
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจำป  ๒๕62 

วันพฤหัสบดท่ีี  15  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภบิาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จำเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑2. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจำลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายวิทยา  ภูโยสาร   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

เจาหนาท่ีสภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง 
5. ดร.พงษพิมล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
6. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม   ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 
7. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ 
9. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
10. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอำนวยการ 
11. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
12. นายสมบัติ  สันคำ   ผจก.สถานธนานุบาล 
13. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
14. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
15. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
16. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
17. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธ์ิ  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
18. นางสาววชิราภรณ อันเสน   รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 
19. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 

เริม่ประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  ๑  ประจำป  ๒๕62  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
1  ประจำป  2562 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงให  
ทุกทานทราบแลว  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำป  2562  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ 2562     
ที่ประชุมไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำป  
2562  ต้ังแตวันที่ 1  สิงหาคม  2562 เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน 30 วัน น้ัน  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  
ประจำป  2562  ต้ังแตวันที่  1  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  
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2562  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2562  ลงช่ือนายโฆษิต  
ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอที่ประชุม  เรื่องที่  1  แจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาเทศบาล  ดังน้ัน  จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล 
มายังทานเพ่ือโปรดทราบและใชเปนขอมูลในการกำกับดูแลการบริหารงาน     
เรื่องที่ 2  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว 18 ลงวันที่              
9  สิ งหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให รองนายกเทศมนตรี   ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผูอภิปราย 
ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
๑  ประจำป  ๒๕62  ในวันที่  15  สิงหาคม  2562  อนุญาตครับ  เรื่องที่  3   
ไดรับการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล 1. นางสาวเสาวลักษณ  วังภูสิทธ์ิ  
พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฺฏิบัติงาน  องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงาน
เทศบาล  ตำแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดงานพัฒนาบุคลากร     
ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 18  
กรกฎาคม 2562 ยินดีตอนรับครับ ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนมีขอซักถามอะไรเชิญครับ 

นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
เมื่อสักครูทานประธานไดแจงวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดมีการประกาศใช
แผนพัฒนาเทศบาลเพ่ิมเติม  ผมอยากเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะ
ผูบริหารวา  เมื่อกอนเราใชแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป และตอมาไดใชแผนพัฒนา
เทศบาล 4 ป  และในวันน้ีไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ไมทราบวา
การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป  มีหนังสือสั่งการมาหรือไม  2. ผมดูแลว
เกิดขอสงสัยวาช่ือฉบับทบทวนมีความหมายวาอยางไร  เพราะผมเปนสมาชิกสภา
เทศบาลมา 20 กวาป  ไมเคยเห็นแบบน้ีสักที  ผมไมแนใจวาจะเปนอยางไร  ผมคิด
วานาจะเปนฉบับเพ่ิมเติมหรือแกไขปรับปรุงถึงจะถูกตอง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งจะถามแคน้ีใชหรือไมครับ 

นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเพ่ิมเติม  ขอ 3. คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเขา
ยอมรับแผนน้ีหรือไม  เพราะบางโครงการเปนโครงการใหม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมไดขอสรุปแลววาทานบุญเส็งถามเรื่องแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป  
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการจัดทำแผน      
ขออนุญาตใหผอ.กองวิชาการซึ่งเปนผูจัดทำแผนฯเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนทครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  ขออนุญาตช้ีแจง
เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฉบับทบทวน พ.ศ.
2562  ซึ่ งเปนแผนพัฒนา 5  ป   (พ .ศ .2561 - 2565)  เดิมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ต้ังแตป พ.ศ. 2548  เราจะเรียกวา  แผนพัฒนา 3 ป  และในทุก 3 ป ใหมีการ
ทบทวนทุกป  ตอจากน้ันกระทรวงมหาดไทยไดแกไขระเบียบวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนแผนพัฒนาสี่ป ให เขากับ
แผนพัฒนาของขาราชการสวนภูมิภาคที่ใชบังคับ 4 ป  มีการแกไขระเบียบน้ีมา
เรื่อยๆ ณ ปจจุบันก็ไดมีการแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาเปนฉบับที่ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ใหราชการสวน
ภูมิภาคจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเปน 5 ป เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่มี
กำหนด 20 ป  ซึ่งใน 20 ป  จะมีการปรับแผนทุก 5 ป เพราะฉะน้ันราชการสวน
ภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นจึงตองปรับและแกไขแผนพัฒนาของตนเองให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงทั่วประเทศปรับแผนพัฒนาเทศบาลจาก 4 ป         
เปนแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป  โดยใหทบทวนแผนพัฒนาสี่ปเดิมเปนแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ป  เราจึงทำการทบทวนจากแผนพัฒนาสี่ปเดิม ป พ.ศ.2561 - 2564 
ขยายออกไปอีก 1 ป เปนแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวนขยายไปถึงป พ.ศ.
2565  และเราไดจัดประชุมต้ังแตการประชาคมลงพ้ืนที่จัดทำแผนชุมชนรวมกับพ่ี
นองชุมชนทั้ง 36 ชุมชน  และไดนำขอมูลเหลาน้ีไปถามพ่ีนองประชาชนวาในปที่
เหลือ คือ ป 2563 - 2565 พ่ีนองประชาชนอยากใหเราทำอะไรบาง  จากการ
ประชาคมแลวเราก็ไดยกรางแผนพัฒนา 5 ปเขาสูที่ประชุมของคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการฯไดพิจารณาเห็นชอบ  
ตอจากน้ันเราก็ไดนำเขาที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลซึ่งเปน
คณะกรรมการชุดใหญโดยมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆรวมถึงสภาเทศบาลก็ไดมี
สวนรวมดวยและเราไดพิจารณาตามระเบียบฯที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด       
จึงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน  ความหมายของคำวาทบทวน  
คือ  เราไดมีการทบทวนขยายระยะเวลาออกไปเปน 5 ป  ในป พ.ศ. 2562     
เราจึงใชคำวาแผนพัฒนาเทศบาลฉบับทบทวน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ผมมีขอสงสัยในเรื่องที่ทานผูบริหารไดมอบหมายใหผอ.สำนัก/กองตอบคำถาม  
เทาที่ผมทราบจะเปนญัตติที่ผูบริหารเสนอ  ผูบริหารสามารถที่จะมอบหมายใหรอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเปนผู
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ช้ีแจงหรือแถลงแทน  แตที่ผานมาแมกระทั่งกระทูซึ่งเรียนถามผูบริหารโดยตรง   
ซึ่งผูบริหารก็จะใหผอ.สำนัก/กองฝายตอบ  กระผมไมเขาใจและมีกฎหมายใดที่
บังคับใชตรงน้ี  เทาที่ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลมาต้ังแตป 2547  ไดเห็นวามีการ
มอบหมายใหช้ีแจงแถลงแทนสมัยทานนายกภิญโญ  รัตนศาสตร  ผมก็เก็บความ
สงสัยไวและในวันน้ีจึงอยากสอบถามวาสมาชิกสภาเทศบาลมีขอของใจที่ต้ังกระทู
ถามผูบริหารผานทานประธานสภาเทศบาลเขาก็อยากไดยินคำตอบจากผูบริหาร  
แตทานสามารถที่จะมอบใหผอ.สำนัก/กองฝายตางๆตอบแทนไดผมไมวาแตอยาก
ทราบวามีกฏหมายไหนรองรับครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สำหรับเรื่องน้ีผมเคยช้ีแจงไปหลายครั้งแลว  ขอใหทานดูมาตรา  48  
เอกาทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   เขาใหอำนาจไว  ในสวน
งานประจำที่ผูรับมอบรับผิดชอบอยูก็สามารถช้ีแจงได  ไมใชเรื่องสวนตัวของคณะ
ผูบริหารเปนงานในหนาที่สามารถมอบไดเมื่อกฏหมายใหอำนาจ  ผมจึงพิจารณา
อนุญาตครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ  แตตามที่ผมไดอานขอ  56  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  เขาใช
คำวาญัตติถาผูเสนอไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมใหถือวาไดถอนญัตติน้ัน  
ถาผูบริหารเปนผูเสนอญัตติ  ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรอง
ผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่นที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเปนผู
อภิปรายช้ีแจงแทนได  ผมไมเห็นมีคำวากระทู  และขอความที่ระบุวาสามารถให
รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่นที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเปนผู
อภิปรายช้ีแจงเรื่องกระทูแทนได  ผมจะสามารถดูไดจากหนังสือเลมไหนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานดูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา  48  
เอกาทศครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตอานครับ  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
มาตรา  48  เอกาทศ  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือผูซึ่ ง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลง
ขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม  
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ผมดูแลวก็ไมมีคำวากระทูอยูดี  เพราะความจริง
แลวสมาชิกทุกทานก็อยากไดยินคำตอบจากทานผูบริหารโดยตรงครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2562 
เมื่อวันท่ี  24  พฤษภาคม  2562 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำป  2562  เมื่อวันที่  24 
พฤษภาคม  2562  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล         
ที่ทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังน้ี  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  เปนประธานกรรมการ 
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นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายอภิชัย  น้ำจันทร  เปนกรรมการ     
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำป  2562  
เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทำไว
อยางละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่
ถูกตอง  ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม  เมื่อไมมี
ทานสมาชิกทานใดขอแกไข  ผมขอถามมติที่ประชุมวา ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรอง
จำนวน 12 ทาน) 12 เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง  4 เสียง 
ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานอาคม  สำราญเนตร 
-  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
-  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 
-  ทานนพดล  แกวพูล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทูถามคณะผูบริหาร  กระทู
ถามทานแรก  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปน้ี  
1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2562  ในสวนงบลงทุน  หมวด
ที่ดินและสิ่งกอสรางเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับพ่ีนองประชาชน  จำนวน 22 โครงการ  เปนเงิน 20,635,000 บาท  
อยากทราบวาในปจจุบันทานไดดำเนินการแลวเสร็จก่ีโครงการ  และจัดซื้อจัดจาง
แลวก่ีโครงการ  คงเหลือก่ีโครงการ  และในการดำเนินโครงการมีปญหาและ
อุปสรรคอะไรบาง  2.  โครงการขยายเขตไฟฟาภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ทานไดดำเนินการในถนนเสนใด  ชุมชนใดบาง  และมีแผนจะดำเนินการในชุมชน
ใดตอไป  3.  เน่ืองดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดวางทอระบายน้ำบริเวณถนนหลัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ทำใหน้ำทวมขังบริเวณทายโครงการที่กอสรางไวและ
ประกอบกับในฤดูฝนที่ผานมามีน้ำทวมขังบริเวณดานขางศาลากลางหลังใหม  สราง
ความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนทีใ่ชถนนสัญจรไป - มา  (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย)  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำหรับขอ 1 เปนเรื่อง
เก่ียวกับหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  ขออนุญาตใหผอ.สำนักการ
ชางเปนผูตอบคำถาม  ขอ 2 เรื่องการขยายเขตไฟฟาจะอยูในสวนงานวิชาการและ
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สำนักการชางที่เขาควบคุมอยูขอใหผูอำนวยการที่รับผิดชอบตอบคำถาม  ในสวน
เรื่องการวางทอระบายน้ำหลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุก็อยากขออนุญาตช้ีแจง  และ
ที่ทานสมาชิกไดสอบถามวาทำไมทานนายกฯไมตอบคำถามเอง  ผมอยากเรียนวา
หนาที่ตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาลกำหนดไววานายกเทศมนตรีเปนผู
กำกับ ดูแลในดานนโยบาย  และมีท านปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  
ผูอำนวยการสำนัก/กองฝายและเจาหนาที่ของเทศบาลเปนผูนำนโยบายไปปฏิบัติ  
ในสวนที่ทานทั้งหลายของใจในเรื่องการปฏิบัติงาน  ผมไดมอบใหผูมีหนาที่ในการ
ปฏิบัติตอบคำถามก็ถูกตองเพราะเขาเปนผูปฏิบัติเองจะไดอธิบายไดถูกตองและไม
ตองเสียเวลา  หากใหนายกฯตอบก็อาจจะเสียเวลาเพราะไมไดลงมือทำ  และ
กฏหมายก็อนุญาตใหสามารถดำเนินการได  สวนเรื่องนโยบายผมจะเปนผูตอบเอง
ถาไมขัดตอกฏหมายและระเบียบฯ  ผมไปอานรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผานมา
ไดสอบถามเรื่องความคิดเห็นในขอบังคับการประชุมสภา  เขาไมใหถามและทาน
ประธานสภาก็ไมไดรับเปนกระทู  เปนไปตามกฏหมายและระเบียบที่ดำเนินการ  
สำหรับกระทูของทานอาคม  สำราญเนตรที่ถามเรื่องการวางทอระบายน้ำและมีน้ำ
ทวมขัง  เน่ืองจากเมื่อกอนบริเวณซอยตาดีหรือบริเวณซอยหนาวัดปาที่มีลักษณะ
เปนทางลงเนินและถนนที่มาจากขางสถานีวิทยุลงมารวมกันอยูติดกับมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  น้ำฝนและน้ำตามธรรมชาติจะไหลลงมาสูหนองซำหมู  เพราะฉะน้ันน้ำมี
ทางไปเราไปเปดรองน้ำก็สามารถไปได  แตเมื่อ 2 - 3 ปที่ผานมามีการกอสราง
ศูนยราชการโดยใชบริเวณหนองซำหมูเปนที่กอสรางก็ไดเอาดินมาถมหนอง       
ซำหมูน้ำจึงไมมีที่ไป  เทศบาลไดไปเปดรองระบายน้ำเพ่ือใหน้ำไหล  การเปดรอง
ระบายน้ำเปนการเปดรองธรรมชาติชาวบานอาจจะไปเอาวัสดุสิ่งของหรือขยะลงไป
รองน้ำเราก็หามไมไดทำใหเกิดการอุดตันและไหลไมสะดวก  แนวทางแกไขปญหา
ดานนโยบายผมจึงมอบภารกิจใหสำนักการชางสำรวจออกแบบและแกไขปญหาใน
การเปดรองระบายน้ำเพ่ือแกไขน้ำที่ไหลลงมาจากชุมชนดงปออยางไร  ทางสำนัก
การชางจึงไดเสนอโครงการขึ้นมาวาจะตองทำทอระบายน้ำขางลางเพ่ือรับน้ำที่ไหล
จากขางสถานีวิทยุ  ซอยตาดี  และจากถนนที่ผานหนาวัดปาและผานทอระบายน้ำ
ลงไปสูถนนที่อยูขางศูนยราชการ  และรับน้ำฝนและน้ำธรรมชาติที่ตกลงบริเวณ
ศูนยราชการ เพ่ือออกสูถนนสาธารณะและเราตองทำทอไปรับน้ำ  เราจึงไดทำ
โครงการเขามาเพ่ือขอรับการสนับสนุน  ในรางเทศบัญญัติ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เราเริ่มศึกษาและสำรวจต้ังแตป 2561 และบรรจุในเทศบัญญัติ  
เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ในรางเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจำป พ.ศ. 2562  
พอเอาเขาสภาเทศบาลก็ปรากฏวาถูกตัดงบประมาณในขั้นแปรญัตติ  แตเราก็ไดไป
แกไขปญหาโดยการเปดรองน้ำ  แตก็เปนปญหาในเรื่องการระบายน้ำซึ่งทางระบาย
น้ำเดิมเคยไหลลงหนองสูซำหมูแตปจจุบันไมมีเราจึงไดเปดรองธรรมชาติ  เมื่อเปด
รองธรรมชาติแลวทุกสิ่งทุกอยางก็สามารถลงไปไดและอาจเกิดอันตรายตอพ่ีนอง
ประชาชนที่ขับขี่รถสัญจรไปมาบริเวณน้ันดวย  หากเราทำทอระบายน้ำใตดินก็จะ
สามารถแกไขปญหาเรื่องน้ีได  เพราะฉะน้ันเราจึงไดนำโครงการน้ีบรรจุไวใน     
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบรอยแลว  
ในสวนที่เหลือขออนุญาตใหผูที่รับผิดชอบเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
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นายภาณเุดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ทานอาคม  สำราญเนตร  ขอ 1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
2562  ในสวนงบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน  
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชน  จำนวน 22 โครงการ   
เปนเงิน 20,635,000 บาท  อยากทราบวาในปจจุบันทานไดดำเนินการแลวเสร็จ
ก่ีโครงการ  และจัดซื้อจัดจางแลวก่ีโครงการ  คงเหลือก่ีโครงการ  และในการ
ดำเนินโครงการมีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง  ขอตอบวา  โครงการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 22 โครงการ  ดำเนินการ
แลวเสร็จ จำนวน 13 โครงการ  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 8 
โครงการ  อยูระหวางการจัดหาผูรับจาง 1 โครงการ ขอ 2. โครงการขยายเขต
ไฟฟาภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทานไดดำเนินการในถนนเสนใด  ชุมชน
ใดบาง  และมีแผนจะดำเนินการในชุมชนใดตอไป  ขอตอบวา  เงินอุดหนุนกิจการ
ไฟฟา ต้ังไว 500,000 บาท ดำเนินการ ดังน้ี  1.  ชุมชนสงเปลือยนอกถนน    
พิมพะนิตย  78,841.42 บาท  2.  ถนนเลี่ยงเมืองชุมชนทุงมน (หมูบานหมอ  
สมอาจ) 42,697.76 บาท 3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 7,244.97 
บาท 4. ชุมชนหนองไผ ซอยวัดปาทุงศรีเมือง  57,678.89 บาท 5. โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ 190,115.61 บาท และในการดำเนินการจะมีคำรองของ
ประชาชนเขามาที่สำนักการชาง ทางเราก็จะแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบคือ
หนวยงานไฟฟาออกสำรวจและดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห
ประมาณราคาจากสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเพ่ิมเติมในสวนคำตอบที่ทานผอ.สำนักการชางตอบขอซักถาม  ในขอ 
1 ยังมีโครงการที่เหลือในการจัดซื้อจัดจาง 1 โครงการ  ผมอยากใหเทศบาล
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณเพราะผมเกรงวาถา
งบประมาณตกไปพ่ีนองประชาชนจะเสียประโยชนจากโครงการที่คณะผูบริหารต้ัง
ไวในการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชน  ในสวนขอ 2 โครงการไฟฟา 500,000 
บาท  ตามที่ผอ.สำนักการชางตอบคำถามก็มีหลายชุมชนที่ดำเนินการไปแลว     
ผมอยากฝากในสวนของชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ยังไมไดรับการแกไข  ผมอยากใหทานไป
สำรวจตรวจสอบและดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ  เชน ถนนเกาะแกวชุมชน  
ดงปอ  เหลือเสาไฟประมาณ 4 ตนก็จะถึงโรงสีชุมชนหรือโรงเรียนเทศบาล 5      
มีเสาไฟฟาตรงหัวและทายแตตรงกลางไมมี  อยากใหทานทำตรงกลางใหดวยเพราะ
ตอนกลางคืนมืดมาก  และซอยริมทุงเช่ือมเกษตรสมบูรณ  จากเสาไฟตนสุดทายมา
ชุมชนเกษตรสมบูรณเสาไฟฟาประมาณ 8 ตนจะเช่ือมถึงกันซึ่งปจจุบันมีประชาชน
เขาไปสรางที่อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้นแตยังขาดในเรื่องของไฟฟาและประปา  รวมถึง
ซอยเกษตรพัฒนาชุมชนดงปอก็เปนพ้ืนที่ที่ไมมีไฟฟาและน้ำประปาเชนเดียวกัน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะเชิญครับ 
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นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  
ดังตอไปน้ี  1. ครูตางชาติที่ทางเทศบาลไดวาจางมาสอนเด็กนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลน้ัน ปจจุบันเทศบาลยังจางอยูหรือไมและที่ผานๆมาเราไดมีการประเมินผล
การเรียนการสอนบางหรือไม  วาไดผลมากนอยหรือไม  อยางไร 2. ผมได
สังเกตการณเห็นวาปจจุบันน้ี  ขยะมันมีมากมายเสียเหลือเกิน  ผมมีความเปนหวง
มากจริงๆ  ผมอยากทราบวาบอขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะยังคงสามารถ
รองรับขยะไดอีกประมาณสักก่ีป  และในอนาคตทางเทศบาลจะมีวิธีการ แผนงาน
ที่จะรองรับจัดเก็บและกำจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  อยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำหรับกระทูถามขอ 1  
เรื่องการจางครูตางชาติ ขออนุญาตใหผอ.สำนักการศึกษาเปนผูตอบคำถามครับ  
ขอ 2  เรื่องการจัดการขยะในอนาคตของเทศบาลเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย      
ผมขออนุญาตตอบวาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามีบอกำจัดขยะ
ที่โคกน้ำเกลี้ยง  พ้ืนที่ประมาณ 105 ไร  เราสำรวจออกแบบและศึกษาไววา
สามารถที่จะทำหลุมกำจัดขยะได 3 หลุม  แตละหลุมจะมีอายุการใชงาน 7 ป  
และเราไดทำโครงการไปขอรับงบประมาณมากอสรางหลุมที่ 1 ต้ังแตป 2549  
กอสรางแลวเสร็จป 2550 และเริ่มใชงานในป 2551 ปรากฎวาระบบการจัดการ
ขยะเราใชระบบฝงกลบหรือ Landfill  หลังจากเปดใชบอขยะเราไดเตรียมการ
บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  บอขยะมีอายุการใชงาน 7 ป  แตเรา
รณรงคเกี่ยวกับเรื่องการลดปริมาณขยะจึงยืดอายุบอขยะไดถึง 10 ป  และกอนที่
จะครบ 10 ป  เราไดขออนุญาตกอสรางบอที่ 2  และมีอายุการใชงาน 7 ป 
เชนเดียวกัน  ถาหากเรายังรักษาปริมาณขยะไดเหมือนปจจุบันไมใหเพ่ิมมากขึ้น
ตามจำนวนประชากรก็จะยืดอายุการใชงานไดอีก 10 ป และยังเหลือพ้ืนที่แหลงที่ 
3  เมื่อแหลงที่ 2 ใกลจะครบแลวก็สามารถที่ขอรับงบประมาณมาดำเนินการได  
ผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมสภาวาการบริหารจัดการขยะระบบฝงกลบของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการยอมรับและยกยองจากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 
10 วาในภูมิภาคน้ีไมมีพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถบริหาร
จัดการขยะไดดี  เขาช่ืนชมเราวาการจัดการขยะของเราในภูมิภาคน้ีดีที่สุด  เมื่อมี
การประเมินรางวัลเราก็จะสงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมเขาไปประเมินทุกครั้ง  และที่ผานมาก็ไดรับรางวัลมาโดยตลอด      
ครั้งลาสุดเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรางวัลชนะเลิศรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืน  
ถวยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งจะไดเขาไป
รับพระราชทานรางวัล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมย่ังยืนยอดเย่ียมระดับประเทศ  ในสวนที่เหลือขออนุญาตให  ผอ.สำนัก
การศึกษาเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ 
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ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  ขออนุญาตตอบกระทู
ของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ขอ 1. ครูตางชาติที่ทางเทศบาลไดวาจางมาสอน
เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลน้ัน ปจจุบันเทศบาลยังจางอยูหรือไมและที่ผานๆ
มาเราไดมีการประเมินผลการเรียนการสอนบางหรือไม วาไดผลมากนอยหรือไม 
อยางไร  ขอตอบวา  ครูตางชาติที่เทศบาลจางมาสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
ปจจุบันยังจางอยู   ผลการดำเนินงานเปนที่ พึงพอใจของผูปกครอง  มีการ
ประเมินผลโดยสอบปลายป  มีการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง  
นักเรียนมีผลการสอบ O-net  ภาษาตางประเทศเพ่ิมขึ้น  ผูปกครองสงบุตรหลาน
เขาเรียนหองเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้นทุกป  และยังมีการจัดรายการภาษาอังกฤษงายนิด
เดียวทางเคเบิลทีวีทองถิ่นดวย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะเชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากที่ไดฟงคำตอบจากผอ.สำนักการศึกษาก็เปนที่นาพอใจ  การวาจางครูตางชาติ
มาสอนเด็กนักเรียนของเราไดผลผมก็เห็นดีดวยและขอสนับสนุนตอไป  และผมขอ
ฝากเรื่องครูตางชาติ  มีวันหน่ึงผมไดดูขาวทางโทรทัศน  ครูตางชาติชาวแอฟริกา  
ไนจีเรีย  แคมเมอรรูน  ฯลฯ  เขาจะมาสอนหนังสือที่ประเทศแถวบานเรา เชน  
ประเทศไทย ลาว เขมร และผมเปนหวงวาอาจจะมโีจรแฝงตัวเขามาในคราบของครู  
ทานคงไดรับทราบขาวน้ี  เขามาหลอกลวงเงินของคนไทย  ผมขอใหตรวจสอบ
คุณสมบัติใหดีกอนที่จะรับบุคคลตางชาติเขามาทำงาน  และหวังวาเทศบาลคงจะไม
มีเหตุการณแบบน้ีเกิดขึ้น และผมอยากแนะนำวาใหสำนักการศึกษาจัดบุคลากรไป
ดู งานที่ โรงเรียนอ นุกู ลน ารี  ผม เคย เป นคณ ะกรรมการการศึ กษ าที่ น่ั น              
ทานผูอำนวยการเขาบอกวาโรงเรียนเขามีการเรียนการสอน 9 ภาษา  เชน  ภาษา
รัสเซีย  ภาษาฝรั่งเศษ  ภาษาเวียดนาม  ผมจึงอยากใหคำแนะนำวาอยากใหจัด
บุคลากรของเราไปดูงานของเขาวาเขาดำเนินการอยางไรเพราะเขาไมมีงบมาก
เหมือนกับเทศบาลแตเขาก็ยังสามารถดำเนินการได  โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  ไมคอยมีเด็กนักเรียนมาเรียน  ถาเราไปดูงานและมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธวาเราสามารถสอนหนังสือได 4 - 5 ภาษาผมคิดวานาจะมี
ผูปกครองสนใจนำลูกหลานเขามาเรียนกับเราแนนอน  หรือไมก็ขอคำแนะนำจาก
ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอยนาม  เพราะทานเปนเพ่ือนสนิทกับ
ผูอำนวยการโรงเรียนน้ีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณคงอภิปรายพอสมควรแลวครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมยังอภิปรายในเน้ือหาอยูครับ  ผมแนะนำสิ่งที่ดีใหกับ
เทศบาลไมไดวาใหเทศบาลครับ  สำหรับเรื่องขยะ  ผมชมเชยเทศบาลมาโดยตลอด
แตผมเปนหวง  ทานประธานลองขับรถไปดูวาขยะมีมากขนาดไหน  เมื่อมีคนมาก
ขึ้นขยะก็มากขึ้นแตก็ยังดีที่ทานสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ยังสามารถหาที่ใหเราทิ้งขยะ
ไดเปนหมื่นๆตัน  ถาไมมีทานเราจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหน  ผมเปนสมาชิกสภาเมื่อ
มองเห็นปญหาตางๆและมองเห็นสิ่งที่เปนประโยชนตอเทศบาลผมก็ตองนำมาพูด
เพ่ือทำหนาที่ในสภา  ผมทำงานนอกสภาไมได  ผมไปสั่งลูกนองใหทำงานไมได
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นอกจากทานผูบริหาร  และสมาชิกทุกทานก็มีหนาที่นำปญหาตางๆของบานเมือง
เขามาใหทานผูบริหารแกไข  ที่ผานมาผมนำเรื่องปญหาตางๆเขามาใหเทศบาลแกไข   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานสิทธิภรณพูดในเน้ือหาของทานที่เกี่ยวกับเรื่องขยะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  สำหรับเรื่องขยะผมเปนหวง  ผมไปกินขาวที่หางสรรพสินคา
เทสโกโลตัส  ผมเห็นรถขยะของเราขนเขา - ออกหลายครั้ง  ที่วิทยาลัยนาฎศิลป  
วัดประชานิยมและตลาดเกษตรก็กองทวมหัว  บริเวณสำนักงาน  โรงเรียนตางๆ  
และในชุมชนขยะนอยแตกตางจากในหางสรรพสินคา  เชน  ขยะในชุมชนซอย   
น้ำทิพยเดือนหน่ึงก็ไมเทาขยะในหางครั้งหน่ึงขอใหทานประธานลองไปดู  ผมเอาแต
สิ่ งดีๆเขามาพูดในสภา  ปญหามี เปนรอยเปนพันเขาเคยมารองเรียนทาน
ประธานสภาหรือไม  ผมไปงานตางๆก็มีประชาชนเขามาขอความชวยเหลือจากผม
มากมายเพราะผมคลุกคลีกับสัตวก็ชวยเหลือทั้งคนและสัตว  ขนาดถังขยะลมผมยัง
จอดรถแลวเอาถังขยะต้ังขึ้นแมแตพนักงานเทศบาลยังขับรถผานไป  ผมรับผิดชอบ
ตอหนาที่ขนาดไหน  สำหรับคำตอบที่ทานนายกฯตอบผมก็พอใจและขอช่ืนชม
เทศบาลที่ดูแลขยะที่เปนปญหาของชาติในขณะน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปน้ี  ขอสอบถาม
เรื่องงบประมาณในการบริหารงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจำป พ.ศ.
2562 ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562 1. ขอสอบถามวาโครงการตางๆที่
ดำเนินงานมาในป 2562  น้ัน มีการโอนเพ่ิมก่ีโครงการ  โครงการใดบาง  โอนลด
ก่ีโครงการ  โครงการใดบาง  โครงการที่ไมไดดำเนินการก่ีโครงการ  เงินอุดหนุน
ไดมาเทาไหร  การจัดเก็บรายไดเขาเปาหรือไม  ยอดเงินสะสมเหลือเทาไหร  2.  
เงินสำรองจายไดนำมาใชหรือไม  และใชในกิจการใดบาง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำหรับกระทูของทาน  
บุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอ 1. เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ขออนุญาตให
ผอ.กองวิชาการฯเปนผูตอบคำถาม ขอ 2. เรื่องเงินสำรองจาย  ขออนุญาตให   
ผอ.สำนักการคลังเปนผูตอบคำถาม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนทครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ     
ทุกทาน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  ขออนุญาต
ตอบกระทูถามเก่ียวกับการโอนลด โอนเพ่ิม  ณ  ปจจุบันเราไดมีการโอนเพ่ิม 23 
โครงการ  และมีการโอนลดจากโครงการที่เปนเงินเหลือจายทั้งหมด  22 โครงการ  
ซึ่งเปนการบริหารจัดการที่อยูในอำนาจหนาที่ของทานนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุที่จะโอนในอำนาจของทาน  ในประเภทหมวดคาใชสอย  ซึ่งในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจะเปนอำนาจของสภา  โครงการที่เราโอนเพ่ิม  ดังน้ี  
1.  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับเยาวชน  2.  โครงการพัฒนา



-12- 
 

ศักยภาพสตรีและครอบครัวชุมชน  3.  โครงการอบรมบัญชีในระบบคอมพิวเตอร 
(E-laas) 4.  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.  5.  โครงการสรางสุขที่
ปลายทางชีวิต  6.  โครงการจัดงานวันครู  7.  งานประเพณี วันปใหม  8.  
โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 9. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ
สมานฉันทปรองดอง  10. งานประเพณีวันลอยกระทง  11. โครงการฝกอบรม
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 12. โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโตรุง 13. โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย 14. โครงการฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครปองกันภัยฝาย    
พลเรือน (อปพร.) รุนที่ 12 15. โครงการเขาคาเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนำและ
ปองกันแกไขปญหาของเยาวชน  16. โครงการฝกอบรมอาชีพและสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพชุมชน  17. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  18. งาน
ประเพณี วันสงกรานต   19 . งานบวงสรวงหอเจาบ าน ปู แฮ  ปูหาร และ
ศาลหลักเมือง  20. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
21. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 22. โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม 23. 
โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ในสวนแผนการดำเนินงานของป 2562   
ที่ทานไดถามวาแลวเสร็จก่ีโครงการ  ขอตอบวา  ในแผนดำเนินงานป 2562 เรามี
โครงการที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 184 โครงการ  ดำเนินการแลวเสร็จ 108 
โครงการ อีก 78 โครงการ  จะเปนโครงการที่ เราปฏิบัติงานตอเน่ืองตลอด
ปงบประมาณ  ซึ่งจะสรุปยอดไดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งการประเมิน
และติดตามผลการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเราจะมีการสรุปรายงานเขาสู
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือไดรับทราบในโอกาส
ตอไปหลังจากที่เราปดงบประมาณแลวครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการคลังครับ 

นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลังฯ  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลังฯ  ขออนุญาตตอบกระทูถามของ
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ในเรื่องเงินอุดหนุนไดมาเทาไหร ขอตอบวา  เงินอุดหนุน
ทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทำ ณ วันที่ 31 
กรกฎ าคม  2 5 6 2   ป ระม าณ การ  2 2 0 ,0 7 4 ,4 5 3   บ าท   รับ จ ริ ง  
179,752,610 บาท รับจริงต่ำกวาประมาณการ 40,321,843 บาท เรื่องการ
จัดเก็บรายไดเขาเปาหรือไม  ขอตอบวา  ยังไมเขาเปา ประมาณการรายรับ         
ป 2562  จำนวน 59,974,572  บาท  รับจริงถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
จำนวน 44,223,323.01 บาท  คงเหลือ 15,751,248.99 บาท  ยอดเงิน
สะสมที่สามารถใชจาย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562  คงเหลือ  33,203,705.29 
บาท  ในเรื่องเงินสำรองจายสามารถใชไดหรือไม และนำไปใชอะไรบาง  ขอตอบวา  
เงินสำรองจายสามารถนำไปใชไดและใชในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและ
อัคคีภัยตางๆ ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จาก
การตอบกระทูผมเขาใจในบางสวน  ที่ผมต้ังกระทูถามเรื่องน้ีเพราะวันน้ีเราจะมีการ



-13- 
 

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ (ขั้นรับหลักการ) จึงอยากทราบวาโครงการที่
เราไดดำเนินการ 184 โครงการ  มีโครงการไหนบางที่เงินเหลือเยอะเราจะขอแปร
ญัตติเงินน้ันไปทำอยางอ่ืน  เหตุผลที่ผมไดนำมาสอบถามเพราะอยากทราบวาบาง
โครงการใชงบประมาณนอยแตต้ังงบประมาณไวจำนวนมาก  ซึ่งรายละเอียดในเทศ
บัญญัติจะไดสอบถามในโอกาสตอไป  โดยเฉพาะอยางย่ิงที่สอบถามเรื่องเงินสำรอง
จายเมื่อปที่ผานมาความเดือดรอนของประชาชนเรื่องอัคคีภัย วาตภัยตางๆของ
เทศบาลไมมี  เงินสำรองจายเราใชเงินไปสวนหน่ึงไมทราบวาใชหมดหรือยัง  
สำหรับงบประมาณปน้ีต้ังเพ่ิมอีกจาก 1,500,000 บาท เปน 1,800,000 บาท  
ขอสอบถามวาเงินสำรองจายเราเอามาใชสวนไหนบางและเปนประโยชนอยางไร
สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมเปนหวงวาในเทศบัญญัติ
งบประมาณป 2562  อีก 78 โครงการ  ระยะเวลาอีก 1 เดือนจะจัดทำแลวเสร็จ
หรือไม  ในสวนการจัดเก็บรายไดของเราก็ไม เขาเปา  ประมาณการรายรับ 
59,974,572 บาท รับจริง 44,223,323.01บาท คงเหลือ 15,751,248.99 
บาท  ผมเปนหวงเรื่องการจัดเก็บวาระยะเวลาอีกเดือนเศษๆจะสามารถเก็บไดครบ
หรือไม   จึงได ต้ังกระทูถามเขามาในสภาเพ่ือเปนแนวทางแกไขเทศบัญญั ติ
งบประมาณตอไป ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานนพดล  แกวพูล เชิญครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ     
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอย่ืน
กระทูสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปน้ี  สืบเน่ืองจาก
เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับเกียรติใหเปน
เจาภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 
27 ประจำป 2562  ขอสอบถามวา 1.  ใชงบบริหารในการจัดงานจำนวนเทาไหร  
จากสวนใดบาง 2.  ใชชองทางใดบางในการประชาสัมพันธการจัดงาน  3.  การจัด
งานครั้งน้ีมีปญหาและอุปสรรคในการจัดงานหรือไม  อยางไร 4. บรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม  และมีการประเมินผลในการจัดงานอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำหรับกระทูถามเปนเรื่อง
เก่ียวกับการปฏิบัติซึ่งอยูในความดูแลของสำนักการศึกษา  ขออนุญาตใหผอ.สำนัก
การศึกษาเปนผูตอบในรายละเอียดครับ 

ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
ทุกทาน  กระผมดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  ขออนุญาตตอบกระทู
ถามของทานนพดล  แกวพูล ขอ 1. ใชงบบริหารในการจัดงานจำนวนเทาไหร  
จากสวนใดบาง  ขอตอบวา  ใชงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,500,000 บาท และ
งบป ระมาณ โครงก ารป ระกวดแข งขั น ทั กษ ะท าง วิช าการ  ระ ดับ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,000,000 
บาท  รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท  ขอ 2.ใชชองทางใดบางในการประชาสัมพันธ
การจัดงาน  ขอตอบวา  1. จัดทำหนังสือแจงประชาสัมพันธใหประชาสัมพันธ
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จังหวัด 2. หนังสือแจงประชาสัมพันธสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ 3. หนังสือแจงใหกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
แจงประชาสัมพันธเสียงตามสายและเผยแพรขาวสาร 4. ประชาสัมพันธผานปาย
ประชาสัมพันธ 4 มุมเมือง 5. เพจงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2562 6. เว็บไซต ครูไอทีดอทคอม  ขอ 3.  การ
จัดงานครั้งน้ีมีปญหาและอุปสรรคในการจัดงานหรือไม  อยางไร ขอตอบวา         
มีจำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครเขารวมการแขงขันกิจกรรมโครงการ
และนักเรียนมีจำนวนมาก  ซึ่งแตละทีมตองใชเวลาในการนำเสนอไมนอยกวา 20 
นาที จึงทำใหการแขงขันลวงเลยเวลาที่กำหนด  ขอ 4. บรรลุตามวัตถุประสงค
หรือไม  และมีการประเมินผลในการจัดงานอยางไร  ขอตอบวา  1. บรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการโดยไดเปนตัวแทนกิจกรรมทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และเปนตัวแทนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุแขงขัน
ระดับประเทศที่จังหวัดรอยเอ็ด  และไดรับคำชมเชยจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นวาจัดงานไดระดับดีมาก  2.  กองวิชาการและแผนงานไดจัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจผูเขารวมงานและมีการประเมินผลโดยโปรแกรม SPSS for 
windows ใชคาเฉลี่ย คารอยละ และสงเบ่ียงเบนมาตรฐานในการประมวลผลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูล เชิญครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการจัด
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ความจริง
งานน้ีจัดมานานพอสมควร  บางเทศบาลไดเปนเจาภาพมาแลว 2 - 3 ครั้ง  เมื่อ
ครั้งที่ผมยังดำรงตำแหนงครูก็ไดเขารวมเกือบทุกครั้ง  เดินทางไปเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคอีสาน  การที่เรารับเปนเจาภาพงานใหญๆบางครั้งเราอาจมองวามันเปนการ
สรางปญหามากมายหลายอยาง  แตถามองในภาพรวมการจัดงานครั้งน้ีถือวาเราได
ประโยชนมาก  ในชวงที่มีการจัดงานผมไดตระเวนดูที่พักของผูมารวมงาน  โรงแรม  
รีสอรท หรือบังกะโลทุกแหงเต็มหมด  ไมใชเฉพาะในเขตเทศบาลแตออกไปขาง
นอกจนถึงเทศบาลตำบลนาจารยก็เต็ม  เปนการสรางเศรษฐกิจและสรางรายไดใน
เรื่องการทองเที่ยวดวย  ปญหาตางๆผมรับทราบมาวามีการประชาสัมพันธนอย  
จากที่ ผมเคยไปรวมงานที่ ต างจังห วัด  งานระดับ น้ีถือเปนงานใหญ   การ
ประชาสัมพันธเขาจะใชชองทางหลายทาง  แตการสื่อสารในเขตเทศบาลผมวายังไม
ครอบคลุมเทาที่ควร  ปายโฆษณามีนิดเดียว  ผมเคยไปที่จังหวัดขอนแกนเขาจะทำ
ปายแขวนเหมือนกับงานง้ิว  ตรงไหนที่เปนสถานที่อำนวยการในการจัดงานจะรู
ทันที  วันหน่ึงผมไปซื้อกับขาวขางโรงเรียนเทศบาล 1  ผมถามแมคาเขาก็ไมรูวามี
การจัดงานอะไร  ศาลากลางหลังเกามีการจัดงานบอยครั้ง  ออกรานขายของและ
งานมหกรรมของสวนราชการจึงไมรูวางานน้ีคืองานอะไร  งานน้ีถือวาเปนงาน
สำคัญและเปนหนาเปนตากับเทศบาล  ผมตองขอขอบคุณสำนักการศึกษาที่จัดงาน
แลวไดรับคำชมจากสวนกลางวาเราจัดงานไดดีมาก  แตในการประชาสัมพันธ
โรงเรียนบางแหงเราจัดงานระดับน้ีก็อยากใหเขาเห็นศักยภาพของเทศบาลเราวาเรา
สามารถจัดงานระดับภาคได  อยากใหเขามาดูวิวัฒนาการและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนของเทศบาลเพ่ือสรางและประชาสัมพันธใหเขาอยากเขามา
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เรียนที่โรงเรียนเทศบาลอยางทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะกลาว  ขออนุญาตเอยนาม  
งานระดับน้ีถามีโอกาสก็อยากใหรับเปนเจาภาพอีก  ไมใชเฉพาะงานดานการศึกษา
อยากใหรับงานอ่ืนๆดวยเพราะเปนหนาเปนตาและเปนการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุดวย  ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวย  
ผมต้ังขอสังเกตวาผลงานที่เราไดทำบรรลุแลวเราไดมีการประชาสัมพันธใหพ่ีนอง
ประชาชนและผูปกครองไดทราบหรือไม  เพราะเปนการประชาสัมพันธไมใชขึ้น
ปายหนาโรงเรียนอยางเดียว  มีเกือบทุกโรงเรียนสวนใหญเขาเอาเด็กเกงที่ไดรับ
รางวัลมาขึ้นปาย  คนที่เขาไดรับรางวัลก็อยากใหเขาไดรับการชมเชย คำยกยอง
สรรญเสริญเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ  และสิ่งเหลาน้ีจะเปนการประชาสัมพันธ
ตอไปเพ่ือโรงเรียนและเทศบาลของเราเพราะการศึกษาถือวาเปนหัวใจสำคัญ      
ในสวนดานงบประมาณที่เปนรายไดจากเทศบาลใหแกโรงเรียนอาจจะไดนอย   
สวนใหญจะเปนงบอุดหนุนจากสวนกลาง  ถาเปนไปไดนโยบายของเทศบาลเขา
บอกวาเปนเงินที่จะทำใหการศึกษาของเรามีโอกาสพัฒนา  ผมจะไปดูในเรื่อง
งบประมาณอีกครั้งหน่ึง  ตอไปถามีงานไมใชเฉพาะของสำนักการศึกษาแตเปนของ
สำนักอ่ืนๆผมอยากใหจัด   เรื่องงบประมาณที่ใชผมยินดีในเรื่องน้ี  การทำหนังสือ
อยากใหแจงสมาชิกสภาเทศบาลดวยเพราะบางทีอาจจะลืมและไมไดเขารวมงาน  
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่น
ต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม  (5.1)  เรื่อง ญัตติขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  ดวยเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุมีความจำเปนจะตอง
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำป 2562 หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) โครงการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อที่ดิน เน้ือที่ไมนอยกวา 1 งาน สำหรับเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ  
เปนเงิน 300,000  บาท  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561  เปนไปตามแผนพัฒนา 4 ป  (พ.ศ.2561 - 2564) หนาที่ 
178 ลำดับที่  27 และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประกาศใช เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแลว น้ัน  หลักการ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 
29 กำหนดไววา "การแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือ
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เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการกอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสมาชิกสภาทองถิ่น"  
เหตุผล  เน่ืองจากกองสวัสดิการสังคม  ไดตรวจสอบเน้ือที่ดินที่จะดำเนินการจัดซื้อ
ตามโครงการดังกลาว  พบวาที่ ดินบริเวณยานชุมชนเมืองหนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  ที่ชุมชนตองการจำนวนไมนอยกวา 1 งาน  งบประมาณ 300,000 
บาท  น้ัน  ไมสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อได  เพราะที่ดินบริเวณดังกลาวมีราคา
ที่ดินสูงกวาราคาที่ดินสำรวจไว  อันเกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อนของเจาหนาที่
และที่ดินที่จะใชเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ  ตามความตองการของชุมชน
น้ัน  มี เน้ือที่ ไมถึง 1 งาน  ตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือใหการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเปนไปตามวัตถุประสงค  
เกิดประโยชนแกชุมชน  และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 จึงเสนอญัตติ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำ
ช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตาม
บัญชีการแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงที่แนบมาพรอมน้ี  โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่ไม
นอยกวา 1 งาน สำหรับเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ  เปนเงิน  300,000 
บาท  เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  
เปนโครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่ไมนอยกวา 16 ตารางวา สำหรับเปนที่ทำการชุมชน
เกษตรสมบูรณไว เปนเงิน 300,000 บาท  เพ่ือใหสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานตอชาติ        
ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระ
ที่ 5.1 ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงเดิมทีมีการอนุมัติผานรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว รายละเอียดระบุวา
จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ือเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณจำนวนเน้ือที่ไมนอย
กวา 1 งานหมายถึง 100 ตารางวาจำนวนเงิน 300,000 บาท วันน้ีทาน
ผูบริหารไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงโดยมีหลักการและเหตุผลวาไมสามารถที่
จะดำเนินการจัดซื้อไดเน่ืองจากมีราคาที่สูงเกินกวาความเปนจริงและเกิดจากความ
เขาใจคลาดเคลื่อนของเจาหนาที่ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือใหสมาชิกได
พิจารณาผมขอเรียนถามทานประธานผานไปคณะผูบริหารวาที่ดินที่จัดซื้อ 16 
ตารางวาน้ีอยูที่ใด ผมไมทราบวาทานประธานรูหรือไมวาอยูตำแหนงใดของชุมชน
เกษตรสมบูรณ เราเคยพิจารณาผานมาแลวไมมีปญหา ถาซื้อแลวเปนประโยชนกับ
ประชาชนชุมชนเกษตรสมบูรณ เพ่ือเปนที่ทำการชุมชนแตยังมีปญหาอีกหลาย
ประการวา นอกจากจะไมทราบวาที่ดินอยูตรงไหนตำแหนงใดเหมาะสมหรือไม  
แตที่ ดินยังลดจาก 100 ตารางวาเหลือ 16 ตารางวา วันน้ันบอกวา 1 งาน      
เฉลี่ยตารางวาละ 3,000 บาท ถาวันน้ีซื้อ 16 ตารางวา เฉลี่ยตารางวาละ 
18,750 บาท ผมวาเปนประโยชน แตจำนวนเงินก็สูงผมจึงอยากเสนอความเห็น
ตอที่ประชุมแหงน้ีเพ่ือไดพิจารณารวมกัน ที่ดินที่เราจะซื้อต้ังอยูที่ใดใครเปนเจาของ
ทานประธานเปนนักกฎหมาย ทานจะซื้อที่ดินทานก็ทราบดีการที่จะตกลงราคากับ
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เจาของที่ดินจะตองกำหนดราคาเทาไหรสมมุติ 16 ตารางวา 300,000 บาท   
ถาในวันน้ีที่ประชุมสภาแหงน้ีอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง แลวถาเราไปตกลง
กับเจาของที่แตเขาไมขายใหจะทำอยางไร จึงอยากฝากทานประธานผานไปยังคณะ
ผูบริหารเพ่ือช้ีแจงใหสมาชิกทุกทานเกิดความสบายใจในการแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ช้ีแจงและความถูกตอง สาเหตุที่ผมถามวาที่ดินอยูที่ไหนอยางไรเพราะผมเห็นญัตติ
น้ีเขามาในวาระการประชุมผมกับเพ่ือนสมาชิกไปดูสถานที่แลวจึงไดโทรศัพท
สอบถามทานผอ.วรวิทย ภูอวด  ขออนุญาตเอยนาม วาที่ดินอยูตรงไหน  ทานบอก
วาผมก็ยังไมแนใจวาอยูที่ไหนเพราะทานลาผมจึงบอกวาไมเปนไรแลวผมก็ไปที่หนา
ชุมชนเกษตรสมบูรณและสอบถามชาวบานแถวน้ัน  เขาทราบคราวๆวาอยูที่ซอย
อุนใจ เมื่อผมเขาไปดูบริเวณซายมือซอยอุนใจก็ไดสอบถามและถายภาพ ผมขอ
อนุญาตสงภาพใหทานประธานดูวาใชหรือไม  พ้ืนที่บริเวณน้ีขนาด 16 ตารางวา  
ถาดูตามสภาพพ้ืนที่แลวเปนบานที่กอสรางอยูไมมีผูพักอาศัยเปนหลังคาสังกะสีเกา 
การกอสรางที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณมีความเหมาะสมหรือไม  อยากฝากทาน
ประธานผานไปยังผูบริหารเพราะผมมองดูอยางไรก็คิดวาอาจจะเปนที่ใชในการเก็บ
ของเพียงแตในรายละเอียดทานระบุวาจะทำเปนที่ทำการชุมชน  ผมอยากใหทำที่
ทำการชุมชนเพ่ือเปนที่ใชสอย เปนอาคารอเนกประสงคใชจัดงานทำบุญตางๆ  งาน
ประเพณีและงานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุและชุมชนไดดำเนินการมาตลอดแตผม
คิดวาพ้ืนที่เล็กมากไปหรือไม  จะเหมาะสมหรือไมเพราะฉะน้ันในญัตติดังกลาวน้ีผม
จะขอฟงคำช้ีแจงจากคณะผูบริหารกอนที่จะพิจารณาและผมอยากใหเพ่ือนสมาชิก
ทุกทานรวมกันพิจารณา ที่ผมอภิปรายผมอยากใหซื้อแตจะตองดูถึงความเหมาะสม
ดวย เพราะจากที่อนุมัติในรางเทศบัญญัติประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
นำเขามาแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในครั้งน้ีเน้ือที่ลดจำนวนไปมาก และในญัตติ
ดังกลาวก็ไมมีรายละเอียดสัญญาจัดซื้อจัดจาง  ภาพถายที่ดิน  เรื่องการตกลงราคา  
ผมดูในใบขวางหนาที่ 2 เขาบอกวาการเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงในครั้งน้ีเปนอำนาจ
ของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดที่ 4 ตรงน้ีเปนเอกสาร
ประกอบที่กองสวัสดิการอาจจะทำผิดพลาด  ถาจะนำเขาญัตติขอใหดำเนินการ
แกไขใหถูกตอง  ในรายละเอียดผมรอฟงคำช้ีแจงจากทานคณะผูบริหารกอนจะ
พิจารณาญัตติน้ี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระที่  5 .1 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการจัดซื้อที่ดินของชุมชนเกษตรสมบูรณ  เมื่อปที่
ผานมาผมดีใจวาชุมชนเกษตรสมบูรณจะมีที่ทำการชุมชน เวลาไปทำบุญแตละครั้ง
ประธานจำรัสก็จะใชที่วางของหอพักโสภิดาเปนสถานที่จัดทำบุญประจำปทุกป  
ผมคิดวาสถานที่น้ันเปนสถานที่ที่เหมาะสมอยางยิ่งแตเมื่อ 2 - 3 วันที่ผานมาผมได
ไปดูสถานที่จริงกลับไมใชอยางที่คิด ปรากฏวาเปนบานพักช้ันเดียวผมวายังไม
เหมาะสม และอีกประการหน่ึงอยางที่ทานตอชาติ  ฆารไสว อภิปรายเมื่อสักครู   
ในการที่เราจะซื้อที่ดินก็นาจะมีประวัติการจัดซื้อจัดจาง  การตกลงราคาไมใชการ
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ตกลงราคาก็จะเปนความผิดของพนักงาน  โยนความผิดใหพนักงาน  ผูบริหารไมรู
หรือครับวาจะซื้อที่ตรงไหน  ผูบริหารตองรูและดูวาเหมาะสมหรือไม ไมใชปลอยให
พนักงานขาราชการเขาไปสำรวจเองผมวาไมเหมาะสมจริงๆ พวกผมอยากใหแต
ตองดูความเหมาะสม ทานประธานลองไปดูสถานที่จริงถามีการจัดงานทำบุญก็คง
ตองปดซอยเพราะซอยแคบ รถสัญจรไปมาไมสะดวกแตเราก็อยากใหชุมชนไดที่ทำ
การชุมชนแตผูบริหารตองรับผิดชอบวาทานนำโครงการน้ีเขามาเงิน 300,000 
บาท ถาอนุมัติวันน้ีก็ไมรูจะซื้อไดหรือไม เพราะเขาต้ังไวอีกเกือบ 400,000 บาท 
จะซื้อไดหรือไมถาอนุมัติวันน้ีไปแลว  ที่ดินก็ไมรูวาเจาของเขาจะขายหรือไม  ทาน
ประธานรูหรือไมวาเขาจะขาย  ผมไดยินคราวๆวาเกือบ 4 แสนบาท แลวจะเอาเงิน
สวนไหนไปซื้อจะสิ้นงบประมาณแลว  จากที่เราไดพิจารณางบประมาณที่ผานมา 
365 วัน  กอนหนาน้ีทำไมทานไมเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  วันน้ีพิจารณางบประมาณ
ใหมแลวทำไมไมทำกอนหนาน้ี  3 เดือนหรือ 6 เดือนที่ผานมาทำไมไมทำ         
เราประชุมสภา 3 เดือนตอครั้งทำไมไมย่ืนมาตอนน้ันเราจะไดรวมกันพิจารณาวา
เหมาะสมหรือไมอยางไร  ผมอยากใหชุมชนไดที่ดินไวทำที่ทำการชุมชนแตผมดูแลว
ญัตติน้ีควรหาที่ดินใหมใหเหมาะสมและขอใหย่ืนเขามาใหมในสภาแหงน้ีเพ่ือ
พิจารณาตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในวาระที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง เดิมทีผมไดรับการประสานจาก
คณะกรรมการชุมชนวาชุมชนไดเชาพ้ืนที่สำหรับทำที่ทำการชุมชนตลอดเวลาที่มี
การจัดต้ังชุมชน ที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณจะมีลักษณะเปนพ้ืนที่เก็บของ เชน 
เต็นท เกาอ้ี พัดลม ถวย จาน  สวนการประชุมจะประชุมที่บานของประธานชุมชน 
ที่ทำการชุมชนของกลุมพวงมาลัยดอกไมสด สวนการจัดงานประเพณีบุญคุมก็จะใช
พ้ืนที่วางของชุมชนในการดำเนินการทุกครั้ง  และคณะกรรมการชุมชนไดเสาะหา
พ้ืนที่เพ่ือเปนของชุมชนเอง จึงไดไปเจอสถานที่แหงน้ีตามที่ทานสมาชิกไดนำ
ภาพประกอบมาและชาวบานไดแนะนำปากตอปากวาจะขายในราคาประมาณ 
300,000 - 400,000 บาท  ทางคณะกรรมการจึงไดเขามาหาผูบริหารเพ่ือ
ขอรับการจัดต้ังงบประมาณในการชวยเหลือ เงิน 300,000  ซื้อไมไดแนนอน 
เพราะที่ดินราคาเกือบ 500,000 บาท แตชุมชนเขามีเงินสมทบทุนในการซื้อที่
แปลงน้ี  ประธานชุมชนตองการที่จะใหเราจัดต้ังโครงการกอสรางศาลาชุมชน     
ในงบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเราต้ังใหทุกชุมชนที่มีพ้ืนที่ในการจัดสราง 
ชุมชนเกษตรสมบูรณเปนอีกหน่ึงชุมชนที่เสียโอกาสเพราะไมมีพ้ืนที่ในการกอสราง
และดำเนินการจัดซื้อไม ไดถาไม เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงน้ี  สาเหตุที่ เราตอง
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  ถาถามวาอยากได พ้ืนที่ที่ เหมาะสมหรือไมก็อยากได        
แตเทศบาลจะตองมีเงินประมาณ 2 ลานบาท  ถาเทศบาลจะอุดหนุนชุมชนเกษตร
สมบูรณชุมชนเดียวในการจัดซื้อที่ดิน 1,000,000 - 1,500,000 บาท ใหชุมชน
หาอีก 500,000 บาท  ผมวาจะเหมาะสมหรือไม  การจัดซื้อที่ ดินหรือขอ
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงในครั้งน้ีเมื่อเปนปงบประมาณ พ.ศ.2562 ถาดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงจะสามารถเนินการไดในปงบประมาณ 2562 หรือตองเลื่อน
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ไปป 2563 ถาสภาไมอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงจะถือวาตกไปหรือไม   
ถาตกไปก็จะเสียโอกาสสำหรับชุมชนที่จะมีพ้ืนที่ในการดำเนินการกอสรางที่ทำการ
ชุมชน  ไมวาจะใชเปนที่เก็บของหรือใชสอยประโยชนอ่ืนใดตามที่ชุมชนตองการก็
ตองทำเทาที่มี  ผมขอเรียนถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารตามที่เสนอวา
ถาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงจะสามารถดำเนินการในป 2562 หรือไมหรือ
จะตองดำเนินการในปงบประมาณ 2563 ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
ในญัตติน้ีตอนแรกผมวาจะไมอภิปรายเพราะผมทราบวาในสภาแหงน้ีไมวาจะเปน
ผูบริหารและสมาชิกสภาทุกคนอยากใหซื้อ  กี่ลานบาทก็อยากใหซื้อ แตที่มีการ
อภิปรายขัดแยงกันเกี่ยวกับตัวหนังสือที่เขียนมาไมถูก ตามที่ทานอาคม สำราญเนตร  
ขออนุญาตเอยนาม  ไดอธิบายที่มาที่ไปก็ใชเพราะทานรูอยูคนเดียว  ผมอานญัตติ
ขอเท็จจริงก็ไมมีวาชุมชนอยากไดและจะมีการหาเงินสมทบ  พวกผมดูตามเน้ือหา
ทำไมไมแนบมาวาขอเท็จจริงเปนแบบน้ี  พ้ืนที่แบบน้ีถาจะยอนไปในอดีตทาน
ผูบริหารที่เซ็นตอนุมัติพวกเราใหไปต้ังแตรอบที่แลว ผูบริหารเสนอเขามาเราก็ใหซื้อ
นึกวาเสร็จเรียบรอยไปแลว ใครจะใจดำไมใหชุมชนไปซื้อถาเสนอมา 1 ลานบาท
ผมก็ให  ถามีแผนที่ มีบาน สำนักงาน เงิน 300,000 บาท  ก็อยากให  ถาใน
เอกสารระบุรายละเอียดอยางที่ทานอาคมพูดก็เขาใจงายเพราะเปาหมายของเราคือ
อยากใหชาวบานอยูแลวไมมีใครที่จะไมใหแตเราจะตองดูวาหมิ่นเหมหรือไม      
ขออนุญาตเอยนาม  ทานตอชาติ  ฆารไสว  ทานบอกวาคำช้ีแจงครั้งน้ีเปนอำนาจ
ของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ลงช่ือนายวรวิทย  ภูอวด  แคน้ีก็ผิดแลว
ตัวหนังสือน่ีคือสิ่งที่เราถกเถียงกัน  ขอเท็จจริงที่วาชุมชนจะนำเงินมาสมทบก็ไม
บอกใหเราทราบ เราก็ตองถามวาเงิน 300,000 บาท จะซื้อไดอยางไร ถาจะเอา
ตามเน้ือผาก็ซื้อไมไดเพราะทานอาคมก็ยอมรับ พวกเราไมรูวาชุมชนเขามีเงินกอน
หน่ึงที่จะมาชวยสมทบ เพราะตัวหนังสือที่สงขึ้นมาใหสมาชิกสภาเปนผูพิจารณาไม
ครบถวน ขออนุญาตเอยนาม  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ครั้งน้ีเปนการประชุมครั้ง
สุดทายแลว ครั้งที่แลวทำไมไมสงเขามาจะไดมีเวลาผมถึงบอกวาถาใชเงิน 1 ลาน
บาท   ผมก็ให คนที่อนุมัติใหเขาสภาครั้งที่แลวก็คือผูบริหาร  ผมถามวาผูบริหาร
เซ็นตไปไดอยางไร เงิน 300,000 บาท ทานรูหรือไมวาที่อยูตรงไหน ทานเซ็นต
เขามาในสภาทั้งๆที่ทานไมรูจนมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในวันน้ี สภาก็ตองใหทาน
เพราะเปนของชุมชน  ใครเปนผูผิดพลาดและยังผิดตรงตัวหนังสือที่ทานผอ.วรวิทย
เซ็นตเขามาอีก ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงเพ่ือทำที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ ผมไดขี่รถไปดูสถานที่
แลว  ความจริงการซื้อที่ใหกับชุมชนหรือเปนสมบัติของเทศบาลไมมีใครไมอยากได  
เหมือนที่ทานกมลพันธุ จีระสมบัติกลาว และไมใชเฉพาะชุมชนเกษตรสมบูรณ  
หลายชุมชนที่ไมมีที่ทำการชุมชนเวลาจัดงานแตละครั้งไมวาจะเปนงานประเพณี
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ของชุมชน เชน งานบุญคุมหรือบุญซำฮะ การตักบาตรถนนสายบุญ สวนใหญ    
ทุกชุมชนมีเต็นท โตะ เครื่องครัว เครื่องเสียง แมแตบางแหงก็ใชเปนหอกระจาย
ขาวของชุมชนดวย เขาไมมีพ้ืนที่ก็ตองไปใชบานประธานชุมชนและเกิดปญหา
ตามมาหลายอยาง  พอมีการเลือกต้ังประธานชุมชนคนเกาไมไดรับเลือกประธาน
ชุมชนใหมเขาก็ไมอยากไปเอาของเกามา  คนเกาก็ไมอยากใหก็เกิดปญหา บางทีก็
บอกวามันชำรุดแทงจำหนายหรือไมเราก็ไมทราบ  การจัดซื้อที่ดินใหชุมชนทุก
ชุมชนที่ไมมีอยากไดอยางเชน  เขต 1 ชุมชนหนองผักแวน ชุมชนวัดใต ชุมชน
หนองลิ้นจี่ก็ไมมี  ถาดีหนอยจะเปนชุมชนหนองไชยวาน เขามีเงินพรอมกับมีพ้ืนที่
ในการกอสรางเขาก็ขอสราง  ในสวนชุมชนโพธ์ิไทรเขาตองไดไปขอใชที่ของ
ชลประทาน เขาใชทำงานบุญคุมแตที่เก็บของเขาก็ไมมี ที่ทำการชุมชนเกษตร
สมบูรณที่เราจะซื้อผมไปดูแลวเก็บของไดแตจะหมดหรือไมผมก็ไมรับรองเพราะ
กวาง 16 ตารางเมตร ผมวาสราง 3 ช้ันดีหรือไม จะไดเก็บของไดหมด ไมใชวาเรา
ไมอยากให เน้ือที่ 1 งาน ราคา 300,000 บาท  ถาซื้อในเขตเทศบาลไดถือวา  
สุดยอดเพราะไมมีที่ ไหนสามารถซื้อได   เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง           
เงิน 300,000 บาท  แตขนาดพ้ืนที่ลดลงเยอะมากแลวจะเอาไปทำอะไรได เวลา
จะเก็บของและจัดงานตางๆก็ตองไปขอที่วาง  บางทีที่วางเขาสรางตึกไวก็ตอง
เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ ผมอยากใหเปนที่เปนทางแตก็จนปญญาเพราะที่ดินในเขต
เทศบาลหายาก ตอนน้ันที่เราอนุมัติพ้ืนที่ 1 งานราคา 300,000 บาท ผมดีใจ
มากและอยากให  เพราะฉะน้ันชุมชนอ่ืนเหมือนกับที่ทานอาคมไดเรียนวาชุมชนที่มี
พ้ืนที่แลวทางเทศบาลเตรียมงบประมาณไว 500,000 บาท  สำหรับสรางที่ทำ
การชุมชนเปนสิ่งที่ดีแตชุมชนที่ไมมีพ้ืนที่จะเสียโอกาส  ทำอยางไรจะไดที่ทำการ
ชุมชน  ถาอธิบายเหมือนทานกมลพันธุพูดวามีเงินอยูแลวทางชุมชนจะหาเพ่ิม
เทศบาลก็ต้ังงบไปเพ่ิมเราไดรายละเอียดแบบน้ี เราจะไมมีสิ่งติดขัดเราอยากให 
ฉะน้ันฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาการจะทำอะไรขึ้นมาตองให
ชัดเจนจะไดไมมีขอผิดพลาด  พวกผมไมขัดของถาเปนประโยชนตอพ่ีนอง
ประชาชนเพราะเงินที่เอามาบริหารเปนเงินของพ่ีนองประชาชน ไมมีผูบริหารทาน
ใดที่จะเอาเงินในกระเปาของตัวเองมาบริหาร เปนเงินภาษีของพ่ีนองประชาชน
ทั้งน้ันอยากใหไดกันทุกคน ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานจำลอง  ภูเตานาคครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ในญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  เมื่อปที่ผานมาดิฉันดีใจที่ชุมชนอีกชุมชน
หน่ึงจะมีที่ทำการชุมชนแตก็มีขอสงสัยวา  เน้ือที่ 1 งาน จำนวน 300,000 บาท 
สุดยอดมากเพราะเปนที่ดินหนามหาวิทยาลัย  อาจจะมีความเขาใจและความตกลง
คลาดเคลื่อนกับเจาของที่ดิน แตในระเบียบวาระน้ีที่ทานขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ช้ีแจงดิฉันเห็นดวย  ไมวาเน้ือที่ขนาด 16 ตารางวา หรือ 18 ตารางวาถาชุมชน
เขาใชงานไดเราก็นาจะอนุมัติ  ประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนเขาดูแลว
และสามารถใชประโยชนสูงสุดไดดวยเงินจำนวน 300,000 บาท  ถือเปน
ประโยชนสูงสุด  ไมวาจะใชในการจัดเก็บอุปกรณ  ขออนุญาตยอนไปอีกทีวา
สมัยกอนที่ดิฉันยังไมไดมาทำหนาที่ในสภาดิฉันยังเปนประธานชุมชนอยู  ดิฉันก็เคย
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เขียนโครงการเขามาขอกับทานผูบริหารเพ่ือซื้อที่ทำการชุมชน  แตตอนน้ันโชคดีมี
ผูใจบุญยอมใหเราซื้อที่ดินในราคาถูกและชุมชนก็ไดรวมสนับสนุนอีกทางหน่ึงใน
การโอนที่ดินเอง  ตอนน้ีเราไมทราบขอตกลงของชุมชนแตดิฉันเห็นวาที่ดินเทาน้ีใน
ราคา 300,000 บาท  ถือวาไมแพงเพราะเปนที่ดินหนามหาวิทยาลัย และดิฉันขอ
ฝากไปยังเจาของโครงการหรือผูที่ทำโครงการเขามาเพราะจากตัวเลข 100   
ตารางวาเหลือ 16 ตารางวา มันคอนขางนาตกใจแตก็พอเขาใจไดเพราะความเปน
จริงเน้ือที่ 1 งาน ทำอยางไรก็คงไมไดในราคา 300,000 บาท  สำหรับเรื่อง
ขอตกลงในการจัดซื้อดิฉันไมทราบวาระเบียบสามารถดำเนินการไดหรือไมกอนจะมี
การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  เรื่องน้ีเปนเรื่องรายละเอียดที่เจาของโครงการจะตองไป
ประสานกับเจาของที่ดิน  อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวาไดมี
การตกลงราคาและเน้ือที่จำนวนเทาน้ีจริงหรือไม  โดยสวนตัวดิฉันเห็นชอบใน
หลักการน้ี ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตอธิบาย
เกี่ยวกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงที่ขอเขามาในสภาครั้งน้ี  เทาที่ฟงการ
อภิปรายของสมาชิกสภาแตละทานสวนใหญจะบอกวาเห็นดวย  แตวิธีการที่เราทำ
เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบหลักการ คือ เห็นดวยวาอยากซื้อใหชุมชนแตวิธีการที่
เราดำเนินการเรายอมรับวามีขอผิดพลาด  ซึ่งแนนอนวาการทำงานเยอะของพ่ีนอง
พนักงานของเราอาจจะมีขอผิดพลาดบาง  การที่เราระบุในเทศบัญญัติครั้งที่แลวถา
เขียนคำวาไมเกินกวา 1 งาน ก็สามารถซื้อได  แตกตางกันที่คำวาไมเกินกับไมนอย  
ถาทานเห็นดวยเราก็จะทำใหถูกตองตามระเบียบฯ คือเอาเขาสภา ในกรณีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  หมวดคาครุภัณฑที่ ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา  เชนเดียวกันกับการทำญัตติเขามาใน
สภาครั้งแรก  การซื้อครั้งแรกเปนขั้นตอนการเจรจา  ความจริงทางชุมชนเขาอยาก
ไดเงินเยอะและเขาอยากไดที่ดินมานานแลว  เขาเคยชวยกันดำเนินการเองในที่
สาธารณะอยูบริเวณริมคลองชลประทาน  ผมคิดวาทางชลประทานอนุญาตและ
ทางชุมชนบอกวาทำไดเขาก็ใชเงินของเขาที่สะสมมาในการกอสราง  เมื่อกอสราง
เสร็จก็ถูกเจาหนาที่ของกรมชลประทานบอกวาสรางไมไดใหรื้อชาวบานเขาก็รื้อ  
สิ่งที่ชุมชนตองการคือสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของชุมชนซึ่งทานทั้งหลายก็ทราบดี  
ทรัพยสินของชุมชนตามโครงการ SML ที่ซื้อมาแลวก็ตองมีสถานที่จัดเก็บ  และ
จะตองมีคาใชจายในการเชาพ้ืนที่จัดเก็บ  เมื่อชุมชนตองการเขาก็มาหาเราและผม
บอกกับเขาวาทุกๆชุมชนเราจัดต้ังงบประมาณเก่ียวกับการจัดซื้อที่ดินไวประมาณ 
300,000 บาท  หากทางชุมชนเห็นที่ดินหรือเพ่ิมเติมเงินในสวนที่ไมพอก็จะดีหาก
ทางชุมชนชวยกัน  เน่ืองจากผมอยากใหการใชจายเงินของเทศบาลมีคุณคากับ
ชาวบานและชาวบานจะไดมีสวนรวมในการรักษาดูแล  ผมจึงจัดต้ังเทศบัญญัติและ
เอาเขาสภาให  ผมบอกใหเขาไปคุยกับเจาหนาที่วาตองการที่จะเสนอญัตติ  
โครงการน้ีเสนอโดยกองสวัสดิการฯ  เขาเสนอมาและผานสภาเมื่อปที่แลวแตพอจะ
ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุเราตองตรวจสอบวาราคาประเมินเทาไหร  ราคา
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ที่ซื้อตองใกลเคียงกับราคาประเมิน  ถาซื้อมากกวาราคาประเมินเจาหนาที่พัสดุผูทำ
การจัดซื้อก็จะอันตรายตอการถูกดำเนินการเรื่องการซื้อที่ไมโปรงใส  เมื่อเราดูใน
รายละเอียดมีขอผิดพลาดคำวา ไมนอยกวา 1 งาน กับพ้ืนที่  ถาหากเขียนญัตติใน
ครั้งแรกวาไมเกินกวา 1 งาน ก็สามารถดำเนินการได  เงิน 300,000 บาท      
ทุกทานก็ทราบวาไมสามารถซื้อไดแตทางชุมชนเขาจะชวยกันลงขันและจัดซื้อใหได  
หากถามวาใกลสิ้นปงบประมาณสามารถจัดซื้อไดทันหรือไม  ขอตอบวามีระเบียบ
พัสดุในการดำเนินการวาสามารถขอกันเงินและดำเนินการไดในปถัดไป  สิ่งที่เรา
ตองการคือการซื้อที่ดินใหชุมชนไดใชประโยชนในการเก็บรักษาทรัพยสินแตเรา
ดำเนินการผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบในขอความวา ไมนอย กับ ไมเกิน  
และขอความที่วาเปนอำนาจของนายกฯแตเปนอำนาจของสภา  เมื่อตามกฏหมาย
กำหนดไววาใหเปนอำนาจของสภาเทศบาลเราจึงนำญัตติน้ีเขามาในสภาเทศบาล
ตามระเบียบ   แต เอกสารใบขวางเปนแค เอกสารแนบเพ่ือให เห็นวาเราจะ
เปลี่ยนแปลงขอความอะไร  สาระสำคัญอยูตรงน้ัน  ไมไดอยูในขอความที่วาเปน
อำนาจของนายกฯและนายกฯอนุมัติใหดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอง  นายกฯทำ
ไมไดเพราะผิดระเบียบจึงนำเขาสภา  และเมื่อทานเห็นวาไมเรียบรอยก็มี 2 ทาง
เพ่ือแกไขใหถูกตองตามระเบียบน่ันคือขออนุญาตตอสภาขอแกไขเอกสารแนบใบที่ 
2 ที่บอกวาเปนอำนาจของนายกฯเปลี่ยนเปนอำนาจของสภา  ถาทานอนุญาตให
แกไขก็สามารถลงมติวาจะอนุมัติใหชุมชนจัดซื้อหรือไม  หรือหากทานไมอนุมัติให
แกไขเทศบาลก็จะขอถอนญัตติเพ่ือที่จะเอามาดำเนินการเขาสภาใหมในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3  ในโอกาสตอไป  หากผานไมเกินเดือนสิงหาคมน้ี  ในเดือนกันยายน
ทั้งเดือนตามระเบียบพัสดุที่ดำเนินการ  การต้ังคณะกรรมการและดำเนินการเจรจา
แลวก็สามารถดำเนินการได  หากยังติดขัดก็จะขอกันเงินไว  ซึ่งการกันเงินตาม
ระเบียบฯจะเปนอำนาจของนายกฯในการอนุมัติเพราะฉะน้ันในการดำเนินการก็ไม
นาจะมีปญหาอะไร  ผมทราบมาวาทานไดลงพ้ืนที่ไปสอบถามกับเจาของที่มาแลว  
ทานก็รูวาการซื้อขายเปนอยางไร  เราทำดวยความโปรงใสหรือไม  ถาทานเห็นแกพ่ี
นองประชาชนและอยากใหเขาจริงๆก็จะรอฟงมติที่ประชุมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การอภิปรายใน
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงของการซื้อที่ดินเพ่ือทำที่ทำการชุมชนเกษตร
สมบูรณในครั้งน้ีผมขอนำเรียนตอทานประธานสภาและสอบถามไปยังคณะ
ผูบริหารที่พูดถึงวิธีการจัดซื้อจัดจาง  ราคา  ความเหมาะสม  ที่ดินแปลงน้ีที่ผมไป
ถายรูปมาผมไดยินชาวบานพูด  ผมไมไดคุยกับเจาของที่ดิน  บานหลังน้ีปดอยู
เจาของที่ดินอยูตางจังหวัด  ผมไมไดสอบถามราคาจริงๆ  สิ่งที่ผมนำเรียนตอทาน
ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาที่ดินแปลงน้ีมีอยูจริงและเจาของที่มีอยูจริง
หรือไม  ใชที่ตรงน้ีหรือไม  ในขณะเดียวกันผมสอบถามตอวาการทำญัตติอาจจะมี
ความผิดพลาดใหแกไขและดำเนินการใหถูกตองเพ่ือความสมบูรณของญัตติและ
ตามเจตนารมยของสภาที่ไดอนุมัติใหซื้อที่ดินแปลงน้ีแลว  ขออนุญาตทานประธาน
วาใหดำเนินการถอนญัตติและทำเขามาใหมใหถูกตอง  ใหระบุวาที่ดินมีอยูจริงและ
มีการตกลงซื้อขายจริง  สวนรายละเอียดที่ทานอาคม  สำราญเนตร  และทาน
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จำลอง  ภูเตานาค  ขออนุญาตเอยนาม  ทานกลาวผมเขาใจ  ทุกชุมชนอยากไดที่
ทำการชุมชน  แตเราตองตกลงให เขาใจกันวาเทศบาลจะสนับสนุนจำนวน 
300,000 บาท  ถาจะซื้อที่ดินในราคา 1,000,000 บาท  ทางชุมชนจะตองมี
เงินอีก 700,000 บาทเพ่ือสมทบในการจัดซื้อ  หลักการที่เสนอในสภาแหงน้ี 
จำนวน 300,000 บาท  ผมมองวาการพิจารณาตองดูตามญัตติ  ถาทางผูบริหาร
จะกรุณาถอนญตัติและเสนอเขามาใหมในการประชุมวาระ 2 และวาระ 3 ก็จะดีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เน่ืองจากมีผูอภิปรายพอสมควรแลว  ขออนุญาตใหทานประธานปดการอภิปราย
และลงมติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สภาเทศบาลเปดไวใหสมาชิกสภาไดนำความคิดเห็นที่ไมตรงกันหรือความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนเขาสูสภา  เวลาของเราไมเหมือนกับเวลาของสภาผูแทนที่
กำหนดวาของผม 10 นาที ทานตอชาติ 5 นาที  เพราะฉะน้ันเวลา 3 - 4 เดือนที่
เราคลุกคลีกับพ่ีนองประชาชนเราก็นำมาพูดวันน้ี  และย่ิงเปนญัตติที่เสนอโดย
ผูบริหารเราตองใหความสำคัญไมตองรีบเพราะบางอยางที่ผูบริหารไดตอบมาน้ัน  
ถาสื่อความหมายดีๆจะบงบอกวาสภาแหงน้ีงายเกินไปจะเปนตัวอยางในการเขียน
ญัตติในรอบตอไปที่อยากสงอะไรมาก็สงคอยไปแกขางในเพราะเสียงเยอะอยูแลว  
เชนเดียวกับทานตอชาติ  ฆารไสว  ขออนุญาตเอยนาม  ที่ทานบอกวาใหถอนญัตติ
ออกไปและเสนอเขามาใหมในการประชุมวาระ 2 และวาระ 3 เพราะทานผูบริหาร
ก็บอกแนวทางแลววาสามารถกันเงินไวได  หากจะเสนอวาขอแกไขและมีการลงมติ
ผมวาตอไปกองฝายตางๆจะยึดถือตัวน้ีเปนบรรทัดฐานที่จะเขียนเขามาแบบงายๆ
หากผิดก็คอยมาแกไขในสภาเทศบาล  ทานยอมรับวาผิดพลาดเราก็ไมไดวาเรา
อยากใหซื้อแตอยากใหทำอยางถูกตอง  ผมเห็นดวยกับทานตอชาติวาใหถอน
ออกไปกอนแลวคอยเสนอเขามาใหมในการประชุมวาระ 2 และวาระ 3 ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตอธิบาย
เพ่ิมเติมถึงวิธีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ หรือโครงการที่เสนอตอ
สภาเทศบาล  เราไดทำสมบูรณครบถวนมาต้ังแตป 2561  แตขอความผิดตรง  
คำวา "ไมนอยกวา" กับ  "ไมเกิน"  เมื่อเราเห็นวาอยากทำใหถูกตองจึงไดทำตาม
ระเบียบฯ คือ นำเขาที่ประชุมสภาเทศบาล  และเมื่อเรานำเขาที่ประชุมสภาก็ยัง
เกิดขอผิดพลาดอีกแตไมใชสาระสำคัญเปนเพียงเอกสารแนบ ในสวนของบัญชี
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ในขอความวา "การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงน้ีเปนอำนาจของนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ"  และที่เราเสนอสภาเทศบาลในครั้งน้ีไดแกไขขอความจากเดิม "ที่ดินมี
เน้ือที่ไมนอยกวา 1 งาน"  แกไขเปน "ที่ดินมีเน้ือที่ไมนอยกวา 16 ตารางวา"     
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ไมจำเปนตองระบุสถานที่ซึ่งจะทำใหการทำงานยากลำบาก  และขอเท็จจริงที่ไดรับ
ทราบจากชุมชนวาไดมีการเจรจาตอรองจากเจาของที่ดินที่แทจริงจนไดโฉนดมา  
เรื่องน้ีเจาหนาที่ไดมอบใหผมพรอมกับตำแหนงที่ ต้ัง  ซึ่งเจาของโฉนดก็ตกลง     
แตเงิน 300,000 บาท ซื้อไมได  ในสวนเกินทางชุมชนเขาจะขอรับบริจาคจาก
ชาวบานเพ่ือชวยกันสรางการมีสวนรวมในการเปนเจาของที่ดินแปลงน้ี  และ
ขอความทุกอยางตามเอกสารที่เสนอเขามาเราทำถูกตอง  แตผิดพลาดตรงเอกสาร
แนบ  ผมขออนุญาตทานประธานสภาขอแกไขขอความ บัญชีเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  หนาที่ 2  บรรทัดที่ 2  
จากขอความ "การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงน้ีเปนอำนาจของนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ" ขอแกไขเปน "การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงน้ีเปนอำนาจของสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ" ถาทานเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวก็จะสามารถ
ลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในการจัดซื้อที่ดินไดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ตามที่ผมไดฟงทานผูบริหารตอบ  ทานบอกวาผิดตรงคำวาเกิน 1 งาน กับไมเกิน 1 
งาน  ถาจะทาวความไปตอนน้ันทำไมทานไมดูเพราะทานเปนคนเซ็นต  และอีก
ประเด็นหน่ึงทานบอกวาใบที่แนบมาไมใชสาระสำคัญจะขอใหสภาแกไขทำไม     
ถาถามวาในญัตติของสำนัก/กองตางๆที่เสนอเขามาครั้งตอไปจะเอาจากที่ไหนมา
แนบก็ไดใชหรือไม  แลวคอยมาขอแกไข 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุคงอภิปรายพอสมควรแลว ผมจะขอถามมติที่ประชุมครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกฯเปนคยเอยขึ้นมาครับวาไมใชสาระสำคัญ  ถาไม
สำคัญแลวจะแกไขทำไม  ผมวาขอมติเลยครับเพราะทานบอกวาไมสำคัญ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  กราบเรียนทานประธานสภา
และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมยังไมอนุญาตใหทานพูด  ทานจะหารือเรื่องอะไรซ้ำประเด็น
หรือไมครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ไมซ้ำประเด็นครับ  ประเด็นที่ทานผูบริหารบอกวาจำนวนเน้ือที่มี
การผิดพลาดขอแกไขใบขวางหนาที่ 2 ในญัตติที่ทานผูบริหารลงช่ือยังมีขอความวา
ไมนอยกวา 16 ตารางวา  จะไมนอยกวา 16 ตารางวาจริงหรือไม  ผมไดเสนอ
ทางออกเพราะทานผูบริหารพูดเองวาอยากทำใหถูกตอง พอผมพูดเมื่อสักครูทาน
ผูบริหารก็บอกวาจะถอนและนำเขามาใหมผมวาก็เปนทางออกที่ถูกตองในคราว
หนาถานำเสนอเขามาก็ไมตองอภิปรายกัน  อยางที่นำเรียนในเอกสารผมก็ไมทราบ
วาใครเปนเจาของพ้ืนที่จริงๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกคงอภิปรายกันพอสมควรแลว ผมขอถามมติครับ      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ขอ 55  การขอถอนญัตติ
หรือคำแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยน
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หลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนช่ือจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผู
รวมเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได  เวนแตญัตติน้ันไดจัดเขาระเบียบวาระแลว  
ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถิ่น  หรือคำแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ญัตติที่ยังไมไดจัดเขาระเบียบวาระหรือคำแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการ 
แปรญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหน่ึง  และจากที่ทานนายกเทศมนตรีไดขอแกไข
ขอความระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง ในสวน
ของเอกสารแนบ  บัญชีเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  หนาที่ 2  บรรทัดที่ 2  จากขอความ "การเปลี่ยนแปลง
คำช้ีแจงน้ี เปนอำนาจของนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสิน ธุ " ขอแก ไข เปน           
"การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงน้ีเปนอำนาจของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ" ผมขอถาม
มติที่ประชุมวาทานใดเห็นชอบใหแกไขขอความ ตามที่ทานนายกเทศมนตรี       
ขอแกไข  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 8 ทาน) 8 เสียง ไมเห็นชอบ       
- ไมมี -  งดออกเสียง 8 เสียง  และตอไปผมขอถามมติที่ประชุมวาทานใดอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจำนวน 8 ทาน)      
8 เสียง ไมอนุมัติ - ไมมี - งดออกเสียง 8 เสียง  และขณะน้ีเวลา 12.00 น. ผมขอ
อนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวันและขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.30 น.
ครับ  ขณะน้ีเวลา 13.30 น.  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว   
ผมขอประชุมตอไปครับ 

 (5.2) เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ขั้นรับหลักการ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม  (5.2)  เรื่อง ญัตติราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นรับหลักการ)  

ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ขั้นรับหลักการ)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่  3  พ.ศ.  2543  ขอ  23       
ใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภา
เทศบาล  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  ของทุกป  บัดน้ี  คณะผูบริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มาเพ่ือโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ตามที่สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุกำหนดไว  โดยไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอราง
เทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว  รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบมาพรอมน้ี
คำแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  
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2563  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอราง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้ง
หน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงขอช้ีแจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังตอไปน้ี  1.  
สถานะการคลัง  1.1.  งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ พ.ศ.  2562  
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีสถานะการเงิน  ดังน้ี  
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 96,187,307.01 บาท 1.1.2  เงินสะสม
 152,165,253.52 บาท 1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม  33,738,461.83 บาท  
1.2. เงินกูคงคาง  33,413,109.25 บาท  2.  การบริหารงบประมาณใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2562  (1)  รายรับจริง
ทั้ งสิ้ น  2 8 3 ,3 6 4 ,9 5 6 .8 3  บ าท   ป ระกอบ ด วย  ห ม วดภ าษี อ าก ร
 22,541,077.67  บาท  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต
 9,480,648.10 บาท  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 5,653,471.38 บาท  
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  4,048,413.64 บาท  หมวดรายไดจากทุน  550  บาท
 หมวดภาษี จัดสรร 94 ,657 ,261 .04 บาท   หมวดเงิน อุดห นุนทั่ ว ไป
 146 ,983,535 บาท  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
 33,255,060.43 บาท  (3) รายจายจริง  จำนวน 269,327,270.04  บาท  
ประกอบดวย  งบกลาง 45,760,006.55 บาท  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจำและคาจางช่ัวคราว) 123,769,910.35 บาท ง บ ด ำ เ นิ น ง า น  
(ห ม วดค าต อบ แท น   ใช ส อ ย แล ะ วัส ดุ แ ล ะห ม วดค าส าธารณู ป โภ ค )  
77,186,798.49 บาท  งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง)
10,040,581.61 บาท  งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 12,569,973.04 
บาท  (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
 32,063,064.06 บาท  3.  งบเฉพาะการ  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2562  รายรับจริง  จำนวน 
8,328,674.90 บาท  รายจายจริง จำนวน 4,057,534.58 บาท กู เ งิ น จ า ก
ธนาคารออมสิน  จำนวน   4 7 ,3 2 4 ,9 2 9 .1 9  บ าท  รวม เป น จำนวน
 59,711,138.67 บาท   เงิน ฝ าก ธน าค ารทั้ งสิ้ น  จ ำน วน   5 ,8 5 7 .6 3
 บาท  ทรัพยจำนำ เปนเงินจำนวน 81,883,200 บาท  บันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  
2563  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ  ดานบริหาร
ทั่วไป ยอดรวม 83,454,845 บาท แยกเปน  แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 
68,564,785 บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  14,890,060 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม  240,842,637 บาท  แผนงานการศึกษา 
157,243,517 บาท  แผนงานสาธารณสุข  17,352,560 บาท  แผนงาน
สังคมสงเคราะห 170,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน 51,248,580 บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,711,080 บาท แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  6 ,1 1 6 ,9 0 0  บ า ท  ด า น ก า ร เศ ร ษ ฐ กิ จ
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 34,876,660 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  34,876,660 บาท
ดานการดำเนินการอ่ืน  77,802,772 บาท  แผนงานงบกลาง 77,802,772
บาท งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  436,976,914 บาท เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อำเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.  2563  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ขอ  1  เทศบัญญัติน้ี
เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
ขอ  2  เทศบัญญัติน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2562  เปนตนไป ขอ  3  
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 
436,976,914  บาท ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจำนวนรวมทั้ งสิ้น 
436,976,914  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังน้ี  ดานบริหาร
ทั่วไป  83,454,845 บาท  แยกเปนแผนงานบริหารทั่วไป  68,564,785 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,890,060 บาท  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 240,842,637 บาท แผนงานการศึกษา  157,243,517 บาท แผนงาน
สาธารณสุข 17,352,560  บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห 170,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 51,248,580 บาท  แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  8,711,080 บ าท  แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ
 6,116,900 บาท ดานการเศรษฐกิจ 34,876,660 บาท แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  34,876,660 บาท ดานการดำเนินการอ่ืน 77,802,772 บาท 
แยกเปนแผนงานงบกลาง  77,802,772 บาท งบประมาณรายจายทั้ งสิ้น 
436,976,914 บาท  ขอ  5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  
เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,036,921 บาท ดั ง น้ี  งบ ก ล าง  4,842,116 บ าท   
งบ บุ ค ล าก ร  (ห ม ว ด เ งิน เดื อ น  ค า จ า งป ร ะ จ ำแ ล ะ ค า จ า ง ช่ั ว ค ร า ว )
 3,536,700 บาท งบดำเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวด
คาสาธารณูปโภค) 7,588,635 บาท งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและ
สิ่งกอสราง)  69,470 บาท งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) ไมมี งบเงินอุดหนุน 
(ห ม วด เงิน อุ ด ห นุ น )ไม มี  ร วม ราย จ าย  16,036,921 บ าท  ข อ  6 ให
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล ขอ  7  ใหนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี  ประกาศ  ณ  วันที่       
กันยายน พ.ศ. 2562 (ลงนาม) (นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม) ตำแหนง นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ  ทั้งหมดคือ  สรุปรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2563 ที่ไดนำเรียนตอสภาเทศบาลเพ่ือรับความเห็นชอบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อทานนายกฯไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว        
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมขอหารือกับทานประธานวาขอใหอภิปรายทีละสำนัก/กองครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  เมื่อไมมี  ถือวา
ที่ประชุมเห็นชอบใหอภิปรายทีละสำนัก/กองเชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง      
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำหรับสำนักปลัดเทศบาล  ผมขอทาวความถึง
การจัดเก็บรายได หนาที่ 3 สวนที่ 1 หมวดภาษีอากร  ป 2562 และ ป 2563 
เราตองหาเงินเพ่ิมประมาณ 6 ลานบาทเศษ  หมวดคาธรรมเนียมก็เชนเดียวกัน  
เพราะงบประมาณป 2562  จำนวน 412 ลานบาท  แตป 2563  จำนวน 
436 ,976 ,914 บาท  เปนงบประมาณที่ เพ่ิมขึ้นจำนวนมาก  รายไดจาก
คาธรรมเนียมเทาเดิม  การจัดเก็บรายไดจากทรัพยสิน ลดลงประมาณ 1 ลานบาท
เศษ รายไดจากสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการพาณิชยเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ลานบาท
เศษ รายไดเบ็ดเตล็ดในป 2563 ตองเก็บเพ่ิมขึ้นประมาณ 1 แสนบาท  รายได
จากทุนเทาเดิม  รายไดจากการจัดเก็บเองเพ่ิมขึ้น  5 ลานกวาบาท รายไดที่รัฐ
จัดเก็บและจัดสรรให อปท. จำนวน 1 ลานบาทเศษ  ก็หนักใจวาเราจะไดหรือไม  
เงินอุดหนุนทั่วไปปที่แลวเราได 220 ลานบาท  ปน้ีได 231 ลานบาท เราตองรอ
เงินถึง 11 ลานบาทเศษ  ไมรูวาจะจัดเก็บไดหรือไม  ในป 2562 ยอดรายจาย 
412,182,025 บาท  เงินที่เหลือจากเงินสะสมของปที่แลวที่ไมไดใชตัดทิ้งไป
ประมาณ  7,667,000 บาท  นาเปนหวงวาเมื่องบประมาณถูกตัดไปเมื่อปที่แลว
คณะผูบริหารไมไดเซ็นตรับรองเรื่องการเงินทำใหงบประมาณตกไปถึง 7 ลานกวา
บาทเปนสิ่งที่นาเสียใจ  ถาไมอยางน้ันปน้ีเราก็คงหาเงินเพ่ิมเติมในสวนน้ีได      
เทศบัญญัติงบประมาณป พ.ศ. 2563  หนาที่ 4  งบกลาง  ประมาณการไวตาง
จากป 2562 ถึง 11 ลานบาทเศษ  งบดำเนินการ คาใชสอยป 2562 จำนวน 
111 ลานบาท  ป 2563  จำนวน 117 ลานบาท  ตางกันประมาณ 6 ลานบาท
เศษ  งบลงทุนและสิ่งปลูกสราง ป 2562 จำนวน 32 ลานบาทเศษ  ป 2563 
เราใช 32 ลานบาทเศษ  เงินอุดหนุนป 2562  จำนวน 17 ลานบาทเศษ         
ป 2563 จำนวน 16 ลานบาทเศษ  ลดลง 1 ลานบาท  เปนการเปรียบเทียบวา
การใชจายเงินของเทศบาลจะเปนอยางไร  หนาที่ 97 งบกลาง  ผมสังเกตวาการที่
เรากูเงิน กสท. เพ่ือซื้อรถขยะ จำนวน 3 คัน และรถดีเซล จำนวน 2 คัน รวม 5 
คัน  กำหนดชำระงวดที่ 1  ระยะเวลา 10 ป  ในการชำระเงินกู 3 รายการแรก  
ใช เงินกู  538,800 บาท และการชำระเงินกูรถดีเซล 2 รายการ จำนวน 
328,500 บาท  เราจะตองชำระเงินกูน้ีระยะเวลา 10 ป  หนา 98 การชำระ
ดอกเบ้ีย  เมื่อเรากูแลวเราตองชำระคาดอกเบ้ียและจายคางวดอีก  ขอ 2.5  ชำระ
ดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือซื้อครุภัณฑ 3 รายการ  จำนวน 150,900 บาท  ขอ 2.6 ชำระ
ดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือซื้อรถบรรทุกดีเซล 2 รายการ จำนวน 92,500 บาท  ถาเรากู
เงินมาก็ตองเสียดอกเบ้ีย  หนา 99 เงินสำรองจาย ป 2562 ต้ังไว 1,500,000 
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บาท ป 2563 ต้ังไว 1,800,000 บาท  ผมอยากทราบวาเงินสำรองจายเราจะ
นำมาจายไดก็ตอเมื่อมีเหตุสาธารณภัยหรือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชน  เงินสวนน้ีไมทราบวาเอาไปใชอะไรบาง  เมื่อต้ังเพ่ิมขึ้นอีก 300,000 
บาท  อยากทราบวาทำไมตองต้ังเพ่ิมขึ้นอยากทราบรายละเอียด  เมื่อไมมีเหตุ    
สาธารณภัยหรือความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเราจะสามารถนำเงินไปใชได
หรือไม  หนา 102 เงินคาจางลูกจางช่ัวคราว  ปที่แลวต้ังไว 26 คน  ปน้ีต้ังไว 27 
คน เพ่ิมมา 1 คน  หนา 103 หมวดคาใชสอย  คาจางเหมาบริการ ปที่แลวต้ังไว 
700,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 940,000 บาท  อยากทราบวาทำไมถึงเพ่ิมขึ้น  หนา  
104 ขอ 3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ปที่แลวต้ังไว 800,000 บาท 
ปน้ีต้ังไว 700,000 บาท ลดลงเพราะเหตุใด  เพราะเมื่อปที่แลวทางคณะผูบริหาร
ไดนำเงินสวนน้ีไปเขาเรียนกับสถาบันพระปกเกลาหลายรุน  ใชเงินรุนหน่ึงๆก็หลาย
แสนบาท  สวนอ่ืนๆจะเปนคาพวงมาลัย คาดอกไม ปที่แลวต้ังไว 50,000 บาท  
ปน้ีต้ังไว 30,000 บาท เปนสิ่งที่นายินดี  กองฝายไหนที่ไมไดใชเงินหรือใชนอยลง
ก็ใหตัดออกไป  คาชดเชยสินไหมทดแทนปที่แลวต้ังไว  5,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 
10,000 บาท เปนที่สังเกตวาเราตองเสียคาสินไหมทดแทนอะไร  ขอ 3.7 การจัด
งานวันเทศบาล ปที่แลวต้ังไว 50,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 70,000 บาท  เราทำ
กิจกรรมเหมือนเดิมทำไมตองต้ังเพ่ิมขึ้น ขอ 3.8 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน 
ปที่แลวต้ังไว 30,000 บาท ปน้ีต้ังไว 40,000 บาท  จะใชอะไรเพ่ิมเติมเพราะเรา
อยากใหตัดงบประมาณลง  หนา 105 ขอ 3.9 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง 
เพ่ือสนับสนุนการเลือกต้ัง 100,000 บาท 3.10 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ปที่แลวต้ังไว 700,000 บาท  ไมทราบวาเอาเงิน
สวนน้ีไปใชอะไร  ปน้ีต้ังไว 2,500,000 บาท  ซึ่งปน้ีก็คาดวาจะมีการเลือกต้ัง  
ขอ 3.12 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติฯ  ปที่แลวต้ังไว 45,000 บาท ปน้ี
ต้ังไว 50,000 บาท ไมทราบวาจะมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม ผมอยากใหลดลงเพราะ
เราทำกิจกรรมเหมือนเดิมหากเพ่ิมงบประมาณก็นาจะเพ่ิมกิจกรรมจึงจะเหมาะสม 
หนา 106 หมวดคาวัสดุสำนักงาน  ปที่แลวต้ังไว 300,000 บาท ปน้ีต้ังไว 
250,000 บาท  ต้ังลดลงก็ดี  3. วัสดุงานบานงานครัว ปที่แลวต้ังไว 40,000 
บาท ปน้ีลดลง 30,000 บาท  4. วัสดุกอสราง ปที่แลวต้ังไว 100,000 บาท ปน้ี
ต้ังไว 80,000 บาท  ผมสังเกตหนา 106 วัสดุสำนักงานและวัสดุกอสรางหลายๆ
รายการปกติจะขมวดทายโครงการตางๆวาในปงบประมาณ 2563 เปนหนังสือสั่ง
การของ มท.และมีเลขที่หนังสือแตในน้ีไมมี  และไมไดแจงวาอยูในแผนพัฒนา 5 ป  
จึงไมสามารถไปดูไดวามีจริงหรือไมที่ทานอางเหตุผลน้ี  ปที่แลวทุกหมวดทุกฝายจะ
มีขมวดทายแจงทุกครั้ง  ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหดูในสวนน้ีดวย
อยากใหจัดทำอยางละเอียดจะไดงายตอการตรวจสอบ  หนา 107 งบลงทุน     
ซื้อเกาอ้ีบุนวม 100 ตัว  ตัวละ 600 บาท  ปที่แลวก็ซื้อ  ปน้ีก็เชนเดียวกันแตก็ไม
เปนไรถาจำเปน  4. คาซื้อโตะประชุมใหหองปลัดเทศบาล  ราคา 13,900 บาท 
ทำไมถึงราคาสูงขนาดน้ีอยากใหประหยัดดวย หนา 108  ขอ 7 คาซื้อโตะ
พลาสติก  จำนวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 70,000 บาท ถาซื้อเพ่ือความจำเปนก็ไม
เปนไร  งบลงทุน  ขอ 1 - 16  ก็ไมไดขมวดทายอีกเชนเดียวกันจึงไมทราบวาอยูใน
แผนพัฒนาหรือไม  ถามีผมก็จะไดตรวจสอบ  หนา 109 คาครุภัณฑโฆษณา
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เผยแพร  ซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด จำนวน 100,000 บาท ครุภัณฑการเกษตร  1.  
คาซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวล  ไมไดขมวดทาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ขอ 1 - 5       
ก็ไมไดขมวดทายผมจึงไมไดตรวจสอบวาอยูในแผนพัฒนาหรือไม  แผนงานรักษา
ความสงบภายใน  หนา  125  ขอ 1.2 คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพ่ือจายให อปพร.  ปที่แลวต้ังไว 1,536,200 บาท  ปน้ีต้ังไว 1,600,000 
บาท ต้ังสูงขึ้นประมาณ 60,000 กวาบาท  ผมอยากทราบวาทำไมตองต้ังเพ่ิมขึ้น
เพราะเขาไมไดมีคาประจำตำแหนงเหมือนขาราชการ  และอยากฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยเรื่องการจัดเวรยาม อปพร. ของเทศบาล
แบงออกเปน 2 ฝก 2 ฝาย ผูอำนวยการศูนยก็ต้ังใหเขามีอำนาจหนาที่  คนเกาที่
จะไปขอทำงานดวยถาไมเช่ือฟงหรือพูดมากเขาก็ไมรับ  ทำให อปพร. ที่เขาตกงาน
ไมสามารถไปทำงานรวมกับเขาได  ต้ังแตมีการเลือกประธานใหมการดูแลก็ไมเต็มที่
ทำให ผอ.ศูนยใชอำนาจหนาที่ของทานสั่งการใหหน.อปพร. เปนหน.ฝายปองกันฯ  
จึงทำใหเขามีอำนาจมากขึ้น  คนไหนที่กระดางกระเด่ืองตอเขาก็ไมสามารถเขาไป
ทำงานได  ตอนน้ีคนเกาไมไดทำงานเขาเลือกเอาแตคนใหมเกิดความอคติกัน
ระหวาง อปพร.กับหัวหนา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  จะประทวงหรือไมครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมขอประทวงทานประธานผานไปยังผูอภิปรายเมื่อสักครูครับ  ผมไดฟง
เรื่อง อปพร. เกี่ยวกับการใชอำนาจของหัวหนาศูนยบางทีขอเท็จจริงอาจจะไมได
เปนเชนน้ัน  การที่ทานสมาชิก  ขออนุญาตเอยนาม  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน    
ไดกลาวเกรงวาจะเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก  ขอใหทานประธานสภา
วินิจฉัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  อภิปรายตอและใหอภิปรายอยาง
กระชับครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอใหทานประธานไปสืบขอเท็จจริงในเรื่องน้ี  ในประเทศไทย
ไมเคยมีใครทำแบบน้ี  ผมไมอยากยุงเรื่อง อปพร.  แตอดพูดไมได 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็งพูดในเรื่องของงบประมาณ  อยากาวลวงไปในเรื่อง
อปพร.  มากเกินไป  เพราะระเบียบการประชุมเราอภิปรายมาหลายครั้งแลวครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ตอไปหนา 125 ขอ 1.3 คาจางเหมาบริการ  ปน้ีต้ังไว 
600,000 บาท  ปที่แลวไมมี  อยากสอบถามวาเพราะอะไร  หนา 124  ขอ 1.5 
คาจางลูกจางช่ัวคราว ฝายปองกันฯ จำนวน 32 คน ฝายรักษาความสงบ จำนวน 
12 คน รวม 44 คน  หนา 126 ขอ 3.1 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน        
ปที่แลวต้ังไว 400,000 บาท ปน้ีต้ังไว 730,000 บาท  ไมรูวาจะซอมอะไร
เพราะหองประชุมและบริเวณตางๆเราไดปรับปรุงแลว  ทานจะปรับปรุงอะไร
เพ่ิมเติมเพราะไมมีในรายละเอียด  หนา 128 งานเทศกิจ  โครงการคืนทางเทา
ใหกับประชาชน  ต้ังไว 40,000 บาท เทาเดิม  ผมอยากใหต้ังไวเยอะๆเพราะ
อยากใหเนนเรื่องการรุกล้ำฟุตบาททางเทาของเทศบาล  อยากใหประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน  เชน วัดเหนือเขาเอาสแตนเลสไปลอมไวใชเปนพ้ืนที่ทานอาหาร
และจอดรถที่น่ัน  ตรงสินทวีก็ต้ังเหล็กไวระเกะระกะทำอยางไรจะใหเขาขยับไป    



-31- 
 

สี่แยกประมวลไทรก็รุกล้ำฟุตบาทของเทศบาลทำเปนที่จอดรถ  ทำอยางไรใหเขา
เอาใจใสมากกวาน้ี  งบลงทุน  ครุภัณฑสำนักงาน  คาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ปน้ีถา
ทานประธานดูจะมีเครื่องปรับอากาศเยอะที่สุด และไมมีขมวดทายดวยทำใหไม
สามารถตรวจสอบไดวามีในแผนหรือไม  หนา 130 การปองกันฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  ขอ 1.1 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย     
พลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน  ปน้ีต้ังไว 200,000 บาท ปที่แลวไมไดต้ังไว  ผมวา
การดูงานไมจำเปนผมอาจจะแปรญัตติตัดงบประมาณ  เราจะไปศึกษาดูงานทำไม
เพราะปที่แลวเราสงประกวดศูนย อปพร.ดีเดน แตปน้ีเราไมได อปพร.ดีเดน  เรา
จะไปดูงานใครเพราะเราไดรางวัลดีเดนอยูแลว  หากต้ังงบประมาณไวฝกอบรมรุน 
13 หรือรุน 14  ถึงจะมีความจำเปน  ถาถามวาการดูงานมีประโยชนหรือไม ก็มี
แตเราไดดีเดนแลวจะไปดูอะไร  ขอ 1.2 โครงการฝกอบรมใหความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  ปที่แลวต้ังไว 20,000 บาท  ไมรูวาได
ดำเนินการหรือไม  และในปน้ีต้ังไว 30,000 บาท มีโครงการอะไรเพ่ิมขึ้นถึงตอง
ต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม  งบลงทุน  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรมีการซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร  ซื้อจอรับภาพ  ครุภัณฑงานบานงานครัว  ซื้อเครื่องตัดหญา 2 
เครื่อง  ครุภัณฑการเกษตร  ซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง  ตามที่ผมไดกลาวไปก็ไมมี
ขมวดทายอีกเชยเคย ไมสามารถตรวจสอบในแผนพัฒนาได  การพิจารณา
งบประมาณในปน้ีสงเอกสารใหผม 3 เลม  ประมาณ 700 หนา ผมตองไปดู
งบประมาณเกาเพ่ิมอีกประมาณ 200 หนา  ที่พูดวันน้ีประมาณ 1,000  กวาหนา  
ใชเวลาในการดูประมาณ 4 - 5 วัน ใหผมพูด 2 นาทีก็ไมใช  ปหน่ึงจะไดใชเวลาใน
สภาแหงน้ีพูดครั้งหน่ึงเพ่ือพิจารณางบประมาณที่ต้ังไววาสูงหรือต่ำแคไหน  สมควร
ที่จะนำมาอภิปรายหรือพูดในสภาแหงน้ีหรือไม  งบประมาณ 436 ลานกวาบาท
จะใหยกมือเลยก็ไมได  ฝากทานประธานสภาดวยวาการประชุมสภาแตละครั้งให
สมาชิกสภาเทศบาลเขาไดใชความรูความสามารถแนะนำหรือเสนอแนะความรู
ใหกับเทศบาลเพ่ือดำเนินการในปตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในสวน
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปน
งบประมาณที่ทานผูบริหารไดเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา  ปน้ีทานผูบริหารต้ัง
งบประมาณเพ่ิมขึ้น  จากเดิม  419 ลานบาทเศษ  เพ่ิมประมาณ 26 ลานบาท  
เปน  436 ลานบาทเศษ  เมื่ อ เช าผมไดฟ งผอ.สำนักการคลังตอบกระทู            
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สถานะการจัดเก็บรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ป 2562 
ประมาณการรายรับ 59 ลานบาทเศษ  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม  จัดเก็บไดประมาณ 
44 ลานบาท  ยังขาดอยูประมาณ 15 ลานบาท  เหลือเวลาอีก 2  เดือน          
จะสามารถจัดเก็บไดหรือไม  ในป 2563 ทานประมาณการรายไดที่จัดเก็บเองไวที่  
65 ลานบาท  สูงกวาเดิมประมาณ 6 ลานบาท  ผมยินดีที่ทางเทศบาลจะสามารถ
จัดเก็บรายไดใหกับเทศบาลและมีรายไดเพ่ิมขึ้น  ประมาณการรายรับที่ทาน
ประมาณการไว 436 ลานกวาบาท  เพ่ิมขึ้นอีก 25 ลานบาท  ถาจัดเก็บไดตาม
เปาก็เปนสิ่งที่นายินดีที่จะไดใชงบประมาณใหเกิดประโยชนกับประชาชน  แตสิ่งที่
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เราพิจารณาของสำนัก/กองฝายที่นำเสนอเขามาและบรรจุในรางเทศบัญญัติ      
ผมเปนหวงวาถาไมสามารถจัดเก็บตามประมาณการรายรับไดโครงการที่ดีและเปน
ประโยชนที่สำนัก/กองฝายและผูบริหารเสนอตอสภาแหงน้ีจะไมไดดำเนินการ
ทั้งหมด  ในสวนสำนักปลัด งบกลางผมต้ังขอสังเกตประมาณ 2 - 3 รายการ  
หนาที่ 99 ขอ 4.3 คาใชจายในการจัดการจราจร  ต้ังไว 800,000 บาท  หากต้ัง
ไว 1 ลานบาทผมก็ไมวาขอใหเกิดประโยชนกับประชาชนจริงๆ  ผมเห็นพนักงาน
เทศกิจของเราทำงานเขมแข็ง  แตผมไมทราบวาการขีดสี  ตีเสน  สีที่ทาบางที
อาจจะคุณภาพต่ำเพราะทาแลวไมนานก็เลือนลาง  ในสวนสัญญาณไฟจราจร     
ไมวาจะเปนที่เคาทดาว  แยกปาไม  แยกหนารพ.ธีรวัฒน  ขางรานประมวลไทร
ตลาดโตรุงก็ชำรุดบอยมาก  ชาวบานเขาบอกวาโทรมาหาเทศบาลหลายครั้งกวาจะ
แกไขปญหาไดใชเวลา 2 - 3 วัน  หากการจัดการจราจรโดยใชสัญญาณไฟจราจร
ไมมีจะเกิดอุบัติเหตุและเกิดปญหากับพ่ีนองประชาชนที่ใชรถใชถนน  ผมขอฝาก
ทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยวาใหจัดทีมงานดูแลถนนหนทางและสัญญาณ
ไฟจราจร  งบประมาณที่มีอยูจะสามารถแกไขปญหาใหประชาชนอยางรวดเร็วได
หรือไม  สำหรับหนา 108 ขอ 13 คาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รวม 56,000 บาท สำหรับใชในหองขอมูล
ขาวสารและหองรับรองประชาชนที่มาติดตอรองนายกเทศมนตรี  ไมทราบวาพิมพ
ตกหลนหรือไม  ที่ทานบอกวาจะนำไปติดต้ังที่หองขอมูลขาวสาร  ปจจุบันหอง
ขอมูลขาวสารก็มีเครื่องปรับอากาศอยูและการซื้อเครื่องปรับอากาศในเทศบาลเรา
มีประจำทุกป  แตระบุไววาจะติดต้ัง 2 เครื่องในหองขอมูลขาวสารผมวามาก
เกินไปหรือไม  การขอ 2 เครื่องในหองเดียวกัน   ผมขอต้ังขอสังเกตวาปจจุบันหอง
ยังใชไดหรือไม  เครื่องปรับอากาศยังใชไดหรือไม  หนา 109 ขอ 16 คาซื้อเครื่อง
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  ราคา 160,000 บาท  เมื่อวันศุกรที่ผานมาผมไดไปใช
บริการที่สำนักทะเบียน  ทานระบุไววาจะใชติดต้ังสำหรับบริการประชาชนที่ฝาย
ทะเบียนราษฎรและบัตร  ในวันที่ผมไปใชบริการผมเห็นเครื่องดังกลาวไมทราบวา
จะเปนระบบเดียวกันหรือเปนระบบที่ดีกวาหรือไม  ผมขอต้ังขอสังเกตวาของเดิม
ยังใชไดอยูแตอยากเปลี่ยนหมีความทันสมัยใชหรือไม ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  กอนที่จะเขาสูการพิจารณาของสำนัก
ปลัดเทศบาล  ประมาณการป 2563 ต้ังไว 436,976,914 บาท ป 2562    
ต้ังไว 412,182,025 บาท  เพ่ิมขึ้น 24 ลานกวาบาท  ถาดูในรายละเอียดแตละ
แผนงานที่ต้ังไวจะมีตัวเลขเกือบเทาเดิมในสวนการจางงานบริการชุมชนและสังคม
มีสัดสวนเพ่ิมนอยมาก  เปนการทำงบประมาณแบบประหยัดเพราะดูตัวเลขจากที่
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม  ทานอานทุกขอทุกโครงการ
สวนมากยอดเงินจะลดลงในสวนของงานประจำ  ตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นจะอยูในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ประมาณ 10 ลานบาท  จากเดิมต้ังไว 24 ลานบาท
เศษ ปน้ีต้ังไว 34 ลานบาทเศษ  ในสวนแผนงานงบกลางเพ่ิมขึ้น 11 ลานบาท ปที่



-33- 
 

แลวต้ังไว 66 ลานบาท ปน้ีต้ังไว 77 ลานบาท ในสวนงานโครงสรางดานงาน
บริการชุมชน  แผนงานศึกษาเพ่ิมขึ้นนอยมาก  ในสวนงบกลาง  ขอ 1.1 ชำระหน้ี
เงินกู กสท. ที่เปนงวดสุดทายในปน้ี จำนวน 2,787,800 บาท จะเปนผลดีกับ
เทศบาล  ขอ 2.1 ชำระหน้ีดอกเบ้ียเงินกู กสท.จำนวน 73,500 บาท งวดสุดทาย  
ในงบประมาณป 2564 เราจะลดรายจายตรงน้ีไดเพ่ือนำไปดำเนินการในดานอ่ืนๆ  
ในสวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ปกติป 2562  จะไดจายเงินสมทบใน
อัตรารอยละ 5 % ของเงินคาจาง  แตในปน้ีมีการจายเงินสมทบเพ่ิมอีกในอัตรา
รอยละ 0.02 % ของเงินคาจางช่ัวคราว จำนวน 100,000 บาท จึงอยากเรียน
ถามวาเปนโครงการใหมหรือมีคำสั่งเพ่ิมเติมใหการดำเนินการ เงินสมทบโครงการ
หลักประกันสุขภาพ ปที่แลวต้ังไว 1,450,000 บาท ปน้ีต้ังไว 1,100,000 บาท 
อยากเรียนถามวาทำไมถึงต้ังลดลง  สวนอ่ืนไมมีขอสงสัยในรายละเอียดเพราะการ
ต้ังงบประมาณสวนใหญเปนงานประจำมีการต้ังงบประมาณเทาเดิมและต้ังลดลง 
จึงไมมีขอสงสัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในภาพรวมตามที่ผมเปดดูแตละสำนักไมวาจะเปนเงินอุดหนุน  และงาน
ประจำที่จำเปนก็เหมือนเดิมไมตองอภิปราย  แตที่ต้ังขอสังเกตุแตละกองฝายไมมี
โครงการใหมๆเกิดขึ้น  นาจะลอกของเดิมเปลี่ยนแคตัวเลข  ในความคิดของกระผม
ระดับผูบริหารแตละกองฝายหรือแมกระทั่งผูบริหารของเทศบาลนาจะมีความคิด
สรางสรรคโครงการใหมๆ  หรือนวัตกรรมใหมๆของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขามา
บาง  ผมขอฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยวาการต้ังงบประมาณในปตอไป
ลองคิดหาโครงการใหมๆเขามานำเสนอบาง  เพราะผมดูแลวการต้ังงบประมาณ
แบบน้ีเหมือนเปนลักษณะบังคับใหมีทุกป  เชน โครงการถนนจักรยานปลอดภัยป
หนาก็ต้ังโครงการรถจักรยานยนตว่ิงในเทศบาลปลอดภัยดูดี  สำหรับสำนัก
ปลัดเทศบาล หนา 99  ขอ 4.3 โครงการจัดการจราจร ต้ังไว 800,000 บาท 
ขอนุญาตเพ่ิมเติมจากทานตอชาติสักนิดหน่ึง  ในความคิดผมการขีดสี ตีเสนในถนน
เทศบาลเราจางเหมาเขาดำเนินการ  ทานประธานทราบหรือไมวาการไปทาสีขาว - 
แดงตรงขอบถนนเราใชแรงงานเทศกิจ  มันเปนภาพที่ดูแลวไมสวยงาม  ผมจึงมี
ความคิดวาการขีดสีตีเสนในเขตเทศบาลงบประมาณเกือบ 1 ลานบาท เราต้ัง
งบประมาณได  ทำไมไมจางเหมาตีเสนขาว - แดงนาจะดูดีกวาเอาพนักงานที่ไมได
มีหนาที่ในการใชแรงงานไปทำเพราะเปนภาพที่มองแลวดูไมดี  ขอ 4.6 เงิน
คาใชจายในการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ต้ังไว 2,800,000 บาท  ตกเดือนละ 233,333.33 บาท  ผมไมทราบ
วาใชจายอะไรบางถึงใชงบประมาณตอเดือนมากขนาดน้ี  โครงการเหลาน้ีคงตองลง
รายละเอียดอีกครั้งในขั้นแปรญัตติ  แตสาเหตุที่ผมนำมาถาม คือ ถาทานจะช้ีแจง
วันน้ีเลยก็จะไมไดนำเรื่องน้ีเขาสูขั้นตอนการแปรญัตติใหเสียเวลา ถาทานไม
อภิปรายในวันน้ีจะรอตอบในขั้นตอนการแปรญัตติผมก็ไมไดวา หนา 104 ขอ 3.7 
โครงการจัดงานวันเทศบาล ต้ังไว 70,000 บาท ขอ 3.8 โครงการคัดเลือก
พนักงานลูกจางดีเดน  ต้ั งไว  40,000 บาท ผมอภิปรายโครงการน้ีทุกป             
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ในขั้นตอนการแปรญัตติผมก็ถามวาการคัดเลือกพนักงานลูกจางดีเดนไปแลวทำ
อะไร  ก็บอกวาคัดไปแลวก็มอบโล  เกียรติบัตรในวันเทศบาล  สรุปแลวก็เปนสวน
หน่ึงของกิจกรรมวันเทศบาล  ไมไดเอาไปมอบใหวันครูและวันปยมหาราช  การ
มอบในวันเทศบาลผมเคยแนะนำแลววาเปนโครงการที่สามารถรวมโครงการได   
ถาทานแยกแบบน้ีผมขอถาม  ขอ 3.8 โครงการคัดเลือกพนักงานลูกจางดีเดน
ประจำปเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงานลูกจางดีเดน   
ต้ังไว 40,000 บาท การคัดเลือกพนักงานตองจัดเปนกิจกรรมและใชเงิน 
40,000 บาท  มีการคัดเลือกอยางไร  ใหตอบคำถามหรือการสัมภาษณ  หากใช
คำวาจัดกิจกรรมก็ตองคิดวาเรียกมารวมตัวกันทำกิจกรรมและมีการบำเพ็ญ
ประโยชน  หากโครงการน้ีเอาไปรวมกับวันเทศบาลจะไดถามวาวันเทศบาลทานทำ
อะไรบาง  ถากิจกรรมวันเทศบาลมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเดน  มอบ
วุฒิบัตร  ทานจะต้ังโครงการน้ีรวมกัน  ใชงบประมาณ 150,000 บาท ก็ได การที่
ทานแยกโครงการออกมา 2 โครงการ  งบประมาณรวมกัน 110,000 บาท  หาก
รวมกันจะเปนภาพรวมที่ดูดีและไปเพ่ิมกิจกรรมของวันเทศบาล  ผมพูดทุกปแตก็
ไมไดรับการตอบสนอง  หนา 106 คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน  ต้ังไว 
500,000 บาท  ขอ 4.1 คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินที่สำนักปลัดเทศบาล
รับผิดชอบ  หมวดครุภัณฑ ขอ 4 คาวัสดุกอสราง ต้ังไว 80,000 บาท คำวาคา
ซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินที่สำนักปลัดรับผิดชอบ เชน ครุภัณฑ อาคาร
สำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บานพัก แฟลต หองประชุมพวงพะยอม  
หอประชุมธรรมาภิบาล  ผมดูแลวมันซ้ำกัน สมมุติวาหองน้ำอาจจะชำรุดนิดหนอย
เราจะเอางบซอมแซมหรืองบวัสดุไปทำ  ทานต้ังงบซอมแซมไว 500,000 บาท 
งบวัสดุ  ต้ังไว 80,000 บาท ขอใหทานช้ีแจงดวย  ขอ 7 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน กาซ LPG ฯลฯ ต้ังไว 8,000,000 บาท นาจะ
รวมทุกสำนักแตบางสำนักก็มีน้ำมันเบนซินอยู  ผมจึงไมเขาใจวามันซ้ำซอนหรือไม  
หนา 107 ขอ 3 คาซื้อเกาอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,900 
บาท  ขอ 5 คาซื้อเกาอ้ีบุนวมลอหมุนแบบมีพนักพิง ตัวละ 2,200 บาท  สำนัก
ปลัดต้ังไวแบบน้ีถือวาเหมาะสมแตจะไปเช่ือมโยงกับสำนัก/กองอ่ืนๆเกือบทั้งหมดที่
ซื้อเกาอ้ีแบบมีพนักพิงราคา 3,900 บาท  หากจะเอาสำนักปลัดเปนบรรทัดฐาน 
ขอใหสำนัก/กองอ่ืนๆตรวจสอบดวยวาพิมพขอความตกหลนหรือไม  งานรักษา
ความสงบภายใน ขอ 1.1 โครงการคืนทางเทาใหประชาชนผมเห็นทำทุกป       
ผมอาจจะไมลงรายละเอียดวาทำที่ไหนแตผมอยากไดผลงานวาทำอะไรบางในแต
ละป  ระยะเวลา 4 - 5 ปที่ผานมาเห็นมีโครงการน้ีตลอด  แตผมก็ไดรับรองเรียน
วามีรานคาบางรานเอารถจักรยานยนตและรถที่หมดสภาพไปจอดผมก็รีบโทร
ประสานจาเอกภราดรและทานก็ไปดูให  การคืนทางเทาผมไมวาแตผมอยากเห็น
ผลงานที่ผานมา  ทานไดติดตามผลการดำเนินงานหรือไม  ขอ 1.2 โครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้ังไว 100,000 บาท  ทุกปเอารถสามลอและ
รถจักรยานยนตไปรวมกันที่ศาลากลางและเชิญทานผูวาราชการมาเปดงาน  ตบมือ
ปลอยรถว่ิงออมเมืองก็จบงานในเงิน 100,000 บาท  ถาจำไมผิดปที่แลวไดรับ
คำตอบวาเราเอาเงินไปสมทบใหเขา  ถาทำอยางน้ันหากเราจะเอาไปสมทบให
จังหวัดทำไมเราไมทำเอง  ผมจะพาทำใหพ่ีนองประชาชนรูวาการรณรงคลด
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อุบัติเหตุทำอยางไร  ไมตองจางวิทยากรผมวาจะมีประโยชนกวาใหรถสามลอ
รวมกันแลวว่ิงออมศาลากลางทำใหกีดขวางการจราจร  พนักงานเจาหนาที่ตำรวจ
เขาเหน่ือยที่จะออกมาโบกรถกับโครงการแบบน้ี  ในสวนการทัศนศึกษาดูงานของ 
อปพร. ต้ังไว 200,000 บาท  ผมติดใจวาที่ผานการอบรมไปแลวทั้ง 12 รุน 
จำนวน 50 คน ทำใหมองวาการอบรม 12 รุน ตกรุนละ 2 - 3 คน โครงการ
ฝกอบรมปองกันภัยฝายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผานการอบรมไปแลว ทั้ง 12 รุน  จำนวน 50 คน  
งบประมาณ 200,000 บาท ผมไมเขาใจวาอบรมอะไร  หากจะพูดถึง อปพร.  
การประชุมสภาครั้งที่แลวผมสังเกตเก่ียวกับการเลือกต้ัง อปพร.  ผมไดอภิปรายวา
ในการประชุมครั้งหนาผมจะถามในสภาแหงน้ีวาผลเปนอยางไร  และการประชุมใน
วันน้ีผมจึงขอถามและติดตามเรื่อง อปพร. วาเปนอยางไร  การประชุมครั้งที่แลว
เขาบอกวาการเลือกต้ังอปพร.ครั้งที่แลวจำเปนตองเลือกใหม เพราะเปนการเลือกที่
ผิดระเบียบ  ผมจึงอยากสอบถามวาใครเปนคนสั่งและดำเนินการใหมีการจัดการ
เลือกต้ัง  พนักงานทานน้ันจึงตอบวาทานเปนคนจัดและอยูจนเขาเลือกประธาน 
อปพร. คนใหมเสร็จ ช่ือนายสุรศักด์ิ เรืองศรีมั่น  และพนักงานคนน้ันที่ตอบในสภา
ทานก็ออกมายอมรับเองวาเปนการจัดการเลือกต้ังที่ผิดระเบียบ  ผมจึงถามตอวา
หากเทศบาลไมมีการต้ังกรรมการตรวจสอบในการจัดการเลือกต้ังแลวใครจะ
รับผิดชอบ  การจัดงานเอา อปพร.มารวมกันเกือบ 100 คน มีการประชุมและ
จัดการเลือกต้ังจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  ทานที่จัดการเลือกต้ังก็บอกวาตองมีการ
เลือกต้ังใหมเพราะผิดระเบียบ  และผมไดกลาวในวันน้ันวา 1. ใครเปนคนสั่งใหมี
การเลือกต้ัง อปพร. ในครั้งน้ี 2. ใครเปนคนจัดใหมีการประชุมเลือกต้ัง 3.  ใครจะ
รับผิดชอบหากมีคาใชจายในวันน้ัน  และผมจะสอบถามในการประชุมครั้งตอไปวา
ใครจะรับผิดชอบอะไรบาง  ถาผมไมพูดเรื่องน้ีก็เหมือนผมอภิปรายแลวทิ้งไปผมจึง
ไดหยิบเรื่องน้ีเขามาพูดเพ่ือเนนย้ำวาการกระทำใดๆก็แลวแต  ถาทานทำไปจน
เสร็จสิ้นแลวบอกวาจะทำใหมเพราะผิดระเบียบแบบน้ีทำไดหรือครับ  ฝากใหทาน
ประธานพิจารณาดวยวาการกระทำใดที่สำเร็จแลวและคนที่ทำออกมายอมรับผิด
กับสภาเองวาทำผิดระเบียบจะปลอยไปใชหรือไม  ผมขอยอนมาที่เรื่องเกาทาน
อบรมมาแลว 12 รุน จำนวน 50 คน ทานจึงจะพาเขาไปทัศนศึกษาดูงานดวยเงิน
จำนวน 200,000 บาท ขอใหช้ีแจงเรื่องน้ีดวย  สำหรับเรื่องเครื่องตัดหญาซื้อทุก
สำนักมีแบบขอแข็งและขอออนและราคาแตกตางกัน  ฝากใหช้ีแจงขอแตกตางดวย  
และในเรื่องอ่ืนๆผมจะขอถามในขั้นตอนการแปรญัตติตอไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
สำนักปลัด  จากที่ผมดูสัดสวนงบประมาณแลวเพ่ิมขึ้นแตเปนการเพ่ิมขึ้นในดาน
การใหบริการของพ่ีนองประชาชนซึ่งเปนไปตามแผนและใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตหลายสำนักรายจายใหไดมาซึ่งบริการสวนใหญจะเอาไป
ใชในสำนักงานและกองฝายตางๆ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแต
ไมมีรายละเอียด  ผมจึงไมเขาใจเพราะบางอยางที่บอกวาใหเปนไปตามและใหได
ประสิทธิภาพ  ทำอยางไรจะใหเกิดประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณไมมี
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รายละเอียด  ในความคิดของผมอาจจะต้ังไวเพ่ือโอนเพ่ิมในสวนที่ขาดหรือไมพอ 
หรืออาจจะมีโครงการใหมเขามาแลวไมไดต้ังในเทศบัญญัติผมจะขอสงวนคำแปร
ญัตติอีกครั้งหน่ึง  ขอยกตัวอยาง  โครงการตลาดดาวธุง  ในเทศบัญญัติเราไมมีและ
มีการต้ังโครงการขึ้นใหมคงจะใชเงินสวนน้ีในการดำเนินการซึ่งผมจะสอบถามในขั้น
แปรญัตติอีกครั้งวาเงินรายจายใหไดมาซึ่งบริการจะเปนคาจางเหมาบริการอยางใด
อยางหน่ึงหรือจัดทำสิ่งตางๆในสำนักปลัดเทศบาลเพ่ิมขึ้น  ผมไมเขาใจวาการทำ
อยางใดอยางหน่ึงหรือจัดจางทำสิ่งตางๆมันไมมีรายละเอียดผมจึงคิดวาอาจจะต้ังไว
สำหรับใชบริการพ่ีนองประชาชนในสวนที่ประชาชนเดือดรอนช่ัวคราวเพ่ือใหการ
บริการพ่ีนองประชาชนทันทวงทีจึงไมมีรายละเอียด  และอีกเรื่องหน่ึงคือการคืน
ฟุตบาททางเทา  วันน้ันผมไปตลาดและไปเดินตรงหนาตลาดสดทางลงไปตลาด  
ทุงนาทอง  ผมเห็นไปตีเสนสีเหลืองแบงครึ่งฟุตบาทอีกครึ่งหน่ึงคงจะใหเจาของราน
และอีกครึ่งหน่ึงเอาไวสำหรับเดิน ผมจึงสอบถามเจาของรานแถวน้ันเขาบอกวาเห็น
เทศบาลมาตีเสนขึ้นปายถายรูปแลวก็ไป  ผมถามวาเขามาทำอะไรอีกไหมก็ไมมี    
ตีเสนเสร็จบางรานก็รุกล้ำออกมาเหมือนเดิม  สิ่งน้ีทำแลวเพ่ือใหไดรูปภาพใหเขา
กับ KPI  หรือตัวช้ีวัดตางๆแตการปฏิบัติไมเปนรูปธรรมซึ่งงบประมาณเราต้ังเพ่ิมผม
ขอต้ังขอสังเกตไวและจะสอบถามในขั้นตอนการแปรญัตติตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมมีขอสงสัย ขอ 4.3  การขีดสีตีเสนของเทศกิจ  ขออนุญาตเอยนาม
ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ทานกลาววา  การขีดสีตีเสนเราใชพนักงานเทศกิจไป
ดำเนินการก็นาเห็นใจ  แตผมคิดวาใหเทศกิจทำดีกวาใหเขาจางเหมาคนมาทำ
เพราะผมเห็นใจทางเทศกิจ  เขาทำงานบางครั้งเวลา 17.00 น. - 18.00 น. เขาก็
ยังไปขีดสีตีเสน  ผมอยากฝากหัวหนางานเทศกิจวาหากจะใหเอกชนมารับเหมาให
เปลี่ยนมาทำเอง  สิ่งไหนเราทำไดก็ควรทำงบประมาณหรือเบ้ียเลี้ยงก็ใหลูกนอง
บางจะไดเอาเงินไปซื้อขาวปลาอาหารเลี้ยงครอบครัวเขา  ผมเห็นใจลูกนองเพราะ
ตอนน้ีพนักงานเทศกิจก็ลาออกจากงานไปหลายคนเพราะเปนหน้ีสิน ขอ 4.6 เรื่อง
การบริหารจัดการน้ำเสีย  งบประมาณ 2,800,000 บาท  ผมคิดวาเปนของสำนัก
การชางหรือสำนักการสาธารณสุข  ผมอยากสอบถามวาบอบำบัดน้ำเสียทุกวันน้ี
สำนักใดรับผิดชอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสำนักปลัดเทศบาล
เชิญครับ  ถาไมมี  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในการ
จัดทำรางเทศบัญญัติมีวิธีแนวทางปฏิบัติเหมือนทุกครั้งที่ผานมา  แตปน้ีมีหนังสือ
ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณหลายฉบับและเทศบาลไดดำเนินการตาม
หนังสือเกือบทุกฉบับ  เชน เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับจะตองจัดการตามขั้นตอนและไดปรากฎในเทศบัญญัติน้ีแลว การ
ดำเนินการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพิธีบรม
ราชาภิเษก  ซักซอมแนวทางการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับโครงการการ
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เสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนันสนุนการจัด
สวัสดิการสวัสดิภาพทางสังคมผูดอยโอกาสทางสังคม  โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ การจัดต้ังงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การจราจร แตละกองฝายที่ รับผิดชอบเขาก็ไปดำเนินการบรรจุโครงการ
รายละเอียดงบประมาณใสในเทศบัญญัติที่ปรากฎ  หลังจากน้ันจะผานการ
พิจารณาจากทานปลัดเทศบาลซึ่งเปนเจาหนาที่ดานงบประมาณและเปนผูพิจารณา
และนำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณารวมกัน  มีทั้งการเพ่ิมงบประมาณและลด
งบประมาณก็เปนธรรมดาในการดำเนินกิจกรรม และผมไดสอบถามในสวน
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญจะเก่ียวกับเรื่องการดูแลผูสูงอายุ คนพิการและโรค
เอดส  เพ่ิมขึ้นประมาณ 8 - 9 ลานบาท  และเขาก็ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ  
ในสวนการจัดหารายไดปน้ีจะมีการใชกฎหมายเก่ียวกับเรื่อง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเพ่ือจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้น  ตัวน้ีเปนการใชจายซึ่งรัฐบาลก็บอกวาถาจัดเก็บ
ไม ได เท า เดิม เงินที่ ข าดจะชดเชยให เราตองต้ั งตามที่ กรมส งเสริมฯและ
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมมาใหดำเนินการ  ในสวนรายละเอียดขอ
อนุญาตใหผอ.สำนัก/กองที่เกี่ยวของเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา   
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายพงษธร  โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  
การต้ังงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาลจะมีหลายสำนัก/กองที่อยูรวมกันใน   
งบกลาง  ในสวนสำนักปลัดผมต้ังตามความเปนจริงและความเหมาะสม  สิ่งไหนที่
ทานเห็นดวยผมขอขอบคุณมากและสิ่งไหนที่ทานสงสัยผมจะขอไปช้ีแจงในขั้น  
แปรญัตติฯ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.กองวิชาการฯครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ    
ขออนุญาตช้ีแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการต้ังจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ที่ทานสมาชิกไดต้ังขอสังเกตวาทำไมไมใสคำวาเปนไปตามหนังสือสั่งการ  
ฉบับน้ี  และครุภัณฑบางรายการทำไมไมระบุวาอยูในแผนฉบับทบทวนหนาที่
เทาไหร ลำดับที่เทาไหร  ขออนุญาตนำเรียนวาการต้ังงบประมาณรายจายของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จะยึดตามหนังสือสั่งการที่กรมสงเสริมฯ กำหนดใหแตละ
ทองถิ่นดำเนินการต้ังรายจายประจำปวาควรจะมีรายจายอะไรบาง  ซึ่งจะมีหนังสือ
กระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ว3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562    
เปนหนังสือซักซอมในหลักการทั่วไปรายละเอียดจะคลายกันทุกป  ในดาน
การศึกษาจะมีหนังสือซักซอมเกี่ยวกับการต้ังงบประมาณ ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และหนังสือยอยๆอีกหลายฉบับ  ประกอบกับเรา
ตองต้ังตามระเบียบของวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
เริ่มต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน รายละเอียดที่อยูในราง      
เทศบัญญัติงบประมาณหรือแมแตประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณแลว
รายละเอียดและคำช้ีแจงตางๆ  แตละทองถิ่นจะตองไปคียขอมูลลงในระบบ       
e-laas  เปนระบบขอมูลกลางที่กรมสงเสริมฯใหแตละทองถิ่นลงรายการรายจายใน
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ระบบ  และในระบบจะมีขอจำกัดวาบางรายการที่เราเขียนยาวเกินไประบบจะ   
ไมรับ  ซึ่งรายละเอียดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เราจึงตองเขียนรายละเอียดให
กระชับขึ้น  บางรายการที่มีความหมายในตัวอยูแลวก็ไมไดใสคำช้ีแจงเพ่ิมเติม    
เราอาจจะยกตัวอยางเพ่ือความเขาใจเปนการจัดทำงบประมาณรูปแบบใหมที่กรม
สงเสริมฯระบุใหทุกทองถิ่นตองคียขอมูลรายจายในงบประมาณลงระบบทุก
ตัวอักษรเพ่ือควบคุมดูแลงบประมาณ  และทางกรมฯจะรูหมดวาเราต้ังจายและต้ัง
รับเทาไหร  ในสวนครุภัณฑที่ไมไดระบุในแผนพัฒนาจะเปนระเบียบใหมที่ระบุวา
ครุภัณฑไหนที่เปนการบริหารจัดการองคกรที่ไมเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะไม
ตองระบุในแผนพัฒนาเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกองวิชาการฯ  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเก่ียวกับ
กองวิชาการฯ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เมื่อสักครูผอ.กองวิชาการไดช้ีแจงวาครุภัณฑบางอยางไมจำเปนตอง
พิมพขมวดทายแลวผมจะรูไดอยางไรวาคุณต้ังงบประมาณและแผนพัฒนาไว  ทำไม
ไมขมวดทายในครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑโฆษณาไดเปนไปตามแผนพัฒนา
ฉบับที่เทาไหร  ไมใชจะลงวาตามหนังสือ มท. คุณไมตองระบุ มท ก็ได  ใหระบุ
แผนพัฒนา 5 ป ฉบับทบทวนได  ผมจะไดรูวามีในแผนพัฒนา 5 ป พ.ศ. 2563  
ถาผมไมดูแลวพิจารณาไปเขาก็จะบอกวา สท.ไมตรวจสอบ  งบประมาณ 436 
ลานบาท  ผมขอถามทานประธานสภาวาทานดูทุกหนาหรือไม ผมฝากทาน
ประธานดวยวาในการทำแผนหลังจากที่เราไดประกาศในเทศบัญญัติงบประมาณ
แลว  ทานประธานสภาไปดูเลยครับ  ผูบริหารเซ็นตแลวแตไมลงวันที่ในป 2561 
และป 2562 สำหรับกองวิชาการ  หนา 112 เริ่มที่ ขอ 2 แตขอ 1 กลับไปอยู
หนา 115 น่ีคือผลงานการรวบรวมเอกสารของกองวิชาการฯ  ผมขอเริ่มที่หนา 
112 ขอ 2.1 โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล  2.2 โครงการจัดทำสื่อ
สิ่งพิมพประชาสัมพันธ 2.3 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อ
วิทยุโทรทัศน 2.4 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน 2.5 
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน  ผมติดใจ
โครงการน้ี  ปที่แลวขอตัดทานก็บอกวามีความจำเปน ป 2562 ต้ังไว 157,000 
บาท ป 2563 ต้ังไว 120,000 บาท เงิน 37,000 บาท หายไปไหน  ทำไมลด
งบประมาณได  ปที่แลวขอตัดทำไมบอกวามีความจำเปน  เวลาประชุมแปรญัตติ
ตางๆเราก็ถามความจำเปน  หนา 113 หมวดสาธารณูปโภค  คาสื่อสารและ
โทรคมนาคม  กองอ่ืนๆเขาต้ังไว 15,000 - 24,000 บาท  แตกองวิชาการต้ังไว 
430,000 บาท ผมไมรูวาเปนอยางไร ใชงานครอบคลุมทุกสำนัก/กองหรือไม   
งบลงทุน  ครุภัณฑสำนักงาน  คาซื้อเกาอ้ีบุนวม 5 ตัว  ตัวละ 3,900 บาท รวม 
19,500 บาท คาซื้อโตะเหล็ก ปที่แลวซื้อ 5 ฟุต ปน้ีซื้อ 4 ฟุต  คาซื้อตูเก็บแฟม 
20 ชอง 6 ตู ราคา 16,800 บาท คาซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง 2 ตู รวม 9,600 
บาท คาซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ราคา 23,000 บาท  ซื้อของ 5 
รายการ ไมมีขมวดทายแลวผมจะรูไดอยางไรวาอยูในแผนพัฒนาหรือไม  ตามที่
ทานบอกวาไมแจงกรมสงเสริมฯเขาก็รูอยูแลว  ปที่แลวแจงทำไมปน้ีทานไมแจง  
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หนา 114 ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร  คาซื้อเครื่องบันทึกเสียง  คาซื้อ
ไมโครโฟน  ไมมีขมวดทาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 
น้ิว จำนวน 30,000 บาท ไมมีขมวดทาย  ทำไมไมพิมพใหครบถวนเพ่ือใหมี
รายละเอียด  เอกสาร 1,000 หนา  ทานประธานใชเวลาอานนานเทาไหร  
ระยะเวลา 3 - 4 วัน จะดูละเอียดไดไหม สมาชิกสภาเทศบาลมีหนาที่พิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณ  ไมใชยกมือสนับสนุนเลย  เราตองทำงานดวยความ
ละเอียดรอบครอบ  หนา 115 ถึงเปน ขอ 1  ถาไมอานก็ไมรู  ผมอานถึงพูดได
เพราะฉะน้ันอยาวากัน  งบประมาณเทศบาลเรามารวมกันพิจารณาถึงแมจะชาแตก็
เปนผลงานของสมาชิกสภาที่จะไดรวมกันพิจารณา  เรามีเวลาจัดการประชุม 1 
เดือน  ไมเสร็จวันน้ีพรุงน้ีประชุมตอก็ได  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หนา 155 
เงินเดือนคาครองชีพเพ่ิมขึ้นหรือโอนยายมาก็ไมทราบ ป  2561 มี 9 คน           
ป  2563 มี  13 คน ค าตอบแทนรายเดือน ค าประจำตำแหน ง ค าจาง
ลูกจางประจำก็เพ่ิมขึ้น เงินคาจางลูกจางช่ัวคราว 9 คน ก็เพ่ิมขึ้น ป 2562 จาง 
10 คน ลดลง 1 คน ขอสอบถามวาเลิกจางหรืออยางไร หนา 116 คาจางเหมา
บริการ จำนวน 2 คน ป 2562 ไมมี  และจะเปนในสวนคาใชจายประจำ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คารับวารสาร  ผมขอฝากวาการทำ
เอกสารตางๆ เชน วารสารของเทศบาล ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน        
ผมนอยใจวารูปผมมีนิดเดียว  อยากใหใสรูปผมบาง ผมพูดมากแตผลงานนิดเดียว  
พอไปดูเกาะติดนายกและที่ปรึกษานายกรูปใหญ  สมาชิกสภาที่ไมเคยพูดเลยก็ใส
รูปใหญผมนอยใจในสวนน้ี  ในสวนรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ปที่แลวต้ังไว 370,000 บาท ป 2563 ต้ังไว 
460,000 บาท ต้ังเพ่ิม 90,000 บาท  ทำไมเพ่ิมขึ้นเยอะขนาดน้ี ขอ 2.4 
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา ปที่แลวต้ังไว 30,000 บาท ปน้ีต้ังไว 
50,000 บาท  ขอ 2.5 โครงการจัดเวทีสาธารณะ ปที่แลวต้ังไว 10,000 บาท  
ปน้ีต้ังไว 80,000 บาท ต้ังงบประมาณมากเกินไปหรือไม ขอ 2.6 โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจ ต้ังไว 50,000 บาท 3. คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 
100,000 บาท หมวดคาวัสดุสำนักงาน ต้ังไว 70,000 บาท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
ต้ังไว 100,000 บาท วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 5,000 บาท วัสดุยานพาหนะ
และขนสง ต้ังไว 20,000 บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 200,000 บาท  
ปที่แลวต้ังไว 120,000 บาท วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 80,000 บาท  งานเทศกิจ
กองวิชาการ หนา 129 โครงการอบรมใหความรูดานกฏหมายแกประชาชน ต้ังไว 
50,000 บาท เปนโครงการที่ดีแตอยากใหประชาชนมีสวนรวมและใหความสนใจ  
ไมใชบอกวา สท.เส็งเค็งมันบอกวาโครงการน้ีประชาชนไมสนใจ สนใจนอย  ขอให
หัวหนาสวนการงานเอาประชาชนมาอบรมใหมาก  อยาประชดประชันกัน  สิ่งไหน
ที่ดีก็ใหทานทำไป  สิ่งไหนไมดีก็ใหปรับปรุงแกไข  สมาชิกสภาบางคนก็ดี บางคนก็
เอ้ืออาทรตออยางอ่ืน บางคนขยันขันแข็งในการประชุมสภาและบางคนก็ไมสนใจ
ในการประชุมสภา  สนใจประชาชนและไมสนใจประชาชน  สิ่งตางๆที่ผมพูด
สำหรับกองวิชาการลวนแลวแตเปนสิ่งที่จะทำใหดีขึ้น  เมื่อเราจางพนักงานมากก็ให
ดูที่ผลงานและเครื่องมือตางๆในการของบประมาณก็ไมเคยตัดและยินดีสนับสุนน 
ที่ผมพูดไมวาจะเปนสำนักปลดัหรือกองวิชาการผมจะขอแปรญัตติในโอกาสตอไปครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  หนา 112 ขอ 2.5 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ       
หอกระจายขาวชุมชน  ต้ังไว 120,000 บาท ขอ 2.6 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน ต้ังไว 
50,000 บาท  ผมเคยสอบถามวาหอกระจายขาวที่ทานอบรมและเรียกเขามาได
เบ้ียเลี้ยงมันมีงานที่ตองประชุมกันทุกเดือนหรืออยางไร  และสอบถามวามีครบทั้ง 
36 ชุมชนหรือยัง กรรมการมีหมดแตหอกระจายขาวมีครบหรือยัง  บางชุมชนไมมี
หอกระจายขาวก็เอาเขามาอบรมและจายเบ้ียเลี้ยงทุกป  แตไมเคยมีหอกระจาย
ขาวใหเขาลองปฏิบัติ  ผมวาลองสำรวจชุมชนไหนไมมีหอกระจายขาวก็หา
งบประมาณไปจัดสรางกอนแลวคอยมาอบรมดีหรือไม  ผมมั่นใจวายังมีหอกระจาย
ขาวไมครบ 36 ชุมชน  แตถาครบแลวก็ขอโทษดวย  ถาไมครบทานเอาเขามาน่ัง
อบรมและใหไปทัศนศึกษาดูงานจะอบรมไปทำไม  ผมต้ังขอสังเกตและสอบถามทุก
ปก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น  แตเปนแคภาพลวงตาที่พวกกระผมทำถาผมจะลงไปสำรวจ
จริงๆวาโครงการหอกระจายขาวเสียงตามสายที่ทานทำไป 2 ลานบาท  ไมดัง
แมกระทั่งทุกวันน้ี  หากผมจะลงไปช้ีจุดดวยตัวผมเองทานจะตอบอยางไร  ถาเรา
อภิปรายทวงติงแลวนำไปปฏิบัติ  ทานเคยดูการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือไม  
ผมดูทุกวินาทีเขาจะใหผูแทนราษฎรทุกจังหวัดปรึกษาหารือกันวาใครจะนำความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเขาสภา  และวันน้ันผมจำไดวามี สส.พรรคเพ่ือไทย
ลุกขึ้นกลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงไปแกไขปญหาที่ สส.พรรคฝาย
คานเสนอ  เขาจะจดบันทึกและรีบไปทำให  ผลประโยชนก็ตกแกพ่ีนองประชาชน  
การที่พวกผมอภิปรายและทานนำไปพัฒนาจะเปนประโยชนแกพ่ีนองประชาชน  
เสียงตามสายทานประธานก็รูอยูแกใจ  ไมเช่ือก็ใหคนไปตรวจสอบเลยตอนน้ีสัก 
10 จุด  ผมบอกเลยวาไมดังตองยอมรับความเปนจริง  ถาผมไปบอกให สตง. มา
ตรวจสอบวาทานเอาเงิน 2 ลานบาทมาทำจะทำอยางไร  เรื่องหอกระจายขาวผม
พูดเมื่อปที่แลววาใหเขามาอบรมทุกสิ้นเดือนเอาเบ้ียเลี้ยงแลวกลับไปนอนอยูบาน
จะใหเขามาอบรมทำไม  สมมุติวามีหอกระจายขาว 20 ชุมชน  ทานเอาแค 20 
ชุมชนน้ันมาอบรมและพาเขาไปศึกษาดูงาน  งบประมาณจะลดลงอยางแนนอน  
อยากใหฟงคำเสนอแนะของเสียงขางนอยบางพวกเราทวงติงเพ่ือไปทำประโยชน
ใหแกพ่ีนองประชาชน  ผูบริหารทานลอยตัวปหนาก็ไมรูวาทานจะเขามาบริหาร
หรือไม  ซึ่งปน้ีผมก็บอกเพ่ือนสมาชิกวาอยาไปตัดงบประมาณหากเราเขามาบริหาร
จะไมเหลืออะไร  และฝากทานไวดวยวาสิ่งที่พวกกระผมอภิปรายใหมองในแงของ
การไดประโยชน  หนา 113 ตามที่ผมบอกวาคาซื้อเกาอ้ีของสำนักปลัดเทศบาลที่
ใหเอาเปนบรรทัดฐาน  เขาซื้อเกาอ้ีแบบมีพนักพิงสูง ราคา 3,900 บาท  เกาอ้ี
แบบมีพนักพิง ราคา 2,200 บาท  ในสวนกองวิชาการ คาซื้อเกาอ้ีลอหมุนแบบมี
พนักพิง ราคา 3,900 บาท  ตรงกับคาซื้อเกาอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิงสูงของสำนัก
ปลัด  ทานจะดำเนินการแกไขลดตัวเลขลงเปน 2,200 บาท หรือ แกไขขอความ
แบบมีพนักพิงสูงก็ใหดำเนินการแกไข ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ   
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นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ผมสับสนหนา 115 เปนขอ 1 หนา 112 เปนขอ 2 กลับไปกลับมาจึงสงสัยครับ  
และขอสนับสนุนเพ่ิมเติมในเรื่องเสียงตามสายที่ทานกมลพันธุและทานบุญเส็งได
กลาว  ขออนุญาตเอยนาม  การประชุมแตละครั้งไมวาจะเปนการต้ังงบประมาณ
หรือการประชุมตางๆของสภาสวนใหญแลวเราจะกลับไปฟงเสียงสะทอนจากพ่ีนอง
ประชาชน  ประชุมสภาครั้งน้ีจะสอบถามชาวบานตลอดวาไดยินเสียงตามสาย
หรือไม  สวนใหญก็จะตอบวาไมไดยิน  ผมเคยทวงติงในการประชุมแตละครั้งและ
ถามทานประธานอยูวาวันน้ีเรามีการถายทอดเสียงตามสายหรือไม  ทานประธานก็
ตอบวามีการถายทอดเสียงตามสาย  แตเมื่อเราไปถามชาวบานแลวกลับไมดัง  
เสียงตามสายของเราทุกวันน้ีแทบจะไมมีประสิทธิภาพ  ที่ผมไดยินจะเปนหอ
กระจายขาวเสียงดังมากแตบางหอกระขายขาวเขาจะประกาศขาวเฉพาะตนเดือน
และเมื่อมีงานสำคัญ  ตนเดือนจะแจงเก่ียวกับการรับเงินผูสูงอายุและแจงขาวจาก
เทศบาล  ผมก็วาดีและมีงบประมาณของโครงการไทยเขมแข็งมาซื้อไมรโครโฟน
และอุปกรณตางๆ  แตพอมาดูโครงการเสียงตามสายของเราที่ใชงบประมาณ 2 
ลานบาทเศษ  แตคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนกับเงินที่ เราใชไปไมเกิด
ประโยชนเทาที่ควร  รายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณไมมีโครงการเก่ียวกับ
เสียงตามสาย  ผมวาถาอยางน้ันไปถอดและใหชุมชนเขาใชหรือเช่ือมตอกับหอ
กระจายขาวชุมชนไดหรือไม  เวลาเรามีการประชุมพ่ีนองประชาชนจะไดยิน    
ฝากทานประธานในเรื่องน้ีและผมจะสอบถามในขั้นแปรญัตติอีกครั้งหน่ึง  และ
เรื่องการจัดทำงบประมาณของฝายวิชาการ  รายงานกิจการสภาเทศบาล  ผมเห็น
ไมมีงบเลยไมทราบวาจะเอาไปอยูในเลมที่ทานบุญเส็งโชวหรือไม  เพราะตัวน้ันเปน
วารสาร  ขอเรียนฝากทานประธานดวยเพราะงานสภาเรามีเยอะในแตละปอยากให
พ่ีนองประชาชนไดเห็นถึงหนาที่การทำงานของสมาชิก  โดยเฉพาะทานประธานที่
เปนประมุขของฝายนิติบัญญัติซึ่งทุกคนทำตามอำนาจหนาที่แตเวลามีผลงานเราไม
คอยไดรับการเผยแพรเทาที่ควร  สมาชิกทุกคนมีจิตอาสาถาคนไมสนใจเขาก็คงไม
อยากเปน  ผมเสียดายความรูคนที่เกษียณอายุราชการไปแลวแตทานก็เฝาดูผลงาน
เราอยู  ผมเคยชักชวนมาหลายคนแตเขาก็บอกวาเปนเรื่องการเมืองไมอยากไปยุง  
ที่ผมเขามาทำหนาที่ตรงน้ีบางครั้งก็คิดวาดีบางครั้งก็คิดวาหลงเขามาไดอยางไร  
ฝากทานประธานในเรื่องการจัดทำรายงานกิจการสภาดวยครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กอนที่จะมีการอภิปรายตอ  ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาสักครูครับ  
เมื่อสักครูทานเลขานุการสภาเทศบาลขออนุญาตลาเพราะมีภารกิจตองเดินทางไป
ราชการที่กรุงเทพฯ  เมื่อเลขานุการสภาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดจึงตองเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เชิญทานสมาชิกเสนอครับ  เชิญทานอาคม  
สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอทานรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการ
สภาเทศบาลช่ัวคราวครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี  เชิญทาน   
รณยุทธ  หอมหวล  ทำหนาที่เปนเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวและตอไปเชิญ
ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  อภิปรายครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับกองวิชาการฯ  ผมอยากแนะนำขอ 2.4 โครงการเทศบาลพบสื่อ
มวลชล และขอ 2.5 โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหอกระจาย
ขาวชุมชน  ผมอยากใหรวม 2 โครงการน้ีเขาดวยกัน  เพราะผูสื่อขาวอาชีพเขา
สามารถใหความรูตางๆแกผูประกาศขาวชุมชนไดเราจะไดประโยชนมากเพราะ
บุคลากรของเราไมคอยมี  หากไดผูประกาศขาวจริงๆมาใหความรูแกผูประกาศขาว
ชุมชนก็จะดีครับ  ขอ 2.6 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน  ต้ังไว 
50,000 บาท ทานจะไปดูงานที่ไหน  งบประมาณแคน้ีผมวาไมเพียงพอจะขอ
สอบถามในขั้นแปรญัตติ และผมขอถามอีกเรื่องหน่ึงวาตอนผมเปนสมาชิกใหมๆ
เทศบาลเคยซื้อเครื่องไรสายติดต้ังตามเสาชุมชนตางๆ  เครื่องหน่ึงประมาณ 2 
หมื่นบาท  พ่ีนองประชาชนก็ไดฟงเสียงดังมากจริงๆ  ตอนน้ีเราเอาไปเก็บไวที่ไหน  
เราใชงบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อและผมก็เคยยกมือสนับสนุนดวย เมื่อเรา
เปลี่ยนแลวผมจึงอยากสอบถามวาทานเอาเครื่องเหลาน้ีไปไวที่ไหน  และอีกเรื่อง
หน่ึงเรื่องหอกระจายขาว  บางชุมชนเขามีหอกระจายขาวแตไมมีผูประกาศขาว  
เชน ชุมชนดอนสวรรค  ชาวบานเขาก็บอกวาจะฟงจากซอยน้ำทิพย  เขาจะไดรับ
ความรูจากชุมชนซอยน้ำทิพยเพราะผูประกาศขาวเมื่อไดรับขาวสารจากเทศบาล
หรือหนวยงานตางๆก็จะประกาศทันที  แตชุมชนดอนสวรรคไมมีเลยชาวบานเขาก็
รอฟงอยู  ฝากทานประธานไวเพียงเทาน้ีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมี  
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในสวน
งบประมาณของกองวิชาการฯ  ขออนุญาตใหผอ.กองวิชาการเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.กองวิชาการฯครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา     
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ   
ขออนุญาตช้ีแจงเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณ หนา 101 - 115 จะเปนรูปแบบ
การจัดทำที่แยกแผนงานและงบตางๆ  เราจัดเรียงลำดับถูกตองแลว  ในสวนหอ
กระจายขาวเรามีทั้งหมด 40 หอ  มีผูประกาศขาวประจำทั้งหมด  ในหอกระจาย
ขาวของชุมชนดอนสวรรคที่มีปญหากอนหนาน้ีวาไมสามารถประกาศขาวได      
ผมไดลงไปแกไขปญหาและใชการไดรวมถึงมีผูประกาศขาวเรียบรอยแลว   

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานนพดลฟงใหจบกอนครับ 
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นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอช้ีแจงสักนิดหน่ึงในเรื่องการใชภาษาคำวาหอ  อยากใหใชคำ
วาหอกระจายขาวแทนครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ  กราบขออภัยครับ  หอกระจายขาวเรามี 40 หอกระจาย
ขาว  ซึ่งจะเปนในเขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน  และเพ่ิมเติมตรงตลาดเทศบาลลาน 
1 ลาน 2 ลาน 3 ตลาดเกษตร ชุมชนหมูบานมั่นคงศรีเมืองใหม  ปจจุบันมี 40 
หอกระจายขาว  และมีผูประกาศขาวประจำทุกหอกระจายขาว  ที่เราจัดใหมีการ
ประชุมประจำเดือนก็เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไววาใหมีการ
ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหอกระจายขาว  อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
เราจึงตองดำเนินการตามระเบียบ  และในสวนขอทวงติงเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการตางๆผมเองในฐานะผูอำนวยการกองวิชาการจะนำไปดำเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการใหคลองตัวและเกิดความคุมคา ในสวนเสียงตามสาย ณ ปจจุบันมี 
30 จุด และผมใหเจาหนาที่ออกไปสำรวจจุดที่ชำรุดบกพรอง  และไดทราบวามี 7 
จุด ที่เสียงดังบางไมดังบาง  ใชงานไดปกติมี 18 จุด และไมดังเลยจะมีอยู  ในสวน
เสียงไรสายจะมี 31 จุด ชำรุด 3 จุด เสียงดังบางไมดังบาง 8 จุด สวนที่ใชงานได
ปกติมี 20 จุด และในปงบประมาณ 2563 ผมมีแผนการที่จะปรับปรุงซอมแซม
ใหใชงานไดปกติเพ่ือให พ่ีนองไดรับทราบขาวสารของเทศบาลอีกทางหน่ึง  
ขอขอบคุณทานสมาชิกที่เสนอแนะในเรื่องน้ี และรายละเอียดอ่ืนๆผมจะขอช้ีแจงใน
ขั้นแปรญัตติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  อภิปรายครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  จากที่ผอ.กองวิชาการตอบวาปจจุบันเสียงตามสายยังใชการไดอยู    
ของซอยน้ำทิพยผมเห็นแผงรับเทาหนังสือมีเสียงดังชัดเจน  อยากใหเอาเครื่องแบบ
น้ีไปติดคงจะดีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสำนักการคลัง  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  เชิญครับ  
เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสำนักการคลัง  เริ่มที่หนา 120 หมวดคาใชสอย  1.1 คาถาย
เอกสาร ต้ังไว 50,000 บาท 1.2 คาเชาทรัพยสิน ปที่แลว ต้ังไว 1,100,000 
บาท  ปน้ีต้ังไว 1,500,000 บาท  คงจะเปนคาเชาทรัพยสินจากธนารักษที่
เพ่ิมขึ้นทุกป  1.3 คาเบ้ียประกันภัยรถยนต ปที่แลวต้ังไว 100,000 บาท  ปน้ีต้ัง
ไว 400,000 บาท 1.4 คาจางเหมาบริการ ปที่แลวต้ังไว 10,000 บาท  ปน้ีต้ัง
ไว 30,000 บาท  คาโฆษณาเผยแพร ต้ังไว 5,000 บาท คาตอสัญญาเชาอาคาร
ราชพัสดุ  ปที่แลวต้ังไว 400,000 บาท ปน้ีต้ังไว 500,000 บาท คาธรรมเนียม
จัดนิติกรรม ต้ังไว 50,000 บาท คาอากรแสมปและคาตราสาร ต้ังไว 40,000 
บาท ขอ 2. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ  ปที่แลวต้ังไว 440,000 บาท ปน้ีต้ังไว 880,000 ทำไมตองต้ังสูงขนาดน้ัน  
การเดินทางไปราชการ ปที่แลวต้ังไว 300,000 บาท ปน้ีต้ังไว 350,000 บาท 
โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ต้ังไว 20,000 บาท ผมไมติด
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ใจโครงการน้ี  โครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. ปที่
แลวต้ังไว 120,000 บาท ปน้ีต้ังไว 150,000 บาท  โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษี  ปที่แลวไมมี  ปน้ีต้ังไว 360,000 บาท คาบำรุงรักษาซอมแซม  ปที่
แลวต้ังไว 70,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 100,000 บาท หมวดคาวัสดุสำนักงาน  ปที่
แลวต้ังไว 300,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 150,000 บาท ต้ังลดลงผมไมวาครับ  วัสดุ
งานบานงานครัว ต้ังไว 10,000 บาท วัสดุยานพาหนะและขนสงต้ังไว 25,000 
บาท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ปที่แลวต้ังไว 80,000 บาท ปน้ีต้ังไว 130,000 
บาท ผมดูแลวสำนักการคลังคงไมมีปญหาขอมาก็จะใหเพราะสำนักการคลังเปน
แมบานในการจัดเก็บรายไดใหเทศบาลมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกป วัสดุคอมพิวเตอร 
ปที่แลวต้ังไว 300,000 บาท ปน้ีต้ังไว 150,000 บาท  หนา 122 งบลงทุนคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง  จำนวน 10 ตู คาซื้อเกาอ้ี
บุนวมแบบมีพนักพิง  คาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
งบตางๆก็ไมมีขมวดทายอีกเชนเดียวกัน  ครุภัณฑสำรวจ คาซื้อเคร่ืองวัดระยะ
เลเซอร  ต้ังไว 33,000 บาท ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงานประมวลผล ต้ังไว 22,000 บาท คาซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก ต้ังไว 
22,000 บาท คาซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ต้ังไว  6 ,300 บาท คาซื้อ
เครื่องพิมพเลเซอร ต้ังไว 2,600 บาท คาซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ต้ังไว 8,900 
บาท คาซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction ต้ังไว 8,000 บาท คาซื้อเครื่อง
สแกนเนอร ต้ังไว 3,200 บาท  ผมไมติดใจอยากใหซื้อ  แตไมมีขมวดทายใหดูเลย  
ผมขึ้นไปสำนักการคลังเปนประจำและเห็นวากอนหนาน้ีเขาบอกวาจะขอ
รถจักรยานยนตสัก 2 คัน  ผมก็บอกใหเสนอมาเลยแตเมื่อตรวจสอบในเทศบัญญัติ
แลวก็ไมเจอ  ผมเห็นใจสำนักการคลังเขามีรถจักรยานยนต ประมาณ 5 - 6 คัน 
และมีรถยนตปคอัพเกาๆอีก 1 คัน  ถาเพ่ิมรถจักรยานยนตอีกสัก 2 คันคงไมเหนือ
บากวาแรง และเปนการจัดเก็บงานที่ไดผลมากย่ิงขึ้น  ผมเห็นใจสำนักการคลัง
เพราะเขาจัดเก็บรายไดทุกวันและใชในกิจการของเทศบาลโดยเฉพาะ  ฝากทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาหากสำนักการคลังขออะไรมาก็ไมขัดของ  
เพราะสำนักการคลังเปนสำนักที่จัดเก็บรายไดใหกับเทศบาลหากขาดสำนักการคลัง
ไปก็คงไมมีงบประมาณที่จะดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณรายจายประจำป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมขอปรึกษาทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานวาขณะน้ีเวลา 
16.10 น.  เรื่องการอภิปรายรายละเอียดตางๆของแตละสำนัก/กองเหลือเยอะไม
วาจะเปนสำนักการศึกษา สำนักการสาธารณสุข สำนักการชาง ถาจะใหผม
อภิปรายก็ประมาณ  1 - 2 ช่ัวโมง เพ่ือใหกระชับจึงอยากขอรองทานสมาชิกใน
การอภิปรายวาอยากใหถามเฉพาะประเด็นที่สงสัยสำหรับประเด็นที่ไมสงสัยและ
เปนเรื่องเล็กนอยก็ใหเอาไปถามในขั้นแปรญัตติ  ประเด็นที่ติดใจมากก็ใหถามตรงน้ี
เหมือนที่ผมเคยกลาวไปวาหากผมติดใจแลวทางกองฝายสามารถช้ีแจงผมได  ผมก็
จะไมแปรญัตติ  เพราะฉะน้ันรบกวนทานสมาชิกอภิปรายเฉพาะประเด็นที่สงสัย
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ขึ้นมาสอบถามเพ่ือความกระชับครับ  สำหรับสำนักการคลังผมติดใจอยู 2 ขอ หนา 
120 ขอ 2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 350,000 บาท  ถาให
นึกภาพการเดินทางไปราชการคือการไปอบรมใหความรูเสริมศักยภาพแตเงิน
จำนวนน้ีอยากใหทานอธิบายวาทานใชเงินไปทำอะไรบาง หนา 122 เกาอ้ีบุนวม
แบบมีพนักพิง  ต้ังไว 3,900 บาท  ของสำนักปลัด ต้ังไว 2,200 บาท ราคา
ตางกัน 1,700 บาท  ฝากใหตรวจสอบเรื่องน้ีดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กอนที่จะใหสมาชิกทานอ่ืนอภิปราย ผมขอหารือทานกมลพันธุวาผม
เคยขอความรวมมือจากทานสมาชิกในการอภิปรายงบประมาณในชวง 1 - 2 ปที่
ผานมาวาในการอภิปรายสำนัก/กองฝายตางๆ  ขอความรวมมือทานสมาชิกให
อภิปรายโครงการที่ควรจะมีขอเสนอแนะหรือเปนขอบกพรอง  สวนโครงการที่มีอยู
แลวก็ไมตองไปอาน  ขออนุญาตเอยนาม  โดยเฉพาะทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน    
ผมเคยขอความรวมมือไปแลวทานจะอานทุกโครงการและผมก็บอกวาโครงการไหน
ที่ทานเห็นดวยทานไมตองไปลอกคำถาม  ใหอภิปรายเฉพาะโครงการที่ทาน
ตองการจะเสนอแนะในวันน้ีเพ่ือความกระชับและใหทานไปดำเนินการในขั้น    
แปรญัตติอีกครั้งหน่ึงครับ  ผมขอรองโดยเฉพาะทานบุญเส็งเพราะสมาชิกทานอ่ืนๆ
ก็อภิปรายตามสมควรแลวครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เราดูงบประมาณในสวนรายละเอียดผมพยายามจะกระชับอยู  เชน 
สำนักการคลังผมก็พูดนิดเดียว  ผมไมไดเนนทุกจุดทุกกองฝายบางทีผมก็อานผาน
ไปเลย  บางทีก็ตองอานแบบละเอียดจะใหรวดเร็วเลยคงเปนไปไมได  สมาชิกมี
ทั้งหมด 16 ทาน  ถาใหพูดทั้งหมดคงใชเวลามากกวาน้ี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็งอภิปรายอยางกระชับและอภิปรายเฉพาะโครงการ
ที่สงสัยมีขอเสนอแนะและมีขอบกพรอง  สวนโครงการเล็กนอยไมตองอานจะไดไม
เสียเวลาครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมจะพยายามพูดใหกระชับ  เรื่องไหนที่อภิปรายนานผมก็ขอ
พูดเพราะอาจจะเปนครั้งสุดทายที่ไดทำหนาที่ในสภา  ผมจะทำหนาที่ใหดีที่สุด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา   
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมเห็นดวยกับทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอยนาม    
ในเรื่องการอภิปรายเก่ียวกับเทศบัญญัติงบประมาณ  สำหรับสำนักการคลัง  นาจะ
เปนสำนักเดียวที่ภาพรวมต้ังงบประมาณลดลงจากปที่แลว  งบดำเนินการต้ังลดลง
หลายตัว  เชน งบคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปที่แลวต้ังไว 
300 ,000 บาท ปน้ีต้ังไว 150,000 บาท  คาเชาบานลดลง  คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ปที่แลว ต้ังไว 300,000 ปน้ีต้ังไว 50,000 บาท  
ยอดเงินที่ลดลงมากเกินไปผมเปนหวงในเรื่องการบริหารจัดการและการทำงานจะมี
ความคลองตัวมากนอยเพียงใด ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
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นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมต้ัง
ขอสังเกตวาการต้ังงบประมาณของสำนักการคลังทุกคนอยากใหแตเราไปดูสถานที่
ของหองสำนักการคลัง  เวลาประชาชนมาจายภาษีตางๆก็ตองไดยืน  ถาเปนไปได
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูหารและเจาหนาที่สำนักการคลังในปหนาใหขอ
งบประมาณในการสรางอาคารอีกสักหลังเหมือนสำนักการสาธารณสุข  ทานซื้อตู
เก็บแฟม 40 ชอง จำนวน 10 ตู  จะเอาไปต้ังไวที่ไหนผมเปนหวง  ผมไมติดใจ  
อยากใหแตเมื่อเอาไปแลวจะเอาไปต้ังที่ไหน  ตอนน้ีเจาหนาที่ของเราน่ังทำงานอยูก็
ไมมีที่จะเดิน  ผมสงสารอยากใหสรางตึกตรงที่วางจะไดไหมเพราะอยางไรเทศบาล
เราก็มีโอกาสกาวหนาและขยายเขตเทศบาลออกไปอีกพ่ีนองประชาชนก็เพ่ิมขึ้นจะ
ไดบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมเห็นดวยกับทานนพดล  ตอนผมไปติดตองานก็ไมรูวาหัวหนาน่ัง
ตรงไหน  ใครเปนหัวหนา  พอไปหาหัวหนาเขาบอกวาอยูขางบนน่ันก็คือหัวหนา
นันทนา  ขออนุญาตเอยนาม  สำนักการคลังมี 2 - 3 จุด  เวลาประชาชนเขามา
เสียภาษีหรือติดตองานตางๆ  ถาเขาเห็นชัดเจนเหมือนสำนักทะเบียนก็คงจะดี   
แตเวลาประชาชนมาเสียภาษีก็ตองถามวาอยูตรงไหน  ใครเปนหัวหนา   ถาเปนไป
ไดผมอยากใหปรับปรุงและจัดหางบประมาณในการดำเนินการหรือสลับเปลี่ยน
โยกยายหองใหมีความเหมาะสมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมี  
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  ขอเชิญผอ.สำนักการคลังช้ีแจงครับ 

นางสาวสังวาลย  สแีพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  ในสวน
งบประมาณของสำนักการคลังจะขอช้ีแจงรายละเอียดในขั้นแปรญัตติคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสำนักการศึกษา  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  
เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
สำนักการศึกษาเปนสำนักที่มีความสำคัญ  ถือเปนหัวใจและเปนคุณภาพของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การพัฒนาทางดานการศึกษาถาเราทำไดดีก็เปนสิ่งที่พวก
เราไดช่ืนชม  อยางที่ผมต้ังกระทูถามเรื่องการจัดงานมหกรรมการศึกษาไมใชเพราะ
อยากจับผิดอะไรแตเพราะอยากชมเชยในการจัดงานและอยากใหมีอยางน้ีเรื่อยๆ
เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจของเทศบาลเรา  สำหรับสำนักการศึกษาเปนสำนักที่
นาเห็นใจมากที่สุด  สวนใหญงบประมาณที่ใชในสำนักการศึกษาจะเปนงบอุดหนุน  
แตเงินรายไดที่ไดจากเทศบาลผมดูแลวไดรับงบประมาณนอย  อยางเชนปที่แลวที่
พวกผมไดย่ืนขอจัดซื้องบประมาณหลายๆอยางใหกับสำนักการศึกษาก็หวังอยางยิ่ง
แตทานผูบริหารอาจจะมองตางมุมกับผมก็ไมเปนไร  ถือวาผานไปแลวถาเปนไปได
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อยากใหทานเห็นใจโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรง  บางทีก็อยากขอหลายๆอยาง     
แตเมื่อขอมาก็ตองยอมจำนนเพราะงบประมาณของเรามีนอย  อาจจะมองวาสำนัก
การศึกษาไดเงินอุดหนุนเยอะแลวแตหลายสิ่งหลายอยางก็มีความจำเปนเพราะเปน
ลูกหลานเราและเปนอนาคตของชาติ  ผมอยากฝากทานประธานผานไปยังคณะ
ผูบริหาร  เมื่อกอนผมเปนครูและมองวาสำนักการศึกษาเปนลูกเมียนอย           
ไดงบประมาณจากการจัดสรรรายไดของเทศบาลนอย  ผมขอฝากทานประธานผาน
ไปยังคณะผูบริหารใหเห็นใจสำนักการศึกษาและโรงเรียนทั้ง 5 โรง  เงินรายได
เทศบาลที่เหลือจายจากโครงการตางๆแบงมาใหลูกหลานเราบางเพ่ือเปนกุศลและ
เปนสิ่งที่พวกเราจะไดเห็นความกาวหนาและอนาคตของลูกหลานเรา เพราะ
โรงเรียนก็ไดสรางช่ือเสียงใหเทศบาลไดเปนหนาเปนตามาตลอด ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณครับ 

นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา    
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมไมไดติดใจแตอยากชมเชยวาปน้ีงบประมาณของเทศบาลมี
โครงการใหมๆเกิดขึ้น  เชน โครงการสงเสริมการอาน  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการแขงขันทางวิชาการ  ซึ่งกอนหนาน้ีหลายปไมเคยมี   โครงการเหลาน้ีชวย
พัฒนาใหเด็กเรามีการแขงขันซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเด็กของเราใหมี
ศักยภาพมากขึ้น  ตอนน้ีโรงเรียนที่อยูในจังหวัดกาฬสินธุมีการพัฒนาทุกโรงเรียน  
มีการจางครูตางชาติ  เพ่ิมหองเรียนพิเศษ IEP  ของเทศบาลก็มีผมไดไปดูอยูแตก็
ทำตามกำลังของเทศบาล  เห็นมีโครงการใหมๆเขามาก็อยากชมเชยสำนัก
การศึกษาและคณะผูบริหารกองศึกษาที่มีวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนของเรามี
ความเทาเทียมทางวิชาการกับโรงเรียนตางๆ  ปหนาขอใหมีอีกสัก 4- 5 โครงการ  
ถาผมมีโอกาสไดเขามาทำหนาที่ตรงน้ีจะขอสนับสนุนเต็มที่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสำนักการศึกษา  ตอนที่ผมกระทูถามทานประธานยังฟงผมไม
ครบถวน  ขอใหทานฟงผมเพ่ิมเติมอีกนิดหน่ึงครับ   เรื่องการศึกษาดูงาน         
ทานกมลพันธุ   จีระสมบัติ เปนเพ่ือนสนิทกับผอ.โรงเรียนอนุกูลนารี  ทานบอกวา
ถาเราจะเอาบุคลากรเราไปศึกษาดูงานเขาสอนได 9 ภาษา  และจะใหผูอำนวยการ
มาอธิบายใหฟงเลยวามีการปฏิบัติงานอยางไรถึงสอนนักเรียนได 9 ภาษา          
ทานกมลพันธุเปนสมาชิกสภาก็ตองชวยเทศบาลเราอยูแลว  ผมอยากใหสำนัก
การศึกษาประสานเรื่องน้ีกับทานกมลพันธุก็ได  เรื่องที่ 2 ผมขอชมเชยเรื่องอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 เพราะผมเห็นในโทรทัศนมีนักเรียนทานอาหารกลางวัน เชน 
ขนมจีนกับน้ำปลา  ไขพะโลบูด  ผมเปนหวงโรงเรียนของเราและไดลงไปดูเองวา
โรงเรียนเทศบาล 1 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน เขาสามารถบริหารจัดการ
เรื่องอาหารการกินโดยไมมีปญหาเลย  ที่ผมทราบก็เพราะหลานผมเขาโรงเรียนน้ี  
หลานผมเปนคนกินยาก  พอผมถามเขาก็ตอบวาเรื่องอาหารไมมีปญหา  ไดกินขาว
มันไก  ขาวขาหมูอรอยสุดยอด  ครูก็ไดกินดวย  จะกินหรือหอกลับก็ไมมีปญหา
ขอใหเด็กนักเรียนไดกินอยางครบถวนและไมมีปญหา  ผมขอชมเชยผูบริหาร
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โรงเรียนเทศบาล 1 สำหรับโรงเรียนอ่ืนๆในสังกัดเทศบาลก็ไมมีปญหาขอใหทำ
แบบน้ีตอไป  เรื่องที่ 3 ผมขอชมเชยผูบริหารโรงเรียนเทศบาล 4 ที่บริหารจัดการ
โรงเรียนใหสะอาดเปนระเบียบ  โรงเรียนอ่ืนๆก็ดีเหมือนกัน  แตผมขอตำหนิเรื่อง
รถนักเรียนที่ยังไมมี  โรงเรียนอ่ืนๆ เชน วิทยาลัยนาฎศิลป  โรงเรียนอนุกูลนารี 
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพเขามีรถโรงเรียน 2 - 3 คัน  ของเรางบต้ังเยอะก็ควร
จัดหาใหทางโรงเรียนดวย  ผมถามเพ่ือนผมไปดูงานศูนยเด็กเล็กฯของเขาตอนรับ
ผมอยางดี  ถาเปนไปไดก็ใหไปดูงานกับเขาเพ่ือนำสิ่งตางๆที่ดีมาใชในเทศบาลของ
เรา  สำหรับเรื่องรถผมเห็นประเทศจีนเขาขายรถมินิบัส  ไมโครบัส  ราคาประมาณ 
2 ลานกวาบาท  ถือวาไมแพงถาเปนไปไดก็ใหจัดซื้อ  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สำหรับสำนักการศึกษา หนา 205  งานประเพณีบุญซำฮะ  ผมสอบถาม
หลายชุมชนดูแลวเพราะเหตุใดถึงไมจัดบุญซำฮะประจำชุมชน  เขาบอกวาเบิกเงิน
ชาชุมชนไมมีเงินที่จะเอาไปดำเนินการ  ผมอยากสอบถามทานประธานผานไปยัง
คณะผูบริหารวาเหตุใหถึงตองเอาผลงานมาเสนอกอนแลวถึงเอาเงินมาใหเขา  
ทำไมไมใหเขาเบิกเงินไปทำบุญกอน  เชน  ชุมชนคุมหวยเขาก็วาไมอยากทำเพราะ
ไมรูจะไปเอาเงินที่ไหน  ไปยืมเงินดอกเบ้ียรอยละ 5 บาท รอยละ 10  บาทก็ไมคุม
เขาก็เลยไมอยากทำ  น่ีคือสิ่งสะทอนถึงความรับผิดชอบของเจาหนาที่วาเปนไปได
หรือไมที่จะเบิกเงินใหเขากอนจัดงานไดหรือไม  ไมใชเฉพาะเงินบุญซำฮะแตรวมถึง
งานแหเทียนเขาพรรษา  งานสงกรานตและงานลอยกระทงดวย  ครุภัณฑตางๆใน
การซื้อแอรและหลายสิ่งหลายอยางผมจะไปถามในขั้นแปรญัตติ  สำหรับสำนัก
การศึกษาผมขอสรุปวาโรงเรียนตางๆที่เขาขอมาลวนเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง  ทาน
ประธานก็ทราบแลววาเมื่อป 2562 ที่ผานมา  สมาชิกสภาเทศบาลชุดน้ีไดขอแปร
ญัตติในการตัดงบประมาณโครงการกอสราง 3 โครงการ เหลือเงินประมาณ 7 
ลานบาทเศษ  เพ่ือใชจายเก่ียวกับความจำเปนของโรงเรียนเทศบาลหลายโรงได
ประมาณ 30 กวาโครงการแตไมไดรับการรับรองจากคณะผูบริหารในการ      
แปรญัตติในครั้งน้ันและผูบริหารก็ลาการประชุม  ผมนอยใจวาทำไมไมให
ความสำคัญกับสำนักการศึกษา  ปน้ีถาดูตามเทศบัญญัติแลวถาผมพูดทุกโครงการ
ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง  แตเมื่อสักครูทานสมาชิกไดขอรองใหพูดเฉพาะเรื่องที่มี
ความสำคัญเพราะเวลาลวงเลยมานานแลวก็ไมเปนไร  ป 2562 โครงการ 30  
กวาโครงการที่สมาชิกสภาไดแปรญัตติเขามาในสภาแหงน้ีเพ่ือจัดซื้อของตางๆ
ใหกับโรงเรียนก็ไมไดรับการรับรองจากผูบริหารชุดปจจุบันและโครงการตางๆก็ได
นำมาบรรจุในเทศบัญญัติปน้ีเปนจำนวนมาก  และเงิน 7 ลานกวาบาทก็ตกไปเปน
เงินสะสมนาเสียดาย  ควรจะคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสำคัญดวยเพราะถา
ทานไมซื้อปที่แลว  ปน้ีทานก็ตองซื้อใหเขาเพราะตองทำตามความจำเปนของสำนัก
การศึกษา  สิ่งที่เกิดขึ้นกอใหเกิดความอคติและแสดงถึงวิสัยทัศนที่ทำใหกิจการของ
เทศบาลลาชาไปอีก 1 ป  ควรคำนึงถึงประโยชนสวนใหญเปนสำคัญ  พวกผมใน
ฐานะสมาชิกสภาเทศบาลไดแปรญัตติเพ่ือสวนรวมและเพ่ือสำนักการศึกษาและ
เพ่ือบริหารบานเมืองใหเปนประโยชนกับสวนราชการ  ในป 2562 ผมเสียดายที่
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เทศบาลเราเสียโอกาสผมจึงขอใหทานประธานสภาไดโปรดพิจารณารวมกับผม  
สมาชิกสภาเทศบาลไดทำหนาที่เสร็จแลวแตไมเห็นความสำคัญของสมาชิกสภา
เทศบาลในการประชุมแปรญัตติ  ทุกคนไดประโยชนกันทั้งน้ันเปนเรื่องของ
โรงเรียน  เด็กนักเรียนและคณะผูบริหารที่จะไดประโยชน  ทานตัดโครงการ
กอสรางสัก 2 - 3 โครงการ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  ขอใหทานพูดใหกระชับและเก่ียวของกับ
งบประมาณป 2563 เรื่องที่ผานมาแลวก็อยาไปพูดถึงครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมทำหนาที่ของสภาเทศบาลตอนแรกก็วาจะจบแตเมื่อทาน
ประธานพูดแบบน้ีผมก็อยากอภิปรายตอวางบประมาณตางๆ  ไมวาจะเปนของ
สำนักการศึกษา ป 2563  ผมจะสรุปแลวทานประธานไมตองเบรคผม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ดวยความเกรงใจผมก็ฟงทานอภิปรายนานแลวแตก็ไมเขาประเด็น
เก่ียวกับงบประมาณรายจายประจำป 2563 แตทานไปยอนเอาเรื่องเกามาเลา
ใหม ทานจะพูดตอในงบประมาณป 2563 ก็เปนสิทธ์ิของทานแตถาผมเห็นวาทาน
อภิปรายพอสมควรแลวผมจะหามทานอภิปรายก็ไดตามอำนาจหนาที่  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ใครมีอำนาจหนาที่อะไรก็ทำไป  ผมมีอำนาจพูดในสภาผมก็
จะพูด  คนอ่ืนพูดนอกเรื่องทำไมทานไมหามปราม  แตพอผมพูดทานกลับเบรคผม  
บางทีก็ใหเกียรติสมาชิกบาง   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานบุญเส็งครับ  ทานอาจจะหลงประเด็น  ทานพูดมาก
แตท านพูดนอกประเด็น  คนอ่ืนเขาพูดในประเด็นผมยังอนุโลมให พูดได            
ผมอุตสาหเกรงใจและทานก็ยังพูดในเรื่องเกาๆอยู  ขอเชิญทานอภิปรายใหกระชับครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  สิ่งที่ผมพูดไปมันเปนประโยชนกับสวนรวม  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอุทิศ  จำเริญสรรพครับ 

นายอุทิศ  จำเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอุทิศ  จำเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากการที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รับนักเรียน  นักวอลเลยบอลเขามา
เปนจำนวนมากกระผมมีความเปนหวงในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู
ของเขา  ตามที่ดูในเทศบัญญัติยังไมเห็นมีโครงการไหนจะสานตอไดเลย  ผมอยาก
ฝากทานประธานผานไปยังผูรับผิดชอบใหดูในสวนน้ี  ใชวาจะรับเขามาเพ่ือที่จะมี
นักเรียนเพ่ิมขึ้น  อยากใหสานฝนของเขาไมวาจะเปนเรื่องวอลเลยบอลและการ
เรียนรูตามปกติใหชวยดูแลในสวนน้ีดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมอยากสอบถามผอ.สำนักการศึกษาและใหทานเตรียมขอมูลตอบ
ในขั้นแปรญัตติ  ในเรื่องเกี่ยวกับการเพ่ิมเงินคาจางลูกจางช่ัวคราวหรือครู  จากเดิม
ปที่แลว มี 73 คน  ปน้ีเพ่ิมอีก 20 คน  ผมอยากเรียนถามวามีความจำเปนมาก
นอยแคไหนที่ตองเพ่ิมเขามา ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ   
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นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสำนักการศึกษา  ผมพยายามดึงประเด็นที่พอจะซักถามได  สวน
ทานจะตอบในขั้นแปรญัตติก็มีทั้งขอดีและขอเสีย  บางสิ่งบางอยางที่เขาติดใจใน
สภาแตเขาไมไดนำไปแปรญัตติทานจึงเสียโอกาสในการตอบก็จะคาใจสมาชิกไป
ตลอด  แตถาสิ่งที่เขาถามแลวนำไปแปรญัตติทานจะใชเวทีน้ันตอบ  ถาเขาไมแปร
ในเรื่องที่ถามกันมันจะเปนชนักติดหลังทาน  ตอบคำถามไมไดแลวนำไปตอบในขั้น
แปรญัตติทำใหคิดได 2 อยาง  สำหรับสำนักการศึกษา  ผมขอชมเชยโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทุกโรง  เพราะไดรับเสียงสะทอนจากผูปกครองเขามาวามีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีมาก  โรงเรียนเทศบาล 4 ไดถวยพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศ
หลายอยาง  โรงเรียนเทศบาล 2 ไดแชมปวอลเลยบอลหลายสนาม  ไมทราบวาทุก
ทานทราบหรือไม  โรงเรียนเทศบาล 3 จะเกงในเรื่องของภาษา  เด็กนักเรียน
สามารถโตตอบเปนภาษาอังกฤษได  ตองขอชมเชยผูอำนวยการโรงเรียนทุกทานที่
ใหความสนใจกวดขันเด็กนักเรียน  และเปนนโยบายของผอ.สำนักการศึกษาก็ตอง
ขอชมเชยทานดวย  งานที่เราจัดนิทรรศการที่ศาลากลาง  ขออภิปรายตอจากทาน
สิทธิภรณสักนิดหน่ึงเก่ียวกับเรื่องรถที่ไมมีการจัดซื้อรถ  ผมไมทราบวาติดปญหา
ตรงไหน  ผมเห็นเทศบาลโนนสูงเปนเทศบาลเล็กๆเอารถมาแขงขันทางวิชาการ
ตางๆ  ผมยืนดูน้ำตาก็จะไหล  นาอิจฉาเขามาก  เราเปนเทศบาลเมืองไดรับรางวัล
นาจะรอยรางวัลไดแตยังไมมีรถ  แตก็ไมนาแปลกใจที่เราไมมีเพราะผูบริหารเคย
ตอบในสภาแหงน้ีวาการมีรถของสำนักการศึกษาใชวาจะทำใหเด็กนักเรียนเกงขึ้น  
ถาอยางน้ันทานก็ใชรถด้ัมในการขนสงนักเรียนตอไป  สำนักการศึกษาที่ผมต้ังขอ
สังเกตุ  หนา 135 คาน้ำประปา  ผมไมทราบวาปที่แลวใชไปเทาไหร  เพ่ือจายเปน
คาบริการน้ำประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุและสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล  ต้ังไว 755,200 บาท เงินอุดหนุน 216,000 บาท เทศบาลรับผิดชอบ 
539,200 บาท  เฉลี่ยแลวตองจายเดือนละ 43,933 บาท ดวยการที่ผมบานอยู
หนาสนามกีฬา  มีการใชน้ำสิ้นเปลืองมากเก่ียวกับนักฟุตบอลมีการลงไปแชในรถ
อาบ  เมื่อ 2 ปที่แลวผมเคยอภิปราย  พอผานมาปน้ีก็ยังเยอะเหมือนเดิม  ขอฝาก
ทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของดวย  เราไมไดจำกัด
งบประมาณของสนามกีฬาแตการใชที่ฟุมเฟอยไมชวยกันประหยัด  รายไดจากการ
เชาสนามผมบอกเลยวาขาดทุน  คาใชจายสูงแตเราก็ยอมใหใชเพราะเราสนับสนุน
กีฬาจังหวัด  หากเขาไมชวยกันเราก็ตองมีมาตรการเขาไปควบคุมตรงน้ี  ขอ 3   
คาไฟฟา  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว 832,000 
บาท  เฉลี่ยเดือนละ 69,333 บาท  ถาจะถามใหละเอียดตอไปรายไดของเทศบาล
ที่ไดจากสนามกีฬาเดือนหน่ึงเฉลี่ยก่ีบาท  ทานตองจายคาน้ำ - คาไฟฟา รวมแลว  
เดือนหน่ึงตกประมาณ 120,000  กวาบาท  เปนยอดที่นาตกใจ  เราเอาเงินไปทำ
ตรอก  ซอก  ซอยไดอีกหลายที่  บางซอยใชงบประมาณ 90,000 - 110,000 
บาท  เรายังไมทำใหเขาเลย  ไมวาจะเปน ค.ส.ล. หรือรางระบายน้ำ  แตเรามาจาย
เดือนละ 120,000 - 130,000 บาท  ผมขอฝากทานประธานผานไปยังคณะ
ผูบริหาร  ขออนุญาตเอยนาม  ทานนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  เพราะทานดูแล
เก่ียวกับสำนักการศึกษา  ผมมั่นใจในตัวทานวาจะสามารถแกไขปญหาน้ีได  หนา 
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146 ครุภัณฑสำนักงาน ขอ 1 คาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว จำนวน 20 
เครื่อง  ของโรงเรียนเทศบาล 1  ทำใหผมนึกภาพไดวาผมกับคุณธนัทที่ไดแปร
ญัตติเมื่อปที่แลวแตผูบริหารไมไดเซ็นตอนุมัติ  เมื่อปน้ีมีเขามาในเทศบัญญัติผมก็ดี
ใจมากเพราะผมเคยไปเห็นหองแลว  ผมดีใจเพราะการลงพ้ืนที่ของผมไมไดเปลา
ประโยชน หนา 199 งบอุดหนุนต้ังจายจากเงินรายไดเปนเงินอุดหนุนสมาคมตางๆ  
ผมขึ้นไปสำนักการศึกษาตลอดหลังจากมีการผานงบประมาณ  พรอมกับให
ผูรับผิดชอบนำผลงานของแตละสมาคมมาใหผมดู  ทานประธานเช่ือหรือไมวาบาง
สมาคมก็ลอกของเกามาและบางสมาคมใบเสร็จรับเงินก็ไมมีลายเซ็นต  ผมก็บอก
นองเขาวาใหทำใหถูกตองและใหรัดกุมขึ้นเพราะหาก สตง. ตรวจเจอจะทำใหมี
ปญหาในอนาคต  แตละปเขานำไปจัดงานเรารูแตเราก็ใหไปตามกฏหมายที่เขาขอ  
ผมขอฝากใหสำนักการศึกษาตรวจสอบในเรื่องน้ี  หนา 201  โครงการสงเสริม
สุขภาพเตนแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ ต้ังไว 50,000 บาท  บางวัน
ก็มี 2 - 3 คน  บางวันก็มี 20 คน  ถือวาเปนโครงการที่ดีเพราะประชาชนไดออก
กำลังกาย  แตทานทราบหรือไมวาแตละวันผูที่นำเตนเขาไดเงินกลับไปทุกวัน  ผม
จึงอยากสอบถามวาเงิน 50,000 บาท เอาไปทำอะไร  หากเปนเงินคาจางผูนำ
เตนทานลองลงไปสอบถามดูวารายได รายรับไดเยอะแลวตรงน้ีจะต้ังไว 50,000 
บาทหรือครับ  ถาชุมชนอ่ืนๆมีหนังสือขอเงินเขามาแบบน้ีโดยเอาโครงการน้ีเปนตัว
ต้ังจะทำทุกอยางใหเหมือนเขาทานจะใหหรือไม  หนา 202 คาซื้อเครื่องเลนสนาม
กีฬากลางแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง จำนวน 2 ชุด รวม 
300,000 บาท สำหรับสวนสาธารณะกุดน้ำกินและสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ กุดน้ำกินเดิมยังมีอยูอยากทราบวาจะเอาไปไวตรงไหน  จะเปลี่ยนใหม
ทั้งหมดหรือจะเอาไปเพ่ิมเติม  สวนรายละเอียดหลายๆอยางที่ยังสงสัยผมจะไป
สอบถามในขั้นแปรญัตติฯ  แตถาทานจะตอบขอสงสัยตรงน้ีก็จะไดไมตองถามใน
ขั้นแปรญัตติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  จากการประชุมครั้งที่ผานมาผมไดแนะนำโรงเรียนเทศบาล 2 วาไมคอย
มีนักเรียน  ถาเราจะเปลี่ยนเปนโรงเรียนกีฬาสามารถทำไดหรือไม  ผมไดสอบถาม
ผอ.สวนสุนิสาวาทำไดหรือไม  ทานก็บอกวาทำได  เมื่อทำไดก็ทำเลยไมตองรอ   
ผมกลารับประกันเลยวาจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนอีกหลายคน  ถาเปลี่ยนเปน
โรงเรียนกีฬาสักโรงเรียนจะสุดยอดเลยครับ  เรื่องสนามไมมีปญหาทานเห็นทุงสระ
หรือไม  ถมและทำสนามได 4 สนามฟุตบอล  ถาพูดเรื่องการระบายน้ำยังไงก็ทวม
เหมือนเดิม  ถาทำไดก็ใหทำเลย  และถาผมไดมีโอกาสเขามาทำงานผมจะผลักดัน
ในเรื่องน้ี  และผมขอกราบขอบคุณทานอุทิศ  จำเริญสรรพ  ขออนุญาตเอยนาม  
ภรรยาของทานเปนรองผูอำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี  ทานจะชวยเทศบาลใน
เรื่องการเรียนการสอน 9 ภาษาวาจะดำเนินการอยางไร  และหาขอมูลมาใหสำนัก
การศึกษา  เพ่ือชวยกันพัฒนาบานเมืองใหดีขึ้น ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสำนักการศึกษา  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  
เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
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นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
เพ่ิมเติมจากทานบุญเส็งเรื่องงบประมาณในการจัดงานประเพณีไมวาจะเปนงาน
ลอยกระทง  งานสงกรานต  งานแหเทียนเขาพรรษา  ผมเคยเรียนในที่ประชุมตอน
น้ันผมเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ ตอนน้ันทานรองศิรินันท หลอตระกูล  
เขารวมประชุมดวย  เสียงสะทอนต้ังแตผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลเงินสนับสนุนแต
ละคุมวัดการจัดงานแตละครั้งไดเงินชาอยางที่ทานบุญเส็งพูด  ตอนที่ผมบอกครั้ง
น้ันก็ไดรับความอนุเคราะหและไดเงินเร็วเขาก็ดำเนินกิจกรรมไดดี  แตงานแหเทียน
เขาพรรษาที่ผานมาไดเงินชา  บางวัดก็ไมมีเงินไปจัดงาน  เชน คุมวัดใตเขาก็เอา
ทองไปจำนำเพ่ือเอาเงินไปเชาเทียน  ถาเปนไปไดเงินน้ีผมเคยถามสำนักการศึกษา
แลว  บางครั้งพูดไปก็เหมือนน้ำทวมปาก  ผมขอเรียนวางานประเพณีถาเราจะ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน้ีไวใหชวยเรงรัดเรื่องการเบิกจายใหดวย  หาก
ติดปญหาที่ระบบการเบิกจายทางการเงินการคลังก็ฝากทานคณะผูบริหารใหหาเงิน
สำรองมาเบิกจายกอนไดหรือไม  เรื่องที่ 2 การจัดงานกีฬาของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลอาจติดขัดในขั้นตอนของการสงนักเรียนไปแขงขันระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ  เทศบาลไดแขงในฤดูฝน  เด็กไมไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่
เหมือนอยางทานสิทธิภรณกลาววากีฬาเด็กชอบ  เขาอยากเลนแตเมื่อเจอฝนแลวก็
ไมไดอะไร  เราจะยายไปจัดในชวงที่ไมมีฝนไดหรือไม  ผมเขาใจวาเราตองคัดเลือก
เด็กนักกีฬาเขาไปแขงขันระดับภาคและระดับประเทศ  ฝากทานประธานผานไปยัง
คณะผูบริหารดวยวาเมื่อกำหนดการแขงขันกีฬาของเทศบาลแลวก็ใหจัดในชวงที่ไม
มีฝนตกดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมี  
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  ขอเชิญผอ.สำนักการศึกษาช้ีแจงครับ 

ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายพงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  กอนอ่ืนตองขอ
กราบขอบพระคุณทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกสภาทุกทานที่มีความหวงใย
และใหความดูแลสำนักการศึกษา  ในเรื่องอาหารกลางวันอาหารเสริมนมตาม
นโยบายของรัฐบาลประกอบกับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ถา
สังเกตอาหารเบรคของทานซาลาเปากอนละ 20 บาท  แตงบจัดสรรอาหาร
กลางวัน  วันละ 20/คน  แตทางโรงเรียนก็ไดดำเนินการจัดอาหารใหเปนอยางดี
ทุกโรงเรียน  เรากลายืนยันเพราะทานรองผูวาราชการและคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบอาหารกลางวันระดับจังหวัดลงมาตรวจสอบทุกโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก
เราอยูในระดับดีมากของจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการใหทุก
โรงเรียนรักษาความสะอาด  ตามที่ทานยกตัวอยางโรงเรียนเทศบาล 4  ซึ่งทุก
โรงเรียนไมวาจะเปนอาคารเรียน  บริเวณโรงเรียนเรามีนโยบายของสำนักการ
การศึกษาซึ่งเปนไปตามนโยบายของผูบริหารวาโรงเรียนตองสะอาดสมกับเปน
โรงเรียนในเมือง  โดยเฉพาะหองน้ำ  ครูเขาหองน้ำหองใดไดนักเรียนก็ตองเขาได
เชนเดียวกัน  สวนเงินอุดหนุนที่ทานบอกวางานประเพณีตางๆเบิกชากอนอ่ืนตอง
ขออนุญาตนำเรียนวาเราเปนหนวยงานของราชการดำเนินการทุกอยางตาม
ระเบียบกฏหมายซึ่งทานนายกเทศมนตรีก็เปนหวงในเรื่องน้ีตลอดวาตองเบิกตามที่
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ระเบียบสั่งการใหเราเบิก  เชน  เงินอุดหนุนที่ทางชุมชนจะไดรับ  เชน การจัดงาน
บุญซำฮะเปนคาจัดซื้อจัดจางประกอบอาหารในการทำบุญซำฮะ  ซึ่งจะเบิกจาย
กอนไมได  เมื่อชุมชนดำเนินการเสร็จในวันแรกเราก็เตรียมเอกสารรอเลย  ทำเสร็จ
วันไหนก็ตรวจรับวันน้ัน  ทางสำนักการคลังผมก็ประสานกับผอ.สังวาลยและทานก็
ดำเนินการใหเปนอยางดี  จะชาบาง 1 - 2 วัน  ผมก็เรียนกับชุมชนแลววาในวันจัด
งานใหเตรียมเอกสารมาใหเรียบรอยการเบิกจายจะใชเวลา 1 - 2 วัน และทานผู
บริการก็เตรียมเซ็นตเช็คสั่งจายไดทันที  เราไมไดติดขัดในเรื่องงบประมาณแตตอง
ดำเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ  ในเรื่องการสงเสริมกีฬาวอลเลยบอล
โรงเรียนเทศบาล 2  ซึ่งเปนนโยบายที่ตองดำเนินการตอนน้ีเราก็มีการแขงขันกีฬา
นักเรียนในระดับสวนภูมิภาค  เมื่อตอนเที่ยงผมก็ไดไปดูกีฬาวอลเลยบอลของ
จังหวัดกาฬสินธุ   ซึ่ งโรงเรียนเทศบาล 2 ไดสงเสริมกีฬาวอลเลยบอลเปน
งบประมาณของเทศบาล  นอกจากน้ันยังมีผูใจบุญรวมกันสนับสนุนในเรื่องอาหาร
และขาวสารและฝากเรียนทานสมาชิกไปชวยกันอีกแรงหน่ึง  ในเรื่องพนักงานจางที่
เพ่ิมขึ้นเปน 70 คน  ขออนุญาตเรียนวาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2562 เราต้ังไว 35 คน หนา 147  ปน้ีต้ังไว 40 คน เพ่ิมขึ้นมา 5 คน จะเปน
คุณครูเพราะเด็กนักเรียนของเราเพ่ิมขึ้นเกือบทุกโรงเรียน  ศูนยเด็กเล็กริบหรี่แต
กอนเราเคยสรรหาเด็กมาเรียนแตตอนน้ีเราคัดเด็ก  ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ
ไมไดคัดเด็กออกแตจะคัดสรรในกลุมที่เขาตองการ เชน หองเรียนพิเศษ  ในเรื่อง
น้ำประปาเมื่อคำนวณแลวยังถูกอยูเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน  นักเรียน
ประมาณ 2,000 กวาคนคาน้ำ - คาไฟก็ไมแพงเทาไหร  ผมไปดูที่สนามกีฬาเกือบ
ทุกวันเห็นพ่ีนองประชาชนไปใชสนามกีฬาตลอดรวมถึงทีมฟุตบอลของกาฬสินธุ  
ใชสนามดึกเกือบทุกวันจะปดไฟประมาณ 20.00 น.  เรื่องการเตนแอโรบิคจะเปน
เงินคาตอบแทนผูสอนเตนแอโรบิคจริง  ผมไปดูแลวมีการหยอดเงินจะเปนคา
สินน้ำใจใหเขา  มีผูมาเตน 10 - 20 คนก็ถือวาคุมคา  สำหรับเครื่องเลนสนามที่
จะลง    กุดน้ำกินและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทุกจังหวัดตองดำเนินการ
ตามนโยบายที่จะตองจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและเขากำหนดไววาจะตอง
จัดใหมีสนามเด็กเลน  เครื่องเลนออกกำลังกาย  ทานนายกเทศมนตรีจึงไดมอบ
นโยบายในวันประชุมหัวหนาสวนราชการวาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทั้ง     
2 แหงจะตองมีสนามเด็กเลนเราจึงรับนโยบายมาจัดทำและคงจะไดดำเนินการใน 
ปน้ี  สำหรับการจัดงานกีฬาของนักเรียนในสังกัด  เปนวัตถุประสงคที่ เราจะ
คั ด เลื อก นัก เรียน   นั กกีฬ าเพ่ื อ เข าร วมแข งขันกีฬ านัก เรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งป น้ี เราจะไปแขงขันที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  ระดับประเทศที่องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ซึ่งเราจะคัดเลือก
นักกีฬาในสัปดาหหนา  ที่ทานเปนหวงในเรื่องฝนฟาคะนอง  จะมีกิจกรรมของ
โรงเรียนในชวงเทอมที่ 2 จัดงานกีฬาสี  ที่เราคัดเลือกในชวงฤดูฝนเพราะเรา
ตองการคัดเลือกนักกีฬาไปแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศเพ่ือใหทันในการ
ฝกซอม  สำหรับรายละเอียดอ่ืนๆจะช้ีแจงอีกครั้งครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทานยัง
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ไมไดตอบเก่ียวกับเงินในการจัดงานประเพณี  ทานตอบแคเงินที่ใชจัดงานบุญซำฮะ
ครับ  ถาจะใหรอเขาจัดงานแหเทียนเสร็จคอยมาเอาเงินเขาจะไปเอาเงินที่ไหน     
มีแนวทางในการแกไขปญหาหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการศึกษาช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 

ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายพงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  สำหรับเงินประเพณี
ตางๆที่เราดำเนินการเบิกจายใหชุมชน  งบประมาณที่เบิกจายมีจำนวนมาก เชน 
ประเพณีเขาพรรษา  ใชงบประมาณ 20,000 - 30,000 บาท  สวนใหญแลวเงิน
ในโครงการงานประเพณีจะเปนเงินจัดซื้อจัดจาง  ไมมีเงินคาตอบแทนเงินรางวัล
มากเทาที่ควร  จะไดรับเพียงคาจัดจางรถขบวนแห  จัดจางคาประกอบอาหาร  
เพราะฉะน้ันการจายเงินใหชุมชนผมก็เห็นใจและกอนจัดงานจะมีการประชุมกับ
สำนักการศึกษาวาทำอยางไรจะเบิกจายไดรวดเร็วเราก็เตรียมเอกสารทุกอยางให
พรอม  เมื่องานเริ่มจะมีการตรวจรับงานทุกอยางวันตอมาเงินออกจะเชิญชุมชนมา
รับเงิน  บางครั้งอาจจะไมทันใจบางเน่ืองจากเราทำตามระเบียบกฏหมายอยาง
เครงครัดและไมไดลาชามากมาย  ทางชุมชนเขาก็เขาใจพอสมควรในเรื่องขอจำกัด
ของระเบียบกฏหมาย  ความจริงเราก็อยากจายเงินกอนแตก็ไมรูจะเอาเงินจาก
ตรงไหน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสำนักการสาธารณสุข  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  
เชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสำนักการศึกษา หนา 168 คาวัสดุสำนักงาน ปที่แลวต้ังไว 
80,000 บาท ปน้ีต้ังไว 100,000 บาท ไมทราบวาทำไมตองต้ังเพ่ิมขึ้น  วัสดุงาน
บานงานครัว ปที่แลวต้ังไว  40,000 บาท ปน้ีต้ังไว 60,000 บาท คาน้ำประปา  
ปน้ีต้ังไว 1,206,000 บาท คาไฟฟา ต้ังไว 500,000 บาท  อยากสอบถามวา 
คาประปาไมลดงบประมาณเลยหรือครับ  หนา 169 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ก็ไมมี
ขมวดทายตามแผนที่เทาไหร หนาที่เทาไหร  หนา 170 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดเงินคาตอบแทนตางๆ  หนา 171 ขอ 2.1 โครงการ
รณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยากใหเนนเก่ียวกับเรื่องน้ีเพราะทราบ
วาเขตเทศบาลเราชวงน้ีโรคไขเลือดออกระบาดเปนจำนวนมาก  อยากใหมีการ
รณรงคและพยายามควบคุมการดูแลตางๆใหดีขึ้น  ในสวนงบลงทุน  ครุภัณฑตางๆ
มีการซื้อพัดลมเพดานครุภัณฑงานบานงานครัว  ซื้อเครื่องตัดหญา  ครุภัณฑ
การเกษตร ซื้อเครื่องปมน้ำ  ไมมีขมวดทายจึงไมไดตรวจสอบในแผนพัฒนา  งาน
ศูนยบริการสาธารณสุข  หนา 176  ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู
จำนวน 3 เครื่อง และ 30,000 บีทียู  จำนวน 4 เครื่องก็ไมรูจะเอาไปลงที่ไหน  
ซื้อชุดโซฟาและเครื่องทำน้ำเย็น   ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย  ซื้อเกาอ้ีสนาม โคมไฟสนาม 
เครื่องดูดเสมหะ ก็ไมมีขมวดทายวาอยูในแผนพัฒนา  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  หมวดคาใชสอย  คาจางเหมาบริการ  คาดำเนินงานหมวดคาใชจาย  หมวด
รายไดอ่ืนๆ  โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
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โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ำ  อยากใหตรวจสอบกุดน้ำกิน  กุดยาง หนองไชยวาน
และลำน้ำปาวใหตรวจสอบเดือนละครั้งวาคุณภาพน้ำผานหรือไม  อยากใหมีการ
ปรับปรุงแกไข  ขอ 2.9 โครงการลางทำความสะอาดตลาด  ประชาชนเขาฝากมา 
เชน ตลาดโตรุงเขาบอกวาใชโซดาไฟและผงซักฟอกนอย  ไมทั่วถึง  รองระบายน้ำ
เนาเหม็น  เมื่อบอกเจาหนาที่เขาก็บอกวาทำไดแคไหนก็เอาแคน้ัน  การพูดกับ
ประชาชนแบบน้ีผมวาไมเหมาะสมจึงอยากฝากทานประธานสภาดวยวาการลาง
ตลาดตางๆ  รถดับเพลิงเรามีน้ำเพียงพออยูแลวก็นาจะใหความสะดวกในเรื่องน้ี  
ถาสำนักการสาธารณสุขมีคนงานไมเพียงพอก็ใหดับเพลิงเขามาชวยในเรื่องรถน้ำจะ
ไดสะอาดขึ้น  โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร  เมื่อเชาไดตอบคำถามใน
กระทูแลววาตลาดโตรุงมีเงินเหลืออยู  ขอ 2.12  โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอยตลาดและตลาดโตรุง ปที่แลวต้ังไว 50,000 บาท ปน้ีต้ังไว 
260,000 บาท เงินเหลือปน้ีทำไมตองต้ังเพ่ิม  เวลามาพูดในสภาบอกวาเงินเหลือ
ตองโอนไปทำอยางอ่ืนแลวมาต้ังงบประมาณเพ่ิม  และยังมีโครงการใหมๆเกิดขึ้น 
เชน ขอ 2.13 โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแฮง ต้ังไว 100,000 บาท จะเอาไป
ดำเนินการอะไร   2.16 โครงการอบรมการจัดการขยะต้ังแตตนทาง ต้ังไว 
50,000 บาท  ไมรูวาจะดำเนินการอยางไร  หนา 189 หมวดคาวัสดุ  ขอ 9 
วัสดุอ่ืนๆ  ปที่แลวต้ังไว 2,000 บาท ปน้ีต้ังไว 400,000 บาท  ยอดตางกันมาก      
ต้ังเกินความจำเปนหรือไม  หนา 190 ขอ 2 คาซื้อเครื่องไลนกตลาดลาน 2 ต้ังไว 
500,000 บาท  ทานเคยไปสำรวจหรือไม  ตลาดโตรุงมีเครื่องไลนกแตใชไมได  
แลวยังจะซื้อใหมอีกจะไดประสิทธิภาพหรือไม  ตลาดลาน 1 เราก็เคยทำมาแลวแต
ก็ใชไมได  เรายังจะซื้อเครื่องไลนกตลาดลาน 2 อีก 500,000 บาท เหมาะสม
หรือครับ  ซื้อมาแลวใชงานได 1 - 2 ป ปตอไปใชไมไดจะคุมคาหรือไมกับเงิน 
500,000 บาท  ฝากทานประธานดวยวางานของสำนักการสาธารณสุขหลาย
อยางที่ยังไมไดพูดผมก็เห็นใจเพ่ือนสมาชิกที่ยังไมไดพูด  สิ่งไหนที่ดีก็อยากใหฟงผม
บางเพราะอาจจะมีประโยชนกับเทศบาล  ผมวาจะประทวงสมาชิกทานอ่ืนๆที่พูด
เรื่องเกาๆ  ทานประธานก็ไมเบรค  พอผมพูดทานกลับมาเบรคน่ีคือเรื่องของ
การเมือง  ผมอยากใหทานประธานสภาใหโอกาสผมพูดบาง  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมอยากใหเทศบาลจัดหารถขยะ 4 ลอ  ใหสัก 2 - 3 คัน  วันหน่ึงผม
เห็นเขาลากขยะออกมาไกล  เขาเอารถจอดไวเพราะเขาไปไมไดตองเอารถปคอัพถึง
จะเขาได  เขาไปตอนบายเมื่อไปเก็บตามชุมชนตางๆเสร็จก็มาเก็บตรงน้ี  ผมอยาก
ใหเพ่ิมพนักงานภาคสนาม เชน สำนักการชาง  สำนักการสาธารณสุขผมไมวาและ
สนับสนุนเพราะเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนอยางย่ิง  หากมีบอขยะเทาเขื่อน
ลำปาวก็ตองเต็มสักวันเพราะขยะเกิดขึ้นเรื่อยๆ  ประชาชนก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเมืองก็
ขยายขึ้นเราก็ตองหาวิธีกำจัดและจัดเก็บไปตามหนาที่  และผมอยากฝากใหดู
พนักงานกวาดถนนตามชุมชนใหลงไปตรวจสอบดวยเพราะบางชุมชนเขารองเรียน
มาวาพนักงานไมกวาดถนนเลย  เรื่องสัตวแพทย  ผมเห็นใจมากเพราะผมไปใช
บริการเอาสุนัขจรจัดไปทำหมัน  คุณหมอก็บอกวาอีก 4 เดือนถึงจะวาง  จึงตอง
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เอาไปปศุสัตวจังหวัด  เขาออกไปทำที่บานเชียงเครือคุณหมอก็ทำให  ถาไปทำที่
คลินิกก็ใชเงินประมาณ 1,400 บาท/ตัว  ผมเห็นใจสัตวแพทยของเราเพราะมีคน
เดียว ถาทำสุนัขตัวผูจะงายแตถาตัวเมียจะใชเวลานานตองรอคิว  ขนาดผมเปน
สมาชิกสภาก็ยังตองรอ  และเรื่องสุดทายผมอยากถามเรื่องตลาดเกษตร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ขอใหทานอภิปรายในสวนที่เกี่ยวกับราง      
เทศบัญญัติ  เพราะไมอยางน้ันทานบุญเส็งก็จะตอวาผมวาใหทานอภิปรายในเรื่อง
ตลาดเพราะไมเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขออภิปรายนิดเดียววาตลาดเกษตรของเทศบาลเพราะ
อะไรทำไมถึงตองใหเอกชนเขามาบริหารทั้งๆที่เทศบาลเราสามารถเขามาบริหาร
จัดการไดอยางดี  บุคลากรก็มีพรอม  ขอใหทานตอบคำถามดวยครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตทานประธานสภาคะ  ดิฉันขอประทวงทาน
สมาชิกที่กำลังอภิปรายคะ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานจำลองคงจะประทวงในสิ่งที่ทานสิทธิภรณพูดนอกประเด็น    
ผมทราบแลว  และทานสิทธิภรณอภิปรายครบถวนแลวครับ  มีทานสมาชิกทานใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสำนักการสาธารณสุข  ผมขอสอบถามหนา 171 ขอ 2.2 
โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  ต้ังไว 350,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เวชภัณฑ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา  2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.2.2 กิจกรรมฉีด
วัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอยในโค - กระบือ  ผมต้ังขอสังเกตวาทานทราบได
อยางไรวาแตละโครงการใชงบประมาณเทาไหร  คนที่จะอนุมัติเงินใหทานไมเขาใจ  
ผมยกตัวอยาง  หนา 177  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว 89,000 
บาท  แยกเปน ขอ 1 เกาอ้ีสนามพรอมอางและถาด ต้ังไว 30,000 บาท 2. โคม
ไฟสนาม ต้ังไว 30,000 บาท 3. คาซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟา ต้ังไว 29,000 
บาท  รวม 89,000 บาท ผมเขาใจ  แตหนา 171 ทานต้ังไว 350,000 บาท 
และทำโครงการ 3 โครงการแตไมระบุยอดเงินใหทราบวาแตละโครงการใช
งบประมาณเทาไหร  อยากใหแจงรายละเอียดตรงน้ีดวย  หนา 176 ครุภัณฑ
สำนักงาน ขอ 1 - 2 ทานบอกวาจะซื้อใหใคร แตเมื่อดูขอ 3 คาซื้อชุดโซฟารับแขก  
และขอ 4 ซื้อตูทำน้ำเย็น  ไมรูวาทานซื้อใหใคร ซื้อมาไวที่สำนักหรือไปไวที่
ศูนยบริการสาธารณสุขดงปอ  ผมฝากใหทานลงรายละเอียดดวย  สมมุติวาทานซื้อ
ใหสำนักผมก็ตองทวงติงเพราะเห็นที่สำนักยังมีชุดรับแขกอยูจึงตองสอบถามให
ชัดเจน  หนา 186 ขอ 2.3 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติและ
สถานที่กำจัดขยะ  เพ่ือจายเปนคาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ  ทางหองปฏิบัติการ
แบงเปนการตรวจวิเคราะห BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไชยวานและ
ลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอยาง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห
สารปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลและ
ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำใตดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้งและคาใชจาย
อ่ืนๆตามโครงการกำหนด ต้ังไว 100,000 บาท  ผมขอสอบถามวาเปนเจาหนาที่
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จากสวนกลางหรือเทศบาล  ถามาจากสวนกลางนาจะมีตัวอยางการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำใหเราดู  อยากสอบถามวาเขามาตรวจจริงหรือไมหรือเราตรวจกันเอง  
ถาตรวจเอง  งบประมาณ 100,000 บาท  ผมอยากทราบวาเปนคาใชจายอะไร  
ขอ 2.6 โครงการเลี้ยงใสเดือนดินกินขยะ ต้ังไว 30,000 บาท  จะเลี้ยงใสเดือนให
กินอยางไร  ขยะเทศบาลไมใชนอยๆ  ถาจะเลี้ยงไวเพ่ือสงประกวดหรือประ
ประเมินก็ไมวากัน  แตผมอดสงสัยไมไดวาใสเดือนจะกินไดอยางไร  ใน 1 วันจะกิน
ขยะไดถึง 1 เขง หรือ  1 รถขยะหรือไม  โครงการน้ีนาจะเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
หรือการทดลองผมก็ไมทราบและจะสอบถามตอไป  หนา 187 ขอ 2.8 โครงการ
ลอกทอระบายน้ำ  ต้ังไว 40,000 บาท ผมคิดวาโครงการน้ีมีความสำคัญแตต้ัง
งบประมาณไวนอยมาก  น้ำทวมปฏิเสธไมไดวาสวนหน่ึงมาจากทออุดตัน  การขุด
ลอกเปนโครงการที่ดีผมเห็นดวยแตทานตองมีแผนการวาในระยะเวลา 1 ป  ทาน
จะขุดลอกถนนเสนใดบาง  เชน  วันน้ีจะขุดลอกถนนทุงศรีเมืองก็ใหทำทั้งเดือน  
ลงไปหนาสถานีตำรวจ  ถนนกาฬสินธุและไปเรื่อยๆใหตอเน่ือง  ใชงบประมาณ
เทาไหร  ใชคนเทาไหรก็วากัน  จังหวัดกาฬสินธุมีปญหาน้ำทวมหลายจุด  เชน     
สี่แยกประมวลไทรลงไปวัดสวาง  หนากาฬสินธุโลงทอง  แยกโปงลางก็ทวม  
ปฏิเสธไมไดวาสาเหตุมาจากขยะอุดตันทอ  ฝากผอ.สำนักการสาธารณสุขใหกำกับ
ดูแลเรื่องการขุดลอกทอระบายน้ำใหเปนโครงการระยะยาว  ในสวนที่ทานต้ังไว
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจาง  ผมเคย
อภิปรายแลววาผมเจอผอ.สวนสมชายพาลูกนองไปลอกทออยูขางโรงพยาบาลผมก็
เอาเงินไปใหซื้ออาหารซื้อน้ำกิน  โครงการน้ีเปนโครงการที่ดีทานลองใชความคิดวา
การแกไขปญหาน้ำทวมโดยการลอกทอระบายน้ำใหเปนระบบ  รถดูดโคลนเราก็มี  
ถาถามผมวาตองทำอยางไรผมคงตอบไมไดเพราะไมไดจบดานน้ีแตผมอยาก
สนับสนุนโครงการน้ีและเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดทำโครงการใหเปนระยะยาว     
ขอ 2.9 โครงการลางทำความสะอาดตลาดสด ต้ังไว 130,000 บาท ผมติดใจตรง
ตลาดรวมใจการเกษตร  ถาคิดแบบงายๆหากเราเชาบานอยูและมีการประกอบ
กิจการคาขายเก็บเงินกับคนที่มาขายของหนาบานทั้งที่ผมเชามา  ผมเก็บเงินกับเขา  
แตพอสิ้นเดือนมาเจาของบานตองจางคนมาทำความสะอาดบานอีกหรือเปลา    
มันขัดแยงกัน  คนเชาตลาดเราเขามีรายไดแต เราตองสงคนของเราและใช
งบประมาณของเราไปทำความสะอาดให  ผมเชาบานคนไมเห็นเจาของบานสงคน
มาปดกวาดให  ถาอยากใหเขาทำเองทานก็ลดคาเชาใหเขาถาคิดวาเขาขาดทุน   
แตผมดูแลวแมกระทั่งไปถามพอคาแมคาก็ไดกำไรมหาศาลเหมือนกับที่ทาน     
สิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ทานอยากใหเราทำเองเพ่ือหาเงินเขาเทศบาล  ผมขอฝาก
เรื่องน้ีไวพิจารณาดวย  หนา 187 ขอ 2.12 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโตรุง ต้ังไว 260,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการอบรม คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาจัดทำ
เกียรติบัตร คาพาหนะ อุปกรณในการจัดอบรม คาวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ   
แตถามีคำวาทัศนศึกษาดูงานคงไมติดใจ  ผมขอต้ังขอสังเกตวาจัดการอบรมใช
งบประมาณมากเกินไปหรือไม  หนา 190 ครุภัณฑอ่ืนๆ (ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ขอ 1 เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ ต้ังไว 200,000 บาท  ผมสงสัยวาเปน
เงินอุดหนุน  ไมใชเงินของเทศบาลใชหรือไม  2. คาซื้อเครื่องไลนก  ขอต้ัง
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ขอสังเกตวาการซื้อใหตลาดลาน 2 ขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร  
ขอยอนกลับไปที่หนา 189 ขอ 9 เพ่ือจายเปนคาซื้อตาขายปองกันนกพรอมการ
ติดต้ังในตลาดสดเทศบาล ลาน 1 ต้ังไว 400,000 บาท หนา 190 ขอ 2 คาซื้อ
เครื่องไลนก เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่องไลนกตลาดลาน 2  ผมอยากสอบถามวา
ตลาดลาน 1 และลาน 2 อยูติดกันทำไมถึงตองแยกซื้อ  ที่หน่ึงติดตาขายอีกที่หน่ึง
ติดเครื่องไลนกจึงอยากสอบถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ช่ืนชมทานประธาน  ทานคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกทานที่อดทนน่ัง
ฟงเพราะปกติแลวเราก็ไมไดประชุมนานขนาดน้ี  แตเมื่อเปนวาระสำคัญที่เราจะได
ชวยกันพิจารณาเพ่ือพ่ีนองประชาชนของเรา  สำหรับสำนักการสาธารณสุข  ผมต้ัง
ขอสังเกตวาในการจัดทำโครงการของสำนักการสาธารณสุขสวนใหญจะเปน
โครงการเก่ียวเน่ืองกับการเฝาระวังและการปองกันต้ังแตตนทางแตไมทราบวา
ปลายทางไมคอยเห็น  เชน  เมื่อเปนแลวเราจะใหเขาดูแลรักษาสุขภาพอยางไร  
สมมุติวาเขาเปนโรคเบาหวานจะทำอยางไร  ตนทางอาจจะเปนของเทศบาลเราที่
ซื้อเครื่องตางๆมาปองกันแตปลายทางเมืองเกิดแลวและจะเปน อสม.  สปสช. 
พมจ.  ซึ่งถือวาเปนบุญที่มีหนวยงานหลายหนวยงานมาชวยกันแตเทศบาลเราควร
จะมีโครงการที่ลงไปถึงพ่ีนองประชาชนบางเพ่ือเปนการตอยอดโครงการดวย  
เพราะเรามีแตการปองกันแตเมื่อเกิดขึ้นแลวคนเราไมรูอนาคตเมื่อเปนแลวก็ตอง
ชวยเขาดูแลและหาแนวทางรักษา  ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารให
พิจารณาเรื่องน้ีดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมี  
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  ขอเชิญผอ.สำนักการสาธารณสุขฯช้ีแจงครับ 

นายกฤษฎา  ชื่นอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ  กอนอ่ืน
สำนักการสาธารณสุขฯ  ตองขอขอบคุณทานสมาชิก ไมวาจะเปนทานกมลพันธุ  
ทานนพดล  ทานสิทธิภรณและทานบุญเส็งที่ไดใหคำแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของสำนักการสาธารณสุขแตกอนอ่ืนผมขออนุญาตตอบวาการต้ังงบประมาณ
รายจายประจำปเราคำนึงถึงความประหยัดและคุมคาแตในขณะเดียวกันเราก็ไมลืม
เก่ียวกับการพัฒนา  ไมวาจะเปนการพัฒนาเรื่องการบริการและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตางๆ  แตจากที่ทานสมาชิกไดสอบถามอีกหลายเรื่องซึ่งเปนเรื่องที่มีรายละเอียด
ปลีกยอยคอนขางเยอะ  ผมจึงขอช้ีแจงในขั้นแปรญัตติ  และในสวนเรื่องการ
ควบคุมเรื่องโรคไขเลือดออกตองยอมรับวาในปน้ีเปนปที่โรคไขเลือดออกระบาด
มากที่สุด  เน่ืองจากครบรอบวงจรการระบาด  ปน้ีประชาชนทั่วประเทศเสียชีวิต
จากโรคน้ีแลวไมต่ำกวา 60 ราย สำนักการสาธารณสุขไดเฝาระวัง  ควบคุมและ
ปองกันกอนที่จะมีการระบาดเกิดขึ้น  ทาง สคร. เขต 7 ผูควบคุมในเขตรอยแกน
สารสินธุก็ไดมาประเมินและตรวจสอบในเขตเทศบาลเราผลการประเมินจังหวัด
กาฬสินธุเปนจังหวัดที่มีการควบคุมโรคดีที่สุด  และปริมาณการเกิดโรคต่ำที่สุด  
และในสวนของ อปท.  เทศบาลเมืองกาฬสินธุก็มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคต่ำที่สุด  
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และในปน้ีโรคไขเลือดออกของเราสวนทางกับของเขาเพราะปน้ีเทศบาลเราเกิดโรค
ไขเลือดออกนอยกวาปที่แลว  และในสวนโครงการอบรมผูประกอบการอาหารแผง
ลอยและตลาดโตรุง  ปที่แลวต้ังไว 50,000 บาท  ปน้ีต้ังไว 200,000 บาท  
ทำไมตองต้ังงบประมาณเยอะ  ขอตอบวาต้ังงบประมาณไวต่ำแลวเพราะจะมีการ
ดำเนินการตอเน่ืองอีกเน่ืองจาก พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดมีการออกกฏ
กระทรวง และไดกำหนดไววาภายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผูประกอบการ
รานอาหารจะตองมีใบรับรองเรื่องการอบรมสุขาภิบาลอาหาร  และเทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีสถานประกอบการเก่ียวกับอาหารอยู 500 แหง  และจะตองจัดการ
อบรมประมาณ 10 ครั้ง  เพราะมีขอกำหนดวาตองอบรมครั้งละไมเกินอัตราที่
กำหนด  เร่ืองโครงการอาหารถิ่นกินดีมีแฮงเปนโครงการใหม  เราตองการตอยอด
การดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเรื่องอาหารนอกจากจะมีคุณภาพดีแลวตอง
สะอาด ปลอดภัย  หากสะอาดปลอดภัยแลวไมมีคนซื้อก็ไมเกิดประโยชนซึ่ง
โครงการน้ีนอกจากจะสงเสริมอาหารใหมีคุณภาพแลวยังเปนการสงเสริมการขาย
อีกดวย  โครงการจัดการอบรมการจัดการขยะต้ังแตตนทาง  หลายทานคงแปลกใจ
วาทำไมกาฬสินธุถึงไดรับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแลวทำไม
ตองทำโครงการน้ีเพราะการดำเนินการจัดการขยะตองมีการพัฒนาเน่ืองจาก
โครงการน้ีเปนโครงการที่เราตองการลดปริมาณขยะเพ่ือสงไปกำจัด  เรามองเห็นวา
โรงแรม  โรงเรียนหรือสถานประกอบการหรือเวลาเรามีงานเลี้ยงจะมีการทิ้งอาหาร
และวัสดุตางๆจำนวนมากเราจึงจัดทำโครงการน้ีขึ้นมา  เราไดรางวัลแลวเราก็ไมได
หยุดแคน้ันตองมีการตอยอดโครงการเพ่ือใหเกิดการพัฒนา  สำหรับเรื่องอ่ืนๆผม
ขออนุญาตไปตอบในขั้นแปรญัตติและผมจะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงแจง
รายละเอียดใหทราบอีกครั้งหน่ึง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคม  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับกองสวัสดิการสังคม  ผมมีขอสอบถามประมาณ 2 - 3 โครงการ  
หนา 197  ขอ 1.21 โครงการบำบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด ต้ังไว 325,000 
บาท  จากที่ผมต้ังกระทูถามเมื่อเชาเรื่องงบประมาณโอนลด - โอนเพ่ิม  และได
คำตอบวาโครงการน้ีมีเงินเหลืออยูและไดโอนเงินไปใชโครงการอ่ืน  ทำไมต้ัง
งบประมาณเพ่ิมขึ้น  อยากใหทานประธานดูดวยวาโครงการตางๆที่ต้ังขึ้นจะแปร
ญัตติในโอกาสตอไป  ขอ 1.25 โครงการกาฬสินธุรวมใจไทยพุทธ - มุสลิม ต้ังไว 
30,000 บาท  เปนโครงการต้ังใหม  มีหนังสือสั่งการใหทำหรืออยางไร  ขอ 1.26 
โครงการจุติสุขาวดีสรางสุขที่ปลายทางชีวิต  ต้ังไว 200,000 บาท ปที่แลวเรา
ไมไดต้ังโครงการน้ีไว  โครงการน้ีทราบวาเทศบาลไดสงผลงานเขาประกวดในการ
ประเมินรางวัลพระปกเกลาที่ผานมา  อยากสอบถามวาปที่แลวเราไมได ต้ัง
งบประมาณในการดำเนินโครงการน้ีแลวเอางบประมาณจากที่ไหนมาทำ  ถา
เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนๆ  โครงการน้ีเปนโครงการใหญและใชงบประมาณ
จำนวนมากจึงอยากสอบถามครับ  ในสวนโครงการตางๆของกองสวัสดิการสังคมก็
เปนโครงการเดิม  งบประมาณเทาเดิม  หมวดคาใชสอย  คาบำรุงซอมแซม       
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คาวัสดุ  งบลงทุน  ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีการจัดซื้อจะแปรญัตติในโอกาสตอไป  
แตโครงการที่ผมจดมาน้ีก็ไมมีขมวดทาย  ไมทราบวาจะสมบูรณหรือไมใน
แผนพัฒนาของเรา  และในปหน่ึงเราไดทำโครงการทบทวนแผนชุมชนผมสงสัยวา
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราไดยึดถือหรือไมวา
โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 ของชุมชนจะตองเอาเขามาในเทศบาลเพ่ือปรับปรุง
การทำงานของเทศบาลและโครงการตางๆ  เชน โครงการกอสรางถนน  ทอระบาย
น้ำ  ไดเห็นความสำคัญของชุมชนหรือไม  โดยเฉพาะเงินอุดหนุน  หนา 178 
อุดหนุนใหกับสมาคมผูสูงอายุ 50,000 บาท  อุดหนุนสมาคมคนตาบอด 
20,000 บาท อุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 100,000 บาท 
เราเอาไปทำอะไรบางไดไปตรวจสอบและมีการประเมินผลหรือไม  เชน โรงเรียน
ผูสูงอายุเราบริการเขาหลายสิ่งหลายอยาง เชน การกีฬาและทัศนศึกษาดูงาน  
อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริดวยวาอยากใหตรวจสอบในการใชจาย
งบประมาณสวนน้ีวาไดดำเนินการถูกตองและเปนประโยชนหรือไม  และในสวนอ่ืน
ผมจะสอบถามในขั้นแปรญัตติตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับกองสวัสดิการสังคม  หนา 192 คาบำรุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน  ต้ังไว 150,000 บาท เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ  ผมอยากทราบวาปที่แลวเราใชงบประมาณหมด
หรือไม  เพราะรถของทานก็มีไมก่ีคัน  ขอ 7 วัสดุกีฬา  ต้ังไว 50,000 บาท  ผม
เปนสมาชิกสภาที่เปนนักกีฬาและชอบไปดูเด็กซอมกีฬาตามชุมชนตางๆเขาชอบขอ
ฟุตบอล  ประตูโกลหนู  ผมก็ใชเงินสวนตัวซื้อลูกบอลใหเขา 2 ลูก  การต้ัง
งบประมาณสวนน้ีจะสามารถซื้อไดหรือไมจะไดประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทราบ  
เพ่ือเปนการลดคาใชจายของสมาชิกสภาในพ้ืนที่จะไดแนะนำใหเขามาขอที่กอง
สวัสดิการ  หนา 194 ขอ 1.1 โครงการคัดเลือกแมดีเดนเน่ืองในวันแมแหงชาติ  
โครงการน้ีผมไดยินทุกปเรื่องการอิจฉากัน  กติกาการคัดเลือกแมดีเดนผมรูวาทาน
วางกรอบไวแตบางทีชุมชนเขาหาไมได  พนักงานของเราก็บอกใหสงขึ้นมาเลย  
ชุมชนอ่ืนๆเขาก็ขัดแยงสายตาวาสงแบบน้ีมาไดดวยหรือครับ  ถาแบบน้ีชุมชนเขามี
เยอะ  ผมอยากแนะนำวาถาชุมชนไหนไมมีหรือไมเขาคุณสมบัติก็อยาบังคับเขา 
บางทีผมก็รับไมได  เปนโครงการที่ดีแตอยากใหเนนคุณภาพดวย  ไมใชเขาหาไมได
ก็บังคับใหเขาสงมา  ถาทานจะทำโครงการน้ีตอไปอยากฝากใหพิจารณาเรื่องน้ีดวย  
ขอ 1.4 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน  
โครงการน้ีกรรมการชุมชนมีเสียงสะทอนมาหาผม  เชน  การประชุมสภาในวันน้ี
สุดทายทานประธานก็เปดโอกาสใหซักถามและใหขอเสนอแนะในวาระอ่ืนๆ  และ
ทางชุมชนเขาบอกวาเขาไมไดแสดงความคิดเห็นสวนมากจะมารับฟงจากผูบริหาร
มากกวา  อยากใหเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระอ่ืนๆดวย  
ประธานในที่ประชุมตองแจงใหเขาทราบดวยวาวาระอ่ืนๆ คืออะไร  เขาจะไดทราบ
วาในขั้นตอนสุดทายเขาจะไดรองทุกขและเสนอแนะปญหาตางๆใหเทศบาลชวย
แกไข  กรรมการชุมชนเขาก็จะไดรูสึกวาการมาประชุมแตละครั้งเขาไดแสดงความ
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คิดเห็นและแจงปญหาใหเทศบาลไดทราบและเขาไปแกไข  ตอนน้ีเขาไมกลาพูด  
อยากใหมีวาระอ่ืนๆใหเขาไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ดวยครับ  หนา 198  
ขอ 1.26 โครงการจุติสุขาวดี  เปนโครงการที่ตัดทิ้งเมื่อปที่แลว  ผมไมไดตัดเพราะ
เปนโครงการที่ไมดีแตเปนโครงการที่นำเสนอไมดีก็เหมือนกับที่ผมเคยอภิปรายให
ทานประธานฟงทานผอ.กองสวัสดิการฯและทานปลัดคงจะไมไดฟง วันน้ันมีการ
แปรญัตติฯเขาบอกผมวาโครงการน้ีต้ังขึ้นเพ่ือบานไหนที่มีผูปวยหนักเราจะสงคน
ของเราเขาไปคุยใหกำลังใจและแนะนำวิธีการเตรียมตัวกอนตาย  ผมจึงบอกวาหาก
ผมเฝาพอผมอยูแลวผมขอปาฏิหาริยไปยังศาลเจาพอหลักเมืองและพระยาชัยสุนทร
ใหพอผมกลับมาแลวไปแนะนำใหผมทำใจหากพอตายใหโทรไปเบอรน้ีแลวจะมา
ชวยจัดการงานศพใหคุณจะไมโดนผมไลออกมาจากบานหรือครับ  จะเอาพนักงาน
เทศบาลไปบอกคนที่เขามีพอมีแมปวยหนักวาใหทำใจเขาบอกผมอยางน้ีในที่
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงบอกวาถาเปนแบบน้ีก็อยาเพ่ิง
ดำเนินการเพราะยังไมมีความเหมาะสม ปที่แลวผมก็เห็นรถเทศกิจไปขนโลงเย็น
เขาออกวัดสวางผมก็ถายรูปอยูไมทราบวาเปนโครงการอะไร  จึงสงสัยวาทางชุมชน
ไมมีรถขนโลงเย็นแลวเทศบาลเขาไปชวยเหลือหรือไม ผมมองไปในแงดี ถายังทำ
โครงการน้ีอยูทั้งๆที่ไมมีในเทศบัญญัติก็ไมเหมาะสม  ผมคงจะไมไดนำมาเปน
ประเด็นรองเรียนแตที่พูดเพราะโครงการที่ทานนำเขาในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 2 แสนบาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอด
บทเรียนโครงการ ผมอาน 10 ครั้งก็ยังไมเขาใจ  เพราะเจาหนาที่บอกผมวามีการ
ดำเนินโครงการอยางไร  ในวันที่เจาหนาที่เชิญผมเขารวมงานประเมินรางวัลผมก็ไม
อยากมาเพราะถามาผมก็จะพูดแบบน้ีคงจะไมไดรางวัลผมไมอยากขัดขวางทาน  
ผมก็ดีใจที่เทศบาลไดมีผลงานเปนหนาเปนตา  แตความเปนจริงมันอธิบายไมได  
ขอสงสัยผมจะไปถามในขั้นแปรญัตติฯ  แตถาวันน้ีทานจะอธิบายใหผมฟงผมก็จะ
รับฟงตอหนาทานผูบริหารและผมจะไมไปถามในขั้นแปรญัตติ การทำวิจัยผมเช่ือวา
นาจะเปนองคกรที่บอกผมเมื่อปที่แลว คือ องคกรสุริยาโลงทองกรุงเทพหรือไม เงิน 
200,000 บาท  เราจางองคกรมาสอนวิธีใหเจาหนาที่ไปบอกครอบครัวบอกพอ
แม ลูกเขาใหเตรียมใจวาพอเขาจะเสียชีวิตตองทำอยางไร ผมจะขอฟงคำอธิบาย
จากทานใหมอีกครั้งหน่ึง  ถาฟงแลวโครงการมีความสมเหตุสมผลก็จะพิจารณาใหม 
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารและกองฝายที่รับผิดชอบดวยวาโครงการ
ของทานเปนโครงการที่ไมผานสภาเมื่อปที่แลวแตยังเห็นรถเทศบาลไปขนของงาน
ศพก็คิดวาเขาเดือดรอนแตความจริงแลวไมใชเพราะเปนโครงการชวยเหลือ  บาง
ชุมชนเขาก็มาหาผมและผมก็ใหโลงเขาไป  ทานประธานลองไปถามคุณจงมูลนิธิก็
ได  เขามาหาผมหลายครั้ง  ผมก็โทรไปขอโลงเขาบอยและใชเงินของผมเองเพ่ือเอา
โลงศพใหชาวบานแตชาวบานเขาก็ไมรูวาเปนเงินของผม  มันทำใหผมอดคิดไมได
วาโครงการน้ีซึ่งเปนโครงการที่ทานผลักดันบางครั้งก็เห็นทางเทศบาลไปเปน
เจาภาพ  จัดโตะ  แจกของชำรวย  น่ังเปนประธาน  พนักงานเทศบาลเสริฟน้ำ
โครงการน้ีหรือไม    ถาเปนอยางน้ีก็มองไปวาเปนโครงการหาเสียง  เพราะฉะน้ัน
ผมจะรอฟงคำตอบวาการที่เอาเงิน 2 แสนบาท   ไปจางองคกรหรือสถาบันผม
อยากรูวาใหสถาบันไหนมาพูดเรื่องโลงศพ สำหรับกองสวัสดิการปน้ีผมขอชมเชยวา
เปนกองที่ทำงานหนักทำงานกับชุมชนเปนหนวยงานที่ตองเสียสละ ไมทราบวาใน
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เทศบัญญัติทานไดต้ังคาทำงานลวงเวลาหรือไม  ถาไมก็อยากใหดำเนินการเพราะ
สงสารพนักงานที่ไปสำรวจงานนอกสถานที่หรือทำงานลวงเวลา เขาทำงานหนัก
และทำงานกับชุมชน  บานผมอยูใกลชุมชนจึงทราบเรื่องน้ีขอฝากไวเพียงเทาน้ี  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
เพ่ิมเติมจากการที่ทานกมลพันธุไดพูดเรื่องระเบียบวาระอ่ืนๆ  ในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนแตละครั้ง  กองสวัสดิการจะมีหนังสือแจงระเบียบวาระการ
ประชุมทุกครั้ง 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  สิ่งที่ผมอภิปราย ผมถามทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารเพ่ือที่จะใหกองฝายเปนคนตอบแตการที่สมาชิก
สภาเทศบาลลุกขึ้นตอบในสิ่งที่ผมถามสามารถทำไดใชหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรอภิปรายตอครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณครับทานประธานครับ  ผมจะขอพูดในสวนที่ผมอยูใน
เหตุการณ  การประชุมแตละครั้งผมอยากอธิบายใหฟงวาการที่ทานไดรับขาวสาร
มาวามีคณะกรรมการบางทานไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและนำเสนอปญหา
ของชุมชนตอที่ ประชุม  แต ในฐานะที่ ผมมาประชุมทุกครั้ ง  การประชุม
คณะกรรมการประจำเดือนทานประธานจะพูดในวาระอ่ืนๆ วาทานมีปญหาอะไร
เวทีน้ีเปนเวทีของทานคณะกรรมการ  การที่ทานบอกวาคณะกรรมการไมไดออก
ความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นตางๆในวันประชุมขอใหทานเขาใจวา
คณะกรรมการที่ไมพูดคือเขาไมพูดแตคณะกรรมการที่เอาปญหาของชุมชนหรือ
ปญหาที่เดือดรอนของชุมชนมาพูดในวาระการประชุมก็มีหัวหนาสวนราชการ    
ทุกฝายมารับเรื่องไปดำเนินการอยูแลว  และใหผูรองไปดำเนินการติดตอกับกอง
ฝายที่เกี่ยวของ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ผมแจงใหทานประธานทราบ  ผมอยากใหชวยบอก  ชวย
เนนใหเขาเขาใจ  จริงอยูทานประธานอาจจะบอกวาตอไปเปนวาระอ่ืนๆใครมีอะไร
สามารถเสนอแนะได  แตผมอยากใหชวยอธิบายวาในวาระอ่ืนๆสามารถเสนอแนะ
ปญหาได  ทานตองเขาใจวาคณะกรรมการชุมชนแตละคนมีระดับการรับรูที่
แตกตางกัน  ผมจึงบอกวาอยากใหชวยอธิบายวาถึงชวงเวลาที่จะเสนอแนะไดแลว 
เพ่ือเปนการเปดโอกาสและช้ีนำใหเขาพูด น่ีคือความหมายที่ผมพูดเมื่อสักครู  ไมได
หมายความวาทานไมไดเปดโอกาสใหเขาพูดเลยชาวบานเขาไมไดตอวาทาน
ผูบริหาร  แตคณะกรรมการที่มาบอกผมเขาอาจจะไมเขาใจในสวนน้ีผมจึงอยากให
ทานเนนย้ำกับคณะกรรมการทุกทานใหเขารับรูรับทราบวาสามารถพูดหรือ
เสนอแนะความคิดเห็นไดในตอนไหน  ขอใหทานสมาชิกที่อภิปรายเมื่อสักครูเขาใจ
ในสิ่งที่ผมตองการอธิบายใหฟงดวยครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรครับ 
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นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ทานสมาชิกกลาวเมื่อสักครู  ทานประธานในที่ประชุมพูดในการ
ประชุมทุกครั้งในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ขอบคุณครับ  

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานพูดอยู  ไมไดบอกวาไมพูด  แตใหชวยพูดมากๆ
อธิบายมากๆวาวาระอ่ืนๆคืออะไร ถาทานอภิชัยกลาพูดในเรื่องสำนักการชาง   
เขต 3 ที่ทานดูแลอยูและเอาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนมานำเสนอตอที่
ประชุมสภาแหงน้ีผมจะไมวาทานเลย  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุครับพูดกับผมครับ  

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมไมไดบอกวาทานนายกไมไดพูด  แตผมบอกวาขอให
เพ่ิมเติมและขยายความใหประชาชนไดเขาใจมากขึ้นดวยวาวาระอ่ืนๆคืออะไร  
แบบไหน  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุคงอภิปรายครบถวนแลว ตอไปขอเชิญทานสมาชิก
ทานอ่ืนอภิปรายครับ เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ  

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
กองสวัสดิการฯ  หนา 195 ขอ 1.8 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเมือง
กาฬสินธุสูความเขมแข็ง ต้ังไว 40,000 บาท และหนา 196 ขอ 1.1.6 โครงการ
สรางสรรคสัมพันธครอบครัวอบอุน ต้ังไว 50,000 บาท ถาดูความหมายใกลเคียง
กัน ผมไมทราบวาทั้ง 2 โครงการมีความแตกตางกันอยางไร เพราะถาครอบครัวมี
คุณธรรมจริยธรรมมันก็นาจะไปสงเสริมทำใหครอบครัวอบอุนพอแมใหความเปน
ธรรมกับลูกทุกคนดูแลลูกใหมีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเกิดเรื่องน้ีก็จะนำไปสู
ครอบครัวที่อบอุนผมจึงต้ังขอสังเกตวารวมโครงการเขาดวยกันจะดีหรือไม  และ
โครงการกิจกรรมพ้ืนที่สรางสรรคเยาวชน หนา 194 ต้ังไว 100,000 บาท     
กับโครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางผูนำและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน 
100,000 บาท  ผมวาเกี่ยวเน่ืองกับเยาวชนเหมือนกันนาจะเอามารวมกัน 
โครงการทั้งสองเมื่อเราทำไปแลวไดติดตามประเมินผลหรือไม เพราะเยาวชนคือ
หัวใจสำคัญของการพัฒนาเทศบาลและประเทศชาติ  จึงอยากใหมีการตอยอดให
เกิดความย่ังยืน  หลังจากที่เราทำไปแลวก็ดำเนินการใหตอเน่ืองและย่ังยืนดวย
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานจำลอง  ภูเตานาคครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สำหรับกองสวัสดิการสังคม ดิฉันขอชมเชยทานเพราะทานคลุกคลีกับชุมชนเปน
อยางมาก ไมวาจะเปนกิจกรรมตางๆทานจะเปนผูดำเนินการและเปรียบเสมือน
ตัวแทนของคณะผูบริหารลงไปดูแลชุมชน ดิฉันเปนคณะกรรมการชุมชนมากอน
ซาบซึ้งในน้ำใจทานมาก  ดิฉันขอช่ืนชมโครงการตางๆ ดังน้ี หนา 198 ขอ 1.23 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ต้ังไว 30,000 บาท  ถือวาเปนโครงการที่ดีถา
มาจากการตอยอดจากโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงอยากใหเจาหนาที่
เจาของโครงการลงมือทำ  ถาปน้ีบรรลุเปาหมายปหนาใหของบประมาณเขามาอีก  
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เรื่องที่ 2  ขอ 1.26 โครงการจุติสุขาวดีสรางสุขที่ปลายทางชีวิต  ปที่แลวเจาของ
โครงการไดขอโครงการเขามาผานเทศบัญญัติต้ังไว 100,000 บาท  ไมทราบวา
ทานตอบคำถามอยางไรทางสภาจึงไมเห็นชอบ  แตตองขอช่ืนชมนองจิตอาสาทุก
ทานที่ไดทำงานดวยความสมัครใจเปนจิตอาสาหรือเปนจิตสาธารณะจริงๆถึงทาน
ไมไดรับการอนุมัติจากสภาแตทานก็ต้ังใจทำงานอยางเต็มที่  ดิฉันมีโอกาสไดไป
รวมงานศพกับทานหลายราย  โดยเฉพาะเขต 3 ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  มีผูยากไร
หลายรายบางทานไมมีบานพักอาศัยและโครงการน้ีสามารถเกื้อหนุนใหกับผูมีฐานะ
ไมดี เวลาเสียชีวิตไมมีแมกระทั่งเงินจัดการงานศพก็ไดโครงการจุติสุขาวดีเขามา
ดูแล  และไดถามนองๆวาเงินที่เอามาชวยเหลือทานไดมาจากไหน นองๆเขาก็ตอบ
วาไดมาจากการที่เราเปดรับบริจาคและประชาสัมพันธไปยังสมาคมพอคา  ผูใจบุญ
และประชาชนทั่วไปรวมถึงการบริจาคในเรื่องของเหรียญโปรยทาน ลอตเตอรี่เกา
เพ่ือทำดอกไมจันทนซึ่งเปนสิ่งที่ดี  โครงการน้ีถือวาเปนนวัตกรรมที่ดีเย่ียมสามารถ
สงเขาประกวดรางวัลได  ไมวาจะเปนรางวัลพระปกเกลาและรางวัลธรรมาภิบาล  
ซึ่งตอนน้ีคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกลากำลังจะมาลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 2 แต
รางวัลธรรมาภิบาลทานไดมาลงลงพ้ืนที่เรียบรอยแลว  และไดรับเสียงช่ืนชมวาไม
เคยมีใครทำโครงการน้ี  เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่แรก เพราะฉะน้ันดิฉันอยูใน
สภาแหงน้ีปน้ีทานขอมา 200,000 บาท  ไดสอบถามนองวาจะเอาไปทำอะไร  
นองจึงบอกวาจะจางสถาบันมาวิจัยเพ่ือเปนตัวอยาง อะไรสักอยางทางเจาหนาที่
เขาคงจะอธิบายใหทานฟงและขอใหนองๆทุกทานรักษาสิ่งที่ดีๆอยางน้ีตลอดไป
และฝากไปยังทุกกองฝาย วาทานทำงานอยางมีประสิทธิภาพถึงแมงบประมาณจะ
ไมมากแตพวกทานขยันสรางนวัตกรรมไดเปนอยางดี  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ที่ทานผูอภิปรายขออนุญาตเอยนาม  ทานจำลอง  ภูเตานาค อภิปราย
งบประมาณปน้ีเก่ียวกับโครงการจุติสุขาวดี คลายๆ ทานตอบในสวนที่ผมไมเขาใจ 
ผมสงสัยคำวานองๆของทานในที่ น้ีคือใคร และทานบอกวานองๆของทานไป
ชวยงาน ไปจัดการตลอดเสียสละจิตอาสาถานองๆของทานเปนขาราชการหรือ
พนักงานจางเทศบาลเมืองผิดครับ ทานเอาเวลาราชการลงไปทำโครงการซึ่งไมใช
โครงการของเทศบาล ทานทำไดหรือครับ ถาไดก็ตอบผม  ผมขอถามทานประธาน
ผานไปยังทานจำลอง  เพราะทานจำลองบอกผมวานองทานมีจิตอาสาก็ดีครับ    
แตผมเห็นจิตอาสาของทานไปเผาศพเวลา 14.00 น. - 15.00 น.  มันตรงกับ
เวลาราชการ  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  โครงการจุติสุขาวดี ผมเห็นดวย 1,000 %  ใชงบประมาณเทาไหร   
ผมไมวา  ผมเคยเปนประธานมากอนเคยอดอยากผมก็ไดอาศัยพระที่วัดชวยเหลือ
มาตลอด เมื่อกอนลูกนองผมตายวันละ 1 คนก็ไมรูจะไปเอาโลงศพที่ไหน  เงินเขาก็
ไมมีจึงตองไปขอที่โรงง้ิว คาสวดอภิธรรมศพ  พระสวดเองจายเองผมสงสารจริงๆ 



-65- 
 

ผมก็เปนคนจนแมก็ซื้อสามลอเครื่องใหคันหน่ึงแตชาวบานก็เห็นความดีของผม
เพราะผมเปนคนใจบุญ  เอาไปตอนดึกเวลา 21.00 น. - 22.00 น.  เขาก็มาเปด
หองให  ไมเหมือนตอนน้ี เวลา 20.00 น.  เขาก็ปดแลว แตบังเอิญลูกนองผมตาย
เดือนละ 2 - 3 คน และมีแตคนจนทั้งน้ัน ผมจึงไดบุญบารมีของทานชวยเหลือ  
เผาศพที่เมรุก็ไมไดจายเงิน พระก็ไมไดจายเงิน  คุณนายแดงทานคงรูจักที่มาอาศัย
อยูที่โรงแรมไทรทองทานคงเห็นเพราะทานอยูแถวน้ัน ศพของทานเอาไปไวที่
โรงพยาบาลเกือบ 6 วัน  วันที่ 7 เขาจะเอาไปเผา ผมอยากกินราดหนาจึงไปกินที่
รานตรงหาแยก มีคนบอกวาคุณนายแดงตายแลว ผมจึงรีบไปโรงพยาบาลทันที 
และเขาไมยอมใหศพมาเพราะไมใชญาติพ่ีนองเขา ผมจึงโทรไปหาทานนายกเมื่อ 
10 กวาปที่แลวทานนายกก็บอกผอ.โรงพยาบาล และผอ.โรงพยาบาลบอกวาใหรับ
ศพไปไดเลย ผมจึงเอาไปจัดการเผาให ผมจัดการมาหลายศพ ผมมีความดีขนาด
ไหนผมประกาศใบลาออกจากประธานมีชาวบานเขาเดินขบวนไมใหผมลาออก   
ผมเขามาทำหนาที่ดวยความดีจริงๆ  ผมเห็นแลววาคนที่ไมมีก็ไมมีจริงๆ ทานรู
หรือไมวา  คนที่ ไมมีจริงๆเขาไมรูวามีโครงการแบบน้ีเพ่ือชวยเหลือเขาการ
ประชาสัมพันธเราไมครอบคลุม  สวนมากศพแตละศพที่โครงการจุติสุขาวดีเขาไป
ชวยก็เปนศพที่รูจักกันและประธานชุมชนก็รูจักแตพวกที่ไมรูเขาก็ไมรูจะไปเอาที่
ไหน  เชน  ชุมชนดอนสวรรคมีคนตายเขาก็ไมรูจะไปเอาที่ไหน  โครงการน้ีเปน
โครงการที่ดีถามีแบบน้ีก็อยากใหประธานชุมชนประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับ
ทราบและเขาไปชวยเหลือเหมือนอยางที่ทานกมลพันธุพูด  เวลาขออะไรมาก็ให
โปรงใส  ยุติธรรม  ช้ีแจงใหถูกตองวาจะเอาเงินไปทำอะไร  เงิน 200,000 บาท  
ผมไมวา  ถาเปนเงินของเทศบาลก็เต็มที่ผมขอสนับสนุน  แตควรช้ีแจงใหถูกตอง
และดำเนินการดวยความโปรงใส  สุจริต  ยุติธรรม  ไมใชวาเปนศพที่รูจักกันก็จะให
ไปเลย 50,000 บาท  ถาตาย 4 ศพ  เงิน 200,000 บาท  ก็คงหมด ผมเปน
หวงในเรื่องน้ี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เวลาเขานอกเรื่องทานก็ไมตำหนิเขา  เวลาผมพูดนอกเรื่องทำไมทาน
ตำหนิผม  เชน ทานกมลพันธุถามทานก็ปลอยใหทานอภิชัยอภิปราย ปลอยใหทาน
จำลองอภิปรายโครงการตางๆดีอยางน้ัน  ดีอยางน้ี  ตองใหคณะผูบริหารและผูที่มี
สวนเกี่ยวของอธิบาย  ไมใชสมาชิกสภาเทศบาลจะมาช้ีแจงใหเขาฟงครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนพูดในประเด็นครับ  เพราะสมาชิก   
ทุกทานพูดในเรื่องโครงการจุติสุขาวดีอยูครับ  

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชกิสภาเทศบาล  ผมไมอยากฟงสมาชิกพูด  ผมอยากฟงเจาหนาที่ช้ีแจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งจะประทวงผมใชหรือไมครับ ผมไมไดอนุญาตใหสมาชิก
ช้ีแจงแทนผูบริหาร แตเปนเรื่องของสมาชิกเขาอภิปรายเองครับ มีทานสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายเก่ียวกับกองสวัสดิการอีกหรือไม  เชิญครับ  เชิญทานนพดล      
แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
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โครงการจุติสุขาวดี ผมมีสวนที่คลุกคลีกับงานฌาปนกิจศพพอสมควร  การจัดงาน
ศพทุกวันน้ีมีคาใชจายเริ่มต้ังแตตอนแรก  ถาไมมีจริงๆก็ลำบากเพราะฉะน้ัน
โครงการน้ี   เมื่อที่ปที่ แลวที่ ตองตัดออกเพราะอยางที่ท านสิท ธิภรณ และ         
ทานกมลพันธุ  ขออนุญาตเอยนาม  ไดอภิปรายวาผูจัดทำโครงการอธิบายไม
ชัดเจน  ถาพูดงายๆก็เปนโครงการหาเสียง  แตหาเสียงแลวไดบุญ  ถาอธิบายให
ครอบคลุมชัดเจนอยางที่เอาเขามาวันน้ี  เงิน 500,000 บาท ผมก็ให แตที่ไมให
เพราะไมชัดเจน  ผมอยากสรางความเขาใจวาการจัดงานศพมีคาใชจายเมื่อเปน
โครงการที่ดีแลวก็อยากสงเสริมและสนับสนุนไมอยากใหโตเถียงกันไปมาจะไดผาน
ไปเรื่องอ่ืน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมต้ังขอสังเกตโครงการน้ีผมอภิปรายวาเปนโครงการอะไร  มีการ
ดำเนินการอยางไร  ผมถามทานประธานผานไปยังผูบริหารผมรอฟงวาโครงการน้ี
จะทำอะไร  อยางไร  ผมไมเขาใจวาผูที่ชวยอภิปรายวาเปนโครงการที่ดีอยางน้ัน  
อยางน้ี  ในขณะที่ยังไมรูเลยวาโครงการน้ีทำอะไร  ทำแบบไหน  ผมรอฟงอยู
เพ่ือที่จะไดบอกวาผมสนับสนุนอยากจะเพ่ิมเงินใหเสียอีก เพราะผมไมรูวาโครงการ
น้ีทำอะไร ผมอุตสาหไมอยากรื้อเรื่องเกาขึ้นมาวาทางกองฝายอธิบายใหผมไมเขาใจ  
ผมจึงไดตัดงบประมาณในตอนน้ัน  ผมรอฟงจะไดยกมือสนับสนุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.กองสวัสดิการสังคมครับ 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอช้ีแจงเพ่ิมเติม
ที่ทานสมาชิกไดสอบถามในรายละเอียดโครงการกิจกรรมของเทศบัญญั ติ
งบประมาณ  ประจำป พ.ศ. 2563  โครงการแรกที่ทานบุญเส็งไดสอบถาม
โครงการบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด  ต้ังไว 325,000 บาท  เปนหนังสือสั่งการซึ่ง
เปนนโยบายของชาติใหดำเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและเปนไป
ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุตามโครงการฟาแดดสงยางเพ่ือบำบัดผูติดยา  
เสพติดในเขตเทศบาล  ต้ังไวหัวละประมาณ 6,500 บาท จะเขาคาย 11 วัน 10 
คืน  และมีโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับผูผานการบำบัด ขอ 2. โครงการกาฬสินธุ
รวมใจไทยมุสลิม ผมคิดวาเปนนวัตกรรมใหมตามนโยบายของคณะผูบริหารที่
พัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  เมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล  สวนมาก
นโยบายของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะสรางสังคมใหนาอยูสันติสุขและไดรับดำริจาก
ผูบริหารเทศบาล  จึงอยากต้ังโครงการน้ีขึ้นเพ่ือปรองดองสมานฉันทกับโครงการ
ของอิสลามมุสลิมซึ่งทานเลาวาทานไดรับเชิญใหไปรวมกิจกรรมกับทางมุสลิมและ
ไปเห็นกิจกรรมในดานศาสนาชวงถือศีลอดจึงไดต้ังงบประมาณน้ีไว  โครงการ    
จุติสุขาวดีเปนโครงการที่จิตอาสาของพนักงานเทศบาลไดรวมกันดำเนินการซึ่งไมมี
คาใชจายหรือคาตอบแทน  การกอต้ังโครงการน้ีเริ่มจากการสรางตัวของหมูบาน
จารุพัฒนาซึ่งเปนผูยากไร  ไมมีแมกระทั่งโลงศพ  เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม
รวมกับสวนการงานซึ่งเปนพ่ีเลี้ยงของแตละครอบครัวไดรับทราบเบ้ืองตนก็ได
ชวยกันประสานงาน รวมกับจิตอาสาชวยกันหาโลงศพและชวยคาใชจายในการจัด
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งาน  คาพระ  ถวายสังฆทาน  น้ำด่ืมแกแขกผูมารวมงาน  สำหรับโครงการ ต้ังไว 
200,000 บาท จะเปนโครงการถอดบทเรียนที่เราไดดำเนินการมาจากจุดเริ่มตน
ที่ ไ ม ได ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ เพ่ื อ เป น ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น ซึ่ ง อ า จ า ร ย จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทานจะมาทำงานวิจัยและถอดบทเรียนและหลังจากน้ัน
งบประมาณสวนหน่ึงก็จะดำเนินการจัดอบรม ใหความรูในการถอดบทเรียนรวมกับ
คณะอาจารย  สำหรับการทบทวนแผนชุมชนซึ่งไดต้ังไวจะมีการทบทวนแผนของ
ชุมชนแตละชุมชน  เราไดลงพ้ืนที่ประชาคมรวมกับทุกสำนักกองฝายที่เราลงไป
สอบถามปญหาและความตองการของแตละชุมชนเพ่ือรวบรวมปญหา  หลังจากน้ัน
ก็จะนำขอมูลเขามาสูกองวิชาการและกองวิชาการก็จะนำเขาสูคณะหัวหนาสวน
การงานที่เกี่ยวของเพ่ือดำเนินการตอไป  เชน  สำนักการชางจะประเมินราคาใหใน
สวนน้ีและกองฝายที่เกี่ยวของแตละสำนักกองฝายก็จะจายงานไปแตละสวนการ
งาน สำหรับโครงการอุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุเปนโครงการกิจกรรมที่ตอยอดจาก
ผูสูงอายุเพ่ือเปนขวัญกำลังใจของผูสูงอายุซึ่งเปนผูมีพระคุณ  เปนครูบาอาจารย
และถือวาเปนพอแมของทุกคน  เปนแบบอยางของเราและจะตองดูแลใหการ
สนับสนุน โครงการกีฬาผูสูงอายุเปนกิจกรรมที่เราทำไวเพ่ือเปนการนันทนาการ
ผูสูงอายุใหทานมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง  ผูสูงอายุนอกจากสุขภาพจะไม
แข็งแรงแลว  ในเรื่องสภาพจิตใจจะสังเกตไดวาหลังจากที่ทานผูสูงอายุไดเขา
โรงเรียนแลวสีหนาและความดีใจความพอใจของลูกหลานที่เห็นพอแมสุขภาพดีได
ออกมาพูดคุยนันทนาการกับเพ่ือนๆในวัยใกลเคียงกันและการแขงขันกีฬาจะเปน
การแขงขันกีฬาเหมาะสำหรับวัยของทาน  คาใชจายหมวดซอมแซมทรัพยสินจะ
เปนการซอมแซมในสวนของยานพาหนะรวมไปถึงปายบอรดชุมชนที่ชำรุดเราจะ
ดำเนินการปรับปรุงซอมแซม  ซึ่งเรื่องน้ีไดรับรองเรียนจากที่เราลงไปทำแผนชุมชน
จึงไดต้ังงบประมาณไว  โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน   
ขอเรียนวาทานนายกซึ่งเปนประธานในพิธีทานจะแจงในที่ประชุมเมื่อหมดวาระใน
การนำนโยบายจากจังหวัดมาช้ีแจงตอหัวหนาสวนการงานเพ่ือใหพ่ีนองประชาชน
ไดเตรียมตัวและรวมกันดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดและนโยบายของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุก็จะแจงใหประชาชนไดรับทราบและเปดโอกาสใหรองเรียน
รองทุกขในวาระอ่ืนๆ  เพ่ือใหสำนักกองฝายที่เก่ียวของไดดำเนินการแกไขใหกับ
ชุมชนตอไป สำหรับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเปนนโยบายของสวนกลางที่ให
ทุก อปท. สมัครเขารวมโครงการ  เทศบาลเราจึงไดต้ังงบประมาณไว  ในสวน
รายละเอียดอ่ืนๆผมจะใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาอธิบายรายละเอียดใหทราบอีก
ครั้งหน่ึง  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสำนักการชาง  เชิญทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณครับ 

นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา    
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ผมขอเสนอใหพักการประชุม 15 นาทีครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกทานอ่ืนมีความเห็นวาอยางไรครับ  เชิญทานตอชาติ  
ฆารไสวครับ 
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นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ผมขอเสนอใหประชุมตอครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมก็คิดวานาจะประชุมตอเพราะเหลือสำนักการชางสำนักเดียว     
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสำนักการชางเชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ  

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สำหรับสำนักการชาง หนา 180 งานไฟฟา ถนน เงินเดือน  คาตอบแทน 
คารายจายอ่ืนๆเก่ียวกับเงินเดือนผมจะไมพูดถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะอ่ืนๆ 
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม ซึ่งเปนโครงการใหมของปน้ี ต้ังไว 20,000 บาท  
ขอ 3 คาบำรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน ปที่แลวต้ังไว 500,000 บาท  
ปน้ีต้ังไว 1,000,000 บาท  อยากใหทานประธานสภาไดดูวาต้ังงบประมาณสูง
เกินไปหรือไม  ไมทราบวาเปนการซอมรถหรือไม  เงินค าวัสดุไฟฟ า ต้ังไว   
1,500,000  บาท  วัสดุกอสราง  ต้ังไว 3,000,000 บาท เมื่อสอบถามปที่แลว
ก็บอกวาใชเงินเยอะ เกี่ยวกับวัสดุการกอสรางจึงตองช้ีแจงและถามดูวาปน้ีไดใชเงิน
ถึง 3,000,000 บาทหรือไม เพราะเห็นวาการจัดงานพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิใช
เงินไปเยอะพอสมควรและไดโอนเพ่ิมอีกจำนวนมาก  คาไฟฟาของสำนักการชาง  
ต้ังไว  1,200,000 บาท ขอถามวาเพียงพอหรือไม  การซื้อครุภัณฑ  กลอง
ถายรูป  ครุภัณฑโรงงานก็มีการจัดซื้อจัดจาง  ต้ังงบประมาณไวก็ไมไดขมวดทายวา
อยูในแผนพัฒนาหนาที่ เทาไหร  ลำดับที่ เทาไหร  หนา 206 งบดำเนินการ  
คาตอบแทน คาใชสอย  งบคาวัสดุ  งบลงทุน  คาครุภัณฑสำนักงานตางๆ  ขอซื้อ
เกาอ้ี ครุภัณฑเผยแพร  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไวก็ไมลงรายละเอียดผมจะ
สอบถามในขั้นแปรญัตติตอไป  โครงการหลายโครงการครุภัณฑตางๆไมมีใน
แผนพัฒนา หนา 209 งานโครงสรางพ้ืนฐานและหมวดครุภัณฑมีการซอมรถด้ัม 4 
คัน  คันแรก ต้ังไว 260,000 บาท  คันที่ 2  ต้ังไว  240,000 บาท คันที่ 3    
ต้ังไว  240,000 บาท คันที่ 4 ต้ังไว 452,000 บาท  ผมจะดูรายละเอียดวาการ
ซอมแซมรถด้ัมทั้ง 4 คันเปนอยางไร  หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการที่ 3 การ
ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนทุงศรีเมือง ป 2562 ผมและสมาชิกสภาเทศบาล
ไดต้ังงบประมาณน้ีไวในการแปรญัตติ  1,200,000 บาท แตไมไดรับการรับรอง
จากผูบริหารงบประมาณจึงตกไป  พอป น้ี เอาเข ามาและต้ังงบประมาณ 
1,660,000  บาท   สูงกวาปที่แลวประมาณ 4 แสนกวาบาท อยากทราบเหตุผล
วาทำไมราคาปที่แลวกับปน้ีไมตรงกัน โครงการที่ 4 การกอสรางทอระบายน้ำขาง
ศาลากลางหลังใหม ป 2562 ต้ังไว 1,730,000  บาท ป 2563 ต้ังงบประมาณ
ไว 1,704,000 บาท  งบประมาณตางกันขอใหช้ีแจงดวย โครงการที่ 7 โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ำหนาสำนักงาน ป.ป.ช. ป 2562 ต้ังไว 4,860,000 บาท 
ปน้ีต้ังไว 3,454,000 บาท ไมรูวาตัดสวนไหนออก ผมยังไมไดดูรายละเอียด  
ทำไมตองทำโครงการขยักขยอนแบบน้ีทำไมไมทำโครงการเดียว โครงการกอสราง
ทอระบายน้ำขางศาลากลางหลังใหม  ผมดูแลวปจจุบันถาสรางฝงตรงขามจะไมมี
ปญหาแตทานจะสรางติดกับเขตของศาลากลาง การแกปญหารองระบายน้ำเสร็จ
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แลววางทอไปหนองบักเจ็กน้ำก็ระบายไดแตการที่ฝนตกน้ำไหลมากๆก็ไมไป
แกปญหาตัวน้ีปลอยใหน้ำทวมขังผมแปลกใจอยูวาทำไมไมแกปญหาน้ีกอน  ผมติด
ใจ 3 โครงการน้ีที่เปนเรื่องเรื้อรังมาต้ังแตป 2562 ถาจะพูดไปอีกทานประธานก็
คงวาเรื่องเกาไมตองพูดใหพูดแตเรื่องใหมๆ โครงการใหมๆ ก็จริงอยางที่ทานวาเรา
จะพูดแตเรื่องใหม  ทำไมโครงการเกาที่เอาเขามาราคาสูงกวาเดิม  ทำไมไมทำตาม
งบประมาณเดิมที่มี  โครงการตางๆของสำนักการชางหลายโครงการที่เรายังติดใจ  
เชน  วัสดุตางๆปน้ีไมพอที่จะใชก็ตองโอนเงินจากที่อ่ืนมาและโอนเงินจากหมวดอ่ืน
มาใชจายจำนวนมาก  เพราะงานจังหวัดที่สั่งมาก็มีแตเรารับมาทั้งหมดโดยเฉพาะ
เงินอุดหนุนกิจการประปา 500,000 บาท  เงินอุดหนุนกิจการไฟฟา 500,000 
บาท  ถาเราคิดแลววาจะขยายประปา  ทางประปาก็ไดเปรียบเราเพราะเขาก็ไป
เช่ือมที่อ่ืนเขาก็ไดเงินเรา  ไฟฟาก็เชนเดียวกันถาเราขยายออกไปเงิน 500,000 
บาท  เขาก็ไดประโยชนจากเรา  ผมเคยเสนอแนะวาใหผอ.สำนักการชางหรือคณะ
ผูบริหารไปติดตอเขาวาการขยายไฟฟ าและประปาเราสามารถประหยัด
งบประมาณไดหรือไม  ใชงบประมาณของไฟฟาและประปาเพ่ิมเติมไดหรือไม    
ผมวานาจะมีสวนหน่ึงที่เขาอุดหนุนเราดวย  โครงการตางๆมีแตสิ่งที่ดีทั้งน้ันที่เอา
เขามาแตการโอนลดโอนเพ่ิม บางทีก็ตองดูบางไมใชวาเราต้ังไวแลวมีการโอนลดก็
ยังต้ังเทาเดิม  อยากฝากทานประธานดวยวาการจัดทำงบประมาณเราควรคำนึงวา
เมื่อทานใชไมหมดปที่แลวทานก็นาจะลดงบประมาณลงเพ่ือใหเปนประโยชนกับ
สำนักกองฝายอ่ืนๆตอไป เรื่องสุดทาย โครงการตางๆในเอกสารราคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2563 ผมเปดดูทุกโครงการแลวในเอกสาร
ประมาณการตามโครงการในเทศบัญญัติผมสังเกตวาการประเมินราคามีดอกเบ้ีย
อยู  เขาบอกวาการประเมินราคามีรายการกอสรางแตผมติดใจขอหน่ึงวาการ
ประเมินราคาของสำนักงานชางมีคาดอกเบ้ียเงินกูดวย  ทำไมเวลาจะทำงาน
กอสรางกับเทศบาลตองมีคาดอกเบ้ียเงินกูใหเขาซึ่งมันไมใช  การที่ทานจะมา
รับเหมากับเทศบาลมันไมนาจะเปนดอกเบ้ียเงินกูอยางน้ันใครก็ทำได  ไมมี
งบประมาณก็ขอประมูลจากเทศบาล  ประมูลเสร็จจายดอกเบ้ียเงินกู 6 % ทานดู
ในรายละเอียดฉบับน้ีมีทุกรายการ  ทุกถนนและมีทุกการกอสรางทำไมถึงมีคา
ดอกเบ้ียเงินกู 6 % เงิน 3 - 4 ลานบาท ดอกเบ้ีย 6% ก็เปนเงินหลายบาท     
คุณจะใหเขาทำไม  คิดแทนผูรับเหมาทำไมฝากทานประธานใหพิจารณาเรื่องน้ีดวย  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมต้ังขอสังเกต หนา 211 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำหนา
สำนักงาน ป.ป.ช. งบประมาณ 3,400,000 บาท  โครงการน้ีผมตัดงบประมาณ
เมื่อปที่แลว เพราะผมคำนึงถึงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนตามตรอก ซอก 
ซอยตางๆ  เราไปดูสถานที่แลวเปนบริเวณหนาศูนยราชการ  เปรียบเทียบกับ
โครงการที่อยูในแผนแตไมหยิบมาทำ  ไมวาจะเปนชุมชนสงเปลือยใน  ชุมชนวัดปา
ทุงศรีเมืองที่เสนอรางระบายน้ำรูปตัวยูหลายรายการ  ชุมชนคุมหวย  ผมเคยไป
แจกของชวงน้ำทวม  น้ำทวมสูงขอรางระบายน้ำก็อยูในแผนแตไมไดหยิบมาทำ    
โค รงก ารส ร า งราย ระบ าย น้ ำรูป ตั ว ยู ซอย เฟ อ งฟ าแค  600,000 บ าท              
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เงิน 3,400,000 บาท ซึ่งไปลงที่เดียวและไมคอยมีคนสัญจรไปมามีแตเจาหนาที่
ของสำนักงาน ป.ป.ช.  เสียสวนใหญ  เงินจำนวนน้ีเอามาเกลี่ยใหชุมชนจะดีกวา
หรือไม   ทุกชุมชนเขารองบประมาณอยู  บางโครงการยาวไปถึงป 2564        
ผมเสียดายเงินกอนน้ี  ไมรูทำไมตองไปทำตรงที่ไมสำคัญเขาก็สัญจรไปมาได      
ผมคิดวาควรเอาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเปนหลัก เงิน 3,400,000 
บาท  ชวยเหลือชาวบานไดหลายชุมชน  แตทานก็ยังเอาโครงการน้ีเขามาแตก็ไม
เปนไรเพราะตองผานงบประมาณอยูแลวเพราะคะแนนเสียงของทานเยอะ  แตเพ่ือ
ความถูกตองในฐานะที่เปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนเขต 2 ผมเห็นโครงการอยู
ในป 2563 - 2564 แตไมหยิบมาทำหลายโครงการ ผมไมเขาใจโครงการที่ใช
งบประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ไมสนใจในความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนแตกลับไปทำรางระบายน้ำแทน  ผมขอฝากไววาสำนักการชางคิดเอง
หรือใครคิดใหขอใหช้ีแจงในขั้นแปรญัตติดวยครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เรื่องทอระบายน้ำสำนักงาน ป.ป.ช. จะใหผมกราบก็ได  ผมเสียดาย
งบประมาณ  แตกอนไมมี ป.ป.ช. ทำไมไมไปสราง  ตรงแฟลตมีประชาชนอาศัยอยู
ประมาณ 100 กวาครอบครัว  ทำไมไมไปสรางใหเขามีแตขาราชการระดับ         
7 - ระดับ 9  ทั้งน้ัน  เขามาขอใหผมชวยเหลือ  เขาอาศัยอยูเกือบ 20 ปแตก็ไมได
รับการแกไข  เขายอมเดือดรอนเพราะเขาไมมีที่พ่ึง  ไมรูวาเปนถนนของเทศบาล
รับผิดชอบ  เขาไมมีประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  ไมรูวาจะไปรองเรียนใคร 
เมื่อ  3 ปที่แลวผมเอาอาหารไปใหสุนัขที่อยูใตแฟลต  ตอนน้ันฝนตกแรงมากน้ำ
ทวมทำใหกำแพงพังเสียหายจนน้ำทวมวิทยาลัยนาฏศิลป  ทานประธานลองไปดู
หลังแฟลตตอนน้ี  พังเสียหาย 5 ครั้งแลว  น้ำไหลจากที่สูงทาง ป.ป.ช. ทุกวันน้ี
กำแพงยังลมอยู  ชาวบานก็บอกวาไปทำใหดวย  ผมก็ไมรูจะทำอยางไร  ประชาชน
เขาไมมีคนใหคำปรึกษาเพราะเขาไปทำงานแลวก็กลับมานอน  บางคนเขาก็อยูไกล
และมาพักที่แฟลตถาอยูในชุมชนปานน้ีคงเสร็จเรียบรอยแลว  สำนักงาน ป.ป.ช.
ยายมาปกอนก็ไดทอระบายน้ำ  แตชุมชนแฟลตเขาอยูมาเกือบ 20 ปทำไมไม
สงสารเขาบาง ชาวบานที่อยูแฟลตเขาคงไมยอมเด็ดขาดเพราะเขาจะไปรองถึงศูนย
ดำรงธรรมและผูวาราชการ  ถาทำก็จะตองทำควบคูกันไป  เขารูจักผมคนเดียว 
เชน คุณแตว ที่เปนพ่ีสะใภของครูยาตอนน้ีทานพักอยูกับลูกที่แฟลตเขาก็ไมรูจะพ่ึง
ใคร ทานผูบริหารก็ลองไปดูดวย  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอมาไมมีบานสักหลังจะไป
สรางใหเขาทำไม  ชาวบานที่อยูแฟลตเขาอยูใกลกัน  เมื่อเขาเห็นเขาจะคิดอยางไร
เวลาไปหาเสียงเขาคงจะไมชอบทานแนนอน ตอนฝนตกน้ำไหลมาผมก็สงสารเขา
เพราะน้ำไหลแรงมากจนกำแพงวิทยาลัยนาฏศิลปพังและทวมวิทยาลัยนาฏศิลป  
ผมก็ไมอยากไปยุงเก่ียวเพราะเปนพ้ืนที่เขต 3 ไมอยากไปกาวกายและผมอยากฝาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ดวย  เชน  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใหไปดูแลเขา
ดวย ถาเราไปทำที่สำนักงาน ป.ป.ช.  เราจะเดือดรอนในอนาคตเพราะขาราชการที่
อยูแฟลตเขาจะไปรองศูนยดำรงธรรมแนนอน และคงมีคนไปตรวจสอบวาเปนจริง
หรือไม  เมื่อเขาลงไปตรวจสอบเราจะเอาหนาไปไวที่ไหน  ป.ป.ช. เขามีหนาที่
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ปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน ขอใหทานประธานหรือผอ.สำนักการชางไปดูกับผมสัก 
1 วัน  สิ่งที่ผมใหทำจะใชงบประมาณ 5,000,000 บาท  ผมก็อยากใหสรางและ
อยากใหสรางควบคูกันและใหชวยเหลือเขาในสวนน้ีดวย  ถาทานแกไขโครงการให
สรางทอระบายน้ำรวมกันผมจะสนับสนุนโครงการน้ีครับ และอีกเรื่องหน่ึงเรื่องรถ
ขนดินที่ทางสำนักการชางเขาไดขอมาใหซอมแตผมอยากใหซื้อใหม  ผมไปน่ังดูรถ
ขยะก็ยังดีกวา  พังจนไมรูจะพังอยางไรแลว  เจาหนาที่เขาใชงานทุกวัน  ผมขอ
ชมเชยผอ.สำนักการชางเขาเปนคนดี เวลา 21.00 น - 22.00 น.  ผมโทรหาทาน
เพ่ือขอความชวยเหลือเรื่องไฟฟาดับหนาบาน  อาทิตยละ 3 - 4 ครั้ง ทานก็สง
เจาหนาที่มาจัดการให เราไดคนดีๆมารับใชเทศบาลประชาชนก็ไดพ่ึงพาอาศัยบาง
วันกุดยางไฟฟาดับหมดทุกหลอด ไมรูวาเปนเพราะอะไร  ผมถามหน.นัญธชัย เขาก็
ตอบวามีการกอสรางและไปโดนสายไฟใตดิน จึงทำใหไฟฟาดับเปนชวงๆ ไฟฟาดับ
ที ไรชาวบานเขาก็โทรมาหาผมเพราะผมเปนสมาชิกสภาเขาก็มาขอความ
อนุเคราะหจากผม ผมก็บอกวาผมไมสามารถแกไขได  ปญหาตางๆสมาชิกไมมีสิทธ์ิ
ไปแกไขตองเปนผูบริหาร  เรามีหนาที่นำปญหาเขามาผมจึงทำงานเต็มที่ การที่ผม
พูดแตละครั้งผมนำปญหาทุกสิ่งทุกอยางเขามาแตก็ไมเคยไดรับความสนใจเพราะ
อยูคนละฝาย  ผมก็เขาใจถาผมไปอยูสภาใหญปานน้ีผมคงไดเปนรัฐมนตรีแลว    
เชน  เทศบาลหลังเกาผมบอกวาไมอยากใหทำที่ จอดรถ  อยากใหทำเปน 
Landmark ใหชาวบานเขาเห็นน้ำพุสวยๆใหติดหูติดตาชาวบาน ในเรื่องการสราง
ทอระบายน้ำผมขอคัดคาน ถาทานไมเช่ือทานก็ลงไปตรวจสอบพ้ืนที่ดู และศาลที่
อยูตรงแยกทานศักด์ิสิทธ์ิมาก ผมอยากใหจัดหางบประมาณไปสรางใหทานและ
บูรณะใหดีดวย ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมดูใน
รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณโครงการที่เปนโครงสรางพ้ืนฐาน ผมติดใจตรง
ขางหนองไชยวานที่ไดเงินโครงการไทยเขมแข็งมาทำแอสฟสทติก  แตไมเต็มพ้ืน
ถนนเหลืออีกนิดเดียว  และคิดวาคงใชงบประมาณไมมากถาเปนไปไดฝากทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของใหหางบประมาณไป
ดำเนินการใหแลวเสร็จดวยครับ และโครงการที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานของเขต 1  
ไดนอยถาเปรียบเทียบกับเขตอ่ืน  ผมขอต้ังขอสังเกตและขอสงวนคำแปรญัตติใน
ช้ันคณะกรรมการแปรญัตติตอไป  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมี        
เชิญผอ.สำนักการชางครับ   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง กอนอ่ืน
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ ไดใหคำช้ีแนะในการจัดทำโครงการ  ในสวน
รายละเอียดปลีกยอยตางๆผมขอช้ีแจงในช้ันแปรญัตติฯ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปสถานธนานุบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  เชิญครับ  
เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 



-72- 
 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับสถานธนานุบาล ผมเขาใจวางบประมาณตางๆ ไมไดเก่ียวของ
อะไรกับเรามาก  และตอนน้ีทานผูจัดการสถานธนานุบาลก็ไมอยูในที่ประชุม     
แตหากทานสมาชิกทานใดติดใจจะสอบถามผมก็ไมวา  แตสำหรับผมไมติดใจใน
งบประมาณของสถานธนานุบาลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสถานธนานุบาลหรือไม    
ถาไมมี เมื่อทานสมาชิกไดอภิปรายในญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นรับหลักการ) น้ีอยางกวางขวางครบทุกสำนัก/
กองฝายแลว และคณะผูบริหารรวมถึงพนักงานเทศบาลผูรับผิดชอบไดช้ีแจงครบแลว 
ถือวาไดมีการอภิปรายพอสมควรแลว  ผมขอปดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุม
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับหลักการ  กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 15 ทาน)  15  เสียง ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ กรุณา
ยกมือ - ไมมี -  (งดออกเสียง ) 1 เสียง  ถือวาทานสมาชิกไดรับหลักการในวาระที่ 1  
ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว
ช้ีแจงขอกฎหมายในการเลือกใหสมาชิกไดรับทราบ ขอเชิญครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547 ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ  
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน    
ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 (2) (3) สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่นและขอ 107  
ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น เสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรอง การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยาง
อ่ืน  และใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม ขอ 12 ใหนำความ
ในขอ  8  มาใชบังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกตามขอ 8 คือ ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
แตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นวาสมควรใหรับเลือก
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย การเสนอน้ันตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวนและใหสมาชิกสภาทองถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอช่ือ
คนละหน่ึงช่ือ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุม
สภาทองถิ่นผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลาย
คนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ัน  โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม
ปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุด
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เทากันและใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวย
ตรวจนับคะแนน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกคงเขาใจวิธีการเลือกแลว  ตอไปผมขอถามทานสมาชิก
วาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจำนวนกี่คน  ขอเชิญทานสมาชิก
เสนอ  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอจำนวน  3  ทาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ขอเสนอจำนวน  7  ทาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  เมื่อมีผูเสนอ 2 ฝาย  ผมขอถามมติที่
ประชุม  ทานกมลพันธุมีขอซักถามอะไร  เชิญครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  ผมอยากใหผูเสนอทั้ง 2 
ทาน อภิปรายเหตุผลใหที่ประชุมสภาทราบวาทำไมทานถึงเสนอ 3 ทาน และ 7 
ทาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สำหรับการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติที่ผมเสนอ 3 คน เพราะ
อยากใหมีความกระชับ  หากมีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 คน หรือ 7 คน 
จะมีความยุงยากในการนัดประชุมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอช้ีแจงขอกฎหมายเพ่ิมเติมจากที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล
ช่ัวคราวช้ีแจง  ในการเสนอจำนวนมาก  สมาชิกจะรับรองไดเพียงครั้งเดียวเราจะมี
ผูรับรองไมเพียงพอ  เชน  สมาชิกของทานอาคมมีจำนวน 8 คน ทานเสนอไดมาก
ที่สุด คือ 4 คน  เพราะตองมีผูรับรองจำนวน 2 คน  ของทานตอชาติก็เชนเดียวกัน 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  ตามระเบียบขอบังคับการประชุม
สภาเทศบาล  ขอ 107 หรือ ขอ 8  ช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวน  และมีผูรับรอง
จำนวน 2 คน  ผมขออนุญาตสนับสนุนในสิ่งที่ผมเสนอวา  ใหมีสมาชิกที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  7 คน  เน่ืองจากตลอดระยะเวลาที่ผานมา 7 ป 
ที่ ผมไดทำหนาที่ คณะกรรมการแปรญั ตติมาโดยตลอด  ผมเห็นวาเมื่ อมี
คณะกรรมการแปรญัตติหลายทาน  คนที่เปนคณะกรรมการฯ ก็จะเขามาทำหนาที่
โดยไปรับฟงขอมูลจากสำนัก/กองฝายและจะไดขอมูลที่แทจริง  ในฐานะที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติและสมาชิกสภาเทศบาล  ถาเห็นสิ่งไหนที่ยังไมถูกตองหรือ
ตองแกไขเอกสารก็จะตองดำเนินการ  เชน  ทานอาคม  สำราญเนตร  ขออนุญาต
เอยนาม  ทานก็ไดใชโอกาสในการเปนคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือขอแกไข
ขอความให เทศบัญ ญั ติมี ความสมบูรณ   และอีกเห ตุผลห น่ึ งคือ   เมื่ อมี
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คณะกรรมการแปรญัตติหลายทานการทำหนาที่ในแตละครั้งมีผูทำหนาที่ไมนอย
กวา 4 - 5 คน  เพ่ือรอรับฟงสิ่งที่สมาชิกสภาเทศบาลจะเขามารวมกันพิจารณา  
จากที่ผมเสนอจำนวน 7 ทาน  ฝายผมจะเสนอแค 4 คน  ไมไดเสนอทั้ง 7 คนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบฯ เขาใหเสนอไดครั้งละ 1 คน  และมีผูรับรองไมนอย
กวา 2 คน  สมมุติ  ทานอาคมเสนอนาย ก.  และทานตอชาติเสนอนาย A.  เรา
ตองทำการเลือกกอนวาใครจะไดระหวาง  นาย ก. หรือ นาย A.  ถาคะแนนเทากัน
ก็ตองจับฉลาก  และทำอยางน้ีไปเรื่อยๆจนครบจำนวน  3 ครั้ง และตองมีผูรับรอง   
ฝายละ 6 คน  จะเลือก 7 ทานไมได  ถาทานตอชาติเสนอฝายทานอยางมากจะได 
4 คน  และตามธรรมเนียมประเพณีเขาไมเลือกกันเพราะจะไมมีคะแนนช้ีขาด  
ตามระเบียบฯเขาจึงมักจะเลือกจำนวน 3 คน , 5 คนและ 7 คน  ซึ่งถาเลือก 7 
คน  เราไมสามารถรับรองไดเพราะสมาชิกเรามี 16 คน 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล   ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  ตามขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล  เขาบอกวาใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือไดไมจำกัด
จำนวน  คราวที่แลวเราก็มีปญหาเรื่องน้ีแตสุดทายก็มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวน 7 คน  ผมวาถาเราเลือก 7 คน ก็ไมไดผิดขอบังคับการประชุมครับ       
แตหากไมไดจริงๆขอใหทานประธานช้ีแจงเหตุผลใหทราบอีกครั้งหน่ึงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงขอกฎหมายในเลือก
เลือกอีกครั้งครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลครับ  กอนที่จะมีการ
ช้ีแจง  ผมขออภิปรายเพ่ิมเติมสักนิดหน่ึงครับ  ในความคิดของผมกรรมการแปร
ญัตติในครั้งน้ีไมไดมีผลกับการตัดงบประมาณเพราะอยางไรก็ตองยืนตามรางเดิม  
แตการที่ทานจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแค 3 ทาน  ในฐานะที่ผมเปน
คณะกรรมการแปรญัตติฯมาโดยตลอด  ทานทราบหรือไมวา  ทานตองมารอรับคำ
เสนอแปรญัตติจากสมาชิก ไมวาจะเปน 3 ทาน หรือ 6 ทาน  ขนาด 7 ทาน  ก็ยัง
สลับกันมาเพราะติดธุระ  และในวันรับคำแปรญัตติตองมารอรับคำแปรญัตติทั้งวัน  
หากมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ทาน ผมขอถามวาต้ังแตเวลา08.30 – 16.30 น.  
ทานจะมารอรับคำแปรญัตติทั้งวันไดหรือไม  หากเรามีคณะกรรมการ 7 ทานก็จะ
ไดมาชวยกันทำงาน  ผมขอใหคำนึงถึงเรื่องน้ีดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงขอกฎหมายในเลือก
เลือกครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  ในสวนการเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัด
จำนวน  เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และใหนำวิธีการเลือกตามขอ  12    
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ซึ่งตามระเบียบ ขอ 12  ไดกำหนดไววา  วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาทองถิ่น  ใหนำความในขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม  วรรคสอง  กรณี
ที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดใหสภาทองถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาทองถิ่นไดมากกวาหน่ึงคน  ใหเลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หน่ึง
กอน  แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบ
ตามจำนวนที่พึงมี  ในวรรคสองของขอ 12 จำเปนที่จะตองเอามาบังคับใชในการ
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เลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภา  เพ่ือทำหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายในครั้งน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนมีขอซักถามเพ่ิมเติมใชหรือไมครับ  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  ถาเราพูดถึง 2 ฝาย      
เราจะเลือกไดฝายละเทาไหรครับ  เราจะเสนอฝายละ 3 คนไดหรือไม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  หากจะเลือกฝายละ 3 คน ก็จะตองมีการแขงขันกันใหไดครั้งละ 1 
คน  เราจะเสนอครั้งเดียวไมได  ตองเสนอครั้งละ 1 คน  ทั้ง 2 ฝาย  และเลือกให
เหลือเพียงคนเดียวครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  ในมุมมองของทาน     
บุญเส็ง  ทานอยากใหเสนอฝายละ 3 คน  โดยใหเสนอทีละคนและมีผูรับรองไม
นอยกวา 2 คน ตามระเบียบฯ  แตสุดทายแลวคณะกรรมการจะตองไดจำนวน 6 
คนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเห็นวาเพ่ือใหเกิดความสมานฉันทจะเลือกฝายของ     
ทานอาคม  สำราญเนตร  จำนวน 3 ทาน  และฝายของทานตอชาติ  ฆารไสว  
จำนวน 2 ทาน  รวมเปน 5 ทานก็ไดครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ  ผมขอสนับสนุนทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ในขอเสนอที่วาจะเลือกฝายของทานอาคม  สำราญเนตร  จำนวน 3 
ทาน และฝายของทานตอชาติ  ฆารไสว  จำนวน 2 ทาน ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอพักการประชุม  5  นาที  เพ่ือใหสมาชิกทุกทานปรึกษากันให
ไดขอสรุปครับ  ขณะน้ีครบ 5 นาทีแลว  ผมขอเปดการประชุมตอครับ  ขอเชิญ
ทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทสบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมขอถอนคำเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 3 
ทานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานอาคม  
สำราญเนตร  ถอนคำเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 3 ทาน
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียง
จำนวน  1  ทาน) 1 เสยีง  ตอไปเชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ถอนคำเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 7 ทานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานตอชาติ  
ฆารไสว  ถอนคำเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 7 ทาน  กรุณา
ยกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจำนวน  
1  ทาน) 1 เสียง  ตอไปจะเปนการเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใหมอีกครั้ง
เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทสบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
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เมืองกาฬสินธุ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จำนวน  5  คนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมมีมติใหเลือกจำนวน  5  คน  ตอไปผม
ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอผูที่ทานเห็นวาสมควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอเชิญ
ทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทสบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ผมขอเสนอทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมี  ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง  
ตอไปทานที่ 2  ขอเชิญทานตอชาติ  ฆารไสวเสนอครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง  
ตอไปทานที่ 3  ขอเชิญทานจำลอง  ภูเตานาคเสนอครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอทานอภิชัย  น้ำจันทรคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานอภิชัย  น้ำจันทร เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
เห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง  
ตอไปทานที่ 4  ขอเชิญทานนพดล  แกวพูลเสนอครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
เสนอทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง  
ตอไปทานที่ 5  ขอเชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรเสนอครับ 
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นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
เสนอทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      
ทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง  
ถือวาที่ประชุมไดเลือกทั้ง 5 ทาน คือ 1.  ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย 2. ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน 3. ทานอภิชัย  น้ำจันทร 4. ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  5. ทานสุโรจน  
แสงโสภาพรรณ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกใหเปน
หนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น  โดยใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหน่ึง ๆ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะน้ัน ๆ กันเอง  
ซึ่งตอไปทางเลขานุการจะไดประสานคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการตอไป  เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติครบตาม
จำนวนแลว  ตอไปจะสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ตอไปผมขอปรึกษาที่
ประชุมวาจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการการแปรญัตติ   
กี่วัน  ขอเรียนเชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  8 วัน  ต้ังแตวันที่  19  
สิงหาคม 2562 – วันที่ 26  สิงหาคม  2562 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติ  8  วัน  ต้ังแตวันที่  19  สิงหาคม  2562 – วันที่ 26  สิงหาคม 
2562  ตอไปผมขอนัดประชุม  ในวาระที่  2  และวาระที่  3  ขั้นแปรญัตติและ
ขั้นเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอนัดประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม  
2562  เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง
จะเสนอขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอ  กระผมไดดำเนินการ
ประชุมมาจนครบวาระแลว  ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำป  2562  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจาหนาที่สภาเทศบาล  พนักงานครู ตลอดจนประชาชนที่รับฟงผานทาง
เสียงตามสายและไดเขารวมรับฟงการประชุมสภาในวันน้ี  ที่ไดทำใหการประชุมใน
ครั้งน้ีเปนที่เรียบรอย ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   20.00  น. 
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(ลงช่ือ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

                         พนักงานจาง 
 

(ลงช่ือ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 

                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   

                  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
 

    (ลงช่ือ)                          เลขานุการสภาเทศบาล 

                              (นายวิทยา  ภูโยสาร)   

                                       ปลัดเทศบาล 

 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  
รับรองถูกตอง 

    
   

(ลงช่ือ)                             

  (นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น)   

                                     ประธานกรรมการ 

 

(ลงช่ือ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   

                                        กรรมการ 

 

(ลงช่ือ)                             

  (นายอภิชัย  น้ำจันทร)   

                                         กรรมการ 
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(ลงช่ือ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   

                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมือ่วันที่           เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

    
 

(ลงช่ือ)                             

   (นายโฆษิต  ธีรกุล)   

                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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