง มาดารง
ตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการคลัง (นักบริหารงาน
คลัง ระดับสูง) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
3. ดร.พงษ์พิมล คาลอย พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหาร
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ศรี ส ะเกษ มาด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก
การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2561 4. นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั กการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม (นัก บริห ารงาน
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ระดับกลาง) เทศบาลตาบลกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร มาดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 5. จ่าสิบเอกสมชาย
โสมนัสนานนท์ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง หั วหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มาด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและ
แผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 6. นางจิณห์นิภา แสงแก่นสาร พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ นโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร เทศบาลต าบลบ้ า นยวด
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
7. นางสาวพัชรี ภูครองนาค พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิ บั ติ ก าร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเบิ ด อ าเภอรั ต นบุ รี จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
มาบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่งนักจัดการงานทั่ว ไปปฏิบัติการ
สังกัดงานธุรการ ฝุ ายแผนงานและโครงการ ส านักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 8. นายวีรศักดิ์ วรสาร
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตาแหน่ง นักวิ ชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สั ง กั ด ฝุ า ยสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล ส านัก งานเขตทุ่ง ครุ กรุ งเทพมหานคร
มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่ านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เมื่อสั กครู่ที่ ประธานสภาได้แจ้งให้ ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาเทศบาล ผมอยากนาเสนอและอภิปราย
เกี่ยวกับหัวข้อแผนพัฒนาเทศบาลมืองกาฬสินธุ์ได้หรือไม่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล อธิบายประกอบร่างเทศบัญญัติใช่หรือไม่ การพิจารณาในวันนี้เราจะ
อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้ท่านอภิปรายควบคู่กันได้กันครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสักนิดหนึ่ง เพราะดูแล้วเป็นเรื่องที่เราจะต้อง
แก้ไขในแผนดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ผมขอฝากผู้ที่
จัดทาแผนประมาณ 3 - 4 เรื่อง
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งครับ การประชุมในวันนี้เรามีระเบียบวาระที่จะต้อง
พิจารณา 2 เรื่อง คือ 1 กระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ 2. ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง อื่นๆ ผมไม่
อยากให้นามาเสียเวลาในที่ประชุมครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เสียเวลาครับ เพราะโครงการต่ างๆที่เห็นมีข้อตาหนิที่เรา
ต้องปรั บ ปรุงแก้ ไข ถ้าท่านจะประกาศใช้แผนนี้ผ มมีข้อข้องใจประมาณ 4 ข้อ
จึงอยากฝากไปยังผู้ที่จัดทาแผนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ประมาณ 5 นาทีครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561 - 2564 แล้ว มีเรื่อง
อยากฝากให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ดั ง นี้ 1. หน้ า 213 โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน
อนรรฆนาคเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ปี 2563 จานวน 13,378,000 บาท
เป็ น โครงการที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกในปี 2563
ท่านเอาเข้าในแผนผมว่าไม่ถูกต้อง 2. หน้า 216 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ตั้งไว้ทาไมเพราะทั้ง 4 ปี ท่านไม่ลงรายละเอียดเลยว่าท่านจะตั้งงบไว้เท่าไหร่ ถ้า
ว่างไว้ก็คงไม่มีโครงการ จะเอาเข้าในแผนทาไม 3. หน้า 217 โครงการเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี การตั้งกฐินสามัคคี สานักการศึกษา ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ทั้ ง 4 ปี เมื่ อ ท่ า นไม่ ตั้ ง งบประมาณท่ า นก็ ต้ อ งเอาออกไป เปลื อ งเนื้ อ ที่ แ ละ
งบประมาณของเทศบาล 4. หน้า 244 ข้อ 65 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สานัก
การศึกษา ไม่ได้ลงงบประมาณ ทั้ง 4 ปี ไม่ทราบว่าจะซื้ออะไร เพราะกองฝุาย
ต่างๆ ก็ตั้งไว้ทั้งหมดแล้ว ทาไมต้องตั้งเพิ่มเติม ข้อ 65 โครงการครุภัณฑ์ ผมไม่
แน่ใจว่าเวลาที่ท่านจัดทางบประมาณ ท่านไม่ตรวจสอบดูเลยหรือครับ และเรื่อง
การเลื่ อนประชุมผมเรียนปรึกษาท่านประธานสภาว่าการประชุมครั้ง นี้เป็นการ
ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่แล้วเราจะนับเป็นครั้งที่ 1 ได้หรือไม่ และในวันนี้
ให้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 รวมถึงเรื่องการส่งเอกสารก็อย่ารีบเร่งต้องให้เวลาเขา
ตรวจเอกสารด้วย เพราะสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นระเบียบวาระการประชุม แต่เป็น
ของวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งท่านประธานสภามาขอแก้ไขเมื่อเช้าเป็นวันที่ 20
สิงหาคม 2561 และอีกอย่างก็ยังสงสัยว่าเป็นครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้ผอ.กองวิชาการชี้แจงครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ผอ.กองวิชาการฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้ง
ข้อสั งเกตเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาล ข้อ 1. หน้า 213 ตัว นี้เป็น
โครงการเดิมที่เราทาแผนพัฒนาสี่ปี เมื่อปี 2561 - 2564 เราเริ่มทาแผนตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 เราจึงเอาโครงการต่างๆที่อยู่ในปี 2561 - 2563 ที่ไม่ได้
แก้ ไ ขคงไว้ เพราะโครงการปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ติ ก ถนนอนรรฆนาคเราได้

-6งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯเพื่อพัฒนาตลอดเส้นทาง ความจริงเราทาเสร็จตั้งแต่
ปี 2560 - 2561 ซึ่ ง เป็ น การของบประมาณจากกรมส่ ง เสริ ม ฯ แต่ แ ม้ จ ะ
ดาเนิ น การเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ก็ต้องปรากฏในแผน ข้อ 2. หน้า 216 - 217
โครงการพัฒนาที่ไม่มีงบประมาณแล้วเอามาใส่ทาไมเพราะเปลืองเนื้อที่ ต้องขอ
เรี ยนว่า การจัดทาแผนพัฒ นาสี่ปี จะมีแบบฟอร์มการจัดทา คือ แบบ ผ.01 ผ.08 หน้ า 216 - 217 จะเป็ น แบบ ผ.06 คื อ เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมที่เทศบาลทาปกติแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่
ต้องปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปีตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ข้อ 3.
หน้า 244 ครุภัณฑ์ของสานักการศึกษา จะเป็นการใส่ประเภทของครุภัณฑ์ส่วน
รายละเอียดจะอยู่ในหน้า 245 ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมยังติดใจอยู่ว่าต้องอยู่ในแผนพัฒนาจริงแต่ไม่น่าจะอยู่ในปี
2563 น่าจะอยู่ในปี 2561 โครงการก่อสร้างศูนย์อนามัยสาธารณสุขแห่งที่ 3
ของชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช. เขาตั้งไว้ปี 2561 แต่ไม่ได้ทา เมื่อไม่ได้ทาปี 2562 2564 ก็สามารถเอามาทาได้ ผมเข้าใจแต่ท่านบอกว่าต้องตั้งไว้ก่อนซึ่งโครงการนี้
ทาเสร็จแล้วต้องอยู่ในช่องปี 2561 ไม่ใช่อยู่ปี 2563 ถ้าอยู่ในปี 2561 ผมไม่ว่า
แต่เอาไปอยู่ในปี 2563 แสดงว่าเรายังไม่ทา เหตุผ ลนี้มันค้านกันน่าจะเป็นปี
2561 ไม่ใช่ปี 2563 ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องแผนไปแล้ว ผมขอชี้แจงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภา คือ ในการประชุมสภามีการส่งหนังสือประชุมรีบเร่ง ผม
ขอเรี ย นว่าผมออกหนัง สื อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 และนัด ประชุม วันที่ 20
สิงหาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ที่ต้องออกหนั งสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ ในส่ วนระเบียบวาระที่แนบไปต้องยอมรับผิดที่ตรวจสอบไม่ถูกต้องแต่
เนื้อหาทั้งหมดยังคงเดิมเราเปลี่ยนแค่วันที่การประชุมจากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม
2561 เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ต้องขออภัยในที่ประชุมด้วย ในส่วนที่ท่าน
บุญเส็งหารือว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ต้อง
ขอเรียนว่า ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เราไม่ถือเป็นวันประชุมเพราะสมาชิก
มาไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่ส ามารถเปิดการประชุมได้ กาหนดสมัยประชุมก็ยัง
คงเดิม คือ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2561 ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการสามั ญ ประจ าสภาเทศบาล
ที่ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ

-7ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็ น กรรมการ นายธนั ท จิ ต รดานนท์ เป็ น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทาไว้
อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็ นควรนาเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 16 บรรทัดที่ 18 จากข้อความ “ว่ายายติ่ง
จัดที่เดิมใช่หรือไม่” ขอเพิ่มเติมข้อความว่า “จัดที่เดิมเนาะ ทาที่เก่าเนาะ ใช่หรือไม่”
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่ มเติม ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
รับรองจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง
1 เสียง ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร ในสมัย
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 มีท่านสมาชิกยื่นกระทู้ 2 ท่าน
ท่านแรก คือ ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะผมได้พิจารณารับเป็นกระทู้ ทั้ง 2 เรื่อง
ท่านที่สอง คือ ท่าน บุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ท่านได้ยื่นกระทู้เข้ามาทั้งหมด 7 เรื่อง
กระผมพิ จ ารณาแล้ ว ไม่ รั บ เป็ น กระทู้ ขออนุ ญ าตแจ้ ง ให้ ท่ า นบุ ญ เส็ ง ทราบใน
รายละเอียดที่ไม่รับเป็นกระทู้ ดังนี้ กระทู้ที่ท่านบุญเส็งถาม คือ เทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2561 ขอสอบถาม ดังนี้ 1. ยอดรายรับจัดเก็บได้ตามเปูาหรือไม่
2. การด าเนิ นตามโครงการหมดทุ กโครงการหรื อไม่ มี โครงการไหนบ้ างที่ ไม่ ได้
ดาเนิ นการ 3. งบอุดหนุนเข้า ตามเปูาหรือไม่ จานวนเท่าไหร่ 4. โอนลดกี่
โครงการ จานวนเงินเท่าไหร่ 5. โอนเพิ่มกี่โครงการ จานวนเงินเท่าไหร่ 6.
งบที่ดินสิ่งก่อสร้างหลายโครงการดาเนินการสิ้นสุดหมดทุกโครงการหรือยัง 7.
ยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่ มียอดเหลือเท่าไหร่ ผมพิจารณาว่า กระทู้ดังกล่าวในข้อ
1 - ข้อ 7 เป็ นกระทู้ถ ามเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 40
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นโดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรายงานให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดทราบ จึงถือเป็นระเบียบข้อกฏหมายที่

-8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติอยู่แล้ว ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่าง
ด าเนิ น การตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ จึ ง เป็ น กระทู้ ถ ามที่
ต้อ งห้ า ม ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยข้ อบั ง คับ การประชุ มสภา
ท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ อ 90 (6)
จึงไม่รับเป็นกระทู้ถาม เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระที่ 3 ท่านประธานสภาได้แจ้งว่าไม่สามารถรับกระทู้ถามของกระผม
ได้ ผมขอส่งเอกสารให้ท่านประธานสภาเพราะเป็นสิ่งที่ผมจะขอพูดก่อนที่จะตอบ
กระทู้ของท่านสิทธิภรณ์ ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์
รัตน์ จบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต กระผมได้ยื่นกระทู้ ให้กับท่าน
ประธานสภาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านประธานสภากล่าวว่าตั้งแต่ปี
2547 ถ้าอย่างนั้นท่านประธานสภาก็ทาผิด ผมยื่นมาตั้งแต่ปี 2557 - 2560
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอ่านรายละเอียดในเอกสารที่ท่านบุญเส็งยื่นมาแล้ว การที่ท่านได้
แนบเอกสารมาเป็นสิ่ งที่ท่านถามในการประชุมปีที่มีการประชุมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ผมก็พิจารณารับกระทู้ถามท่านทุกครั้ง ผมต้องยอมรับว่า
อาจดูกฎหมายไม่ครอบคลุมทั้งหมด เพราะในอานาจหน้าที่ของประธานสภาไม่ได้ดู
เฉพาะระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แต่จะต้องดูกฏหมายที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นใช้ด้วยตามข้อ 16 การประชุมที่ผ่ านมาผมต้องยอมรับว่า
ศึ ก ษากฎหมายไม่ ค รอบคลุ ม แต่ ก ารประชุ ม ครั้ ง นี้ ผมได้ ศึ ก ษาระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยวิธี การงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับการจ่ายเงิน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจ เมื่อได้ศึกษาตามระเบียบแล้ว สิ่งที่รับมาถ้าถามว่าผิดหรือไม่ก็ไม่ผิดเพราะ
เป็นดุลยพินิจของประธานสภาวินิจฉัยในการประชุมแต่ละครั้ง แต่ที่กระผมไม่รับ
ในครั้งนี้เพราะตามที่ได้ศึกษาระเบียบเขาระบุว่า สิ้นปีงบประมาณเขาจะต้องแจ้ง
ให้ประชาชนรับทราบอยู่แล้ว เหลือเวลาอีก 1 เดือน กว่าจะสิ้นปีงบประมาณอาจมี
โครงการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ มี เ งิ น ลดลงทุ ก อย่ า งยั ง ไม่ นิ่ ง และทุ ก ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาท่ า น
นายกเทศมนตรีก็ได้ตอบท่านว่ายังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่สามารถสรุปได้ ผมจึง
นาระเบียบนี้มาพิจารณาโดยไม่ได้ใช้ดุลยพินิจแต่ใช้กฏหมายในการพิจารณาสั่งไม่
รับกระทู้ การประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาผมใช้ระเบียบทุกครั้งในการรับกระทู้ ส่วน
การใช้ดุลยพินิจผมใช้ในการรับมากกว่า 1 ข้อ ทุกครั้ง ท่านบุญเส็ง เคยถามมา 10
ข้อ ผมก็ยังเคยรับเป็นกระทู้ ซึ่งตามระเบียบกระทรงมหาดไทย เขาได้กาหนดไว้ว่า
ให้ถามได้เพียง 1 ข้อ เว้นแต่ประธานจะอนุญาต ผมก็ได้อนุญาตหมด แต่เมื่ อ
กฎหมายได้ระบุชัดเจนว่าต้องสิ้น ปีงบประมาณจึงจะสามารถสรุปยอดทั้งหมดได้
ขอเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่ท่านประธานสภา
ได้แจ้งว่ายังไม่สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังไม่ประกาศโครงการต่างๆ แต่ที่ผมพูด
เกี่ย วกับเทศบัญญัติงบประมาณที่เราจะพิจารณาในโอกาสต่อไป พวกผมจะได้
ทราบว่าในการโอนลด โอนเพิ่ม โครงการต่างๆนั้น ผมสามารถที่จะอภิปรายหรือดู
ในแบบฟอร์มนี้ได้หรือไม่ว่า ท่านตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท ท่านใช้ไป

-980,000 บาท เหลืออีก 20,000 บาท ท่านโอนลดไปที่ไหน พวกเราจะได้
ทราบในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนกว่า เขายัง
ไม่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณผมจึ ง ขอถามก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ข้อสอบถามต่างๆที่ผมสอบถามเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในร่างเทศบัญญัติทั้งสิ้น
ไม่ได้มีข้อห้ามว่าจะต้องเอาระเบียบนี้มาเป็นข้อบังคับ ขอให้ท่านประธานสภาได้
พิจารณาว่างบประมาณรายจ่ายที่ผ่ านมาผมถามทุกปี แต่ปีนี้ท่านไม่รับท่านก็มี
ความผิด ผมสามารถร้องเรียนได้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมวินิจฉัยแล้วว่าไม่รับเป็นกระทู้ ถือว่าคาวินิจฉัยของประธานสภา
เป็นที่สิ้นสุด
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมว่าคาวินิจฉัยของท่านไม่เป็นธรรม ผมถามกระทู้แบบนี้มา
ตั้งแต่ปี 2557 - ปี 2560 ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมได้วินิจฉัยและชี้แจงให้ท่านทราบแล้วว่าไม่รับเป็น กระทู้ และมี
ระเบียบรองรับชัดเจน ในช่วงที่ผ่านมาผมขอยอมรับว่าดูระเบียบไม่ครอบคลุมจึงได้
สั่งรับเป็นกระทู้ แต่การที่ผมรับเป็นกระทู้ก็ไม่ได้ผิดเพราะเป็นการวินิจฉัยที่เป็น
ประโยขน์ แต่ เ มื่ อ มี ก ฏหมายชั ด เจนผมก็ จ ะปฏิ บั ติ ใ หม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กฏหมายที่เขาระบุว่าเรื่องนี้ในสิ้นปีงบประมาณเขาจะประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
อยู่แล้ว ส่วนที่ท่านติดใจเรื่องโอนลด โอนเพิ่มกี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่
เพื่อประกอบการพิจารณา ท่านสามารถไปสอบถามในขั้นตอนของคณะกรรมการ
แปรญัตติได้อยู่แล้วโดยเชิญผอ.สานัก/กองมาชี้แจงครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภา พอผมยื่นกระทู้โดยฝากเรื่อง
อื่นๆ ท่านผู้บริหารหรือประธานสภาก็บอกว่า ถ้าอยากได้รายละเอียดก็ให้ยื่นกระทู้
มาทางผู้บริหารจะได้ตอบ ผมสอบถามกากวมท่านก็ให้บอกรายละเอียด ผมตั้ง
กระทู้เรื่องเทศบัญญัติมา 7 ข้อ ให้ ท่านตอบทีล ะข้อ พอผมถามเรื่องอื่นๆ ท่าน
นายกฯก็บอกว่าให้ยื่นกระทู้มาผมจะตอบท่าน ท่านไม่ต้องฝากเรื่องอื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งครับ การที่ท่านจะยื่นกระทู้เข้ามาท่านต้องดูระเบียบ
กฏหมายด้วย ผมก็ต้องดูระเบียบในการรับเช่นเดียวกันเพราะถ้าจะใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณามอาจไม่ได้มาตรฐานครั้งนี้อาจรับหรือไม่รับก็ได้ ท่านจะยื่นกระทู้มา
ให้ผมรับอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะผมต้องปฏิบัติตามระเบียบ ผมจาได้ว่าตั้งแต่ผม
เป็นประธานสภาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ผมกล่าวในที่ประชุมสภาว่าเมื่อ
ผมได้รับมอบหมายความไว้วางใจจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วผมจะเป็น
ประธานสภาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ได้เป็นประธานสภาของฝุายใดฝุายหนึ่ง
และผมจาได้ว่าการประชุมทุกครั้งตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ผมเคยไม่รับกระทู้
ของท่าน 2 เรื่อง คือ 1. ท่านถามวาระด่วนมา 10 ข้อ ซึ่งเมื่อดูแล้วไม่ด่วนผม
จึงไม่รับเป็นกระทู้และได้ชี้แจงให้ท่านทราบ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 ที่ผมไม่รับและ
มีเหตุผลประกอบเช่นเดียวกัน ผมไม่ได้ใช้ดุลยพินิจในการรับกระทู้แต่ผมดูระเบียบ
กฏหมายในการรับกระทู้ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากท่านประธานสภาอีกสักนิดหนึ่งว่า ท่านเป็นประมุข
ของฝุายนิติบัญญัติและผมก็เป็นฝุายนิติบัญญัติ ขอให้ท่านเป็นกลางและพิจารณาดู
ว่าถ้าท่านรับกระทู้ของกระผมก็ไม่ผิดเพราะยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ ถ้าท่านผิดผม
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ฝากท่านประธานสภาด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถึงแม้ท่าน
ประธานสภาได้วินิจฉัยแล้วแต่ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า กระทู้ของท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ เท่าที่ได้ฟังที่ผ่านมาหลายปีท่านประธานสภาเคยรับเป็นกระทู้ และ
เป็นกระทูท้ ี่เกี่ยวกับกิจการของเทศบาลเป็นความรู้ให้สมาชิกสภาได้ใช้ ประกอบการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติในแต่ละปี กระทู้ที่ท่านบุญเส็งถามในปีนี้ถึงแม้จะยังไม่
สิ้นสุดงบประมาณแต่ก็จะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในการเรียงลาดับงบประมาณ
ทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อถึงเวลาพิจารณาร่า งเทศบัญญัติงบประมาณ สมาชิกก็จะได้
ทราบและเข้าใจไปพร้อมกันว่าสถานะในขณะนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เหลือเวลาที่
ต้องดาเนินการอีก 1 - 2 เดือน ผมก็ว่าไม่ผิด แต่ด้วยความเคารพท่านประธานซึ่ง
ทาหน้าที่เป็นกลางได้โปรดพิจารณา ในโอกาสต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลทาหน้าที่
พิจารณางบประมาณจึงอยากรู้อยากทราบ ผมได้ฟังท่านบุญเส็งเล่าว่า ท่านได้ยื่น
กระทู้ตามกาหนดกรอบเวลาที่ท่านประธานให้ยื่นเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนก่อนการ
ประชุมสภา เมื่อยื่นแล้วปรากฏว่าท่านประธานสภาไม่รับกระทู้ เมื่อไม่รับกระทู้
เจ้าตัวไม่ทราบจนกระทั่งมีระเบียบวาระส่งให้สมาชิกก่อนกาหนดการประชุม 3 วัน
ตามกฎหมาย หากท่านประธานสภาไม่รับกระทู้ ผมว่าท่านประธานสภาน่าจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้เจ้าตัวเขารับทราบด้วยน่าจะดี และสิ่งที่ท่านประธานได้ชี้แจงว่าเป็น
กระทู้ที่เกี่ยวกับงบประมาณการเงิน ผมก็อยากทราบว่ากระทู้อย่างนี้ไม่สามารถรับ
ได้ ขัดต่อกฎหมายอย่างไร อยากให้ท่านประธานช่ว ยกรุณาถ่ายเอกสารให้ผ ม
รับทราบด้วยจะได้เป็นความรู้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมได้ชี้แจงให้ท่านบุญเส็งทราบรายละเอียดแล้ว ผมต้องถือตาม
ระเบียบเหมือนเดิมว่าเป็นกระทู้ต้องห้ามหรือไม่ คงไม่ใช้ดุลยพินิจพร่าเพื่อเพราะ
อาจเกิ ด ความล าเอี ย งในการรั บ หรื อ ไม่ รั บ กระทู้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นต่ อ ชาติ
ฆารไสว ในคาเสนอแนะด้วยครับ ผมเองก็สอบถามฝุายเลขานุการสภาอยู่ว่าท่าน
บุ ญเส็ งได้ยื่นกระทู้ ในวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 ผมเกษียนหนังสื อ ในวันที่ 8
สิงหาคม 2561 และได้แจ้งฝุายเลขานุการสภาว่าให้ไปดูระเบียบว่าการที่เราไม่รับ
กระทู้จะต้องมีหน้าที่แจ้งผู้ยื่นกระทู้หรือไม่ ทางฝุายเลขานุการสภาก็แจ้งว่าไม่มี
ผมจึงบอกว่าผมจะแจ้งท่านบุญเส็งในที่ประชุมเมื่อถึงวาระการประชุม แต่เมื่อท่าน
ต่อชาติให้ข้อเสนอแนะว่าถึงไม่มีระเบียบแต่เราควรอานวยความสะดวกในครั้งต่อไป
หากผมไม่รับกระทู้ผมจะรีบแจ้งผู้ยื่นทันทีเผื่อท่านจะยื่นกระทู้ใหม่ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดครับ ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใคร่ ข อเรี ย นถามท่ า นประธานสภาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของคณะผู้ บ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้ 1. ผมได้เห็นพนักงานเทศกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ไปดูแล
รักษาการณ์บริการอยู่ที่ตลาดเกษตรทุกๆวัน มานานแล้ ว ผมอยากทราบว่าได้
ค่าจ้างและค่าเบี้ยเลี้ยงหรือไม่ อย่างไร 2. ผมได้เห็นเฟสบุ๊ค ที่ศูนย์เด็กเล็กดงปอ
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แต่ละวันนั้น ผมอยากทราบว่าทางศูนย์ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร เหมาเขามา
หรือทาเอง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จากกระทู้ที่ถามมา
เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของเจ้า หน้า ที่ ข้ อ 1 เป็น การปฏิ บัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ขออนุญาตให้จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ เป็นผู้ตอบ ข้อ 2 เป็น
เรื่องการปฏิบัติงานของสานักการศึกษาขออนุญาตให้ผู้อานวยการสานักการศึกษา
เป็นผู้ตอบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญจ่าเอกภราดร เนตวงษ์
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายรักษาความสงบ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมจ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝุายรักษาความสงบ ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ข้อ 1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ในการจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดการเกษตรเป็นประจาทุกวันนั้น ไม่มีค่าจ้าง
หรือค่าเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างไร เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติงานตาม
ตารางการปฏิบัติงานประจาวัน ซึ่งได้ จัดกาลังตามความเหมาะสมโดยการกากับ
ดูแลของหน.ฝุายรักษาความสงบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญดร.พงษ์พิมล คาลอยครับ
ดร.พงษ์พิมล คาลอย ผู้อานวยการสานักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมดร.พงษ์พิมล คาลอย ผู้อานวยการสานักการศึกษา ขออนุญาต
ตอบกระทูถ้ ามท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ข้อ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงปอ ดาเนิน
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการเป็น
ไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั ดสรรงบประมาณให้อัตราหัวละ
20 บาทต่อวัน ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 96 วรรค 2
มาตรา 100 วรรค 3 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3) และกฎกระทรวงการคลังเรื่อง
กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ทาข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560 ข้อ 1 ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดาเนินการ
จ้างเหมาประกอบอาหารตามระเบียบกฎหมายทั้ง 3 ข้อ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากที่ได้ฟัง
การตอบกระทู้ ใ นส่ ว นฝุ า ยเทศกิ จ ที่ ผ มเคยสั ม ผั ส มาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านดูแลลูกน้องและทาหน้าที่ได้อย่าง
ดีเยี่ยม ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลผมเคยไปขอความอนุเคราะห์จากท่านหลาย
ครั้ง แต่ผมแปลกใจว่าตลาดเกษตรเป็นตลาดเอกชนประมูลได้ บางครั้งผ่านไป
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เหม็นและไม่เป็นระเบียบ อยากจึงอยากฝากท่านผู้อานวยการที่ย้ายมาใหม่ขอให้
ท่านลงไปตรวจสอบดู แลและให้ความรู้ ชี้แนะ แนะนาการบริหารจัดการตลาด
แห่งนี้ เพราะมีประชาชนร้องเรียนมาจานวนมาก ในส่วนบุคลากรเมื่อเป็นตลาด
เอกชนก็ควรให้เขาจัดหาเองไม่ใช่เทศบาลเป็นคนจัดการให้ ทุกเช้าผมจะมาตลาดที่
หน้าสถานีตารวจทุกวัน เป็นตลาดของเทศบาลแต่ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไป
ดูแลสักคนก็ไม่ค่อยมีปัญหา มีปัญหาบ้างบางครั้งที่คนมักง่ายขับรถยนต์เข้าไปซื้อ
ของทาให้รถติดแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ผมติดใจเรื่องตลาดเกษตร มียายคนหนึ่งขอ
ผมให้เทศบาลไปตัดต้นไม้ที่หน้าบ้าน ท่านยังอุตส่าห์ให้กระทิงแดง ให้ค่าน้า นี่คือ
น้าใจ ขอฝากท่านผอ.สานักการสานักการสาธารณสุขฯลงไปดูแลด้วยครับ เรื่องที่
2 ผมไม่เคยลงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงปอแต่เห็นอาหารดีๆที่ลงในเฟสบุ๊ค ผม
ขอชมเชยเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านคิดว่าท่านทาสิ่งดีๆมีกิจกรรมดีๆ ก็อยากให้ท่านเอา
ออกมาโชว์ในเฟสบุ๊ค ประชาชนจะรับรู้ได้เห็น ไม่ได้ว่าหน่วยงานอื่นหรือโรงเรียน
อื่นไม่ดี อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ ผมขอแนะนาทุกสานัก/กอง/โรงเรียนว่าถ้าท่านมีสิ่งดีๆ
กิจกรรมดีๆ ก็ให้เอาออกมาโชว์ สิ่งไม่ดีให้เก็บไว้ เช่น เทศบาลของเราได้รางวัลก็
ขึ้นปูายโชว์ทันทีจะไปอายทาไม เมื่อท่านทากิจกรรมดีๆและโชว์ให้สังคมได้รับรู้ ก็
เป็นผลดีต่อหน่วยงานของท่าน ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี –

ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งที่ เ สนอใหม่ (5.1) เรื่ อ ง ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นรับหลักการ)
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (5.1) เรื่อง ญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นรับหลักการ)
ท่านต่อชาติ ฆารไสวมีอะไรจะเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนที่จะเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 5 ผมมีเรื่องด่วนที่เกี่ยวกับสภาแห่งนี้เป็นเรื่องที่มีความเสียหาย
ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยากนา
เรียนท่านประธานสภาว่าท่านอนุญาตให้ผมพูดหรือไม่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เสียหายอย่างไรครับ ส่งเอกสารให้ผมดูก่อนผมจะพิจารณาว่าให้
ท่านพูดในวาระนี้หรือให้พูดในวาระอื่นๆ จากที่ได้ดูเอกสารแล้ว ผมพิจารณาให้
ท่านพูดในวาระอื่นๆ เพราะยังไม่เกี่ยวกับการประชุมร่างเทศบัญญัติ เป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกสภาเทศบาลครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เป็นเรื่องที่เสียหาย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล หากท่านคิดว่าท่านเสียหายให้ท่านไปว่ากล่าวร้องทุกข์กันเอง
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นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาครับ มีผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไป
ตามนั้น

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สรุปคือท่านต้องไปว่ากล่าวกันเองครับ หากท่านเห็นว่าท่าน
เสียหายต้องไปว่ากล่าวกันภายนอก
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ใช่ครับ ท่านประธานเป็นประธานสภาเทศบาล ผมเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ใช่ครับ ท่านหารือกับผมว่าจะพูดในเรื่องดังกล่าว ผมอนุญาตให้
ท่านพูดแต่ให้ท่านพูดในระเบียบวาระอื่นๆ ไม่ ได้ห้ามให้ท่านพูด ถ้าหากท่านเห็น
ว่าเรื่องดังกล่าวทาให้สภาแห่งนี้ เสียหาย หรือท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น
ว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากการกระทาดังกล่าว ท่านมีสิทธิ ไปร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนหรือฟูองร้องด้วยตนเองครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านประท้วงในการวินิจฉัยหรือไม่ครับ ผมขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกทุกท่านว่าเวลามีท่านสมาชิกอภิปรายอยู่หากท่านประสงค์จะประท้วงท่าน
ต้องยืนขึ้นและยกมือ หากมีท่านสมาชิกอภิปรายอยู่แล้วท่านยกมือกันหมดเมื่อผม
ให้ท่านพูดก็จะไปตัดสมาธิของท่านที่กาลังอภิปราย ผมไม่ได้เคร่งครัดแต่อยากทา
ให้ถูกต้องครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสนับสนุนให้ท่านต่อชาติได้อภิปรายก่อน เพราะเรื่องนี้
เกี่ยวโยงกับเทศบัญญัติ เพราะมีการเข้าใจว่าเทศบัญญัติตกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2561 และสมาชิกสภาที่นั่งอยู่ในนี้บางท่านเปิดประเด็นโพสเฟสบุ๊คทา
ให้ พี่ น้ อ งประชาชนเข้ า ใจว่ า สภาแห่ ง นี้ เ สี ย หายจนไม่ ส ามารถจะบริ ก ารพี่ น้ อ ง
ประชาชนได้ ความจริงแล้วเลื่อนไปแค่ 3 - 4 วัน ถ้าท่านเร่งรีบทาไมท่านไม่เปิด
ประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 กฎหมายเขาก็กาหนดไว้แล้ว จึงจาเป็นให้ท่าน
ต่อชาติ อภิปรายให้พี่น้องประชาชนทราบว่าสิ่งที่เขาโพสกันไม่ เป็นความจริง ไม่ได้
เกี่ยวกับการฟูองร้อง ถ้าฟูองร้องคนที่คอมเม้นท์ดูหมิ่นดูแคลนสภาแห่งนี้ว่าเปลือง
ภาษีประชาชนซึ่งเลื่อนมาแค่ 3 วัน ถนนหน้าศาลหลักเมือง ถนนแก่งสาโรงเขารอ
เป็ น ปี จึ งต้องให้ ท่านต่อชาติได้อภิปรายว่าเกี่ยวกับการประชุมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ถ้าไปพูดตอนที่ท่านผู้บริหารรายงานเทศบัญญัติแล้วจะมาย้อนหลังใน
วาระอื่นๆและไม่ต่อเนื่องครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ผมได้วินิจฉัยแล้วจะให้ให้พูดใน
วาระอื่นๆ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้ น รั บ
หลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๒๓ ให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภา
เทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี บัดนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

-14พ.ศ. ๒๕62 เสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึงขอเสนอญัตติร่า งเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ตามที่สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์กาหนดไว้ โดยได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้
คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จึ ง ขอชี้แ จงให้ ท่ า น
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลั กการและ
แนวนโยบายการด าเนิ น งาน ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดั ง ต่อ ไปนี้ 1.
สถานะการคลัง 1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น 97,989,365.38 บาท 1.1.2 เงินสะสม
145,208,423.66 บาท 1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 32,619,305.82 บาท
1.2. เงิ น กู้ ค งค้ า ง 31,178,453.12 บาท 2. การบริ ห ารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น
266,998,283.26 บาท ประกอบด้ว ย หมวดภาษีอากร 22,139,952.45
บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,021,371.63 บาท หมวด
รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น 5,845,948.80 บาท หมวดรายได้ เ บ็ ด เตล็ ด
4,163,876.50 บาท หมวดรายได้จากทุน 10,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร
90,566,937.88 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 135,250,196 บาท (2) เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 20,332,111.97 บาท (3) รายจ่ายจริง
จานวน 241,052,409.28 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 36,021,496.66
บาท งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ าและค่ า จ้ า งชั่ ว คราว)
119,201,094.44 บาท งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 66,948,681.30 บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ าง) 6,647,798 บาท งบเงิ นอุ ด หนุ น (หมวดเงิน อุ ดหนุ น )
12,233,365.88 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 19,381,222.42 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) รายรับ
จริง จานวน 8,804,255.32 บาท รายจ่ายจริง จานวน 4,204,772.35 บาท
กู้เงิน จากธนาคารออมสิ น จานวน 76,000,000 บาท รวมเป็นจานวน
76,000,000 บาท เงิ นฝากธนาคารทั้ ง สิ้ น (ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561)
จานวน 3,753.63 บาท ทรัพย์จานา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) เป็นเงิน
จานวน 83,987,600 บาท บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม 82,082,020 บาท
แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 64,742,660 บาท แผนงานการรักษาความสงบ

-15ภายใน ยอดรวม 17,339,360 บาท ด้ านบริ ก ารชุ มชนและสั ง คม ยอดรวม
23 9, 725 , 55 4 บ าท ป ระก อบด้ ว ย แผน งานก ารศึ กษา ยอ ดรว ม
151,065,988 บาท แผนงานสาธารณสุ ข ยอดรวม 16,895,050 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 170,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 55,337,500 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม
8,303,960 บาท แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ ยอดรวม
7,953,056 บาท ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 31,479,860 บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 31,479,860 บาท ด้านการดาเนินการอื่น
ยอดรวม 66,561,591 บาท แผนงานงบกลาง ยอดรวม 66,561,591 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 491,849,025 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้ น ไว้โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์
และโดยอนุมั ติข องผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดกาฬสิ นธุ์ ข้อ 1 เทศบัญ ญัติ นี้เ รีย กว่ า
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ อ 2
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 419,849,025
บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 419,849,025 บาท
โดยแยกรายละเอี ย ดตามแผนงานได้ ดั ง นี้ ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป ยอดรวม
82,082,020 บาท แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป ยอดรวม 64,742,660 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 17,339,360 บาท ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม ยอดรวม 239,725,554 บาท แผนงานการศึกษา ยอดรวม
151,065,988 บาท แผนงานสาธารณสุ ข ยอดรวม 16,895,050 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 170,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน ยอด
รวม 55,337,500 บาท แผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ยอดรวม
8,303,960 บาท แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ ยอดรวม
7,953,056 บาท ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 31,479,860 บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 31,479,860 บาท ด้านการดาเนินการอื่น
ยอดรวม 66,561,591 บาท แผนงานงบกลาง ยอดรวม 66,561,591
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 419,849,025 บาท ข้ อ 5 งบประมาณรายจ่ า ย
เฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 14,341,564 บาท ดังนี้
งบกลาง ยอดรวม 4,819,804 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่ า จ้ า งชั่ ว คราว) ยอดรวม 1,753,660 บาท งบด าเนิ น การ (หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม 1,648,800
บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม 60,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม 6,058,900 บาท งบเงินอุดหนุน
(หมวดเงิ น อุ ด หนุ น )ไม่ มี รวมรายจ่ า ย 14,341,564 บาท ข้ อ 6 ให้
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติให้

-16เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่ (ลงนาม)
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม) ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กระผมใคร่ขอ
อนุ ญ าตท่ า นประธานสภาอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรายละเอี ย ดของเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ ปลัดเทศบาลใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้จัดทาแผนดาเนินงานการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 แจ้งให้หัวหน้าส่วนการงานจัดทาประมาณการรายรับ ประมาณ
การรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 รวบรวมส่งกองวิชาการและแผนงาน
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานได้ประชุม
หารือเกี่ยวกับประมาณการรายรับประมาณการรายจ่ายของแต่ละสานัก/กอง/ฝุาย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร
ได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล โดยพิจารณาจากร่างเทศบัญญั ติที่เจ้าหน้าที่งบประมาณนาเสนอ
พิจารณาประมาณการรายรับ โดยพิจารณาประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการ
รายรับ ปี 2561 ตามหนังสื อ ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิ ถุนายน
2561 และหนังสื อ ที่ กส 0023.4/ว 3403 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท างบประมาณงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการรายจ่าย
ของแต่ ล ะส านั ก/กอง/ฝุ า ย ในส่ ว นงบประมาณ งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างได้พิจารณาโดยมีประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 419,849,025 บาท
แยกเป็นประมาณจากรายได้ที่จัดเก็บเอง (หมวดภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
ใบอนุ ญ าตต่ างๆ หมวดค่า สาธารณูป โภค และการพาณิ ช ย์ หมวดเบ็ ดเตล็ ด
หมวดรายได้จากทุน) รวม 59,974,572 บาท ประมาณการรายได้ที่รัฐบาล
จั ดเก็บ แล้ ว จัด สรรให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ภาษี มูล ค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีรถยนต์ และ
ล้อเลื่อน,ภาษีสรรพสามิต, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าปิโตรเลียม, ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน) รวม 139,800,000 บาท ประมาณการรับจากรายได้
ที่ รั ฐ บาลอุ ด หนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป) รวม
220,074,453 บาท แยกเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปตามอ านาจหน้ า ที่
90,579,595 บาท ประมาณการจาก ยอดรั บ จริ ง ปี 2560 จ านวน
82,263,187 บาท บวกเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ HIV
ตั้งเพิ่มขึ้นจากเดิม 7,204,800 บาท และบวกเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข 720,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา 129,494,858 บาท ตั้งเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,607,102 บาท รวม
ประม าณกา ร ราย รั บ 419, 849, 025 บาท ประ มาณก ารรา ยจ่ า ย
419,849,025 บาท แยกเป็ นงบกลาง 66,561,591 บาท งบบุคลากร
(หมวดเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งประจ า,ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว) 184,874,060 บาท
งบด าเนิ น การ (หมวดค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ หมวดสาธารณู ป โภค)
111,756,578 บาท งบลงทุ น (หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง)

-1739,477,796 บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 1,000 บาท งบเงิน
อุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 17,178,000 บาท ประมาณรายรายจ่าย ตาม
แผนงาน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 64,742,660 บาท 2. แ ผ น ง า น
การรักษาความสงบภายใน รวม 17,339,360 บาท 3. แผนงานการศึกษา รวม
151,065,988 บาท 4. แผนงานสาธารณสุ ข รวม 16,895,050 บาท 5.
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท 6. แผนงานเคหะและชุมชน
รวม 55,337,500 บาท 7. แผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน รวม
8,303,960 บาท 8. แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ รวม
7,953,056 บาท 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 31,479,860
บาท 10. แผนงานงบกลาง รวม 66,561,591 บาท ประมาณการรายจ่ายแยก
ตามสานัก/กอง/ฝุาย ดังนี้ 1. สานักปลัดเทศบาล ยอดรวม 121,339,771 บาท
แผนงานงบกลาง (หน้า 102 - 104) ตั้งไว้ 66,561,591 บาท แยกเป็นงาน
งบกลาง ตั้งไว้ 60,208,720 บาท เพื่อ 1) ชาระหนี้เงินต้น 5 รายการ เป็นเงิน
8,214,800 บาท 2) ชาระหนี้ดอกเบี้ย 5 รายการ เป็นเงิน 1,156,500 บาท
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,483,520 บาท 4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
6 รายการ เป็นเงิน 46,853,900 บาท โดยในส่ว นนี้จะมีเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ HIV จานวน 44,444,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 5) เงินสารองจ่าย 1,500,000 บาท งานบาเหน็จบานาญ ตั้งไว้
6,352,871 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ เงินจ่ายเหลือค่า
ครองชีพฯ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินบาเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจา เงิน
ช่วยเหลือพิเศษข้าราชการบานาญที่ถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ
บานาญ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (หน้า 105 - 115)
รวม 39,243,260 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจาและค่าจ้าง
ชั่ว คราว) 20,821,320 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้ส อยวัส ดุและค่า
สาธารณู ป โภค) 17,343,000 บาท งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง) 878,940 บาท (โดยมีครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน 535,940 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สานักการสาธารณสุข ฯ ตั้งไว้ 143,000 บาท และ
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างระบบระบายน้า
คสล.รูปตัวยู ตั้งไว้ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 343,000 บาท) งบอุดหนุน
(อุดหนุนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัด
งานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์) 200,000 บาท แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หน้า 134
- 137) 13,088,520 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว) 9,997,320 บาท งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ หมวดสาธารณูปโภค) 3,091,200 บาท งานเทศกิจ (หน้า139 - 141)
724,200 บาท งบดาเนินการ 140,000 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 584,200 บาท (โดยมีครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์
โฆษณา ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รวมเป็ น เงิ น 384,200 บาท ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจุ ด อั น ตรายแยกถนนประดิ ษ ฐ์ ตั ด ถนน
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ทางถนนชัยสุนทรตัดถนนธนะผล ตั้งไว้ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000
บาท) งานปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ นและระงั บ อั ค คี ภั ย (หน้ า 142 - 145)
1,722,200 บาท แยกเป็น งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดสาธารณูปโภค) 320,000 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 1,402,200 บาท (โดยมีครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ ครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ปรั บ ปรุ ง รถยนต์ บ รรทุ ก น้ า
ดับเพลิง บรรเทา 8 ค่าปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย รวมเป็นเงิน 1,016,200 บาท
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง อาคารส านั ก งานฝุ า ยปู อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย 98,000 บาท และโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัย 288,000 บาท รวมเป็นเงิน 386,000 บาท) 2. กองวิชาการและ
แผนงาน ยอดรวม 10,653,140 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่ว ไป (หน้ า 116 - 121 ) รวม 7,337,900 บาท แยกเป็น งบบุ คลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 5,868,120 บาท งบดาเนินการ
(ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ค่ า สาธารณู ป โภค) รวม 1,281,000 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 188,780 บาท (ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) งานวางแผนสถิติและ
วิช าการ (หน้า 122 - 124 ) รวม 1,510,800 บาท งบดาเนินการ (หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค) 1,510,800 บาท แผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรั กษาความสงบภายใน (หน้า
138) รวม 1,754,440 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 1,729,440 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวั ส ดุ ค่ า สาธารณู ป โภค) 25,000 บาท งานเทศกิ จ (หน้ า 141) รวม
50,000 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
50,000 บาท (เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน) 3.
สานั กการคลั ง ยอดรวม 16,650,700 บาท แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งาน
บริหารงานคลัง (หน้า 125 - 133) รวม 16,650,700 บาท แยกเป็น งบ
บุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 12,333,600 บาท
งบดาเนิน การ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 3,856,000
บาท งบรายจ่ายอื่น 1,000 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
460,100 บาท (ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 4. สานักการศึกษา ยอดรวม 159,019,044 บาท แผนงาน
การศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา (หน้ า 146 - 152) รวม
16,311,160 บาท แยกเป็น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดือ น ค่ า จ้า งประจ า
ค่าจ้างชั่วคราว) 8,602,360 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 7,607,700 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
101,100 บาท (ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (หน้า 153 - 168) รวม 114,616,844 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว) รวม 58,609,480
บาท (เงิ น เดื อ นพนั ก งานครู ) โดยตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ด้ า นการศึ ก ษา
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37,807,114 บาท โดยตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ด้ า นการศึ ก ษา จ านวน
36,687,114 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,312,250 บาท
(โดยมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ รวมเป็ น เงิ น 1,282,250 บาท) ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างมีโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารอนุบาล 300,000 บาท โครงการ
ก่อสร้างโรงอาหาร 600,000 บาท โครงการก่อสร้างปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30,000 บาท โครงการต่อเติมอาคารเรียน 500,000 บาท โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุ ด หนุ น ด้ า นการศึ ก ษา รวมเป็ น เงิ น 2,030,000 บาท) งบเงิ น อุ ด หนุ น
14,888,000 บาท (อาหารกลางวัน) งานระดับมัธยมศึกษา (หน้า169 - 175)
รวม 14,512,744 บาท แยกเป็นงบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว) 11,239,080 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
งบดาเนิ น การ (ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 2,997,364
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 2,697,364 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 276,300 บาท (ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมเป็นเงิน 126,300 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
มีโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา) งานศึกษาไม่กาหนดระดับ (หน้า 176180) รวม 5,625,240 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 1,299,240 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 4,326,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
2,316,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทั่ว ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 218) รวม 400,000
บาท แยกเป็น งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าสาธารณูปโภค)
250,000 บาท งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดหนุน
สมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์และอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคม
ละ 50,000 บาท ) รวม 150,000 บาท งานกีฬาและนันทนาการ (หน้า 219 222) รวม 5,770,056 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 2,126,280 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวั ส ดุ ค่ า สาธารณู ป โภค) 1,602,000 บาท งบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ)
2,041,776 บาท (ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์โรงงาน รวมเป็น
เงิ น 441,776 บาท ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งมี โ ครงการปรั บ ปรุ ง อาคาร
อเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสิ นธุ์ 650,000 บาท และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาสนามกีฬา 950,000 บาท ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุน
ด้า นการศึ ก ษา รวมเป็ น เงิ น 1,600,000 บาท) งานศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ (หน้า 223 - 224) รวม 1,783,000 บาท แยกเป็นงบดาเนินการ
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) งานประเพณีต่างๆ 1,710,000
บาท งบลงทุน ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องสังฆภัณฑ์ใช้งานพิธี 73,000 บาท 5.
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยอดรวม 43,787,450 บาท แผนงานการ
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7,200,250 บาท แยกเป็นงบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้าง
ชั่ ว คราว) 4,639,800 บาท งบด าเนิ น การ(ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 2,359,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
201,450 บาท (จะมีครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งานบริการ
สาธารณสุ ขและสาธารณสุ ขอื่น (หน้ า 186 - 190) รวม 6,311,880 บาท
แยกเป็ น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว)
3,842,880 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
1,549,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 200,000 บาท
โครงการต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 200,000 บาท งบเงิน
อุ ด หนุ น 720,000 บาท เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ การด าเนิ น งานตามโครงการ
พระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป งานศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข (หน้า 191) รวม 3,382,920 บาท แยกเป็น งานบุคลากร (หมวด
เงิน เดือ น ค่า จ้า งประจา ค่าจ้ างชั่ว คราว) 3,352,920 บาท งบดาเนิน การ
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 30,000 บาท แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล (หน้ า 201 - 208) รวม
26,892,400 บาท แยกเป็นงบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้าง
ชั่ ว คราว) 17,114,400 บาท งบด าเนิ น การ (ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 9,435,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง)
343,000 บาท (โดยครุภัณฑ์การสานักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์
การเกษตร และครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว ) 6. ส านั ก การช่ า ง ยอดรวม
59,924,960 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน (หน้า 193 - 198)
รวม 27,708,480 บาท แยกเป็น งานบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว) 15,427,380 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 10,295,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
986,100 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สนาม ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิ ท ยุ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ ) งบเงิ น อุ ด หนุ น 1,000,000 บาท
(อุดหนุนไฟฟูาและประปา อย่างละ 500,000) งานสวนสาธารณะ (หน้า 199 200) รวม 736,620 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าจ้ างชั่วคราว) 375,120 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 300,000 บาท งบลงทุน (ครุภั ณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้าง)
61,500 บาท (ครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว ซื้ อ เครื่ อ งตั ด หญ้ า และครุ ภั ณ ฑ์
การเกษตร) แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุ ต สาหกรรมและการโยธา (หน้ า 225 - 229) รวม 2,901,900 บาท
แยกเป็ น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว)
1,979,400 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
785,000 บาท งบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง) 137,500 บาท
(ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (หน้า
230 - 236) รวม 28,577,960 บาท แยกเป็นงบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว) 658,560 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้

-21สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 46,400 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 27,873,000 บาท แยกเป็น โครงการก่อสร้างต่าง ๆ 25 โครงการ
ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2,300,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหลัง
สานั กงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 629,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนข้ า งศาลากลางแห่ ง ใหม่ ชุ ม ชนดงปอ 1,731,000 บาท 4.
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ารอบวัดปุาทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง
2,599,000 บาท 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยฉาย
จรุง ชุมชนหัวโนนโก 502,000 บาท 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก 3,171,000 บาท 7. โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอย 1 ถนนหั ว โนนโก ชุ มชนหั ว โนนโก 99,000 บาท 8. โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกว้าง 233,000 บาท 9. โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนาเชื่อมโครงการ
เดิม ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 575,000 บาท 10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 280,000 บาท
11. โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง ซอยสุ ข สบายใจ 18 ชุ ม ชนสุ ข สบายใจ
678,000 บาท 12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชน
สุ ข สบายใจ 1,146,000 บาท 13. โครงการก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ าซอย
พรมวรคันธ์ ชุมชนสงเปลือยนอก 2,792,000 บาท 14. โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยหน้าโรงบาบัดน้าเสียถึงบ้ านนายแสง ภาวิขา ชุมชนคุ้มห้ว ย 602,000
บาท 15. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) ชุมชนหนองไชย
วาน 103,000 บาท 16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
สิทธิวงศ์ ฝั่งซ้าย ชุมชนท่าสินค้า 521,000 บาท 17. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ์ ชุมชนกุดยางสามัคคี 352,000 บาท 18.
โครงการก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล. ข้ า งคลองฮี โ ร่ ฝั่ ง ขวา ชุ ม ชนกุ ด ยางสามั ค คี
450,000 บาท 19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนหน้าสานักงาน ปปช.
ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง 4,860,000 บาท 20. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยริมทุ่ง ชุมชนดงปอ 728,000 บาท 21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง
672,000 บาท 22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยก
ซอยลาสระคลอง ชุมชนซอยน้าทิพย์ 578,000 บาท 23. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 819,000
บาท 24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตั วยู ซอยถนนดอนกลอย
ชุมชนดอนกลอย 725,000 บาท 25. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าถนน
วิ โ รจน์ รั ต น์ ต่ อ จากโครงการเดิ ม ชุ ม ชนทุ่ ง ศรี เ มื อ งพั ฒ นา 728,000 บาท
7. กองสวัสดิการสังคม รวม 8,473,960 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า209 - 212)
รวม 5,928,960 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่ าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว) 4,857,360 บาท งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 1,015,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

-2256,600 บาท (จะมีครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (หน้ า 213 - 217) รวม 2,375,000 บาท
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 2,025,000 บาท
เป็นโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน
(อุดหนุนกลุ่มอาชีพ) รวม 50,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
300,000 บาท โครงการจั ด ซื้อ ที่ ดิ น เพื่ อเป็ น ที่ ท าการชุ ม ชนเกษตรสมบู ร ณ์
งานสวัส ดิ การสั งคมและสั ง คมสงเคราะห์ (หน้า 192) รวม 170,000 บาท
แยกเป็น งบเงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุ สมาคมคนตาบอดและอุดหนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 8. สถานธนานุบาล (หน้า 242 - 253) ประมาณ
การรายรับ 17,202,000 บาท แยกเป็นประเภทรายรับจากหมวดรายได้ รวม
11,202,000 บาท เป็ น ประมาณการรายรั บ จากดอกเบี้ ย รั บ จ าน า
10,200,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 บาท กาไรจากการ
จาหน่ายทรัพย์หลุด 1,000,000 บาท และรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000 บาท
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ รวม 6,000,000 บาท เป็นประมาณการ
รายรับจากบาเหน็จรางวัล 20 % 1,200,000 บาท เงินอุดหนุนเทศบาล 30 %
1,800,000 บาท และเงินสมทบทุนดาเนินการ 50 % 3,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย รวม 14,341,564 บาท แยกเป็นแผนงานงบกลาง
รวม 4,819,804 บาท งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง รวม 4,819,804
บาท แยกเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ธนาคาร 4,560,000 บาท
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 209,804 บาท ประเภทเงินสารองจ่าย
50,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ รวม 9,521,760 บาท แยกเป็นงานกิจการ
สถานธนานุ บ าล รวม 9,521,760 บาท แยกเป็ น งบบุ ค ลากร รวม
1,753,660 บาท งบดาเนินการ รวม 1,648,800 บาท งบรายจ่ายอื่น รวม
6,058,900 บาท งบลงทุน 60,400 บาท มีค รุ ภั ณฑ์ ส านั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สรุป ปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้
386,261,730 บาท ปี ง บประมาณ 2562 ตั้ ง ไว้ 419,849,025 บาท
สถานธนานุ บ าล ปี 2561 ตั้ ง ไว้ 16,602,000 บาท ปี 2562 ตั้ ง ไว้
17,202,000 บาท ทั้งหมดคือ สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้นาเรียนต่อสภาเทศบาลเพื่อรับความเห็นชอบต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอหารือในที่ประชุมว่าเราจะอภิปรายครั้งเดียวจบหรือจะอภิปราย
ทีละสานัก/กอง ครับ เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอเสนอให้
อภิปรายทีละสานัก/กองครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมเห็น
ด้ ว ยกั บ ท่ า นนพดลว่ า ควรอภิ ป รายที ล ะส านั ก /กอง เพราะร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณปี 2561 เราตั้งไว้ 386 ล้ านบาทเศษ และปี 2562 เราตั้งไว้

-23419,849,025 บาท ผมเปรียบเทียบดู 2 ปีที่ผ่ านมา ปรากฏว่าในปี 2562
ตั้งงบประมาณเพิม่ ขึ้น 33,587,295 บาท เป็นงบประมาณที่สูงจึงต้องพิจารณา
ด้วยความละเอียดรอบคอบ และขอปรึกษาท่านประธานสภาว่าขณะนี้ใกล้ เวลา
12.00 น. แล้ว ขอให้หยุดพักการอภิปรายแล้วเริ่มใหม่ในช่วงเวลา 13.00 น. ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สมาชิก ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสมาชิกทุกท่านเห็นด้ว ย
สรุปว่าให้อภิปรายทีละสานัก/กอง และขณะนี้เวลา 11.45 น. เพื่อความต่อเนื่อง
ผมขออนุญาตพักรับประทานอาหารเที่ยงและขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น.
ครับ ขณะนี้เวลา 13.00 น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ ว
ผมขอเปิดการประชุมครับ เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนที่
เพื่อนสมาชิกจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมขอ
เสนอข้อสังเกตของกระผมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารที่ผ่านมาว่า
มีป ระสิ ทธิ ภ าพน้ อยลงทุก ปี การนาเสนอร่างเทศบัญญัติ ทุกปี ที่ ผ่ านมาข้ อมูล ที่
ชี้บอกถึงการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพน้อย คือ เงินสะสมมี
จานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ผมอยากทาความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเงินสะสมที่
เพิ่มขึ้นแสดงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพน้อยอย่า งไร การที่ผมสอบถาม
และพูดคุยกับผอ.สานักการคลัง ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสะสมว่าเป็นเงินที่ได้มา
จากงบประมาณขององค์การที่คณะผู้บริหารไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ตาม
ปีงบประมาณและงบประมาณที่ผู้ บริห ารนาไปดาเนินการแล้ วใช้ไม่หมดก็เหลื อ
กลั บ มาเป็ น เงิ น สะสม ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 ยอดเงิ น สะสม
80,284,540 บาท นี่คืองบประมาณที่คณะผู้บริหารไม่ สามารถนาไปบริหาร
จั ด การได้ ถ้า ประเมิ น ถึ ง ข้อ เสี ย เกี่ ย วกั บผลประโยชน์ ที่ป ระชาชนจะได้ รั บ คง
มากมายมหาศาล และโครงการไหนบ้างที่ไม่ได้นางบประมาณไปใช้ก็ไม่มีข้อมูล
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รั ตน์ที่ขอข้อมูลแต่ไม่ได้ ข้อมูลวันที่ 30
มิถุนายน 2557 ยอดเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 89,578,606 บาท นั่นแสดงว่า
ประสิทธิภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการลดน้อยลงไม่สามารถที่จะบริหาร
จัดการได้ประมาณ 9 ล้านบาท ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ยอดเงิน
สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 101,575,690 บาท นั่นก็แสดงว่าประสิทธิภ าพของการ
บริหารจัดการยิ่งลดลง ข้อมูลเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ยอดเงินสะสมเพิ่มขึ้น
เป็น 116,362,429 บาท แสดงว่าการบริหารจัดการโครงการที่จะนาเงินไปใช้
ประสิทธิภาพยิ่งลดลงทุกปีเพราะเงินสะสมเพิ่มขึ้น ข้อมูลเมื่ อวันที่ 30 มิถุนายน
2560 ยอดเงิ น สะสมเพิ่ ม เป็ น 131,627,383 บาท ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2561 ยอดเงินสะสม 145,208,423 บาท เพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูลนี้
ชี้บอกถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารลดลง เพื่อนสมาชิกที่จะอภิปรายนาเสนอ
อาจใช้ ข้ อ มู ล นี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ไ ด้ และข้ อ มู ล ที่ 2
คือ บริหารจัดการแล้วมีหนี้สินจานวนมาก ยอดหนี้คงค้าง 31,178,453 บาท
มัน ชี้ บ อกถึง การบริ ห ารจัดการการทางานของคณะผู้ บ ริห ารว่ ามีป ระสิ ทธิ ภ าพ
น้อยลงทุกปี จึงอยากเรียนให้ ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้ทราบเพื่อเป็น
แนวคิดในการพิจารณาตัดลดงบประมาณในโอกาสต่อไป
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การประเมินเป็น
เพียงการประเมินด้วยตนเอง ไม่มีหลักการอะไร ดูแค่เพียงว่าเงินสะสมมีจานวน
มาก ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนธรรมดาการที่มีเงินสะสมเยอะ คือ มีเงินคงคลังเยอะ
ซึ่งหมายถึงสถานะการคลังที่มั่นคง ที่ท่านบอกว่าเงินสะสมเยอะเพราะใช้เงิ นไม่
เป็นก็ต้องเรียนว่า ถ้าบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อมีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างใน
ราคาที่ต่าที่สุดเพราะมีการแข่งขันทางราคา ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งงบประมาณไว้
10 ล้านบาท แต่เมื่อเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและ
โปร่งใสมีคนมาเสนอราคาแค่ 5 ล้านบาท เงินอีก 5 ล้านบาทก็ตกเป็นเงินสะสม
และรวมเป็นเงินกลาง นี่ห รือครับคือการบริห ารงานที่ไม่มีประสิทธิภ าพ การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานของคณะผู้บริหารหรือเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมฯ เขาจะมีการประเมินที่เรียกว่า การประเมิน LPA มี
เปอร์ เซ็นต์ชี้บอกว่าแต่ละท้องถิ่นมี ผลการทางานในแต่ละด้านอย่างไร ผลการ
ประเมิน LPA ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ 94 % จากคะแนนเต็มร้อย
ผมว่าถ้าพูดตรงไปตรงมาคงมีเหตุผลว่าเงินสะสมเยอะคือ สถานะการเงินการคลัง
เรามั่นคง สามารถที่จะดาเนินการในกรณีฉุกเฉินได้ การที่เราไม่เอาเงินสะสมมาใช้
จ่ายเพราะอยากให้ มีสถานะการเงินการคลังที่มั่นคง ผมอยากขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้ผอ.ส่วนบริหารการคลังซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเพราะใช้เงินไม่หมดหรือไม่
ครับ ลองอธิบายว่าการที่เงินสะสมเยอะจะทาให้การบริหารงานของผู้บริหารด้อย
จริงหรือไม่
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ส่วนบริหารการคลังครับ
นายจาลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายจาลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง การบริหารงานการเงิน
การคลั ง ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ตามที่ ท่ า นนายกได้ อ ภิ ป รายในเบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับคะแนน LPA ถ้าเงินสะสมเยอะเราจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในส่วน
เงินสะสมยอดเงินที่ท่านเห็น 100 กว่าล้านบาทนั้น จะมีรายละเอียดของบัญชีเงิน
สะสม หนี้คงค้าง เงินรายรับคงค้าง เงินสะสมที่ยืมไปยังไม่ได้ส่งใช้จะอยู่ในบัญชี
เงินสะสมทั้งหมด ส่วนเงินสะสมที่นามาใช้ได้จะเป็นอีกยอดหนึ่ง ถ้าจาไม่ผิดใน
ส่ ว นที่ ใ ช้ ไ ด้ ป ระมาณ 20 ล้ า นบาท วิ ธี ก ารน าเงิ น สะสมมาใช้ จ ะยุ่ ง ยากมาก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ว่า ก่อนที่จะนาเงินสะสมมาใช้ 1.
จะต้องสารองเงินเดือนไว้อย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลเดือน
หนึ่งประมาณ 13 ล้านบาท ถ้า 3 เดือน ก็ประมาณ 30 กว่าล้านบาท แต่เงิน
สะสมของเรามีแ ค่ 20 ล้ า นบาท นี่ เป็ น เหตุ ห นึ่ง ที่ เงิ น สะสมของเราไม่ไ ด้ ถู ก
นามาใช้ งบประมาณในการบริหารงานประจาปีของเราก็พอที่จะบริหารได้ในส่วน
นี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านผอ.สานักการคลังเพิ่มเติมข้อมูลครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สานักการคลังครับ
นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผอ.สานักการคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉันนางบุษบา สหกิจวัฒนา ผอ.สานักการคลัง ขออนุญาตอธิบายถึงที่มา
ของเงินสะสมว่า ประมาณการรายรับตั้งไว้ที่เท่าไหร่ เรารับจริงแต่ละปีเท่าไหร่
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บัญญัติที่เราได้ดาเนินการแล้วมีเงินรายรับเข้ามาแล้วเราดาเนินการตามเทศบัญญั ติ
ตามที่ท่านนายกได้เรียนต่อที่ประชุมสภาว่าในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินทุก
อย่างของเทศบาลจะต้องทาตามอานาจหน้าที่และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเราบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และใช้จ่ายอย่างประหยัด ถ้าในปีนั้น
เราได้รับมา 100 บาท เราใช้ไป 80 บาท โดยกระบวนการบริหารจัดการจะทา
ให้มีเงินสะสมเหลือ 20 บาท ตามระเบียบเขาก็จะต้องกันเงิน 20 บาท เข้า
กองทุนเงินสะสม 10 % ที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสม เช่น เราได้ 20 ต้องกันไว้ 2
บาท ตกเป็นเงินสะสม 18 บาท พอปีต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการเดิมว่าเราประมาณ
การรายรับที่เท่าไหร่ ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ หากเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมอีกและจะ
เพิ่ มขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในระเบีย บของการจ่ า ยเงิน สะสมจะมี ห ลั กเกณฑ์อ ยู่ว่ าจะเป็ น
อานาจหน้าที่ของฝุายบริหาร ฝุายสภา ซึ่งอย่างที่ท่านนายกได้นาเรียนว่ากรณีที่
เงินสะสมเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าการบริหารจัดการไม่ดี แต่แสดงถึงว่าสถานะการเงิน
การคลังมั่นคง คนละเรื่องกับการบริหารจัดการค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายอุ ทิ ศ จ าเริ ญ สรรพ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ผมเข้ า ใจว่ า มี เ งิ น มากแล้ ว มั่ น คง แต่ ที่ ผ มน าเสนอเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเทศบั ญ ญั ติ
โครงการที่ท่านขอมาแล้วใช้ไม่หมดก็คือท่านทาไม่หมด เพราะมันคือการบริหาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภ าพน้อยลงทุกปี ส่ว นเงินสะสมที่ท่านว่า คือเงินสะสมจาก
โครงการที่ไม่ ได้ใช้ถู กหรือไม่ครับ นั่นคือ คณะผู้ บ ริห ารไม่ส ามารถที่จะบริห าร
จัดการโครงการที่ทา่ นขอมาในเทศบัญญัติไปใช้ได้หมด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การที่เราจัดซื้อจัด
จ้างตามเทศบัญญัติแล้วมีการแข่งขันราคาเพราะเรามีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสุจริต
และเปิดเผยโปร่งใส ทาให้มีการแข่งขั นทางราคาและมีเงินเหลือจ่าย บกพร่อง
หรือครับ ถ้าหากทาอย่างนี้บกพร่องก็อย่าไปรณรงค์ให้โปร่งใสให้ทุจริตเลยจะได้ใช้
งบประมาณเต็มศักยภาพ แต่การที่เราจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัด
จ้างแล้วตกเป็นเงินสะสมให้เงินมากขึ้นเป็นการแข่งขันทางราคาที่เราประกาศตาม
ระเบียบถูกต้อง จะเอาตัวนี้มาอ้างว่าประสิทธิภาพน้อยไม่ได้ และทางราชการที่
เขาควบคุมการทางานของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น สตง. , ปปช. ,กรมส่งเสริมฯ เขา
ก็มีตัวชี้วัดอยู่ว่าการทางานอย่างไรจะถือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายอุ ทิ ศ จ าเริ ญ สรรพ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ผมเข้าใจที่ท่านนายกอภิปรายว่าที่เงินสะสมเหลือส่วนหนึ่งคือจากการที่ท่านหาคน
มาประมูลในราคาต่าแล้วมีเงินเหลือ แต่โครงการที่ท่านขอมาที่ผมพูดถึงท่านไม่
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จัดการน้อยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจาปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วน
ของร่างเทศบัญญัติเป็นประจาทุกปีที่ทางคณะผู้บริหารจะได้ เสนอให้สภาแห่งนี้
พิจารณา ผู้พิจารณาคือ สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 18 คน เมื่อพิจารณาแล้วจะให้
ความอนุมัติเห็นชอบแต่ผู้ที่นาเงินไปบริหารคือท่านที่นั่งอยู่ข้างบน หลายสิ่งหลาย
อย่ างในร่ างเทศบัญ ญัติที่ นาไปใช้ใ ห้ เกิ ดประโยชน์กับ พี่น้อ งประชาชนและเกิ ด
ประโยชน์กับเทศบาลเป็นหน้าที่ของสมาชิก วันนี้เรามาทาหน้าที่สมาชิกในส่วน
ของการพิจารณาหรื อตอบข้อสงสัยอยากให้สมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน ที่ผมนา
เรียนเมื่อช่วงเช้าในส่วนของกระทู้ว่าสถานะการเงินเราไม่ทราบ จะสื่อสารได้ก็จาก
ช่องทางของสภา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณมีส่วนที่เข้าใจและทราบ
ว่ามีส่วนที่ต้องดาเนินการ ในวันนี้ขั้นรับหลักการสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจขั้นตอน
ว่าหากจะให้เทศบัญญัตินี้เดินไปได้จะต้องทาอย่างไร สิ่งที่อยากฝากท่านประธานไป
ถึงคณะผู้บริห าร คือ การบริหารงาน ผมเป็นสมาชิกสภาผมอาจรู้หรือไม่รู้บ้าง
เพราะไม่เคยทาหน้าที่บริหารแต่การกาหนดทิศทางในการพัฒนาเทศบาลผมว่ามี
ความสาคัญ อยากให้คณะผู้บ ริหารตระหนักถึงการบริหารบ้านเมืองและหน้าที่
หลักของเทศบาลเป็นสาคัญ หากทาหน้าที่หลักของตนเองได้ดีสมบูรณ์ แบบก็คง
ได้รับการยกย่องสรรเสริญ การบริหารงานในปีนี้งบการบริหารบุคลากรก็เป็นสิ่ง
สาคัญ เดือนที่ผ่านมาทราบว่ามีท่านที่เข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารใหม่หลายท่า น
ปีนี้มาครบหวังว่าท่านรองปลัด ท่านผอ.สานักการศึกษา สานักการคลัง สานัก
การสาธารณสุข จะช่วยเข้ามาทางานให้เทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกอย่าง
คือ การเรียงลาดับความสาคัญโครงการของการใช้เงินงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหา
ให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนได้ ทั น ท่ ว งที ในส่ ว นการอภิ ป รายงบประมาณในค า
แถลงการณ์ ปี 2562 ท่ า นตั้ ง งบประมาณไว้ ที่ 419 ,849,025 บาท
ปี 2561 ตั้งไว้ 386 ล้านบาทเศษ ปีนี้ตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 33,587,000 บาท
อยากเรีย นถามท่านประธานผ่ านไปยังคณะผู้ บริหารว่ามีเหตุผลอย่างไร ว่าปีนี้
ประมาณการที่ตงั้ ไว้มียอดสูงถึง 419 ล้านบาทเศษ ถ้ามีเยอะแล้วสามารถแก้ไข
ปัญหาพี่น้องประชาชนและเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ดีแต่สงสัยว่าทาไมปีนี้
มากกว่าปีที่แล้วด้วยเหตุผลอะไร สถานะการคลังในขณะนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 มีเงินฝากธนาคาร 97,989,000 บาท ปีที่แล้วมีเงินฝาก 106 ล้าน
บาท แต่ปีนี้มีเงินน้อยลง ไม่ทราบว่าเงินส่วนนี้ได้เอาไปใช้อย่างไร ส่วนกรณีเงิน
สะสมที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามก็สงสัยว่าเงินสะสมที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็น ส่วนที่
ท่านนายกได้ตอบเมื่อสักครู่ สิ่งที่เขาสนใจ คือ ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่ ถึ ง ได้ ต กเป็ น เงิ น สะสม เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ท่ า นบุ ญ เส็ ง ได้
สอบถามในกระทู้ว่าใช้จ่ายงบประมาณปีที่แล้วเป็นอย่างไร ครบตามเทศบัญญัติ
หรือไม่ ทาไม่ได้เพราะอะไรเงินมาไม่ทัน ตกเป็นเงินสะสมคงเข้าใจ เมื่อสักครู่
ท่านผอ.สานักการคลังได้อธิบายเรื่องเงินสะสมผมก็เข้าใจ แต่ยังสงสัยในคาแถลง
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บาท ปี 2562 คาแถลงงบประมาณหน้าที่ 2 ข้อ 3 งบเฉพาะการมีเงินกู้ธนาคาร
ออมสิน 76 ล้านบาท ในปี 2561 ที่ยังรออนุมัติเงินกู้ อีก 16 ล้านบาท ตอน
นั้นท่านมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มิถุนายน คือ 13,000 บาท ทรัพย์จานา
82,737,200 บาท ในรายงานปรากฏว่าปี 61 รออนุมัติเงินอีก 16 ล้านบาท
และในปี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายนมีเงินกู้ มาแล้ว 16 ล้านบาท แต่มีทรัพย์
จานาอยู่ 83,987,000 บาท ไม่รู้ว่าพิมพ์ตัวเลขผิดหรือไม่แต่รู้สึกว่าเงินหายไป
ประมาณ 15 ล้ านบาท และยังมีเงินฝากธนาคาร 3,753 บาท และเงิน กู้
ธนาคารอีก 16 ล้านบาทไม่รู้ไปไหน ผมจะสอบถามรายละเอียดของสถานธนานุ บ าลอี ก ครั้ ง แถลงงบประมาณหน้ า ที่ 3 ประมาณการปี 2562 เป็ น เงิ น
25,380,000 บาท รายได้ที่รัฐ บาลจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นไม่
แตกต่างมากนักแต่ในส่วนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการปี 2562 ตั้งไว้ 220,704,000 กว่าบาท ตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
เกือบ 30 ล้านบาท ผมขอถามว่ามีที่มาที่ไปของเงินอย่างไร ในส่วนคาแถลง
งบประมาณหน้าที่ 4 รายจ่ายงบกลาง ในปี 2562 ท่านตั้งมากกว่าปี 2561
จานวน 8 ล้านกว่าบาท มากกว่าปี 2560 ที่จ่ายจริง จานวน 14 ล้านบาท ใน
ส่ ว นงบกลางผมจะพู ดแต่ ล ะส านั ก /กองในโอกาสต่ อ ไป งบบุ คลากรในหมวด
เงิน เดื อน ค่าจ้างประจ า ค่ าจ้างชั่ ว คราว ปี 2562 มีงบดาเนิน การ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค งบปี 2562 มากกว่าปี
2561 ประมาณ 3 ล้านบาท มากกว่า จ่ายจริงปี 2560 จานวน 8 ล้านบาท
งบลงทุนปี 2562 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 39,477,796 บาท
มากกว่าปีที่แล้ว 60 ล้านบาท รายละเอียดในส่วนคาแถลงงบประมาณมี ส่วนที่
เพิ่มขึ้นและเท่าเดิม นี่คือข้อสงสัยที่อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาเพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ การจั ด ท า
เทศบัญญัติงบประมาณแต่ละครั้งก่อนจะถึงวันดาเนินการจะมีหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดทางบประมาณประจาปีของแต่ละปี เพื่อให้ อปท. นาไปดาเนินการ
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ก็ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท างบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการ การตั้งงบประมาณจะตั้งเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จานวนเงินที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจะมีหนังสือสั่งการมา เช่น ปี 2562 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นให้ตั้งรองรับ
จานวนผู้สูงอายุไว้เราจึงต้องตั้งเพิ่มขึ้น ในการจัดเก็บรายได้จะเป็นหลักแรกว่าเรา
มาประมาณการรายรับก่อน ถ้าหากปีที่ผ่านมาเรารับมากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้
เราก็จ ะเอารายรับที่จัดเก็บจริงมาเป็นหลั กในการตั้ง แต่ถ้ารายการไหนที่เป็น
รายการรับแล้วรับจริงเราทาไม่ได้ตามที่กาหนดก็จะปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน
มากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ประมาณการรายรั บ เพื่ อ เป็ น ที่ ม าของ
งบประมาณรายรั บ เมื่ อ มีที่ ม าของประมาณการายรั บเราก็ มาตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณรายรับจึงเรียกว่างบประมาณสมดุล เอกสาร
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สารองจ่าย การจัดตั้งรายจ่ายเงิ นอุดหนุนสาหรับสถานีสูบน้า เงินอุดหนุนค่า จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย เมื่อคณะยกร่างเทศบัญญั ติโดยการนาของท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนการงานดาเนินการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนามาประชุมและหารือกันเมื่อได้
ข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง จะเชิ ญ คณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาเทศบาลเข้ า มา
พิจ ารณาร่ว มกันเป็นครั้ งสุ ดท้าย ถ้าหากท่า นสมาชิกได้ศึกษาเกี่ย วกับหนังสื อ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณก็คงจะเข้าใจ ผมขออนุญาตให้สานักการ
คลั งผู้ ที่ตั้งประมาณการรายรับอันเป็นที่มาของงบประมาณรายจ่ายนาเสนอให้
ทราบว่าการจัดทางบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2562 ทาไมถึง
เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท ทาไมบางรายการถึงน้อยหรือมากครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ส่วนนันทนา สุเพ็งคาภาครับ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคาภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันทนา สุเพ็งคาภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ขออนุญาต
ชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายรับ ดังนี้ ถ้าเทียบปี 2561 กับ ปี 2562 แต่ละ
หมวดเราจะตั้งจากรายรับจริงปี 2560 จะมีส่วนคาดเคลื่อนซึ่งทาให้งบประมาณ
สูงขึ้น คือ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขาให้นาเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุเข้ามาเป็นรายรับ
ทั่วไปด้วย ปีที่แล้วเรานาเข้า 37 ล้านบาท ปีนี้เรานาเข้ามา 44 ล้านบาท และยัง
มีเงินอุดหนุนรัฐบาลและสาธารณสุ ขจึงทาให้ยอดนี้เพิ่มขึ้น ปีที่แล้ว เราตั้งไว้ 66
ล้านบาท แต่รับจริง 82 ล้านบาท บวกกับเงินที่กองสวัสดิการนารายละเอียด
ผู้สูงอายุมารวมจึงเป็น 90 ล้านบาท เราตั้งตามความเป็ นจริงไม่ได้บวกเพิ่ม ส่วน
รายการอื่นๆก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากปี 2561 แต่อย่างใด
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณครับ
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ เรื่ องการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 ผมดูแล้วส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายประจาที่เทศบาลต้องจ่ าย เช่น เงินเดือน
ค่า น้ า ค่ าไฟฟู า ซื้ อ ของใช้ส านั กงาน ซ่ อ มแซมเครื่ อ งมื อ ช่ างที่ ช ารุ ด เสี ย หาย
ซ่ อ มแซมท่ อ ระบายน้ า และที่ ส าคั ญ เรามี ง บที่ จ ะไปพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เราปี ห นึ่ ง
ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ทางานมา 6 ปี งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท
แต่สิ่งที่ผมสนใจ คือ สถานะทางการคลังและหนี้คงค้างที่เป็นภาระของเทศบาล
สถานะทางการคลังของเทศบาล มีเงินฝาก เงินสะสม ทุนสารองรวมประมาณ
200 กว่าล้านบาท แต่มีเงินกู้แค่ 30 กว่าล้านบาท ถ้าเปรียบเป็นเงินสะสมก็ถือ
ว่ามั่นคงและทางานได้มีประสิทธิภาพ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีเข้าใจได้
ว่าเทศบาลเราโตขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น มีโครงการให้ผู้สูงอายุ เยาวชนและ
ผู้นาต่างๆ มีการจัดงานประเพณีไม่ขาด การที่เรามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีและมี
สถานะทางการคลังที่มั่นคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะ
ผู้บริหาร เทศบาลเราผมถือว่ามีประสิทธิภาพที่เรามีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉินและ
ยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน เช่น ฝนตกน้าท่วม รถขยะพัง เราก็สามารถซื้อได้ทันที
ไม่ต้องรอให้ถึงปีงบประมาณหน้า เป็ นเรื่องที่ดี ผมจึงขอสนับสนุนงบประมาณ
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จะสามารถพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ของเราให้เจริญต่อไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การจัดทา
งบประมารายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมตั้งข้อสังเกตต่อจากท่าน
อุทิศ จาเริญสรรพ์ ที่พูดถึงเรื่องการเงินการคลัง การที่เราทาแผนพัฒนาแล้วทา
ให้มีเงิน พอใช้ห รือเหลื อใช้ เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่ท่านอุทิศพูดก็มีเหตุผ ล
ผมมองต่างไปอีกแบบ คือ โครงการที่ทาแล้วหรือไม่ได้ทา ทาให้เงินตกไปเป็นเงิน
สะสม ถูกครับ ผู้บริหารบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างราคาต่าราชการได้ประโยชน์ก็
จริง แต่ผมมองว่าทาไมเหตุการณ์ นี้ถึงเกิดขึ้นได้ ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเขาจะไม่ทา
แบบทางราชการทามันต่างกันสิ้นเชิง ทางธุรกิจการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเขา
ตั้งบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ใกล้เคี ยงที่สุด บ่งบอกถึงอนาคตของบริษัทที่
ยั่งยืน แต่งบที่เราทาอยู่เป็นการตั้งงบที่สูงซึ่งท่านอ้างว่าเกิดจากราคากลางก็ไม่ผิด
แต่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของราคาจริงในตลาด ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเหลือเงินส่วน
ต่ า ง ถ้ า มองแบบผิ ว เผิ น คื อ การบริ ห ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแต่ ผ มมองถึ ง การ ท า
งบประมาณ ซึ่งเรากาลังพิจารณาการทางบประมาณที่อ่อนประสิทธิภาพเพราะ
ของราคาจริง 100 บาท อย่างมากก็ตั้งราคา 110 - 120 บาท แต่เมื่อเราตั้ง
160 - 200 บาท พอมีการจัดซื้อจัดจ้างจริงและเสนอราคากันจาก 200 บาท
เหลือ 160 บาท เงินก็จะเหลือ 40 บาท มันเกินประสิทธิ ภาพแต่เอกชนเขาจะ
บอกว่าไร้ประสิทธิภาพเพราะผมซื้อได้แค่ 120 บาท ก็ยังแพงอยู่ดี อีกประการ
หนึ่ง คือ การบริหารงบประมาณจะทาให้เราทราบว่าโครงการไหนจาเป็นหรือไม่
จาเป็น เพราะที่ผ่านมามีโครงการบางโครงการที่ ไม่ได้ทาหรือทาไม่ทัน มีการโอน
ลดโอนเพิ่มที่ท่านบุญเส็งกระทู้ถามแต่ก็ไม่ได้คาตอบ ซึ่งทุกปีได้คาตอบทาให้เรา
เห็นภาพว่ามีโอนลดโอนเพิ่มตลอดทุกสานัก/กอง ผมมาประชุมตลอดก็สังเกตเห็น
ว่าปีที่แล้วโอนลดทาไมปีนี้ยังตั้งเท่าเดิม ทาไมเรายังทางานแบบเดิมไม่มีการตั้ง
งบประมาณที่พอดีหรือใกล้เคียง ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใครทาก็ได้ ไม่ต้องมีความรู้
อะไรมากสั่งการมาเลยว่าเอาแบบเดิม เพราะฉะนั้นโครงการไหนที่เราโอนไปก็จะ
โอนไปให้โครงการที่อยู่ในแผนแต่เงินไม่พอก็สื่อถึงโครงการนั้นปีที่แล้วก็ขาดปีนี้ก็ยัง
ขาด ท่านมีประสิทธิภาพในโอนลดโอนเพิ่มครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นทาแผน ผม
จึงมองว่าการทาแผนของเราล้มเหลว ปีที่แล้วโอนลดคุณก็ยังตั้งขาด บางโครงการ
โอนเพิ่มก็ไม่ตั้งให้พอดี น่าจะตั้งเพิ่มให้เขาเลยเพราะเป็นงานประจาตามที่ท่าน
นายกฯได้กล่าว มันเป็นสิ่งที่เกิดซ้าซากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าใจได้ว่า
เงิ น ใช้ ไ ปเท่ า ไหร่ ปั ญ หาการโอนลดโอนเพิ่ ม เราจะบอกว่ า การบริ ห ารงานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแต่ ไ ม่ ม องว่ า เป็ น การท าแผนไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น พอเราตั้ ง
งบประมาณพวกนี้ผิดพลาดก็จะทาให้โครงการบางโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
ไม่ได้ทา พอเราจะทาแผนก็บอกว่าเงินไม่พอเอาไปทาปีหน้า เราเห็นภาพชัด เจนว่า
บางโครงการถูกเลื่อนออก เป็นโครงการของประชาชนซึ่งสมาชิกทุกท่านทุกเขต
มีหัวใจเดียวกันคือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ผลจากการทางานที่ยังไม่ดี
พอในการทาแผนทาให้โครงการตกไป เช่น โครงการจัดซื้อรถขยะไม่อยู่ในการ
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พอใช้ การเก็บขยะไม่เป็นไปตามเปูาหมายทาให้บ้านเมืองสกปรก อาจมีการโจมตี
ทางสื่อโซเชียลที่หลากหลาย ผมแค่เสียใจแทนประชาชนว่าปีนี้ทาได้ทาไมไม่ทา
แล้วตีโพยตีพายว่าเงินไม่พอแต่ตอนนี้เ ราพูดเต็มปากว่าการเงินเราเข้มแข็ง ถ้า
เข้มแข็งทาไมท่านไม่ซื้อ ผมฟังหลายอย่างมันขัดแย้งตลอดถ้าเป็นบริษัทคงเลิก
กิจการไปแล้ว ประชาชนไม่เข้าใจก็จะเห็นคล้อยตามท่าน ถ้าเข้มแข็งก็คือการ
จัดทาแผนให้พอดีเงินก็จะเหลือไปทาโครงการอื่นทันที บางโครงการที่ท่านบอกว่า
มีประสิทธิภาพผมเห็นหลายโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องผ้าห่มผมซื้อ
มาในราคา 140 บาท ประสิทธิภาพได้ ท่านซื้อ 160 บาท ผมไม่ว่า 180 หรือ
200 ก็หนักไปอีกประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนผมไม่เข้าใจ ผมแค่ชี้แนะด้วยความเป็น
ห่วง ทาง อบจ. เขาโดนเรียกเงินคืนแล้วเราจะโดนไหม ผมไม่ได้โจมตีอะไรท่านแต่
ผมเป็นห่วง นี่คือแผนการทางานที่มีประสิทธิภาพผมทักท้วงด้วยความห่วงใยมา
ตลอดท่านจะเอาหรือไม่เอาผมไม่ทราบ เรื่องรถขยะผมก็ติดใจอยู่ เราออกทีวีบอก
ว่าการจัดเก็บขยะเรามีประสิทธิภาพ ชุมชนไร้ถังขยะ จัดเก็บวันละกี่รอบเหลือ
อาทิตย์ละกี่รอบ สท.บางท่านออกทีวีมีประสิทธิภาพมาก ทาให้ขยะเราน้อยแต่
ทาไมท่านบอกว่ารถขยะเราไม่พอ และเมื่อตอนที่เขามาประเมินรางวัลเราพูดได้
เต็ ม ปาก ผมก็ ม านั่ ง ฟั ง อยู่ ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ การคั ด แยกขยะมี
ประสิทธิภาพสูง ผมเชื่อท่านแต่พอเราบอกว่ารถขยะไม่พอจาเป็ นต้องซื้อเพราะ
เก็บขยะไม่ทันผมก็เชื่อท่าน แต่อยากให้ท่านบอกผมหน่อยว่าจะเชื่ออันไหน ผม
สับสน สรุปแล้วรถขยะพอหรือไม่ บ้านเมืองสะอาดหรือ ไม่ หรือเราอยากเอาแค่
รางวัล เมื่อรถขยะไม่พอเราพูดแค่อยากเอางบประมาณสรุปแล้วท่านจะเอาอะไร
ตอนนี้ บอกว่ามีเงินเหลือการเงิ นมั่นคง มีเงินสะสมทุกปีเป็นการบริหารเงินที่มี
ประสิ ทธิภ าพผมก็เชื่อท่าน แต่เงินไม่ พอซื้อรถขยะต้องขอกู้ ผ มก็เชื่อท่าน แต่
ตอนนี้ผมไม่รู้จะเชื่ออะไรไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เข้มแข็งหรือทางไหนกันแน่ ไม่ใช่
เขาจะมาประเมินรางวัลก็บอกไปอีกอย่าง พอมาเข้าสภาท่านก็บอกไปอีกอย่าง
ผมนับถือท่านและเชื่อท่านครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ อยากสรุปว่าการ
บริหารงานของทางราชการกับการบริหารงานของเอกชนแตกต่างกันสิ้นเชิง ทาง
ราชการถ้าไม่มีระเบียบจะไม่สามารถดาเนินการได้ สถานะการเงินที่มั่นคงก็ไม่ใช่
จะเอามาจัดซื้อจัดจ้างทันทุกครั้ง หรือทาตามใจตนเองเหมือนเอกชน ผมเคยเป็น
เอกชนมาก่อนเหมือนกันแต่พอทาจริงๆมันทาไม่ได้ ติดขัดระเบียบและอื่นๆอีก
มากมายซึ่งเขาจะกาหนดเอาไว้ชัดเจน ถ้าทาผิดระเบียบพนักงานเราเขาก็ไม่ทา
เหมือนกับการใช้จ่ายเงินสะสมที่ผอ.สานักการคลังเขาได้อธิบายว่าสถานะการเงิ น
การคลั งเรามั่นคงดี แต่ต่างกับเอกชนถ้า สถานะการเงินดีทาอะไรก็ทาได้ เรา
ประมาณการตามข้อเท็จจริง ของเอกชนสมมุติว่าตั้งงบประมาณไว้ 1 ล้านบาท
แต่พอน้ามันขึ้นเงิน 1 ล้านบาท ใช้ครึ่งปีหมด ท่านก็เติมได้ตลอดเพราะเงินของ
ท่าน แต่ถ้าเป็นราชการใช้ไปครึ่งปี เงินหมดเราจะทาอย่างไร การบริหารจัดการ
เรื่องน้ามันเกินขอบเขตอานาจที่เราจะเข้าไปควบคุมเพราะฉะนั้นเมื่อทางราชการ
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ส่ ว นใหญ่ ข อซื้ อ เพื่ อ เปลี่ ย นรถเก่ า ที่ ช ารุ ด และใช้ ง านมานาน 20 กว่ า ปี
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณลดขยะของชุมชนเขาก็ลดได้ ตามที่เราประมาณการ
ไว้ แต่ถามว่าถ้าชาวบ้านลดปริมาณขยะได้แล้วรถขยะไม่ต้องวิ่งหรือครับ ยังคง
ต้องวิ่งอยู่เพราะเราไม่ได้ออกกฎแบบเผด็จการว่าทุกบ้านจะต้องทาเหมือนกัน เรา
แค่ขอความร่วมมือว่าบ้านไหนที่คัดแยกขยะก่อนทิ้งเขาก็คัดแยกแต่บ้านไหนที่เขา
ไม่ให้ความร่วมมือเราก็คงต้องเก็บขยะให้เขาเหมือนเดิม เรื่องที่บอกว่าประมาณ
การก่อสร้างแล้วเงินเหลือเพราะเราประมาณการสูงเกินไปก็ต้องให้ผอ.สานักการ
ช่างได้อธิบายว่าทาไมบางโครงการประกาศไป 2 - 3 รอบถึงไม่มีผู้ รับเหมามา
ประมูล มาซื้อแบบแต่ไม่มายื่นซอง เคาะราคา และเรื่องนี้ สตง. กั บ ปปช. เขาตั้ง
ข้อสังเกตจับพิรุธเป็นพิเศษ อย่างที่ท่านยกตัวอย่างซื้อสินค้า ชิ้นหนึ่งราคา 1 ล้าน
บาท เราจะตั้งราคา 1,600,000 บาท ไม่ได้ การประมาณการราคาทุกอย่างมี
ราคาควบคุมของเขา การควบคุมราคาจะต้องขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของ
กระทรวงพาณิชย์ที่เขาเอามาเป็นตั วเลขอ้างอิง ผมก็อยากบอก ผอ.สานักการ
ช่างว่าทาไมโครงการนี้ไม่มีคนมาประมูล เลย ท่านคิดถูกหรือไม่ พอไปถามคนที่
เขามาประมูลว่าซื้อแบบแล้วทาไมไม่มาทา เขาก็บอกว่าถ้ามาทาก็ขาดทุนจึงไม่ทา
บางครั้ งการที่ เราไม่มีคนมาประมูล หรือ จัดซื้อจัดจ้าง หมดเวลาแล้ ว เงินตกไป
บกพร่องหรือครับ การบริหารจัดการไม่ใช่ว่าจะราบรื่นทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ต้องสะดุดหรือติดขัดบ้างในบางครั้ง เรื่องรถขยะต้องขออนุญาตให้ผอ.ส่วนบริหาร
การคลังเป็นผู้ตอบว่าดาเนินการไปอย่างไร เราประมาณการไว้แต่พอเปิดให้มีการ
แข่งขันราคาก็ไม่ได้ซื้อตามที่เราขอกู้ไว้ ราคาลดลงไปมากกว่านั้น ทุกครั้งที่เราซื้อ
รถขยะมาเปลี่ยนรถขยะใหม่เราจะกู้เป็นส่วนใหญ่ เราดาเนินการตามประเพณีแล้ว
ถ้าสภาวะเงินกู้ของเราไม่หมดหนี้ผมก็ไม่สร้างหนี้เพิ่มอย่างแน่นอน ก็คงได้คาตอบ
แล้วว่าสถานะการเงินเข้มแข็งแต่ทาไมทาอะไรตามใจเราไม่ได้ เพราะมันมีข้อจากัด
อยู่ การโอนลดโอนเพิ่ มก็ อ ย่า งที่ ผ มเล่ า ให้ ฟั ง สมมุติ ว่ า ถ้า น้ ามั น ขึ้ นราคาเรา
ประมาณการไว้แล้วไม่พอเราก็ต้องโอนมาเพื่อให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ มันมี
ความจาเป็นในการโอนลดโอนเพิ่ม และการตั้งงบประมาณเจ้าของงบประมาณคือ
เจ้าหน้ าที่ที่รับผิดชอบโครงการเขาจะประมาณการเองว่าช่ว งที่เขาทาโครงการ
จะต้องตั้งงบประมาณเท่าไหร่ แต่เมื่อถึงเวลาทาจริงจานวนประชากรที่เข้าร่วม
ประชุมอาจเยอะขึ้น เงินไม่พอจะหามาจากไหนเราก็ต้องหาตัวไหนที่พอจะทาได้นี่
คือเหตุผลในการโอนลดโอนเพิ่มเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะของปัจจุบัน ในการทางาน เรื่องผ้ าห่ มกล้ าตอบเลยว่าเป็นไปตามราคา
ควบคุมของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ้าหากผมทาผิดเขาคงดาเนินคดี
ผมไปแล้ว พวกท่านทั้งหลายไปร้อง ปปช. สตง. ผมก็ทราบแต่ทุกหน่วยงานก็
ไม่ได้ดาเนินการและสั่งยุติเรื่องโดยเฉพาะศูนย์ดารงธรรม แต่ถึงแม้สั่งยุติเรื่องท่าน
ก็ยังตามเรื่องอยู่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ส่วนราชการที่เขากากับและควบคุมเราอยู่ ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาให้ผอ.สานักการช่างได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการประมาณ
งบประมาณว่าตั้งสูงไปหรือไม่ และผอ.ส่วนงานพัสดุได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดซื้อรถขยะที่ต้องขอกู้ สิ่ งที่ท่านสมาชิกได้กล่ าวจะได้เชื่อว่าเราทาด้ว ยความ
ซื่อสัตย์และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง กรณีเรื่องการ
ประมาณราคาการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า การประมาณราคาในปีนี้ ราคา
พาณิชย์ของแต่ละเดือนมีค่าผันผวนเรื่องน้ามัน บางช่วงเพิ่มขึ้น บางช่วงก็ลดลง
และในช่วงที่จัดทาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก็จะข้ามปีงบประมาณไปในปี
2562 ราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามราคาผกผันครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผอ.ส่วนจาลอง ศรีนามลครับ
นายจาลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายจาลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง จากที่เทศบาลเสนอ
ขอกู้เงินให้สภาเทศบาลอนุมัติ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สานักการคลังได้ดาเนินการ
เผยแพร่โดยใช้ข้อมูลราคาที่สอบถามจากท้องถิ่นอื่นที่เขาเคยซื้อและราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณฑ์ ของส านัก งบประมาณเพื่ อเป็น เกณฑ์ใ นการตั้ งวงเงิ นขอซื้ อ พอผลการ
ประมูล จริง มี บริษัท ขายรถบรรทุกขยะเข้ามาสู้ ราคากั น หลายราย จึงส่ งผลให้
งบประมาณที่เราตั้งไว้ลดลง มีทั้งหมด 3 คัน แต่ที่ผมจายอดได้ คือ รถบรรทุก
ขยะ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตั้ งราคาไว้ 3 ล้านบาท มีการสู้ราคากันจนเหลือ
2,400,000 บาท ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อน
สมาชิกได้อภิปรายเรื่องงบประมาณและสถานะการคลังพอสมควรแล้วยังไม่เข้า
ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ขั้น รับ หลั กการ) ผมขออนุญ าตพิจ ารณาเป็ นส านั ก/กองต่ อไป
ผมสนับสนุนในงบประมาณแผนการและงบเงินสะสมหลายสิ่งหลายอย่างผมได้ยื่น
กระทู้ถามท่านประธานสภาว่าแต่ละปีเราได้โอนลด โอนเพิ่มเท่าไหร่ โครงการ
ต่างๆเราได้ทาไป 120 - 180 โครงการ เราทาหมดหรือไม่ ทุกปีผมยื่นกระทู้เข้า
มาแต่ปี นี้ ท่า นประธานสภาไม่ รับกระทู้ผ ม ผมก็ไม่ รู้จ ะพิจ ารณาอย่า งไร การ
อภิปรายของผมแต่ละสานัก/กองผมต้องหยิบยกขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านได้พิจารณาพร้อมกัน ในส่ ว นของส านักปลั ดเทศบาล หน้า 110 เงิน
สารองจ่าย 1,500,000 บาท ปีที่แล้วตั้งไว้ 1,500,000 บาท ผมก็ไม่ทราบ
ว่าใช้หมดหรือไม่ เงินเหลือเท่าไหร่ ถ้าผมตัดลดเหลือ 1,000,000 บาท จะเป็น
อย่างไรก็ไม่ทราบ ท่านบอกแต่ว่าบริหารไม่ได้เงินส ารองจ่ายไม่เพียงพอ หน้า
106 จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 26 คน มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่
ทราบว่าจะตัดลดดีหรือไม่ หน้า 107 จ้างเหมาปฏิบัติการ 2 คน จ้างเหมาทา
ความสะอาดแก่งดอนกลาง 3 คน งบประมาณตั้งเพิ่มเติม ของสานักปลัด จ้าง
เหมาเพิ่มอีก 100,000 บาท ในปี 2561 ไม่มี แต่ปรากฏในปี 2562 ข้อที่
สังเกตท่านตั้งงบประมาณไว้อย่างไรผมก็ต้อ งนาการอภิปรายไปเข้าในขั้นแปรญัตติ
ในโอกาสต่อไป ปี 2562 ไม่มีการจ้างเหมา 100,000 บาท หน้า 108 ข้อ
3.5 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากร ปีที่แล้วตั้งไว้ 100,000 บาท
ไม่ทราบว่าใช้หรือไม่ ปีนี้ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละสานัก/
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หรื อไม่ ปีนี้ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ถ้าผมตัดลดลงเหลื อ 500,000 บาท
ท่านก็อาจบอกว่าไม่เพียงพออีก ข้อ 3.9 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง ปี 2561
ตั้งไว้ 100,000 บาท ปีนี้ก็ตั้งไว้ 100,000 บาท จะเพียงพอหรือไม่ ปีที่แล้ว
ไม่ได้ใช้ท่านเอาไปไว้ที่ไหนผมจะถามในขั้นแปรญัตติต่อไป แผนพัฒนาสี่ปีท่านบอก
ว่าตั้งไว้ 200,000 บาท แต่ท่านตั้งไว้ 100,000 บาท จะเป็นอย่างไรก็ไม่
ทราบ ข้อ 3.10 โครงการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น ปีที่แล้วตั้งไว้ 2,500,000 บาท
ปีนี้ตั้งไว้ 700,000 บาท ปีนี้จะเลือกตั้งแล้วทาไมตั้งน้อย เงินปีที่แล้วท่านเอา
ไปทาอะไร นี่คือโครงการที่เราอยากทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร จะให้ผมไป
ขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหรือครับ พอไปขอก็บอกว่าจะต้องไปประชุมเดือน
ละครั้ง คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารขอไปวันที่ 1 วันที่ 25 ประชุมกว่าจะได้
ข้อมูลก็นานถึง 2 เดือน บางสิ่งบางอย่างมันรอไม่ได้ ถ้ารอได้ผมคงไม่ตั้งกระทู้
ถามท่านประธานสภาผ่ านไปยังคณะผู้บริหาร ข้อ 3.14 โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม ในแผนสี่ปีตั้งไว้ 50,000 บาท แต่ในงบประมาณท่านตั้งไว้ 45,000 ไม่
รู้จะเอาตัวไหนอีก 5,000 บาท จะเอาไปทาอะไร ทาไมไม่ตรงตามแผนที่ได้แจ้ง
ไว้ ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าการดูงบประมาณในปีหนึ่งขอให้ท่านส่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณให้ผมก่อนสัก 1 สัปดาห์เพื่ อจะได้พิจารณาอย่างละเอียด ผม
ต้องดูเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562 จานวน 254 หน้ า ปี 2561 จานวน
257 หน้า เอกสารประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 200 กว่าหน้า
แผนพั ฒ นา 200 กว่ า หน้ า รวมทั้ ง หมดประมาณ 1,004 หน้ า ท่ า น
ประธานสภาได้ดูเหมือนผมหรือไม่ เวลา 3 - 4 วันท่านดูหมดหรือครับ ผมถึง
บอกท่านว่าให้ส่งงบประมาณสัก 7 วัน จะได้พิจารณาอย่างละเอียด ที่ผ่านมาผม
ไม่สบายผมก็ลา ถามว่าผมไม่สบายจะต้องบอกหรือครับว่าวันที่ 15 สิงหาคม ผม
ปุวย มันบอกไม่ได้ ถึงวันมาไม่ได้ก็ต้องลาปุวย มีใบรับรองแพทย์มาให้ท่านดูด้วย
นี่เป็น ส่วนหนึ่งที่กระผมได้บอกให้ท่านประธานสภาได้ทราบว่างบประมาณของ
สานักปลัดในข้อ 4.1 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ปีนี้ ตั้งไว้ 500,000 บาท ปีหน้า
ตั้งไว้ 500,000 บาท ไม่รู้ซ่อมแซมอะไร ตั้งไว้เท่าเดิม ปีหนึ่งรถท่านจะเข้า
ซ่อมหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องตั้งไว้ 500,000 บาท นี่เป็นเหตุ
ที่ชี้ได้ว่าท่านตั้งไว้เกินงบประมาณ เพราะฉะนั้นผมขอสวงนคาแปรญัตตินี้เพื่ อไป
แปรญัตติในโอกาสต่อไป หน้า 111 ซื้อชุดโซฟา 8,840 บาท จานวน 1 ชุด
หน้า 112 ซื้อชุดโซฟา 15,700 บาท โซฟาทั้งสองชุดแตกต่างกันที่โซฟาชุด
เล็กจานวน 2 ตัว โซฟาชุดใหญ่ จานวน 4 ตัว เพิ่มมาแค่ 2 ตัวแต่เงิ นเพิ่มมา
7,000 กว่าบาท เป็นไปได้หรือครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้องตรวจสอบว่าจะ
เป็นไปตามที่ท่านตั้งไว้จริงหรือไม่ หน้า 113 ซื้อเครื่องหัวจ่ายน้ามัน จานวน
100,000 บาท ของเดิมมีอยู่แล้วจะซื้อทาไม ชารุดหรือไม่ผมก็ไม่ทราบ หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุ งห้องประชุมชั้น 2 สานักการสาธารณสุข ผมเป็น
กรรมการ สปสช. ไปใช้บริการห้องประชุมมะหาดผมว่าดีอยู่แล้ว ทาไมต้องตั้ง
งบประมาณไว้อีก 143,000 บาท ท่านจะเอาไปทาอะไร หรือท่านเอาเงินไป
ทาแล้วถึงค่อยมาขอสภา การทาห้องประชุมชั้น 2 สานักการสาธารณสุข ท่าน
ประธานสภาอยู่ใกล้ท่านเคยไปดูหรือไม่ ผมเคยไปประชุมมาแล้วก็เห็นว่าเหมาะสม
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โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ารูปตัว ยู อยู่ด้านไหนของเทศบาล งบประมาณ
200,000 บาท ท่ า นไม่ ร ะบุ เ ลยว่ า อยู่ ต รงไหน ท าไมท่ า นไม่ เ อาเข้ า แผน
สาธารณูปโภค หน้า 137 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
เวชภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท ปีที่แล้ว
ก็ตั้งไว้ 30,000 บาท มีสาลีและผ้าพันแผล ปีหนึ่งใช้งบประมาณถึง 30,000
บาทหรื อ ครับ หน่ว ยแพทย์ฉุกเฉิน รถตู้มีคั นหนึ่งก็ดั ดแปลงไปทาอย่า งอื่นแล้ ว
ตอนนี้สานักทะเบียน หน.ลิขิต ให้เจ้าหน้าที่ขับรถไปออกใบมรณะบัตรให้ชาวบ้าน
ถึงสถานที่ ท่านว่าสมควรหรือไม่ รถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ขอซื้อสาลี ผ้าพันแผล
ปีละ 30,000 บาท รถไม่ได้ใช้แต่เอาไปออกใบมรณะบัตรให้เ ขา หน้า 139
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง 1. ซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จานวน 8
ต้น ต้น ละ 25,000 บาท รวม 200,000 บาท ก็ไม่บอกว่าเอาไปไว้จุดไหน
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1. โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายแยกถนน
ประดิ ษ ฐ์ ตั ด ถนนโสมพะมิ ต ร จานวน 100,000 บาท 2. โครงการปรั บ ปรุ ง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางถนนชัยสุนทรตัดถนนธนะผล จานวน 100,000
บาท เป็นการตีเส้นจราจร ผมก็ว่าดีแต่สิ่งเก่าๆที่มีอยู่ เช่น สี่แยกร้านอีฮงก็เป็น
จุดอันตราย ไฟกระพริบหรือไฟสัญญาณจราจรชารุดมาเกือบ 10 ปีแล้ว ทาไม
ท่านไม่ป รับปรุง หน้า 142 งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1.1
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่น 12 จานวน 150,000 บาท ผมไม่เสียดาย
สมควรที่จะจัดตั้งแต่ท่านประธานลองคิดดูว่า 11 รุ่น ที่เราอบรมไปแล้ว เหลื อ
อปพร. เท่าไหร่ รุ่นละ 50 คน 10 รุ่น ก็ 500 คนแล้ว ไม่ทราบว่าได้ตรวจสอบ
หรื อไม่ว่ า จะต้อ งอบรมรุ่น ที่ 12 เพราะอะไร ไม่มี อปพร. หรือ อย่ างไร เงิ น
150,000 บาท ไม่มากและจาเป็น แต่ท่านเคยสารวจหรือไม่ว่า 500 กว่าคนที่
อบรมไปแล้วเหลือผู้ปฏิบัติการจริงกี่คน ในแต่ละปีท่านเคยประเมินหรือไม่ ถ้าผม
สอบถามวันนี้ท่านตอบได้ห รือไม่ อปพร.จานวน 11 รุ่น เหลื อผู้ ปฏิบัติงานจริง
เท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้ ข้อ 1.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย ทั้ง 36 ชุมชน จานวน 20,000 บาท ฝึกอบรมอะไร
ผมเห็นออกไปเอาถังแก๊สจุดให้ประชาชนทั้ง 36 ชุมชนดู ผมว่ามันไม่คุ้ม 1.3
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
จานวน
100,000 บาท เราอบรมอะไร ทาไมไม่อบรมกับโรงพยาบาลเพราะเขามีการ
อบรม EMS โดยเฉพาะ รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น เมตตาธรรม สว่างกาฬสินธุ์
มูลนิธิของกุฉินารายณ์ เต็กก่า และรพ.ธีรวัฒน์ ทาไมเราไม่จัดการอบรมร่วมกับ
เขา ข้อ 1.4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยปลอดภัยทางน้า จานวน 50,000
บาท ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร งบลงทุน ห้องประชุมและห้องฝึกอบรมในอาคารฝุาย
ปูองกันฯ รวมจานวน 168,200 บาท 1.1 ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 3
เครื่ อ ง 1.2 ค่า ซื้ อ โต๊ ะ พลาสติ ก จ านวน 10 ตั ว 1.3 ค่ า ซื้ อ เก้ า อี้ บุ น วม
จานวน 60 ตัว เป็นการบอกรายละเอียดว่าจะเอาไปทาอะไร แตกต่างจากการ
ปรังปรุงห้องประชุมสานักการสาธารณสุขฯที่ผ่านมาไม่บอกรายละเอียดเลย หน้า
144 ค่ าบารุงรั กษาและปรับ ปรุง ครุภั ณฑ์ 1. ค่า ปรับ ปรุ ง รถยนต์บ รรทุ กน้ า
บรรเทา 8 จานวน 550,000 บาท ผมก็จะไปดูว่ าการปรับปรุงดังกล่ าวจะ
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บาท จะปรับปรุงอะไรอีก ผมเคยถามเด็กวันนั้นเขาเอารถกู้ชีพของเทศบาลไปให้
สนง.สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลก็ไม่ทราบไปตรวจสอบว่ารถของเราสามารถใช้
เป็นรถกู้ชีพได้หรือไม่ ปรากฏว่าเด็กบอกว่ารถเราไม่ผ่าน มันขาดอะไรทาไมท่าน
ไม่บอกรายละเอียดว่าจะปรับปรุงอะไร งบประมาณ 100,000 บาท จะเพียงพอ
หรือไม่ก็ไม่รู้ รถคันนี้ได้ไปตรวจสอบกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดแล้วมันขาดอะไร
เพื่อจะได้มาปรับปรุงรถกู้ชีพคันนี้ให้กลับมาใช้งานได้ ไม่ต้องเอาไปออกใบมรณะ
บั ต ร ชาวบ้ า นเขาอาจบอกว่ า ดี แ ต่ ผ มไปแจ้ ง มรณะบั ต รพี่ ช ายต้ อ งเอาคนไป
สอบถามและเอาเอกสารไปถึงสานักทะเบียน ทาไมไม่บริการสมาชิกสภาเทศบาล
บ้าง ผมต้องไปแจ้งเอง ทากับประชาชนอย่างไรก็ต้องทากับสมาชิกแบบนั้ นด้วย
หน้า 145 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานฝุาย
ปูองกัน เนื้อที่ 4.0 × 8.0 เมตร จานวน 98,000 บาท จะก่อสร้างเป็นห้อง
เก็บ พัส ดุของส านักงานปูอ งกัน 2. โครงการสร้า งศูนย์ป ฏิบัติก ารกู้ชีพ - กู้ภั ย
จานวน 288,000 บาท รถยังไม่เรียบร้อยจะสร้างอาคารแล้วหรือครับ นี่คือสิ่ง
ที่ผ มตั้งข้อสั งเกตไว้ ผมขอสงวนการอภิปรายนี้ไว้เพื่อพิจารณาในขั้นแปรญัตติ
ต่อไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สานัก
ปลัด ผมติดใจประมาณ 2 - 3 โครงการ เรื่องการปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพและการ
สร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ เรื่องรถเราเคยคุยกันไปแล้วในสมั ยการประชุมที่
ผ่านมาว่าเราขอจัดซื้อจัดจ้างหรือปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่โดยการเรารถตู้ไปทารถ
กู้ชีพ ท่านบอกว่าเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้เอามาบริการประชาชน
แต่ที่ท่านทาหมายถึงอะไร จะเอามาให้สานักทะเบียนใช้หรือเอามาทารถกู้ชีพหรือ
ใช้ ควบคู่กั น ถ้า ใช้ค วบคู่ กัน ถ้ าส านั ก ทะเบีย นเอาไปใช้ ออกใบมรณะบั ต รหรื อ
ให้บริการอื่นๆกับผู้สูงอายุติดเตียงเราต้องเอาเปลหรืออุปกรณ์การกู้ชีพไปด้วยใช่
หรือไม่ ฟังแล้วมันขัดแย้งกันซึ่งการไปอบรมครั้งล่าสุดผมได้เข้าอบรมด้วย ท่านให้
นโยบายว่ า เรามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อ านวยความสะดวกเนื่ อ งจากพื้ น ที่
กาฬสินธุ์มีหน่วยงานเกี่ยวกับการกู้ชีพหลายหน่วยงาน เราคงไม่ไปแย่งหน้าที่เขา
เราอานวยความสะดวกในการจราจรหรือเรื่องอื่นนโยบายของท่านดี แต่เมื่อท่าน
เสนองบนี้เข้ามาผมก็ไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วจะเอาแบบไหน ถ้าท่านทาเหมือนหน่วย
กู้ชีพอื่นท่านก็บอกเองว่ามันจะซ้าซ้อนมันขัดแย้งกัน สรุปแล้วนโยบายที่ท่านให้ไป
ท่านจะแก้ไขใหม่หรือไม่ว่าเราจะเข้าไปทาอย่างเต็มตัว ถ้าท่านทาอย่างเต็มตัวผม
จะเห็นด้วย ส่วนอื่นผมขอสงวนในคาแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
สาหรับสานักปลัด ในขณะที่ผอ.สานัก/กองฝุายอยู่ครบผมขออนุญาตพูดนิดหน่อย
เพราะการอภิปรายโครงการต่างๆคงคล้ายกัน การอภิปรายงบประมาณในร่างเทศ
บัญญัติในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เพราะทุกปีเราทางานหนักต้องอภิปรายโน้ม
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อย่างไร แต่สุดท้ายก็เป็นแค่พิธีกรรม เขียนมาอย่างไรก็ผ่านหมด แปรญัตติกันไป
ไม่ได้เคร่งเครียด คณะกรรมการก็ถามว่าเอาไปทาอะไรเขาก็ไม่ได้เครียด บางคนก็
ถามว่าท่านจะถามทาไม แต่ปีนี้คงไม่ใช่ งานหนักจะตกอยู่กับผอ.กองฝุายต่างๆ
และเจ้าหน้าที่ พวกผมทาหน้าที่สมาชิกสภาและก็จะถามทุกบรรทัด ประโยชน์
ของมันคือ บางครั้งมีการของเพิ่ มเติมข้อความเพราะสานัก/กองฝุายเขียนตกหล่น
เราก็สามารถขอเพิ่มเติมเข้าไปได้ แต่ครั้งนี้เราจะถามจริงตัดจริงงานหนักจึงตกอยู่
กับท่าน ถ้าท่านชี้แจงได้เราก็จะไม่ตัด เราจะไม่กระทาการใดๆที่ทาให้ข้าราชการ
ประจากระทบกระเทือน แต่ท่านต้องไปศึกษาทุกโครงการให้ชัดเจนถ้ าตอบได้ก็ไม่
มีปัญหา ถ้าตอบไม่ได้พวกผมจะปล่อยโครงการนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างไร
และอีกอย่างหนึ่งการที่ท่านบุญเส็ง ได้อภิปรายว่าไม่มีข้อมูลในการโอนลด โอน
เพิ่มปีที่แล้ว จึงไม่ทราบว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ได้นาเงินไปใช้จริงหรือไม่ แต่ละปี
โครงการต่างๆก็คงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ของสานักปลัด
ผมเปิดมาหน้า 105 ข้อ 1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา จานวน 1 คน รองประธานสภา จานวน 1
คน และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 16 คน แต่สมาชิกเสียชีวิตไปแล้ว 1 ท่าน
ท าไมถึ ง ตั้ ง ไว้ 16 คน บางโครงการก็ ยั ง มี ข้ อ สงสั ย อยู่ โ ครงการเดี ย วกั น แต่
เปลี่ ย นแปลงตั ว หนั ง สื อ นิ ด เดี ย วกลายเป็ น 2 โครงการ ค่ า ใช้ จ่ า ย หน้ า 107
ข้อ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน
ตามคาสั่งของราชการ จานวน 800,000 บาท ตั้งไว้เพื่อให้พนักงานกอง/ฝุาย
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ท่านต้องชี้แจงให้ทราบด้วย ผมจะขอดูปีที่แล้วผู้บริหาร
ไปราชการใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ใช้จริงหรือไม่ ในส่วนอื่นผมขอสงวนไว้ใน
ขั้นตอนการแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้ ว พู ล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ผมมีข้อ สั ง เกตุ
เพิ่มเติมจากท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ , ท่านธนัท จิตรลดานนท์ และท่านกมลพันธุ์
จี ร ะสมบั ติ ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม ผมติ ด ใจหน้ า 31 หมวดค่ า ตอบแทน ข้ อ 1.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพิ่มขึ้น 4,500 % จาก
40,000 บาท เป็น 1,840,000 บาท ผมไม่เข้าใจว่าเอาไปเพิ่มตรงไหนเพราะ
ไม่มีร ายละเอียด และเสริมเรื่องเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลของท่าน
กมลพันธุ์ มันขัดแย้งกัน ถ้าจะบอกว่าปีนี้ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกที่จะ
มีการเลือกตั้งใหม่ จานวน 18 ท่าน แยกเป็นประธาน 1 ท่าน รองประธาน 1
ท่ า น และสมาชิ ก 16 ท่ า น ปี ที่ แ ล้ ว เห็ น ตั้ ง งบประมาณในการเลื อ กตั้ ง ไว้
2,500,000 บาท แต่ปีนี้ตัดลงเหลือ 700,000 บาท ผมไม่ทราบว่าจะมีการ
เลือกตั้งหรือไม่ แต่เมื่อคืนดูข่าวก็เห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดไว้ว่าจะ
มีการเลือกตั้งประมาณวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผมก็ไม่แน่ใจ แต่ของเราไม่ทราบว่า
จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ในปีหน้า การตั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ 16 ท่าน จึงไม่เข้าใจ
ว่าตั้ งไว้เ ผื่ อ การเลื อ กตั้ งที่ จะมีขึ้ นใช่ห รือไม่ เรื่อ งที่ 3 ผมดู ในเรื่ องหมวดวัส ดุ
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หลายโครงการ ผมตั้งข้อสังเกตไว้และจะขอสอบถามในขั้นแปรญัตติต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอแนะนาเรื่องรถตู้ของสานักปลัด ที่ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ได้เป็นห่วงว่า
เอามาใช้กับสานักทะเบียน ผมเห็นด้วยว่า ไม่เหมาะสม ผมเห็นที่ชุมชนซอยน้า
ทิพย์เวลามีคนเสียชีวิต ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่สานักทะบี ยนขับรถจักรยานยนต์ไปเอง
ไม่ได้ขี่รถตู้แต่ทางทะเบียนขอมาเป็นรถตู้ ที่ผมสังเกตคือ ประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ
เขาไม่ ไ ด้ เ รี ย กใช้ บ ริ ก ารเทศบาลเลย ปี ห นึ่ ง จะมี ค รั้ ง เดี ย ว แต่ เ ขาใช้ บ ริ ก าร
หน่วยกู้ภัยต่างๆที่มีมากมาย เช่น ซอยน้าทิพย์ นายลัน เสียชีวิตเขาก็เรียกใช้
มูลนิธิกู้ภัยมารับ ไม่ได้เรียกใช้บริการเทศบาลเลย ผมขอแนะนาท่านประธานผ่าน
ไปยังสานักปลัดเทศบาลว่า รถตู้น่าจะเอาไปให้โ รงเรียนผู้สู งอายุและครูใช้น่าจะ
ดีกว่า ผู้สู งอายุเขาบ่นกับผมหลายครั้งว่าไม่มีเงินค่ารถไปเรียน คุณยายสว่าง
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านไปโรงเรีย นก็ไม่มีคนไปรับ ในส่วนครูผมก็สงสาร เมื่อวาน
ผมก็เห็นท่านอาจารย์สายสวาท ไปลงพื้นที่พบเด็ก ท่านก็ใช้รถส่วนตัวของท่านไป
พบเด็กๆ ผมฝากท่านประธานฝากไปยังสานักปลัดให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วนของสานัก
ปลั ด ท่านบุญเส็ ง วิโ รจน์รัตน์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้อภิปรายไว้อย่าง
ละเอียดแล้ว แต่มีจุดหนึ่งที่กระผมอยากนาเรียน คือ ในปี 2561 เงินงบประมาณ
ส่ ง เสริ ม ระบอบประชาธิ ป ไตย ตั้ ง ไว้ 1,000,000 บาท ปี 2562 ตั้ ง ไว้
1,000,000 บาท ข้ อ ความระบุ ว่ า เป็ น การระบุ เ ป็ น การปฏิ รู ป ระบอบ
ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ปรากฏว่าไม่มีการ
เลื อ กตั้ ง เงิ น ส่ ว นนี้ ใ ช่ ห รื อ ไม่ ที่ ต กเป็ น เงิ น สะสม เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง บประมาณ
1,000,000 บาท ในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เงินดังกล่าวก็ตกเป็นเงิน
สะสมตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบ ในปี 2561 ตั้งเงินไว้สาหรับ
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คาดว่าปี 2562 นี้จะมีการ
เลือกตั้ง การประมาณการในงบประมาณดังกล่าวยึดหลักอะไรผมไม่ทราบ หาก
เราไม่ ใ ช้ ก็ ต กเป็ น เงิ น สะสมถ้ า ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง จ านวนเงิ น ที่ ป ระมาณการไว้
2,500,000 บาท เอาไปทาอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ กับชุมชนเหมือนที่สมาชิก
หลายๆท่านบอกน่าจะดีกว่า ในส่วนเงินค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
800,000 บาท ตั้งเท่าเดิมกับปีที่แล้ว ผมตั้งข้อสังเกตุว่า ในแต่ละสานักกองฝุาย
ก็มีเงินประเภทนี้เช่นเดียวกัน ผมขอสงวนคาแปรญัตติไปแปรญัตติในโอกาสต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสานักปลัดเทศบาล
เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สิ่งที่สมาชิกทุกท่าน
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หนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง มาให้ เมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับหนังสือก็ดาเนินการตามเอกสารโดยกาหนดตามโครงการต่างๆและแนวทางที่
จะดาเนินการพร้อมกาหนดงบประมาณที่จะใช้จ่ายแต่ขึ้นอยู่กับ ผอ.กอง/ฝุายที่เขา
จัดทาเพราะเขาเป็นผู้ปฏิบัติ เช่น ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท เขาก็ต้องมี
เหตุผลที่จะชี้แจงในภายหลัง ในส่วนของคณะผู้บริหารคงจะอธิบายบางส่วนที่
เกี่ยวกับนโยบายของทางผู้บริหารได้กาหนดให้ผู้ปฏิบัติดาเนินการ ในการเขียนเทศ
บัญญัติก็ระบุว่าตั้งงบประมาณไว้ตามหนังสืออะไร เช่น โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมมะหาด เขาจะบุผนังเพื่อกันเสียงสะท้อน แต่ส่วนรายละอียดที่ไม่มีเขาคง
อธิบายได้ว่าทาอะไร อย่างไร ส่วนบางอันที่เขียนท่านอาจจะอ่านไม่ครบก็เห็นใจ
เพราะรายละเอียดเยอะ สิ่งที่ผมอยากนาเรียน คือ นโยบายที่กาหนดขึ้น โดยเฉพาะ
รถกู้ชีพกู้ภัย เขาตั้งตามหนังสือสั่งการแต่เราเปลี่ยนแนวการจัดทารถกู้ชีพกู้ภัย
ออกมาซึ่งการกู้ชีพจะมี 2 อย่าง คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ไปเก็บศพหรือผู้บาดเจ็บ
และใช้ในการแพทย์ฉุกเฉิน คือ หากผู้สูงอายุหรือประชาชนที่อยู่บ้านเจ็บไข้ได้
ปุวยกะทันหันเราสามาถไปรับเพื่อส่งให้โรงพยาบาลเขาเรียกว่าการแพทย์ฉุกเฉิน
เราทาเป็น 2 ด้าน แต่ส่วนใหญ่ทุกท่านจะเห็นแค่เวลาเกิดอุบัติเหตุรถก็จ ะวิ่งไป
เก็บศพหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ไปโบกรถจราจรอานวยความสะดวก และที่ท่าน
บอกว่ามีมูลนิธิต่างๆเข้าไปดูแลอยู่แล้ว ใช่ครับ ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรถกู้ชีพกู้ภัย เพื่อไม่ให้เกิ ดการซ้าซ้อนและเกิดปัญหาเขาจะ
แบ่งเส้นทางให้แต่ละมูลนิธิรับผิดชอบซึ่งเต็มพื้นที่แล้ว เมื่อเทศบาลเรามีรถกู้ชีพ
กู้ภัยเราจึงเข้าไปเป็นตัวช่วยเพราะเรามีเครื่องมือ เมื่อมีเจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มาประเมิ น ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของเราเขาก็ระบุไว้ว่าในการประเมินจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ
เครื่องตัดถ่างและเครื่องช่วยเหลืออุบัติเหตุและต้องมีรถกู้ชีพกู้ภัยด้วย สาหรับรถตู้
พอเราเห็นว่ารถตู้คันนี้เก่าแล้ว ใช้งานมาตั้งแต่ประมาณปี 2541 - 2542 เป็น
เวลา 20 ปี ครั้งสุดท้ายให้สานักการศึกษาใช้และเมื่อเราเห็นว่าเก่าจึงเอามาทาให้
ครบองค์ประกอบในการจัดตั้งส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
จัดทาเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเพราะใช้เงินไม่มาก เมื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าพิษณุ
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านเป็นหั วหน้าสานักงานปูองกันฯคนก่อนให้ดาเนินการ
บริหาร เมื่อเริ่มดาเนินการก็ติดปัญหาที่เราเข้าไปละเมิดส่วนที่มูลนิธิเขากาหนด
เส้นทางไว้ไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะไปสนับสนุนได้หากเขาขอมา เมื่อเขาขอมารถ
เราไม่มีก็คงกะไรอยู่หากเกิดอุบัติเหตุในเขตท้องที่ของเรา เพราะฉะนั้นความพร้อม
ในด้านนี้เราก็ต้องมี เมื่อเขาขอมาเราก็ต้องพร้อมที่จะดาเนินการช่วยเหลือ แต่
ส่วนใหญ่ทางมูลนิธิเขาก็มีรถพร้อมจึงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ จึงเกิดการบริหารรถ
โดยสานักงานทะเบียน ซึ่งอยู่ในส่วนงานปกครองของสานักปลัดจึงคิดว่าหากรถกู้
ชีพกู้ภัยจอดอยู่เฉยๆคงไร้ประโยชน์จึงขอมาบริการประชาชนในการนาผู้ ที่ไม่เคยมี
บั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ ผู้ ที่ อยู่ ติ ด บ้ า น ไม่ ส ามารถที่ จ ะออกมาถ่ า ยบั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชนได้ เ ราก็ เ อารถคั น นี้ ไ ปรั บ พี่ น้ อ งประชาชนมาเพื่ อ ท าบั ต ร
ประจาตัวประชาชนดีกว่าจอดรถไว้เฉยๆ แต่เมื่อ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมาหลังจากเรา
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การดาเนินการกู้ชีพกู้ภัยด้วย เมื่ออบรมแล้วเขาจะมีเครื่องมือร่วมกับเราโดยเราไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงแต่เขาจะเอามาบริการประชาชนเป็นกลุ่ มจิต
อาสา อปพร. ก็ สั ง กั ด เทศบาลถ้ า อย่ างนั้ น ก็ ถื อ ว่ า เราเปิ ด หน่ ว ยบริ ก ารพี่ น้ อ ง
ประชาชน แต่พอเราจะไปทาเพื่อขอรับการประเมินก็ต้องรับรองศูนย์ก่อนว่าจะ
สามารถเปิดเป็นศูนย์กู้ชีพกู้ภัยได้ห รือไม่ เมื่อเขามาประเมินแล้ วก็เห็ นว่าเรามี
ความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อปพร. และเครื่องมือแต่ยัง ไม่ครบถ้วนเพราะรถตู้ของเรา
ที่จะเอาไปทายังไม่พร้อม เมื่อเขาดูแล้วว่ามีรถส่วนหนึ่งพร้อมเขาก็จดทะเบียนและ
จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อจัดถูกต้องตามกฎหมายถนน
ต่างๆที่มีมูลนิธิรับผิดชอบแล้ว หากเป็นไปได้เขาอยากให้เทศบาลแยกส่วนบริการ
เกี่ย วกับ บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินออกมาให้ ชัดเจน ในส่ ว นงานการแพทย์
ฉุกเฉินไม่มีเขตพื้นที่หรือถนนที่จะต้องระบุว่าต้องแบ่งให้ใคร อย่างไร ในส่วนมูลนิธิ
เขาทาคนละหน้าที่ เขาจะทาเวลาเกิดอุบัติเหตุมีการกู้ชีพกู้ภัย แต่เทศบาลจะทา
ในส่ ว นเรื่ องการเจ็บไข้ได้ปุว ยกะทัน หั นในบ้ าน เราจึงเห็ นว่าเป็นโครงการที่ ดี
ให้บริการเต็มพื้นที่ 16.96 ตารางกิโลเมตร จึงเกิดแนวคิดว่าเราจะเปิดหน่ว ย
บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ปุวยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้บริการเรา
ได้ที่เบอร์ 1669 , 1132 ทางสถานีปูองกันฯ ก็จะมีรถไปนาส่ง หากคิดดูว่ามีพี่
น้องประชาชนที่อยู่กัน 2 ตายาย เกิดหกล้มในห้องน้า อีกคนก็ คงอุ้มกันไม่ไหว
ก็สามารถเรียกใช้เราได้เราพร้อมที่จะให้บริการนาส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที เมื่อ
รถของจิตอาสาที่เขาเอามาช่วยเราพร้อมแต่รถของเราไม่พร้อมจึงคิดว่าถ้าหากเรา
ขออนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลแล้วนาเงินมาปรับปรุงรถให้มีความพร้อมก็
จะเพิ่มบริการให้พี่น้องประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ ง หากเรียกพร้อมกันก็มีรถ 2
คัน ที่อ อกไปดู แ ลพี่ น้ องประชาชนได้ นี่คื อนโยบายที่ จะให้ ส านั ก งานปู อ งกั น ฯ
ดาเนินการและเขาก็สามารถทาได้เราจึงจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉินที่
สานักงานปูองกันฯหลังสถานพยาบาลสัตว์เพื่อเป็นหน่วยบริการประชาชนรับแจ้ง
เหตุและเราก็จะออกไปให้บริการ หลั งจากที่เราทดลองให้ บริการในช่ว งเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนใช้บริการเราถึง 31 ราย เราจึง
เห็นว่าเมื่อเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนและพร้อมให้บริการแล้วเราก็ควรที่จะ
ปรับปรุงตนเอง ทางผู้บริหารก็ได้ออกนโยบายและกาหนดว่าหากเจ้าหน้าที่ทาได้ก็
อยากให้ทา เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าจะให้ทาก็ต้องปรับปรุงรถตู้และจัดตั้งศูนย์ขึ้นเรา
จึงได้ตั้งโครงการสนับสนุนเข้ามา และอีกอย่างก็มีหนังสือสั่งการให้เราดาเนินการ
ข้ อ 3.1.9 ระบุ ว่ า การส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ผมเห็นว่าเป็นช่องทางที่
จะให้ บ ริ การประชาชนจึงได้บรรจุเข้ามาในเทศบัญญัติ ในส่ ว นข้ออื่นๆ ที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปราย ขออนุญาตให้หน.สานักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญหน.พงษ์ธร โพธิแท่นครับ
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หน.สานักปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายพงษ์ธร โพธิแท่น หน.สานักปลัดเทศบาล ตามที่ท่านสมาชิกได้

-40ตั้งข้ อสั งเกตและสอบถาม สิ่ งไหนที่ ท่า นสนับ สนุ นผมขอขอบคุ ณ เป็ นอย่า งยิ่ ง
แต่สิ่งที่ท่านยังติดใจอยู่ผมจะขอไปชี้แจงในขั้นแปรญัตติฯครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ต่อเนื่องจากท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เรื่องอปพร. ของเรามีทั้งหมด 11 รุ่น รุ่น
ละ 50 คน และจะมีการอบรมอีก รุ่นที่ 12 จานวน 50 รวมทั้ง 12 รุ่น จานวน
500 คน ใช้ง บประมาณในการอบรมประมาณ 150,000 บาท ผมจึ ง ตั้ ง
ข้อสั งเกตว่า อปพร. 400 กว่าคนนั้น ผมเห็ นทางานอยู่แค่ประมาณ 10 คน
ไม่ว่าจะไปงานไหนก็เห็นแต่ คนเก่าๆไม่ทราบว่าที่เหลืออยู่ที่ไหน ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลผ่ า นไปยั ง หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาลให้ ต รวจสอบการ
ดาเนินงานด้วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปกองวิชาการฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
ขอเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วน
กองวิ ช าการ ผมติ ด ใจหน้ า 116 ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว 10 คน ใช้ ง บประมาณ
1,387,200 บาท/ปี งบดาเนินการ ค่าใช้สอย รายงานกิจการสภาของเทศบาล
100,000 บาท สื่อสิ่งพิมพ์ 350,000 บาท ผมเคยได้คุยกับกองวิชาการแล้ว
ว่าในการทาหนังสืออะไรก็ตามถ้ามีผู้บริหารก็น่าจะมีสมาชิกสภาเทศบาลสัก 2 - 3
แผ่นบ้าง ข้อ 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ งบประมาณ 144,000
บาท ข้อ 2.4 เทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว งบประมาณ 50,000
บาท ข้อ 2.5 ประชุมประจาเดือนหอกระจายข่าว ปีที่แล้วตั้งไว้ 60,000 บาท
ปี 2562 ตั้งไว้ 157,000 บาท ตั้งเพิ่มขึ้น 90,000 กว่าบาท ไม่ทราบว่าเพิ่ม
มาได้ อ ย่ า งไร อยากให้ ต รวจสอบงบประมาณนี้ ด้ ว ย ข้ อ 2.6 โครงการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพของคณะกรรมการหอกระจายข่า ว ท่า นตั้ง ไว้ใ นแผนพั ฒ นาสี่ ปี
ปีหนึ่ง จานวน 150,000 บาท แต่ท่านตั้งไว้ในงบประมาณครั้งนี้เพียง 50,000
บาท อะไรเป็นตัวชี้วัดที่ท่านยกขึ้นมาใช้เพียง 50,000 บาท ในหมวดงบลุงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 42,300 บาท ระบุเพียง
แค่ซื้อวัสดุต่างๆไม่ทราบว่ าท่านจะเอาไปไว้ห้องไหน หน้า 118 เป็นการซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เยอะที่สุดในปีนี้ และขอซื้อทุกสานัก/กองฝุายด้วย หน้า 122 งาน
วางแผนสถิติวิชาการ หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท
ต่อปี ผมว่าเยอะเกินไป ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตั้งไว้ 400,000 บาท หน้า 124
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตกลงค่า
เผยแพร่โฆษณาและค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท มันจะซ้าซ้อนกันหรือไม่ก็ไม่
ทราบ หน้ า 138 งานนิ ติ ก ร งานรั ก ษาความสงบภายใน หมวดค่ า ใช้ ส อย
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคดีต่างๆ 20,000 บาท งบดาเนินการ ค่าตอบแทน
ใช้สอย มีค่าสอบวินัยราชการร้ายแรง 5,000 บาท งานเทศกิจ หมวดค่าใช้สอย
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท
ปีที่แล้วผมบอกว่าโครงการนี้มีความจาเป็น ผมเคยท้วงติงและบอกว่าให้หาหัวข้อ

-41สาคัญเพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจในการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่อง
กฎหมาย ผมได้แนะนาหัวข้อสาคัญๆไปแล้ว มีผู้บริหารท่านหนึ่งไปโพสเฟสบุ๊ค
บอกว่าสิบโทเส็งเค็งมันบอกว่าแนะนาให้ผู้เข้ารับการอบรมกฎหมายว่าไม่มีคนสนใจ
ให้หาเรื่องกฎหมายต่างๆที่มีความสนใจ ผมไม่ขอเอ่ยชื่อผู้บริหารคนนั้น ปีที่แล้วมี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพราะมีหัวข้อหนึ่งที่มี ความน่าสนใจ คือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
รับข้อกฎหมายให้กับชุมชนต่างๆ เขาจึงสนใจเรื่องนี้ ผมขอฝากไว้ว่าอย่าให้สภา
เทศบาลหรือในเทศบาลเรามีผู้บริหารแบบนั้นที่ใช้คาว่าสิบโทเส็งเค็งมันบอกว่าการ
อบรมกฏหมายไม่มีประชาชนสนใจ เขาสั่งการแบบนั้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาผมว่าไม่
เหมาะสม ผมเคยพูดเรื่องนี้ในสภาแล้วแต่ท่านประธานสภาก็ไม่ให้ผมพูด ผมจึง
ขอใช้เวทีของสภาเทศบาลในหัว ข้อการเผยแพร่ความรู้ให้ กับประชาชนให้ ท่าน
ประธานสภาได้ทราบเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนในการอบรมกฎหมาย
และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดใจ คือ หมวดสาธารณูปโภค หน้า 117 ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรู้สึกว่าจะไปซ้าซ้อนกับสานักการศึกษา
หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่เป็นงบประมาณ 100,000 บาท ในการใช้อินเตอร์เน็ต
ผมจึ ง อยากแนะน าว่ า ในเทศบาลเราเมื่ อ มี ง บประมาณอิ น เตอร์ เ น็ ต ปี ห นึ่ ง
430,000 บาท แล้ว ก็ควรเอาตัวนั้นมารวมกันและใช้เป็นโครงการเดียวกันได้
หรือไม่ ในส่วนกองวิชาการผมขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับ
กองวิชาการ ผมมีข้อสงสัยหน้า 116 ข้อ 2.1 โครงการจัดทารายงานกิจการสภา
และเผยแพร่ข่าวสารผลงานเทศบาล 2.2 งานสิ่งพิมพ์หัวข้อประชาสัมพันธ์ หน้า
122 ข้ อ 1.4 โฆษณาเผยแพร่เ กี่ ยวกั บ กิจ การสภาเทศบาลและของเทศบาล
สามารถยุบรวมโครงการได้หรือไม่ งบประมาณรวมกัน 7 - 8 แสนบาท ผมว่า
เป็นโครงการเดิมเปลี่ยนแค่ตัวอักษร หน้า 123 โครงการส่งเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกิจกรรมความซื่อตรงของบุคลากร
เทศบาล เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมของกองวิชาการ และหน้า 109 ของ
สานักปลัด ข้อ 3.14 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาล มันชัดเจน
ว่ามีความคล้ายคลึงกัน ฝากกองวิชาการเตรียมตอบข้อซักถามด้วย ถ้าท่านชี้แจง
ได้ ผ มก็ จ ะไม่ ตั ด แต่ ถ้ า ท่ า นชี้ แ จงไม่ ไ ด้ ผ มก็ ต้ อ งตั ด ยกตั ว อย่ า ง งบโฆษณา
เผยแพร่รวมกัน ประมาณ 800,000 บาท รู้ว่าอาจมีค่าสิ่งพิมพ์ ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเคเบิ้ลแต่ในนี้ไม่มีรายละเอียด ฝากกองวิชาการเตรียมชี้แจงด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับกองวิชาการ
ผมตั้งข้อสังเกตุ เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้เป็นประโยชน์กับ อปท.
ทุกปีไม่มี แต่ปีนี้ตั้งขึ้นทุกสานัก/กอง เช่น กองวิชาการตั้งไว้ 100 % จานวน
10,800 บาท และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการสารวจความพึงพอใจ ทุกๆปีได้
ยิ น ว่ า มี ส ถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานมาจั ด ท าการส ารวจความพึ ง พอใจของพี่ น้ อ ง
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50,000 บาท ผมตั้งข้อสังเกตไว้และขอสงวนคาแปรญัตติในขั้นแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ต่อ เนื่ องจากท่ า นกมลพั นธุ์ จีร ะสมบั ติ ขออนุ ญาตเอ่ย นาม ท่ านกล่ าวเรื่ อ ง
คุณธรรม ผมอยากฝากผอ.กองวิชาการให้ดูคุณธรรมของกองตัวเองก่อนเพราะมี
พนักงานในกองวิชาการโพสเฟสบุ๊คต่อว่าสมาชิก ให้ท่านตรวจดูคุณธรรมตัวเอง
ก่อนจะไปดูคนอื่น ตอนนี้กาลังพิจารณาอยู่ว่าจะฟูองหรือไม่แต่ผมพอจะทราบว่า
เป็นพนักงานของกองวิชาการ ขอบคุณครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คงไม่มีอะไรมาก
เพราะทุกอย่างคืองานประจา เขาดาเนินการตามหนังสือซักซ้อมที่ผมได้นาเรียนไป
เบื้องต้นแล้ว ทางหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็นาไปบรรจุใน
เทศบั ญญัติงบประมาณเพื่อที่จะขับเคลื่ อนในกิจกรรมของตนเอง ซึ่งมีภ ารกิจ
หน้าที่อย่างไรก็มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนด หากไม่ให้เขา
ท าตามกฎหมายและระเบี ย บก็ ค งสบายแต่ เ วลาประเมิ น ผลงานก็ ค งไม่ มี
เอกสารอ้างอิงในการดาเนินงาน ในส่วนอื่นคงจะได้อภิปรายในขั้นแปรญัตติต่อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปสานักการคลัง มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ
ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วน
สานักการคลัง เรื่องงบประมาณรายรับ การคานวนรายรับของปี 2561 กั บปี
2562 ผมตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณต่างกันประมาณ 33 ล้านบาทเศษ แต่ใน
หมวดเงิ นอุด หนุ น ตั้งไว้ 28 ล้ า นกว่าบาท ผมเป็น ห่ ว งว่า งบประมาณนี้ ในปี
2562 อาจมีปัญหา เพราะปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี หากหมวดเงินอุดหนุนเราไม่เข้าเปูา
เราจะขอใช้งบประมาณจะทาให้ขาดดุล งบประมาณเพิ่ม 33 ล้านบาทต่อปี ไม่ใช่
น้อยผมเป็นห่วงครับ ในส่วนสานักการคลัง หน้า 125 ผมเคยพูดเสมอว่าเวลาไป
ส านั ก การคลั ง ผมเห็ น ใจ ส านั ก การคลั ง เปรี ย บเสมื อ นคลั ง และแม่ บ้ า นให้ กั บ
เทศบาลเพื่อหาเงินรายได้ต่างๆเข้ามาบริหารเทศบาล ผมเป็นห่วงและบอกกับ
น้องๆว่าอยากได้อะไรก็ให้บอก ในปีนี้เขาขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
อยู่ในหมวดครุภัณฑ์สานักงาน ราคา 178,700 บาท รวม 6 เครื่อง ไม่ว่ากัน
เพราะการทางานต้องอาศัยสานักการคลังผมไม่อยากตัด ในส่วนครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บแฟูม โต๊ะเหล็ก เก้าอี้พนักพิง ตู้บานเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก ผมเห็น
ว่าตั้งงบประมาณพอสมควรและเป็นสิ่งที่ดีผมจะไม่ขอตัด ปีนี้ขอซื้อรถจักรยานยนต์
4 คัน ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะสานักการคลั งเราจะต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว แต่เมื่อดูในแผนพัฒนาสี่ปีปรากฏว่ามีรถปิ๊คอัพอีก 1 คัน ผมไม่
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คลังมีความพร้อมที่จะดาเนินการในส่วนนี้แล้วก็ยินดีและขอสนับสนุนสานักการ
คลังและเห็นว่าให้สานักการคลัง 2 คัน และแผนที่ภาษี 2 คัน ผมยินดีและไม่ขอ
ตัดครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับสานักการ
คลัง ตามที่ท่านบุญเส็งได้นาเรียนผมขอสนับสนุน แต่ผมไปดูห้องสานักการคลัง
แล้วแออัด คับแคบ ที่ขอของมาเยอะๆจะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนของเก่าจะทิ้งใช่หรือไม่
และมีสิ่งหนึ่งที่อยากนาเรียน คือ ตอนนี้เห็นมีการจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวไปเก็บ
เงินค่าขยะ และปีนี้จะจ้างเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการในเรื่องการเก็บขยะ บางครั้ง
ผมอยู่บ้านก็ได้เจอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เจอ บางเดือนก็เอาไปให้ก็บริจาคให้ทีละ 10
บาท แต่บางเดือนก็ไม่ได้จ่ายไม่รู้เขาเก็บอย่างไร เป็นการเก็บเงินแบบประจา
หรือไม่อย่างไร ผมไม่ทราบว่ารายรับของการจัดเก็บเป็นอย่างไร แต่ที่มีการตั้ง
งบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ช่วยกันหารายได้เพื่อพัฒนาเทศบาล
สิ่งที่เราได้เข้าใจร่วมกันว่างบประมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี ตอนนี้ใกล้จะเป็นเทศบาลนคร
แล้วเพราะตั้งงบประมาณไว้ 400 กว่าล้านบาทเศษ ถ้าถึง 500 ล้านบาทก็จะเป็น
เทศบาลนคร เทศบาลเราก็จะใหญ่ขึ้น ผมยินดีในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนแต่สิ่งไหนที่ไม่ตรงตามเปูาหมายเราจะพูดคุยกันในสภาแห่งนี้ ไม่ใช่จะตั้ง
ข้อแย้งกันมากมายนักแต่ที่ทาไปเพื่อหน้าที่ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเรารู้เรา
อ่านกันทุกคน ฉะนั้น สิ่งไหนที่เ ราจะทาความเข้าใจกันได้ก็คงจะดี เราทาตาม
หน้าที่และบทบาทที่เรามี ส่วนหนึ่งจะได้เ ป็นความรู้ให้ พี่น้องประชาชน อย่าง
งบประมาณที่เราเลื่อนการประชุมไปครั้งที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่างบประมาณตก
ไปแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะยังไม่หมดสมัยประชุม ยังมีโอกาสและเวลาใน
การประชุม คนเราก็มีภารกิจบ้าง ผมอยู่สภาแห่งนี้ประมาณ 8 ปีแล้วไม่เคยขาด
ไม่เคยลา แต่วันนั้นญาติเสียจริงๆไม่ได้แก้ตัว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมมีข้อ
สงสัยเรื่องเงินฝากธนาคาร ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบว่าท่านได้ให้ความหมายกับผมหรือไม่ว่าคือรายได้ รายรับของทุกหมวด
นาไปฝากธนาคาร ผมอยากถามว่าเงินรายได้นี้ได้นาไปฝากธนาคารหรือไม่ เพราะ
ข้อมูลที่ผมมีอยู่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีเงินฝากธนาคาร 145 ล้านบาท
ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายได้ทุกหมวดรวม 115 ล้านบาท แต่
ยอดเงินฝากมีอยู่ 110 ล้านบาท ผมจึงสงสัยว่ารายได้ทุกหมวดในแต่ ละปีนี้ได้
นาไปฝากธนาคารหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในส่วนสานักการคลังก็เช่นดียวกับท่านนพดล ขออนุญาตเอ่ยนาม ประชุมสภาทุก
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อุปกรณ์เยอะผมก็ไม่ว่าเพราะสงสาร เขาหาเงินให้กับเทศบาล แต่ด้ วยความเป็น
ห่วงท่านจะบริหารจัดการพื้นที่อย่างไร ช่วยหาพื้นที่สารองขยายให้ดูดีและโอ่โถง
พี่น้องประชาชนจะมาติดต่อก็เข้าไปยื นดูแล้วไม่สวยงาม และเรื่องเงินค่าขยะขอ
ย้อนหลังไปหลายปี มีพนักงานเก็บเงินท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้ว พ่อค้า
แม่ค้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มาร้องเรียนว่ามีการนาบิลเก่าไปเรียก
เก็บเงิน ผมจึงได้นาเรื่องนี้เข้ามาปรึกษากับท่านรองนายกเทศมนตรี ขออนุญาต
เอ่ยนาม ท่านรองมานิต ไชยศิวามงคล ท่านก็เรียกพนักงานคนนั้นเข้ามาว่ากล่าว
ตักเตือนต่อหน้าผม ท่านให้ เ กียรติผ มว่าแล้ ว แต่จะให้ ผ มพิ จ ารณาว่า จะเอาไว้
หรือไม่ ผมจาได้เสมอในความเมตตาของคณะผู้บริหารที่มีต่อพนักงาน ท่านให้ผม
คุยกับพนักงานคนนั้นและเขารับปากผมว่าจะไม่กระทาอย่างนี้อีก ที่ท้าวความเรื่อง
นี้ก็อยากฝากผอ.สานักการคลังที่ย้ายมาใหม่ให้ดูตรงนี้ด้วย พนักงานเก็บขยะรู้สึก
ว่ า เขาจะท างานง่ า ยๆยื่ น บิ ล เก็ บ เงิ น ซึ่ ง มี น้ อ ยมากที่ ป ระชาชนจะเอามาดู แ ละ
พิจารณา อย่างตัวผมเองบางทีก็ให้ 20 บาท ไม่ต้องทอนก็ไม่เป็นไรเงินไม่มากแต่
หากเงินเป็นร้อยบาทเป็นพันบาทจะทาอย่างไร อยากให้กาชับในเรื่องนี้ด้วย บางที
ก็ ใ ส่ เ สื้ อ ยื ด กางเกงยี น ส์ ม าเก็ บ เงิ น อยากให้ แ ต่ ง ตั ว ให้ ดี ดู แ ล้ ว เหมื อ นกั บ เป็ น
พนักงานเทศบาลด้วย และหน้า 129 ซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน 4 คัน ถ้าจะ
ถามความรู้สึกก็ต้องถามว่าพนักงานที่จะใช้มีกี่คน ราคานี้ที่ท่านลงรายละเอียดมา
คันละ 40,800 บาท ขนาด 110 ซีซี ยี่ห้ออะไรผมขอรายละเอียดด้ว ยเพราะแต่
ละยี่ห้อราคาไม่เหมือนกัน โดยรวมแล้วสานักการคลังก็น่าเห็นใจ โครงการมีไม่
มากและขอมาเท่าที่จาเป็นอยู่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีที่ได้ผอ.สานักการคลังใหม่ เพราะว่างเว้นมาเป็น
สิ บ ๆปี หวั ง ว่ า ส านั ก การคลั ง เราคงจะท างานได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในส่ ว นเรื่ อ งที่ ท่ า น
กมลพันธุ์ จีระสมบัติและท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านได้
กล่าวไว้ว่าสานักการคลังคับแคบ ผมเห็ นด้วย แต่เรื่องมารยาทหรือเรื่องต่างๆ
พนักงานทุกคนมีมารยาทดี และอีกอย่างผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังสานัก
การคลังเรื่องการเก็บเงินที่ รับฝากรถหน้าสานักงานทะเบียนผมว่าเข้าคลังไม่กี่บาท
ในแต่ละปี ไม่คุ้มค่า ผมเสียดายพื้นที่เราเอาพื้นที่ตรงนั้นไปทาประโยชน์ให้กับพี่
น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ดีกว่าจะเอามารับฝากรถเพราะเรามีหน้าที่บริการ
ประชาชนไม่ใช่หาเงินกับประชาชน เราไปหาเสียงทุกครั้งก็รั บใช้พี่น้องประชาชน
ไม่ใช่ไปเอาของประชาชน ที่จอดรถมีเยอะแยะ ประชาชนเขาเดินทางมาตั้งแต่
อนุสาวรีย์ขึ้นมาที่ตลาดเห็นรถจอดเต็มเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งๆที่จังหวัดอื่นเขาเอาไป
จอดที่อื่น เป็นเมืองจอดรถหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ เรื่องนี้ผมได้ยินมาจากเพื่อนผม
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ห น้ า โรงเรี ย นเทศบาล 1 หน้ า ศาลากลางและมาสิ้ น สุ ด ที่ ส านั ก งาน
ทะเบียน ผมว่าน่าจะเอาพื้นที่ตรงนั้นไปทาประโยชน์อย่างอื่นเพราะเทศบาลหลัง
เก่าเป็นโบราณสถานที่สาคัญ ดูสวยงามและมีค่าสาหรับลูกหลานของเรา ผมอยาก
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารทาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นจุ ดเด่นเหมือนจังหวัด
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ถ่ายรูป มีน้าตก ที่ตรงนั้นมีค่าดูแล้วจะสวยงามทาให้สมกับที่เรารักษาเทศบาล
หลังเก่าไว้ บรรพบุรุษของเราเคยทางานมาตั้งแต่มีนายกเทศมนตรีคนแรกผมอยาก
ฝากไว้ด้วย ในส่วนการเก็บเงินผมว่าไม่คุ้มค่า ผมถามคนเก็บแล้วจ้างพนักงาน 2
คน เดือนละ 20,000 บาท แต่เราเก็บได้เดือนละ 10,000 กว่าบาทไม่คุ้ม เอา
พนักงานทัง้ 2 คนไปทาอย่างอื่นน่าจะดีกว่าครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มี 2 เรื่องที่ท่าน
ถามมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบและนโยบาย ส่วนงานประจาที่เจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติ
ผมจะไม่ขอก้าวล่วงเพราะเขาเป็นคนกาหนดมาว่าจะขอโครงการอะไร ให้เขาไป
ชี้แจงในขั้นแปรญัตติ ส่วนที่ท่านสมาชิกสอบถามเรื่องเงินฝากธนาคารว่าทาไมแต่
ละปีถึงไม่เท่ากันต้องเรีย นว่าเป็นไปตามระเบียบในการเก็บรักษาเงิน เงินทุกบาท
ทุกสตางค์ของเทศบาลจะต้องเก็บรักษาไว้ในธนาคารเท่านั้น จะให้ถือเป็นเงินสด
ให้น้อยที่สุดและจะมี สตง. กากับดูแลและเข้ามาตรวจสอบ ส่วนจานวนเงินจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าในห้วงนั้นมีการเบิกเงินมาใช้จ่ายมากน้อยเพี ยงใด ถ้าหากมี
เงินงบประมาณจากทางราชการถ่ายโอนมาให้ในช่วงนั้นจานวนมากเวลารายงาน
จานวนเงินก็จะมาก แต่หากเป็นช่วงที่เงินงบประมาณถ่ายโอนมาช้าหรือเป็นช่วงที่
เทศบาลจะต้องมีการจ่ายเช็คออกไปเร็วบ้างก็ทาให้เงินเหลือน้อย เป็นการบริหาร
ด้านการเงินการคลังตามระเบียบฯ ในส่วนเรื่องลานหน้าเทศบาลหลังเก่าที่ท่าน
เสนอก็ไม่ว่ากันแต่อยากให้ท่านไปสอบถามแม่ค้าด้วย เราดูแลตลาดลาน 1 , ลาน
2 และลาน 3 หากไม่มีที่จอดรถให้ผู้ที่มาซื้อของจะทาอย่างไร เจตนาเราไม่ได้จะ
สร้างรายได้หรือหากาไร การขาดทุนคือกาไรขอให้ได้บริการพี่น้องประชาชน เวลา
ชาวบ้านมาซื้อของที่ตลาดถ้าไม่มีที่จอดรถจะให้ไปจอดที่ไหน เวลาจอดรถก็ได้รับ
เสียงบ่นมาว่ายางอะไหล่หาย เกิดการเฉี่ยวชนกันหาคนรับผิดชอบไม่เจอ เทศบาล
จึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนและจะได้มีคนเฝู าดูแล
รถยนต์ให้ กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้ บริการตลาดทั้ง 3 ลาน เราจึงกาหนดว่า
ชั่วโมงแรกเราจะไม่ให้จ่ายค่าบริการ เพื่อไม่อยากได้เงินจากพี่น้องประชาชนและ
เพื่อไม่ให้บรรดาใครก็ตามที่มีรถแล้วมาจอดจับจองพื้นที่ไว้จนไม่มีที่ จอดรถให้กับ
ประชาชนที่จ ะมาซื้ อ ของ จึง คิด ว่า ในระยะเวลา 1 ชั่ว โมงถ้า จะมาซื้ อของจะ
เพียงพอหรือไม่ เราได้สอบถามกับคณะกรรมการตลาดและพ่อค้าแม่ค้าตลอดว่า
1 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว ถ้าเขาจอดไม่ถึง 1 ชั่วโมงเราก็ไม่ได้เก็บเงิน นี่คือนโยบาย
ในการดูแลรถยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ หากไม่มีที่จอดรถก็เกรงว่า
แม่ค้าในตลาดจะลาบากใจและกังวลว่าลูกค้าจะไปจอดรถที่ไหน ช่วงนี้ยิ่งมีการเปิด
ห้างสรรพสินค้าขึ้นใหม่มากมายและมีที่จอดรถสะดวกสบายแม่ค้าในตลาดเหล่านั้น
จะทาอย่างไร อยากฝากไปทางสานักการคลังให้รับทราบถึงเหตุผลนี้ แต่หากท่าน
ผู้มีเกียรติทั้งหลายเห็นว่าควรจะเอาไปทาอย่างอื่ นที่เหมาะสมกว่าก็ไม่เป็นไร แต่
อยากให้เข้าไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเขาเห็น
ด้วยก็ยินดีครับ

-46-

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมเห็ น ท่านนายกตอบแล้ วผมสงสัยว่าจะให้ ผมไปสอบถามแม่ค้าในตลาดทาไม
แทนที่จะให้สอบถามประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ แม่ค้าส่วนใหญ่เขาก็ต้องตอบว่า
เอาไว้ เ ป็ น ที่ จ อดรถ ต้ อ งสอบถามทั้ ง จั ง หวั ด ถึ ง จะถู ก เหมื อ นกั บ กรณี ข อง
โรงพยาบาล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมมีข้อ
สงสัยว่าเมื่อมียอดรายรับจริงมากและนาไปฝาก แต่ยอดคงเหลือในธนาคารน้อย
ผมจึ งถามและท่านก็ได้เรียนตอบว่าได้มีการเบิกจายเงินไปใช้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ในส่วนนี้ผมอยากขอรายละเอียดการเบิกจ่ายในแต่ละปีในขั้นแปรญัตติ
ด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปสานักการศึกษา มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วน
สานักการศึกษา หน้า 146 เรื่อง การบริหารงานทั่วไป เงินเดือนจะไม่ขอพูดถึง
แต่เรื่องหมวดค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร ผมขอสอบถามว่ากองวิชาการหรือสานัก
ปลั ดเทศบาลตั้ งงบประมาณไว้ 100,000 บาท แต่ ส านั กการศึก ษาตั้ง ไว้ แ ค่
6,000 บาท ข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 100,000 บาท ค่าจ้างเหมา
บุคลากรช่วยสอนจานวน 35 คน คนละ 10,000 บาท หน้า 153 งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ ายจากเงินอุดหนุนจะไม่ขอ
พูด ผมขอพูดหน้า 162 งบลงทุน เงินรายได้จากเทศบาล ซื้อพัดลมโคจร ขนาด
16 นิ้ว จานวน 60 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 จานวน 108,000 บาท ซื้อโต๊ะ
เก้ าอี้ เครื่อ งปรับ อากาศโรงเรีย นต่ า งๆบางที ก็ไ ม่ไ ด้บ อกว่ าจะเอาไปตั้ง ที่ไ หน
จานวน 1,195,850 บาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเป็นเงิน
อุดหนุ น 5 โครงการ จานวน 2,030,000 บาท จะไม่ขอพูดเพราะเป็นเงิ น
อุดหนุน หน้า 169 งานระดับมัธยมศึกษา โครงการต่างๆจากเงินอุดหนุนผมจะ
ไม่ขอพูด หน้า 173 งบลงทุน ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 หลัง พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว
ตัวละ 3,000 บาท รวม 42,000 บาท ไม่ได้ลงรายละเอียดผมจะสอบถามอีก
ครั้งหนึ่ง หน้า 177 การศึกษาไม่กาหนดระดับ ข้อ 1.5 โครงการปัจฉิมนิเทศ
จานวน 120,000 บาท ข้อ 1.6 ประเมินคุณภาพการศึกษา จานวน 30,000
บาท หน้า 178 ข้อ 1.8 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน จานวน 80,000
บาท ข้อ 1.9 โครงการจัดงานวันครู จานวน 90,000 บาท ข้อ 1.10 โครงการ
จัดการอบรมครู จานวน 100,000 บาท ข้อ 1.11 เข้าค่ายเยาวชน จานวน
30,000 บาท ข้ อ 1.12 ท าแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จ านวน
50,000 บาท ข้อ 1.13 ประกวดสถานศึกษาดีเด่น จานวน 20,000 บาท ข้อ
1.14 นิเทศภายใน จานวน 20,000 บาท หน้า 179 ข้อ 1.15 โครงการทูบีนัม
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ศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 120,000
บาท ข้อ 1.17 โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สานึกรักบ้านเกิด
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านบุญเส็งครับ ข้อที่ท่านกล่าวมาหมายความว่าอย่างไร
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะกล่าวโครงการทั้งหมดว่าเป็นเงินรายได้ของเทศบาลและ
จากนั้นจะไปสงวนคาแปรญัตติ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล หมายความว่าข้อที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นข้อที่ท่านตั้งข้อสังเกตุ
และจะสอบถามใช่หรือไม่
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ใช่ครับ เพราะเป็นเงินที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ต่ อ ไปโครงการฝึ ก อบรมความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ จ านวน 100,000 บาท
โครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ครูแกนนาด้านยาเสพติด จานวน 600,000 บาท
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จานวน 50,000 บาท รวม 20 โครงการ ผมจะ
นาไปพิจารณาและสอบถามในขั้นแปรญัตติต่อไป หน้า 218 แผนงานศาสนาและ
นั น ทนาการ ค่า ใช้ ส อยในการจั ด งานวัน เด็ ก จ านวน 250,000 บาท เงิ น
อุดหนุ น โครงการสาธารณประโยชน์ข องพุ ทธสมาคม จานวน 50,000 บาท
โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภูไท จานวน 50,000 บาท โครงการ
ประชุ ม จริ ย ธรรมเยาวชน จ านวน 50,000 บาท หน้ า 213 งานกี ฬ าและ
นั น ทนาการ หมวดค่ า ใช้ ส อย งบด าเนิ น การ จ่ า ยค่ า ปฏิ บั ติ ก ารหมวดอื่ น ๆ
โครงการสั ม นาผู้ รั บ ผิ ด ชอบสนามกี ฬ า ผมขอถามว่ า โครงการอบรมสั ม มนา
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา จานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท รวม 120,000
บาท เป็นการอบรมอะไร ทาไมถึงจ้างแค่ 6,000 บาท โครงการแข่งขันกีฬา
นั กเรี ย น อปท. จานวน 900,000 บาท โครงการแข่งขันกี ฬากลุ่ มโรงเรีย น
เทศบาล จานวน 80,000 บาท โครงการฝึกอบรมศึกษากีฬาเด็กและเยาวชนของ
ประชาชน จ านวน 200,000 บาท เป็ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าอะไร หน้ า 220
โครงการแข่งขันกีฬาโกหนู จานวน 60,000 บาท โครงการแข่งขันกีฬา อปท.
สัมพันธ์ จานวน 150,000 บาท ข้อ 1.7 โครงการส่งเสริมสุ ขภาพเต้นแอโรบิค
ของสนามกีฬาจังหวัด ผมติดใจว่าเป็นโครงการส่งเสริมอะไรทาไมตั้งไว้ 50,000
บาท ข้อ 1.8 โครงการกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 150,000 บาท
หน้า 222 งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สานักงาน ซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 10 ตัว จานวน 30,000 บาท ครุภัณฑ์กีฬา ซื้อเครื่องออกกาลัง
กายในร่ ม จานวน 205,000 บาท ลู่วิ่ง 2 เครื่อง เครื่องบริห ารกล้ามเนื้อ 2
เครื่อง เครื่องนวดร่างกาย 2 เครื่อง เครื่องจักรยานสปริ้นไบค์ 1 เครื่อง รวม 7
เครื่อง ซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 202,470 บาท สวนสาธารณะ
กุดน้ากิน และแก่งดอนกลาง อุปกรณ์บริหารสะโพกและหั ว ไหล่ จานวน 2 ตัว
อุปกรณ์บริหารและลดหน้าท้อง จานวน 2 ตัว อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จานวน 2
ตัว อุปกรณ์แก้ปวดเข่า จานวน 2 ตัว อุปกรณ์ บริหารหน้าท้อง จานวน 2 ตัว
รวม 10 ตัว หน้า 222 ครุภัณฑ์โรงงาน ขอซื้อเครื่องเจียรนัย จานวน 2 ตัว
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกี ฬา จานวน
950,000 บาท โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารเอนกประสงค์ ส นามกี ฬ า จ านวน
650,000 บาท หน้ า 223 งานศาสนาและวั ฒ นธรรม หมวดค่ า ใช้ ส อย

-48ค่ า ปฏิ บั ติ ง านราชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะหมวดรายจ่ า ยอื่ น วั น ปี ใ หม่ จ านวน
30,000 บาท วันสงกรานต์ จานวน 400,000 บาท งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน
ศาลหลั ก เมื อ ง ปูุ แ ฮ่ ปูุ ห าร จ านวน 50,000 บาท งานแห่ เ ที ย น จ านวน
350,000 บาท งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ จานวน 150,000 บาท วันลอยกระทง
จานวน 350,000 บาท งานประเพณีบุญซาฮะ จานวน 180,000 บาท หน้า
224 ข้อ 1.2 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จานวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 100,000 บาท งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์สานักงาน ซื้อเครื่องสั งฆภัณฑ์ใช้งานพิธี จานวน 73,000 บาท
และในแผนพัฒนาจะมีการซื้อรถให้กับสานักการศึกษา ปีนี้และปี 2562 ไม่ได้ตั้ง
ไว้ ไม่ทราบว่าเพราะอะไร จึงอยากสอบถามท่านประธานสภาว่าสานักการศึกษามี
โรงเรียน 5 โรง แต่มีรถปิ๊คอัพในการใช้งานแค่ 1 คัน ผมเห็นผู้บริหารบอกว่าเขา
เอารถแอมบูแลนซ์ไปให้ห น่ว ยแพทย์ฉุกเฉิ นแล้ วจะเอารถตู้อีกคันหนึ่งให้ ส านัก
การศึกษาใช้ อยากสอบถามว่า เพราะเหตุใดท่านถึงไม่เห็นความจาเป็นของสานัก
การศึกษา เราพูดหลายครั้งในการประชุมว่าทาไมไม่เอารถ 6 ล้อสักคันให้สานัก
การศึกษา เวลาไปจัดนิทรรศการจะได้สามารถเอาเด็กนักเรียนไปได้หรือไปเข้าค่าย
ก็จะได้สะดวก เราพูดแล้วว่าจะปลูกต้นไม้สักทีก็ต้องไปยืมรถดั้มของสานักการช่าง
มาความปลอดภัยต่างๆจะไม่มีให้กับนักเรียนผมเป็นห่วงเรื่องนี้ ถ้าไปสอบถาม
สานักการศึกษาว่ามีความจาเป็นหรือไม่เขาก็อาจตอบว่าไม่มีความจาเป็น จ้าง
เหมาเอาก็ได้ ผมทราบมาว่าโรงเรียนเทศบาล 1 หรือเทศบาล 2 จะนานักเรียนไป
แข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต ต้องเหมารถตู้ไป ผมจึงสอบถามว่าทาไมต้องเหมารถตู้ รถ
ตู้เทศบาลมี 2 คันทาไมไม่ใช้ เขาก็บอกว่าไม่ทราบแต่จะเหมารถตู้ ผมขอพูดแทน
สานักการศึกษาว่ารถมีความจาเป็นกับสานักการศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งได้ตั้งไว้ในแผน
แล้ว 3 - 4 คัน มีทั้งรถ 6 ล้อและรถปิ๊คอัพ อยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารพิจารณาให้สานักการศึกษาด้วย เทศบาลเรามีโรงเรียนในสังกัด 5
โรง เราจะไปยืมรถที่ไหนหากเช่าเอาจะสู้ความปลอดภัยของเราได้หรือไม่ อยาก
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าในการพาเด็ กนักเรียนไปที่ต่างๆ
จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วย หากมีอะไรเกิดขึ้น เราก็ต้อง
รับผิดชอบ เมื่อเรามีกาลังความสามารถที่จะให้เขาก็ควรให้ ฝากท่านประธานสภา
ในเรื่องนี้ด้วย ผมคิดในใจว่าทาไมท่านไม่ให้สานักการศึกษาเลย ทั้งๆที่สมาชิก
ทั้งหลายได้เคยอภิปรายกับท่านประธานสภาแล้วว่าสมควรให้เขาสักคัน ปีต่อไปก็
ให้เขา 4 ปีก็ได้ 4 คัน อยากฝากท่านให้เห็นความสาคัญของสานักการศึกษาด้วย
เขาเป็น สานักที่ใหญ่ กองฝุายอื่นเขาก็มีรถประจาแล้ ว ส่ว นเรื่องอื่นๆจะนาไป
สอบถามสานักการศึกษาในขั้นแปรญัตติว่ามีความจาเป็นมากน้อยขนาดไหนและมี
งบประมาณไหนที่พอจะตัดได้เพื่อให้เกิดเป็นงบประมาณของเทศบาลในอนาคต
ต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
สาหรับสานักการศึกษาผมอยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้
หน้า 149 ข้อ 3 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสนามกีฬากลางจังหวัด กาฬสินธุ์

-49670,000 บาท พอจะเดาได้ว่ามีการแข่งขันฟุตบอลเพราะสนามกีฬาเราคงไม่ได้
เปิดไฟทั้งวันทั้งคืน เมื่อหารแล้วตกเดือนละ 55,833 บาท ผมอยากสอบถามว่า
รายได้จากสนามฟุตบอลที่เขามาเช่าคุ้มค่ากับยอดค่าไฟที่เราจ่ายหรือไม่ ถ้าเรา
รับภาระตรงนี้มาแล้วไม่คุ้มค่าก็ไม่ควรจะรับ ส่วนค่าน้า 720,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน 216,000 บาท เราสมทบเข้าไป 504,000 บาท ไม่ใช่ยอดเงิน
ที่น้อย เรื่องเหล่านี้ควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน ถ้าได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ควรที่จะรับมาให้
อบจ.เขาไป ผมประเมิ น แล้ ว ค่ า ไฟของสนามกี ฬาปี ห นึ่ งเอามาซื้ อ รถให้ ส านั ก
การศึกษาได้ 1 คัน ชีวิตเด็กควรจะให้คุณค่าเขาเพราะรถขยะยังซื้อได้ ถ้าไม่ซื้อรถ
ทุกวันนี้ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่แต่เราก็ซื้อมา ชีวิตเด็กนักเรียนภาพเขาขึ้นรถดั้ม
ของสานักการช่างยืนแออัดอยู่สี่แยกไฟแดงมันติดตาผม หรือจะรอให้มีคนเสียชีวิต
ไปสักคน หรือเป็นเพราะสมาชิกสภาฝุายผมขอทุกปีจึงไม่ได้ ปีนี้ผมสอบถามทาง
สานักอยู่ได้ยินข่าวว่าไม่ให้ก็ไม่เข้าใจเหตุผลของท่าน ชีวิตคนถึงจะราคาสิบล้าน
บาทก็น่าจะซื้อให้เขา ให้ท่านเห็นค่าตรงนี้ด้วย หน้า 161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 จานวนนักเรียน 130 คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จานวน
45 คน ผมภาวนาให้เป็นยอดจริงเพราะมันเกี่ยวโยงถึงเงินอุดหนุน ถ้ายอดเงินสูง
เกินความเป็นจริงจะเกี่ยวโยงถึงการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 163 ข้อ 9 โครงการ
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนอนุบาลให้กับโรงเรี ยนเทศบาล 5 ดงปอ จานวน 25 ชุด
ขณะที่จานวนนักเรียนที่ขอเงินอุดหนุนเข้าไป มีจานวน 45 คน มันขัดแย้งกันว่า
เมื่อมีนักเรียน 45 คน ทาไมซื้อโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด ขอให้ท่านเตรียมตอบข้อซักถาม
ในขั้ น แปรญั ต ติ ด้ ว ย ปี นี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ จ ะลงพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ เข้ า ไป
ตรวจสอบ เช่น หน้า 166 หมวดที่ดิน ละสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1 , โรงเรียนเทศบาล
3, โรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 600,000 บาท ตั้งไว้โรงเรียนละ 200,000
บาท อย่าให้ซ้ากับวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 167 การก่อสร้างอาคารอนุบาล
ของโรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 300,000 บาท ข้อ 3 โครงการก่อสร้างโรง
อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 จานวน 600,000 บาท ข้อ 4 โครงการก่อสร้าง
ปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 30,000 บาท ข้อ 5 โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 เพื่อเป็นห้องเรียนสาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 ท่านจะตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนก็ตามแต่ถ้าท่านตั้งจ่ายโดยที่ไม่สร้างจริงไม่ทาจริงเพราะเคยมี
ประวัติแล้วว่าขออาคารและสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ไม่มีที่ลงก็
ไปลงที่ศูนย์ดงปอ พอได้มาอีกอาคารขอให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ผมก็ยัง
ไม่เ ห็ น มี ใครเขี ยนชื่ อโครงการว่ามี ความเดื อดร้อนต้องใช้อ าคารเอนกประสงค์
พอได้มาเอาไปสร้างที่ศูนย์ดงปอก็ปล่อยทิ้งไว้จนชารุดทรุดโทรม ผมอยากกลับไปดู
โครงการในการของบประมาณมาสร้ างอาคารเอนกประสงค์ เขาอนุมั ติม าได้
อย่างไรทั้งๆที่โรงเรียนไม่มีสถานที่ในการก่อสร้า ง พี่น้องชาวชุมชนดงปอเขาก็บ่น
ว่าสนามสีเขียวเขาอยู่ไหน ท่านอาคม สาราญเนตร ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านก็
ทราบเรื่องนี้ แต่ไม่เป็นไร แต่ที่ผมพูดเพราะการที่จะขออนุมัติเงินมาก่อสร้างท่าน
อย่าคิดว่าเป็นเงินอุดหนุนแล้วจะเอาเงินไปทาอะไรก็ได้ โครงการก่อสร้างในปีนี้ผม
จะลงไปสารวจพื้นที่จริง หวังว่าทางคณะผู้บริหารจะขอบคุณพวกผมในการทางาน
ช่วยกัน อีกโครงการหนึ่ง คือ แอโรบิค ผมเคยเข้าไปออกกาลังกาย บางวันมี 3 -

-505 คน บางวันก็นั่งคุยกัน เงิน 50,000 บาท ผมอยากให้คุ้มค่า น่าจะเป็นการ
นาไปจ้างผู้นาเต้น ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเคยซื้อเครื่องเสียงให้ด้วยหรือเปล่าผมก็จาไม่ได้
แต่เงิน 50,000 บาท ท่านต้องเตรียมข้อมูลมาชี้แจงให้ผมทราบด้วยว่าจะคุ้มค่า
กับเงินที่เสียไปไหม อย่างเช่นหน้าสถานีตารวจผมเคยเข้าไปดูเขาเต้น เขาไม่ได้
จ้าง ไม่ได้ใช้เงินเรา ถ้าจ้างตรงนี้เอาเงิน 50,000 บาทไปแล้วที่แก่งดอนกลางจะ
ทาอย่างไร คนประมาณ 20 - 30 คน มีคนไปออกกกาลังกายมากกว่าตรงนี้
อยากฝากส านักการศึก ษาให้ ดูแลเรื่องนี้ อาจยอดเงินไม่มากแต่ต้องการความ
โปร่งใสและความถูกต้อง ไม่อยากให้เขามาหลอกคนของเทศบาลเรา และอีก
อย่างคือเงินอุดหนุนสมาคมต่างๆ ถึงเวลาเขาก็เอาเอกสารเก่าแค่เปลี่ยนวันที่ส่งมา
ให้ ดู ผมตรวจทุ ก ปี กั บ คุ ณ กั น ติ พ งษ์ บางครั้ ง ก็ พ ลาดแต่ เ ราไม่ อ ยากไป
กระทบกระเทือนกับชาวบ้านที่อยู่ในชมรมนั้น ถ้าอยากให้ถูกต้องและโปร่งใสวันที่
เขาประชุมอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ เชิญสานักการศึกษาลงไปร่วมด้วยทุกครั้ง
น่าจะเป็นการปูองกันเงินหลวงได้อีกทางหนึ่ง สมาคมคนตาบอดก็ไม่ได้ว่าเขาขอมา
แค่ 20,000 บาท เขาอาจตาบอดจริงแต่เขามีน้าใจหาเงินมาให้เทศบาล ให้เขาไป
50,000 - 100,000 บาท ก็ ใ ห้ เ ขาไป แต่ ค นที่ ต าดี ผ มอยากให้ เ ราลงไป
ตรวจสอบการทางานด้วย ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้แก้ไขด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สานัก
การศึกษา ผมมีข้อสงสัยจากการอภิปรายที่ผ่านมาผมเคยพูดถึงเรื่องรถรับ - ส่ง
นักเรียน ช่วงนั้นมีการอภิปรายพร้อมภาพประกอบที่ปรากฎในโซเชียลและเป็น ที่
วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเด็กนักเรียนจะตกรถดั้มหรือไม่ ผมพยายามพูดโน้มน้าวท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้จัดซื้อสักคัน ซึ่งผมดูแล้วในแผนพัฒนาสี่ปี
ในปี 2562 มีเข้ามา 4 คัน ซึ่งจะมีรถ 6 ล้อ 1 คัน จานวน 1,400,000 บาท
แต่ไม่มีเข้ามาในแผนปี 2562 ผมจึงคิดว่า ถ้าทาเพิ่มเติมได้ก็ขอความกรุณาด้วย
และผมอยากฝากข้อคิดเห็นผ่านไปยังผอ.โรงเรียนทุกโรงว่า ปีนี้เป็นปีที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์ในปริมาณที่มาก บางอย่างดูแล้วก็ซ้าซ้อนหรือบางรายการซื้อเมื่อปี
ที่แล้วอาจยังไม่ชารุดเสียหายมากเท่าไหร่ แต่ ท่านก็ยังจัดซื้อ มีการต่อเติมอาคาร
เชื่อมตึก มุงหลังคา ฯลฯ ผมอยากให้ท่านตระหนักว่าสิ่งที่ขอมาในปี 2562 กับรถ
ที่รับ - ส่งนักเรียนสิ่งไหนสาคัญกว่า ทุกกรณีท่านเป็นผู้ได้รับ สมาชิกไม่ได้รับแต่
เป็นห่วงและพยายามผลักดันเรื่องนี้มาตลอดว่าน่าจะมีรถสักคันหนึ่งให้นักเรียน
เพราะสามารถใช้ กั บ นั ก เรี ย น คณะครู รวมถึ ง ส่ ว นกลางของเทศบาลด้ ว ย
ซึ่ง ส่ ว นกลางพนัก งานเทศบาลก็มี จานวนมากงานประเพณี ก็ไ ม่น้ อย ในช่ว งที่
นักเรียนไม่ได้ใช้รถก็ไม่น่าจะว่างงานเพราะมีงานตลอด แต่ความจริงแล้วผมอยาก
ให้ซื้อรถบัสเล็กมากกว่าเพราะเวลาเดินทางไกลจะได้สะดวกปลอดภัยกับเพื่อนร่วม
ทาง ส่วนเรื่องอื่นผมขออสงวนในขั้นแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอเพิ่มเติม
เรื่ องรถ ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนเดียวที่เคยดารงตาแหน่งครูที่โรงเรียน

-51เทศบาลมาก่อน เกือบ 31 ปี ผมไปทุกจังหวัดที่มีการจัดนิทรรศการ เคยนาเรียน
ที่ป ระชุ มแห่ ง นี้และตั้งกระทู้ถามมาแล้ ว ความจ าเป็น เรื่องการมี รถของส านั ก
การศึกษามีมาก การศึกษาไม่ใช่เฉพาะนักเรียนแต่ยังรวมถึงงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการจะต้องใช้รถทั้งนั้น โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการต่างจังหวัดมีการ
จ้างเหมารถทุกปี แล้วท่านจะบอกว่ายังไม่มีความจาเป็นผมว่าไม่ใช่ ปีที่แล้วก็ ตั้ง
กระทู้ถามเข้ามาและคิดว่าจะได้รับข่าวดีก็ยังไม่มีเข้ามาในแผน ผมรู้สึกเสียใจมาก
ที่ไม่มีในแผนประจาปี อาจเป็นแนวคิดของผมเองว่าการจะพัฒนาอะไรก็ตามเรา
ต้องพัฒนาคนก่อน ถ้าคนไม่พัฒนาและขัดแย้งกันการพัฒนาก็คงเป็นไปได้ยาก
บ้านเมืองก็คงไม่สงบ เรื่องนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งกับสานักการศึกษา ช่วงที่ผมมี
โอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนและเป็นตัวแทนของครูก็อยากได้สิ่งนี้ ปีที่แล้ว
เราไม่มีผ อ.ส านักการศึกษามีแต่ผู้ รักษาการที่อาจยังไม่เข้าใจถึงการทางานของ
ส านั ก การศึ กษามากที่ค วร อย่า งที่ ท่า นธนัท กล่ าว หากมี การตั้ งเป็น โครงการ
เพิ่มเติมเข้ามาพวกผมยินดีที่จะยกมือสนับสนุน เรื่องที่ 2 งานวัฒนธรรมประเพณี
งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานแห่ เทียน ผมเคยมีส่ว นที่เข้าไปร่ว มจัดทา
ขบวนแห่ของแต่ละคุ้มวัด โดยเฉพาะวัดใต้โพธิ์ค้าผมไม่ท ราบว่าเป็นนโยบายหรือ
เป็นข้อปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ปีนี้งานแห่เทียนเข้าพรรษา เงินที่
ควรจะได้รับไปจัดขบวนแห่ 2 วันสุดท้ายถึงจะได้มา เขาจะเอาเงินที่ไหนไปทดลอง
จ่าย และประธานชุมชุมแต่ละคนจะหาเงินที่ไหนมาสารองจ่ายและดาเนินการ
ต่างๆ เป็นปัญหาทุกปี ชุมชนไหนที่มีเงินสารองจ่ายก็ดีไปแต่บางคุ้มวัดเขาก็ไม่มี
ต้องกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 10 เพื่อมาทดลองจ่าย ประธานชุมชนหลายๆท่านก็
คาดหวังที่จะได้รางวัลที่ 1 ขอฝากในเรื่องการพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ด้วยติดขัดที่ไหน สานักการคลังจัดทาฎีกาไม่ได้ใช่หรือไม่ เหลือเวลาแค่ 2 วัน
แล้วเอาเงินให้เขาเขาจะเอาเงินที่ไหน ทางเรามีนโยบายในการช่วยเหลือหรือไม่
เพราะมีปัญหาทุกปี เรื่องที่ 3 การก่อสร้างอาคารสานักงานต่างๆ เช่น โรงเรียน
ให้ เราคานึงถึงสภาพแวดล้ อมและพื้นที่ด้ว ย ยกตัว อย่าง โรงเรียนเทศบาล 4
วัดใต้โ พธิ์ค้าอาคารที่รื้อลงไปติดโบสถ์ และโบสถ์ของวั ดใต้ไม่มีเหล็กแม้แต่เส้ น
เดียว แต่ก่อนขอมา 3 ชั้น พอได้มาจริงกลับเป็น 4 ชั้น ทางวัดและคณะกรรมการ
เขาก็ไม่ได้สร้างเพราะกลัวจะพังเพราะถ้ามีการตอกเสาเข็มหากพังใครจะรับผิดชอบ
โบสถ์วัดใต้ก็ใหญ่กว่าทุกวัด เขาอยากอนุรักษ์ สิ่งเก่าๆเอาไว้ ฝากไว้ด้วยว่าหากจะ
สร้างอะไรก็ตามให้ดูพื้นที่และสภาพแวดล้อมด้วย อย่างที่ท่านกมลพันธุ์ได้พู ดว่า
พื้นที่สีเขียวก็หายไปหมด และสิ่งอื่นๆผมจะนาไปพิจารณาในขั้นแปรญัตติต่อไป
ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สาหรับ สานักการศึกษาที่ผมเคยไปสัมผัสเวลาเข้าไปทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้อง
เขาจะระบายสิ่งต่างๆที่เขาต้องการให้ผมฟังเสมอ ผมถามว่าทาไมไม่บอกผู้บริหาร
เขาก็บอกว่าเกรงใจ ผมเห็นความต้องการของแต่ละโรงเรียนก็สงสาร คุณครูทุก
ท่านก็ดีทุกคน มีสัมมาคารวะดีเยี่ยม แต่ละโรงเรียนเขาก็มีความต้องการเสนอ
มาแล้วก็โดนตัดออก เขาพยายามจัดกิจกรรมที่ดีเสมอเห็นได้ทางเฟสบุ๊ค ผมเห็น
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ท่านผู้บริหารได้รับทราบถึงกิจกรรมดีๆที่เขาได้ทา อยากให้หน่วยงานเรามีชื่อเสียง
และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของประชาชน กระทู้ ที่ ผ มถามเรื่ อ งอาหารกลางวั น หาก
ประชาชนเห็นว่าโรงเรียนเรามีอาหารดีๆให้เด็กนักเรียนคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลก็ได้รับการยกย่อง ผมจึงบอกว่ามีอะไรดีก็ให้โชว์ผลงานออกมาให้
สังคมได้รับรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานเรา แต่บางครั้งที่ท่านเสนอมาไม่ว่าจะ
เป็ น เรื่ องรถที่ ผ มเสนอแต่ ท่า นนายกฯก็เ ห็ นต่ างกั บผมมาตลอด ผมเห็ น รถพา
นักเรีย นหลายๆจังหวัดมาแข่งขันกีฬาขี่รถบัส คันใหญ่มาทั้งนั้น ทาไมเขาซื้อได้
ของเราซื้อไม่ได้ก็ถือว่ายังเจริญไม่เพียงพอ ผมอยากแนะนาให้คณะครูทุกท่านเห็น
ใจบ้าง บางครั้ง สท. ก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เท่าที่ควรแต่เมื่อ สท.ทุกท่านเข้ามาแล้ว
ก็อาสาเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนและหน่วยงานเทศบาลก็ควรทาตามคาพูดของ
เราบ้ า ง ฝากถึ ง ผอ.ส านั ก การศึ ก ษาท่ า นใหม่ ด้ ว ยว่ า ขอให้ ท่ า นพั ฒ นาส านั ก
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คาถามที่ถามมาคง
มีคาตอบแล้วในขั้นแปรญัตติ ทาไมถึงไม่มีการซื้อรถก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่า
ไม่ใช่คณะผู้บริหารไม่ให้ แต่เนื่อ งจากงบประมาณมีจากัดและต้องดูว่าสภาวะของ
ปีงบประมาณนี้เหมาะสมหรือยัง ทั้งๆที่โรงเรียนของเรามีการขยายพื้นที่และมี
นักเรียนเพิ่มขึ้น สาหรับเก้าอี้ อาคารสถานที่ที่จะให้นักเรียน การจัดการเรียน
การสอนอันไหนสาคัญกว่ากัน ความจริงแล้วเป็นเรื่องของสานั กการศึกษาที่เป็นผู้
พิจารณา หากซื้อรถแล้วลูกหลานของโรงเรียนเทศบาลสอบได้ที่ 1 ของจังหวัด
สอบเรียนต่อได้หรือกรณีที่เราให้ความรู้ ความสามารถ การดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน
ของพี่น้องประชาชนด้วยความรัก ความปรารถนาดีและเพิ่มความความรู้ให้เขา
เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ต้องเรียนว่าโรงเรียนเทศบาล 3 จากที่เคยมีนักเรียนแค่
300 - 400 คน ตอนนี้มี 700 คน โรงเรียนเทศบาล 4 จากที่เ คยมีนักเรียน
100 คน ตอนนี้มี 300 กว่าคน โรงเรียนเทศบาล 1 ไม่เคยต่ากว่า 1,000 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 ที่เปิดใหม่ก็มีประชาชนให้ความสาคัญเอาบุตรหลานมาเรียน
เป็นจานวนมาก การปรับปรุงอาคารสถานที่ การเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอนของนักเรียนก็มีความสาคัญเช่นเดียวกับเรื่องรถ แต่ที่ท่านกล่าวว่า
ทางคณะผู้บริหารไม่เคยสนับสนุนและไม่เคยให้รถที่เป็นส่วนกลางไปก็ไม่ใช่ คณะ
ครู ใ ช้ ร ถส่ ว นกลางของเทศบาลเป็ น ประจ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น รถของส านั ก
การศึกษา ขอใช้ประจาแต่เวลาจะเดินทางไปไหนก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป เช่น
ไปจ.ภูเก็ต เวลาไปเสร็จเขาก็รีบกลับมา ถ้าหากเช่ารถ การดูแลเอาใจใส่รถ การ
ตรวจสภาพ คนขับรถ การทาประกันชีวิต กับการที่เราทาเองซึ่งมีภาระต่างๆก็
เป็ น ข้อคิดที่ทางผู้ บริห ารร่ว มกันพิจารณาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
จะเอาความเก่ง ดี มีสุข หรือความสะดวกสบายให้กับนักเรียนก่อน ไม่ได้ปฏิเสธว่า
จะไม่ ใ ห้ แ ต่ ใ สภาวะของงบประมาณที่ จ ากั ด เราจะท าอย่ า งไร อั น ไหนควรท า
ก่อนหลังซึ่งทางเรามีคาตอบให้กับท่านสมาชิกในขั้นตอนการแปรญัตติครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปสานักการสาธารณสุขฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับ
ส านั ก การสาธารณสุ ข หน้ า 181 หมวดค่ า ใช้ ส อย ค่ า ถ่ า ยเอกสาร ตั้ ง ไ ว้
40,000 บาท งบลงทุน ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 1 เครื่อง ตั้งไว้
21,000 บาท ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 40,000 BTU 3 เครื่อง ตั้งไว้
153,600 บาท
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านบุญเส็งครับ ผมขอหารือกับท่านว่าในการอภิปราย
ให้ท่านอภิปรายยกตัวอย่างเฉพาะโครงการที่ท่านติดใจและอยากอภิปรายในวันนี้
ส่วนโครงการอื่นถ้าท่านติดใจก็สามารถไปซักถามถามในขั้นแปรญัตติ ผมว่าจะทา
ให้กระชับเวลามากขึ้นครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รับทราบครับ สาหรับเครื่องปรับอากาศทั้ง 4 เครื่อง ผมไม่
ทราบว่าจะเอาไปติดที่ไหน ผมจะพยายามพูดให้กระชับว่าสานักการสาธาธารณสุข
มีโครงการอะไรที่สาคัญ ในเมื่อท่านไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่รู้ว่าจะอภิปรายอย่างไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ท่านพูด ผมเพีย งแต่หารือกับท่านว่าเพื่อเป็น
การกระชั บเวลาท่ า นไม่ ต้ อ งอ่ า นทุก โครงการเพราะท่ านสามารถไปซั ก ถามใน
ขั้นตอนการแปรญัตติอยู่แล้ ว ให้ท่านอภิปรายเฉพาะโครงการที่ท่านติดใจและ
อยากสอบถามในที่ประชุมแห่งนี้เป็นตัวอย่างสัก 2 - 3 โครงการ เพราะที่ผ่านมา
ท่า นอ่า นทุก โครงการแล้ ว ท่ า นก็ ไ ม่ไ ด้ มี การอภิ ป รายเพิ่ม เติม อะไร ขอให้ ท่ า น
อภิปรายเฉพาะโครงการที่ท่านติดใจสัก 2 - 3 โครงการ ส่วนโครงการอื่นๆหาก
ท่านติดใจท่านสามารถซักถามกับผอ.กองฝุายในขั้นแปรญัตติได้อยู่แล้ว จะทาให้
กระชั บ เวลากับ สมาชิก ท่า นอื่ น ได้ มากขึ้ น เพราะขณะนี้เ วลา 17.00 น. แล้ ว
แต่หากท่านยืนยันที่จะอภิปรายแบบเดิมก็เป็นสิทธิของท่านครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าให้ผมพูดข้อที่ผมติดใจแล้วอภิปรายด้วยก็จะเสียเวลามาก
ขึ้นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมให้ยกตัวอย่างครับ สมมุติว่าถ้าสานักการสาธารณสุขมี 50
โครงการ ถ้าท่านอ่านทุกโครงการท่านก็บอกว่าจบและจะขอสงวนไว้ในขั้นแปร
ญัตติ ผมจึงหารือท่านว่าให้ท่านอภิปรายสัก 1 - 3 โครงการที่ท่านติดใจและอยาก
อภิปรายชี้แนะได้ ส่วนโครงการอื่นๆที่ท่านติดใจอีก 20 - 30 โครงการให้ ท่าน
สงวนไว้ในขั้นแปรญัตติเพราะท่านสามารถสอบถามผอ.กองฝุายในขั้นแปรญัตติได้
อยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่านให้เสียเวลาครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากอ่านให้จบครับ เวลาท่านไม่รับกระทู้ผมท่านยังไม่
อยากรับ เวลาผมอ่านผมก็มีสิทธิอ่านได้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรื่องกระทู้คนละเรื่องครับ ในเรื่องนี้ประธานสภาสามารถหารือได้
เพื่อทาให้การประชุมสภาดาเนินไปอย่างกระชับ แต่หากท่านยืนยันแบบเดิมก็สุด
แล้วแต่ท่านครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล โครงการต่างๆมีความสาคัญหมด เช่น ซื้อเครื่องปรับอากาศ
1 เครื่อง ขนาด 18,000 BTU จะเอาไปติดที่ไหน ไม่ใช่ว่าอยากซื้อราคาเท่านี้
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ขนาด 40,000 BTU ไม่ใช่น้อยครับ จะเอาไปติดที่ไหนก็ไ ม่ได้ระบุไว้ ส่วน
โครงการดูแลรักษาโรคสัตว์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เป็นของสถานพยาบาลปีหนึ่ง
ทาการฉัดวัคซีนบางครั้งก็ไม่ได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนที่เขามี
สัตว์เลี้ยงเขาเตรียมตัวไม่ทัน อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วค่อยไปฉีดวัน
หลั ง ไม่ใ ช่ ประกาศไปด้ ว ยฉี ด ไปด้ ว ย โครงการกาฬสิ น ธุ์ เมื อ งจัก รยาน ตั้ ง ไว้
30,000 บาท ท่านเอาไปทาอะไร ไปปั่นจักรยานให้ประชาชนในเขตเทศบาลดู
อยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น การต่อเติมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 200,000 บาท อยากฝาก
ในเรื่องความสะอาดและให้มีการปรับปรุงอาคารให้สวยงามยิ่งขึ้น งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรจากภายนอก ตั้งไว้ 240,000
บาท ข้ อ 2.2 โครงการชุ ม ชนปลอดถั ง ขยะ มี ทั้ ง ส่ ว นดี แ ละส่ ว นเสี ย เพราะ
ชาวบ้านหรือประชาชนที่สัญจรไปมาเขาถามว่าทาไมไม่มีถังขยะในชุมชนจะไปทิ้ง
ขยะที่ไหนเป็นส่วนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขให้ โครงการนี้ไม่เกิดความเดือดร้อนต่อพี่
น้องประชาชน ข้อ 2.3 โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้าและแหล่งน้าธรรมชาติ ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อเก็บวิเคราะห์น้าในกุดน้ากิน กุดยาง หนองไชยวาน ลาปาว
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 8 ตัวอย่าง จานวน 10 เดือน ท่านประธานสภาครับ
ท่านเคยไปดูสวนสาธารณะกุดน้ากินหรือไม่ การเฝูาระวังคุณภาพน้าได้ผลหรือไม่
ผมไปเดินออกกาลังกายที่นั่น แม้แต่เก็บขยะในน้าก็ยังไม่เก็บ การเปิดเครื่องฟอก
อากาศในน้าก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้าง น้าในกุดน้ากินเน่าเหม็นท่านตรวจแล้วท่านเคย
คิ ด หรื อ ไม่ ว่ า จะมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง อย่ า งไร ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งขี้ น ก เรื่ อ ง
สวนสาธารณะ ผมเห็นโครงการหนึ่งในเงินอุดหนุนเราจะรอเงินอุดหนุนใช่หรือไม่
จานวน 30 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ากิน ผมจะไป
สอบถามกับสานักการช่างต่อไป ถ้าเขาไม่ส่งเงินมาให้เราจะมีโอกาสปรับปรุงได้
ไหม ข้ อ 2.6 โครงการเลี้ ย งใส้ เดื อนดิน กิ นขยะ โครงการนี้ จะได้ ผ ลหรือ ไม่
อย่ า งไรก็ ไ ม่ ท ราบ ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท โครงการติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น ตั้ ง ไว้
50,000 บาท โครงการนี้คงไม่มีอะไรมาก โครงการกาจัดขยะพิษ ตั้งไว้ทุกปี
ปีละ 30,000 บาท โครงการอบรมกาจัดขยะพิษ ผมว่าทาปีเว้นปีก็ได้ เราจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับน่าจะดีกว่า ค่าตอบแทน การขุดลอกท่อระบายน้า
ตั้งไว้ 40,000 บาท อยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ข้อ 2.9 โครงการล้างทา
ความสะอาดตลาดเป็นค่าคลอรีน โซดาไฟ ตั้งไว้ 130,000 บาท ประชาชนเขา
ฝากมาว่าท่านประธานสภาเคยไปดูตลาดโต้รุ่งหรือไม่ เขาร้องเรียนมาว่าเวลาล้าง
เอาแค่น้าไปฉีดและปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น เขาอยากให้เราล้างทาความสะอาดให้ ด้วย
ตลาดเกษตรก็เช่นเดียวกัน ไม่มีการขุดลอกท่อระบายน้า รถดูดโคลนก็ มีไม่ใช้
ตลาดเกษตรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่ารถขยะชารุด ปล่อยให้ขยะเน่าเหม็นเขาก็
ร้องเรียน ผมกับท่านนพดลก็ออกไปดู รถขยะชารุดก็ควรหารถคันอื่นไปเสริมไม่ใช่
ปล่อยให้เน่าเหม็นอยู่อย่างนั้น ตลาดลาน 2 ก็เช่นเดียวกัน เวลาล้างตลาดก็ฉีดแค่
น้า คลอรีนหรือผงซักฟอกก็ไม่มี ไม่มีการกวาดล้างทาความสะอาด การจ้างเหมา
ทาความสะอาดชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท อยากให้กาชับว่า
การรับเหมานั้นให้ตรวจสอบดูแลขยะ ท่อระบายน้า และตัดหญ้าด้วย ผมไม่แน่ใจ
ว่าตอนนี้เรามี 36 ชุมชน หรือ 38 ชุมชน เพราะเห็นมีชุมชนใหม่ 2 ชุมชน คือ
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จะขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาในโอกาสต่อไป มีโครงการหนึ่งที่ผมเป็นห่วง
เพราะไม่เคยทามาก่อน คือ ข้อ 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้
ใหญ่ในเขตเมือง ตั้งไว้ 125,000 บาท ไม่เห็นจัดการโครงการนี้ให้กับชาวบ้าน
ส่วนมากจะเป็นต้นไม้เล็กๆ หน้า 205 โครงการบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้ง
ไว้ 1,500,000 บาท ท่านซ่อมแซมอะไร ผมเป็นห่วงงบประมาณนี้ หน้า 206
งบลงทุนจัดซื้อพัดลมโคจร 10 ตัว ที่ตลาดโต้รุ่ง ผมได้ฝากเรื่องพัดลมไว้ว่า ชารุด
ไปประมาณ 2 - 4 ตัว วันนี้ตั้งโครงการไว้ถึง 10 ตัว ไม่รู้ว่าท่านไปสารวจอย่างไร
ถึ ง 10 ตั ว หรื อ ไม่ ขอให้ ตั้ ง งบประมาณให้ เ หมาะสมด้ ว ย ในหมวดครุ ภั ณ ฑ์
การเกษตร ขอซื้ อเครื่ องพ่น หมอกควั น 1 เครื่ อง ตั้ งไว้ 85,000 บาท งาน
ครุ ภั ณฑ์ งานบ้านงานครั ว ขอซื้ อเครื่อ งตั ดหญ้ าชนิดข้ อแข็ง 4 เครื่ อง ตั้ งไว้
38,000 บาท ฝากไว้ด้ว ยว่าเครื่องตัดหญ้าซื้อทุกปีอยากให้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมด้วย ในส่วนแผนพัฒนาสี่ปีผมเห็นส านักการสาธารณสุขจะขอซื้อรถตู้
12 ที่นั่ง 1 คัน และรถขยะประมาณ 2 คัน ฝากท่านประธานสภาพิจารณาและขอ
นาข้อสงสัยไปซักถามในขั้นแปรญัตติต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายอุ ทิ ศ จ าเริ ญ สรรพ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ขอเพิ่มเติมเรื่องการเฝูาระวังน้าเสีย ปีที่ผ่านมาถ้าจาไม่ผิดใช้งบประมาณ 90,000
บาท และมีการเพิ่มงบประมาณขึ้นมาในปีนี้ ซึ่งเราจะต้องส่งน้าไปให้ ม.ขอนแก่น
ตรวจ ผมไม่ติดใจโครงการนี้แต่คิดว่าเป็นโครงการซ้าซ้อน และเข้าใจว่าท่าน
ผู้ บ ริ ห ารสั่ ง มาแต่เรามี วิธีการอื่นหรือไม่ที่จะท าให้ งบประมาณลดลง เช่น ส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรมในเรื่องการตรวจสอบน้าเสียและดาเนินการเองจะได้ทราบว่า
สาเหตุเกิดจากอะไร จะได้แก้ไขทันท่วงที งบประมาณที่เราใช้ไปนั้น ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขให้ดีขึ้น ยังมีปัญหาอยู่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับสานักการ
สาธารณสุ ข ผมขอตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งตลาดเกษตร ถื อ ว่ า เป็ น ตลาดที่ แ ย่ ม าก
โดยเฉพาะฤดูฝน วันนั้นมีพ่อค้าแม่ค้าที่มีบ้านแถวนั้น เขาบอกว่าตลาดเกษตร
สกปรกมาก มีกลิ่นเน่าเหม็น ผมได้เดินไปสารวจถนนทางเข้าตลาดเกษตร ท่าน
ประธานลองคิดดูว่าถ้าเราไปตลาดแล้วเห็นกองขยะเหม็นๆท่านอยากเข้าไปหรือไม่
ขนาดบริเวณหน้าตลาดเหม็นขนาดนี้ภ ายในตลาดจะขนาดไหน น้าในท่อก็เน่า
เหม็น ตลาดแต่ละลานก็สกปรก ของก็วางขายไม่เป็นระเบียบ ถ้าตลาดเราเอา
ขยะไปวางไว้หน้าทางเข้าตลาดจะพัฒนาตลาดได้ อย่างไร 2. การทาความสะอาด
ถนน ถนนบางสายเห็นมีการจ้างคนในชุมชนทาดูแล้วก็เห็นเขากวาดเฉพาะถนนแต่
หญ้ า ที่ ขึ้ น ตามข้ า งทางเขาไม่ ตั ด ผมไม่ ท ราบว่ า เขามี เ ครื่ อ งตั ด หญ้ า หรื อ ไม่
โดยเฉพาะตามฟุตบาทวัชพืชโตเร็วเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ผมเคยตั้งข้อสังเกตุว่า
ที่เราจ้างคนไปทาความสะอาดได้ให้นโยบายเขาหรือไม่ว่าให้ข้างถนนและตัดต้นไม้
ที่ขึ้นข้างทางด้วย ตอนนี้ก็มีประชาชนหลายคนร้องเรียนเข้ามาว่าต้นไม้ขึ้นไปบดบัง
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สาธารณสุขจะเป็นผู้ไปเก็บแต่บางทีเน่าแล้วถึงไปเก็บก็มี ตรงนั้นเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์มีพิษ ฝากให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยและผมขอสงวนในขั้นแปรญัตติเพื่อ ปรึกษา
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ส าหรั บ ส านักการสาธารณสุ ข ผมขอชมเชยเรื่องบ่อขยะ ผมเป็นสมาชิ กสภา
เทศบาลมาเกือบ 10 ปี บ่อขยะของเราไม่เคยมีปัญหา เขาทาได้อย่างไร สามารถ
ให้จังหวัดอื่นเขามาดูตัวอย่างของเราได้ บ่อขยะเรา 10 กว่าปีแล้วยังไม่เคยมี
ปัญหาเลยประชาชนก็ไ ม่มีปัญหา ผมขอชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพราะผมเห็นข่าว
จังหวัดอื่นปัญหาอันดับแรกเขาก็คือขยะ ทุกวันนี้เป็นขยะระดับชาติไปแล้ว แต่
ของเราผมขอชมเชยว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุด แต่ในเขตเทศบาลเราขยะเยอะ
มาก ทุกๆวันผมจะขี่รถรอบเมืองไปให้ อาหารสุนัขผมเห็นขยะตามข้างทางแถว
สนามกี ฬ า ถนนบายพาส วั ด ประชานิ ย ม ผมไม่ ไ ด้ โ ทษเทศบาลแต่ ผ มโทษ
ประชาชนที่ไม่มีจิตสานึก เอาขยะมาทิ้งข้างถนนได้อย่างไร บางครั้งถังขยะล้มผม
ก็ไปเก็บเพราะผมมีจิตสานึกผมทางานเทศบาล ตามคลองก็มีขยะเน่าเหม็นเต็มไป
หมดอยู่ในเขตเทศบาลแต่จะให้เทศบาลไปเก็บก็ไม่ได้เพราะเขาก็รู้ที่เก็บของเขาแต่
พี่น้องประชาชนเขาทิ้งไม่เป็นที่ บางครั้งผมได้มาขอปูายไปติดไว้ ผมฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังผอ.สานักการสาธารณสุขให้กากับดูแลเรื่องนี้ให้ดีด้วยเพราะมี
ปัญหาเป็นอย่างมาก หญ้าที่สูงจนท่วมหัวของผม ผมก็เคยบอกให้สานักการช่าง
เสนอจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ตั ด หญ้ า เข้ า มา เพราะคนไปตั ด เองคงท าไม่ ไ ด้ จ ะต้ อ งใช้
เครื่องยนต์ บางครั้งก็มีคนเอาสุนัข แมวไปปล่อยผมก็เก็บไปเลี้ยง บ่อขยะเราผม
ขอชมเชยคนที่ไปสร้างน่าจะเป็นท่านนายกฯสมศักดิ์ ร่มไทรทอง ที่ท่านไปซื้อที่ไว้
แล้วบ่อขยะเก่าเราก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไร ถ้าเป็นไปได้ที่ตรงนั้นสร้างโรงไฟฟูาก็คง
ดี เรื่องที่ 2 เรื่องสุนัข ตอนนี้ทางการเขาพยายามควบคุม ผมสงสารจริงๆเพราะ
ออกลูกหลานมาเยอะมาก ดีที่หลวงพ่อวัดประชานิยมท่านรักสัตว์ท่านจึงเลี้ยงไว้
จะให้เทศบาลไปแก้ไขก็คงแก้ไม่ได้เพราะจะจับแต่ละทีก็ยาก หากจะจับไปทาหมัน
ทางโรงพยาบาลของเราก็ทาได้แค่วันละ 2 ตัว เพราะจะต้องผ่าตัดใช้เงินประมาณ
1,000 บาท แต่สุนับของคนยากจนหรือแม้แต่ของผมก็คงไม่ได้ทาเพราะผมไม่มี
เงิน ยาคุมก็ไม่มีต้องขังไว้ที่บ้านผมเป็นห่วงอย่างยิ่ง ส่วนคนจรจัดตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
แตกต่างจากเมื่อก่อนครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ทุกข้อสงสัยที่ท่าน
สมาชิกสอบถามมาสามารถไปอธิบายได้ในขั้นตอนการแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปกองสวัสดิการสังคม มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับ
กองสวัสดิการฯ หน้า 192 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ข้อ 1.1
เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,000 บาท ข้อ 1.2 สมาคมคนตาบอด ตั้งไว้
20,000 บาท ข้ อ 1.3 เงินอุด หนุน โรงเรียนผู้ สู งอายุ ตั้งไว้ 100,000 บาท
สมาคมผู้สูงอายุคงอยู่ที่วัดกลาง ส่วนโรงเรียนผู้สูงอายุที่เขาขอมาท่านเคยสอบถาม
หรือไม่ว่าเขามีความประสงค์อย่างไร ผมอยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารด้วยว่าเมื่อมีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว การจัดตั้งโรงเรียนต่างๆเรา
ต้องขออนุญาตหรือไม่ การใช้คาว่าโรงเรียนผู้ สูงอายุมีการขออนุญาตจากทาง
เทศบาลหรือสาธารณสุขหรือหน่วยงานไปหรือไม่ ผมติดใจในเรื่องนี้ หมวดค่าใช้
สอย ข้อ 1.21 โครงการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้ 325,000 บาท ผมดู
แล้วเทศบาลเรามีผู้ติดยาเสพติดมากขนาดนี้เลยหรือครับ ผมไม่เคยเห็นหน่วยงาน
ไหนตั้งงบประมาณสูงขนาดนี้ ผมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติก็เช่นเดียวกัน มีการ
บ าบั ดฟื้น ฟูเขายั งไม่ตั้งงบประมาณสู งขนาดนี้ ถ้าเราดูผ่ านๆคงเป็นที่ส งสั ยว่ า
เทศบาลมีผู้ติดยาเสพติดมาก ข้อ 1.23 โครงการจุติสุขาวดี ตั้งไว้ 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่ออะไรรายละเอียดไม่ได้ระบุ หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่ผมพูดเมื่อสักครู่น่า จะเป็นของกองวิชาการ ผมว่างบประมาณนี้
ซ้าซ้อนกัน เทศบาลเราน่าจะจัดที่เดียวและส่งไปหลายๆหน่วยงาน ส่วนโครงการ
อื่นๆผมจะนาไปสอบถามในขั้นแปรญัตติต่อไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับกอง
สวัสดิการผมติดใจโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ผมเห็นรายละเอียดมีแค่โล่รางวัล
การมีโล่ทุกวันนี้สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนน้อยมากเพราะเทศบาลเราได้รางวัลใหญ่ๆ
มากมาย แต่สาหรับชุมชนถ้าเราอยากให้เขามีความรักความสามัคคีและสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน ทาไมเราไม่มีรางวัล ให้เขาบ้าง ผมไม่ทราบว่าจะขัด
กับระเบียบหรือไม่ แต่ถ้าเรามีรางวัลให้เขาก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
และคณะกรรมการเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนเขา ผมก็ไม่ทราบว่า
ถ้ า เอาเงิ น นี้ ม าแบ่ ง จ่ า ยเป็ น ค่ า รางวั ล ให้ เ ขาจะผิ ด ระเบี ย บหรื อ ไม่ เรื่ อ งที่ 2
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ตอนนี้แต่ละชุมชนมี การจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัวขึ้น และผมทราบว่าแต่ละศูนย์ก็ขอรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวเป็น
สิ่งที่ดี เราตั้งงบไว้ 50,000 บาท เพื่อช่ว ยกันหรืออย่างไร การทาโครงการ
เกี่ยวกับครอบครัว ถ้าเราทาไปแล้วหยุดมันจะไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน เราควรจะทา
ให้ครบปี ปีต่อมาหากพัฒนาก็ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจะดีกว่าไหม และโครงการที่
3 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้
เลื อ กตั้ง ปี นี้ไม่ ทราบว่ าทางรัฐ บาลเขาอนุ ญาตให้ เ ลื อกตั้ง ได้ห รือยั ง ที่เราตั้ ง
งบประมาณไว้ 100,000 บาท เพียงพอหรือไม่คงได้สอบถามในขั้นตอนการแปร
ญัตติครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายพอสมควร
แล้ว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ หากไม่มีข้อชี้แจงต่อไปสานักการช่าง
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับ
สานักการช่าง หน้า 193 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย เห็นมีการจ้างเหมาบุคลากร
บ ารุ งเครื่ องจัก รกล 2 คน 1 ปี รวม 240,000 บาท จ้างเหมาปรับภูมิทัศ น์
สวนสาธารณะ 10 คน อยากฝากว่าการทาความสะอาดสวนสาธารณะกุดน้ากินยัง
ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะลานเดิน ลานวิ่งเราก็ต้องดูแลด้วย การจ้างเหมาทั้ง 10 คน
ใช้งบประมาณถึง 1,200,000 บาท ค่าจ้างเหมาระบบสาธารณูปโภค 3 คน ตั้งไว้
360,000 บาท รวมทั้งหมดมีการจ้างเหมา 17 คน ผมเป็นห่วงในงบประมาณนี้
ค่าบารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รถสานักการช่าง ตั้งไว้ทุกปีปีละ 350,000 บาท แต่
รถก็ ยั ง เก่ า ไม่ มี ก ารพั ฒ นา ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ซ่ อ มแซมฟุ ต บาท ปี นี้ ตั้ ง ไว้
3,000,000 บาท ผมเป็นห่วงว่าไม่เห็นมีการซ่อมแซมเลยท่านจะใช้ซ่อมแซม
ตรงไหนบ้าง มีการตั้งค่าไฟฟูา 1,500,000 บาท น้าประปา ตั้งไว้ 100,000
บาท ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท ผมว่าจะซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานที่ผ่านมาหรือไม่ ปีนี้มีการซื้อรถเอนกประสงค์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์
เบนซิล 1 คัน ตั้งไว้ 415,000 บาท ซื้อรถบดถนนเดินตาม ตั้งไว้ 230,000
บาท ผมอยากทราบว่าในการซื้อรถเอนกประสงค์ชนิด 4 ล้อ ในหมวดลงทุนทาไม
ท่านไม่ซื้อรถดีเซล เพราะมีข้อกาหนดว่าอาจใช้เครื่องไปติดแก๊ส LPG จะทาให้
เสียค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษามากขึ้นอีก เพราะการใช้แก๊สจะทาให้ เครื่องยนต์
สึ ก หรอ ถ้ า เราซื้ อ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลก็ จ ะไม่ มี ปั ญ หา ผมไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ซื้ อ รถ
เครื่องยนต์เบนซิน ผมไม่ทราบว่าตั้งงบประมาณนี้เข้ามาได้อย่างไร หน้า 197
หมวดครุภัณฑ์ภาคสนาม ขอซื้อเต้นท์ 15 หลัง ผมเคยบอกท่านผอ.สานักการช่าง
อยู่ว่าให้ขอปีละ 10 หลัง 4 ปี ก็ได้ 40 หลัง ตอนนี้เต้นท์ของเราโครงเหล็กยัง
ใช้ได้ ทาไมไม่ซื้อผ้าใบสัก 10 หลัง เพราะผ้าใบเราชารุดเสียหายหลายอัน อยาก
ให้มีการจัดซื้อทุกปี ปีนี้ท่านขอซื้อ เต้นท์เข้ามา 15 หลัง แต่ไม่มีการขอซื้อผ้าใบ
เพิ่มเติมก็อยากให้มีเข้ามาด้ว ยเพราะโครงเหล็กของเรายังสามารถใช้งานได้อยู่
และในแผนพัฒนาสี่ปีทาไมปี 2562 ตั้งไว้ถึง 25 หลัง ทาไมไม่ตั้งปีละ 10 หลัง
ท่านตั้งงบไว้ในปี 2562 จานวน 25 หลังแต่ขอซื้อจริงๆแค่ 15 หลัง ฝากให้ ดูใน
แผนพัฒนาและแผนจัดซื้อในมีความสอดคล้องกันด้วย อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ การสนับสนุนชดเชยการขยายเขตประปาและไฟฟูา ผมเป็ น
ห่วงว่าทุกปีเราตั้งขยายเขตประปาและไฟฟูา ปีละ 500,000 บาท ใน 10 ปี
ที่ผ่านมา ค่าน้าประปาและค่าไฟฟูาก็อย่างละ 5,000,000 บาท เราสามารถเอา
เงินส่วนนี้ไปใช้ส่วนอื่นได้แต่ต้องให้ผู้บริหารประสานความร่วมมือไปยังประปาและ
ไฟฟูาว่าในการขอขยายเขตเราจะให้เขาขอปฏิบัติการมาเลยได้ไหม ซึ่งเราจะตั้งงบ
ส่วนนี้เพื่อสนับสนุนไว้เพียงส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุน บางจุดที่เข้าไม่ถึงและจะต้อง
ขยายเขตตั้งไว้ทุกปีและหมดทุกปี อยากให้ใช้งบประมาณนี้ให้น้อยลง ในส่ วนงบ
ลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 2 เครื่อง แบบข้อ
แข็ง 3 เครื่อง รวม 5 เครื่อง ซื้อทุกปีฝากให้พิจารณาด้วยว่าเราสามารถซ่อมได้
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ในหมวดครุ ภั ณ ฑ์ ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ 1 เครื่ อ ง ตั้ ง ไว้ 32,000 บาท
ซื้อเครื่ องพิมพ์ 2 เครื่อง ตั้งไว้ 52,000 บาท และมีเครื่อ งพิมพ์ อีก 1 เครื่อ ง
รายการที่ 3 , 4 จานวน 7,900 บาท ทาไมไม่ขอซื้อรายการเดียว 2 เครื่อง
ฝากให้ตรวจสอบดูด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 230 - 231
งบประมาณปี 2561 ตั้งไว้ 17 ล้ านบาทเศษ ประมาณ 23 โครงการ แต่ปี
2562 ตั้ง ไว้ 25 โครงการ เป็ นเงิน 27,873,000 บาท ผมขอยกตั ว อย่า ง
โครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างทางระบายน้าถนนหน้าสานักงาน ปปช. ชุมชน
วัดปุาทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 1,254 เมตร ตั้งไว้ 4,860,000 บาท ผมคิดว่า
โครงการนี้ยังไม่มีความจาเป็นเพราะที่ตรงนั้นมีแต่สานักงานสหกรณ์ยางพาราและ
สานักงาน ปปช. หากเราทาตามงบประมาณนี้ จะเกิดความเจริญให้กับสานักงาน
ปปช.แต่ยังไม่เห็นว่าจะมีการขยายความเจริญได้อย่างไรเพราะมีแค่ 2 หน่วยงาน
ผมสารวจโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วชุมชนดงปอได้ 3 โครงการ วัดปุาทุ่งศรีเมือง 3
โครงการ หั วโนนโก 3 โครงการ บุญกว้าง 1 โครงการ ทุ่งศรีเมืองพัฒนา 3
โครงการ สุขสบายใจ 2 โครงการ สงเปลือยนอก 1 โครงการ คุ้มห้วย 1 โครงการ
หนองไชยวาน 1 โครงการ ท่าสินค้า 1 โครงการ กุดยางสามัคคี 2 โครงการ ซอย
น้าทิพย์ 1 โครงการ วัดสว่าง 1 โครงการ ทั้ง 13 ชุมชน รวม 25 โครงการ
ซึ่งชุมชนต่างๆที่ท่านไม่ได้ให้ความสนใจ ทาแผนกับเขา 36 ชุมชน หายไปไหน
20 ชุ มชน ท่า นไม่ ดูแ ลเขาเลย ถือ ว่ าเป็น โครงการเล็ ก น้อ ยก็ น่า จะให้ เ ขาได้
ไม่อย่างนั้นจะให้เขาไปทาแผนทุกปีทาไม ชุมชนเขาฝากมาไม่ทราบว่าวันนี้ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือไม่ เพราะเสียงตามสายเทศบาลเราลงทุนไป 2
ล้ า นกว่ า บาท ประชาชนในเขตเทศบาลเขาก็ อ ยากรั บ ฟั ง อยากฝากท่ า น
ประธานสภาให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายทุกครั้งที่มีการประชุมสภา สาหรับ
สานักการช่างมีเพียงเท่านี้และผมจะขอสงวนคาแปรญัตติในโอกาสต่อไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
สาหรับสานักการช่าง ผมได้สอบถามในส่วนที่สงสัยกับผอ.สานักการช่างแล้ว และ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและยังมีเพื่อนสมาชิกรอสอบถามในวาระอื่นๆ ผมจึงขอ
สงวนไว้ไปสอบถามในขั้นตอนการแปรญัตติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียดต่างๆผมขอสอบถามในขั้นตอนการแปรญัตติเช่นเดียวกับท่านกมลพันธุ์
แต่ผมขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผอ.สานักการช่างว่า เมื่อสักครู่ก็มี คนโทร
มาสอบถามผมว่าตรงซอยคาราบาวเทศบาลไปขุดท่อไว้เป็นเดือนแล้วแต่ไม่ไปถมให้
เขาสักที ผมไปถามคนที่ไปขุดเขาก็บอกว่าดินเหลวถมไม่ได้ ผมก็ไปบอกชาวบ้าน
ตามนั้นแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ ผมคิดว่าใช้ดินแค่ 2 รถ แต่ความจริงใช้
ประมาณ 30 รถ ท่านชูศักดิ์ ชัยสิทธิ์ เขาโทรมาหาผม ผมขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผอ.สานักการช่างให้เข้าไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับ ทราบเพราะเขาโทรมา
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30 รถ ฝากผอ.สานักการช่างด้วย เรื่องที่ 2 เรื่องรถบรรทุก 6 ล้อ ผมสงสารเขา
ใช้งานมาตั้งแต่สมัยท่านนายกฯสมศักดิ์ ร่มไทรทอง วันนั้ นผมขึ้นไปนั่งเอาไปลาก
รถเก๋งผมดูแล้วน่าจะเปลี่ยนให้เขา เขาใช้งานทุกวันและใช้งานมานานแล้ว ซ่อม
แล้ ว ซ่ อ มอี ก ผมก็ เ ห็ น ใจอยากให้ ผ อ.ส านั ก การช่ า งท าเรื่ อ งเข้ า มา เรื่ อ งที่ 3
ท่อระบายน้าชุมชนซอยน้าทิพย์ ท่านประธานคงจาได้ว่าเมื่อปีที่แล้วท่านเดินมาหา
ผมว่าได้ท่อระบายน้าแล้วแต่ปีนี้จะหมดงบประมาณแล้วยังไม่ไปทาให้ มีชาวบ้าน
บางคนไปหาผมและจะให้ผมพาไปหาศูนย์ดารงธรรม , ปปช. หรือ ทหาร เพื่อไปขอ
ความเป็ น ธรรม เขารู้ว่า เป็ นเพราะอะไรที่ เทศบาลไม่ทาให้ เขา น่า อายจริ ง ๆ
ที่อื่นๆเขาขอทีหลังก็ยังได้ก่อน ถามกองช่างท่านก็ บอกว่าหาผู้รับเหมาอยู่ เมื่อมี
ความจาเป็นผมก็ต้องพาเขาไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทหาร ผมทาเพื่อพี่
น้องประชาชน ไม่ได้ทาเพื่อตัวเอง ไม่ได้มีอคติกับใครเราทาตามหน้าที่ครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ หากไม่มีข้อชี้แจงต่อไปสถานธนานุบาล มีท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาหรับ
สถานธนานุบาล ผมอยากฝากท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารว่าการจาหน่าย
ทรัพย์หลุดจานาผมได้ไปร่วมการประมูลซึ่งจัดในวันเสาร์แรกของเดือนที่แล้วและ
เดือนถัดไป ผมตั้งข้อสังเกตว่าทองที่หลุดจานาแล้วมีการซื้อคืนได้หรือไม่ วันนั้น
ผู้จัดการบอกว่าซื้อคืนได้ จึงอยากถามว่า จะต้องเป็นอานาจของนายกฯหรือไม่
เพราะทรัพย์หลุดจานาไปแล้วและกาลังจะมีการประมูล ผู้จัดการบอกว่าเจ้าของ
เขาจะมาซื้อคืนในวันที่มีการประมูล จะมาขอซื้อได้หรือครับ ผมคิดว่าไม่ได้แต่
ผู้จัดการบอกว่าได้ผมก็ไม่แน่ใจ และของหลุดจานาก็อยากให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ไว้ สมมุติมี 10 รายการ ผมดูวันนั้นมีแค่ 3 - 5 รายการ ผมก็สงสัยว่าทาไมไม่
ตรงตามประกาศ อยากฝากท่านประธานสภาฝากไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าในการ
ซื้อทรัพย์หลุดหรือซื้อทองคืน วันที่มีการประมูลผู้ที่มาจานาน่าจะขอซื้อ คืนไม่ได้
น่าจะให้ผู้อื่นทีป่ ระมูลใครให้ราคาสูงก็ให้คนนั้น ซึ่งหลังจากวันศุกร์ผมไม่ว่าถ้าจะซื้อ
คืนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์จะมาซื้อคืนผมติดใจว่าจะทาได้อย่างไร ผมคุยกับผู้จัดการใน
เรื่องนี้ท่านก็บอกเองว่า 1. ต้องรอราคาทองแท่งจากจังหวัดขอนแก่นก่อน ผมจึง
คิดว่าเมื่อจะประมูลแล้วจะรอทาไม ต้องรอราคาก่อนเพราะราคาขึ้นลงแต่ละวันไม่
เหมือนกัน ทาไมไม่เอาราคาเมื่อวานแล้วนามาประมูลเลย ท่านก็บอกให้รอจนถึง
เวลา 10.00 น. ก็ยังไม่ได้เริ่มทาการประมูลอยากสอบถามท่านประธานสภาใน
เรื่องนี้ครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นผู้ชี้แจงครับ
นายสมบัติ สันคา ผจก.สถานธนานุบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสมบัติ สันคา ผจก.สถานธนานุ บาล เรื่องการจาหน่า ยทรัพย์หลุด
กรณีทรัพย์จานาที่หลุดไปแล้วเราเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์มาซื้อคืนได้โดยการ
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และจะมีใบนัดว่าทรัพย์หลุดในเดือนนั้นจะต้องขายวันเสาร์แรกของทุกเดือนจะขาย
ก่อนไม่ได้ และการที่ต้องรอราคาทองเพราะคือกฏระเบียบของเขา จะต้องรอ
ราคาทอง ณ วันนั้นก่อนเพื่อนาราคามาตีขายทอดตลาด การขายทอดตลาดไม่ใช่
ขายเป็นกอง เพราะทองคาเป็นทรัพย์ที่ราคาสูงและเป็นกลุ่ มเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
ต่อทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผม ทรัพย์หลุดจานาทุกชิ้นไม่ว่าจะ
เป็นโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ ที่หลุดมานั้นเหลือจากเจ้าของทรัพย์ที่
เขาไปขอซื้อถึงจะนามาจาหน่ายได้ เรามีใบนัดในระยะเวลา09.00 น.- 10.00 น.
ถ้าเขาไม่มาเราถึงจะขายทอดตลาดได้ หากขายก่อนเขาสามารถฟูองร้องได้เพราะ
เขาทาเรื่องซื้อคืนไว้แล้วตามระเบียบ ยกตัวอย่าง ของ 10 ชิ้น ราคา 50,000
บาท ถ้าวันนั้นผมขายไม่ได้เลยผมก็ต้องเอางบส่วนตัวของผมเข้าหลวง 50,000
บาท และของที่เหลือขายให้ใครของนั้นผมต้องรับผิดชอบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อ ชาติ ฆารไสว สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งกาฬสิ นธุ์ ส าหรั บ
สถานธนานุบาล ผมมีข้อสงสัยหลายเรื่องแต่จะนาไปสอบถามในขั้นตอนการแปร
ญัตติ ผมขอสงวนคาแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติทั้งฉบับครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายครบทุกสานัก/กองฝุายแล้ว และคณะ
ผู้บ ริ ห ารรวมถึงพนักงานเทศบาลผู้ รับผิ ดชอบได้ชี้แจงครบแล้ ว ถือว่าได้มีการ
อภิ ป รายพอสมควรแล้ ว ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ในวาระที่ 1 ขั้ น รั บ หลั ก การ
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจานวน
17 ท่าน) 17 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดไม่เ ห็นชอบ กรุณายกมือ - ไม่มี (งดออกเสียง ) - ไม่มี - ถือว่าท่านสมาชิกได้รับหลักการในวาระที่ 1 ต่อไปเป็น
การเลื อกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายในการ
เลือกให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้ว ย
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 105
ภายใต้ข้ อบั งคั บข้ อ 103 และข้อ 104 (2) (3) สภาท้ องถิ่น มีอ านาจเลื อ ก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและข้อ
107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว แต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้อ งมีผู้ รับรอง การเสนอชื่อให้ เสนอได้โ ดยไม่ จากัดจานวน เว้นแต่ ที่
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้ นาวิธีการเลื อกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ข้อ 12 ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกตาม
ข้อ 8 คือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิ ทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
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งบประมาณรายจ่าย การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขีย นชื่อตัว และชื่อสกุล ของผู้ ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ ว ให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีกให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันและให้ประธานที่ประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกคงเข้าใจวิธีการเลือกแล้ว ต่อไปผมขอถามท่านสมาชิก
ว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจานวนกี่คน ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอ เชิญท่านกานต์ ฆารไสวครับ
นายกานต์ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกานต์ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
จานวน 7 ท่าน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลือกจานวน 7 คน ต่อไปผม
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การ
เสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวน เว้น แต่ที่ประชุมเห็นเป็นอย่างอื่น
ผมขอหารื อ กั บ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะเสนอเท่ า จ านวน หรื อ ไม่ จ ากั ด จ านวนครั บ
ขอเรียนเชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ า น กระผมนายต่ อ ชาติ ฆารไสว สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ขอเสนอเท่าจานวน คือ 7 ท่าน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 คน
เชิญ ท่านกานต์ ฆารไสวครับ
นายกานต์ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกานต์ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
เสนอทั้ง 7 ท่านในครั้งเดียว 1. ท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ให้เสนอได้ทีละคน แต่เสนอจานวน 7 ท่านและผู้รับรองจะต้องไม่
ซ้ากันตามระเบียบครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองจะต้องซ้ากันครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานถามว่าจะเสนอคราว
เดียว
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่ใช่คราวเดียวครับ ในระเบียบการประชุมเขาให้เสนอชื่อได้ไม่
จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงถามว่าที่ประชุมจะเห็นเป็น
อย่างอื่นหรื อไม่ที่เราจะเสนอเพียง 7 ท่าน เราไม่ได้เสนอแบบไม่จากัดจานวน
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็ นควรเสนอเท่าจานวน คือ 7 ท่าน แต่ในระเบียบเขาไม่ได้
ยกเว้นว่าท่านจะรับรองได้ครั้งเดียว หรือเสนอรวดเดียว เขาให้เสนอทีละครั้งรวม
7 คน โดยยึดตามระเบียบวาระการประชุมข้อ 12 และข้อ 8 เขาให้เสนอได้ทีละ
1 คน แต่เสนอได้ไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงถาม
ว่าทีป่ ระชุมจะเสนอเท่าจานวนหรือไม่จากัดจานวน ซึ่งถ้าเสนอไม่จากัดจานวนเรา
ก็ต้องเลือกให้เหลือเพียง 7 คน ในการเสนอจะเสนอรวดเดียวไม่ได้เพราะต้องมี
ผู้รับรองท่านละ 2 คน เจตนารมณ์ของกฎหมายเขาได้บอกว่าผู้รับรอง รับรองได้
คนเดียวและครั้งเดียว ในการประชุมทุกครั้งท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่ามีการ
เสนอทีละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรอง 2 คน สมมุติท่านกานต์เสนอตนเอง มีผู้รับรอง 2
คน คือ ท่านสิทธิภรณ์ และท่านนพดล ต่อไปท่า นธนัทเสนอท่านต่อชาติก็ต้องมี
ผู้รั บรอง 2 คน ที่ไม่ซ้ากัน ตามระเบียบฯ จะเสนอรวดเดียวทั้ง 7 คนไม่ได้ครับ
เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อ
สักครู่ผมได้ยินท่านประธานสภาถามท่านต่อชาติว่าท่านจะเสนอรวดเดียวจานวนกี่
คน ท่านต่อชาติบอกว่า 7 คน พอเสนอ 7 คน ท่านก็ขอมติ และท่านก็บอกว่าจะ
เสนอรวดเดียวทั้ง 7 ท่าน เมื่อสักครู่ท่านพูดไปแล้ว และตอนนี้บอกว่ าให้เสนอที
ละคน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่ใช่ครับ ถ้าผมพูดอย่างนั้นแสดงว่าผมพูดผิด ตามระเบียบจะเสนอ
ได้ทีละ 1 คน และเสนอได้จานวน 7 ท่าน ถ้าท่านเสนอไม่จากัดจานวน เราต้อง
คัดเลือกให้เท่าจานวนคือ 7 คน เมื่อเราเสนอเท่าจานวน 7 คน เราก็ไม่ต้อง
เลือกครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านประธานสภาถามใหม่อีกครั้งครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ได้ครับ ที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติฯ 7 คน

นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข้าใจแล้วว่าเราตกลงเอาคณะกรรมการ 7 คน แต่ผมติดใจที่
ท่านประธานให้เสนอรวดเดียว 7 คน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขออธิบายใหม่ว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติจานวน 7 คน ซึ่งในระเบียบเขากาหนดว่าให้สมาชิกเสนอได้ไม่จากัด
จานวน เว้นแต่เสนอเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่จากัดจานวนท่านอาจเสนอ 9 - 10 คน
ได้ แต่เกิน 7 คน ท่านต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 7 คน ผมจึงถามต่อว่าเว้นแต่ที่
ประชุมเห็นเป็นอย่างอื่น นั่นคือ ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอชื่อเพียง 7 คน และ
ขั้นตอนการเสนอชื่อเมื่อท่านสมาชิกเสนอชื่อ ผู้รับรอง สามารถรับรองได้เพียงคน
เดียว เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอหารือว่าขอให้ท่านประธานสภาถามใหม่ เพราะผม
สับสน ท่านประธานสภาบอกว่าการเสนอชื่อแต่ละท่าน จะต้องมีผู้รับรอง 2 คน
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หรือไม่
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ถูกต้องครับ เช่น ถ้าท่านรับรองใครแล้วถือว่าท่านหมดสิทธิในการ
รั บ รองสมาชิ กท่ านอื่น แต่ค นอื่ น สามารถเสนอท่ านได้ ค รับ เชิ ญ ท่า นต่ อชาติ
ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอในกรณีที่ให้สภาได้เสนอชื่อกรรมการร่างเทศบัญญัติ
7 คนในคราวเดียว โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มันจะเป็นการยกเว้นกฎหมายเพราะกฏหมายเขาระบุไว้ชัดเจนแล้ว

นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ผมพูดในกรณีที่ประชุมเห็นเป็นอย่างอื่นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมเห็นเป็นอย่างอื่น คือ ที่ประชุมเสนอไม่จากัดจานวนครับ
ให้ ท่า นอ่า นให้ เ ชื่อมโยงกัน เขาพูดในกรณี เสนอชื่อจ ากัด จานวนหรื อไม่ จากั ด
จานวนครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าผมจาไม่ผิดการประชุมที่ผ่านมา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เราไม่เคยทาแบบนั้นครับ เราถือปฏิบัติสมาชิกรับรองได้เพียงท่านเดียว

นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาครับ ผมขอให้ท่านเริ่มต้นใหม่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ได้ครับ เชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายกฤษฎา เวี ย งวะลั ย สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ เท่าที่เพื่อนสมาชิกพูดกันเราเข้าใจว่าตอนนี้สภาของเรามีสมาชิกเหลือแค่
17 คน จาก 18 คน และกระผมเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยซึ่งเพื่อสมาชิกอีกฝั่งซึ่ง
เป็นเสียงข้างมากอีก 9 คน อาจไม่สบายใจว่าตัวเอง
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง ขณะนี้อยู่ในวาระที่เรากาลัง
จะเลือกกรรมการแปรญัตติไม่ควรอภิปรายเรื่องเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อย
ท่านอาจคุ้นเคยในการเป็นเสียงข้างมาก สมัยที่ผมเป็นเสียงข้างน้อยผมยังไม่เคย
อภิปรายในเรื่องนี้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตให้ท่านกฤษฎาพูดเพื่อเป็นการหารือครับ

นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล ขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยครับ ผมทราบว่า 7 คน ที่เลือกมา
อาจเป็นใครก็ได้ถ้าฝั่งผู้เสนอไม่เพียงพอบอกผมก็ได้ ผมจะยกมือให้ทั้ง 7 คนเพื่อ
ความปรองดองครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คงจะเริ่มดาเนินการได้ครับ เชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยครับ

นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายกฤษฎา เวี ย งวะลั ย สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ผมขอเสนอท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่า นต่อ ชาติ ฆารไสว เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน 1 ท่าน) 1 เสียง
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นายกานต์ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 2 ผมขอเสนอท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น

นายกานต์
นายโฆษิต

นายกานต์
นายโฆษิต

นายกานต์
นายโฆษิต

นายกานต์
นายโฆษิต

นายกานต์
นายโฆษิต

อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน
1 ท่าน) 1 เสียง
ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 3 ผมขอเสนอท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน
1 ท่าน) 1 เสียง
ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 4 ผมขอเสนอท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน
1 ท่าน) 1 เสียง
ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 5 ผมขอเสนอท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน
1 ท่าน) 1 เสียง
ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 6 ผมขอเสนอท่านนพดล แก้วพูลครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อีก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมขอถามมติ ที่ ประชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านนพดล แก้วพูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
จานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน 1 ท่าน) 1 เสียง
ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ 7 ผมขอเสนอท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่นครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อีก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมขอถามมติ ที่ ประชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (งดออกเสียงจานวน
1 ท่าน) 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมได้เลือกทั้ง 7 ท่าน คือ 1. ท่านต่อชาติ ฆารไสว
2. ท่ า นบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ 3. ท่ า นกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ 4. ท่ า นอุ ทิ ศ
จ าเริ ญ สรรพ์ 5. ท่ า นสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ 6. ท่ า นนพดล แก้ ว พู ล
7. ท่ า นสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
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การประชุมสภาเทศบาล ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้น ๆ กันเอง ซึ่งต่อไปทางเลขานุการจะได้ประสานคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการต่อไป เมื่อได้คณะกรรมการ
แปรญัตติครบตามจานวนแล้ว ต่อไปจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้กับคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ต่อไปผมขอปรึกษาที่ประชุมจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติตอ่ คณะกรรมการการแปรญัตติกว่ี นั ขอเรียนเชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 –
วันที่ 10 กันยายน 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติ 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 – วันที่ 10 กันยายน
2561 ต่อไปผมขอนัดประชุม ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขั้นแปรญัตติและ
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ซึ่งกาหนดสมัยประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561 จะครบกาหนดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผมจะทาหนังสือ
ขออนุญาตขยายเวลาต่อท่านผู้ว่าราชการอีก 15 วัน ไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน
2561 ผมจึงขอนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน
2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อเช้า
ที่กระผมได้ส่งหนังสือให้ท่านประธานสภาเพราะมีความจาเป็นที่ต้องนาเรื่องนี้เข้าสู่
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ได้มีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2 ท่าน
โพสเฟสบุ๊ค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผมขออนุญาตอ่านข้อความโดยระบุว่า
วัน นี้ป ระชุมสภาเทศบาล มีว าระส าคัญคือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีเหตุจาเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาเพราะ
มีสมาชิกสภาเทศบาลลากิจ ลาปุวย โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 9 คน ที่ประชุมไม่
ครบองค์ ป ระชุ ม ท าให้ ก ารพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ล่ า ช้ า อาจท าให้ ก าร
บริ ห ารงาน การบริ ก ารพี่ น้ อ งประชาชนเกิ ด ความไม่ ส ะดวกและล่ า ช้ า ตา ม
ระยะเวลา ผมอยากให้ท่านประธานซึ่งเป็นประมุขของฝุายนิติบัญญัติได้พิจารณา
เรื่ อ งนี้ ผมอยากสอบถามท่ า นประธานสภาผ่ า นไปยั ง สมาชิ ก สภาทั้ ง 2 ท่ า น
ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ 1. ท่านอาคม สาราญเนตร 2. ท่านกฤษฎา เวียงวะลัย
ถึ ง แม้ ก ารโพสข้ อ ความทางเฟสบุ๊ ค เป็ น สิ ท ธิ ส่ ว นตั ว ของท่ า นแต่ มั น มี ผ ลท าให้
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ในความคิดเห็นนั้นแต่อยากถามท่านสมาชิกทั้ง 2 ท่านว่าการโพสข้อความดังกล่าว
มีเจตนาอย่างไร การที่ประชุมสภาต้องเลื่อนออกไปทาให้การบริหารงานและการ
บริการพี่น้องประชาชนเกิดความไม่สะดวกหรือล่าช้าได้อย่างไร ท่านสมาชิกทั้ง 2
ท่า นเราอยู่ด้ ว ยกัน มาหลายสมั ย ท่ า นก็ รู้ ว่ าการพิจ ารณาร่ างเทศบั ญ ญั ติไ ม่ ไ ด้
เกี่ย วกับการบริหารงาน การที่ท่านพูดว่าทาให้การทางานไม่สะดวกและล่ าช้า
ออกไปผมว่าไม่เกี่ยวกัน แต่การพูดในลักษณะนี้ทาให้สมาชิกผู้ ที่ไม่มาประชุมในวัน
นั้น ด้วยกิจธุระส่วนตัวหรือการลาปุวยซึ่งเป็นสิทธิที่ชอบธรรมและสามารถทาได้
ผมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เมื่อโพสออกไป
และมีคนมาแสดงความคิดเห็ น บางคนก็ไม่ เข้าใจและแสดงความคิดเห็ นแบบ
เสียหาย ไม่ใช่เสียแค่สมาชิกแต่เสื่อมเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาเทศบาล
แห่งนี้ ผมอยากให้ท่านประธานช่วยดู ผมเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น เรา
เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนผมเคารพหมด ไม่ได้อยากที่จะเอาผิดแต่เจตนาของ
เพื่อนสมาชิกในการโพสข้อความแบบทิ้งระเบิดให้ คนอื่นพูดแล้วตัวเองวิ่งหนี ส ม
ประโยชน์ตัวเองแล้วหรือครับ ข้อความเหมือนกันทั้ง 2 ท่าน ลอกกันมาหรือมีใคร
เขียนให้ก็ไม่ทราบแต่เกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่ง ผมคุยกับเพื่อนสมาชิกหลายคน
ว่าอยู่ด้วยกันมา สมาชิกเทศบาลผมอาจไม่ได้เห็นคล้อยตามกับทางผู้บริหารทุก
เรื่องแต่ผมก็ไม่เคยที่จะทาให้เทศบาลและสภาเทศบาลเสื่อมเสีย เมื่อเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ ขึ้ น ผมอยากให้ ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้ ช่ ว ยกั น พิ จ ารณา สุ ด แล้ ว แต่ ท่ า น
ประธานสภาซึ่ ง ผมหวั ง เป็ น ที่ พึ่ ง ว่ า ท่ า นประธานสภาจะให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ
สมาชิกสภา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านต่อชาติ ฆารไสวได้นาเสนอและพาดพิงไปถึงท่านอาคม
สาราญเนตรและท่านกฤษฎา เวียงวะลัย ขอเชิญท่านอาคม สาราญเนตรได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ
นายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้มีการนัดประชุมครั้งแรก
และเกิดเหตุไม่ได้มีการประชุมเนื่องจากมีส มาชิกสภาเทศบาลลากิจและลาปุว ย
พร้อมกันทั้ง 9 ท่าน ทาให้ไม่ครบองค์ประชุมและไม่สามารถเปิดการประชุมสภา
เทศบาลได้ ซึ่ ง ในวั น นั้ น ก็ มี ว าระเร่ ง ด่ ว น คื อ การพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจากที่ท่านสมาชิกได้
อภิปรายว่าเกิดความเสียหายอย่างไร ส่วนตัวผมได้พิจารณาแล้วว่าคาพูดทุกคาที่ผม
โพสออกไป ไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายใคร ผมพูดในเชิงว่าเทศบัญญัติอาจได้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช้าลงกว่าเดิมที่
กาหนด เพราะเรามีกรอบระยะเวลาในการจัดทางบประมาณตามระเบียบ คือ
วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 สิงหาคม แต่ถ้าเราประชุมไม่ได้ตามที่กาหนด ผมเชื่อ
ว่าประธานสภาได้กาหนดระยะเวลาให้ลงตัวใน 30 วัน เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้จึง
ต้องมีการขยายเวลาออกไป ถ้าถามว่าการตราเทศบัญญัติล่าช้า จะทาให้การ
บริหารงานและการบริการพี่น้องประชาชนล่าช้าออกไปหรือไม่ผมก็ไม่ทราบเพราะ
ผมไม่ได้เป็น ผู้ บริห าร ผมเป็นสมาชิก สภาเทศบาล ผมมีห น้าที่ มาประชุมและ
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ผมไม่เคยขาดประชุม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านต่อชาติ ฆารไสว มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่าน
กมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ กท่ า น กระผมนายกมลพั นธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกทั้ง 9 ท่าน ขอใช้สิทธิที่โดนโพสถึง ผมเข้าใจว่า
ท่านอาคม สาราญเนตร อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าสิ่งที่โพสออกไปนั้นมี ผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสภาแห่งนี้ในความรู้สึกของกระผม สมาชิกทั้ง 9 ท่าน ลาปุวย
ลากิจ มีกฎหมายรองรับไม่ได้ทาอะไรผิดกฎหมาย ถ้าทาผิดคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้
ทั้ ง สภาแห่ ง นี้ มี แ ต่ นั ก กฎหมายแม้ ก ระทั่ ง ท่ า นผู้ บ ริ ห าร แต่ ข้ อ ความที่ โ พสมั น
สะท้อนถึงความเสียหายเมื่อมี ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไป
ถ้าท่านได้อ่านมันทาให้เสียหายอย่างมาก เช่น ข้อความที่ว่าเทศบัญญัติตกไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม คนไม่รู้เขาก็เชื่อว่าเทศบัญญัติตกไปเพราะสมาชิกทั้ง 9
คน สมัย หน้าอย่าไปเลื อก 9 คนนี้เปลื องภาษีพี่น้องประชาชน เลื อกเข้ามา
ทางานในสภา เสียดายวันนี้คนที่โพสไม่ได้มาฟังว่างานในสภาใครทา มานับดู
สมาชิกที่ทางานวันนี้มีกี่คน จะได้รู้ว่าใครที่เปลืองภาษี ผมอ่านคอมเม้นท์ลงไปนิด
หน่อยมันได้ผล ที่ผมพูดผมไม่ได้พูดให้ท่านอาคมแต่ผมพูดให้ข้อความที่เผยแพร่
ออกไปซึ่ ง ท่ า นไม่ รู้ ว่ า ผลกลั บ มาสู่ ส ภาอั น ทรงเกี ย รติ แ ห่ ง นี้ มั น ไปในทางลบ
แม้กระทั่งท่านสมาชิกที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปคอมเม้นท์เหมือนกับไม่เคยเป็นสมาชิก การ
เลื่อนมา 4 - 5 วัน เหมือนกับเลื่ อนไป 6 ปี ถ้าจะเอาด่ว นขนาดนั้นทาไม่ท่าน
ประธานไม่เปิดประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม ท่านเลือกเปิดทาไมในวันที่ 15 สิงหาคม
อยากให้ท่านสมาชิกอีกฝุายถามท่านประธานสภาดูก่อนที่ท่านจะคอมเม้นท์อะไรลง
ไปมันสร้ างความเสียหายให้แก่ตัวท่านเอง หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล คือ
การนาความเดือดร้อนเข้าสู่สภาแห่งนี้เพื่อให้ผู้บริหารนาไปแก้ไขและเกิดประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชน ท่านเคยถามตัวท่านไหมว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก
สภามาเกือบ 10 ปี เคยมีกระทู้ถามเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เข้าสู่สภาแห่งนี้สักครั้งหรือยัง หน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันสมาชิกทั้ง
9 ท่านที่ถูกกล่าวหาว่าเปลืองเงินภาษีพี่น้องประชาชน ขอยกตัวอย่างการเสนอ
กระทู้ของเขาที่เสนอเข้าสู่สภา ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนแก่งสาโรง
รอยขุดเจาะหน้าโรงพยาบาลกี่ปีแล้ว สนามกีฬากลางที่เอางบไปปรับปรุง 9 แสน
บาท พวกผมก็นาเข้าสู่สภา สปริงเกอร์ก็ยังใช้ไม่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้ ปัญหาน้า
ท่วม การแก้ไ ขปัญหาน้าเน่าเหม็นกุดน้ากิน ขโมยเข้าเทศบาล รถแม็คโครโดน
ขโมยอุปกรณ์ การย้ายโรงเรียนวัดใต้ การสร้างร่องระบายน้าไปเจอเสาเสาไฟฟูา
แต่เราก็ยังทาต่อให้เสาไฟฟูาตั้งอยู่กลางร่องระบายน้า เปรียบเทียบกับเทศบาล
โพนทองที่ให้ไฟฟูามาย้ายเสาออกเขาถึงดาเนินการต่อ นี่คื อกระทู้ที่พวกกระผม
นาเข้าสู่สภา แต่พี่น้องประชาชนกลับมองในด้านลบว่าพวกกระผมเปลืองเงินภาษี
ในขณะเดียวกันฝุายที่พี่น้องประชาชนชมนักหนากลับไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ อย่างวันนี้
การท าหน้ า ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาล ซึ่ ง พวกท่ า นเป็ น ห่ ว งเรื่ อ งเทศบั ญ ญั ติ ใ คร
อภิปราย ฝุายที่เปลืองภาษีคือฝุายที่ซักถามผู้บริหาร ผอ.กอง/ฝุาย ที่เราทาก็เพื่อ
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ฝุายนี้เอาเรื่องนี้ไปคอมเม้นท์บ้างก็คงเกิดปัญหาตามมาอีกมาก แต่เราคงไม่ทา มัน
ชัดเจนและเจ็บปวด สภาแห่งนี้ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะทุกฝุายทาตาม
เทศบัญญัติและทาตามข้อบังคับ ระเบียบกฎหมาย ไม่ได้มีฝุายไหนออกนอกลู่นอก
ทาง แทนที่จะน่าภูมิใจแต่น่าอายแทน มีสมาชิกบางท่าน ขออนุญาตที่ท่านขอตัว
ออกไปทั้งครอบครัวคอมเม้นท์เข้ามาว่าสมัยหน้าไม่ต้องไปเลือก ก็ไม่จาเป็น ผมก็
ไม่รู้ว่าจะลงสมัครหรือไม่ แต่สมัยนี้ขอทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด อย่างท่านอาคม
สาราญเนตร ที่ท่านโพสลงไปเพราะความคิดของท่านแค่นั้น ไม่รู้ว่าผลจะกลับมา
อย่างไร แต่เมื่อผลตอบกลับมาอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ท่านต่อชาติ ฆารไสวกล่าว
ผมจะไม่พูดมากเพราะผู้ที่เกี่ยวข้อ งออกไปเยอะแล้ว เหลือแค่ลูกผู้ชายสู้ความจริง
อยู่คนเดียว คือ ท่านอาคม สาราญเนตร ผมจะเอาคาพูดของท่านต่อชาติ ฆารไสว
มาเสนอต่อท่านประธานว่าเรื่องแบบนี้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทาให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นต่อสภา อยากให้ท่านประธานสภาช่วยวินิจฉัยหาทางออกว่าเราควร
จะทาอย่างไรเพื่อให้จบด้วยดีทั้ง 2 ฝุาย ท่านเป็นที่พึ่งของสมาชิกสภาผมยอมรับ
ท่านมาตลอดในการทางาน ท่านก็คือพี่ชายผมคนหนึ่งที่โ ตมาด้วยกัน ไม่เคยดู
หมิ่นดูแคลนท่าน หวังว่าครั้งนี้ท่านจะให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกฝุายนิติบัญญัติ
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสมาชิกทั้ง 9 ท่าน ของคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมก็เป็น 1 ใน 9 คน ที่ได้รับความเสื่อมเสี ย
เช่นเดียวกัน การลาปุวยของกระผม ใครจะบอกได้ว่าเราจะปุวยวันไหน ผมไปหา
หมอวันที่ 14 สิงหาคมตอนเย็น จะส่งเอกสารตอนเย็นก็ไม่ทันจึงมาส่งตอนเช้า
วันที่ 15 สิงหาคม และไม่ทราบมาล่วงหน้าว่ามีเพื่อนสมาชิกลากิจในวันนั้น จาก
ที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 23 ปีที่ผ่านมา ผมไม่เคยลากิจ ลาปุวย แม้แต่ครั้ง
เดียว เมื่อลาปุวยในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึก
กังวลและเสื่อมเสียเอกสิทธิ์ที่กระผมมีอยู่ ผมขอให้ท่านประธานสภาได้พิจารณา
ความเสื่อมเสียของกระผมที่มีต่อประชาชน แผนงานและการลงเฟสต่างๆที่บอกว่า
จะทาให้การร่างเทศบัญญัติงบประมาณล่าช้าไปนั้น ล่าช้าเพียง 5 วัน ผมเคยคุย
กับท่านประธานสภาว่าทาไมเราไม่นัดประชุมช่วงต้นเดือน และให้สานัก/กอง/ฝุาย
ต่างๆจั ดเตรียมเอกสารให้เสร็จในเดือนกรกฎาคม พอช่วงเดือนสิงหาคมเราจะ
พิจารณาวันไหนก็ได้ ผมถามเจ้าหน้าที่ฝุายสภาอยู่ว่าจะประชุมวันไหน เขาก็ไม่
ทราบ แต่เมื่อออกหนังสือเชิญประชุมมาแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะมีการเจ็บปุวย มี
คนลงเฟสบุ๊คว่าการเปิดประชุมสภาเราสามารถเปิดได้ 30 วัน บางคนก็มีธุระ
สาคัญเราก็ไม่ทราบธุรกิจส่วนตัวเขา ผมว่าแค่ 4 - 5 วันไม่ได้ทาให้ล่าช้า บางคน
ที่ชื่อว่าไทเกอร์ ผมก็ไม่ทราบ มีความสาคัญอย่างไรเลือกคนปุวยมาทางาน คน
ปุวยอย่างผมยังเดินได้ จะโพสมาทาไม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันไหนจะปุวยหรือไม่
ปุวย ท่านประธานสภาก็คงไม่ทราบว่าท่านจะปุวยวัน ไหน 23 ปีมาแล้วผมผ่าน
พ้นวิกฤตมามากแล้ว อยากให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาว่าการกระทาของผู้ที่
โพสเฟสบุ๊คนั้นเหมาะสมและสมควรหรือไม่ เราอยู่ด้วยกัน 2 - 3 สมัยแล้วทาไมถึง
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ด าเนิ น การให้ ด้ ว ยเพราะพวกผมเป็ น ผู้ เ สี ย หาย ไม่ อ ยากให้ เ กิ ด เรื่ อ งราวทาง
กฎหมาย ผมอยากปรองดองและเข้าใจกันในสภาแห่งนี้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ า น กระผมนายนพดล แก้ ว พู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ขอระบายความรู้ สึ ก สั ก นิ ด หนึ่ ง ว่ า ผมเป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลสมั ย แรก
ตามระเบี ย บมี ว าระ 4 ปี แต่ ด้ ว ยเหตุ ที่ ว่ า บ้ า นเมื อ งเราเปลี่ ย นแปลงไปจึ ง ได้
รักษาการต่อ ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภา ท่านประธานจะสังเกตุว่า
ถ้ามาประชุมผมจะถือระเบียบมาด้วยตลอด ผมเคยไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง
ข้อบังคับการประชุมสภา ผมขอเรียนว่าการที่เราเลื่อนการประชุมออกไปซึ่งอยู่ใน
สมัยประชุม 30 วัน เราเลื่อนไป 2 - 3 วัน ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาขนาดนี้ และยัง
มีหลายคอมเม้นท์ที่ระบุว่าทาให้งบประมาณตกไป ผมก็รู้สึกตกใจจะเป็นอย่างนั้น
ได้อย่างไรเพราะยังไม่หมดสมัยประชุม เรายังมีเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผมมาทา
หน้าที่ด้วยความสมัครใจและอาสามารับใช้พี่น้องประชาชน ความจริงแล้วพื้นฐาน
ไม่ใช่นักการเมือง ผมเป็นข้าราชการประจามีระเบียบวินัยของข้าราชการ แต่เมื่อ
เข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อได้เข้ามาแล้วก็ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลด้วยความส านึกในหน้าที่ที่ได้อาสาเข้ามา แต่การที่เราลากิจ ลาปุว ย
เป็ น เอกสิ ท ธิแ ละสิ ทธิ ซึ่งสามารถทาได้ ดีกว่ าเราขาดประชุม สภา ถ้ าเราขาด
ประชุมสภา 3 ครั้งใน 1 สมัยมีสิทธิที่จะได้ออกจากการเป็นสมาชิก ผมก็ตระหนัก
ในจุดนี้ ในวันนั้นผมก็มีธุระจาเป็นและไม่คิดว่าจะมีความบังเอิญที่จะลาพร้อมกัน
9 คน จริงครับที่พวกผมอาจรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มการเมือง บอกเลยว่าคือกลุ่มพลัง
กาฬสินธุ์ พวกผมก็ต้องทาหน้าที่ตามมติของกลุ่ม เมื่อคนหนึ่งติดภารกิจหรือปุวย
มาไม่ได้เราทาหน้าที่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทาอย่างนี้บ้างเพราะไม่ได้เสียหาย
อะไร แค่เลื่อนไป 3 วัน งบประมาณก็ไม่ตก เราทาหน้าที่ต่อได้ พวกผมตระหนัก
ในงบประมาณที่จะลงสู่พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว รับ รองว่าพวกผมไม่ทาให้การ
บริหารงานหรือการบริการพี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกซึ่งพวกผมอาสามารับ
ใช้แล้วเราตระหนักมาตลอดเพราะแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องทาหน้าที่เพราะเรา
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล แต่ก่อนเขาเรียกผมว่าอาจารย์และครู ตอนนี้เขาเรียก
สท. คาว่าอาจารย์และครูมันก็หนักอยู่แล้ว ยิ่งมี สท.อีกบางทีไปงานศพเขาก็เรียก
สิบโท ฉะนั้น การที่ได้ยินแบบนี้มาก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะสภาแห่งนี้ถือเป็นสภา
อันทรงเกียรติ เราจะเข้าประชุมแต่ละครั้งท่านประธานสภาก็พาไหว้พระ จุดธูป
เทียน พวกเราก็ตั้งปณิธานของความเป็นสมาชิกและถือว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรง
เกีย รติ จะพูดแต่ล ะครั้งก็ต้องเรียนประธานสภาเพราะถือว่าท่านประธานเป็น
ประมุขฝุายนิติบัญญัติที่พวกผมให้ความเคารพและถือว่าจะเป็นที่พึ่งของฝุายนิติ
บัญญัติ ตั้งแต่ผมเข้ามาทาหน้าที่ท่านประธานก็ทาหน้าที่เป็นกลางได้ดีที่สุด เรื่อง
แบบนี้โพสลงมาตรงที่คนไม่นั่งมีรูปผีมาด้ว ยแสดงว่าที่ว่างตรงนี้มีผี นั่งอยู่ด้ว ยใช่
หรือไม่ ผมอยากขอความเมตตาจากท่านประธานให้เรามาพูดคุยกันด้วยความรัก
ความผูกพันธ์ ในฐานะที่เราเป็นคนเทศบาลด้วยกัน มีจิตสานึกที่จะอาสารับใช้พี่
น้องพัฒนาบ้านเมืองเราให้เจริญ ทุกคนต่างมุ่ งหวังอย่างนั้น ผมฝากท่านประธาน
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ร้ายแรงอะไร ของคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกีย รติทุก ท่าน กระผมนายสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิ กสภาเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ์ ผมรู้ดีว่าผมเป็นฝุายค้าน จะไปเห็นด้วยกับฝุายรัฐบาลหรือฝุายบริหาร
คงเป็นไปไม่ได้ คาว่าค้านก็ต้องค้าน แม้แต่ผู้บริหารหรือรัฐบาลจะเสนอสิ่งดีๆมา
เราก็ต้องค้านเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ ถ้าไม่เห็นแก่บ้านเมือง ในปี 61
พวกผมจะผ่านให้ไหมที่อื่นคงไม่ผ่านให้หรอก มีที่นี่ที่เดียวที่สมาชิกแพ้ฝุายค้าน
มันเป็นเพราะอะไร ก็ต้องไปหามาถ้าเสียงไม่พอจะมาบังคับให้ฝุายค้านทาอย่าง
โน้นอย่างนี้คงไม่ได้ เช่นรัฐบาลฝุายค้านเขาเคยยกมือให้รัฐบาลไหมทั้งๆที่เขาเสนอ
สิ่งดีๆให้แก่ประชาชน ผมเห็นที่เดียวคือกาฬสินธุ์ ที่เห็นแก่บ้านเมืองและพี่น้อง
ประชาชน ทั้งๆ ที่ฝุายผู้บริหารสมาชิกไม่เพียงพอเราก็ให้ผ่าน ในปี 2561 จะ
ผ่านได้อย่างไร ถ้าเป็นที่อื่นคงไม่ผ่าน ผมอยากตาหนิก องวิชาการให้ดูแลลูกน้อง
ของท่านด้วย ไม่รู้เรื่องอะไร การรับลูกจ้างมาทางาน ยกตัวอย่างท่านผู้บริหาร
ผอ. แต่ละคนตาแหน่งระดับ 7 - ระดับ 8 เขามีสัมมาคารวะและสุภาพอ่อนน้อม
เขาให้ เ กีย รติ คนเราก็ ต่า งกั นที่ จิต ใจ ถ้า ไปร้อ งเรีย นหรื อ แจ้ งความเขาก็โ ดน
ประชาชนเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไร คงมีคนชี้นาเขา ถ้าไปร้องเรียนตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์ ถ้าโพสในสิ่งที่ดีก็ดีแต่ถ้าโพสสิ่งที่ไม่ดีก็คงต้องติดคุก 5 ปีและ
ปรับอีก 2 แสนบาท ผมเห็นทนายอัจฉริยะบอกว่าฟันหัวกันดีกว่าจะไปด่าคนใน
เฟสบุ๊ค ผมฝากกองวิชาการไว้ด้วยว่าลู กน้องของท่านไปลงเฟสบุ๊คต่อว่าสมาชิก
คงต้องให้ท่านสมาชิกทั้ง 9 คน พิจารณาเอง และขอฝากท่านประธานสภาด้วยว่า
พวกผมไม่ได้มีอะไร เราเห็นแก่พี่น้องประชาชนและอยากให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
แต่ผมก็เห็นใจพนักงานทุกคนเหมือนพี่น้อง ไม่อยากมีปัญหากัน มีอะไรช่วยเหลื อ
กันได้ก็อยากช่วยเหลือกันไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมคงไม่ พู ด อะไรมาก เพราะเขาเป็ น ลู ก พี่ ผ มในสภาแต่ เ ป็ น รุ่ น น้ อ งผมใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมไม่อยากพูดซ้าเติมอีกเพราะเพื่อนสมาชิกได้พูดและได้เห็น
มุมมองหลายมุมแล้ว เมื่อน้องได้ยอมรับแล้วว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อยากขอเพิ่มเติม
ว่าขอให้ลบเฟสและขอโทษในเฟสจะได้ไหม ส่วนอีกคนผมไม่รู้ ผมขอพูดแค่น้องที่
กล้ารับตรงนี้และอยู่ฟังตรงนี้ในส่วนที่น้องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมเสี ย ดายที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก อี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ โ พสเฟสบุ๊ ค ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม
ท่านกฤษฎา เวียงวะลัย ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุม เราอยากฟังเหตุผลของท่าน
ว่าสิ่งที่ทาลงไปจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะมีมารยาท ผมถือว่า
ไม่ให้เกียรติกัน โยนข้อความไว้แล้ววิ่งหนีให้คนอื่นมาว่าซึ่งเป็นการเข้าใจผิดทั้งนั้น
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กรอบระยะเวลา ผมว่ าไม่ใช่ ท่านทราบว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ไม่จาเป็นต้องทาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม ท่านเป็นถึงรอง
ประธานสภา ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ทราบว่าการที่ร่างเทศบัญญัติ
หรือทาให้ล่าช้าออกไปนั้น จะเป็นการทาให้การบริหารงานและการบริการพี่น้อง
ประชาชนเกิดความไม่สะดวก ท่านว่าท่านไม่ใช่ผู้บริหารท่านไม่ทราบ ผมขอเสนอ
ให้ท่านประธานได้ดาเนินการหรือมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอาคม สาราญเนตรครับ
นายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ์ ขออนุญาตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การที่ผ มโพสไป
ตามที่ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายในเนื้ อ หาและประเด็น ที่ มี ผู้ เ ข้ า มาคอมเม้ น ท์ นั้ น
เพื่อให้เกิดความสบายใจผมจะแชร์โพสในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผมโพสและเขียน
ข้อความขอโทษสมาชิกทั้ง 9 ท่าน ที่ทาให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดครับ
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณครับ
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ผมขอหารือว่าเรากาลังคุยเรื่องอะไร คุยเรื่องผิดให้เป็นถูกหรือครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ ผู้ที่ลุกอภิปรายในขณะที่เพื่อน
กาลังอภิปรายนั้น ท่านจะประท้วงหรืออย่างไร ท่านประธานต้องถามก่อนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ประท้วงครับ ผมถามแล้ว
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ผมประท้วงครับ ผมกาลังแปลกใจว่าสภาอันทรงเกียรติ
ของเราเล่นอะไรกัน เรามีนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 15 สิ งหาคม ถ้าถามว่าไม่
เสียหายถ้าเลื่อนไป 3 - 4 วัน ใครครับที่ไม่เสียหาย พวกท่านไม่เสียหายแต่ผม
เสียหาย ผมสละเวลาทาเพื่อพี่น้องประชาชน มีนัดประชุมสาคัญ หัวหน้าส่วนการ
งานทุกท่านเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาชี้แจง แต่ท่านลากิจ ลาปุวย พร้อม
เพรียงกันทั้ง 9 ท่าน
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้ที่กาลังพูดอยู่ ท่านประท้วงอะไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมกาลังจับใจความอยู่ครับ ถ้าท่านหาคาประท้วงไม่ได้หรือท่าน
อยากชี้แจงขอให้ชี้แจงหลังจากที่ท่านอาคม ได้ชี้แจงเสร็จแล้วครับ เชิญท่านอาคม
สาราญเนตรครับ
นายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ท่านสมาชิกเกิดความสบายใจผมจะแชร์สิ่งที่ผมโพสออกไป
และในเนื้อหาก็จะขอโทษสมาชิกทั้ง 9 ท่าน ที่ทาให้พี่น้องประชาชนเกิดความ
เข้าใจผิดและจะทาให้ข้อความเป็นที่น่าพอใจกับสมาชิกทั้ง 9 ท่านครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอแนะนาว่า ให้ท่านโพสการประชุมในวันนี้ด้วยว่าสมาชิกทั้ง
17 ท่านที่มีอยู่ ยกมือรับร่างหลักการในวาระที่ 1 ฝากท่านแชร์เรื่องนี้ด้วยครับ
ต่อไปเชิญท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ เพราะมีส่วนที่พาดพิงถึงท่านครับ
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานครับ ผมคิดอยู่ว่าผมกาลังนั่งฟัง
ท่านสมาชิกหลายๆท่านที่บอกว่าสภาแห่งนี้ทรงเกียรติ ไม่มีใครมาทาอะไรให้เสื่อม
เสีย ไม่มีใครอยากทาให้เสื่อมเสีย แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมก็นั่งรอท่านจนเกือบเที่ยง ปรากฏว่าท่านประธานก็
ได้แจ้ งว่ามีการลากิจ ลาปุวยพร้อมกัน ผมจึงคิดว่าถึงจะเป็นเอกสทธิ์ของท่าน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดในสภาแห่งนี้ ผมไม่ทราบว่าท่านจะลากิจ ลาปุวย กี่วัน
อย่างไร จะทาให้ล่ าช้าหรือไม่ แต่มันเกิดอะไรขึ้น เราทาเพื่อพี่น้องประชาชน
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะทาให้เสร็จทันเวลายื่นงบ ให้งบนี้ผ่านผมก็ไม่ทราบ และใน
วัน นี้ ก็ไม่ทราบอีกว่าพวกท่านจะมาหรือจะลากันอีก แต่พอได้ฟังเพื่อนสมาชิก
หลายท่านชี้แจงเหตุที่ไม่ได้มาร่วมประชุมแล้วไม่ทาให้เกิดความเสียหาย ผมจึงติด
ใจประเด็นนี้ว่า ไม่ทาให้เสียหายจริงหรือครับ ผมมีภารกิจนอกจากเป็น สท. แล้วก็
มีธุรกิจการค้าที่ต้องดูแล และมีนัดเหมือนกันแต่ไม่ได้ลากิจ ผมเลื่อนนัดของผม
เพื่อที่จะมาประชุมในสภาอันทรงเกียรตินี้ แต่มันเกิดอะไรขึ้น และในวาระอื่นๆ
ที่ผมถามท่านประธานก็มีการชี้ แจงว่า ที่ลากิจ หรือลาปุวยนั้น ไม่ได้ทาให้สภา
เสียหาย ถ้าอย่างนั้นมติของกลุ่มหรือของกลุ่มไหนก็ตามจะทาอะไรก็ได้ที่มีเสียงข้าง
มากกว่าเพื่อไม่ให้มีการประชุมหรือเลื่อนไปอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทาให้เสียหายมัน
หมายถึงอะไร แล้วมาชี้แจงว่าไม่เสียหายผมก็ไม่เข้า ใจ ผมจึงถามว่าผมหลงทาง
หรื อครั บ เรื่องที่ผิ ดกลายเป็นเรื่องถูกหรือครับ เล่นพรรคเล่ นพวก เอาความ
เดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า นมาเป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ ครั บ ผมก็ ซื่ อ ตรง ท างานอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ผมไม่ทราบว่าท่านจะคิดอย่างไรหรือมีมติพรรคอย่างไร ประชุมกัน
มีผลออกมาเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ กท่ า น กระผมนายกมลพั นธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ เมื่อสักครู่ตอนเขาเริ่มต้นกัน ผมไม่แน่ใจว่าท่านอยู่หรือไม่ เมื่อท่านพูด
ขึ้นมาท่านก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง เสียดายในการเป็นสมาชิกสภามาหลายปีแล้ว
ไม่รู้ จั กข้อ บังคั บการประชุม เกี่ย วกับ การขาด การลา ค าก็เ สี ยหาย สองคาก็
เสียหาย ผมขอถามท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง ฟังดีๆนะครับท่านสุโรจน์ ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม ท่านประธานสภามีสิทธิ์เปิดสมัยประชุมสภาสามัญครั้งนี้ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 สิงหาคม แล้วท่านมาเปิดวันที่ 15 สิงหาคม สภา
ไม่ครบองค์ประชุมจึงได้เลื่อนมาเปิดวันที่ 20 สิงหาคม ถ้าท่านบอกว่ามันเสียหาย
ผมจะเอาท่านประธานให้หนัก ผมเสียหายมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ทาไม่ท่านไม่
เปิด ทาไมท่านมาเปิดวันที่ 15 สิงหาคม คาว่าเสียหายของท่านหมายความว่า
อย่างไร คาว่าการบริการพี่น้องประชาชน การบริหารงานของคณะผู้บริหารทาให้
สะดุดล่าช้า ท่านบริการอะไรประชาชน ท่านบริ หารอะไรให้ล่าช้า ท่านต้องทา
ความเข้าใจในการประชุมสภาไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งไหน ไม่ว่าการประชุมเทศบัญญัติ
หรือการประชุมอะไรก็แล้วแต่มีความสาคัญหมด ผมยกตัวอย่างที่เรารับรองการ
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ประชุม 2 ท่าน นายกานต์ ฆารไสว ลากิจ นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์ ลาปุวย
ผู้ไม่เข้าประชุม นายมานิต ไชยศิว ามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กินเงินเดือนภาษี
ประชาชนไหม แต่ทาไมพวกผมไม่จับมาเป็นประเด็น พวกผมไม่ลงเฟสว่าท่าน
ธวั ช พงศ์ ท่ า นรองมานิ ต หรื อ ท่ า นนพสิ ท ธิ์ ไ ม่ ม า เพราะพวกผมรู้ ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ไม่ได้เสียหายเลยที่ท่านรองไม่มาประชุม พวกผมไม่ได้มาประชุมก็ไม่ได้
เกิดความเสียหายอะไรแก่เทศบาล ยกเว้นพวกฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับไปกระเดียด
สร้างความเกรียจชัง สร้างความแตกแยกให้เกิดในหมู่คณะ ท่านกลับไปอ่านที่ท่าน
คอมเม้นท์มาเหมือนกับท่านฉลาดน้อยหรือเปล่า ผมขออนุญาตอ่าน ท่านบอกว่า
ลากิจ ลาปุวย พร้อมกัน 9 คน คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สท. ทุกท่านที่ได้รับเลือกจาก
พี่ น้ อ งประชาชนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งมาท างานในสภา พิ จ ารณาเรื่ อ งงบประมาณ
ตรวจสอบ ประสานและรับเรื่องเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ทางานเพื่อพี่น้อง
ประชาชน ต้องมาทางานในสภา และเมื่อสักครู่ที่ผมถามการอภิปรายเทศบัญญัติ
ต่ า งๆ ท่ า นท างานอะไรหรื อ ยั ง ท่ า นเป็ น คนโพสเองว่ า ต้ อ งมาท างานในสภา
ผมเห็นแต่นั่ง เดิน กิน ลุกไปเข้าห้องน้า ไม่เห็นท่านอภิปรายว่าจะตัดอะไร อันนี้ดี
หรือไม่ดี ไม่เห็นท่านทางานในสภาเลย ท่านต้องไปศึกษาใหม่
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านกมลพันธุ์ คงอภิปรายพอสมควรแล้ว มันเป็นเรื่องการวิจารย์
ส่วนตัว ด้วยความเคารพในความคิดเห็นท่านอาคม สาราญเนตร ท่านก็บอกว่า
ท่านโพสด้ว ยความสุจริตใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่ามันจะมีผลกระทบมาถึงขนาดนี้
และท่ า นก็ ไ ด้ แ สดงสปิ ริ ต แล้ ว ว่ า ท่ า นจะไปด าเนิ น การแก้ ไ ข ในส่ ว นของผมที่
สามารถทาได้ในฐานะประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากท่านอาคม สาราญเนตรว่า
หลังจากที่ท่านลบเฟสที่ท่านเห็นว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกทั้ง 9 ท่าน
ถ้าท่านจะขอโทษอะไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่าน ผมไม่อาจก้าวล่วงได้ และฝากท่าน
โพสเฟสในวันประชุมวันนี้ด้วยพร้อมทั้งระบุว่า ท่านสมาชิกทั้ง 17 คน ทุกท่านยก
มือผ่านในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในการร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนรายละเอียดท่านจะกล่าวอะไรคงเป็น
สิทธิของท่าน ส่วนท่านกฤษฎา เวียงวะลัยที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมผมจะประสาน
ด้วยวาจาให้ ในส่วนท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ ก็เป็นความคิดเห็นของท่าน
เช่นเดียวกัน ผมก็ไม่อาจก้าวล่วงไปบังคับท่านได้ การประชุมก็ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายและอานาจที่ประธานสามารถทาได้ ผมไม่อาจก้าวล่วงไปสั่งให้ท่านสุโรจน์
ท่านอาคม หรือท่านกฤษฎา ต้องขอโทษ ต้องเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องพิจารณา
ส่วนตัวเอง และในการประชุมครั้งนี้มีบันทึกรายงานการประชุม ทุกท่านได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เหลืออีกท่านหนึ่งคือ ท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่นที่ยังไม่พูด
ท่านจะพูดหรือไม่ครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ ในฐานะผมเป็นหนึ่งในสมาชิก
ทั้ง 9 ท่าน วันนี้ได้ยินท่านอาคม สาราญเนตร แสดงสปิริตตรงนี้ ทาให้ผมมี
ความรู้สึกที่ดี ผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง 9 ท่าน ในการกล่าวขอบคุณที่ท่านจะ
ไปแก้ ไ ขการโพสเฟสบุ๊ ค ให้ ส มาชิ ก ซึ่ ง อยู่ กั น แบบพี่ น้ อ งให้ เ กิ ด ความสบายใจ
ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ทาหน้าที่อภิปรายและให้
ข้อเสนอแนะในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวันนี้ และผมขอฝากไปถึงคณะกรรมการแปรญัตติด้วยว่าเมื่อเลขานุการ
สภาเทศบาลเรียกประชุมแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการดาเนินการต่อ หากจะส่งหนังสือ เรื่องใดท่านมีอานาจในการลงนาม ซึ่งจะ
ไปเกี่ยวโยงกับระเบียบข้อ 113 , 114 , 115 ฝากท่านดูระเบียบด้วยว่าในการ
รับคาแปรญัตติเมื่อท่านรับแล้วท่านจะพิจารณารับคาแปรญัตติหรือพิจารณาชอบ
หรือไม่ชอบ ท่านต้องนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และต้องแจ้งให้
ผู้บริหารในฐานะเจ้าของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทราบ แจ้งให้สมาชิก
สภาที่ยื่นคาแปรญัตติทราบเพื่อให้เขามาชี้แจงกับท่าน หากท่านไม่รับคาแปรญัตติ
เขาจะได้สงวนคาแปรญัตติไว้และทางเลขานุการสภาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลท่านอีก
ครั้งหนึ่ง กระผมได้ดาเนินการประชุมมาจนครบวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้ า ร่ ว มประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2561
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล พนักงาน
ครู ตลอดจนประชาชนที่รั บฟังผ่ า นทางเสี ยงตามสายและได้เข้า ร่ว มรั บ ฟังการ
ประชุมสภาในวันนี้ ที่ได้ทาให้การประชุมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 20.00 น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแท่น)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาล
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รับรองถูกต้อง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายธนัท จิตรลดานนท์)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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