
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครัง้ท่ี  2  ประจำป  ๒๕62 

วันศุกรท่ี  30  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
 

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

ผูไมมาประชุม 
1. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี                  
๒. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี  ลากิจ          
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี   
3. 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. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ 
8. นายจำลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอำนวยการ 
10. นางสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
11. นายสมบัติ  สันคำ   ผจก.สถานธนานุบาล 
12. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
13. นางลักขณา  คันธสม   รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
14. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
15. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  2  ประจำป  ๒๕62  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
2  ประจำป  2562 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทุก
ทานทราบแลว   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอที่ประชุม  เรื่องที่ 1  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.32 
ลงวันที่ 27  สิงหาคม  2562  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผูอภิปราย 
ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
2  ประจำป  ๒๕62  ในวันที่  30  สิงหาคม  2562 ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่ 2  
ไดรับการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล  รายนางสาวอรนิต  ดวยโชติ  พนักงาน
เทศบาล  ตำแหนง  เจาพนักงานบัญชีปฺฏิบัติงาน  สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง 
ตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาล  
ตำแหนงเจาพนักงานบัญชีปฏิบัติงาน  สังกัดสถานธนานุบาล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 16  สิงหาคม  2562  ยินดีตอนรับครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เน่ืองจากเมื่อคืนที่
ผานมาเกิดพายุพัดกระหน่ำเขามาในเทศบาล  ทานผูวาราชการจึงไดแจงให
สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิญผมเขารวมประชุมเก่ียวกับการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน  จึงขออนุญาตลาทานประธานเพ่ือเขารวมประชุมและ
ขอมอบภารกิจใหทานรองนายกเทศมนตรีทำหนาที่ประชุมแทนครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2562 
เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  2562 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำป  2562 เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  2562 เน่ืองจากรายงานการประชุมดังกลาวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพไมแลวเสร็จ  จึงขอนำเขารับรองในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานอาคม  สำราญเนตร 
-  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทูถามคณะผูบริหาร  กระทู
ถามทานแรก  ทานอาคม  สำราญเนตร เชิญครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ใครขอกระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังน้ี  1. โครงการจัด
ตลาดศิลปวัฒนธรรม  ตลาดดาวธุง  ณ  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  ซึ่งไดรับ
การตอบรับ  คำช่ืนชม  จากพ่ีนองประชาชนเปนอยางมาก  กระผมขอกระทูถามวา  
ทานใชงบประมาณในการดำเนินการเทาไหร  จากสวนใดมีผูเขารวมงานมากนอย
เพียงใด  คาดวามีการกระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนมากนอยเพียงใด  ปญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินโครงการมีอะไรบาง  และทานมีนโยบายในการดำเนิน
โครงการตอไปหรือไม  อยางไร  2. ปจจุบันสวนสาธารณะแกงดอนกลางเปน
สถานที่ออกกำลังกายของพ่ีนองประชาชนเปนจำนวนมากในแตละวัน  แตปจจุบัน  
ทางเดิน-ว่ิงจักรยานเกิดชำรุด  เสียหาย  เกิดรอยแยก  แตก  ยุบตัว  ในหลายจุด
หลายพ้ืนที่  ทำใหพ้ืนขรุขระไมเหมาะกับการใชงานอาจเกิดอันตรายตอประชาชน
ได  ทางคณะผูบริหารมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการแกไขปญหาอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานรองนายกเทศมนตรี 

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  ดิฉันดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
กระทูของทานอาคม  สำราญเนตร ขอ 1 ขออนุญาตใหผอ.สำนักการศึกษาตอบ
คำถาม  และขอ 2 ขออนุญาตใหผอ.สำนักการชางเปนผูตอบคำถามคะ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ  

ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายพงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา ขออนุญาตตอบกระทูถามทาน
อาคม  สำราญเนตร  ขอ 1. โครงการจัดตลาดศิลปวัฒนธรรม  ตลาดดาวธุง      
ณ  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  ซึ่งไดรับการตอบรับ  คำช่ืนชม  จากพ่ีนอง
ประชาชนเปนอยางมาก  กระผมขอกระทูถามวา  ทานใชงบประมาณในการ
ดำเนินการเทาไหร  จากสวนใดมีผูเขารวมงานมากนอยเพียงใด  คาดวามีการ
กระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนมากนอยเพียงใด  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินโครงการมีอะไรบาง  และทานมีนโยบายในการดำเนินโครงการตอไปหรือไม  
อยางไร  ขอตอบวา  การดำเนินการตลาดศิลปะวัฒนธรรม  ใชงบประมาณในการ
ดำเนินการ  จำนวน 480,000 บาท โดยใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค  เปนผูสนับสนุนงบประมาณดำเนินการกระตุนเศรษฐกิจ  
ปญหาและอุปสรรค  นโยบายในการดำเนินโครงการจะทำการวัดประเมินผลดาน
กลุมผูประกอบการ  ดานกลุมลูกขายผู เขารวมงานและดานเศรษฐกิจโดย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนผูดำเนินการซึ่งจะสรุปไดหลังจากการดำเนินการครบ 5 
สัปดาห  ตอนน้ียังเหลืออีก 1 สัปดาห  หากแลวเสร็จจะดำเนินการสรุปผลการ
ดำเนินงานตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเชิญผอ.สำนักการชางครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง  ขออนุญาตตอบ
กระทูถามทานอาคม  สำราญเนตร  ขอ 2. ปจจุบันสวนสาธารณะแกงดอนกลาง
เปนสถานที่ออกกำลังกายของพ่ีนองประชาชนเปนจำนวนมากในแตละวัน  แต
ปจจุบัน  ทางเดิน-ว่ิง  จักรยานเกิดชำรุด  เสียหาย  เกิดรอยแยก  แตก  ยุบตัว   
ในหลายจุดหลายพ้ืนที่  ทำใหพ้ืนขรุขระไมเหมาะกับการใชงานอาจเกิดอันตรายตอ
ประชาชนได  ทางคณะผูบริหารมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการแกไขปญหา
อยางไร  ขอตอบวา  การแกปญหาดังกลาวเบ้ืองตน  สวนการโยธาสำนักการชาง  
ไดเขาดำเนินการซอมแซมสวนที่ชำรุดโดยใชวัสดุกอสราง  เชน  หินคลุกผสม
ปูนซีเมนตอุดลงบริเวณที่เกิดการยุบตัวและปูทับดวยแอสฟลทติกสำเร็จรูปพรอม
บดอัดใหแนนเสมอผิวทางจักรยานเดิม  ในสวนบริเวณที่เกิดรอยแยกของผิวทาง
จักรยาน  ซอมแซมโดยปูนซีเมนตผสมทรายหยาบและน้ำเทอุดรอยแยก  ขณะน้ี
สำนักการชางกำลังดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงผิวทางจักรยานรอบแกงดอน
กลาง  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 ,200 เมตร  พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
16,800 ตารางเมตร โดยดำเนินการกอสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร  ปรับปรุงช้ันรองพ้ืนทาง  และช้ันพ้ืนทางใหมพรอมปรับปรุงทอลอดที่
ชำรุด  งบประมาณ 18,500,000 บาท เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและจากหนวยงานสวนกลางอ่ืนๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สำราญเนตร เชิญครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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จากการตอบกระทูถามขอ 1 ผมอยากเรียนวาการจัดตลาดดาวธุงแตละครั้ง  ถือวา
เปนที่ยอมรับและสนใจมากเพราะเปนสถานที่ออกกำลังกาย  ปกติไมมีตลาดก็มีผู
ไปออกกำลังกายอยูแลว  ปจจุบันพอมีตลาดผูคนจะเขาไปบริเวณงานจำนวนมาก  
และปญหาที่ตามมา คือ  ปญหาดานการจราจร  ทางเขา - ออก  สถานที่จอดรถ  
และเมื่อจัดงานแลวเสร็จจะเกิดความเสียหายในพ้ืนที่การจัดงาน  ผมอยากฝากวา
ถาจะดำเนินการตอควรศึกษาผลกระทบในหลายๆดานเพราะการจัดตลาดมีทั้งผลดี
และผลเสียในการจัดงาน  ไมวาจะเปนผลเสียตอผูคาขายที่มีอยูเดิม  และผลเสียตอ
พ้ืนที่เพราะพ้ืนที่ที่ใชในการจัดงานเปนสวนสาธารณะ  ซึ่งไมเหมาะในการทำตลาด  
ควรจะหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกวาน้ีในการบริหารจัดการในระยะยาว  ขอ 2 ผมอยาก
ฝากวาถามีการซอมแซมหรือปรับปรุงถนนลูว่ิงภายในแกงดอนกลางใหม  อยาก
ฝากเรื่องทอคอนขามทางระหวางรองน้ำลงแกงดอนกลางใหมากขึ้นเพราะจะไดไม
เกิดปญหาตามมาในอนาคตครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ เชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ขอกระทูถามทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังน้ี  
1. ผมอยากทราบวา  ไฟจราจร  ไฟแดง  ไฟเขียว  ถาเราจะติดต้ังตามสี่แยกน้ัน  
จะตองใชงบประมาณจุดละประมาณเทาไหร  2. ไฟฟา ประปา เทศบาลไดใช
งบประมาณขยายเขตใหมาตลอดทางเทศบาลไดรับความชวยเหลือและ
ผลประโยชนอะไรหรือไมจากไฟฟาและประปา 3. ปจจุบันคาไฟฟา คาน้ำประปา
ของทางเทศบาลรวมทั้งหมดตกประมาณปละเทาไหร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  ดิฉันดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำหรับ
กระทูของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ขอ 1 ขออนุญาตใหหน.สำนักปลัดเปนผูตอบ
คำถาม  ในสวนขอ 2 และขอ 3  ขออนุญาตใหผอ.สำนักการชางเปนผูตอบคำถามคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญหน.สำนักปลัดเทศบาลครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สำนักปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายพงษธร  โพธิแทน  หน.สำนักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตตอบ
กระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ขอ 1 ผมอยากทราบวา  ไฟจราจร    
ไฟแดง  ไฟเขียว  ถาเราจะติดต้ังตามสี่แยกน้ัน  จะตองใชงบประมาณจุดละ
ประมาณเทาไหร  ขอตอบวา สัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง แดง  ที่ติดต้ังตาม   
สี่แยกน้ันจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ เสาธรรมดา ราคาประมาณ 900,000 บาท   
เสาสูง ราคาประมาณ 1,200,000 บาท แตถาเพ่ิมเครื่องนับเวลาถอยหลังหรือ
เคาทดาว  เสาธรรมดา ราคาประมาณ 1,200,000 บาท เสาสูง ราคาประมาณ
 1,500,000 บาท 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเชิญผอ.สำนักการชางครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง  ขออนุญาตตอบ
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กระทูถามทานสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ ขอ 2. ไฟฟา ประปา เทศบาลไดใช
งบประมาณขยายเขตใหมาตลอดทางเทศบาลไดรับความชวยเหลือและ
ผลประโยชนอะไรหรือไมจากไฟฟาและประปา ขอตอบวา  ไฟฟาเทศบาลต้ัง
งบประมาณเพ่ือขยายเขตไฟฟาโดยจะดำเนินการตามคำรองของประชาชนที่
ตองการขยายเขตไฟฟานอกเหนือจากการไฟฟาขยายเขตไมถึง  และการไฟฟา
ยังใหเทศบาลใชไฟสาธารณะฟรี 10 % ในสวนของประปา  การประปาไดขยาย
เขตประปาใหกับประชาชน  ในสวนของประปาที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณ       
สวนของเทศบาลไดต้ังงบประมาณเพ่ือขยายเขตตามคำรองของประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนและมีความตองการที่จะขยายเขตประปานอกเหนือจากสวนของ
การประปาที่ขยายเขตไมทั่วถึง  ขอ 3. ปจจุบันคาไฟฟา คาน้ำประปาของทาง
เทศบาลรวมทั้งหมดตกประมาณปละเทาไหร  ขอตอบวา  ปจจุบันคาไฟฟา 
ปงบประมาณ 2562 สวนของสำนักการชางรับผิดชอบในการเบิก - จาย จำนวน 
11 แหง คาใชจายตกประมาณปละ 1,200,000 บาท ไดแก คาไฟฟาตลาดโตรุง 
คาไฟฟาเครื่องสูบน้ำกุดยางสามัคคี คาไฟฟาสาธารณะเพ่ือประชาชนออกกำลังกาย  
คาไฟฟาที่ใชในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คาไฟฟาเสียงตามสาย คาไฟฟา
ตลาดลาน 3 คาไฟฟาศูนยเครื่องจักรกลใหม คาไฟฟากลองวงจรปด  ในสวนคา
น้ำประปา ป 2562 สำนักการชางรับผิดชอบในการเบิกจายจำนวน 9 แหง ตกป
ละประมาณ 102,641 บาท ไดแก  อาคารพุทธมณฑลแกงดอนกลาง ศาลเจาพอ
หลักเมือง สวนสาธารณะกุดน้ำกิน น้ำพุหนาจวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เรือน
เพาะชำ ศูนยเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อาคารสวนสาธารณะริมแกง
ดอนกลาง หอเจาบานกาฬสินธุ อาคารสวนสาธารณะกุดโงง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ผมขอขอบคุณผูตอบกระทูเพราะมีพ่ีนองประชาชนเขามารองเรียนผมเกี่ยวกับไฟ
จราจรเขาอยากไดไฟจราจรหลายจุด เชน ถนนถีนานนท ถนนอนรรฆนาค  ถนน
ประดิษฐ  ผมก็จะนำคำตอบไปเรียนเขาวาการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรใช
งบประมาณจำนวนมาก  และอยากฝากเทศบาลวาใหสำรวจจุดที่เห็นสมควรติดต้ัง
และใหดำเนินการดวย  ถาไมไดก็ไมเปนไร  ขอบคุณครับ   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
 (4.1)  เร่ืองรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่น

ต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ  (4.1)  เรื่องรางเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ที่ทำหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติฯ
รายงาน  ขอเรียนเชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ  

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดมีมติเห็นชอบใหรับหลักการรางเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  ในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำป  ๒๕62  เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  ๒๕62  ที่ประชุมมีมติใหเสนอคำแปรญัตติ  8  วัน  ต้ังแตวันที่  19 
สิงหาคม  2562  – 26  สิงหาคม  ๒๕62  ต้ังแตเวลา ๐๙.๓๐  น. เปนตนไป  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  น้ัน  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติฯ ซึ่งประกอบดวย 1. นายกฤษฎา เวียงวะลัย  ประธานกรรมการ 2. 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  กรรมการ  3. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  กรรมการ  4. 
นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ กรรมการ 5. นายอภิชัย  น้ำจันทร  กรรมการและ
เลขานุการ  และคณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี  สวนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
รายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมมีการแกไข  สวนที่ 2 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการขอแกไข  เปลี่ยนแปลง
ขอความในรางเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในหนาที่ 113 (กองวิชาการฯ) , หนาที่ 122 (สำนักการคลัง) , หนาที่ 207 
(สำนักการชาง)  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน        
จากขอความ "คาซื้อเกาอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิง"  แกไขเปน  "คาซื้อเกาอ้ีบุนวมแบบ
มีพนักพิงสูง" จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผูขอแกไข แกไขขอความในราง     
เทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนัก
ปลัดเทศบาล  ดังน้ี 1. แผนงานงบกลาง  หมวดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
ขอ 3.2 งบประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในหนา 98) ขอความเดิม       
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.02% ของเงินคาจาง
ช่ัวคราว  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ี ขอความใหม  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.2% ของเงินคาจางช่ัวคราว 2. แผนงานปองกันฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย(สำนักปลัดฯ) หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ขอ 1.1 
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองอกันภัยฝายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน 
งบประมาณ 200,000 บาท (ปรากฏในหนา 130) ขอความเดิม  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผานการฝกอบรมไปแลวทั้ง 12 รุน 
จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตามโครงการกำหนด ขอแกไข
เปลี่ยนแปลง ดังน้ี ขอความใหม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน 
อปพร. จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตามโครงการกำหนด 2.1 
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ขอ 1.คาซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน งบประมาณ 
16,500 บาท (ปรากฏในหนา 130) ขอความเดิม เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเหล็กแบบ 
2 บาท จำนวน 3 ตูๆละ 5,500 บาท เปนเงิน 16,500 บาท มีมือจับชนิดบิด   
มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
ขอความใหม   เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตูๆละ 5,500 
บาท เปนเงิน 16,500 บาท มีมือจับชนิดบิด มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ นายพงษธร  โพธิแทน ผูขอแกไข ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอความตามที่เสนอทุกรายการ ในระหวางระยะเวลาการ
เสนอคำแปรญัตติปรากฏวามีสมาชิกสภาเทศบาลมาย่ืนเสนอขอแปรญัตติ จำนวน   
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3  ราย  ดังน้ี 1. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 2. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ 3.     
นายนพดล  แกวพูล  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด 3 ขอ 49 และหมวด  4  
ขอ  59  ขอแปรตัดงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล  กองสวัสดิการสังคม  และ
สำนักการชาง  ดังน้ี  1. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย    
พลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน      
อปพร.  ที่ผานการอบรมไปแลวทั้ง 12 รุน จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆ    
ที่จำเปนตามโครงการกำหนด ต้ังไว 200,000 บาท  เปนไปตามหนังสือที่ มท 
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 
5 ป  ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หนาที่  222 ลำดับที่  3 (ตัดทั้ งโครงการ)        
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน ผูเสนอ นายนพดล  แกวพูล ผูรับรอง นายตอชาติ ฆารไสว  
ผูรับรอง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติใหคงไวตามรางเดิม  ดวยคะแนนเสียง   
3 ตอ 2  คณะกรรมการเสียงขางนอย 2 ทาน คือ 1. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน   
2. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  คณะกรรมการแปรญัตติขอสงวนความเห็นในการ
แปรญัตติและผูขอแปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 2. โครงการจุติสุขาวดี สรางสุขที่
ปลายทางชีวิต  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียน
โครงการและการจัดอบรมและคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตามโครงการกำหนด ต้ังไว  
200,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562 หนาที่ 215 ลำดับที่ 31  (ตัดทั้งโครงการ) นายนพดล  แกวพูล   
ผูเสนอ  นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ผูรับรอง นายตอชาติ  ฆารไสว  ผูรับรอง  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติใหคงไวตามรางเดิม  ดวยคะแนนเสียง 3 ตอ 2  
คณะกรรมการเสียงขางนอย 2 ทาน คือ 1. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน   2.      
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  คณะกรรมการแปรญัตติขอสงวนความเห็นในการแปร
ญัตติและผูขอแปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
ถนนสวนราชการหนาสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  เพ่ือจาย
เปนคากอสรางระบบระบายน้ำ  ทอ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 908.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
ต้ังไว 3,454,000  บาท  เปนตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28  
มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน หนา 176 
ลำดับที่ 43  (ตัดทั้งโครงการ)  นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ผูเสนอ นายตอชาติ  
ฆารไสว  ผูรับรอง   นายนพดล  แกวพูล  ผูรับรอง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ     
มีมติใหคงไวตามรางเดิม  ดวยคะแนนเสียง 3 ตอ 2 คณะกรรมการเสียงขางนอย 
2 ทาน คือ 1. นายบุญ เส็ง  วิโรจนรัตน   2 .  นายกมลพันธุ   จีระสมบั ติ  
คณะกรรมการแปรญัตติขอสงวนความเห็นในการแปรญัตติและผูขอแปรญัตติขอ
สงวนคำแปรญัตติ สวนที่ 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ไมมี
การแกไข  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระน้ีเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  ขอ  51  
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่  2  ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะที่มี
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การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน  เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน   ในสวนการเปลี่ยนแปลงขอความในราง         
เทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหนาที่ 
113 (กองวิชาการฯ) , หนาที่ 122 (สำนักการคลัง),หนาที่ 207 (สำนักการชาง) 
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  จากขอความ "คาซื้อเกาอ้ี
บุนวมแบบมีพนักพิง" แกไขเปน "คาซื้อเกาอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิงสูง" จ.ส.อ.สมชาย  
โสมนัสนานนท  ผูขอแกไข  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ไดพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอความตามที่ เสนอ  ผมขอถามมติที่ประชุมวา        
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯขอแกไข กรุณายกมือ  
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ทาน) 13 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง ลากิจ  1  
ทาน  ไมอยูในหองประชุม 1 ทาน ตอไปเปนการแกไขขอความในรางเทศบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  ของสำนักปลัดเทศบาล  
ดังน้ี ขอ 1. แผนงานงบกลาง  หมวดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ขอ 3.2 
งบประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในหนา 98) ขอความเดิม เพ่ือจายเปนเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.02% ของเงินคาจางช่ัวคราว  ขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ี ขอความใหม  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ในอัตรารอยละ 0.2% ของเงินคาจางช่ัวคราว นายพงษธร  โพธิแทน ผูขอแกไข  ที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหแกไข
ขอความตามที่เสนอ  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯขอแกไข กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 
ทาน) 13 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 1 ทาน
ขอ  2. แผนงานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(สำนักปลัดฯ) หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ ขอ 1.1 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองอกันภัยฝายพลเรือน
และทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 200,000 บาท (ปรากฏในหนา 130) 
ขอความเดิม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผานการ
ฝกอบรมไปแลวทั้ง 12 รุน จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตาม
โครงการกำหนด ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ี ขอความใหม  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตาม
โครงการกำหนด นายพงษธร  โพธิแทน  ผูขอแกไข  ที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอความตามที่เสนอ  ผมขอถาม
มติที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ     
ขอแกไข กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 12 ทาน) 12 เสียง  งดออกเสียง  
2 เสียง ลากิจ 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม 1 ทาน  ขอ 2.1 หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสำนักงาน ขอ 1.คาซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน งบประมาณ 16,500 บาท 
(ปรากฏในหนา 130) ขอความเดิม เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาท 
จำนวน 3 ตูๆละ 5,500 บาท เปนเงิน 16,500 บาท มีมือจับชนิดบิด   มีแผน
ช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
ขอความใหม   เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตูๆละ 5,500 
บาท เปนเงิน 16,500 บาท มีมือจับชนิดบิด มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน        
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ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  นายพงษธร  โพธิแทน  ผูขอแก ไข ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอความตามที่
เสนอ  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติฯขอแกไข กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ทาน) 13 เสียง  
งดออกเสียง  2 เสียง ลากิจ 1 ทาน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ 56 ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระ
พิจารณาในที่ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่
ประชุมสภาทองถิ่นใหถือวาไดถอนญัตติน้ัน  ตอไปผมขอเรียนเชิญผูขอเสนอแปร
ญัตติ ขอ 1. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทัศน
ศึกษาดูงาน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผานการอบรม
ไปแลวทั้ง 12 รุน จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนตามโครงการ
กำหนด  ต้ังไว  200,000 บาท เปนไปตามหนังสือที่  มท 0808.2/ว3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2562 หนาที่ 222 ลำดับที่ 3 (ตัดทั้งโครงการ) ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง 
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในวาระที่ 2 การแปรญัตติโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย  
พลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน      
อปพร. ที่ผานการอบรมไปแลวทั้ง 12 รุน จำนวน 50 คน และคาใชจายอ่ืนๆ     
ที่จำเปนตามโครงการกำหนด  ต้ังไว  200,000 บาท  การดำเนินการของ อปพร. 
ทุกวันน้ีแบงออกเปน 2 ฝก 2 ฝาย  การที่ผูบริหารไดมีคำสั่งใหนายเชษฐาซึ่งเปน
หัวหนารักษาความสงบเรียบรอยของเทศบาล  ในการอบรม รุนที่ 12 ไมประสบ
ผลสำเร็จ  มีผูเขาอบรม 20 - 30 คน ทั้งๆที่จะตองอบรมรุนละประมาณ 50 คน  
ทำให อปพร. มีความสนใจงานของตนเองนอยลง  ปจจุบัน อปพร. แบงเปน 2 ฝก 
2 ฝาย  ถาไดทำงานเปนสายตรวจแลวก็ตองเช่ือฟงผูบังคับบัญชาคือนายเชษฐา  
และตองไปสมัครที่เขารวมถึงตองทำตามระเบียบทีก่ำหนด  ทำใหผูที่มีความคิดตาง
จากเขาเกิดความขัดแยงและไมรับเขาเขาไปเปนสายตรวจ  ในการอบรมรุนที่ 12 
ประชาชนไมคอยใหความสนใจในกิจการของ อปพร. ขอ 3 การจัดอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน ป 2563 ใชงบประมาณ 200,000 บาท  จำนวน 12 รุน  รุนละ 
50 คน  อปพร.ทั้งหมดมีประมาณ 600 คน  การที่จะเอา อปพร. ไปทัศนศึกษา
เพียง 50 คน  ดูแลวก็ไมยุติธรรมจะตองมีการคัดเลือกอาจเกิดความไมยุติธรรมใน
การคัดเลือก  ประกอบกับศูนย อปพร. ดีเดน ป 2562 เราไมไดสงเขาประกวด  
ทั้งๆที่ป 2561 เราไดรับรางวัล  การสงประกวด อปพร.ดีเดนเมื่อป 2561 เรามี
ผูสนับสนุนมากมาย  มีรถแอมบูแลนซที่เสนอใหเราจำนวนมาก  มีเครื่องกูชีพครบ
ครัน เมื่อเกิดความแตกแยกทำใหขาดอุปกรณตางๆในการดำเนินงานของศูนย    
อปพร. ดีเดน  2. เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย อปพร. ไมมี  เมื่อกอนมีการปลูก
พืชผักสวนครัวแตตอนน้ีไมมีใครทำ  3. สายตรวจ อปพร.  เกิดความแตกแยก  4. 
คำสั่งของผูอำนวยการศูนยไมเปนรูปธรรมเขาจึงตอตาน  เมื่อมีการรองไปยังศูนย
ดำรงธรรมเขาก็ไดมาตรวจสอบขอเท็จจริง  ปรากฏวาการลงลายมือช่ือมีประมาณ
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เกือบ 20 ทาน   แตเวลาไปถอนแจงความมีประมาณ 2 - 3 ทาน  จึงเปนมติของ
ศูนยดำรงธรรมที่จะไมทำการสอบสวน  ผมวาไมเปนธรรมในเรื่องน้ี  5. การเขาเวร
ยามสายตรวจจักรยาน ตอนน้ีจักรยานชำรุดเสียหายกลายเปนสายตรวจ
รถจักรยานยนตแลว โครงการ อปพร. เมืองกาฬสินธุ มีนวัตกรรมใหมๆเกิดขึ้น
มาแลว 10 กวาป  ปที่ 2 ผมเปนคนนำเรื่องสายตรวจจักรยานเขาไปประกวดที่
กรุงเทพฯ ผลงานเปนที่ประจักษทั่วประเทศ  ปจจุบันกลายเปนรถจักรยานยนตไป
แลว  ผมวาการดำเนินการผิดวัตถุประสงค จึงเปนสาเหตุที่ผมตองตัดงบประมาณ
โครงการน้ี  หากถามวาเปนโครงการที่ดีไหมก็ดีครับ  แตควรจะจัดการอบรมให
ทั่วถึงใหไดรับการอบรมทุกคน  ผมอยากใหแกไขปรับปรุงการใชงบประมาณของ
เทศบาลโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. ใหดีขึ้น  จากที่อปพร.
ไดรับคำสั่งจาก ผอ.ศูนยทำใหอปพร. แบงเปน 2 ฝาย  ประชาชนที่ไมมีรายไดเขาก็
หวังจะมาเปนสายตรวจจักรยานเพ่ือไดเงินคาตอบแทน  แตตอนน้ีคนไหนที่ไม
เขาเวรก็ใหพวกตนเองไปเขาเวรแทนทำใหงานของ อปพร. เกิดความเสียหาย     
ขอฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหแกไขปญหาเรื่องน้ีดวย  เมื่อมีการ
เลือกประธานใหมแลวก็ยังใชคำสั่งเดิมๆทำใหมีการใชอำนาจที่ไมถูกตองตามหลัก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ในการไปทัศนศึกษาควรจัดโครงการให
ครอบคลุมทุกรุนและ อปพร. มีโอกาสเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง  จึงขอตัด
งบประมาณโครงการน้ี จำนวน 200,000 บาท  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปรายแลว  ผมขอใหคณะกรรมการแปร
ญัตติเสียงขางมากอภิปราย  ขอเชิญครับ  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สำหรับโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทัศน
ศึกษาดูงาน  ที่ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม  ไดตัดงบประมาณทั้ง
โครงการ  กระผมในฐานะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก  มีความเห็นตางจาก
ทานบุญเส็งเมื่อคืนที่ผานมาผมน่ังดูฝนที่ตกลงมาทวมถนนแทบทุกสายในเขต
เทศบาล  น้ำทวมทุกจุดในจุดวิกฤติของเทศบาลฯ  นอกจากเจาหนาที่ฝายปองกันฯ 
เจาหนาที่เทศกิจ  ยังมี อปพร. ที่รวมกันชวยเหลือ  ผมดูจากวีดิโอของคุณสหดลจึง
ไดออกไปดูเวลาประมาณ 01.00 น. น้ำทวมถนนรถเล็กผานไมได  ผมไดเจอ
เจาหนาที่ของเราทำงานกันอยางหนักหนวงในทุกจุดและเจอพ่ีนอง อปพร. ออกไป
ชวยกัน  ผมไมทราบวา อปพร. จะแบงออกเปน 2 ฝาย  แตสิ่งที่ผมเห็นและไดรับ
เสียงช่ืนชมจากพ่ีนองประชาชนวาพ่ีนอง อปพร. เราทำงานอยางเขมแข็ง  ถึงแมจะ
มีอายุมาก  ปนจักรยานไมไหวหรือจักรยานชำรุดแตสิ่งหน่ึงที่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุคอนขางเบาใจคืออยางนอยมีคนขับรถผานหนาบานที่สวม
ชุดเครืองแบบ อปพร. ทำใหเขาอุนใจ  สำหรับเงิน 200,000 บาท ที่ต้ังไวเปนคา
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ผมมีความเห็นตรงกับทานบุญเส็งวางบประมาณ
นอยมากแตหลังจากที่เราฟงหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลอธิบายเรื่องน้ีแลว  จึงรูเลย
วาเราไมสามารถที่จะนำพ่ีนอง อปพร. ทุกทานไปพรอมกันไดหมดทั้ง 600 คน  
ทานจะไปพักที่ไหน  จะเดินทางกันอยางไร จะใชงบประมาณเทาไหร  สิ่งที่ผม
กลาวอยากอภิปรายโนมนาวใหสมาชิกทุกทานยืนตามรางเดิม เราจะใชงบประมาณ
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จำนวนน้ีเรียกตัวแทนแตละรุนเขารับการอบรมและงบประมาณจำนวนน้ีคง
เหมาะสมครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปผมขอใหคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางนอยอภิปราย      
ขอเชิญครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตามที่ผมฟงผูเสนอและคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมากไดอภิปรายสนับสนุน      
ทานอภิปรายสนับสนุนในลักษณะที่จะตัด อปพร. ทิ้งหมดไมใหมี อปพร.และ
อภิปรายโนมนาวไปถึงความสำคัญเรื่องน้ำทวมมันไมใชประเด็นที่เขาเสนอตัด
งบประมาณ  ตามที่ผมฟงทานบุญเส็งเสนอตัดงบประมาณ  ทานหมายถึงการจะ
เอา อปพร. จำนวน 50 คน ไปศึกษาดูงาน งบประมาณ 200,000 บาท จะคุม
หรือไม  แต อปพร. เขามีความสำคัญทำงานหามรุงหามค่ำ  ผมเปนคนหน่ึงที่
สนับสนุนให อปพร.  ยังมีอยูในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แตที่เขาเสนอแปรญัตติตัด
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร.ที่ผานการอบรมไปแลวทั้ง 
12 รุน จำนวน 50 คน ผมดูแลว อปพร.มีทั้งหมด 600 คน  แตเอาไปทัศนศึกษา
ดูงานเพียง 50 คน  ในขั้นแปรญัตติผมก็ไดสอบถามแตยังไมเขาใจวิธีการคัดเลือกผู
ที่จะเขารับการฝกอบรม  จำนวน 50 คน  ทานมีวิธีการคัดเลือกอยางไร  หากทาน
คัดเลือกผูเขารวมอบรมไดแลว 50 คน แลวอีก 550 คน เขาจะมีความรูสึก
อยางไร เขาก็เหน่ือยเหมือนกับทุกคน  สงผลกระทบดานจิตใจของ อปพร. ทุกคนที่
ไมไดไป  ถาทานต้ังงบประมาณ 1,500,000 บาท แลวใหไปทุกคนรับรองวา
จะตองมีคนเสนอตัวที่จะไมไป เชนเดียวกับเราพาพนักงานไปศึกษาดูงานเขาก็ไมได
ไปทั้ งหมด  ผมอยากทราบวาทานมี วิธีการคัดเลือกผู เขารวมฝกอบรมและ       
ทัศนศึกษาดูงานอยางไร ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปราย คณะกรรมการเสียงขางมากและ
เสียงขางนอยไดอภิปรายพอสมควรแลว  กระผมขอปดการอภิปราย  ผมขอถามมติ
ที่ประชุมวา ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในคำแปรญัตติฯ ขอ 1. โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน  ตามที่ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 6 ทาน) 6 เสียง  ทาน
สมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไวตามรางเดิม จำนวน 
7 ทาน) 7 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง ลากิจ 1 ทาน ไมอยูในหองประชุม  1 
ทาน ตอไปเปน  ขอ 2. โครงการจุติสุขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต  เพ่ือจายเปน
คาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียนโครงการและการจัดอบรมและ
คาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตามโครงการกำหนด ต้ังไว  200,000  บาท ต้ังจายจาก
เงินรายได  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หนาที่ 
215 ลำดับที่ 31  (ตัดทั้งโครงการ)  ขอเรียนเชิญนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  รางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563   โดยอาศัยอำนาจ
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.
2547   หมวด 3 ขอ 49 และหมวด  4  ขอ  59  ขอแปรตัดงบประมาณ     
กองสวัสดิการสังคม ดังน้ี 1. โครงการจุติสุขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต  เพ่ือจาย
เปนคาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียนโครงการและการจัดอบรม
และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนตามโครงการกำหนด ต้ังไว  200,000  บาท ต้ังจาย
จากเงินรายได  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หนาที่ 
215 ลำดับที่ 31  (ตัดทั้งโครงการ)  ในการตัดงบประมาณน้ีผมมีเหตุผลที่จะนำ
เรียนประธานและสมาชิกทุกทานไดรวมกันพิจารณาวาสิ่งที่กระผมพูดมีเหตุผล
เพียงพอหรือไม  โครงการจุติสุขาวดี  สรางสุขที่ปลายทางชีวิต ต้ังงบประมาณไว 
200,000 บาท  ผมขออนุญาตทาวความถึงโครงการน้ีวาโครงการน้ีเมื่อ
ปงบประมาณ 2562 มีการเสนอโครงการเขามาโดยใชช่ือโครงการวา จุติสุขาวดี  
ไมมีคำวาสรางสุขที่ปลายทางชีวิต  เสนองบประมาณ 100,000 บาท โดนตัดทั้ง
โครงการ เพราะในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อไดเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมา
ช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินโครงการทางเจาหนาที่ ได ช้ีแจงวาจะนำเงิน
งบประมาณไปเปนคาใชจายในการเขาไปเย่ียมเยือนใหกำลังใจผูปวยหนักใกลถึง
วาระสุดทาย  โดยจะไปใหคำแนะนำในการวางแผนการจัดการเรื่องตางๆใน
ครอบครัว เชน การจัดการมรดก  หลังจากที่ไดฟงเจาหนาที่ช้ีแจงแลวพวกกระผม
เห็นวางบประมาณที่จะนำไปดำเนินการไมสอดคลองและไมเกิดประโยชนกับ
ประชาชนที่ยากไร  ซึ่งสมควรที่จะไดรับการดูแลชวยเหลือและแบงเบาภาระในการ
จัดการงานศพ  แตถานำเงินน้ันไปใชประโยชนกับผูยากไรโดยตรงในการแบงเบา
ภาระการจัดงานศพ  หากของบประมาณ 500,000 บาท  ก็ยินดีสนับสนุน      
จึงเปนเหตุผลที่ทำใหงบประมาณโครงการน้ีโดนตัดทั้งโครงการเมื่อปที่แลว  และ
ผมขออนุญาตช้ีแจงถึงการตัดงบประมาณโครงการจุติสุขาวดีสรางสุขที่ปลายทาง
ชีวิต ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการน้ีไดเสนอเขามาและไดบรรจุใน
เทศบัญญัติป 2563 ดวย  แตใชช่ือโครงการวาโครงการจุติสุขาวดีสรางสุขที่
ปลายทางชีวิต  ตอนแรกผมเห็นโครงการน้ีก็คิดวาเปนโครงการที่ ดีและเกิด
ประโยชนตอพ่ีนองประชาชนผูยากไรโดยตรง  สมควรที่จะไดรับการดูแลชวยเหลือ
และแบงเบาภาระในการจัดการงานศพ ทุกทานคงทราบดีวาทุกวันน้ีการจัดงานศพ
มีคาใชจาย  แตเมื่อผมดูรายละเอียดโครงการแลวระบุวาเพ่ือจายเปนคาจางองคกร
หรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียนโครงการและการจัดอบรมและคาใชจายอ่ืนๆที่
จำเปนตามโครงการกำหนด  เมื่อผมฟงคำช้ีแจงแลวก็สงสัยซึ่งไดรับคำช้ีแจงจาก
เจาหนาที่วางบประมาณน้ีต้ังจากเงินรายได จำนวน 200,000 บาท  จะนำ
งบประมาณไปดำเนินงานตามโครงการ 1. เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบัน
ในการวิจัยทอดบทเรียน จำนวน 120,000 บาท  2. ใชในการจัดอบรมและ
คาใชจายอ่ืนที่จำเปน จำนวน 80,000 บาท เงินงบประมาณ 200,000 บาท  
ถือวานอยและก็ถือวามากสำหรับผูที่ไมมี  การนำเงิน 120,000 บาท ไปจาง
องคกรหรือสถาบันในการวิจัยทอดบทเรียน  เจาหนาที่บอกวาเพ่ือจะนำผลการวิจัย
สงไปเสนอยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือใช เปนโมเดลใหทองถิ่น         
ทั่วประเทศนำไปเปนแบบอยางในการดำเนินโครงการ  ผมวาไมนาจะสอดคลองใน
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การนำงบประมาณซึ่งเปนเงินรายไดของเราไปใชไมเกิดประโยชนกับพ่ีนอง
ประชาชน  เราทำโครงการดีแลวจางเขามาวิจัยทำไม  จางมาเพ่ือเอาหนังสือรับรอง
หรือตราประทับสงไปผมวาไมจำเปน  เราทำและเสนอรายงานตอสภาแลว  
รายงานตางๆก็สงไปที่กรมฯอยูแลวผมวาไมจำเปนตองทำการวิจัย และการนำ
งบประมาณ 80,000 บาท ไปใชจายในการอบรมและเปนคาใชจายอ่ืนในการ
ดำเนินโครงการ  รวมแลวงบประมาณทั้ง 2 สวน ในโครงการน้ี จำนวน 200,000 
บาท ถานำไปใชประโยชนกับพ่ีนองประชาชนผูยากไรโดยตรง  ขอมา 500,000 
บาท พวกผมยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่  แตผมขอเรียนวาการอบรม  หากผูเขารวม
อบรมไมมีพรสวรรคหรือทักษะในการพูดคุยกับผูปวยอาจจะโดนทำรายรางกายได  
เราจะไปบงการชีวิตครอบครัวเขาทำไม  เพราะเปนครอบครัวเปนชีวิตเขา เราให
คำแนะนำไดแตจะไปบอกใหเขาทำอยางน้ัน  อยางน้ีไมได  จึงเปนเหตุผลที่ผมเสนอ
ตัดงบประมาณโครงการน้ีทั้งโครงการ  ทานช้ีแจงกับคณะกรรมการวาการดำเนิน
โครงการไมไดใชเงินสักบาท  ผมก็สาธุเพราะเปนบุญกุศลและคุณงามความดีที่เรา
ทำรวมกันดวยจิตสาธารณะ  แตทานทำโครงการแลวงบประมาณดังกลาวไมไดเกิด
ประโยชนตอพ่ีนองประชาชนโดยตรงผมคงใหไมได  จึงขออาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547   
หมวด 3 ขอ 49 และหมวด  4  ขอ  59  ขอแปรตัดงบประมาณโครงการ       
จุติสุขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต  จำนวน 200 ,000 บาท ทั้งโครงการ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปรายแลว  ผมขอใหคณะกรรมการแปร
ญัตติเสียงขางมากอภิปราย  ขอเชิญครับ  เชิญทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณครับ 

นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอความเห็นวาโครงการจุติสุขาวดี  
สรางสุขที่ปลางทางชีวิต  เปนโครงการที่ดีจากประสบการณสวนตัวที่ทำงานมูลนิธิ
คนดอยโอกาส  ชาวบานยากไรมีจำนวนมาก  ไมมีแมกระทั่งเงินจัดงานศพตองมา
ขอโลงศพ  ขอรถไปรับศพจากมูลนิธิ  ทุกอยางเปนงานสังคมสงเคราะหเปน
สวัสดิการอยางหน่ึงที่ทางรัฐบาลและเทศบาลมีสวนชวยเหลือ  โครงการน้ีได
ดำเนินการมาต้ังแตปที่แลวโดยหางบประมาณมาดำเนินการเอง  อาจจะดำเนินการ
ผิดถูกบางเพราะเขาไมใชมืออาชีพเขาเปนจิตอาสา  โครงการน้ีดำเนินไปไดดวย
ความกรุณาและไดรับเงินบริจาคจากผูใจบุญก็มีการดำเนินการทั้งผิดและถูก       
ในการประกอบกิจกรรมจึงไดมีการของบประมาณเพ่ือจัดอบรมอาสาสมัครที่มี   
จิตอาสาอยากชวยงานในโครงการใหถูกตองตามประเพณีของชาวบานหรือเรียกอีก
อยางวาการจัดงานศพตนทุนต่ำแตสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย  การจัดอบรมจะตอง
มีคาใชจายผมจึงเห็นวามีความสำคัญที่เราจะตองทำตามประเพณีและเสียคาใชจาย
นอยมาก  หรือไมตองเสียคาใชจายอะไรเลยสำหรับผูยากไร  และไดประกอบ
พิธีกรรมอยางถูกตองครบถวนจึงเห็นสมควรสนับสนุนโครงการน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปผมขอใหคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางนอยอภิปราย      
ขอเชิญครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 



-15- 
 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามที่
ไดฟงผูอภิปรายสนับสนุนโครงการแลวไมเขาใจวาทานสนับสนุนโครงการปไหน   
ถาป 2562 ก็คงจะใช  แตเมื่อผมอานโครงการปน้ีกลับกลายเปนอภิปราย
สนับสนุนที่จะใหมีการวิจัยและฝกอบรม  ไมมีรายละเอียดบอกในเรื่องคาใชจายใน
การจัดงาน  เราตองเขาไปชวยเหลือผูยากไร  โครงการน้ีระบุวา  เพ่ือจายเปน
คาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียนโครงการและการจัดอบรม      
ในขั้นแปรญัตติเจาหนาที่ ช้ีแจงวาเงินสวนน้ีจะจัดจางองคกรสำหรับการวิจัย 
จำนวน 120,000 บาท และจัดการอบรม จำนวน 80,000 บาท แตทานที่
อภิปรายสนับสนุนไมไดพูดถึงประเด็นที่อยูในโครงการ  บงบอกวาจะเอาเงินไปทำ
อะไรอยางชัดเจนซึ่งตรงกับความคิดของผมวาต้ังเงินเพ่ือรองรับโครงการที่เอกชน
ทำอยูแลว  ที่ใชคำวาเอกชนเพราะในขั้นตอนสอบถามมีรายช่ือคนที่อยูขางนอก
เปนผูดำเนินโครงการ  และมีที่ปรึกษาเปนผูบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คณะทำงานคือพนักงานเทศบาลซึ่งเปนโครงการนอก  การที่ทานอภิปราย
สนับสนุนโครงการคนขางนอกแตเอาคนของเทศบาลไปใชในเวลาราชการผมจะ
ขอดูหนังสือโครงการปที่แลววามีหนังสือขอตัวหรือไม  เพราะเปนโครงการของคน
ขางนอก  มีทั้งรองนายกเทศมนตรี มีรายช่ือของพนักงานฝายประจำของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเขาไปทำโครงการซึ่งไมไดอยูในเทศบัญญัติ  ถาทานจะต้ังโครงการ
เพ่ือขอเงินสนับสนุนผูยากไรเมื่อสิ้นอายุไขก็วากันไป  ผมจัดงานศพมาหลายงาน
ไมใชวาจะไดเงินทุกงาน  บางงานไปรับศพถึงจังหวัดสระแกวไดแบกโลงเขาไปเก็บ
ศพในซองโสเภณี ขออนุญาตใชคำไมสุภาพ ผมก็ไปแบกศพเขาออกมา  ทุกวันน้ีคา
รถ คาน้ำมัน คาโลงศพผมยังไมไดสักบาท เพราะฉะน้ันที่ทานอภิปรายสนับสนุนมัน
ไมเขาประเด็นของโครงการในป 2563 เขาระบุในเทศบัญญัติวาเพ่ือจายเปน
คาจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียน จำนวน 120,000 บาท และ
จัดอบรม จำนวน 80,000 บาท  แลวเอาเงินสวนไหนไปใชจายในโครงการผู
ยากไร  จึงเปนเหตุผลที่ผมไดต้ังขอสังเกตุ  การจางองคกรมาวิจัยวันน้ันผมไดถาม
ในขั้นแปรญัตติ  คนที่จะทำอะไรสักอยางเขาตองรูแลววาโครงการน้ีจะทำอะไร  
เชน สำนักการศึกษา  โครงการมัคคุเทศนนอย  ถามเจาของโครงการเขาตอบได
เลยวาจะทำอะไร  แตเจาของโครงการน้ีไมเขาใจโครงการจะไปจางคนมาวิจัยและ
จัดอบรม  ตัวเองจะทำอะไรยังไมรู  งบประมาณ จำนวน 120,000 บาท ผมเอา
เงินไปชวยเหลือประชาชนไดซอย 1 ซอย  จางวิจัยคุณภาพน้ำของสำนักการ
สาธารณสุข 4 - 5 อยาง 1 ป 8 ครั้ง ต้ังไว 100,000 บาท  ทำปละ 8 ครั้ง      
มีลายลักษณอักษรชัดเจน  แหลงน้ำ 5 - 6 แหลง  ฟงดูก็คุมคา  แตทานต้ังเงินเพ่ือ
จางคนมาวิจัย จำนวน 120,000 บาท ทำไมถึง 5 ช่ัวโมง จัดอบรม จำนวน 
80,000 บาท  การต้ังเงินมาสนับสนุนโครงการเดิมที่เคยทำและอยูนอกเทศ
บัญญัติตองช้ีแจงรายละเอียดใหนาสนับสนุนมากกวาน้ี  ปที่แลวผมถายรูปรถ
ราชการ พนักงานเทศบาลและทุกสวนที่เขาไปจัดงานในเวลาราชการ  โครงการน้ัน
ไมมีในป 2562 ทานก็ยังสงเจาหนาที่ไปดำเนินการแตก็ไมวาเพราะประชาชนได
ประโยชน  แตเมื่อทานต้ังโครงการตามที่ผูอภิปรายสนับสนุนไดกลาวไปแลวน้ัน  
ชัดเจนวาไมถูกที่ถูกทาง  ถานำมาเทียบกับป 2562 ที่ดำเนินการแลว  จะต้ังเงิน
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สนับสนุนเพราะประชาชนไดประโยชน  ปน้ีจึงขอต้ังงบประมาณสนับสนุนโครงน้ี 
จำนวน 200,000 บาท  กอนเขาประชุมพวกผมคุยกันแลววาถาเปนเหมือนปน้ัน
เราจะใหเพราะพ่ีนองประชาชนไดประโยชนจริงและผมก็เห็นดวย  แตพอมาดู
โครงการน้ีมันคนละเรื่องกับโครงการของป 2562 ที่เราตัดทิ้ง  เพราะพนักงานที่
เขาช้ีแจงเขาพูดลักษณะที่วาเรามีเงินเยอะ  เราเปนจิตอาสา  อยากตัดงบประมาณ
ก็ตัดไปเราทำโครงการได  ถาทำไดทำไมต้ังโครงการเพ่ือเอาเงินไปสนับสุนน
โครงการน้ี  โครงการน้ีเปนโครงการที่ดีงบประมาณที่ต้ังไวมันคนละเรื่อง  จึงเปน
สาเหตุทีผ่มไมเห็นดวย  การต้ังโครงการจะนำเงินไปสนับสนุนโครงการปที่แลวที่อยู
นอกเทศบัญญัติ  และเสนอเขามาในปน้ีอยางไรก็ผาน  ทานหลอกคนอ่ืนไดแต
หลอกตัวเองไมได  กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปร
ญัตติจึงไมเห็นดวยกับโครงการน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ขออภิปรายไมสนับสนุนโครงการน้ีในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการจุติ
สุขาวดี เปนโครงการหน่ึงและสรางสุขที่ปลายทางชีวิตเปนอีกโครงการหน่ึง  ไดรวม
โครงการเขาดวยกัน  ในขั้นแปรญัตติเราไดเรียกเจาหนาที่มาช้ีแจงและไดรับคำตอบ
วาเปนการชวยเหลือผูยากไร  ไมมีญาติที่ขอความชวยเหลือกับโครงการน้ี  และเมื่อ
ช้ีแจงรายละเอียดวาจะเอาไปจางองคกรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียน  
จำนวน 120,000 บาท และจัดอบรม จำนวน 80,000 บาท ป 2562 ก็ทำ
โครงการน้ีเขามาและเราไดตัดงบประมาณไป  ปน้ีคิดวาจะนำเงินน้ีไปชวยเหลือผู
ยากไร  งบประมาณ 200,000 บาท ชวยเหลืองานศพเขา 2,000 - 4,000 
บาท ก็วากันไป แตดูรายละเอียดแลวเพ่ือจายเปนคาวิจัยและอบรม  โครงการจุติ
สุขาวดีเปนโครงการที่ชวยคนยากจนผมก็เขาใจวามีการชวยเหลือ  แตจะนำเงินไป
เปนคาวิจัยและการอบรม  เราจะอบรมอะไร  ปที่แลวเราก็ชวยเหลือประชาชนได
หลายราย ปน้ีแทนที่เราจะต้ังเงินชวยเหลือเขาสัก 300,000 - 500,000 บาท  
ผมยินดี  แตการเอามาทำวิจัยและสงผลการวิจัยไปที่กรมสงเสริมฯ  เพ่ือเสนอ
โครงการจุติสุขาวดี  ผมไมเขาใจทำไมไมเอาเงินน้ีไปชวยเหลือประชาชนในดาน
ตางๆ  จะจัดการอบรมทำไมในเมื่อเราชวยเหลือในการจัดงานศพมาหลายศพแลว 
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางนอย  ผมจึงมีความคิดเห็นวาโครงการจุติ
สุขาวดีและโครงการสรางสุขที่ปลายทางชีวิตน้ัน  เปนโครงการที่จะชวยเหลือผูปวย
และผูเสียชีวิตอยากใหระบุเลยวาจะชวยเขาอยางไร  ไมใชเอาโครงการน้ีมาเสนอ
เพ่ือทำการวิจัยสงไปกรมสงเสริมฯจะไดเปนผลงานของเทศบาล  ผมคิดวาไมมี
ความจำเปนตองใหเขามาวิจัยเอง  สถาบันพระปกเกลาทานลองเสนอเรื่องเขาไป
เขามีงบประมาณเยอะสามารถนำเงินมาวิจัยโครงการของเราได  ไมจำเปนตองเปน
ใหญ  ตองเสนอโครงการ  เราเปนเทศบาลเมืองขนาดเทศบาลนครเขายังไมทำแบบ
น้ี  ผมวาไมใชหนาที่เราที่จะไปทำตรงน้ัน  โครงการน้ีช่ือโครงการดีแตหลักปฏิบัติ
ไมถูกตอง  ปที่แลวไมมีในเทศบัญญัติเรายังทำไดชวยเหลือศพกวา 20 ศพ  
ประสบผลสำเร็จอยางดี  เห็นมีการเอาโลงศพมาโชวที่หนาหอประชุมธรรมาภิบาล
ผมก็ตกใจ  ปรากฏวาเอามาโชวกรรมการวาเปนนวัตกรรมใหมของเทศบาลและ
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เปนการประเมินเทศบาลมันไมใช  ถาทำเพ่ือประชาชนผมจะสนับสนุน  โครงการน้ี
มีประโยชนกับเทศบาลนอยมาก  ทำไมทานไมระบุวาจะนำเงินไปชวยในการจัดการ
งานศพ  ศพละ 2,000 - 5,000 บาท ก็วาไป  ผมจึงไมสนับสนุนโครงการน้ีถาทำ
เพ่ือประชาชนผมจะไมวาแตทานเอาไปทำการวิจัยใหกับคนอ่ืนจึงไมเหมาะสมและ
ไมสนับสนุนโครงการน้ี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปราย  คณะกรรมการเสียงขางมากและ
เสียงขางนอยไดอภิปรายพอสมควรแลว  กระผมขอปดการอภิปราย  ผมขอถามมติ
ที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในคำแปรญัตติฯ ขอ 2. โครงการจุติ
สุขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต ตามที่ทานนพดล  แกวพูลเสนอ กรุณายกมือ  
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 7 ทาน) 7 เสียง  ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตาม
รางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไวตามรางเดิม จำนวน 8 ทาน) 8 เสียง  งดออกเสียง  
- ไมมี -  ลากิจ 1 ทาน  ตอไปเปนขอ  3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนน
สวนราชการหนาสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  เพ่ือจายเปน
คากอสรางระบบระบายน้ำ  ทอ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. และ
รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 908.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ต้ังไว 
3,454,000  บาท  เปนตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28  
มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน  หนา 176 
ลำดับที่ 43 (ตัดทั้งโครงการ) ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ครับ 

นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนสวนราชการหนาสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ 
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบระบายน้ำ  ทอ ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 908.00 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ต้ังไว 3,454,000  บาท  เปนตามหนังสือที่ มท 
0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ป ฉบับทบทวน  หนา 176 ลำดับที่ 43 (ตัดทั้งโครงการ)  โครงการน้ี
ผมไดอภิปรายช้ีแจงเหตุผลตอที่ประชุมสภาแลว  เมื่อเชาเวลา 05.00 น. ผมไดไป
ดูถนนเสนน้ีเพราะตอนกลางคืนฝนตกหนักก็คิดวาน้ำจะทวมแตไปดูแลวไมมีน้ำ
ทวม  ถนนสวยงามไมมีน้ำขัง  ไมไดรับความเดือดรอนและประชาชนก็ไมไดรับ
ความเดือดรอนเพราะบริเวณน้ีไมมีบานเรือนประชาชนแมแตหลังเดียว  มีแต ปปช.  
ศูนยการยาง และสตง. ตางกันมากกับถนนหนาแฟลตสำนักงานสาธารณสุขที่อยูใน
ชุมชนเดียวกัน  ถนนเสนน้ีมีเกือบ 100 ครัวเรือนที่อาศัยอยู  ถนนใหญได
มาตรฐานแตไมมีทอระบายน้ำ  รองระบายน้ำก็ไมมี  ถนนสูงกวาสำนักงานที่ดิน  
หอประชุมและแฟลตน้ำก็ไหลลงไปสำนักงานที่ดินและน้ำจากหลังคาแฟลตและ
จากถนนจำนวนมากไหลไปขังอยูถนนเพราะไมมีทอระบายน้ำและไหลไปทาง
วิทยาลัยนาฎศิลป  เขาทำกำแพง 3 - 4 ครั้งแลวก็รับแรงดันน้ำไมได  ตอนน้ีเขา
เอาสังกะสีไปปดไว  เมื่อกอนมีการตัดหญาสะอาดแตตอนน้ีเขาปลอยเลยเพราะน้ำ
ขังเปนแหลงอาหารของหญา  ผมจึงสอบถามชาวแฟลตคนหน่ึงเขาบอกผมวาไดรับ
ความเดือดรอนพอสมควร  บางครั้งน้ำระบายไมทันเขาก็อยากไดทอระบายน้ำและ
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อยากใหสรางถนนใหดวย  และเห็นวาจะสรางไปทาง สตง. อีกซึ่งสำนักงานสราง
เสร็จเมื่อไมก่ีปที่ผานมา  จากถนนกับ สตง. สูงทวมหัวผมไมมีปญหาน้ำทวมอะไร
เลย  ผมอยากใหเทศบาลไตรตรองดูใหดี  ตรง สตง. อยากใหสรางเฉพาะหนา
สำนักงานประมาณ 20 - 30 เมตร ดีที่เรามีที่ขาง ปปช.หลายไรที่เปนจุดพักน้ำที่
ไหลมาจาก ปปช.  และไหลไปถนนใหญขางวิทยาลัยสารพัดชาง ตรงดานขวาถาเรา
ยืนอยูฝง ปปช. ตรงหนา สำนักงาน สตง. เปนรองใหญ  เราไมทำ กำแพงวิทยาลัย
นาฎศิลปพังเสียหายตลอดผมอยากใหเทศบาลเอารถแม็คโครเขาไปขุดลอกตนไมให
เขาดวย  ตนไมตอนน้ีขึ้นเยอะมากและขวางทางน้ำ  อยากใหเขาไปลอกใหเขาเพ่ือ
ระบายน้ำไดสะดวก   ผมไมอยากสนับสนุนใหทำรองระบายน้ำหนา ปปช. เพราะ
เขาอยูสูงไมไดรับความเดือดรอนและไมมีบานเรือนประชาชน  ตางกับถนนหนา
แฟลตสาธารณสุข  ผมอยากใหมีการสอบถามและใหมีการลงมติวาระหวางถนน 2 
เสน  ถามเด็กอนุบาลเขาจะสรางเสนไหน  หรือจะเอาประชาชนในชุมชนมา
ประชามติวาตองการสรางสวนไหนเพราะอยูในชุมชนของเขา  สุดทายกฏระเบียบ
ตางๆก็ตองยอมรับเสียงสวนใหญ  ผมก็ตองยอมรับเสียงสวนใหญในสภา  แตเสียง
สวนใหญขางนอกผมจะไมยอมรับในเรื่องน้ี  ผมจะไมยอมเคารพพฤติกรรมหรือ
จิตใจของคนในโลกที่ใชอำนาจเอารัดเอาเปรียบ  เห็นแกประโยชนสวนตนและ
ทุจริตคอรัปช่ัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปรายแลว  ผมขอใหคณะกรรมการแปร
ญัตติเสียงขางมากอภิปราย  ขอเชิญครับ  เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำหรับโครงการ
สำนักงาน ปปช.  คณะกรรมการเสียงขางมากไดกลั่นกรองผลการดำเนินงานอยาง
ดีแลว  และเห็นสมควรใหคงไวตามรางเดิม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปผมขอใหคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางนอยอภิปราย     
เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ผมขอใหเจาหนาที่นำเอกสารใหทานประธานสภาเพ่ือประกอบการอภิปราย  
โครงการกอสรางถนนหนาสำนักงาน ปปช. จำนวน 3,454,000 บาท  โครงการน้ี
เริ่มจากรั้วสำนักงานจัดหางานไปจนถึงสำนักงาน สตง. ตามเอกสารที่สงใหดูเปนรูป
ถายทางเขาสำนักงาน ปปช.  เมื่อเชาที่ผานมา  ผมไดออกไปดูน้ำก็ไมทวมแตผูที่
ไดรับผลกระทบคือแฟลตและสำนักงานที่ดิน  ทำไมไมทำโครงการเขามาในถนน
เสนน้ีจะเปนประโยชนกวา  สำหรับ ปปช. พายุอีก 5 ลูกก็ไมทวม  นาจะเอาน้ำไป
ลงทางสำนักงานที่ดินจะมีประโยชนกวา  ผมเสียดายงบประมาณสวนน้ี  ปที่แลว
เสนอเขามา 4,860,000 บาท  ปน้ีทานตัดโครงการหน่ึงไปทางสำนักงาน สตง. 
น้ำจะขึ้นที่สูงไดอยางไร  เอาไปลงสนามกีฬากลางก็ไมมีประโยชนตรงน้ันเปนรอง
น้ำธรรมชาติ  ตองเอาไปลงที่แฟลตและสำนักงานที่ดิน  ศาลเยาวชนถึงจะถูกตอง
ไมทราบวาเปนนโยบายของใคร  ผอ.สำนักการชางคงไมมีสิทธิเสนอโครงการน้ี  ปที่
แลวโครงการน้ี ปปช. ทำหนังสือขอเช่ือมทอเราก็ใหและมีหนังสืออีกฉบับหน่ึงจาก 
ปปช. เพ่ือขอทำรองระบายน้ำ  ไมถึงเดือนก็ไดบรรจุเขาในแผน  งบประมาณ  
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4,860,000 บาท  พวกเราไมเห็นชอบโครงการน้ีจึงเสนอใหตัดงบประมาณ  ปน้ี
เสนอเขามาอีกก็ไมทราบวามีความสำคัญอะไรขนาดน้ัน  ฝนตกน้ำก็ไมทวม  อยาง
ที่ทานสิทธิภรณไดกลาว  ทานไปเห็นขอเท็จจริงและใหผมไปดูดวย  ยังมีโครงการ
อีกมากมายในปน้ีเราทำโครงสรางพ้ืนฐาน  30 โครงการ ผมดูแลว ป 2563     
ในแผนพัฒนาเทศบาล  มีอีก 39 โครงการซึ่งไมอาจกลาวไดทั้งหมด  แตผมขอ
สรุปวาโครงการที่ใชงบประมาณ 30,000  - 100,000 บาท ที่ยังไมดำเนินการ  
เอาเงินสวนน้ีไปทำโครงการที่เหลือไดอีกหลายโครงการ  เชน  ชุมชนโพธ์ิไทรเขาไม
มีถนน  เขาเดือดรอนทำไมไมไปทำใหเขา  ตรงน้ันทานสิทธิภรณก็บอกแลววาไมมี
บานเรือนประชาชนสักหลัง  มีแตสำนักงาน  เปนโครงการหน่ึงที่ผมไมสนับสนุน  
ไมทราบวาทำไมคณะผูบริหารถึงบรรจุโครงการน้ีเขามาทั้งๆที่โครงการน้ีทำอีก 2 - 
3 ปขางหนาก็ไดเพราะเปนโครงการใหม  โครงการเกา 7 - 8 ปที่เสนอเขามาทำไม
ทานไมทำใหชาวบานที่เขาเดือดรอน  เวลาฝนตกประชาชนเขาเดือดรอนสัญจรไป
มาไมสะดวก  ทำไมเอาโครงการที่ไมมีความเดือดรอนเขามาในเทศบัญญัติปน้ี  
เวลาไปหาเสียงทานบอกวาจะบรรเทาความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการน้ีไมเหมาะสมในการเสนอเขามาในเทศบัญญัติ
งบประมาณ  ประชาชนเขาเดือดรอนหลายชุมชน  ทำโครงการมาก็ไมผาน  
โครงการน้ีเปนโครงการที่ใหญที่สุดและเสียประโยชนกับประชาชนมากที่สุด  ผมจึง
ไมสนับสนุนโครงการกอสรางถนนของ ปปช. เพราะไมเปนประโยชนกับพ่ีนอง
ประชาชน  ถนนทางเช่ือมก็เรียบรอยแลว  นานๆทีถึงจะมีรถผานถาน้ำทวมผมจะ
ไมวาตอนน้ีจะกลายเปนปาแลวอยางที่ทานสิทธิภรณกลาววาไมไปขุดลอกใหเขาทำ
ทอระบายน้ำก็ไมมีประโยชนกับรายไดที่เสียไป  ผมคิดวาไมเหมาะสมและไม
สนับสุนน  ควรนำเงินไปทำประโยชนใหกับประชาชนที่มีความเดือดรอนมากกวาน้ี 
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามที่
ไดมีการเสนอตัดงบประมาณของ สำนักงาน ปปช.  ขอทาวความวาทอระบายน้ำ
ตรงน้ีใชงบประมาณ  3 ลานกวาบาท  เมื่อคืนน้ีฝนตกทานทราบหรือไมวาผมไดรับ
โทรศัพทกี่สาย  เขาโทรมาใหชวยเหลือเพราะน้ำทวมถนนหลายสายและเปนถนนที่
อยูในโครงการที่ไมไดหยิบมาทำ  เชน  ชุมชนคุมหวย ทำรางระบายน้ำลงลำน้ำปาว  
น้ำทวมทุกป  ผมไดไปมอบของใหประชาชนทุกป  ต้ังไว 55,000 บาท  ตรงซอย
ขางบานทานสุขุม  ทานประธานชุมชนและซอยบานนายเอกพลก็ทวม  นาจะต้ังไว 
576,000 บาท  น่ีคือตัวอยางที่ทานไมหยิบโครงการน้ีมาทำ  งบประมาณไมมาก  
บงบอกวาผูบริหารไดมีการจัดทำแผนชุมชน  ผมเคยสอบถามกรรมการและกอง
ฝายที่เก่ียวของเขาจะจับแผนชุมชนที่เดือดรอนขึ้นมาทำตามลำดับและสงแผนไป
สำนักการชางและกองวิชาการใหเรียงลำดับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  
โครงการสรางรองระบายน้ำหนา สำนักงาน ปปช. เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  
แคน้ีก็รูแลววาไมใชความจริงเพราะไมใชความตองการของชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  
แตเปนหนังสือขอมาจากสำนักงาน ปปช.  แลวทานจะลงวาเปนความตองการของ
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองไดอยางไร  ในขณะที่ชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองเขายังมีโครงการ
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ที่ยังไมดำเนินการอีก  เชน โครงการที่ 42 โครงการซอยแยกถนนหนาทางเขา
โรงเรียนอนุบาลทุงมน ต้ังไว 670 ,000 บาท การที่ เราจะทำอะไรให พ่ีนอง
ประชาชนก็ตองเอาปญหาเล็กๆนอยๆมาทำ  ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำที่ยัง
ทำไมเสร็จ  โครงการที่ยังไมทำและเสนอเขามาในแผนพัฒนาเทศบาล มีทั้งหมด 
147 โครงการ  แตทำในปน้ี 30 โครงการ  โครงการที่ทานทำทานทราบหรือไมวา
เขาเดือดรอนจริงหรือไม  หลายโครงการที่ เดือดรอนแตไมทำ เชน โครงการ
ปรับปรุงถนนหมูบานไหมไทย  ถนนทรุด  นาจะประมาณ 100,000 กวาบาท   
ประชาชนเดือดรอนขับรถจักรยานยนตแลวเกิดอุบัติเหตุ  ผมไมเขาใจวาทำไมไมทำ
โครงการน้ี  โครงการกอสรางซอมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณศาลพระภูมิหมูบาน 
ไหมไทย  ต้ังไว 130,000 บาท ก็ไมไดทำ  แตไปหยิบโครงการที่ไมไดเสนอโดย
ชุมชนที่แทจริงมาทำ  เปนโครงการที่ทางสำนักขอมา  น่ีคือสิ่งที่ทานพูดวาจะเขา
มาดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชน  และเอาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน
เปนตัวต้ัง  หลักการปฏิบัติสวนทางกันสิ้นเชิง  ตามที่ทานบุญเส็งและทานสิทธิภรณ
ไดอภิปรายวาทานลงพ้ืนที่และถายภาพแลวไมมีความเดือดรอนอะไรเลย และผูที่
เสนอขอตัดโครงการน้ีไดเสนอใหทำทอบริเวณทางเขาไมนาจะเกิน 100,000 - 
200,000 บาท งบประมาณที่เหลืออีก 3 ลานบาทก็เอามากระจายเพ่ือชวยเหลือ
พ่ีนองประชาชนใหเขาไดรับความสะดวกสบาย  ชุมชนหนองไชยวานเขาก็สงภาพ
มาวาน้ำทวมเขาไปในบานเพราะไมมีรางระบายน้ำ  ขางบานผมก็มีปญหาหลายจุด  
ปญหาเหลาน้ีคือความเดือดรอนเบ้ืองตนที่คณะผูบริหารตองนำมาพิจารณากอน  
ไมใชเกรงใจสำนักงานตางๆที่เขาขอมา  เวลาเลือกต้ังทานหยิบสมุดกับปากกาเลม
หน่ึงเดินไปกับผมเพ่ือไปจดปญหาของพ่ีนองประชาชนก็ยังไมมีการแกไข  หลาย
โครงการที่ไมดำเนินการแตกลับไปทำโครงการที่ใชงบประมาณสูงทั้งๆที่ไมมี
บานเรือนประชาชน  ถาจะทำตรงน้ันเอาไปทำถนนโรงสีสมดุลหรือรางระบายน้ำ
ถนนขางเกาะแกว  อยูในแผน 5 ป  แตไมหยิบมาทำ นาจะใชงบประมาณ 
2,000,000 บาท แตประชาชนเขาไดประโยชน   ถึ งจะใช งบประมาณ 
4,000,000 บาท  ก็ตองทำเพราะคนในเขตเทศบาลใชสัญจรไปมา  การที่ทานทำ
ถนนหนา ปปช. ไมไดมีผลกระทบอะไรกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเลย  มันบงบอกถึงวิสัยทัศนและการเกรงใจสำนักงานเขา  แตกอนเคยมี
เรื่องรองเรียนไปยังสำนักงาน ปปช. ซึ่งเปนสำนักทะเบียนหลังเกา  คนมาตอนรับ
ถามวารองเรียนเรื่องอะไร  คนรองตอบวาเกี่ยวกับเทศบาลเมืองก็วาไมอยากยุง
เพราะมาเชาพ้ืนที่เขาอยู  มันชัดเจนทำไมไมเนนการบริการพ่ีนองในเขตเทศบาลที่
เขาเดือดรอนจริงๆ ใหเสร็จกอน  ชุมชนวัดเหนืออยากไดสะพานขามตรงปูแฮ     
ต้ังไว 1 ลานกวาบาท  ชุมชนทาสินคาสัญจรไปมาทางน้ีรับรองไมต่ำกวา 1,000 
คน/วัน  มีในเทศบัญญัติแตไมทำ  ชุมชนทุงสระอยากไดถนนไปเช่ือมหมูบานมั่นคง
ออกจากสะพานก็ไมทำ  น้ำทวมไหลเออเขาทุงสระ  ตลิ่งพังมีการต้ังงบประมาณ  
1 ลานกวาบาท  ประชาชนชาวทุงสระไดประโยชนก็ไมทำ  จะใหผมเห็นดวยใน
ขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลเขาเช็ดน้ำตาผมอายตอนไปหาเสียง  โครงการที่พ่ี
นองประชาชนไมไดใชประโยชนรวมแตใชงบประมาณ 3 - 4 ลานบาท  แตซอยเขา
ที่โดนน้ำทวม งบประมาณแค 50 ,000 - 60,000 บาท ทำไมไมทำใหเขา  
ภาพรวมของงบลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  23,140,000 บาท แต ปปช. ที่เดียว 
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3,444,000 บาท คิดเปน 15 % ของงบลงทุนทั้งหมด  ทานวายุติธรรมกับพ่ีนอง
ประชาชนของผมหรือไม  ชุมชนทุงสระ  ไหมไทย  หนองไชยวาน  ทาสินคา      
ทุงศรีเมือง  โดยเฉพาะชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง  ชุมชน   
ดงปอ  เสนอโครงการเขามาในแผนพัฒนาจำนวนมาก  งบประมาณไมถึง 1 ลาน
บาทก็ไมทำใหเขา  ดวยเหตุผลที่ผมไดอภิปรายจึงทำใหผมไมเห็นชอบและขอเสนอ
ตัดทั้งโครงการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผูเสนอแปรญัตติไดอภิปราย  คณะกรรมการเสียงขางมากและ
เสียงขางนอยไดอภิปรายพอสมควรแลว  กระผมขอปดการอภิปราย  ผมขอถามมติ
ที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในคำแปรญัตติฯ ขอ 3. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ำถนนสวนราชการหนาสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
ตามที่ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะเสนอ กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 7 
ทาน) 7 เสียง  ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว
ตามรางเดิม จำนวน 8 ทาน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมมี - ลากิจ 1 ทาน        
ที่ประชุมเห็นชอบใหผานในวาระที่  2 ตอไปในการพิจารณาในวาระที่  3         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547  ขอ 52 การพิจารณาในวาระน้ี ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมจะลงมติ
ใหมีการอภิปรายถามีเหตุผลอันสมควร  ดังน้ัน  ผมขอถามมติที่ประชุมวา ทานใด
เห็นควรใหมีการอภิปรายกรุณายกมือ  - ไมมี - และในวาระน้ีใหที่ประชุมลงมติวา
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 10 ทาน) 10 เสียง ทานสมาชิกทานใดไม
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  –ไมมี-  งดออกเสียง 5 เสียง  ลากิจ 1 ทาน เมื่อที่ประชุมมีมติใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แลว ตอไปผม
จะสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหทานผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม   
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง
จะเสนอขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ครับ 

นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในวาระอ่ืนๆ  เรื่องที่ 1 มีพ่ีนองประชาชนเขาฝากมาวาไฟฟา 7 แยกกนหอย  เขา
อยากใหเอาเสาไฟใหญๆ เชน เสาไฟสนามกีฬาและกุดน้ำกินไปต้ังเพ่ือเพ่ิมแสงสวาง  
เพราะตรงน้ันเปน 7 แยก และมีรถสัญจรไปมาเวลากลางคืนมากมาย  ขอฝากทาน
ประธานผานไปยังผอ.สำนักการชางใหชวยพิจารณาดวย เรื่องที่ 2 ในความคิดของ
ผมตรง 7 แยกหนองแซงรถติดมากถาเรามีงบประมาณและไปประสานกับ สส.   
ใหสรางสะพานขามแยกเหมือนจังหวัดขอนแกนและจังหวัดมหาสารคามเขาสรางได  
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รถที่มาจากจังหวัดสกลนครไปจังหวัดมหาสารคามใหสรางสะพานขามไปสี่แยก   
สงเปลือย รถติดเยอะมากไฟจราจรก็เอาไมอยูตองใชตำรวจจราจรทุกวัน  ถาเรา
สรางสะพานไดจะดีมาก  เรื่องที่ 3 ผมอยากใหทำถนนนาดูสักถนน  เชน ถนนหนา
โรงเรียนเทศบาล 1 ทำใหสวยงามไมมีรถจอด  ทำไปจนถึงหนาเทศบาลหลังเกา  
รถที่มาจอดสวนมากไมใชคนในเขตเทศบาล  ผมอยากใหมีการจัดระเบียบถนนใหม
ใหสวยงาม  ทำฟุตบาทสวยๆ  ปลูกตนไม  ทำโคมไฟสวยๆใหเปน Landmark  
ของเมืองกาฬสินธุ  และหนาสำนักงานทะเบียนหลังเกาอยาทำที่จอดรถเลย     
ทานจะกลัวเสียคะแนนจากพอคาแมคาทำไม  ตลาดกรุงเทพ  ตลาดรอยปผูวา
ราชการเขาก็ยังไลออก  ที่จอดรถของเราสามารถไปจอดในโรงพักและศาลากลางได  
ผมอยากใหทำน้ำพุสวยๆไวถายรูปเปนหนาเปนตาใหกับจังหวัดของเรา  แตจะหมด
วาระแลวยังไมมีอะไรใหประชาชนเขาช่ืนชมสักอยาง ทานนายกทำก็เหมือนกับผม
ทำเพราะอยูเทศบาลเดียวกัน  นายกไดรางวัลมาเขาก็บอกวาผมได  คนกวาดขยะ
และขาราชการสวนใหญก็มีหนามีตาเหมือนกันหมด  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ผมขอฝากวาในการจัดทำงบประมาณ ป 2564 ผมต้ัง
ขอสังเกตวาในการจัดทำงบประมาณ  ผมบอกจ.ส.อ.สมชายวาขอแกไข หนา 112 
กับหนา 115 ขอ 1 และขอ 2 เพราะยังไมสมบูรณ  เรื่องที่  2 ในโครงการ
แผนพัฒนา  หนา 152 ลำดับที่ 2 โครงการลอกทอระบายน้ำ  ป 2563 ต้ังไว 
70,000 บาท แตเวลาเอาเขาสภาต้ังไว 40,000 บาท ไมตรงกับแผน  หนา 209 
ในแผนพัฒนาบอกวาใชงบประมาณ 150,000 บาท แตหนา 194 ขอ 1.3 
โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับเยาวชน  ต้ังไว 100,000 บาท  ซึ่งไม
ตรงกัน  อยากใหแกไขใหถูกตองดวย  และผมขอฝากวาในการแปรญัตติตางๆที่
สำนักกองฝายไดมาช้ีแจง  ไมวาจะเปนงานดานความสะอาด  การปฏิบัติงานอ่ืนๆ  
โครงการไหนเหมาะสมและดีแลวผมก็เห็นชอบ  ในสวนที่อยากใหปรับปรุงแกไขผม
ไดฝากไปแลวตองขอขอบคุณทานประธานสภา  คณะผูบริหาร  เจาหนาที่ทุกทานที่
ใหความรวมมือในการขอแปรญัตติที่ผานมาและขอใหทานใชงบประมาณในป 
2563  บริหารงานใหเปนประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนอยาง
แทจริง  ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ผมขอขอบคุณเจาหนาที่เทศบาล  ผอ.กองฝายและพนักงานทุกฝายที่รวมกันพัฒนา
เทศบาล  แตผมขอฝากวาเวลามีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
บางครั้งจะมีคำพูดที่วาอยาพลาดเพราะมีฝายคานจอง  พอเขาหูผมก็เกิดความไม
สบายใจ  พวกกระผมไมไดจองจับผิด  ถาจะจองพวกผมคงทำทานไปนานแลว  
กองฝายตางๆที่ทำผิดพลาดเราก็คอยหามปราม  อยากใหทานทำงานดวยความ
สบายใจ   ไมมีปญหา  ผมรับรอง 1 ลานเปอรเซ็นตวาจะไมมีการรองเรียนพนักงาน
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เทศบาล  นอกจากจะโยงไปผูบริหารไดก็ไมแน  เพราะฉะน้ันคำที่วามีฝายคาน   
จองจับผิดใหทานสบายใจไดเราไมทำแบบน้ัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันน้ีเปนการ
ประชุมครั้งสำคัญ  เพราะจะไดรวมกันพิจารณางบประมาณ 400 กวาลานบาท  
ผมคิดวานาจะถึงเทศบาลนครก็ยังไมถึงแตก็ถือวาเปนงบประมาณจำนวนไมนอยใน
สภาวะเศรษฐกิจแบบน้ี  ตองขอบคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสนำปญหาพ่ีนอง
ประชาชนมาเสนอตอที่ประชุมสภาเพ่ือรวมกันพิจารณาและหาแนวทางแกไขตอไป  
ขอบคุณหัวหนาสวนการงานและเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความรวมมือในการช้ีแจง  
ถึงแมบางครั้งอาจจะไมเขาใจก็ทวงติงบางเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ
เทศบาลรวมกัน  และในชวงน้ีเปนฤดูฝน  ตอนแรกก็แลง  ขาวและตนไมเหี่ยวเฉา
แตเมื่อมีฝนมาเมล็ดพันธุพืชใชไปแลวก็ไมพอใช  ฝนตกหนักน้ำก็ทวม  จึงขอฝาก
ทานประธานผานไปยังผูที่มีสวนเก่ียวของในเรื่องการจัดผังเมือง  เราทราบหลาย
บาน  หลายชุมชนมีการสรางบานถมที่ขวางทางน้ำ  และทำใหน้ำทวมรอการ
ระบาย  ตอนน้ีน้ำรอการระบายหลายชุมชน  ไมมีทางน้ำที่จะไป  อนาคตหากบาน
ไหนมีการขออนุญาตการกอสรางขอใหดูดวยวาบานสรางทีหลังสูงกวาคนที่สราง
กอนหรือไมเพราะน้ำจะไหลไปบานที่ต่ำกวา  โดยเฉพาะผอ.สำนักการชางก็ตอง
ขอบคุณ  มีอะไรก็ไปขอความชวยเหลือจากทาน  หลายอยางเปนงานบุญกุศลและ
เปนงานของพ่ีนองประชาชนทานก็ใหความชวยเหลืออยางดี  ตองขอบคุณทุกสำนัก
กอง  แตตอไปหากมีการสรางบานอยากใหตรวจสอบพ้ืนที่จริงดวยไมใชเซ็นอนุมัติ
เลยเพราะหากเขาสรางสูงกวาบานที่สรางกอนจะเปนปญหาในอนาคต  และเรื่อง
สุดทายขอฝากวาหลังจากที่ผานฤดูฝนหรือฤดูมรสุมแลวพ่ีนองเราเดือดรอนแนนอน  
อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของดวยวาเราจะ
หาวิธีการอยางไรเพ่ือชวยเหลือเยียวยาพ่ีนองประชาชนของเรา  ทุกวันน้ีเศรษฐกิจ
ไมดี  ขายของไมได  ตลาดเกิดขึ้นหลายแหงแยงกันคาขาย  คนไมไดประกอบธุรกิจ
คงไมทราบวาเขาตองเจอปญหาอะไร  บางคนตองไปกูเงินนอกระบบ  ผมไมอยาก
ไดยินขาววาพ่ีนองชาวกาฬสินธุฆาตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจเหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ  
ขอใหเรงดำเนินการชวยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมี  ขอเชิญ
ทานรองนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
ทุกทาน  ดิฉันดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        
ในฐานะตัวแทนคณะผูบริหารตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเห็นชอบใหตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในสวนของ
ทางคณะผูบริหารไดรับทราบขอเสนอแนะตางๆที่ทานเสนอเขามาในการแปรญัตติ
และจะนำไปหารือกับทานนายกเทศมนตรีอีกครั้งหน่ึง  สวนไหนดีก็จะรับฟงเพ่ือให
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้งหมดไดรับผลประโยชนมากที่สุด  และ
คำแนะนำเก่ียวกับการบริหารงานของคณะผูบริหารที่ยังทำหนาที่ขาดตกบกพรองก็
จะรับขอเสนอแนะไวพิจารณาตอไป  ขอบคุณคะ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมไดดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 2 ประจำป 2561 จนครบทุกระเบียบวาระแลว  ผมตองขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาลสภา
ช่ัวคราว  เจาหนาที่สภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลที่รับฟงการประชุมสภาในครั้งน้ีทุกทานและที่รับฟงผานทางเสียงตามสาย  
ที่ไดทำใหการประชุมในวันน้ีเปนที่เรียบรอย  ผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 
 
 
(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 
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(ลงช่ือ) 
(นายกานต  ฆารไสว) 

กรรมการ 
 
 
(ลงช่ือ) 

(นายอภิชัย น้ำจันทร) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมือ่วันที่           เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 
 

 
(ลงช่ือ) 

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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