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เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายวิทยา ภูโยสาร เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ครบองค์ป ระชุม แล้ ว จึงขอเรีย นเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิ ต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล เรีย นท่ านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ ทุ ก ท่ าน ท่ าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่
1 ประจำปี 2563 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แ จ้งให้
ทุกท่ านทราบแล้ ว ขอเรียนเชิญ ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายวิทยา ภูโยสาร เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้ อ 22 จึ งประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ลงชื่อนายโฆษิต
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่อที่ประชุม เรื่องที่ 1 ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว
49 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2563 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผมอนุญาตครับ
เรื่องที่ 2 ได้รับการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1. นางสาวนทิ ตา พู ล เกษม พนั กงานเทศบาล ตำแหน่ ง นัก วิช าการจัดเก็ บ
รายได้ช ำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารการคลัง ระดับต้น) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2563 2. นางเบญจพร บุ ญ ผง ตำแหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.2
วิ ท ยะฐานะชำนาญ การ โรงเรี ย นวั ด ดอกไม้ สำนั ก งานเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู อันดับ
คศ.2 วิทยะฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
30 มิถุนายน 2563 ยินดีต้อนรับครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการสามั ญ ประจำสภาเทศบาล
ที่ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่ น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็ น กรรมการ นายอภิ ชั ย น้ ำ จั น ทร์ เป็ น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำไว้
อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง ไม่ มีข้อความใดที่ ต้อ งแก้ไขเห็ น ควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่ อไป
ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรอง
จำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านอาคม สำราญเนตร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
- ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร กระทู้
ถามท่านแรก เชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
1. ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะฝืดเคือง ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เมือ งกาฬสิ น ธุ์ได้ ตามเป้ าหมายประมาณการรายรับ ปี 2563 หรือไม่ และเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลางรัฐบาลได้ตามเป้าหมายหรือไม่ คิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด
ของประมาณการรายรั บ 2. ในส่ ว นงานโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (สำนั ก การช่ า ง)
งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทางคณะผู้บริหารได้จัดทำโครงการ
จำนวน 30 โครงการ คิ ด เป็ น เงิน 23,140,000 บาท ทางคณะผู้ บ ริ ห ารได้
ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยกี่โครงการ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ จัดซื้อจัดจ้า งแล้วกี่
โครงการ คิ ด เป็ น กี่ เปอร์ เซนต์ และยั ง ไม่ ได้ ด ำเนิ น การกี่ โ ครงการ คิ ด เป็ น กี่
เปอร์เซนต์ เพราะเหตุใดยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ถามของท่าน
อาคม สำราญเนตร ที่ ได้ ส อบถามเกี่ ย วกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จของประเทศ
ขออนุญาตนำเรียนว่าการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เราไม่สามารถ
จัดเก็บได้ตามประมาณการไว้ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีคำสั่งว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างเขาก็ให้เราจัดเก็บได้เพียง 10 % และเริ่มจัดเก็บในช่วงเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าจะ
ให้ มีการยกเว้น เนื่องจากมีการผ่ อนคลายช่วยเหลื อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ดังนั้น เรื่องการจัดเก็บรายได้ในปีนี้จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนรายละเอียด
เรื่องการจัดเก็บรายได้และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านผอ.สำนักการคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลเป็น
ผู้ตอบรายละเอียดครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการคลังครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาล ขออนุญาตตอบกระทู้ถามท่านอาคม สำราญเนตร
ข้อ 1. ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะฝืดเคือง ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 นั้น การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ตามเป้าหมายประมาณการรายรับปี 2563 หรือไม่ และ
เงิน อุดหนุน จากส่ ว นกลางรัฐ บาลได้ตามเป้าหมายหรือไม่ คิดเป็นอัต ราร้อยละ
เท่าใดของประมาณการรายรั บ ขอตอบว่า การจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ประมาณการรายรั บ ทั้ ง 2 ประเภท ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2563 1.
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ 62,948,557 บาท จัดเก็บรายได้
จำนวน 29,677,449.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.15 % 2. เงินอุดหนุนจาก
รั ฐ บาล ประมาณการรายรั บ จำนวน 231,498,357 บาท ได้ รั บ จำนวน
174,083,424 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 75.20 % 2. ในส่ ว นงานโครงสร้า ง
พื้นฐาน (สำนักการช่าง) งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทางคณะ
ผู้บริหารได้จัดทำโครงการ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นเงิน 23,140,000 บาท
ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยกี่โครงการ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์
จัดซื้อจัดจ้างแล้วกี่โครงการ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ และยังไม่ได้ดำเนินการกี่โครงการ
คิดเป็ น กี่เปอร์เซนต์ เพราะเหตุใดยังไม่ส ามารถดำเนิ นโครงการได้ และมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ขอตอบว่า 1. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 12 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 40 % 2. จัดซื้อจัดจ้างแล้วรอทำสัญญา จำนวน 8 โครงการ รวม
กับที่เบิกจ่ายแล้ว 12 โครงการ รวม 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 % 3.
ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 % เนื่ องจากขณะนี้
ตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับเงินรายรับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รอเงินอุดหนุนจาก
รั ฐ บาล หากมี เงิ น รายรั บ เพี ย งพอในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม - กั น ยายนนี้ ก็ จ ะ
ดำเนินการตามโครงการทันที
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จากการตอบกระทู้ถามของท่านผอ.สำนักการคลัง จะเห็นว่าปีนี้เทศบาล
สามารถจั ดเก็บรายได้เองไม่ถึง 50 % ในส่ว นเงิน อุดหนุน ก็ไม่ได้ตามเป้ าหมาย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของพี่น้องประชาชน หาก
ไม่มีงบประมาณผมเป็นห่ วงว่าโครงการที่ได้จัดทำไปแล้ วในปี 2563 จะตกไป
เพราะไม่มีเงินและอาจจะกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความหวังว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการในปี 2563 ผมขอฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเหล่านั้นได้
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2563 ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒ น์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เราจะรอดู ในช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน ว่าทางรัฐบาลจะถ่ายโอนเงินงบประมาณให้เราได้เท่าไหร่ เรา
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ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ได้ ซึ่งเทศบาลมีเงินฝากที่กองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จำนวน 16 ล้ า นบาท สามารถกู้ เงิน ได้ 100 เท่ า หากช่ ว งเดื อ น
สิ งหาคม - กั น ยายน ยั งมี โครงการของประชาชนที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บ การดำเนิ น การ
เนื่องจากงบประมาณขาดไปผมจะใช้วิธีการกู้เงินมาให้ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิก สภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่
ขอเรี ย นถามท่ า นประธานสภาผ่ า นไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห าร ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1. ตามที่
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ย ประจำปี 2563 ได้ ตั้ ง งบประมาณ ไว้
436,976,914 บาท นั้น ขอสอบถามว่า การบริหารงานที่เกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่าย ได้ดำเนินการตามเป้าหมายตามเทศบัญญัติหรือไม่ ที่ไม่ได้ดำเนินงานกี่
โครงการ และได้ดำเนินการเสร็จกี่โครงการ และได้โอนลด - โอนเพิ่มกี่โครงการ
2. เมื่อเกิดสถานการณ์ โควิด- 19 ขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม
เทศบาลได้ใช้งบประมาณ 1 ล้ านบาทเศษ ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนไปแล้ว 1 รอบ และเมื่อวันที่ 29 , 30 , 31 กรกฎาคม 2563
ทราบว่าเทศบาลได้ใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 3 เขต รวมทั้งสิ้น 2,532 ครอบครัว ใช้เงินส่วนใดของเทศบาล และจัดซื้อ
จัดจ้างทำอย่างไร ชุดละเท่าไหร่ ใช้เงินงบประมาณเท่าไร การดำเนินการทราบว่า
เป็นงบของเทศบาล เหตุใดไม่เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมทุกท่าน ทราบว่ามี
สมาชิกบางท่านเข้าร่วมในการแจกถุงยังชีพครั้งนี้เป็นบางท่าน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒ น์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ถามข้อ 1
เป็นงานที่เกี่ยวกับกองวิชาการฯ ขออนุญาตให้ผอ.กองวิชาการฯเป็นผู้ตอบคำถาม
ข้อ 2 เกี่ยวกับเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่ น้องประชาชน ซึ่งคณะ
ผู้บริหารได้มอบให้ท่านรองรณยุทธเป็นผู้กำกับดูแล ขออนุญาตให้ท่านรองรณยุทธ
เป็นผู้ตอบคำถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.กองวิชาการฯครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ผอ.กองวิชาการฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมจ.ส.อ.สมชาย โสมนั ส นานนท์ ผอ.กองวิ ช าการฯ
ขออนุ ญ าตตอบกระทู้ ถ ามของท่ า นบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ ข้ อ 1 โครงการที่
ดำเนิ น การในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 188 โครงการ ดำเนินการแล้ ว
เสร็จในช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 33 โครงการ เหลืออีก 151 โครงการ ที่จะ
ดำเนินการตลอดปีงบประมาณในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ซึ่งจะสิ้นสุด
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะสอดคล้ องกับคำตอบของผอ.สำนักการคลังที่
ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าเราจะต้ องพิจารณาเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เรา
ในอีก 2 เดือนข้างหน้าว่าจะเข้าตามเป้าหรือไม่ ในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เราตั้ง
รับ ไว้ 231 ล้ านบาท เราจะได้ประมาณ 207 ล้านบาท แต่ ต้องดูในเรื่องการ
จัดสรรภาษีของรัฐบาลที่จะจัดสรรให้แต่ละท้องถิ่น ในส่วนโครงการโอนลด - โอนเพิ่ม
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โครงการที่โอนเพิ่มจะเป็นโครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน
และจะโอนลดในส่วนที่สามารถชะลอการดำเนินการได้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะที่ท่าน
ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการป้องกันแก้ไข
ปั ญ หาโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ขออนุ ญ าตตอบกระทู้ ถามท่ านบุ ญ เส็ ง
วิโรจน์รัตน์ ในส่วนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและขั้นตอนในการรับถุงยังชีพของ
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายจากงบ
กลางประเภทเงิน สำรองจ่าย จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ.
2560 โดยจัดซื้อถุงยังชีพ ชุดละ 373.22 บาท ใช้เงินงบประมาณ 945,000
บาท ส่ ว นเรื่อ งการมอบถุ งยั งชี พ ที่ ท่ านสมาชิ ก สอบถามว่ ามี ขั้ น ตอนการมอบ
อย่ า งไร ขอตอบว่ า ในฐานะที่ ผ มเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ผมได้พิจารณาเห็นว่าการมอบถุงยังชีพเป็นการบริหารงานประจำ
ของฝ่ายบริหาร จึงไม่ได้เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมแต่อย่างใด ต้องขอกราบอภัยท่าน
สมาชิ ก ที่ ไม่ ได้ ม าร่ว ม ณ ที่ นี้ ด้ ว ย ในส่ ว นสมาชิ ก ที่ ม าร่ ว มมอบถุ งยั งชี พ ผมได้
สอบถามท่านสมาชิกแล้วว่าท่านได้รับทราบข่าวสารผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล และท่านได้มาอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขตของท่านที่มา
รับถุงยังชีพในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุก ท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์รัต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ์
ผมต้อ งขอขอบคุณ ที่ หั ว หน้ าส่ ว นการงานได้ ตอบกระทู้ ของกระผม และผมขอ
สอบถามเพิ่ มเติมว่าการที่เราแจกถุงยังชีพ ผมสั งเกตจากประชาชนที่ เขาได้รับ
ถุงยังชีพ ประชาชนเขาบอกว่าเมื่อเอาข้าวสารไปหุงแล้วมันไม่ขาว และบางชุมชน
ก็มีมอดขึ้นและอีกอย่างเขาก็บอกว่าไวไวที่ให้มาก็ตกข้างไม่มีความนิยมในตลาด
ในเมื่อจะแจกแล้วประชาชนเขาบอกว่าควรแจกเป็นเงินจะดีกว่าเพราะเขาจะได้นำ
เงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการกิน อยู่ของเขา ถึงแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยแต่มีความสำคัญ
กว่าที่เราจะแจกของให้เขา และเทศบาลได้มีการแจกข้าวกล่องเขาก็บอกว่าตอน
แรกไม่มีคนมาเอาข้าวกล่องทำให้ข้าวเหลื อจำนวนมากและตอนหลังมีคนมาเอา
เยอะเขาก็บอกว่ามารอนาน ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ไม่คุ้มค่าที่เขาต้องมา
นั่งรอ และเรื่องที่ท่านแจ้งว่ามีสมาชิกบางท่านทราบข่าวก็ได้มาร่วมมอบถุงยังชีพ
และมีบางท่านที่ไม่ทราบข่าวก็ไม่ได้มา ผมอยากบอกว่าถ้ าไม่ได้เชิญก็ไม่อยากมา
เพราะไม่รู้เป็นเงินของคณะผู้บริหารหรือเป็นเงินบริจาค เราไม่ทราบว่าถุงยังชีพ
เป็นของใคร ใครเอามา เขาจึงไม่กล้าร่วมแจกถุงยังชีพด้วย ในเมื่อเป็นเงินของ
เทศบาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือส่วนใหญ่น่าจะมีการบอกกล่าวทางโทรศัพท์
งบประมาณเกือบ 1 ล้านบาท สมาชิกไม่ทราบเลย น่าจะมีการบอกกล่าวกันบ้าง
ถ้าเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินบริจาคผมจะไม่ว่าเลย ถ้ามีการแจกของหรือถุงยังชีพที่
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หรือไม่มาก็เป็นสิทธิของเขาอยากฝากท่านให้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใคร่ ข อเรี ย นถามท่ า นประธานสภาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของคณะผู้ บ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลทุกโรงก็ได้เปิดเทอมมาหลายวันแล้ว ผมอยาก
ถามว่า 1.1 เทศบาลโดยเฉพาะสำนัก การศึกษาได้มี น โยบายแนวทางวิธีก าร
อย่างไรบ้างในการดูแลป้องกันโรคติดต่อโควิดให้แก่ทางโรงเรียนนำไปปฏิบัติกับเด็ก
นั ก เรี ย น 1.2 การเรีย นการสอนมี ปั ญ หาอะไรหรือไม่ 1.3 เด็ ก นั ก เรีย นยั ง
สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบต่างๆของทางโรงเรียนได้ดีหรือไม่ 2. ผม
อยากทราบว่าร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภ ายในบริเวณเทศบาลหลั งเก่าของเทศบาลนั้ น
เมื่อหมดสัญญาเช่าตัวร้านและสิ่งก่อสร้างจะตกเป็นของเทศบาลหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒ น์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ของท่ าน
สิ ทธิภ รณ์ ตุ งคะเตชะ ข้ อ 1. เกี่ยวกับ เรื่อ งโรงเรียน ขออนุ ญ าตให้ ผ อ.สำนั ก
การศึกษาเป็นผู้ตอบคำถาม ข้อ 2. เรื่องร้านกาแฟ ขออนุญาตให้ ผอ.สำนักการคลัง
เป็นผู้ตอบคำถาม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ
ดร.พงษ์ พิมล คำลอย ผอ.สำนั กการศึกษา เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมดร.พงษ์ พิม ล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ขออนุญ าตตอบกระทู้ถาม
ข้อ 1. เทศบาลโดยเฉพาะสำนักการศึกษาได้มีนโยบายแนวทางวิธีการอย่างไรบ้าง
ในการดูแลป้องกันโรคติดต่อโควิดให้แก่ทางโรงเรียนนำไปปฏิบัติกับเด็กนักเรียน
ขอตอบว่า สำนักการศึกษารับนโยบายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดกาฬสินธุ์
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน) มีแนวทางการปฏิบั ติ ดังนี้ 1. คัดกรองวัดไข้ 2. สวม
หน้ากากอนามัย 3. ล้างมือ 4. เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม 5. ทำความ
สะอาด 6. ลดการแออัดในห้องเรียน และมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
เช่น 1. เข้า - ออก ประตูด้านเดียว 2. รับ - ส่ง เด็กที่จุดคัดกรอง ไม่อนุญาต
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3. วัดอุณหภูมิเด็ก
และบุ ค ลากรในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ ทุ ก คน 4. ล้ า งมื อ ที่ อ่ า งล้ า งมื อ ด้ ว ย
แอลกอฮอล์ 5. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รองเท้าเด็กก่อนเข้าอาคารเรียน 6. เด็ก
และบุคลากรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 7. ทุกจุดเว้น
ระยะห่าง 1 เมตร เช่น โต๊ะอาหาร ห้องเรียนรวมถึงที่นอน ห้องน้ำและจุดต่างๆมี
เจลล้ า งมื อ ตั้ งไว้ ทุ ก จุ ด ทุ ก ห้ อ งเรี ย น 9. หากผู้ ป กครองที่ บุ ต รหลานมี อ าการ
เจ็บป่วยให้ติดตามอาการและพบแพทย์พร้อมแจ้งอาการกับทางโรงเรียนและ ศพด.
10. สลับเด็กมาเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นวันคู่และวันคี่ ศพด. แบ่งเป็น
ชายกลุ่มที่ 1 หญิงกลุ่มที่ 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกั น
มีเพี ย งโรงเรียนเทศบาล 2 วัด สว่างคงคาที่ จัด การเรีย นแบบปกติ เนื่ องจากมี
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การสอนมีปัญหาอะไรหรือไม่ ขอตอบว่า การเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีปัญหา 3. เด็กนักเรียนยังสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับ กฎระเบี ย บต่างๆของทางโรงเรียนได้ดีห รือไม่ ขอตอบว่า เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองรับทราบและมีความเข้าใจในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดให้
ทุกโรงเรียนเปิดการเรียนการสอบแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยให้เปิดสถานศึกษาในวันที่ 13 สิงหาคม
ทุ กรู ป แบบ แต่ ยังคงมี ม าตรการต่ างๆอย่ างเข้ ม งวด ซึ่ งโรงเรี ยนของเราทั้ ง 6
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนปกติตั้งแต่วันที่ 13
สิงหาคมทุกโรงเรียน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการคลังครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลังฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลังฯ ขออนุ ญาตตอบกระทู้ถามของ
ท่านสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ ข้อ 2. ผมอยากทราบว่าร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภ ายใน
บริเวณเทศบาลหลังเก่าของเทศบาลนั้น เมื่อหมดสัญญาเช่าตัวร้านและสิ่งก่อสร้าง
จะตกเป็นของเทศบาลหรือไม่ ขอตอบว่า อาคารร้านกาแฟ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ปลูกสร้างบริเวณพื้นที่เทศบาลหลังเก่าบางส่วน เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ์ โดยมีการส่ งมอบ - รับมอบ อาคารร้านกาแฟดังกล่าว เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2563 และปัจจุบันร้านกาแฟนี้ไม่ได้ดำเนินการ สำนักการคลังกำลังส่ง
เรื่องให้นิติกรดำเนินการตรวจสอบและต่อไปจะเปิดประมูลในอัตราค่าเช่าขั้นต่ำ
เดื อ นละ 1,936 บาท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการจั ด หาประโยชน์
ทรัพย์สินได้พิจารณาไว้ในที่ประชุม ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิก สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ ในคำตอบที่ ท่ านทั้ ง 2 ตอบอย่ างละเอี ย ด แต่ บ างครั้ งการ
กระทำตรงข้ามกับคำพูด เพราะผมดูโทรทัศน์ในแต่ละวันเรื่องโควิดไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
แต่ผมเห็นประเทศไทยของเราไม่จริงจัง ผมเห็นประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล
อินเดีย มีผู้ติดเชื้อหลายแสนคนและตายวันละประมาณหนึ่งพันคน ถ้าเป็นประเทศ
ไทยเราจะอยู่ได้ไหม ขนาดเป็นแค่ 10 คน ยังปิดประเทศ ผมเป็นห่วงในเรื่องนี้
และอยากฝากไปยังเทศบาลโดนเฉพาะนักเรียนไม่ค่อยรู้วิธีป้องกันตนเองมากเท่า
ผู้ใหญ่ ผมเป็นห่วงหากมีญาติพี่น้องของเด็กนักเรียนมาจากต่างประเทศ และนำ
เชื้อมาติดในโรงเรียนจะเกิดปัญหา ผมอยากให้เทศบาลใส่ใจดูแลสิ่งของต่างๆ เช่น
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เราต้องมีให้พร้อม ผม
เป็นห่วงเรื่องหน้ากากถึงเราจะคิดว่าโรคนี้ไม่มีแล้วแต่ผมไม่อยากให้ประมาท เรื่อง
หน้ ากากทุกวันนี้ก็ราคาถูกผมอยากให้ ทุกโรงเรียนมีเก็บไว้เยอะๆเพราะบางครั้ง
นักเรียนเขาอาจจะไม่ใส่หรือ ทำหาย บางคนเขาก็ไม่มีเงินซื้อใส่ซ้ำทั้งปี อยากให้
คุณครูดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย ขอบคุณครับ

-10-

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
(5.1) เรื่ อ ง ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั้นรับหลักการ)
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (5.1) เรื่อง ญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั้นรับหลักการ)
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขอเสนอญั ต ติ ร่ า ง
เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั้ น รั บ
หลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ
23 ให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ยประจำปีต่อสภา
เทศบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี บัดนี้ คณะผู้บริห ารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ตามที่สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์กำหนดไว้ โดยได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้
ก่ อ นอื่ น ผมขอแจ้ งให้ ท่ านสมาชิ ก ทุ ก ท่ านทราบว่ า การจั ด ทำร่า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีแรก และเป็นปีที่
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด ทำเทศบั ญ ญั ติ ไ ปขอรั บ งบประมาณจากสำนั ก
งบประมาณโดยตรง การจัดทำเทศบัญญัติในปีนี้จึงแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
รายละเอียดขออนุญาตให้ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ อ่านรายละเอียดพอ
สังเขปให้สมาชิกทุกท่านรับทราบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผอ.กองวิชาการครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ผอ.กองวิชาการฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมจ.ส.อ.สมชาย โสมนัส นานนท์ ผอ.กองวิช าการฯ ขออนุญ าต
อธิบายรายละเอียดว่าเทศบาลได้รับเกียรติจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ซึ่งสำนักงบประมาณเป็นหน่วย
รับ ผิดชอบในการจัดทำพระราชบัญญั ติงบประมาณให้ กับรัฐบาล ผู้อำนวยการ
สำนั ก งบประมาณเคยกำหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยรั บ
งบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณได้กำหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครเป็น
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2561 เป็นกฎหมายในการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล เมื่อกำหนดให้เทศบาล
เมืองและเทศบาลนครเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง รายจ่ายที่จะต้องจ่าย
โดยเฉพาะในแผนส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แผนนี้จะแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
ต่างๆจะแยกออกเป็นด้าน เช่น เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากร เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สังคมและเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการ และในแต่ละด้านจะมีรายการ
ของแต่ละด้าน เช่น ด้านการศึกษา จะมีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
เงินค่ารายหัวของเด็กนักเรียน เป็นต้น ซึ่งจะต้องปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สภาเห็นชอบในหลักการและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวาระ
ที่ 2 ขั้น ตอนการแปรญั ตติฯ โดยสำนักงบประมาณให้ เราเริ่มเตรียมการจัดทำ
งบประมาณตั้ ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม 2562 เป็ น ต้ น มา และให้ เราจั ด ทำคำขอ
งบประมาณลงในระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเรียกว่าระบบ e-Budgeting ผ่านไปที่กระทรวงมหาดไทย
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคำขอให้กับสำนักงบประมาณให้
เสร็จ สิ้น ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพราะฉะนั้นเราได้เตรียมการจัดทำ
งบประมาณตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และได้มีการซักซ้อมแนวทางกับทุกสำนัก/
กองฝ่ า ย ให้ จั ด ทำคำขอลงในระบบให้ ทั น ภายในวั น ที่ 24 มกราคม 2563
ที่ผ่านมา หากหน่วยงานไหนทำไม่ทันระบบก็จะปิดและไม่สามารถคีย์ข้อ มูลลงใน
ระบบได้ เทศบาลฯได้จัดทำคำของบประมาณในระบบผ่านไปที่กระทรวงมหาดไทย
และส่งต่อไปที่สำนักงบประมาณในวันที่ 24 มกราคม 2563 ด้วยวงเงินทั้งสิ้น
1,200 กว่ า ล้ า นบาท จากนั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องสำนั ก งบประมาณที่ จ ะยกร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรในห้วงเดือนมิถุนายน
ที่ผ่ านมา เมื่อสภารับ หลั กการในร่างพระราชบัญ ญั ติงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรา 33 ของรั ฐ บาลเป็ น
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 292 แห่ง เป็นแผนส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับ การ
พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณในร่างเทศบั ญ ญั ติ นี้ งบประมาณ 229 ล้ านบาท
ในเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่อมาสำนักงบประมาณได้ให้โอกาส
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทำคำขอเพิ่มเติมหากยังมีข้อมู ลที่ ตกหล่ น และ
เทศบาลได้ ข อแปรญั ต ติ เ ข้ า ไปในวงเงิ น 11 ล้ า นบาท ซึ่ ง ปรากฏในร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ในส่วนรายได้
จั ดเก็ บ เองและภาษี จัดสรร ในร่างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณของรัฐ บาลเขา
เรียกว่าเงินนอกงบประมาณเราได้ตั้งรับไว้แล้ว เมื่อเราเสนอและมีปรากฏในร่าง
พระราชบัญญัติ งบประมาณของรัฐบาลแล้ว ในขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้ ก ำหนดให้ ท้ อ งถิ่ น เข้ า ไปชี้ แ จงต่ อ
คณะกรรมาธิก ารร่างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณของรัฐ บาล ซึ่ งกลุ่ ม จังหวั ด
ร้อยแก่น สารสิ นธุ์ได้ไปชี้แจงในระบบคอนเฟอเรนซ์ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่า น
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลและกระผมได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมาธิการฯ
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ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
ในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 ณ อาคารรั ฐ สภา และจะต้ อ งเข้ า ไปชี้ แ จงต่ อ
คณะกรรมาธิการของวุฒิ สภาซึ่งกำหนดให้เราเข้าไปชี้แจงในวันที่ 28 สิงหาคม
2563 และวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเราจะได้ไปชี้แจงวัน
ไหน นี่คือสรุปความแตกต่างของรูปแบบการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ
2564 ที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จะได้เสนอร่างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จึ ง ขอชี้ แ จงให้ ท่ า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 76,321,652.03 บาท 1.1.2 เงิน
สะสม 154,015,081.90 บาท 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 33,747,700.01
บาท 1.2. เงินกู้คงค้าง 28,374,614.47 บาท 2. การบริหารงบประมาณใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (1) รายรับ จริง
ทั้ ง สิ้ น 265,187,566.05 บ า ท ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ม ว ด ภ า ษี อ า ก ร
5,924,594.31 บาท ห ม ว ด ค่ าธ รรม เนี ย ม ค่ าป รั บ แ ล ะ ใบ อ นุ ญ าต
9,255,036.90 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,900,176.99 บาท หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด 6,457,021.00 บาท หมวดรายได้จากทุน 3,455.00 บาท
ห ม วด ภ าษี จั ด ส รร 93,102,601.85 บ าท ห ม ว ด เงิ น อุ ด ห นุ น ทั่ วไป
145,544,680.00 บาท (2) เงินอุดหนุน ที่รัฐ บาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์
21,551,530.51 บาท (3) รายจ่ายจริง จำนวน 263,643,700.39 บาท
ประกอบด้วย งบกลาง 40,776,013.73 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
ค่าจ้ างประจำและค่ าจ้างชั่ ว คราว) 129,208,686.28 บาท งบดำเนิ น งาน
(ห ม ว ด ค่ า ต อ บ แ ท น ใช้ ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ าส า ธ าร ณู ป โภ ค )
78,636,935.91 บาท งบลงทุ น (หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง)
7,220,364.00 บาท งบเงิน อุ ดหนุ น (หมวดเงิน อุ ดหนุ น ) 7,791,456.47
บาท งบรายจ่ายอื่น 10,244.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,082,497.15 บ า ท 3. ง บ เฉ พ า ะ ก า ร
ประเภทกิ จ การสถานธนานุ บ าล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วั น ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2563 รายรั บ จริ ง จำนวน 8,138,602.88 บาท รายจ่ า ยจริ ง
จ ำ น ว น 3,400,728.88 บ า ท กู้ เงิ น จ า ก ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น จ ำ น ว น
76,000,000 บาท กำไรสุทธิ จำนวน 5,733,919.55 บาท เงินฝากธนาคาร
ทั้ ง สิ้ น ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 จำนวน 9,583.04 บาท ทรั พ ย์ จ ำนำ
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
เมื อ งก าฬ สิ น ธุ์ อ ำเภ อ เมื อ ง จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์ ด้ าน บ ริ ห ารทั่ ว ไป
81,157,675 บาท แผนงานบริหารทั่วไป 66,929,815 บาท แผนงานการ
รั ก ษาความสงบภายใน 14,227,860 บาท ด้ า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
245,887,793 แยกเป็ น แผนงานการศึกษา 167,108,489 บาท แผนงาน
สาธารณสุข 17,810,660 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน 46,934,504 บาท แผนงานสร้างความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน
8,921,140 แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนั น ทนาการ 4,943,000 บาท
ด้ า นการเศรษฐกิ จ 32,256,800 บาท แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
32,256,800 บาท ด้ า นการดำเนิ น การอื่ น 80,490,279 บาท แผนงานงบ
กลาง 80,490,279 บาท งบประมาณรายจ่ ายทั้ ง สิ้ น 439,792,547 บาท
เทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 อาศั ย อำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็ นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
ตุล าคม 2563 เป็น ต้น ไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท ข้อ 4 งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป 81,157,675 บาท งานบริหารทั่วไป 66,929,815
บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,227,860 บาท ด้านบริการชุมชน
และสั ง คม 245,887,793 บาท แผนงานการศึ ก ษา 167,108,489 บาท
แผนงานสาธารณสุข 17,810,660 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,000
บาท แผนงานเคหะและชุมชน 46,934,504 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชน 8,921,140 บาท แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
4,943,000 บาท ด้านการเศรษฐกิจ 32,256,800 บาท แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 32,256,800 บาท ด้านการดำเนินการอื่น 80,490,279 บาท
แ ผ น ง า น ง บ ก ล า ง 80,490,279 บ า ท ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ทั้ ง สิ้ น
439,792,547 บาท ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้
เป็ น จำนวนรวมทั้ ง สิ้ น 14,942,400 บาท งบกลาง 3,572,500 บาท งบ
บุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 2,000,000 บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
1,806,000 บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่าย
อื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 7,563,900 บาท งบเงิน อุดหนุน (หมวดเงิน อุดหนุน )
-ไม่ม-ี รวมรายจ่าย 14,942,400 บาท ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ปฏิบั ติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิ ก

-14จ่ายเงินของเทศบาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้
เป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศ ณ วั น ที่ (ลงนาม) (นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม )
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ อนุมัติ / เห็นชอบ ทั้งหมดคือ สรุปร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในการจัดทำ
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
ท่านปลั ดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่ งบประมาณได้จัดทำแผนดำเนิน งานการ
จั ด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แจ้งให้ หั ว หน้ าส่ ว นการงานจัด ทำ
ประมาณการรายรั บ ประมาณการรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ 2564
รวบรวมส่งกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และได้
พิ จ ารณ าประมาณ การรายรั บ -รายจ่ า ย ก่ อ นที่ จ ะนำเสนอคณ ะผู้ บ ริ ห าร
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะพิจารณาจากร่างเทศบัญญัติที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ
นำเสนอโดยประมาณการรายรับ จะพิจารณาประมาณการใกล้เคียงกับประมาณ
การรายรับปี 2562 และวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่
30 มิ ถุ น ายน 2563 และหนั งสื อ ที่ กส 0023.4/ว4563 ลงวั น ที่ 13
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้น 439,792,547 บาท แยกเป็น ประมาณจากรายได้ที่จัดเก็บเอง (หมวด
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาตต่างๆ หมวดค่าสาธารณูปโภค และ
การพาณิชย์ หมวดเบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน) รวม 58,659,900 บาท
ประมาณการรายได้ที่ รัฐ บาลจัดเก็ บ แล้ ว จัด สรรให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
(ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ, ภาษี ร ถยนต์ แ ละล้ อ เลื่ อ น,ภาษี ส รรพสามิ ต , ค่ า ภาคหลวงแร่ , ค่ า
ปิโตรเลียม, ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน) รวม 140,386,847 บาท
ประมาณการรับจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณี เป็ นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง รวม 240,745,800 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไป 221,831,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 18,914,000
บาท รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 439,792,547 บาท ป ร ะ ม า ณ ก า ร
รายจ่ายทั้งสิ้น 439,792,547 บาท แยกเป็นงบกลาง 80,490,279 บาท
งบบุ ค ลากร (หมวดเงิน เดื อนค่าจ้ างประจำ, ค่าจ้างชั่ว คราว) 199,182,114
บาท งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค)
106,383,640 บาท งบลงทุ น (หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง)
37,295,514 บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 1,000 บาท งบเงิน
อุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 16,440,000 บาท ประมาณรายรายจ่ายตาม
แผนงาน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 66,929,815 บาท 2. แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน รวม 14,227,860 บาท 3. แผนงานการศึกษา รวม
167,108,489 บาท 4. แผนงานสาธารณสุข รวม 17,810,660 บาท
5. แผนงานสั งคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท 6. แผนงานเคหะและ
ชุมชน รวม 46,934,504 บาท 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม 8,921,140 บาท 8. แผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
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32,256,800 บาท 10. แผนงานงบกลาง รวม 80,490,279 บาท
ประมาณการรายจ่ายแยกตามสำนัก/กอง ดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล ยอดรวม
1 3 2 ,3 0 6 ,8 5 4 บ าท แผน งาน งบ กลาง (ห น้ า 9 7 - 1 0 0 ) ตั้ ง ไว้
80,490,279 บาท แยกเป็น งานงบกลาง ตั้งไว้ 49,299,900 บาท เพื่อ
1) ชำระหนี้ เงิน ต้ น 1 รายการ เป็ น เงิน 650,000 บาท 2) ชำระหนี้
ดอกเบี้ ย 6 รายการ เป็ น เงิ น 612,300 บาท 3) เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม 2,920,000 บาท 4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 7 รายการ เป็น
เงิน 43,917,600 บาท โดยในส่ วนนี้ จะมี เงิน ค่าใช้จ่ายในการให้ บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 2,800,000
บาท และเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ HIV จำนวน
38,997,600 บาท 5) เงินสำรองจ่าย 1,200,000 บาท งานบำเหน็ จ
บำนาญ ตั้ งไว้ 31,190,379 บาท เพื่ อ จ่ายเป็ น เงิน สมทบกองทุ น บำเหน็ จ
บำนาญ เงินจ่ายเหลือค่าครองชีพฯ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินบำเหน็จราย
เดื อ นลู ก จ้ างประจำ เงิน ช่ ว ยเหลื อ พิ เศษข้ าราชการบำนาญที่ ถึ งแก่ ก รรม เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ซึ่งมีรายการที่เ พิ่มเข้ามา คือ เงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการถ่ายโอน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่าย
โอน และเงิน บำเหน็จบำนาญข้าราชการครูเทศบาล 24,330,800 บาท 1.
สำนักปลัดเทศบาล ยอดรวม 51,816,575 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป (หน้า 101 - 108) รวม 37,663,715 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 20,813,615 บาท
แยกเป็ น เงิน เดือ นฝ่ ายการเมื อง 6,154,560 บาท เงิน เดื อ นฝ่ ายประจำ
14,659 ,055 บาท งบดำเนิ น การ (ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยวั ส ดุ แ ละค่ า
สาธารณูปโภค) 16,507,000 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 243,100 บาท (โดยมีครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบอุดหนุน (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัด
กาฬสิ นธุ์) 100,000 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หน้า120 - 123) 13,467,060 บาท
แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 10,302,060
บาท งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค)
3,165,000 บาท งานเทศกิ จ (หน้ า 125) 152,400 บาท แยกเป็ น
งบดำเนิ น การ 120,000 บาท งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่ อ สร้ าง) 32,400 บาท (โดยมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ย
พลเรื อ นและระงับ อั ค คี ภั ย (หน้ า127 - 128) 533,400 บาท แยกเป็ น
งบดำเนิ น การ (หมวดค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ หมวดสาธารณู ป โภค)
160,000 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 373,400
บาท (โดยมีครุภัณ ฑ์สำนักงาน ครุภัณ ฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ร ถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 )
2. กองวิชาการและแผนงาน ยอดรวม 11,591,300 บาท แผนงานบริหารงาน

-16ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (หน้า 109 - 114 ) รวม 1,479,040 บาท แยก
เป็ น งบดำเนิ น การ (ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ค่ า สาธารณู ป โภค) รวม
1,371,040 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 108,000 บาท
(ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั กงานและครุภัณ ฑ์ ไฟฟ้ าและวิท ยุ) งานวางแผนสถิติ และวิช าการ
(หน้า111 - 114 ) รวม 10,037,260 บาท งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้าง
ประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 8,187,260 บาท งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค) 1,850,000 บาท แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หน้า 124)
รวม 25,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) 25,000 บาท งานเทศกิจ (หน้า 126) รวม 50,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 50,000 บาท
(เป็น โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายให้ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์) 3. สำนักการคลัง ยอดรวม 17,749,800 บาท แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง (หน้า 115 - 119) รวม 17,749,800 บาท
แยกเป็ น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจำ ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว)
13,240,500 บาท งบดำเนิ น การ (ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ค่ า
สาธารณู ปโภค) 4,416,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 1,000 บาท งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 92,300 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
สำรวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 4. ส ำ นั ก ก า ร ศึ ก ษ า
ยอดรวม 172,051,489 บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา (หน้ า 129 - 135) รวม 25,123,060 บาท แยกเป็ น งบ
บุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่ าจ้างชั่วคราว) 12,560,960 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 11,906,200
บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 655,900 บาท (ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์กีฬาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ในการซื้ อ เครื่ อ งโปรเจคเตอร์ จอ เครื่ อ งเสี ย ง สำหรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องดี เมื อ ง
กาฬสินธุ์) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (หน้า 136 - 149) รวม
125,570,107 บาท แยกเป็ น งบบุ ค ลากร (หมวดเงิน เดื อ น ค่ า จ้ างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว) รวม 63,069,657 บาท (เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานครูถ่ายโอน) งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) รวม 35,248,300 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจ จัยพื้นฐาน
สำหรับ นักเรียนยากจน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาหารเสริม (นม)) งบลงทุน (ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 13,052,150 บาท (โดยมีครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โรงงาน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
มี 1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้ องเรียน งบประมาณ
6,098,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก งบประมาณ
3,120,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ งบประมาณ

-17668,000 บาท 4. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ งบประมาณ
528,000 บาท 5. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 700,000 บาท 6. โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมหลังคาเวทีอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑ กุดยางสามัคคี งบประมาณ 300,000 บาท 7. โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
อาคารสถานที่ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ
งบประมาณ 100,000 บาท 8. โครงการซ่ อ มแซมพื้ น อาคารอเนกประสงค์
โรงเรี ย นเทศบาล ๕ ดงปอ งบประมาณ 223,000 บาท งบเงิ น อุ ด หนุ น
14,200,000 บาท (อาหารกลางวัน) งานระดับมัธยมศึกษา (หน้า 150 154) รวม 14,049,680 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 11,925,280 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ด้านการศึกษา งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
1,371,600 บาท (โครงการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายการบริห ารสถานศึ กษา ค่ า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 752,800 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมี
โครงการปรั บ ปรุ ง สนามวอลเล่ ย์ บ อล โรงเรี ย นเทศบาล ๒ วั ด สว่ า งคงคา
งบประมาณ 667,800 บาท) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (หน้า 155 - 157)
รวม 2,365,642 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว) 1,515,642 บาท งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค) 850,000 บาท (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห าร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับศาสนา
วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ (หน้ า 190) รวม 400,000 บาท แยกเป็ น
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 250,000 บาท
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัด
กาฬสินธุ์และอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมละ 50,000 บาท )
เป็นเงิน 150,000 บาท งานกีฬาและนันทนาการ (หน้า 191 - 193) รวม
2,603,000 บาท แยกเป็ น งบบุคลากร (หมวดเงิน เดือน ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว) 1,116,000 บาท งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค) 987,000 บาท งบลงทุน 500,000 บาท ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬา 500,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 194) รวม 1,940,000 บาท
แยกเป็ น งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) งาน
ประเพณี 5. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยอดรวม 4 3 ,8 8 2 ,5 0 4
บาท แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (หน้า 158
- 160) รวม 8,242,040 บาท แยกเป็ น งบบุ คลากร (หมวดเงินเดือ น
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 5,977,140 บาท งบดำเนิน การ (ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 2,254,000 บาท งบลงทุน จะมีครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ซื้อเครื่องตัดหญ้า 10,900 บาท งานบริการสาธารณสุขและ
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บุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 3,981,180 บาท
งบดำเนิ น การ (ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าสาธารณู ปโภค) 1,163,100
บาท งบเงินอุดหนุน 720,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (หน้า 166 167) รวม 3,704,340 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 3,674,340 บาท ในส่วนนี้จะมีเงินเดือนพนักงานถ่าย
โอนเพิ่มเข้ามา งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
(หน้า 175 - 180) รวม 26,071,844 บาท แยกเป็ น งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 16,733,340 บาท งบดำเนินการ
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 8,673,000 บาท งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 665,504 บาท (โดยครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ซื้อเครื่องไล่นก 500,000 บาท) 6. สำนัก
การช่าง ยอดรวม 53,119,460 บาท แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน
(หน้า 169 - 172) รวม 18,765,260 บาท แยกเป็น งานบุคลากร (หมวด
เงิน เดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 9,382,560 บาท งบดำเนินการ
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 8,225,000 บาท งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 157,700 บาท (ครุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง ครุ ภั ณ ฑ์
โฆษณาและเผยแพร่) งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท (อุดหนุนไฟฟ้าและ
ประปา) งานสวนสาธารณะ (หน้ า 173) รวม 297,400 บาท แยกเป็ น
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 200,000 บาท
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 97,400 บาท (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว) งานบำบัดน้ำเสีย (หน้า 174) รวม 1 ,8 0 0 ,0 0 0 บ า ท แ ย ก เป็ น
งบดำเนิ น การ (ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าสาธารณู ปโภค) 1,800,000
บาท เป็นค่าโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (หน้า196 - 198) รวม 12,066,240 บาท แยกเป็น งบ
บุ ค ลากร (หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจำ ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว) 10,768,040
บาท งบดำเนิ น การ (ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ค่ า สาธารณู ปโภค)
1,121,400 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 176,800 บาท
(ครุ ภัณ ฑ์ ส ำนั กงานและครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์) งานก่ อสร้างโครงสร้างพื้ น ฐาน
(หน้า 199 - 202) รวม 20,190,560 บาท แยกเป็น งบลงทุน (ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 20,190,560 บาท แยกเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1. ค่าปรับปรุงรถแม็คโฮ งบประมาณ 436,560 บาท หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 19,754,000 บาท มีโครงการ 16 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการ
ปรับปรุงทางเท้าเมืองเก่ากาฬสินธุ์ (รอบวัดกลาง) งบประมาณ 8,500,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ำ ค.ส.ล. รูป ตัว ยู ซอยพั ฒ นโพธิ์ ชุมชนดงปอ
งบประมาณ 462,500 บาท 3.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเกาะแก้ว
ฝั่งขวามือ ชุมชนดงปอ งบประมาณ 3,080,000 บาท 4.โครงการก่อสร้างราง
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1,470,000 บาท 5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนอภัย-สงเปลือย
(ซอยแยกทางเข้าโลตัส) งบประมาณ 230,400 บาท 6. โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สายแขวงการทาง (ข้างโรงสีบุญสมดุล) ชุมชน
วัดป่ าทุ่ งศรีเมือ ง งบประมาณ 1,350,000 บาท 7.โครงการก่ อ สร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอยอ่อนณะนัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒ นา งบประมาณ 1,679,000
บาท 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 9 ชุมชน
สุ ข สบายใจ งบประมาณ 232,500 บาท 9.โครงการก่ อสร้างรางระบายน้ ำ
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 13 ชุมชนสุขสบายใจ งบประมาณ 270,000
บาท 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนคุ้มห้วย งบประมาณ 400,000 บาท 11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหลังอีซูซุ ชุมชนกุ ดยางสามัคคี งบประมาณ 377,500 บาท
12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบักโจ้ ชุมชนกุดยางสามัคคี งบประมาณ
205,800 บาท 13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหลังวัด
สว่างคงคา ต่อ จากโครงการเดิม งบประมาณ 115,000 บาท 14.โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายเหงี่ยม ชุมชนโพธิ์ไทร งบประมาณ 144,000
บาท 15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
ศิวกร งบประมาณ 237,300 บาท 16.โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนประดิษฐ์ ชุมชนหนองลิ้นจี่ งบประมาณ 1,000,000 บาท 7. กอง
สวัสดิการสังคม รวม 9,091,140 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า181 - 184) รวม
7,101,140 บาท แยกเป็น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าง
ชั่วคราว) 5,934,540 บาท งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณู ป โภค) 980,000 บาท งบลงทุ น (ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง)
186,600 บาท (จะมีครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า185 - 189) รวม 1,820,000 บาท
งบดำเนิ น การ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณู ปโภค) 1,720,000
บาท เป็นงบเงินอุดหนุน (อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนที่
ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 50,000 บาท) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (หน้า 168) รวม 170,000 บาท แยกเป็น งบเงินอุดหนุนสมาคม
ผู้สูงอายุ สมาคมคนตาบอดและอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
8. สถานธนานุบาล (หน้า208 - 218) ประมาณการรายรับ 19,802,000 บาท
แยกเป็ น ประเภทรายรับ จากหมวดรายได้ รวม 12,302,000 บาท เป็ น
ประมาณการรายรับจากดอกเบี้ ย รับจำนำ 10,800,000 บาท ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร 1,000 บาท กำไรจากการจำหน่ ายทรัพ ย์ห ลุ ด 1,500,000
บาท และรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000 บาท ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ
รวม 7,500,000 บาท เป็นประมาณการรายรับจาก บำเหน็จรางวัล 20 %
1,500,000 บาท เงิน อุดหนุนเทศบาล 30 % 2,250,000 บาท และเงิน
สมทบทุนดำเนินการ 50 % 3,750,000 บาท ประมาณการรายจ่าย รวม
14,942,400 บาท แยกเป็น แผนงานงบกลาง รวม 3,572,500 บาท
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ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,300,000 บาท ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผู กพัน รวม 222,500 บาท ประเภทเงินสำรองจ่าย 50,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์ รวม 3,806,000 บาท แยกเป็น งานกิจการสถานธนานุบาล
รวม 3,806,000 บาท แยกเป็ น งบบุ ค ลากร รวม 2,000,000 บาท
งบดำเนิ น การ รวม 1,806,000 บาท งบรายจ่ายอื่น รวม 7,563,900
บาท สรุป ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 436,976,914 บาท ปีงบประมาณ
2564 ตั้ ง ไว้ 439,792,547 บาท สถานธนานุ บ าล ปี 2563 ตั้ ง ไว้
16,036,921 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 14,942,400 บาท งบลงทุน (หมวดค่า
ครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง) ปี งบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 32,165,300
บาท ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 37,295,514 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
15.94 % ที่ได้นำเรียนต่อสภาเทศบาลเพื่อรับความเห็นชอบต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว
ผมขอหารือต่อที่ประชุมว่าเราจะอภิปรายครั้งเดียวจบหรืออภิปรายทีละสำนัก/กอง
ครั บ เมื่อ ท่านสมาชิ กเห็ น ชอบให้ อภิ ป รายทีล ะสำนั ก/กอง ผมขอเริ่ม ที่ ส ำนั ก
ปลัดเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนที่จะอภิปราย ผมอยากเรียนให้ท่านประธานได้
ทราบว่า ตามเทศบัญ ญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ผมขอสอบถามว่าถูกต้อง
หรื อ ไม่ ผมขอตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งการใช้ ง บประมาณปี 2563 ที่ ผ่ า นมาเงิ น
งบประมาณจะไม่ ต รงกั น ตามประกาศเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ฉบั บ ที่
271/2562 มีทั้งหมด 232 หน้า เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบัญญั ติ
งบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ยอดรวมทั้ ง สิ้ น
439,976,914 บาท ทำไมเทศบั ญ ญั ติในปี งบประมาณ 2563 ไม่ ต รงกั บ
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณที่ ร่ า งไว้ ในประกาศท่ า นใช้ ง บประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
453,013,835 บาท ผมจึงมาดูว่าในปี 2562 ใช้ตัวไหนมาบวกถึงได้ยอดนี้
ตามที่ดูผมเห็นเอาเทศบัญญัติงบประมาณบวกด้วยงบประมาณของสถานธนานุบาล
ซึ่ ง ปี 2562 ตรง แต่ ปี 2563 ไม่ ต รง ผมจึ ง เอาสถานธนานุ บ าล อี ก
16,036,921 บาท มารวมดูแต่ปรากฎว่ารวมแล้วได้ 455,013,835 บาท
ตัวอื่นตรงแต่งบประมาณที่ท่านประกาศไว้ ตกไปประมาณ 2 ล้านบาท ผมจึงขอ
สอบถามท่านประธานว่าเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ ประจำปี 2563 จะสมบู รณ์
หรื อ ไม่ ในเมื่ อ งบประมาณหายไป 2 ล้ า นบาท เราจะแก้ ไขอย่ า งไร ท่ า น
นายกเทศมนตรีก็ไม่ได้เซ็นต์ประกาศแต่ให้รองนายกเทศมนตรีเซ็นต์ประกาศแทน
ขอให้ ท่ านดู ที่ แ ผ่ น แรก ท่ านรองนายกเทศมนตรี ท่ านมานิ ต ไชยศิ ว ามงคล
ประกาศเมื่ อ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 ผมขอเรีย นท่ านประธานสภาก่ อ นว่ า
ปี งบประมาณ 2563 ไม่ ถูก ต้องเราจะทำอย่างไร มี วิธีการแก้ไขอย่างไร เรา
ประกาศใช้งบประมาณไปแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับ
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นายโฆษิ ต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล ท่ านบุ ญ เส็ งครั บ ท่ า นจะอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ร่า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้แก้ไขเทศบัญญัติปี 2563 ก่อนได้หรือไม่ครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คงไม่แก้ไขครับ เมื่อท่านสอบถามมาทางฝ่ายบริหารเขาจะไป
ตรวจสอบซึ่งเป็ น เรื่อ งของเทศบั ญ ญั ติ ป ระจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หาก
ผิดพลาดประการใดทางฝ่ ายบริห ารจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ในวันนี้เรา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านอภิปรายในส่วนนี้
ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออภิปรายต่อครับ สำหรับเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2564
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ผมขอ
ประท้ ว งครั บ ในวั น นี้ เราพิ จ ารณาญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อสักครู่ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับ
เทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งท่านได้ตั้ง ข้อสังเกตว่า
อาจจะไม่ถูกต้อง ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็จะทำ
หน้าที่ในการอภิปรายแต่ละกองฝ่ายอยู่แล้ว แต่เมื่อสักครู่ เป็นการสอบถามท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเท่านั้นครับ ขอความกรุณาท่านประธานกรุณาให้
ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงถึงความถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุ ล ประธานสภาเทศบาล ผมไม่ได้ปฏิเสธ แต่ผมบอกว่าให้ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบดูว่า
ผิดพลาดตามที่ ท่านบุญ เส็ งได้ส อบถามหรือไม่ และอาจจะมาชี้แจงในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ก็ได้ แต่ในวันนี้เรามาพิจารณาร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอให้พิจารณาปี 2564 ไปก่ อน ส่วนที่ท่านบุญเส็งมีข้อข้องใจในความ
ผิดพลาดต้องให้ฝ่ายบริหารเขาไปตรวจสอบในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563
และมาชี้แจงในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ก็ได้ หากจะให้ไปตรวจสอบวันนี้และตอบ
ข้ อ ซั ก ถามตอนนี้ ผ มเกรงว่ าจะได้ ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นครั บ ขอเชิ ญ ท่ า นบุ ญ เส็ ง
อภิปรายต่อครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล นั่นคือคำตอบที่ผมอยากได้จากท่าน แต่เมื่อสักครู่ท่านบอก
ว่าให้ท่านผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งเราพิจารณางบประมาณก็น่าจะได้ตรวจสอบใน
เรื่องนี้ ในส่ ว นร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงและจ.ส.อ.สมชายได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ท่านบอก
ว่ า จะได้ ไ ปชี้ แ จงงบประมาณต่ อ สำนั ก งบประมาณอี ก 2 - 3 ครั้ ง ผมจึ ง มี
แนวความคิ ด ว่ า เป็ น การดี ที่ ง บประมาณปี 2564 ส่ ว นใหญ่ เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น
ตามที่จ.ส.อ.สมชายได้ชี้แจง เมื่อผมดูรายละเอียดสำนักปลัดเทศบาล หน้า 99 ปีนี้
เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ ผมจึงมีแนวนโยบายที่จะอภิปรายให้น้อ ยลงและอภิปรายใน
หั ว ข้ อ ที่ ส ำคั ญ ตามที่ ผ มสั ง เกตเรื่ อ งแรก เงิ น สำรองจ่ า ย ปี ที่ แ ล้ ว ตั้ ง ไว้
1,800,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ตัดให้น้อยลงก็เป็นสิ่งที่ดี ผมตั้ง
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300,000 บาท ปี 2563 ตั้งไว้ 800,000 บาท ในปี 2564 ผมอยากให้
พัฒ นาเรื่องกล้ องวงจรปิด เงิน 300,000 บาท ที่ตั้งไว้ เราใช้ในการจัด ป้าย
จราจรและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลไม่ควรตั้งงบประมาณน้อยเกินไป ผมขอ
เปรียบเทียบหน้า 99 ข้อ 4.7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563 ตั้งไว้ 5,162 ราย
ปี 2564 ตั้งไว้ 3,895 รายต่างกัน 1,267 ราย ลงลดเยอะมาก ผู้พิการ ตั้งไว้
1,247 ราย ปี 2564 ตั้ งไว้ 894 ราย ต่ างกัน 353 ราย ผู้ ติ ดเชื้อ HIV ปี
2563 ตั้งไว้ 68 ราย ปี 2564 36 ราย ต่างกัน 32 ราย ทำไมจำนวนถึงลดลง
เขาตายหรือครับ เงินอุดหนุน ปี 2563 ตั้งไว้ 53,498,400 บาท ปี 2564
ตั้งไว้ 38,997,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทำไมงบประมาณถึง
แตกต่างกันมากขนาดนี้ ผมสงสัยว่างบประมาณส่วนนี้น่าจะเป็นของกองสวัสดิการฯ
แต่ ท ำไมมาอยู่ ที่ ส ำนั ก ปลั ด เทศบาล ต่ อ ไปงานรั ก ษาความสงบภายใน
ค่ า ตอบแทน อปพร. ค่ า ป่ ว ยการชดเชยการทำงานหรื อ เวลาที่ เสี ย ไป ตั้ ง ไว้
1,600,000 บาท แต่รายละเอียดไม่ได้ระบุว่าใช้ในกิจการของ อปพร. แต่ก่อน
จะระบุ ว่ า เป็ น ค่ า สายตรวจจั ก รยาน ซื้ อ จั ก รยานก็ ไม่ ได้ ร ะบุ ล งคำนำหน้ า ว่ า
โครงการสายตรวจจักรยานเพื่ อจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร. เข้าเวรยามตั้งแต่เวลา
เท่ าไหร่ ถึ งเท่ าไหร่ แต่ ทุ ก วั น นี้ เป็ น ค่ าป่ ว ยการและชดเชยเวลาที่ เสี ย ไปให้ กั บ
อปพร. ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าผมได้ทราบข่าวว่า
การจ่ายค่าชดเชยค่าป่วยการไม่เป็นธรรม บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อย ทั้งๆที่
ก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีที่แล้วลงตัว อยากสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารให้สอบสวนข้อเท็จจริงให้ละเอียดกว่านี้ งานเทศกิจ หน้า 125 ข้อ 1.1
โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชนคืนถนนให้สังคม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
ปี 2563 ตั้งไว้ 40,000 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งงบประมาณ
ลดลงเงินส่วนนี้จะเอาไปทำอะไรได้ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย หน้า 127 ข้อ
1.1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษา
ดูงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท ท่านตั้งไว้ 12 รุ่น ปีที่แล้วตั้งไว้ 2 แสนบาท แต่มี
คนไปบอก อปพร. ว่า สท.เส็งเค็ง ตัดงบประมาณลงแล้วปีนี้ใครตัดงบประมาณลง
อปพร.เขามาถามผม ผมก็ บ อกว่ า ผมไม่ เ คยตั ด ปี นี้ ท ำไมถึ ง ตั ด เหลื อ แค่
100,000 บาท หน้า 128 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ข้อ 1. ค่าซื้อ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง จำนวน 27,000 บาท
ซื้อให้ใคร ซื้อให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือครับ 2. ซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว 1
เครื่ อ ง จำนวน 14,000 บาท 2 รายการนี้ เอาไปใช้ ที่ ไหน ไม่ จ ำเป็ น ครั บ
เพราะหน่วยเคลื่อนที่เราไปรับเขาแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลให้รวดเร็วทันใจแค่นั้น
ทำไมต้องไปซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ
ถ้าซื้อต้องซื้อเครื่องที่สวมเข้าไปแล้วเคลื่อนที่ได้ถึงจะถูกต้อง และงบประมาณนี้
ต้องไปตั้งที่สำนักการสาธารณสุขฯ ไม่ใช่อยู่ที่สำนักปลัด และยังมีอีก 2 โครงการ
ที่อยู่สำนักปลัด ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ 1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง
บรรเทา 2 ขอเปลี่ ยนถังบรรจุน้ำ 4,000 ลิ ตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ท่ าน
ประธานสภาลองดู ว่าเป็ น เพราะอะไร เคยสำรวจไหมว่ ารถดั บ เพลิ งของเรามี
ทั้งหมดกี่คัน ใช้ได้ทั้งหมดกี่คัน เคยไปดูเขาหรือไม่ว่ารถเขาพร้อมที่จะใช้งาน 100 %
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ให้เขา ผมเคยมีโอกาสไปคุยกับเขา ท่านประธานสภาลองไปดูเทศบาลร้อยเอ็ด
เทศบาลมหาสารคามเขามีรถกระเช้ าที่ดีหลายคัน ของเราเคยไปดูให้เขาหรือไม่
บางคนเอาผ้าไปพันไว้เวลาฉีดน้ำก็รั่วออก อยากให้ลงไปดูกับเขาด้วยว่าอุปกรณ์
เขาพร้อมหรือไม่ ซื้อให้เขาได้หรือไม่ปีละ 1 - 2 คัน หน้า 122 ค่าซ่อมแซม
รถดั บ เพลิ ง ตั้ ง ไว้ 150,000 บาท รถแม็ ค โครคั น เดี ย วต่ อ ไปต้ อ งซ่ อ มแซม
436,000 บาท ผมจะอภิปรายต่อไป แต่รถดับเพลิงของเรา 10 กว่าคันเคยไป
ดูแลซ่อมแซมให้เขาหรือไม่ เวลาไปส่งน้ำก็ไม่เอาคนที่ชำนาญในการขับรถไปพอรถ
ตกคลองเขาก็ต้องรับผิดชอบ คนที่ชำนาญมือหนึ่งเขาไม่ได้รับผิดชอบ ในปีหนึ่ง
เทศบัญญัติงบประมาณ 439 ล้านบาท ก็ต้องให้ผมได้พูดบ้างไม่ใช่จะยกมืออย่าง
เดียว สิ่งไหนดีก็สนับสนุนแต่สิ่งไหนไม่ดีก็ต้องให้ปรับปรุงแก้ไข สท. มีหน้าที่ดูแล
ทุกข์สุข ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ อยากให้ซ่อมแซมให้เขาด้วย
หากเกิดอุบัติเหตุมาใครจะรับผิดชอบ ระบบไฮโดรลิก คันส่ง คันชักเคยไปดูให้เ ขา
หรือไม่ ส่วนรายละเอียดและโครงการต่างๆผมขอสงวนคำแปรญัตติทุกโครงการใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งเราไม่อยากตัดงบประมาณเพราะเห็นความสำคัญของ
ทุกโครงการ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ปรับปรุง สิ่งไหนที่ดีก็ให้คงไว้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วน
ของสำนักปลัด ตามที่ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ได้ตั้ง ข้อสังเกตไว้หลายประเด็นก็
คล้ายกัน แต่ผมขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อเป็นคำถามที่อยากให้ท่านคณะผู้บริหาร
ได้ชี้แจงถึงความเหมาะสม หน้า 99 ข้อ 5 เงินสำรองจ่าย ทราบว่าในปีที่ผ่านมา
ได้เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ท่านอาจจะใช้งบประมาณหมดไป ซึ่งตั้งไว้
1,800,000 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ผมเข้าใจว่าในการที่จะ
จั ด สรรหรื อ ตั้ งงบประมาณไว้ ต้ อ งตั้ ง ไว้ เท่ า นี้ ซึ่ ง ท่ า นอาคม สำราญเนตรได้
สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งใช้
งบประมาณ 1,800,000 บาท และเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมางบทุกบาทก็เป็นเงิน
ทีเ่ ทศบาลนำออกมาใช้และต้องโอนงบประมาณและลดงบประมาณส่วนอื่นมาใช้ใน
งบประมาณนี้ ผมตั้งข้อสังเกตว่าในการตั้งเงินสำรองจ่าย จำนวน 1,200,000
บาท ไม่น่าจะเพียงพอ เราไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีสาธารณภัยอะไรอีกหรือไม่ ผม
เป็ น ห่ ว งว่ างบประมาณจะไม่ เพี ย งพอ หน้ า 128 ครุ ภั ณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
การแพทย์ ข้อ 1 และข้อ 2 ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสั กครู่ผมยังไม่เข้าใจ
ว่าการตั้งงบประมาณในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ไม่สูงมากแต่คิดว่าเป็ นโครงการที่
ตั้งขึ้นใหม่ ผมอยากสอบถามความเหมาะสมว่ามีมากน้อยเพียงใด และในส่วนค่า
บำรุงรักษาและค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ผมเป็นห่วงงานป้องกันฯ รถดับเพลิงที่ใช้อยู่
ค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม ปี 2564 ท่านตั้งงบประมาณซ่อมแซมแค่รถบรรเทา 2
ผมไม่ได้ติดใจเรื่องงบประมาณแต่ติดใจเหมือนที่ท่านบุญ ส็งได้ทักท้วงว่ารถของเรา
ค่ อ นข้ า งเก่ า ผมเป็ น ห่ ว งว่ า หากมี ก ารออกระงั บ เหตุ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ หน้า 127 ข้อ 1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยสร้าง
ความปลอดภั ย ทางน้ ำ ตั้ งไว้ 30,000 บาท งบประมาณไม่ ม ากแต่ เท่ าที่ ได้
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ด้วยครับ และผมขอสงวนคำแปรญัตติในชั้นแปรญัตติต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับสำนักปลัดเทศบาล ก่อนอื่นผมขอท้าวความระหว่างสมาชิกสภาที่มีท่าน
เป็นประธาน ท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ สำนักปลัดเทศบาลมีแม้กระทั่ง
กองกิจการสภา ซึ่งสำนักอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นผมจึงมีความผู กพันธุ์และเป็นคนใน
ครอบครัวรวมไปถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ท่านประธานครับ สำนักปลัดได้
ทำกิจ กรรมหลายอย่างในปี ที่ผ่ านมา หลายอย่างที่ท่ านเชื่อมั่น ผู้ บริห ารในการ
แนะนำท่านจึงไม่ได้เชิญสมาชิกทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าท่านจะทำกิจกรรมใดๆ ผมมั่นใจ
ว่าท่านต้องปรึกษาผู้บริหาร และผู้บริหารก็แนะนำไม่ให้บอก เพราะผมเคยอยู่กับ
ท่านมาหลาย 10 ปี เป็นไปไม่ได้ที่สำนัก/กองฝ่ายจัดกิจกรรมใดๆจะไม่คิดถึงสภา
ซึ่งมีท่านโฆษิต ธีรกุลเป็นประมุข ขออนุญาตเอ่ยนาม การที่ไม่เชิญพวกกระผมก็
เหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติประธานสภาของผม ก่อนที่จะอภิปรายผมขอพูด
ตรงนี้เพื่อจะได้แยกแยะออกว่าท่านคือข้าราชการประจำจะเกษียณอายุราชการ
60 ปี พวกกระผมคือข้าราชการการเมืองอยู่ในวาระ 4 ปี พวกกระผมจึงอยาก
กราบท่านเพราะท่านมีศักดิ์และศรีมากกว่าผม แต่ภาวะจิตใจในการคิดการกระทำ
ของท่านควรจะสูงกว่าพวกกระผม ฝากให้ท่านพิจารณาด้วย หากท่านคิดว่าท่าน
ผู้บริหารไม่ให้เชิญท่านก็ตรวจสอบวุฒิภาวะทางจิตใจของท่านได้ ผู้บ ริหารในที่นี้
หมายถึงผู้ บ ริห ารเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์ นั่ นคื อ นายกเทศมนตรี ต้องเข้าใจ
กฎหมายตรงนี้ด้วย ในส่วนสำนักปลัดเทศบาล หน้า 104 ข้อ 3.7 โครงการจัด
งานวันเทศบาล เราอภิปรายทุกปีและเหมือนเดิมทุกปี ผมจะเน้นเรื่องขวัญและ
กำลังใจพนักงานเป็นหลัก เช่น วันตำรวจ วันครู งานสร้างเสริมขวัญกำลัง ให้
พนักงานควรจะมีมากกว่าการมานั่งรับฟังโอวาท ถ้าพวกเราไม่มีพนักงานพวกเราก็
เดินไม่ได้ ผมฝากทุกปี ควรจะมีกิจกรรมให้เขาบ้าง ข้อ 3.8 โครงการคัดเลือก
พนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปีก็แยกโครงการออกจากกันทั้งๆที่ทำในวันเดียวกัน
แต่ปีนี้ติดโควิดงานจึงเลื่อนออกไปและมาจัดงานมอบที่หลังผมก็ไม่รู้อีก เวลาอยาก
ได้งบประมาณไปทำก็ขอสภา ท่านมอบโล่ มอบเกียรติบัตรแต่สมาชิกที่เขาอนุมัติ
เงินให้ท่านทำโครงการไม่ทราบเรื่องนี้มันบ่งบอกถึงอะไร และอยากให้ชี้แจงในส่วน
แอร์ติดผนังกับแอร์แขวนผมไม่มีความรู้เรื่องนี้อยากให้ชี้แจงด้วยเพราะซื้อติดที่ฝ่าย
ทะเบียนฯ ห้องนายกเทศมนตรีและฝ่ายป้องกัน ฯ ราคาแตกต่างกันฝากให้ชี้แจง
ด้ ว ย หน้ า 125 ข้ อ 1.1 โครงการคื น ทางเท้ า ให้ ป ระชาชนคื น ถนนให้ สั งคม
ท่านบุญเส็งได้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว แต่ในมุมมองของผมเป็นแค่ ตัวหนังสือให้ดู
สละสลวย โครงการคืนทางเท้าถ้าทำได้จะดีมาก แต่ที่รู้ขอคืนไม่ได้แต่ท่านก็ไป
แบ่ งครึ่งขอคืนครึ่งหนึ่งก็ยังดี แต่มี ข้อสังเกตว่าท่านแบ่งครึ่งไม่ห มดเพราะท่าน
เลือกถนนแบ่ง ร้านลายไทยหน้าวัดสว่างโดนแบ่งครึ่งผมก็ไม่ได้ว่า ทุกคนเขาให้
ความร่ ว มมื อแต่ อีก ฝั่ งหนึ่ งของเทศบาลเอารั้ ว มาล้ อ มจากแยกมาลี ย าวไปถนน
อนรรฆนาคถึงปู่แฮ่ไปทางวัดศรีบุญเรืองท่านทำไมไม่ไปขอคืน ถ้าพี่น้องวัดสว่าง
ของผมมาร้องเรียนผม ถ้าผมบอกให้เขาล้อมไปเลยจะมีความผิ ดไหม ผมไม่อยาก
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เข้ามาอีกทั้งๆที่ผลสัมฤทธิ์ไม่สำเร็จเลย ท่านจะเลือกถนนทำอย่างนี้ไม่ได้ ผมจะให้
โอกาสก่อนที่ผมจะมีหนังสือร้องเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการลงไปจัดทำ
ฟุตบาทตามระเบียบโดย 2 มาตรฐาน เงิน 20,000 บาท จะเอาไปทำอะไรได้
ค่าสีก็ไม่พอทั้ง 36 ชุมชน ตอนนี้ท่านเริ่มที่หน้าวัดสว่างต่อไปก็ให้ทำไปโรงมวย
ปู่แฮ่ ชุมชนคุ้มห้วยทำต่อไปหรือต้องรอให้ร้องเรียนก่อน หากทำไม่ได้ก็ควรตัด
โครงการนี้ออกไปผมจะไม่ได้มาอภิปราย หน้า 127 ข้อ 1.1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดู งาน โครงการนี้ในชั้น
แปรญัตติปีที่แล้วก็ตอบไม่ได้ เพราะท่านบอกว่าจะเอาไป 50 คน ผมจึงถามว่า
ท่านมีวิธีการคัดเลือกคน 50 คนนี้อย่างไร อฟพร.ถ้าจำไม่ผิดมีหลายร้อยคน แล้ว
เราจะคัดไป 50 คนอย่างไร ในชั้นแปรญัตติและที่ประชุมสภาก็ตอบไม่ได้แล้วยัง
จะทำโครงการเข้ามาอีก ละอายใจหรือไม่ เพราะสมาชิกทั้ง 16 คนที่เหลือเขา
ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าเจอการร้องเรียนไปที่ สตง. หรือ ปปช. ท่านอย่าโทรมาขอพบ
ผม อย่าเห็นค่าสภาแห่งนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากอภิปรายให้พี่น้อ งข้าราชการทุก
ท่านว่าบางสิ่งบางอย่างที่สภาให้ข้อคิดท่านควรจะเก็บไปพิจารณาดูว่าใช่จริงหรือไม่
ถึงจะไม่เป็นการประชุมที่สูญเปล่า ไม่ใช่การประชุมที่เป็นแค่พิธีกรรม ในส่วนวัสดุ
การแพทย์ใครเห็ นก็ต้องอภิปรายแต่ถ้าให้ ผ มเดาคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในรถกู้ภั ย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเขียนว่าเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะมันบ่งบอกถึง
การเขียนโครงการ ฝากให้ระบุถึงรายละเอียดของการเขียนให้ชัดเจนว่าจะเอาไป
ทำอะไรด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้ว พูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ สำหรับ
สำนั กปลั ด เทศบาล ผมขอตั้งข้อสั งเกตว่าเงินงบประมาณของสำนักปลัดที่เพิ่ ม
ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง แต่หลายๆโครงการที่ตัดออกไปก็น่า
เสียดาย เช่น โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นคนไทยที่นับ
ถือพระพุทธศาสนา ถึงแม้จะไม่จัดโครงการนี้ผมเชื่อว่าข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลก็เข้าวัดอยู่แล้ว แต่ด้วยสภาวะทุกวันนี้ที่เน้นเรื่องการรักษาระยะห่างที่ทำ
ให้การเข้าวัดมีความยากลำบากแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้
เกี่ยวกับเรื่องงบหอกระจายข่าวปีนี้เพิ่มขึ้นแต่ผมเข้าใจถึงความจำเป็น แต่ละชุมชน
มีหอกระจายข่าวทุกชุมชนแต่บางชุมชนก็ได้รับการร้องเรียนและทักท้วงมาว่าทำไม
ถึงไม่ ชัด เสี ยงไม่ ค่อ ยดั งและบางชุ ม ชนก็ ดังเกิน ไป บางชุม ชนก็ มี การประชุ ม
สัมพันธ์น้อยเขาร้องเรียนมา เช่น บางทีใกล้สิ้นเดือนจะพูดเรื่องการรับเบี้ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่งานประชาสัมพันธ์ในชุมชนและในคุ้มวัด ไม่ค่อยได้ยิน แต่ปี
นี้รู้สึกจะตั้งเพิ่มเรื่องหอกระจายข่าว ไม่เป็นไปหากตั้งเพิ่มเข้ามาในขั้นแปรญัตติผม
จะสอบถามผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วงบประมาณที่เพิ่มเข้ามาจะ
เป็นค่าจ้าง เงินเดือน ผมตั้งข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้และขอสงวนคำแปรญัตติใน
วาระที่ 2 ต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักปลัด เทศบาล
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขออนุญาตพักรับประทานอาหารเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงครับ
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จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากท่านวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ จึ งต้ อ งเลื อ กเลขานุ ก ารสภาเทศบาลชั่ ว คราวเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทน
ขอเชิ ญ ท่ า นรองรณยุ ท ธ หอมหวล เข้ า ประจำที่ แ ละอ่ า นระเบี ย บการเลื อ ก
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2554 ข้ อ 19 วรรคสอง ในการประชุ มสภาท้ องถิ่นครั้งใด
ถ้าไม่มีเลขานุ การสภาท้ องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้
หรื อไม่ยอมปฏิ บั ติหน้ าที่ ให้ สภาท้ องถิ่นเลื อกสมาชิกสภาท้ องถิ่ นหรือข้าราชการ
พนั กงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคนหนึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมา
บังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ สำหรับข้อ
13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดยวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นซึ่งจะนำมาใช้ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ด้วยนั้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
ตนเห็ นว่าสมควรให้ เป็ นผู้ ดำรงตำแหน่ งประธานสภาท้ องถิ่ น การเสนอนั้ นต้ องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่ อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่ งชื่อ เมื่อตรวจนั บแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการ
เสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลมให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนช่วยนับคะแนน และตาม
ระเบี ยบข้อ 26 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิ กสภาท้องถิ่นมาครบองค์
ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็ นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการให้ สมาชิก
สภาท้ องถิ่ นเลื อกกั นเองเป็ นประธานที่ ประชุ มชั่ วคราวนั้ น โดยให้ เสนอชื่ อและ
ลงคะแนนด้ วยวิธี ยกมื อ ถ้ าในระหว่างการเลื อกนั้ นประธานสภาท้ องถิ่ นหรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับ
การเลือกนั้นเสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนำความใน
ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราว ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ เชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภา
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ชั่วคราวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็ นชอบรับรองให้ นายรณยุทธ หอมหวล เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราว เมื่อได้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านขึ้น
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ และต่อไปเป็นการอภิปรายสำนัก
การคลัง เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ในระเบียบวาระที่ 5 การพิจารณาร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักการคลัง ปีที่แล้วผมสอบถามทางสำนั ก
การคลังเขาบอกว่าอยากได้รถจักรยานยนต์ 1 คัน แต่ปีที่แล้วและปีนี้ไม่เห็นเสนอ
เข้ามาจึ งเป็นห่ ว ง ในการดำเนินการของสำนักการคลั งเท่ากับเป็นแม่บ้านหรือ
แม่ครัวให้กับเทศบาลเพื่อจัดเก็บรายได้ให้กับเทศบาล สำหรับโครงการต่างๆของ
สำนักการคลังจะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ สำหรับปีนี้งบลงทุนและงบครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีไม่มาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสำรวจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
ระดับ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล 1 เครื่อง ทั้งหมดประมาณ
5 รายการ ที่สำนักการคลังได้ยื่นเสนอมา ในส่วนตัวผมได้สอบถามผอ.สำนักการ
คลังแต่ท่านบอกว่าปีนี้ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากจึงไม่ได้ขออะไรมากมีเพียง 5 รายการ
ที่กล่าวไปข้างต้น กระผมเห็นด้วยตามที่เสนอครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักการคลัง
หรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการอภิปรายสำนักการศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย
ครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
สำหรับ สำนักการศึกษา ผมขออภิปรายประมาณ 4 - 5 โครงการ ในส่วนงาน
ศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ ขอฝากและตั้งข้อสังเกตในร่างเทศบัญญัตินี้
ในส่วนงานปีใหม่ 2563 ตั้งไว้ 60,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 20,000 บาท เพราะ
โดนตั ด งบประมาณ ผมเป็ น ห่ ว งว่ างบประมาณจะเพี ย งพอหรือ ไม่ ประเพณี
สงกรานต์ ปี 2563 ตั้งไว้ 800,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 500,000 บาท โดนตัด
ไป 300,000 บาท ซึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว เราไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง บประมาณส่ ว นนี้ เพราะเกิ ด
สถานการณ์โควิด-19 ขึ้น และในปี 2564 ตั้งไว้ 500,000 บาท คงจะเพียงพอ
สำหรับงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลเจ้าโสมพะมิตร ปู่แฮ่ ปู่หาร
ปู่กุลาบุญโฮม ปี 2563 ตั้งไว้ 500,000 บาท ไม่ได้ใช้ ปีนี้ตั้งไว้ 300,000 บาท
ไม่ ท ราบว่ า งบประมาณจะเพี ย งพอหรื อ ไม่ ผมขอสงวนคำแปรญั ต ติ ไว้ ห ากมี
โครงการอื่นๆจะได้พิจารณาต่อไป สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ได้งบประมาณ
สนามวอลเลย์บอล 4 แสนกว่าบาท เป็นการพัฒ นาก็น่ายินดี หน้า 129 งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หน้ า 136 งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา ผมขอพู ดไปในทิ ศทางเดียวกัน หน้า 146 โรงเรียนทุ่งศรีเมือง
ประชาวิทย์ที่เทศบาลเรารับถ่ายโอนมาแล้วแต่ดูในโครงการของงานต่างๆไม่ค่อยได้
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ได้ เครื่ อ งตั ด หญ้ า 1 เครื่ อ ง 9,500 บาท รายการเดี ย ว และมี ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในหน้ า 148 ขอเงิ น อุ ดหนุ น อาคารเรี ย นเด็ ก เล็ ก 200 คน
8 ห้องเรียน ตั้งไว้ 609,8000 บาท โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด
เล็ก 260 ที่นั่ง ตั้งไว้ 3,120,000 บาท โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่
ตั้งไว้ 668,000 บาท โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ ตั้งไว้ 528,000
บาท เป็นเงินอุดหนุน แต่เงินรายได้ที่เราจัดเก็บโรงเรียนเทศบาล 6 ไม่ได้เลย ได้
แค่เครื่องตัดหญ้า ท่านประธานเคยไปโรงเรีย นทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์หรือไม่ ทุก
วันนี้เป็นอย่างไร ท่านไม่ต้องลงไปดูอาคาร ดูสนามก็เพียงพอ ตอนนี้หญ้ารกรุงรัง
ผมจึงเข้าใจว่าหญ้ารกขนาดนี้แต่ขอเครื่องตัดหญ้าให้เขาเพียงเครื่องเดียว ไปทำ
ความสะอาดให้กับโรงเรียนบ้างก็ได้ ขอความร่วมมือจากสำนักการช่างและสำนัก
การสาธารณสุขไปทำให้เขาก็ได้ ท่านประธานสภาลองไปดูครับตอนนี้หญ้าบริเวณ
สนามรกรุงรัง ไม่ได้รับการเอาใจใส่ มีป้ายขอบคุณ สพฐ. ที่มอบโรงเรียนให้เราแต่
การดู แ ลรั ก ษางบประมาณจากรายได้ ไม่ มี เลย มี เครื่ อ งตั ด หญ้ า เครื่ อ งเดี ย ว
งบประมาณ 9,500 บาท ภูมิใจหรือครับที่ดินที่ได้มา 10 กว่าไร่ รีบไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เขารู้ว่าเทศบาลเอาใจใส่บ้าง โรงเรียนเทศบาล 1 , 2 , 3 , 4 ได้หลาย
รายการ แต่ผมไม่ได้เอารายละเอียดมานำเสนอ ผมดูแล้วงบประมาณปี นี้ทางกอง
วิชาการฯก็แจ้งแล้วว่าต้องไปชี้แจงงบประมาณอีก สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนก็
ได้มาคุย กันอยู่ว่าการทำงบประมาณปีนี้ล ำบากต้องได้ไปขอเงินอุดหนุนมาก่อน
ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ไม่รู้ว่าสำนักงบประมาณจะอุดหนุนให้เรามากน้อย
แค่ไหน และไม่รู้ว่างบที่เราตั้งขึ้น 439 ล้านบาท จะบริหารได้หมดหรือไม่ และ
ขอฝากท่านประธานสภาด้วยว่าการที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูงบประมาณต่างๆนั้น
ได้คำนึงถึงงบประมาณตัวใหม่ว่าเราจะได้หรือไม่ ส่วนปีที่ผ่านมามีโครงการที่ได้ทำ
และไม่ได้ทำบ้าง ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณต้องรอถึงสิ้นเดือนกันยายนถึงจะรู้ว่ า
งบประมาณปี 2563 สมบูรณ์หรือไม่ ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับ
แผนงานด้ านการศึ กษา ผมดู แล้ วส่ วนใหญ่ เป็ นเงินอุ ดหนุ นที่ ต้ องให้ ทุ กปี เพราะ
การศึกษาจะไปตัดลด ตัดเพิ่มคงลำบากและอีกอย่างคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนจะได้เงินอุดหนุนและเงินรายได้ของเทศบาล แต่สิ่งที่
ผมติดใจคือไม่เห็นซื้อรถของสำนักการศึกษาเลย รถปิคอัฟคันนั้นเก่าประมาณ 10 ปี
แล้ ว ไม่ เห็ นมี การตั้ งงบประมาณเข้ ามา ไม่ ใช่ ว่ าอยากผลั กดั นมากมายแต่ สำนั ก
การศึกษาดูแลโรงเรียนถึง 6 โรงเรียน เหมือนกับของที่ไม่ใช่ของเราบางทีเราจะไปขอ
ใช้เราก็เกรงใจ ยิ่งท่านผู้บริหารบอกว่าให้เอาไว้ที่สำนักปลัดเวลาจะใช้ก็ขอได้เลย แต่
บางทีสำนักปลัดท่านก็มีกิจกรรมที่จะต้องใช้รถหรือมีเหตุบังเอิญที่สำนักการศึกษาจะ
ขอใช้ก็จะมีปัญหาทุกปี ส่วนเรื่ องโครงการหลายๆโครงการที่ตัดทอนลงไปผมดูแล้ ว
น่ าจะเกี่ ยวข้ องกั บโรคระบาด ผมไม่ อยากให้ มี การชุ มนุ มกั นหรือใกล้ ชิ ดกั น เช่ น
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ปีนี้ไม่เห็นตั้งงบเลย เราไปร่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่
หรือไม่ หรือมีนโยบายจากทางส่วนกลางที่ไม่อยากให้จัดเพราะจะเกิดการชุมนุมกันจึง

-29ต้องเว้นระยะห่างผมจึงตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ ส่วนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์จริงๆ
แล้วเรารับมาสภาพควรจะให้ดูแล้วน่ามอง วันก่อนผมขี่รถผ่านหญ้าก็ขึ้นเต็มไปหมด
ผมจึงสงสัยว่าเมื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลแล้วเราอยากให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมว่ามา
อยู่กับเทศบาลอะไรที่เราพอจะทำได้เพราะเห็นประดับเกี่ยวกับงานวันแม่เห็นแล้วดูดี
แต่สนามด้านในอยากให้ไปตัดด้วย ความจริงแล้วสนามโรงเรียนทุ่งศรีเมืองเป็นสนามที่
น่ าจะจั ดกิ จกรรมได้ หลายอย่ าง ไม่ ว่ าจะเป็ นกี ฬาเยาวชน กี ฬาชุ มชน หรือกี ฬา
โรงเรียนเทศบาลเราก็น่าจะจัดตรงนั้นได้ดี ความจริงสนามกีฬากลางเป็นของเราแต่
ไกลถ้ามาจัดงานที่โรงเรียนทุ่งศรีเมืองได้ผมว่าประชาชนจะได้เห็ น ได้ชื่นชมทักษะ
ความสามารถของลูกหลานเรา ผมฝากสำนักการศึกษารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะ
ให้การสนับสนุนลูกหลานของเรา อย่างที่ท่านสิทธิภรณ์ตั้งกระทู้ผมขอเพิ่มเติมเรื่อง
หน้ากากอนามัยที่เด็กของเราบางคนพ่อแม่ยากจน ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อหน้ากากให้ลูก
ถ้าโรงเรียนเราซื้อไว้ให้เด็กที่ไม่มีเงินก็คงจะดี งบประมาณปีนี้เราไม่ทราบว่าจะได้มาก
น้อยแค่ไหนแต่การตั้งรับงบประมาณอยากให้ ได้แต่การเก็บภาษีคงจะลำบากเพราะ
สภาพเศรษฐกิจขณะนี้พี่น้องเราลำบาก ทำมาค้าขาย หาเช้ากินค่ำมีจำนวนมากอยาก
ฝากด้วยว่าสิ่งไหนที่พอจะดูแลเขาได้ในฐานะที่เราเป็นเทศบาลที่จะให้บริการพี่น้องเรา
มีความสุขที่สุด อยากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับสำนักการศึกษาผมดูแล้วไม่ติดอะไรแต่มีข้อเสนอแนะสักนิดหนึ่ง เรื่องที่ท่าน
บุญเส็งได้อภิปรายเกี่ยวกับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองที่เขามอบให้เทศบาลของเราผมดีใจมาก
และเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน เพราะผมอยากให้โรงเรียนเทศบาลเรากระจายไปทั่วเขต
เทศบาล เด็กส่วนมากทุกวันนี้เขาอยากเรียนใกล้บ้านตัวเอง มีโรงเรียนดี ครูดีมาสอน
พ่อแม่เขาก็ภูมิใจ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะที่ดินตรงนี้หลายไร่ ถ้าจะซื้อขายกัน
ก็ประเมิ นราคาไม่ ได้เพราะถื อว่าอยู่ ใจกลางเมื อง สำหรับเรื่องงบประมาณคงไม่ มี
ปัญหาเพราะมีเงินอุดหนุนอยู่แล้ว เช่น เราไปทำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็ไม่มีอะไร
แต่เราก็สามารถของบประมาณต่างๆมาดำเนินการได้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยภาพรวมสำนักการศึกษาการปฏิบัติงานในปีที่แล้วถือว่าเป็นที่น่าประทับใจทุก
โรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูแต่ละโรงเรียนทำงานหนัก สำนักการศึกษา
เป็นสำนักที่เอาใจใส่ลูกหลานในเทศบาล ผมขออภิปรายประมาณ 2-3 ข้อ หน้า
154 โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ผม
เห็นดีด้วยแต่งบประมาณที่ตั้งไว้จะสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ผมขอฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถ้างบประมาณเหลือ ตั้งไว้ 667,800 บาท
ผมอยากฝากว่าทำอย่างไรที่จะโอนมาให้ ข้อ 1.10 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นโครงการที่สอดคล้องกัน ถ้าผมจำ
ไม่ ผิ ด ผมเคยสอบถามเพื่ อ นที่ เป็ น ผู้ รั บ เหมาว่ า การทำสนามวอลเลย์ บ อลที่ ได้
มาตรฐานเขาเคยรับ เหมามาแล้ ว ตกราคาประมาณ 500,000 บาท ผมจึงมี
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วอลเลย์บอล 100,000 บาท ผมขอโน้มน้าวว่าเด็กชุดนี้สร้างชื่อเสียงให้เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก ขนาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ก็ยังแพ้ เราเป็นไป
ได้อย่างไร จับฉลากเจอเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาถือเป็นคู่ต่อสู้ที่หนัก ผมอยากให้
สนับสนุน แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท ท่านทราบหรือไม่ว่าเด็กตอนนี้
มี ป ระมาณ 43 ชี วิ ต ที่ น่ าสงสารอยู่ กิ น เขาลำบากมาก เดื อ นหนึ่ งถ้ าจำไม่ ผิ ด
โรงเรียนต้องใช้เงินในการซื้ออาหารเสริมเข้าไปประมาณ 15,000 บาท ที่พัก
อาศัย เครื่องใช้เหล่านี้หากท่านตั้งงบประมาณ 100,000 บาท จะใช้ได้กี่วัน กี่
เดือน หากมีการเดินสายแข่งขันงบประมาณก็คงไม่เพียงพอ ผมสงสารเด็ก หาก
เปรียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นประเทศหนึ่งเขาก็คงเป็นตัวแทนทีมชาติ พอดี
ภรรยาของผมเป็นครูพ ละศึก ษารับผิ ดชอบกีฬ าวอลเลย์บอลโรงเรียนกาฬสิ นธุ์
พิทยาสรรพ์และนำพาเด็กติดทีมชาติ เขาบอกว่าหากจับฉลากเจอโรงเรียนเทศบาล
2 เมื่อไหร่จะเหนื่อยทันที เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้ถ้าเราไม่ห างบประมาณมา
สนับสนุนเน้นลงไป ผมว่าเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาอาจจะมีโอกาสได้ไปแข่งขันที่
สนามนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ชื่อเสียงเทศบาลเมืองก็จะ
กระฉ่อน ตรงนี้ต่างหากที่เรามองข้ามจึงตั้งงบประมาณไว้เพียง 100,000 บาท
ขั ด แย้ งกั บ ความเป็ น จริ งโดยสิ้ น เชิ ง หากผู้ บ ริห ารจะตอบก็ ค งจะบอกว่ าหาก
งบประมาณไม่พอก็โอนมาใส่แต่ในลักษณะนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเงินไม่พอก็ควรจะตั้งไว้
เลย แต่หากบางโครงการเงินเหลือก็ค่อยโอนมาใส่ ผมเสียดายโครงการดีๆแบบนี้
ที่ท่านไม่สนับสนุน หน้า 190 การขอเงินอุดหนุน ข้อ 1.1 เงินอุดหนุนโครงการ
คุณ ธรรมสร้างผู้ นำแห่ งอนาคต ข้อ 1.2 เงินอุ ดหนุ นโครงการอนุ รัก ษ์ ส่ งเสริม
เผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมผู้ ไท ข้ อ 1.3 เงิ น อุ ด หนุ น โครงการเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว้โครงการละ 50,000 บาท ผมอยาก
ฝากว่าการมารับเงินเขาต้องมีหนังสือการปฏิบัติหน้าที่ของปีนั้นๆเพื่อมาขอรับเงิน
ผมอยากให้ ท่านตรวจสอบว่าทำจริงหรือไม่ เพราะผมได้ยินมาว่าเมื่อไหร่จะสิ้ น
ปีงบประมาณ ประชุมสภาเทศบาลแล้วงบประมาณผ่านจะได้มาเอาเงิน 50,000
บาท จะเอาไปทำอะไรก็ไม่บอก ผมเคยสุ่มขึ้นไปตรวจรูปถ่ายก็เป็นรูปปีที่แล้ ว
พิมพ์เข้ามาหลายโครงการ ผมขึ้นไปตรวจสอบและได้บอกพนักงานว่าให้ทำดีๆ ให้
ถูกต้องเพราะอาจเกิดปัญหาตามมาในอนาคต ผมจึงบอกว่าผมไม่เคยคิดจะเล่น
งานพนักงานของผม แต่อย่าให้เขามองว่าเทศบาลเราทำอย่างไรก็ได้ อยากฝากให้
ติดตามในเรื่องนี้ ในส่วนงานประเพณีทุกปีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง
งานแห่ เที ย นเข้ าพรรษาหรือ งานสงกรานต์ เราทำตามประเพณี แ ละตามวาระ
ครบรอบที่จะต้องจัดเท่านั้น ไม่ได้มีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ น่าสนใจมากขึ้น
ขนาดมีสำนักงาน ททท. เข้ามาช่วยก็ยังเหมือนเดิม เราทำพอให้เสร็จแต่ก่อนมีการ
แสดงหมอลำให้ดูแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไร งานแห่ เทียนเงินรางวัลก็เท่าเดิม ค่า เช่า
เที ย นก็ มี ร าคาแพง ผมอภิ ป รายทุ ก ปี บางปี ก็ บ อกว่ า เทศบาลเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด
ผู้บริหารเขาเพิ่มเงินรางวัลให้ แต่เทศบาลเงินรางวัลแค่ 8,000 - 9,000 บาท
ทำไมผู้ บ ริ ห ารไม่ เพิ่ ม ให้ เขา บางวั ด เขาต้ อ งไปเช่ าเที ย นราคา 18,000 บาท
มาชิงเงินรางวัล 8,000 บาท แต่ก็ดีใจที่ได้ถ้วยรางวัล รับรางวัลกับผู้บริหารไป
ฉลองใหญ่โต นี่คือความภูมิใจและเป้าหมายที่จะให้ชุมชนแต่ละคุ้มวัด มีความรัก
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ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยก่อนตอนผมเป็นนักกีฬา สมัยท่านเทพ ธรรมหล้า ท่านจัดแข่งขันบอลอยู่ที่
สนามโรงเรียนทุ่งศรีเมือง ผมขอฝากสำนักการศึกษาด้วยว่ามีประโยชน์มากเพราะ
โรงเรี ย นของเราสามารถทำเป็ น สนามฟุ ต บอล สนามบาสเกตบอล สนาม
วอลเลย์บอลได้ เป็นสนามใหญ่และเนื้อที่ใหญ่มาก เวลาเราจะจัดกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลหรือภายในเทศบาลเราสามารถจัดตรงนั้นได้ ไม่ต้องไป
จัดที่ ส นามกีฬ ากลางเพราะไม่เหมาะสมกับเด็ก หากมีการแข่งขัน ฟุตบอลคงมี
ชาวบ้านมาให้กำลังใจจำนวนมาก ผมขอฝากไว้ด้วยเพราะโรงเรียนเทศบาลทุก
วัน นี้ ไม่มีสนามเลยแม้แต่โรงเรียนเดียว เราสามารถเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกีฬาได้
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับ
สำนักการศึกษาเท่าที่ดูส่วนมากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับสำนักการศึกษา
และโรงเรี ย นในเขตเทศบาล แต่ ที่ ท่ า นสมาชิ ก หลายท่ า นท้ ว งติ งยั ง เห็ น ว่ ามี
งบประมาณที่น้อยอาจเพราะผู้บริหารแต่ละโรงเรียนไม่ได้นำเสนอผู้บริหารเทศบาล
ได้ พิ จ ารณาหรื อ ไม่ แต่ โ ครงการทุ ก โครงการก็ อ ยากให้ ส ำนั ก การศึ ก ษาได้ มี
ประสิ ท ธิภ าพในการทำงานผมจึ งพิ จารณาในหน้ าที่ 196 หมวดค่ าที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ข้อ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีนี้
ตั้งไว้ 500,000 บาท ทุกปีที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีงบประมาณไม่เกิน 1,000,000
บาท ปีนี้จึงสงสัยว่าทำไมถึงตั้งไว้ 500,000 บาท ซึ่งสนามกีฬากลางมีพี่น้อง
ประชาชนไปใช้บริการจำนวนมากทั้งในส่วนลู่วิ่ง อุปกรณ์ ถนนหนทาง มีการเข้า
ไปซ้อมกีฬาต่างๆ ผมจึงสงสัยว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในปีนี้จะเอาไปทำอะไร ทำไม
ถึงตั้งไว้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอเพิ่มเติมหน้า 192 ข้อ 1.4 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ ตั้ งไว้ 50,000 บาท น่ าจะหมายถึ ง ทุ ก โรงเรี ย นในเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ลองนึกภาพดูว่าผู้ปกครอง นักเรียน นักกีฬา มีคนเยอะมาก โรงเรียน
แต่ ล ะโรงเรี ย นลงทุ น ในการแต่ ง ตั ว ค่ า อาหาร ท่ า นตั้ ง ไว้ 50 ,000 บาท
ผู้ปกครองมาเต็มสนาม ผมสงสารเด็กเขามาด้วยความตั้งใจแต่งบประมาณที่เราให้
เขา จุดแต่ละจุดเพิ่มงบเข้าไปตั้งน้ำไว้บริการทำให้ผู้ปกครองเขามีความสุขสบายใน
การที่เขามาเฝ้าลูกหลาน เด็กบางคนมาพร้อมกับครอบครัวอีก 3 - 4 คน เพื่อมา
ถ่ า ยรู ป ครอบครั ว ของเขา ในกรณี เดี ย วกั น ข้ อ 1.9 โครงการแข่ งขั น กี ฬ า
เครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท ก็ทำให้มองเห็นศูนย์ดงปอ ศูนย์กุด
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เฉพาะเด็กเล็กออกมาอีก ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คน ท่านตั้งไว้ 50,000 บาท ผมไม่
เข้าใจว่าโครงการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ตั้งงบประมาณไว้เท่ากัน ถ้าผมจำไม่
ผิดโครงการกีฬากลุ่มเทศบาลก็บอกว่าให้ขอเข้ามา ทำให้ผู้ปกครองเขาประทับใจ
และเราจะช่ ว ยสนั บ สนุ น และโครงการที่ มี แ ค่ 2 โรงเรียน ก็ ตั้งไว้เท่ ากั บ กลุ่ ม
โรงเรียนทั้ง 5 โรง ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้พิจารณาด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสำนักการศึกษาอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นสำนักการสาธารณสุข ฯ เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ผมขอตั้งข้อสังเกตประมาณ 4 - 5 โครงการ หน้า 161 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น หน้ า 162 ข้อ 2.2 โครงการดูแลรักษาโรคและป้องกัน
โรคสั ตว์ ปี 2563 ตั้งไว้ 350,000 บาท ปีนี้ ตั้งไว้ 250,000 บาท ถูดตั ด
งบประมาณลง 100,000 บาท เมื่อปีที่แล้วผมสอบถามท่านก็บอกว่างบประมาณ
ไม่เพียงพอแต่ทำไมท่านถึงตัดโครงการนี้ ผมอยากเห็นความก้าวหน้าของการดูแล
รักษาโรคสัตว์มีการฉีดวัคซีนทุกปี และเมื่อหลายปีที่ผ่ านมาโครงการ 30 บาท
รักษาทุ กโรค ทำไมเราไม่ท ำเป็น นวัตกรรมเก่าแต่เอามาปัดฝุ่ นทำไม น่าจะได้
ประโยชน์ กับ ชาวบ้านในลั กษณะที่เชื้อโควิดเข้ามาและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะประชาชนแทบทุกบ้านมีการเลี้ยงสัตว์ เป็นโครงการที่
ดี ค รั บ อี ก โครงการหนึ่ ง คื อ ตลาด ปี นี้ เ ห็ น ว่ า จะซื้ อ เครื่ อ งดั ก นก ลาน 2
งบประมาณ 500,000 บาท ท่านประธานสภาลองดูครับว่า งบประมาณไม่น้อย
และไม่มากเกินไปแต่ตลาดลาน 2 หากถามว่ามีความจำเป็นไหมก็มีความจำเป็น
โครงการตลาดเกษตร ประชาชนเขาร้องมาว่าผู้จัดการตลาดเข้ ามาเก็บเงิน 2 - 3
รอบ ถ้าคำนวณดูแล้วผู้มาประมูลตลาดร่ำรวย เวลาหมดสัญญาก็ต่อสัญญาให้เขา
ที่จ ะตกลงกับเทศบาล ทำไมเราไม่ เปิ ดประมูล จะได้เงินเข้าเทศบาลมากกว่านี้
เพราะฉะนั้นฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยว่าหากตลาดหมดสัญญาเทศบาลพอจะ
บริหารจัดการตนเองเพื่อให้มีเงินเข้าเทศบาลอีกได้หรือไม่ ผมเห็นโครงการส้วม
สาธารณะเคลื่อนที่ของจังหวัดมหาสารคามไปจอดเอาน้ำเติมก็ใช้ได้เลย ของเรามี
คันหนึ่งลากไปมาตอนนี้ไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนแล้ว ของเขาสะดวกสบาย รถ 6 ล้อ
คันเล็กไปมาได้สะดวกและมีรายได้เข้าเทศบาล น่าจะเอาเขามาเป็นตัวอย่าง สิ่งดีๆ
แบบนี้อยากจะทำ เทศบาลทำโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และเทศบาลบาง
แห่งทำโครงการ 50 บาท รักษาทุกส้วม เอาเงิน 50 บาทให้เขาไปดูดส้วมให้และ
เทศบาลก็สมทบให้เขาอีก นี่คือโครงการดีๆและนวัตกรรมใหม่ๆที่เห็นของเขาดีก็
อยากเอามาแชร์ให้เรามีโอกาสพัฒนาปรับปรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา และ
อีกหลายโครงการของสำนักการสาธารณสุขที่ไม่ได้กล่าวในวันนี้ เพราะอยากใช้เวลา
ให้น้อยที่สุด งบประมาณและโครงการของเรามีจำนวนมากพูดจนถึงเวลา 20.00 น.
ก็คงไม่หมดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ดีเราก็จะพยายามชี้แนะให้ ดีที่สุดตามโครงการ
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ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมไม่ติดใจในเรื่องงบประมาณ แต่ผมอยากเสนอแนะท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้ บ ริ ห ารและผอ.สำนั ก การสาธารณสุ ข ผมพู ด หลายครั้ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสุ นั ข
ทุกวันนี้ยาคุมกำเนิดไม่มี ชุมชนแต่ละชุมชนขยายพันธุ์และแพร่พันธุ์ออกไปเยอะ
มาก คนที่จะเอาสุนัข แมว มาทำหมันได้ต้อ งเป็นคนมีเงินและต้องรอเวลา ผม
เป็น สท. เอาสุนัขมาทำหมันก็ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน ยาคุมกำเนิดมีที่คลินิคสัตว์
เข็มละประมาณ 70 - 80 บาท ก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณสำนักการสาธารณสุข
ผมทำงานกินเงินเดือนของเทศบาลผมเห็นสุนัขอยู่ที่ไหน ป่วยเป็นอะไรก็ตามผมก็
มาขอยาที่โรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักคนเก่า ท่านก็เมตตาผมเพื่อ
ช่วยกันดูแลเพราะเรื่องสุนัขเป็นปัญหาระดับชาติ ความจริงผมก็ไม่ได้ชอบสุนัขแต่
ผมฝันเห็นเทวดามาบอกว่าให้ดูแล ผมก็ทำมาเรื่อยๆ เมื่อก่อนผมถีบรถสามล้อเห็น
สุนัขตัวหนึ่งกำลังจะตายผมจึงไปกราบไหว้และขอให้ชีวิตผมดีขึ้นก็ดีขึ้นจริงๆ ผม
เข้ามาเป็ น สมาชิ กใหม่ ๆ แต่ ก่อ นผมเป็ น คนขั บ สามล้ อ เพราะผมเป็ น คนใจบุ ญ
ชาวบ้านเขาก็ให้ผมได้เป็นประธานชุมชน พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกมีผู้หญิงมาชอบ
ผมและขอให้ลาออกจากสมาชิกสภา เขาสามารถเลี้ยงผมได้ ซื้อบ้าน ซื้อรถให้ผม
ผมยังไม่เอาเลยเพราะผมเชื่อในความฝันว่าพระองค์ท่านมาเข้าฝันผม ผมทำมา
จนถึงทุกวันนี้บางคนเขาเรียก สท.หมา ผมก็ไม่เป็นไร ผมอดทนมาแต่ไหนแต่ไร
ถ้าผมไม่ดีผมคงไปแล้ว ผมจึงอยากเสนอทางเทศบาลว่าถ้าเป็นไปได้เรามีที่อยากให้
จัดสรรเป็นส่วนๆเพราะมีปัญหามาในแต่ละชุมชน สุนัขบางตัวออกลูก 8 - 9 ตัว
2 - 3 เดือนออกครั้งหนึ่ง และกฏหมายบังคับว่าห้ามฆ่าสัตว์ หน้าที่ของเราผม
เห็นบางจังหวัดมีที่ดูแลสุนัขและมีคนรักสุนัขจำนวนมาก ผมอยากเสนอให้เทศบาล
ทำที่อยู่ให้ เขา ใช้งบประมาณส่วนไหนก็ได้ ผมคิดว่าคนใจบุญมีอีกจำนวนมาก
ผมไม่อยากให้ปัญหาส่วนนี้ เป็นปัญหาที่เราต้องรับ ชาวบ้านบางคนในชุมชนดอน
สวรรค์ มี สุ นั ข เกื อ บ 10 ตั ว และผสมพั น ธุ์ กั น ออกลู ก เต็ ม ไปหมด ผมเห็ น ใจ
เทศบาลเพราะเรามีสัตวแพทย์คนเดียว เวลาเขาจะเอาสุนัขไปทำหมันก็ต้องรอคิว
ปีหนึ่งเราจะได้กำไรแต่ที่ผมเห็นไม่ขาดทุนสักที ผมจึงไปใช้บริการที่ปศุสัตว์เขาใจดี
และพูดให้ ผ มฟั งเรื่องฉีดโคกระบือเทศบาลไม่ได้ไปฉีด เทศบาลเราไปฉีดวัคซี น
อย่ างเดี ย วและฉี ด ได้ เฉพาะสุ นั ข ที่ มี เจ้ า ของแต่ สุ นั ข ที่ เขาจั บ ไม่ ได้ อี ก ประมาณ
1,000 ตัว เช่น ในวัดประชานิยม ดีที่เจ้าอาวาสท่านรักสัตว์ ท่านบอกว่าถ้าจะ
เอาสุนัขออกให้เอาโรงเรียนออกดีกว่า คนเราชอบไม่เหมือนกันเราไปสอนเขาไม่ได้
และทุกวันนี้มีการชุมนุมมีปัญหากับบ้านเมืองมากขนาดไหน หน้าที่ของเราแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริห าร เผื่อพวกเราไม่มี
โอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่อยากฝากให้สำนักการสาธารณสุขฯได้พิจารณา ที่ดินของ
เทศบาลเมืองเยอะที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเขตเทศบาล แก่งดอนกลาง
โรงกำจัดขยะเราสร้างไว้ให้ลูกหลานของเราสิ่งไหนที่เรารับผิดชอบอย่าไปมองข้าม
แม้แต่เรื่องสัตว์ คนเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เรื่องคนอื่นไม่ต้องไปสนใจอยาก
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ลองไปดู ที่ วั ด ประชานิ ย ม ชุ ม ชนดอนสวรรค์ ห รื อ แก่ ง ดอนกลาง ในเรื่ อ ง
งบประมาณผมไม่ติแต่ผมอยากเสนอในเรื่องสุนัขอยากให้เทศบาลเพิ่มสัตวแพทย์ให้
เขาอีกสัก 1 คน เพราะขนาดผมเป็น สท. ยังต้องรอถึง 3 เดือน แล้วชาวบ้านคน
อื่นๆเขาจะรอนานขนาดไหน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ สำหรับ
สำนักการสาธารณสุขฯ ผมขอตั้งข้อสังเกต 2 - 3 ประเด็น โครงการแรกชุมชน
ปลอดถังขยะ ตั้งไว้เท่าเดิม ผมไม่ทราบว่าเรามีการขยายเขตชุมชนเพื่อจะให้เป็น
ชุมชนที่ปลอดถังขยะหรือไม่ เพราะตั้งงบประมาณเท่าเดิม เราจะเอาแค่นี้ไม่อยาก
พัฒนาเป็นตัวชี้วัดต่อไปใช่หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้หากทำแล้วประสบผลสำเร็จเราควร
ที่จะขยายหรือเพิ่มพื้นที่เพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดจริงๆ ไม่ใช่ทำเพื่อเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ให้ เทศบาลอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานเท่ า นั้ น ถ้ า เป็ น ไปได้ อ ยากให้ เพิ่ ม
งบประมาณ และโครงการเลี้ยงใส้เดือนดินกินขยะ ท่านตัดงบประมาณไปไม่ ทำ
โครงการนี้แล้วใช่หรือไม่ และโครงการตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทุกวันนี้
อ่อนแอมาก แม่ค้าที่ขายของเหลือไม่กี่คน ผมไม่ทราบว่าเกิดจากพิษเศรษฐกิจ
หรืออย่างไรแต่ผมวิเคราะห์ดูว่ามีตลาดอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาเยอะ เช่น วันจันทร์
มีตลาดชุมชนย่านเมืองเก่าเขาขายของเหมือนกัน วันอังคารมี ตลาดถนนคนเดิน
วันพุธมีตลาดคลองถม และนอกจากนี้บางครั้งยังมีสินค้าขายหน้าศาลากลางหลัง
เก่า ผมไม่ทราบว่าแม่ค้าที่อยู่ตลาดสดเขาขายได้หรือไม่ ไม่ทราบว่าเป็นโครงการ
สร้างเสริมเศรษฐกิจหรือสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ แต่เราก็นึก
ถึงคนที่ทำมาแล้ว เขาสู้ชีวิตเหมือนกัน อยากให้เห็นใจกันเผื่อแผ่กันบ้าง ขอตั้ง
เป็นข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับ สำนักการสาธาธารณสุข ฯ ผมตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณ 4 - 5 โครงการ
โครงการแรกเหมือนกับที่ท่านนพดลได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงการชุมชนปลอดถั ง
ขยะ โครงการนี้มีทุกปีแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มีกี่ชุมชน ยังดำเนิน การอยู่
หรือไม่ แต่ตั้งโครงการเอาเงินทุกปี หากยังมีโครงการอยู่ถ้าประชุมสภาเสร็จผม
ขอให้ พ าผมไปดู ได้ ห รือ ไม่ การตั้ งโครงการแต่ ล ะปี ผ มเข้ าใจว่าส่ ว นใหญ่ จ ะยึ ด
โครงการเดิมเป็นหลัก แต่ได้ติดตามการดำเนินงานหรือไม่ เช่น ข้อ 2.5 โครงการ
ติดตั้งถังดักไขมัน 30,000 บาท ตั้งไว้ทุกปี ผมอยากทราบว่าติดตั้งที่ไหน บ้าน
ใคร ร้านใคร ชุมชนไหน เราซื้อไปให้ ใคร ถ้าบอกว่า ชุมชนหนองไชยวานทำ
โครงการปลอดถังขยะ ถ้าลงไปตอนนี้ วันก่อนไปงานศพยังเห็นชาวบ้านบ่นกันอยู่
เลยว่าไม่มีคนมาเก็บ ขยะเราก็ไม่เข้าใจว่าชุมชนปลอดถังขยะได้อย่างไร ผมจึงโทร
หาผอ.ส่ ว นสมชาย ผมจึ ง รู้ ว่ า เรามี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ปี แ ต่ ไ ด้ ติ ด ตามการ
ดำเนินงานหรือไม่ ข้อ 2.3 โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัด
ขยะ 100,000 บาท เป็ นโครงการที่ ก ระผมเปรีย บเที ยบกับ โครงการที่ 2.7
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กาฬสินธุ์เราประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี เราต้องเจอน้ำรอระบายทุกถนนตอนนี้ลาม
ไปถึงหน้าร้านประมวลไทร์ ลงไปหน้าวัดสว่าง แยกป่าไม้คงไม่ต้องพูดถึง ไปทาง
บขส. ทางลงกุดน้ำกิน ผมจึงบอกว่าเมื่อเราเจอปัญหาในการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ
ท่ านตั้งไว้ 40,000 บาท มั น ขั ด แย้ งกั น สิ้ น เชิ งกับ สภาวะที่ เราต้ องเจอทุ กวั น
แทนที่จะตั้งโครงการลอกท่อระบายน้ำไว้ 400,000 บาท เหตุที่ตั้งไว้เยอะก็ให้
ดำเนินการเดือนละเส้น รถดูดโคลนเราก็มี สลับทำไปทีละเส้นตั้งไว้ 4 ล้านบาทก็
ไม่ได้เสียหายเพราะเราเจอวิกฤตน้ำรอการระบาย ทำไมไม่เห็นความสำคัญตรงนี้
เรารอแต่งบเงินอุดหนุนให้กรมโยธาฯมาทำให้หลายๆที่เมื่อเกิดปัญหาเทศบาลจะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เมื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบ
การคมนาคม การสัญจรและอุบัติเหตุการก่อสร้างของโยธาธิการจังหวัด มีการลง
เฟสบุ๊ คด่าเกิดอุบัติเหตุจะไปเอาเงินคืนได้ที่ไหน ใครๆเขาก็มองมาที่เทศบาลเรา
ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ชอบไม่ ไ ด้ เ พราะเป็ น บ้ า นเรา ตรงนี้ เ ราต้ อ งเข้ า ไปดู
เพราะฉะนั้นการลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่ โครงการลอกท่อระบายน้ำต้องตั้งไว้เพื่อให้พนักงานทำการขุดลอก
ท่อทำตรงไหน ถนนเส้นไหนก็ตั้งงบประมาณไว้เลย รถดูดโคลนมีไว้เพื่อทำงานใน
เทศบาล ดูแลเขตชุมชนต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำที่ไหนเห็นไปทำที่ตลาดโต้รุ่ง
เท่านั้นมันไม่คุ้ม จริงอยู่ที่ท่านผู้บริหารชุดนี้ไม่ได้ซื้อแต่ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์
เพราะไม่ใช่เงินของผู้บริหารชุดเก่าแต่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอามาทำให้
ได้ประโยชน์ ลอกถนนเป็นเส้นไปจากหนักก็จะเป็นเบาดีกว่าที่จะมาตั้งงบประมาณ
ลอกท่ อ ระบายน้ำ 40,000 บาท หน้ า 177 ข้ อ 2.8 โครงการล้ างทำความ
สะอาดตลาด ตั้งไว้ 130,000 บาท ผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่ติดใจที่มีตลาดร่วมใจ
การเกษตร เพราะตลาดร่วมใจการเกษตรถ้าเปลี่ยนเป็นบ้านก็เหมือนกับเราให้เขา
เช่า หากท่านประธานมีบ้านให้ผมเช่าแล้วท่านต้องส่งคนไปทำความสะอาดให้ทุก
วันหรือไม่ ผมว่าผลประโยชน์ตลาดเกษตรได้มากกว่าที่เราคิด แต่ล ะปีเรามีรายได้
จากที่เราเช่าเท่านี้ทุกปี แต่ละปีผู้ที่ประมูลได้เขามีรายได้มหาศาล จะไม่สบายไป
หรือครับ บุคลากรใช้ของเราแต่ผลประโยชน์เขาเก็บเอา บ้านให้เขาเช่าต้องส่งคน
ไปกวาด ฝากให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ และการที่มีงบประมาณในการดูแล
ซ่อมแซมยานพาหนะท่านทราบหรือไม่ว่ารถขนกิ่งไม้ รถขนขยะเขาบ่น ถ้าสิ่งที่ผม
พูดไม่เป็นความจริงผมจะพาไปดู ยางรถเขาบวมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ชีวิตและ
ทรัพย์ สิ น เขาขอเปลี่ ยนก็ไม่ได้ เขาบอกว่าขอเปลี่ ยนได้ตอนยางระเบิด ท่าน
ทราบหรือไม่ว่ารถขนกิ่งไม้และรถขนขยะเขาทำงานหนัก ผมไปดูแล้ วก็บวมจริงๆ
พร้อมที่จะระเบิด เขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่งบตั้งทุกปี งบซ่อมแซมยานพาหนะ
ล้อ อะไหล่ ตั้งงบประมาณไว้ทุกปีแต่การใช้จ่ายงบประมาณไม่รู้ว่าไปอยู่ส่วนไหน
ขอฝากไว้ด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสำนักการสาธารณสุขฯ
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นกองสวัสดิการสังคม เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่าน
บุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
สำหรับกองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ผมตั้งข้อสังเกตประมาณ 3 - 4 โครงการ ข้อ 1.11 โครงการอบรมจัดทำ
แผนและทบทวนแผนชุมชน ท่านประธานคงเคยเห็นโครงการนี้และกองสวัสดิการ
จัดทำโครงการนี้ทุกปี ผมเป็นห่วงที่เราทำแผนชุมชนทุก ปีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
เพราะการจัดทำแผนชุมชนต้องทำหลักเกณฑ์ว่าอยากได้อะไรเป็นอันดับ 1 , 2 , 3
ชุมชนเขาร้องเรียนมาทุกครั้งว่าเขาทำแผนไปแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะ
ผู้บริหารและไปหยิบโครงการอื่นมาแทน เช่น เขาอยากได้โครงการที่เกี่ยวกับการ
ทำถนนแต่เราก็ไปเอาโครงการอื่นมาให้ และโครงการที่ผมตั้งข้อสังเกตคือโครงการ
ร่วมใจไทยพุทธมุสลิม ปีที่แล้วตั้งไว้ 30,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 30,000 บาท เขา
บอกว่าเพื่อเป็นกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม ผมก็
สงสัยว่าโครงการนี้น่าจะดูว่ามุสลิมเขาทำอย่างไรแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและ
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการเชิญสมาชิกมาร่วม เห็นจัดโครงการ 2 - 3 ปี ผมก็ยัง
ไม่รู้ว่ามุส ลิมเขาดำเนินการอย่า งไร เขาละหมาดอย่างไร เวลาเท่าไหร่ พอถาม
ท่านประธานสภาว่าเขาทำอย่างไรท่านก็ตอบไม่ได้เพราะท่านก็ไม่ได้ไปร่วม ถ้าเชิญ
สมาชิกไปก็จะได้คุยกับเขา ข้อ 1.26 โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทาง
ชีวิต ปีที่แล้วตั้งไว้ 120,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 20,000 บาท ปีที่แล้วได้สอบถาม
ท่านตอบว่ามีการจัดการอบรมแนะนำเอาวิทยากรมาสอนว่าเราต้องดำเนินการ
อย่างไร รายละเอียดเพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็ น ตามโครงการกำหนด จะช่ว ยเหลื อ ได้ กี่ค นเงิน แค่ 20,000 บาท หาก
ช่วยเหลือ 2 ศพ เงินก็หมดแล้ว ไม่รู้ว่า จะเอาเงินไปทำอะไร โครงการจุติสุขาวดี
มี ค นเอาเงิน มาช่ ว ยจำนวน 100,000 - 300,000 บาท แล้ ว เอาไปจั ด ทำ
โครงการ ท่านประธานคงจำได้ในการประชุมที่ผ่านมา ทางผอ.กองสวัสดิการบอก
ว่ามี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ช่วยเหลือเต็มระบบ , ระดับ 2 ช่วยเหลือปานกลางและ
ระดับ 3 ช่วยเหลือน้อย อันนี้ระดับ 3 จะช่วยเหลือได้เท่าไหร่ ผมเคยอภิปราย
ครั้งที่แล้วว่าชุมชนกุดยางสามัคคีเขามีคนเสียชีวิตโครงการนี้ได้ไปช่วยเหลือเขาโดย
การมอบโลงศพ 1 โลง และดอกไม้จันทน์ เงินช่วยเหลืออย่างอื่นไม่มีจะทำอย่างไร
ทำแบบนี้ เป็ น การลั ด หลั่ น กั น หรื อ ไม่ เขาไม่ มี เงิ น จริ งๆจะช่ ว ยเขาได้ อ ย่ า งไร
โครงการแบบนี้ น่าจะทำเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาให้ได้ผล แม้โครงการนี้ตั้งไว้สัก
100,000 บาท ก็น่าจะช่วยได้ ปีหนึ่งใช้เงิน 100,000 บาท โครงการอื่นๆมี
มากมาย แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและเราได้ประโยชน์ ที่ผ่านมาโครงการนี้
ได้รางวัลเพราะมีการเอาโลงเย็นมาและนำเสนอผลงานจนได้รับรางวัล โครงการ
ดีๆแบบนี้ทำไมไม่ตั้งโครงการไว้เยอะๆ ให้เราตั้งข้อสังเกตว่าโครงการไหนที่ดีก็เพิ่ม
งบประมาณให้เขาใช้จ่ายได้ทั้งปี เงิน 20,000 บาท จะเอาไปทำอะไรได้ ผมขอ
ยกตัวอย่างงานสวัสดิการสังคมมีเยอะ ประชาชนหรือคนแก่ที่เข้ามาเขาก็อยากได้
เงิน เช่น เงิน ผู้ สู งอายุป กติ เคยจ่ายประมาณวัน ที่ 10 ของเดื อนแต่ ปี นี้ ก็ จ่ าย
ประมาณวันที่ 11 มีปัญหาอะไรหรือเงินจากส่วนกลางไม่โอนมาผมก็ยังไม่ทราบ
ชาวบ้านเขามาถามผมก็ไม่ทราบว่าเงินทำไมไม่เข้า อย่างที่ผมได้อภิปรายแล้วใน
สำนั ก ปลั ด ว่ า ทำไมผู้ สู งอายุ ถึ ง หายไป 1,200 กว่ า คน นี่ คื อ โครงการที่ ก อง
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เขารับทราบ แม้จะได้ช้าไป 1 วันเขาก็อยากได้เงิน ฝากท่านประธานสภาด้วยว่า
งานสวัสดิการสั งคมเป็นงานที่ทำกับชุมชน และยังมีโครงการอื่นๆที่ผมไม่ได้จับ
ขึ้นมาเป็นการฝึกฝนอาชีพและช่วยเหลืออาชีพของชุมชนต่างๆอีกมากมาย ผมจึง
อยากนำเรียนท่านประธานสภาว่าหากมีการแปรญัตติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ก็จะนำโครงการต่างๆเข้าไปสอบถามและแปรญัตติในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในแผน
งบประมาณของกองสวัสดิการผมขอตั้งข้อสังเกตประมาณ 2 ประเด็น คือ ความ
จริงแล้วงบประมาณปี นี้เหมือนเดิม มีบางอย่างที่ถูก ตัดและเพิ่มเข้ามา ประเด็น
แรก หน้า 186 ข้อ 1.7 โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 ความจริงศีล 5 เป็น
ศีลเบื้องต้นที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เราได้กระทำ ถ้าสังคม
เรามีศีลแค่ 5 ข้อ สังคมจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขร่มเย็น แต่สิ่ง
สำคัญถ้าท่านประธานได้สัม ผัสขออนุญาตยกตัวอย่างวัดดงเมืองเวลาอาราธนาศีล
ท่านจะไม่มีคำว่า “วิสุง วิสุง” ผมก็ได้กล่าวถามท่าน ท่านบอกว่าถ้าเราไม่เอาวิสุง
เวลารับศีล 5 เราต้องรับทุกข้อ ผิดข้อใดข้อหนึ่งคือผิดหมด เพราะฉะนั้นวัดหลวง
ปู่เมืองท่านจะรับคำว่า “มะยังภัณเต ติสะระเณ นะสะหะ” แต่หลายๆวัดก็จะมีคำ
ว่า “มะยังภัณเต วิสุง วิสุง รัตนถายะ” คือเว้นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นการ
ที่เราจะเน้นการรักษาศีล 5 ถ้าเราทำได้ทั้ ง 5 ข้อ ในแต่ละวันอาจจะรับศีล ทั้ง 3
ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น แต่ก็คงจะลำบาก โครงการนี้ที่เราตั้งก็เพื่อเป็นตัวชี้ วัด
ของเทศบาลไม่ว่ากันแต่ความเลื่อมใสศรัทธาและความนับถือขึ้นอยู่กับจิตใจเรา
บางทีอาจจะไปนั่งไหว้ นั่งกราบแต่จิตใจเราไม่ไปด้วยก็ไม่เป็ นผล พระคุณ เจ้า
หลายๆท่านก็บอกว่าการที่จะทำบุญเราคิดว่าจะทำก็ถือว่าได้บุญแล้ว ผมขอฝากไว้
ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับการทำดีบังคับกันไม่ได้ อยากให้ตั้งงบประมาณไว้
ก็ดีครับ และประเด็นที่ 2 เรื่องคณะกรรมการชุมชน ปีนี้ ตั้งงบในการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน 100,000 บาท ปีที่แล้วตั้งไว้ก็ไม่ได้ใช้ ปีนี้ตั้งไว้เราก็คาดว่ าจะมี
การเลือกตั้งแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มี อนาคตเรามองไม่เห็นเพราะบ้านเมือง
เราอยู่ ในสภาวะแบบนี้ ก็ไม่ ว่ากัน แต่ผ มไปเจอปัญ หาหนึ่ งที่ไปรับรองพี่น้ องใน
ชุมชน วันนั้นเขาให้ประธานชุมชนไปรับรองแต่ประธานชุมชนรับรองไม่ได้เพราะ
บัตรประธานชุมชนหมดอายุ ไม่ทราบว่าท่านต่ออายุบัตรให้เขาหรือไม่ ถ้าเราไม่
เลือกตั้งใหม่แต่ให้เขารักษาการไปก่อนก็น่าจะต่ออายุบัตรให้เขาด้วยเพื่อจะได้ใช้
สิทธิรับ รองต่างๆให้ กับประชาชนในชุมชนของเขา ฝากท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอชมเชยกองสวัสดิการที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชนมาร้องเรียน ทั้งๆ
ที่กองนี้น่าจะมีคนร้องเรียนมากในเรื่องเงิน ผมขอชมเชยเป็นอย่างยิ่งที่ท่านบริหาร
จัดการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงิน ค่าจัดการศพที่ ให้ ช าวบ้านเอาไปเก็บ บางครั้ ง
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ตาย 10 ศพ ก็เก็บเงิน 200 บาท เป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะไปหมด แต่ก่อน
ผมขอชมเชยพนักงานของเราที่ทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผม
ขอตั้งข้อสังเกตหน้า 185 ข้อ 1.3 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ
เยาวชน 100,000 บาท หน้า 187 ข้อ 1.15 โครงการจัดงานเยาวชนแห่งชาติ
30,000 บาท ข้ อ 1.17 โครงการเข้าค่ ายเยาวชนเพื่ อสร้างภาวะผู้ น ำและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000 บาท เฉพาะคำว่าเยาวชนรวมแล้วก็
230,000 บาท ทำให้ผมอดคิดถึงโครงการที่ทำเพื่อประชาชนไม่ได้ อดที่จะโยง
ไปถึงปัญหาขุดลอกท่อระบายน้ำไม่ได้ โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ
เยาวชนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสภาเด็ก ตั้งไว้ 100,000 บาท
ทำให้มองภาพรวมได้ว่าเขาดูงานด้วยหรือไม่ แต่ไม่ครับเพราะมีโครงการที่ 1.17
โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้ นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้ าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน ตั้งไว้
100,000 บาท แต่ อี กโครงการตั้ งไว้ เพื่ อจั ด ประชุ ม ผมเข้าใจว่าเป็ น โครงการ
สำหรั บ เยาวชนเราต้ อ งให้ เขาแต่ เราก็ ต้ อ งอย่ า ลื ม ความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชนด้วยว่าโครงการที่เราส่งไปถึงมือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นถนน ราง
ระบายน้ำ ยังเหลืออีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ทำ ขอให้ท่านช่วยพิจารณาเรื่องนี้
หน้า 186 ข้อ 1.6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นในหลวงรัชกาลปัจจุบันหรือรัชกาลที่ 9 มี
ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ ข้อ 1.23 โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีการเอ่ย
ถึงพระองค์ชัดเจน ผมจึงสงสัยว่าในหลวงรัชกาลที่ 10 ท่านมีโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ สำหรับ ข้อ 1.9 โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัด
ฟื้น ฟูผู้ ติดยาเสพติ ด เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเฝ้ าระวังผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้
10,000 บาท เชื่อมโยงกับข้อ 1.21 โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
50,000 บาท ด้วยความปรารถนาดีและความไม่เข้าใจเราไปบำบัดเขาที่ไหน ผู้
ติ ด ยา/เสพยา เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ส ถานที่ บ ำบั ด ถึ ง ข นาดที่ จ ะมาตั้ ง
งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อเอาผู้ป่วยและผู้ติดยาเหล่านี้มาบำบัด ท่านตั้ง
โครงการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอีก 10,000 บาท ผมไม่เคยเห็นและขอให้
กองสวัสดิการช่วยพาผมไปดูด้วยว่าท่านบำบัดที่ไหน อย่างไร เอาเงินส่วนนี้ไปทำ
อะไรบ้าง ถึงจะสอดคล้องกับที่ท่านตั้งโครงการติดตามอีก 10,000 บาท ในข้อ
1.9 โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ข้อ 1.10
โครงการบำบัดฟื้นฟูน่าจะไปอยู่ที่ข้อ 1.8 เมื่อบำบัดฟื้นฟูเสร็จ ข้อ 1.9 ก็เป็นการ
ติดตาม สิ่งนี้ห่างไกลกันบ่งบอกถึงความสับขาหลอก ถ้าผมติดตามดูจริงๆ ก็คงจะ
รู้ว่าท่านเอาเงิน 50,000 บาท ไปทำอะไรกับผู้ติดยา ต่อไปขออนุญาตเพิ่มเติมต่อ
จากท่ านบุญ เส็งในโครงการไทยพุทธ-มุส ลิ ม ปี นี้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ผมเคย
สอบถามโครงการนี้ในขั้นแปรญั ตติเมื่อปีที่แล้ว หั วหน้าสังวาลน่าจะเป็นผู้ตอบ
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อย่างไรหั วหน้าสังวาลก็คิดไม่ได้หรือเป็นคำสั่งจากรัฐบาลให้ มีโครงการนี้ผมก็ไม่
ทราบ ผมทำตามหน้าที่เมื่อเห็นก็ต้องอภิปรายสอบถาม ผมเห็นหัวหน้าสังวาล
ถ่ายรูปมอบกระเช้าอยู่หน้ามัสยิดแค่นั้น ไม่รู้ว่าทำโครงการอย่างไร ผมคงต้อง
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในขั้ น แปรญั ต ติ ถ้ า ผมมี โอกาสได้ เข้ า ร่ว มและผมจะนำ
คำตอบของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ที่ ต อบมาช่ ว ยให้ ที่ ป ระชุ ม แห่ งนี้ พิ จารณา เช่ น
โครงการที่ 1.26 โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต ผมเคยนำเรียนแล้ว
ว่าโครงการนี้ในปีที่ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติตัดทั้งโครงการและตัดได้เพราะ
เสี ย งในปี นั้น มากพอ แต่ผ มไม่ได้ตัดเพราะไม่ชอบเหมือนกับทุกท่ านที่ทราบว่า
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่เหตุที่ตัดพราะเจ้าหน้าที่เขาตอบว่าจะส่งพนักงานไป
คุยกับพ่อแม่ของเขาถ้าลูกเขาจะตายให้เขาทำใจ จะเก็บบ้านอย่างไร เอาไปวัด
ไหน นี่คือคำตอบของเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ตัดได้อย่างไร หลังจากปีนั้นถัดมาก็เปลี่ยน
ชื่อโครงการเมื่อก่อนเป็นโครงการสร้างสุขที่ปลายทางชีวิต ขอมา 200,000 บาท
ในขั้นแปรญัตติผมสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไร เขาตอบว่าใช้เป็นเงินค่าจ้าง
วิทยากรอบรมจำนวน 120,000 บาท และจัดอบรมอีก 80,000 บาท และ
ผ่านสภาอันทรงเกียรตินี้ด้วย ผมจึงขอใช้สิทธิสอบถามว่าเงินส่วนนี้ตอนนี้อยู่ไหน
ถ้าจัดอบรมทำไมไม่เชิญ สมาชิกสภาเข้าร่วมเพราะเขาเป็นคนอนุมัติ เงินอบรม
80,000 บาท เป็ นการอบรมประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 บาท จ้าง
วิท ยากรมาอบรม ท่านตอบมาแบบนี้จะให้ ผ มทำอย่างไร ผมถึงบอกว่าการตั้ ง
โครงการไม่ใช่ตั้งอย่างไรก็ได้ ตั้งอย่างไรก็ผ่าน ตั้งเพื่อโอนไปใช้โครงการอื่น ๆ ปีที่
แล้วที่ตั้งไว้ค่าวิทยากร 120,000 บาท ผมอยากดูหน้าวิทยากรว่าเขาพูดอย่างไร
โครงการนี้ผมสนับสนุนพี่น้องยากจนเขาได้ ประโยชน์ แต่ปีที่เงิน 200,000 ผ่าน
ปีที่โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านมันไม่ใช่โครงการจุติสุขาวดีและไม่ได้
เอาเงิน 200,000 บาท ไปใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชน แต่เอาเงินไปจ้างวิทยากร
จำนวน 120,000 บาท และจัดอบรม 80,000 บาท และท่านประธานทราบ
หรือไม่ว่าโครงการจุติสุขาวดีมันไม่มี ปีที่แล้วท่านทราบหรือไม่ว่าเทศบาลพาคณะ
รถยนต์ คนของเทศบาลลงไปทำโครงการนี้ ในขณะที่ลงสนามโดยที่ไม่มีโครงการ
รองรับ ปีนี้โครงการจุติสุขาวดี ตั้งไว้ 20,000 บาท ทำไมไม่ตั้ง 200,000 บาท
และบอกว่าพี่น้ องประชาชนที่ยากจนต้องไปช่วยเหลื อเขาอย่างไร ใช้บุคลากร
เทศบาลอย่างไร เราต้องไปช่วยเหลือความเป็นอยู่และทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นชอบแต่
ต้องทำให้ ถูกต้อง ต่อไปงบเงินอุดหนุนตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ เงินอุดหนุนกลุ่ ม
อาชีพ ตั้งไว้ 50,000 บาท ผมอยากสอบถามว่ายังมีโครงการนี้อีกหรือไม่ ปีที่แล้ว
มีกลุ่มอาชีพชุมชนไหนมาขอรับ ท่านเคยลงไปดู ไปติดตามการดำเนินงานหรือไม่
ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นสำนักการช่าง เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
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ตั้ ง ไว้ 1,500,000 บาท ปี นี้ ตั้ ง ไว้ 1,000,000 บาท ถามที ไ รก็ บ อกว่ า
งบประมาณไม่เพียงพอแล้วทำไมถึงตัดงบประมาณลง ผมสังเกตไฟฟ้าแสงสว่าง
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. ประชุมทุกครั้ง ขอเมทัลฮาไลด์ช่วงตลาดก็ไม่ได้ ถนนสายอื่น
หลายถนนที่มีโคมไฟฟ้าแบบเก่าก็ไม่พัฒนา ไปตัดเขาทำไม ทำไมไม่ขยายไฟฟ้า
จากหลอดยาวเป็นเมทัลฮาไลด์ความสว่างก็จะดีขึ้น ท่านลองสังเกตถนนกาฬสินธุ์
กลางคืนสว่างรถบางคันไม่ต้องเปิดไฟหน้ารถเลย ถนนสายอื่นไม่ได้รับการเอาใจใส่
สอบถามการไฟฟ้าเขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ นี่ก็โดนตัดไปอีก 500,000 บาท
จะให้เขาทำอย่างไรชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนดอนสวรรค์ไม่ได้รับการเอาใจใส่บอก
หลายครั้งเสาต้นแรกไฟฟ้าดับไม่รู้กี่เดือนแล้ว บอกแล้วไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
วัส ดุ ก่ อ สร้ างก็ เช่ น เดี ย วกั น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น อุ ป กรณ์ ในการบำรุง รัก ษาซ่ อ มแซม
สิ่งก่อสร้างถนนทางเท้าในเขตเทศบาลรวมถึงการจัดงานถนนต่างๆ ปี 2563 ตั้งไว้
3,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โดนตัดไป 1,000,000
บาท สงสั ย งานจังหวัดเราจะมีไม่ม ากจึงโดนตัด งบประมาณลงเพราะถามที ไร
งบประมาณเกี่ยวกับถนน ฟุตบาท ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร และไปตัดเขาอีก
1,000,000 บาท การทำงานจะได้ผลหรือไม่ และขอตั้งข้ อสังเกตในการขยาย
เขตไฟฟ้าและประปา ไฟฟ้าขยายเขตเพิ่มให้เขาเป็น 800,000 บาท และขยาย
เขตประปาโดนตัดไป 300,000 บาท ปี 2563 ตั้งไว้อย่างละ 500,000 บาท
เป็น 1 ล้านบาทเท่าเดิม แต่ขยายเขตประปาตัดเขาลง 300,000 บาท เพียงพอ
หรือไม่เพราะถามทีไรก็บอกว่าไม่เพียงพอ ผมบอกแล้วว่าอยากให้ส่วนราชการของ
เราไปติดต่อของบประมาณจากไฟฟ้าและประปา 10 ปี ก็ได้งบประมาณ 10 ล้าน
บาท ถ้าเราทำเองผมว่าจะได้ มากกว่านั้ น 20 กว่าปี แล้ ว ที่ ผ มเป็ นสมาชิกสภา
เทศบาล ผลประโยชน์เขาได้ขยายเขตแล้วเขาก็ไปต่อให้คนอื่น เขาได้ผลประโยชน์
จากเรา เราลองไปติ ด ต่ อ ให้ เขาขยายเขตไฟฟ้ า และประปา เขารวยขึ้ น แล้ ว
เทศบาลยังเอาเงินไปช่วยเขาอีกปีละ 500,000 บาท งานเคหะชุมชน หน้า 199
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีนี้ทำ 16 โครงการ แต่
โครงการที่เด่นคือโครงการปรับปรุงทางเท้าตลาดเมืองเก่ากาฬสินธุ์ (รอบวัดกลาง)
8,500,000 บาท ท่านประธานสภาลองดูครับว่ามีความเดือดร้อนหรือไม่ ฝนตก
ทีไรรอบวัดกลางไม่มีปัญหา งบประมาณสูงขนาดนี้ถ้าเอามาพัฒนาถนนในชุมชน
ต่างๆคงได้ถนนอีก 10 เส้น บรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนได้อีก 10 ชุมชน จะ
ปรับปรุงให้เป็นเมืองเก่าหรือครับถึงต้อ งใช้เงิน 8,500,000 บาท หากบอกว่า
เป็ น เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ มาก็ท ำไม่ม ากก็ไม่ต้องทำ ข้อ 3 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำซอยเกาะแก้วฝั่งขวามือ ชุมชนดงปอ มีความจำเป็นมากน้อยขนาด
ไหน โครงการนี้ใช้เงิน 3,080,000 บาท ถ้าลงไปช่วยเหลือชุมชนสัก 5 ชุมชน
เงินส่วนนี้สามารถทำได้ รวมกับเมื่อสักครู่ก็ช่วยเหลือได้ 15 ชุมชน เหมือนกับที่
ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ในกองสวัสดิการสังคม ท่านเรียงลำดับโครงการให้เขา หาก
ตัด 2 โครงการนี้แล้วเอาไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆจะไม่ดีกว่าหรือครับ ผมพูดใน
ฐานะของชุมชน สมาชิกบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าซอยเกาะแก้วอยู่ตรงไหน จะไป
ทำรางระบายน้ำรอบวัดกลางก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วยังจะไปทำให้เขาอีก 8 ล้านกว่า
บาท ยกตัวอย่าง 2 โครงการให้ท่านประธานสภาได้ดู สำนักการช่างฝากดูด้วยว่า

-41ปี นี้ มี โครงการหนึ่ งคื อ งบลงทุ น ซ่ อ มแซมรถแม็ ค โคร ไม่ ท ราบว่ าซ่ อ มคั น ไหน
436,000 บาท ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนค่าซ่อมแซมขนาดนี้เขาคงบอกว่าซื้อรถ
แม็คโครได้อีกคันหนึ่ง ปี 2563 มี 30 โครงการที่ทำเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
21,948,000 บาท แต่ปีนี้ ได้แค่ 16 โครงการ งบประมาณ 19,754,000
บาท งบประมาณเท่ากันลองดูครับว่าแตกต่างกันหรือไม่ เป็นการยกตัวอย่างให้
ท่านประธานสภาได้ดู 2 โครงการ ผมตั้งข้อสังเกตว่าสำนักการช่างเวลาขอโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ก็บอกว่าติดงานอื่นๆ หากงานใหญ่ก็บอกว่าเต้นท์ไม่พอ อยากให้
ท่านตั้งงบประมาณสัก 10 เต้นท์ ปีนี้ไม่ได้ก็ขอปีหน้า ท่านบริหารงานมา 8 ปีแล้ว
หากของบประมาณซื้อคงได้เยอะแล้ว ทุกวันนี้โต๊ะหน้าขาวก็ยืมไม่ได้ บางทีชุมชน
เขาขอมาให้ช่วยเราก็ไม่ช่วยเหลือเขาทั้งๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ไฟฟ้าสาธารณะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ บางชุมชนก็ไม่ไปซ่อม ไม่ไปขยายเขตไฟฟ้า
ให้เขา ท่านประธานสภาลองไปดูที่หน้าบ้านผม 3 โคมไฟใช้งานไม่ต่ำกว่า 20 ปี
ไม่ควรจะไปตัดงบประมาณเขาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นให้เขาได้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน รถไฟฟ้าก็ซื้อให้เขาแล้ว ผมอยากเรียนให้ท่านประธานสภาได้ดูและ
ผมจะขอสงวนคำแปรญัตติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่ า น กระผมนายนพดล แก้ ว พู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
งบประมาณสูงผมเป็นห่วงว่าเงินที่เราร่วมกันพิจารณาในวันนี้อยากให้ไปถึงพี่น้อง
ประชาชนให้มากที่สุด โครงการหลายโครงการเป็นประโยชน์และหลายโครงการก็
เป็นโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเท่าที่ควร ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนใน
ฝ่ายบริห ารซึ่งทำหน้าที่บริหารหรือฝ่ายนิติบัญ ญัติห รือสภาร่วมกันทำเพื่อความ
เป็นอยู่ เราเข้ามาแล้วก็ได้รับอานิสงค์ให้เป็นผู้ใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่
น้องประชาชนก็ถือว่าเราเป็นผู้ให้ การให้และการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเรา
พูดติดปากว่าจะให้เขาไหว้เราเราต้องไหว้เขาก่อนเป็นธรรมาดาของธรรมเนียมไทย
ในฐานะที่เราผ่านการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องทำ
หน้ าที่ ของเราตามที่ ได้ รับ มอบหมาย โครงการนี้ เป็ น โครงการที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
โครงสร้างพื้นฐานของพี่น้องประชาชนตามสโลแกนที่ว่าน้ำไหล ไฟสว่างหนทางดี
ผมอยากตั้ ง ข้ อ สั งเกตไว้ แ ละขอสงวนคำแปรญั ต ติ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
อย่างไรวันนี้ก็ต้องผ่านงบประมาณ แต่ก่อนที่จะผ่านก็ต้องคุยกันก่อน ผมขอตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน น่าเห็นใจ
เพราะวันนั้นผมไปที่สำนักการช่าง แอร์ของท่านชำรุดจริงๆ เมื่อของบประมาณมา
ก็ ดี ใ จด้ ว ย ขอบคุ ณ ที่ ใ ห้ ก ารดู แ ลสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น อี ก โครงการหนึ่ ง คิ อ เงิ น
งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับถนนหนทาง ชุมชนเขต 1 ก็ไ ด้
หลายโครงการ แต่ที่ยังไม่ได้ก็มี วันนั้นผมผ่านไปถนนปริษฐ์ ร้านต.การไฟฟ้าทาง
ไป บขส. คุณ แม่ ป ระทุ มเขาบอกว่าถ้าขายที่ไ ด้เขาจะสร้างถนนเลยเพราะถนน
ขรุขระ ทางนั้นมีบ้านคนถึงจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็เห็นใจเพราะคนสัญจรไปมา
ถนนเส้น นั้น จำนวนมาก ไม่เห็ นมีในเทศบัญญั ติแสดงว่างบประมาณไม่พอหรือ
อย่างไร หากมีงบประมาณเหลือขอให้ช่วยพิจารณาด้วย ส่วนถนนประดิษฐ์ หน้า
บขส. ที่มีในแผนก็ดีใจกับประชาชนที่อยู่แถวนั้นด้วย เวลารถวิ่งไปจะไม่ได้มีเสียง
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คณะผู้บ ริห ารหลายครั้งแล้ว ปีนี้ได้งบประมาณมาทำก็ดีใจด้วย สำหรับชุมชน
บักโจ้ปีที่แล้วตรงซอยข้างโรงสีก็น้ ำท่วม ซอยกุดยางสามัคคีตรงข้ามอีซูซุก็ท่วม
เวลาจะขึ้นไปตรงชุมชนกุดยางสามัคคีก็สูงมากถ้าทำตรงนี้เสริมทำร่องระบายน้ำ
ด้วยก็จะดี ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนและหลายแห่งที่มีปัญหา
ก็ฝ ากไว้ด้ ว ย บางแห่ งที่ ไม่ มี ความจำเป็ น ก็ เอางบประมาณมาช่ ว ยเหลื อพี่ น้ อ ง
ประชาชนก่อนให้พี่น้องเราได้อยู่ดีมีสุข มีอะไรก็คุยกัน ทำงานด้วยความรักความ
สามัคคี ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำหรั บ สำนั ก การช่ า ง หน้ า 199 ข้ อ 1 โครงการปรั บ ปรุ งทางเท้ า เมื อ งเก่ า
กาฬสินธุ์ (รอบวัดกลาง) ตั้งไว้ 8,500,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
5 ปี หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 ผมไปเปิดแผนพัฒนา 5 ปี แต่ไม่เห็นแต่กลับไปปรากฎ
ในฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ท่านประธานครับ เรื่องการทำฟุตบาทรอบวัดกลางเป็นเงิน
1,500,000 บาท ทำให้ ผ มต้ อ งกลั บ ไปดู โ ครงการนี้ ก่ อ นที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศลและถนนกาฬสินธุ์ ตั้งไว้
8,400,000 บาท แก้ไขเพิ่มเติมเป็นถนนรอบวัดกลางเป็นเงิน 8,500,000 บาท
แก้ไขจากโครงการทำทางเท้าถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศลและถนนกาฬสินธุ์ทั้ง 2
ข้างทางด้วยแผ่นคอนกรีตสำหรับปูทางเท้าและแผ่นคอนกรีตพื้นต่างสัมผัสสำหรับ
คนพิการ ปลูกต้นไม้ ติดตั้งไฟส่องสว่าง พื้นที่ 15,000 ตารางเมตร เป็นเงิน
8,400,000 บาท แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบริเวณรอบวัดกลาง ปรับปรุงทางเท้ารอบ
วัดกลางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,268 ตารางเมตร พื้นที่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร แต่งบประมาณสูงขึ้น พี่น้องที่ อยู่ถนนภิ รมย์ ถนนอรรถเปศลและถนน
กาฬสินธุ์ ตอนแรกจะได้ฟุตบาท ทางเท้าและไฟส่องสว่าง แต่มาแก้ไขเพิ่มเติมให้
เป็นถนนรอบวัดกลาง ในวงเงิน 8,500,000 บาท ท่านประธานครับ แผน 5 ปี
บางครั้งสมาชิกก็ได้ลงพื้นที่บอกพี่น้องประชาชนว่าท่านกำลังจะได้ทางเท้า ต้นไม้
ไฟส่ อ งสว่ า ง แต่ โ ครงการนี้ ม าขอเพิ่ ม เติ ม เงิ น 8,500,000 บาท กั บ เงิ น
8,400,000 บาท แต่เนื้องานแตกต่ างกัน บริเวณรอบวัดกลางไม่ได้มีปั ญ หา
ฟุตบาททรุดโรม ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังแต่กลับเป็นเรื่องเร่งด่วน
ไม่ทราบว่าสำคัญมากกว่าพื้นที่ที่พี่น้องอยู่อาศัยแออัดได้อย่างไร การที่ท่านเปลี่ยน
ทำโครงการนี้มี อะไรแอบแฝงหรือไม่ สิ่ งนี้ที่ ผ มอยากสอบถามว่า โครงการนี้ ใน
ความรู้สึกของผมแต่ก่อนอภิปรายของบประมาณไปซ่อมแซมถนน 4 แสนกว่าบาท
8 แสนกว่า ก็บอกว่าจะทำได้อย่างไร ให้ทำเส้นละ 200,000 บาท ได้ 4 เส้น
แต่ตอนนี้ เงิน 8,500,000 บาท นำมาปรับ ปรุงรอบวัดกลางซึ่งไม่ได้รับความ
เดือดร้อนอะไรเลย ถ้าท่านอยากทำตลาดเมืองเก่าท่านต้องปล่อยให้ทรุดโทรมท่าน
จะไปพัฒนาให้ดูดีทำไม ถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ชำรุดเสียหาย นี่คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต
ข้อ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยพัฒนโพธิ์ ชุมชนดงปอ
ตั้ ง ไว้ 462,500 บาท ตามแผนพั ฒ นา 5 ปี หน้ า ที่ 167 ลำดั บ ที่ 8
แผนพั ฒ นาลำดั บ นี้ ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่า ความยาวแค่ 86 เมตร แต่ พิ ม พ์ เข้ า
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จำนวน 215,000 บาท และเอาเข้าสภาในวันนี้ 462,500 บาท สิ่งที่ท่านนำมา
อ้ างอิ งว่ าท่ านทำตามแผนพั ฒ นา 5 ปี ระบุ ห น้ า ลำดั บ ตรงนี้ ท ำไมไม่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมจะแก้วันนี้หรือปล่อยผ่าน ผมไม่รู้ ผมก็เข้าใจว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา 5
ปีที่มีความยาว 86 เมตร ค่าก่อสร้าง 215,000 บาท แต่โครงการนี้เพิ่มเป็น
462,500 บาท ข้อ 3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเกาะแก้วฝั่งขวามือ
ชุมชนดงปอ ตามแผนพัฒนา 5 ปี ลำดับที่ 169 หน้า 19 ความยาว 770 เมตร
เท่ากันแต่ในแผนพัฒ นา 5 ปี งบประมาณ 2,992,600 บาท แต่พอเอาเข้า
สภาวันนี้ 3,080,000 บาท ตัวเลขผิดแต่ความยาวเท่ากัน ท่านคงตอบผมว่า
ราคาวัสดุเพิ่มขึ้น ผมจึงไปดูโครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บักโจ้ ชุมชนกุดยางสามัคคี ความยาว 98 เมตร จำนวน 205,800 บาท ในขณะ
ที่ผ มไปดูในแผนพัฒ นา 5 ปี ความยาวและงบประมาณก็เท่ากัน ข้ออ้างที่ท่าน
เตรียมจะตอบว่าราคาที่แตกต่างกันเป็นเพราะราคาตลาดวัสดุขึ้นลง ตรงนี้น่าจะ
ลบล้างคำตอบที่ท่านเตรียมตอบว่าราคาวัสดุแตกต่างกัน และผมขอยกตัวอย่างอีก
โครงการหนึ่ ง โครงการก่อ สร้างรางระบายน้ ำรูป ตั ว ยู ซอยวิโรจน์ รัต น์ ชุม ชน
ทุ่งศรีเมืองกลาง ตั้งไว้ 1,470,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า 170
ลำดับที่ 21 เท่ากันแต่ราคาในแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเป็น 1,764,000 บาท นี่ก็
พอเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าท่านเอางบประมาณที่อยู่ในแผนและโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนา 5 ปี เข้ามาบรรจุในการที่จะขอความเห็นชอบในวันนี้มีอะไรที่ติดค้างใจ
แต่ไม่แน่ใจว่าท่านจะอธิบายได้ ผมอยากสอบถามท่านว่าการที่เรายึดแผนพัฒนา
5 ปี แต่ท่านแก้ไขรอบวัดกลาง แก้ตัวเลข ตัวหนังสือ ขนาดและปริมาณ ท่าน
แก้เข้าไขสู่สภา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับทบทวนท่านทำถูกแล้วข้ออื่นๆที่ผ มกล่ าวมา
ทำไมไม่แก้ไข หรือไม่มีมาตรฐาน อยากทำโครงการไหนก็ห ยิบขึ้นมาแก้ หรือ
โครงการวัดกลางมีงบประมาณสูง และยังมีโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกถนน
ประดิษฐ์ที่ท่านนพดลได้อภิปราย น่าภูมิ ใจครับเพราะถนนเส้นนี้ทรุดโทรมมาก
แต่ในแผนพัฒนา 5 ปี เขาไม่ได้บอกเหมือนในโครงการนี้ท่านจึงเอาเข้ามาแก้ไขใน
ฉบับเพิ่มเติม ย้อนมาดูโครงการเก่าก่อนแก้ไขเขาเขียนว่า โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์ ลาดยาวจากแยกหนองแซงจนมาถึงวัดใต้โพธิ์
ค้ำ เป็ น โครงการก่อนมีการแก้ไขเพิ่ มเติม ยาว 1,470 เมตร ที่ ท่านแก้ไขใน
ลำดั บ ที่ 3 เมื่อ ท่ านแยกออกมาจึงเริ่ม ที่ ห น้ า บขส. ไปถึงวัด ใต้ โครงการเก่ า
92,000 บาท โครงการใหม่นี้ 1,000,000 บาท แต่โครงการเก่าเท่าที่ผมจำได้
เริ่มจากแยกหนองแซงมาถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำแต่พอแก้ไขเพิ่มเติมเริ่มจากหน้าสถานี
ขนส่งไปวัดใต้ ความยาว 275 เมตร จากความยาวเดิมที่อยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี
1,470 เมตร เปรียบเสมือนว่าในแผนพัฒนา 5 ปี เก่า ยาว 5.4 กิโลเมตร จาก
แยกหนองแซง แต่เมื่อตัดออกทำแค่ห น้าสถานีขนส่งไปถึงวัดใต้แค่ 275 เมตร
เหลือโครงการเก่า งบประมาณ 920,000 บาท ความยาว 1 กิโลเมตร แต่ในนี้
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ความยาว 275 เมตร นี่ คือ สิ่ งที่ ผ มดูแ ล้ ว ว่าการนำ
แผนพัฒนา 5 ปีมาอ้างในหนังสือเพื่อผ่านงบประมาณแต่ตัวหนังสือกับตั วเลขไม่
เป็นไปตามที่อ้าง แผนพัฒนา 5 ปี เปิดไปดู 16 โครงการ ตรงกัน 2 โครงการ ถ้า
จะอ้ า งว่ า ราคาวั ส ดุ แ ตกต่ า งกั น เงิ น จึ ง ไม่ ต รงกั น ก็ ถู ก รั บ ฟั งได้ แต่ ต อนนี้ บ าง
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เช่นโครงการวัดกลาง ผมอยากฟังคำตอบว่าการที่นำแผนพัฒนา 5 ปีมาอ้าง แต่
ตัวหนังสือและตัวเลขไม่ตรงกับแผนพัฒ นา 5 ปี สามารถที่จะกระทำได้ห รือไม่
ส่วนเรื่องอื่นๆของสำนักการช่างก็คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขาบ่นมาว่าการที่ลงไป
ทำรางระบายน้ำในตรอก ซอก ซอย คนงานลงไป 2 วันแล้วหาย ผมจึงเข้าไปพบ
ท่ านผอ.ฝ่ ายที่ ดู แลเขาบอกว่าจั งหวั ด มี งานเยอะต้ อ งเอาคนงานของเราไปช่ว ย
จังหวัด ในขณะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนงานที่กำลังจะเสร็จ น้ำกำลังไหลเข้า
บ้านแต่ต้องหยุดคนงานเราเพื่อไปตอบสนองนโยบายของจังหวัด ผมว่าไม่ถูกต้อง
จังหวัดเอาเปรียบเรามากไป จังหวัดเขามีบุคลากรเยอะ ส่งคนออกไปตำบลเป็น
ร้อยคนแต่งานทำเวที ตอกไม้กระดาน มัดผ้าต้องเอาคนงานของเราไปทำ จริงอยู่
ที่เราต้องอาศัยจังหวัดแต่ถามว่าจังหวัดอาศัยเราหรือไม่ ผมขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ ดูแลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็น
หลัก เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อน แต่บางสิ่งที่เราไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็ฝาก
มาขอบคุณเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมพูดกับท่านประธานไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องโครงการหรืองบประมาณต่างๆแต่
ผมจะพูดรวมในเนื้อหา ผมอยากให้เชิญท่านนายกฯมาร่วมรับฟังในเรื่องนี้ เพราะ
ผมพู ด เรื่ องนี้ ห ลายครั้ง ท่ านประธานทราบหรือไม่ ว่ากรุงเทพฯเพราะอะไรถึ ง
แก้ปั ญหาน้ำท่วมไม่ได้ ก็เหมือนชุมชนทุ่งสระของเรา ผมอยากให้ ไปถมพื้นที่ที่
เทศบาลขุดสระไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเลย ไม่ต้องไปเช่าที่วัดปีละ 80,000
- 90,000 บาท สิ้นเปลืองงบประมาณ หากแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ น้ำท่วมแต่ละปี
มีกี่พัน ลูกบาศก์เมตร และหากขุดสระสามารถรับน้ำได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
และน้ำท่วมแต่ละปีไม่เกินนี้ผมจะเชื่อ แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะบางครั้งน้ำมาเป็ น
หมื่นลูกบาศก์เมตรน้ำก็ต้องท่วมเพราะลำน้ำปาวสูงกว่าทุ่งสระและน้ำดันเข้ามาแก้
อย่างไรก็แก้ไม่ได้ เพราะพื้นที่ชุมชนทุ่งสระต่ำกว่าลำน้ำปาว น้ำที่แก่งดอนกลาง
ไหลมาก็ท่วมทุ่งสระเพราะพื้นที่ต่ำ ผมอยากให้ท่านนายกฯได้ฟังเรื่องนี้ ผมหวังดี
จะเอาเทวดามาแก้ก็คงแก้ไม่ได้ เรื่องของทุ่งสระท่วมมานานแล้ว เวลาน้ำปาวล้น
มาเข้าหมู่บ้านไหมไทยก็มารวมกันที่ชุมชนทุ่งสระ น้ำจากหน้าวัดหอไตรปิฏการาม
หน้าแก่งดอนกลางก็ท่วมทุ่งสระผมถึงบอกว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้ ผมจึงอยากให้ไป
ถมทำเป็นสวนสาธารณะหรือสนามฟุตบอลให้เด็กหรือทำพื้นที่ทำกิจ กรรมให้พี่น้อง
ประชาชน ผมเสียดายพื้นที่ตรงนั้นเทศบาลลงทุนไปเช่าพื้นที่เขาปีละ 70,000 80,000 บาท แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรผมว่าปีนี้ก็ท่วมเหมือนเดิม สระเรารับน้ำ
ได้แค่นั้นเราไม่ทราบว่าน้ำจะมามากน้อยแค่ไหน ผมเป็นห่วงเพราะเราทำหน้าที่
เพื่อพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ควรรับฟังความคิดเห็นกันบ้าง สาเหตุที่กรุงเทพ
น้ำท่วมเพราะพื้นที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ถ้าลำน้ำปาวต่ำกว่าทุ่งสระน้ำก็จะไหลสะดวก
หากน้ำมาจากแก่งดอนกลางก็คงไหลออกลำน้ำปาวแต่ถ้าเราทำเหมือนหน้าสถานี
ดับเพลิงแบบนั้นสูงสามารถรับน้ำได้ ผมขอฝากไปถึงท่านนายกฯด้วยว่าที่ทุ่งสระ
น้ำท่วมแก้ไขอย่างไรก็คงแก้ไม่ได้ ผมเสียดายค่าเช่าและพื้นที่สวยๆ ถ้าเราถมสระ
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กำลังกายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเขาจะชมเชยเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง ต่อไป
ข้อ 2 เรื่องสะพานผมเห็ นท่านบุญ เส็ งพูดเรื่องฟุ ตบาทที่ขอเงินอุดหนุนผมไม่ว่า
แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนที่จะขอเงินเพราะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง
นอกจากจะเอาไปเข้ากระเป๋าตัวเอง เงิน 8 ล้านบาท ผมไปถามค่าก่อสร้างสะพาน
ตรงดับเพลิง ประมาณ 10 ล้านบาท ตัดลงไประหว่างอนรรฆนาค 40 ลงไปจนสุด
ตอนนี้ประชาชนเขาอยากให้สร้างที่ตรงนั้นงานละประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ทาง
แคบๆตรงซอยโชคชัยรถเยอะ ที่ของเทศบาลผมพูดมาตั้งแต่ได้เข้ารับหน้าที่สมาชิก
สภาเรื่องสะพานจะได้ใจผมมาก เขาขอผมเพราะผมอยู่แถวนั้น ถ้าเป็นจังหวัดอื่น
เขาสร้างไปนานแล้ วเพราะคนแก่แถวฝั่งซ้ายซอยน้ำทิพย์มีประมาณ 100 หลั ง
และรวมหมู่บ้านต่างๆที่เขามาสร้าง เขาอยากเดินมาหาแพทย์เขาไม่อยากอ้อมและ
ลำบากที่ลูกหลานต้องมาส่ง เขาขอเขามาบ่อยครั้งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ก่อน
ผมเคยเสนอไปครั้งหนึ่งท่านนายกฯบอกว่าติดปัญหาเรื่องที่ แต่ทุกวันนี้เจ้าของที่
เขามาขอร้องเราว่าเทศบาลจะสร้างไหม เพราะเขาได้ประโยชน์ หากสร้างสะพาน
จะสะดวกมากขึ้น มีประโยชน์มากกว่าทำฟุ ตบาทหน้าวัดกลาง แถวนั้นมีบ้านคน
ขยายพื้นที่ออกไปเยอะ ฝากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย ต่อไปเรื่องถนนแต่ละชุมชน
ท่ า นคิ ด อย่ า งไรไปทำท่ อ ระบายน้ ำ เช่ น ซอยน้ ำทิ พ ย์ ท่ านไปแบ่ งพื้ น ที่ ถ นน
ออกมาทำท่อระบายน้ำ รถวิ่งไม่ได้เพราะถนนทรุด เหล็กก็ดันฝาท่อขึ้นมาเสี ย
พื้ น ผิ ว ถนนไปประมาณ 1 เมตร เวลาถนนทรุด บางครั้งเล็ กน้ อ ยผมก็ไม่ อยาก
รบกวนพนักงาน ผมก็เอายางมะตอยใส่รถเก๋งผมประมาณ 4 - 5 ถุง ผมขอท่าน
ผอ.สำนักการช่างเอามาทำเอง อะไรช่วยได้ผมก็ช่วยไม่อยากรบกวนพนักงาน ผม
อยากให้ท่านทำท่อระบายน้ำใหม่เพราะทำแล้วพื้นผิวถนนเสียหาย ตรงทางไปทุ่ ง
ศรีเมืองท่อระบายน้ำก็ไม่พอดีกับถนนทรุดตัวลงรถวิ่งลำบาก ผมอยากให้สำนัก
การช่างช่วยเตรียมงบประมาณซ่อมแซมถนนกับชุมชนต่ างๆด้วย ท่านลองไปดู
ถนนทรุดตัวจริงๆชาวบ้านเขาก็บ่น ถ้าใช้พนักงานผมก็เกรงใจ สิ่งไหนที่ทำได้ผมก็
ทำเองเพื่อพี่น้องประชาชน ต่อไปเรื่องศาลากุ ดน้ำกิน ผมเห็ นเทศบาลไปทาสี
ตกแต่ งสวยงาม ผมขอเสนอให้ เอาพระพุ ท ธรูป หรือ สิ่ งศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ไปตั้ งไว้ให้ ค น
เคารพบูชาจะได้ประโยชน์มากหากติดปัญหาที่พระพุทธรูปสามารถประสานไปที่
ท่านนพดลได้ ส่วนเรื่องการตีเส้น ผมเห็นเทศบาลไปตีเส้นถนนสวยเป็นระเบียบดี
มีงบประมาณเท่าไหร่ก็ค่อยๆทำไปการจอดรถก็เป็นระเบียบมากขึ้น และผมต้องขอ
กราบขอบพระคุณ ท่านผอ.สำนักการช่างและขอชมเชย ผมเคยต่อว่าท่านตอน
ประชุม ท่านเป็นคนดีและมีความอดทน เวลาประชาชนเดือดร้อนผมโทรมาหา
ท่านโดยตรงท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี อย่าตำหนิผมเลยเพราะผมทำเพื่อพี่
น้องประชาชนเหมือนพวกท่าน การทำอะไรก็ตามต้องรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่ น บ้ า งโดยเฉพาะการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งและการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน เรามี
จุดประสงค์เดียวกันคือทำอย่างไรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและให้พี่น้องประชาชน
มีอยู่มีกิน ให้เขายอมรับเทศบาลเราได้ไม่น้อยหน้าต่างจังหวัด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

-46โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนประดิษฐ์จากวงเวียน 7 แยกหนอง
แซงมาจนถึงวัดใต้ ตอนเข้าสภาท่านขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นโครงการจากหน้าสถานี
ขนส่งไปถึงวัดใต้ตัดออกช่วงหนึ่งยาวลงไปนี่คือสิ่งที่เข้าสภาเริ่มจาก 7 แยกหนอง
แซง และเมื่อเข้าสภาก็เริ่มจาก บขส. ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพื่ อเป็นข้อบ่งชี้ว่า
การนำแผนพัฒนา 5 ปีมาเข้าโครงการนี้ทำได้ในลักษณะที่ตัวหนังสือเปลี่ยน โดยที่
ไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติม การที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องฟุตบาทวัดกลางก็ไม่น่าจะขอแก้ไข
เพราะโครงการอื่นไม่เห็ นขอแก้ไข เช่น โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ ำซอย
อ่อนณะนัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒ นา ความยาว 442 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 1,679,000 บาท ตามแผนพัฒ นา 5 ปี หน้า 185
ลำดับที่ 75 บอกไว้ว่าความยาว 514 เมตร ในวงเงิน 1,285,000 บาท ความ
ยาวมากกว่ากันเกือบ 100 เมตร แต่ถนนที่เข้าโครงการสั้นลงเกือบ 100 เมตร ซึ่ง
มูล ค่าก่อสร้างสู งขึ้นเป็น 1,679,000 บาท นี่คือข้อเปรียบเที ยบที่ระยะทาง
ลดลงราคาน่าจะถูกลงแต่ราคากลับสู งขึ้น เรื่องนี้ไม่ต้องขอแก้ไขในสภาเหมือน
โครงการรอบวัดกลาง โครงการหน้าสถานีขนส่งไปวัดใต้ใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสำนักการช่างอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ต่อไปเป็นกองวิชาการ เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รั ตน์
ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
สำหรับกองวิชาการ หน้า 109 ข้อ 2.5 โครงการประชุมหอกระจายข่าวชุมชน
ตั้งไว้ 120,000 บาท ข้อ 2.6 โครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชน ตั้งไว้ 90,000 บาท ทั้ง 2 โครงการผมจะไปขอแก้ไขในการแปรญัตติ
ข้อ 2.3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ช่วงนี้เงียบ
เหงา ตั้งงบประมาณ 144,000 บาท โครงการนี้ประเมินแล้วไม่ผ่านหรืออย่างไร
โครงการนี้ควรที่จะงดไป และยังมีโครงการที่ติดใจอยู่คือโครงการหน้า 112 ข้อ
2.3 โครงการเทศบาลต้านทุจริต ตั้งไว้ 100,000 บาท รายละเอียดระบุว่าเป็น
รางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผมว่างบประมาณนี้น่าจะ
ไม่ได้ใช้ เพราะคงไม่มีใครไปแจ้ง ผมจะขอแปรญัตติในวาระ 2 และวาระ 3ต่อไป
ผมขอตั้งข้อสังเกตในหมวดค่าวัสดุไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท ในจำนวนนี้ไม่
ทราบว่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้อะไรบ้าง ผมขอฝากเรื่องเสียงตามสาย ทำอะไรบ้าง
ในปีหนึ่ง หลายปีที่ผ่านมาเสียงตามสายเรารื้อทำใหม่ ใช้เงินประมาณ 1 - 2 ล้าน
บาท ยังใช้ไม่ได้เท่าทุกวันนี้บางจุดก็ไม่ดัง ผมฝากไปกี่ครั้งเรื่องก็เงียบ ทำให้ดีเลย
ได้ไหมจะใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่ก็คำนวณออกมา หรือไม่ก็ยกเลิกไปใช้ได้แค่
ไหนก็เอาแค่นั้น และผมอยากให้ใส่ใจในการทำงบประมาณและแผนงาน เมื่อกอง
สวัสดิการเขาทบทวนแผนชุมชนเสร็จแล้ วก็น่าจะเอาแผนต่างๆมาเข้ารูปเล่มให้
ถูกต้องในแต่ละปี เหมือนกับที่ท่านกมลพันธุ์ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ ท่านบอกแล้วว่า
ในแผน 5 ปี ท่ านปรับ เปลี่ ยนไปไม่ ถูก ต้ อง เช่ น รายละเอีย ดในการทำศู น ย์
สาธารณสุขแห่งที่ 3 หน้า โรงซ่อม ร.พ.ช. ว่าจะทำ 3 ที่ ตอนนี้เหลือจุดเดียวรอ
มาหลายปีแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำโรงซ่อม ร.พ.ช. เป็นสาธารณสุขแห่งที่ 3 ได้ นี่
เป็นอีกอย่างหนึ่งท่านไม่บรรจุในแผนแล้วจะทำได้หรือไม่ สวัสดิการเขาทำมากอง

-47วิชาการก็น่าจะบรรจุให้เขาและทำให้เป็นปัจจุบัน อย่างที่ ท่านกมลพันธุ์กล่าวเมื่อ
สักครู่ว่าไม่ตรงตามแผนตัดเอาส่วนอื่นมาหรือโยกที่อื่นมาทำฟุตบาทรอบวัดกลางซึ่ง
ไม่ถูกต้องตรงนี้ต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง งานต่างๆของกองวิชาการต้องแม่น
ก่อนที่จะพูดในเรื่องเทศบัญญัติผมก็ได้ชี้ให้ท่านประธานสภาดูว่าเงินหายไป 2 ล้าน
บาท เป็นสิ่งที่ไม่เรียบร้อย ไม่รอบครอบ ถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็ว่ากลั่นแกล้ง
คณะผู้ บ ริ ห าร ไม่ ใช่ ค รั บ ทำไม่ ถู ก ก็ ต้ อ งทำให้ ถู ก เรื่อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ก็
เช่นเดียวกัน ในเมื่อเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ หอกระจายข่าวใช้ไม่ได้ ช่องทาง
สุดท้ายที่เราจะประชาสัมพันธ์คือรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเอง เช่น เรื่องการ
ฉีดวัคซีนขอสุนัขเมื่อก่อนเวลาออกไปฉีดจะมีรถประชาสัมพันธ์ประกาศชุมชนทุก
ชุมชน ทุกวันนี้ไม่มี ไม่มีการแจ้งล่ วงหน้า ไม่มีการประชาสั มพั นธ์ว่าจะไปฉีด
ชุมชนไหน ผมว่าทำไม่ถูก มีรถประชาสัมพันธ์แล้วก็ควรที่จะประชาสัมพันธ์บอก
ประชาชนให้ทราบด้วยเขาจะได้เตรียมตัว หากจะไปฉีดที่สถานพยาบาลสัตว์ของ
เราก็ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยอี ก ประมาณ 35 บาท สิ่ ง ไหนที่ พ อจะบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนได้ ก็ ค วรที่ จ ะทำให้ เขาเพื่ อ บริ ก ารประชาชน
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับกองวิชาการ ผมติดใจ หน้า 110 ข้อ 1. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน
4 เครื่อง สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ทราบว่าชุมชน
ไหน และโครงการจัดเวทีสาธารณะ 30,000 บาท ไม่ทราบว่าท่านจัดโครงการ
วั น ไหนเพราะท่ า นไม่ ค่ อ ยเชิ ญ จึ ง ไม่ ท ราบว่ า ท่ า นทำอย่ างไร และเมื่ อ ไปดู
แผนพั ฒ นา 5 ปี หน้ า 42 ลำดั บ ที่ 3 800,000 บาท แต่ บ รรจุ ในสภาแค่
30,000 บาท ไม่ทราบว่าตอนที่ท่านทำตอนรับฟังความคิดเห็นท่านทำอย่างไร
จึงทำให้คนผ่านงบประมาณนึกภาพไม่ออก เหตุผลเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะ
ต้องเข้าสภา ผมเน้นนักหนาว่าทำอะไรก็ให้แจ้งด้วยเพราะบางทีไม่ได้มาเผื่อสมาชิก
ท่านอื่นมาก็พอสอบถามกันได้ ท่านอ้างแผนพัฒ นาตลอดแต่ตัวเลขไม่เคยตรงกัน
และสุดท้ายผมขอฝากเรื่องเสียงตามสายเหมือนกับท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผม
พูดตลอดเวลามีการประชุมสภาหากย้อนไปถึงสมัยท่านแดง สุรีรัตน์ ดังจนได้ปิด
ขับรถไปเส้นไหนก็ได้ยินหมด แต่ตอนนี้งบประมาณ 2 ล้านบาท กองวิชาการเอา
ไปแก้ไขปรับปรุงผมพูดได้เต็มปากว่าไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้ผล การประชุมสภาแต่
ละครั้งผมเคยถามเพื่อนที่อยู่ในชุมชนว่าได้ยิ นไหม เขาก็ตอบว่าไม่มี นี่คือปัญหา
และเวลาสอบถามว่า ตอนนี้ เป็ น อย่ างไร ชุ ม ชนไหนดั งเคยส่ งลู ก น้ อ งไปดู ไหม
สักพักมีคนมาดูแต่สุด ท้ายก็ยังไม่ดัง ไม่ได้ยินเสียงตามสายเลย ถ้าได้ยินก็จะเป็น
เสียงเหมือนถ่านจะหมด ผมขอฝากให้ท่านได้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้และขอแจ้ งให้
ท่านทราบว่างบประมาณที่ท่านเอาไปไร้ประโยชน์ ไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารหรือกองฝ่าย
จะรับผิดชอบ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

-48ผมเห็นพนักงานเทศบาลเยอะไปหมด ผมขอให้เรารับสมัครคนที่มีความชำนาญ
เรื่องเครื่องเสียง กองวิชาการจะติดตั้งอะไรก็ต้องอาศัยประธานชุมชนและกองช่าง
บางครั้ งเขาติ ดงานอยู่ ก็ ต้ อ งอาศั ย เขา ผมอยากเสนอให้ ก องวิ ช าการรับ สมั ค ร
พนักงานที่มีความชำนาญเรื่องนี้และมีพนักงานเป็นของตนเอง เวลาจะใช้งานก็ให้
ใช้พนักงานของตนเอง ผมเห็นประธานชุมชนหลายท่านติดตั้งเครื่องเสียง เวลาไป
ซ่อมลำโพงตามชุมชนต่างๆก็เป็นประธาน ผมอยากถามท่านอยู่ว่าได้รับค่าจ้าง
หรือไม่ อย่างไร เช่น ประธานชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช. และปลัดสีดา ใช่หน้าที่ของ
เขาหรือครับ เราไม่มีพนักงานเป็นของตนเองหรือครับ รอบนี้ผมอยากเสนอเพราะ
งบประมาณมีเยอะให้เปิดรับสมัครพนักงานสัก 2 คน มีหน้าที่ดูแลเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะดีมากจะได้ไม่ต้องใช้งานคนอื่น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับกองวิชาการอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ต่อไปเป็นสถานธนานุบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอชื่นชมผู้จัดการสถานธนานุบาล ผมไม่เคยเห็นท่านขอยืมเงินในที่ประชุมสภา
ทุกครั้ง แตกต่างจากเมื่อก่อนที่มีเข้ามาทุกปี ผมอยากสอบถามท่านว่าท่านทำได้
อย่างไร ผมขอชมเชยท่านว่าบริหารงานได้ดีมาก ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสถานธนานุบาลอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ชี้แจงครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีการตั้งข้อสังเกตทุกกอง
ฝ่าย และผู้อำนวยการสำนัก/กองฝ่ายทุกท่านได้จดบันทึกและจดข้อสอบถามไว้
ผมจึงขออนุญาตให้ผอ.สำนัก/กองฝ่ายที่ถูกสอบถามและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัด สำนักการศึกษา สำนักการสาธารณสุข กอง
สวัสดิการ สำนักการช่าง กองวิชาการ และสถานธนานุบาลได้ตอบคำถาม และ
ผมจะสรุปในช่วงสุดท้ายครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญตัวแทนจากสำนักปลัดเทศบาลครับ
นายนิกร แต้มแก้ว หน.ฝ่ายอำนวยการ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนิ ก ร แต้ ม แก้ ว หน.ฝ่ า ยอำนวยการ ขออนุ ญ าตเป็ น ตั ว แทนสำนั ก
ปลั ด เทศบาลเนื่ องจากท่ านหั ว หน้าสำนั กปลั ดเทศบาลไม่ ส บายครับ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับสำนักปลัดเทศบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ
อปพร. และครุภัณฑ์ในส่วนนี้จะขอไปชี้แจงอีกครั้งในขั้นแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นสำนักการคลัง เชิญครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง สำหรับข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักการคลัง ดิฉันขอชี้แจงในขั้นแปรญัตติเช่นเดียวกัน ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นสำนักการศึกษา เชิญครับ
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ดร.พงษ์พิ มล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ผมขออนุญาตชี้แจงที่ท่านได้
สอบถามและเป็นห่วงในการตั้งงบประมาณของสำนักการศึกษา ในเรื่องงบส่งเสริม
กีฬาวอลเลย์บอล ตั้งไว้ 100,000 บาท เนื่องจากปีนี้ทางกรมส่งเสริมฯ ได้ให้
โรงเรียนในสังกัดได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านกีฬา ด้านนาฏศิลป์ ด้านดนตรี มีหลายหลักสูตร ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล 2
ได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลและได้ส่งหลักสูตรไป
ที่กรมส่งเสริมฯเรียบร้อยแล้ ว รอเพี ยงงบประมาณที่กรมจะจัดสรรให้ เราจึงตั้ง
งบประมาณไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งปีที่แล้วตั้งไว้เยอะแต่ปีนี้ตั้งน้อยเพราะเรามีหลักสูตร
ข้อ 2 กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ตั้งไว้เพียงเท่านี้แต่เวลา
ทำงานเราทำงาน 100 % ถึงแม้งบประมาณมีน้อยแต่เราได้รับการสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กองต่างๆให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วง ยิ่งใหญ่กว่ าเงิน
50,000 บาท ที่เราทำ เงินส่วนนี้เป็นเพียงงบดำเนินงานของสำนักการศึกษา
งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเพียงค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าพิธีเปิด ค่าป้าย
ค่าวงดุริยางค์ ส่วนงบประมาณที่ดูแลเด็กนักเรียนและผู้ปกครองใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นเงินรายหัวที่ ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติงานตามแผนการศึกษา ประจำปี
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ซึ่ ง แต่ ล ะโรงเรี ย นจะมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการนี้ อ ยู่
เพราะฉะนั้นเวลาจัดงานจึงไม่มีผลกระทบ ส่วนอาหารกลางวันก็เบิกจากเงิ นของ
โรงเรียนอยู่แล้ว ค่าแต่งตัวเขาก็มีเงินของเขา และโรงเรียนเทศบาล 6 ที่มีหญ้าขึ้น
รกรุงรัง ทางผู้บริหารและชุมชนออกไปร่วมกันดูแลตลอด แต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน
และสนามกีฬาตรงนี้เป็นสนามที่พื้นไม่สม่ำเสมอ เป็นหลุมเป็นบ่อ รถตัดหญ้าเข้า
ไม่ได้ ท่านนายกฯจึงได้มีนโยบายที่จะถมและทำเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
ติดไฟแสงสว่างให้ท่านได้ แข่งขันฟุตบอลได้ในอนาคต อยากให้ท่านสบายใจและ
โรงเรี ย นเทศบาล 6 จะได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งแน่ น อน สำหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น
หน่วยงานต่างๆ เป็นเหมือนที่ท่านได้นำเรียนต่อที่ประชุม เป็นสิ่งที่ถูกต้องตาม
กฏหมาย สมาคม ชมรมต่างๆเราสามารถอุดหนุนได้ตามหนังสื อกองกระจาย
อำนาจ แต่วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเขามาขอรับงบประมาณจากเราแล้วไป
ดำเนินการเขาจะส่งรายละเอียดต่างๆมาที่เทศบาล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นรายงาน
งบประมาณเราก็ดูตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่เขารายงานมา ส่วนเขาจะจัดงาน
ที่ไหนเขาจะรายงานมาและให้เราไปร่วมงานเจ้าหน้าที่ข องสำนักการศึกษาก็ได้ลง
ไปตรวจสอบเรื่ อ งนี้ ส่ ว นเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าที่ ตั้ ง งบประมาณไว้
500,000 บาท เนื่องจากเป็นงบที่ตั้งเพื่อรองรับงบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอีก 950,000 บาท เพราะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะ
ตามมาในอนาคต แต่เวลาเราปรับปรุงเราจะปรับปรุงหลายที่ให้ ท่ านได้เห็ นอีก
ต่อไป ท่านจะสังเกตได้ว่าสนามกีฬาทั้ง 2 สนามฟุตบอลสามารถใช้ การได้เป็น
อย่างดี ส่วนท่านสมาชิกที่ถามว่าไม่มี กิจกรรมของนักเรียนที่ไปแข่ งขันทักษะทาง
วิชาการยังมีอยู่ ปีนี้มีการจัดการแข่งขันที่เทศบาลเมืองสุรินทร์แต่ด้วยพิษโควิดจึง
ได้ งดกิจกรรมในปีนี้ ทั้ง 6 กิจกรรม และจะมีในปีห น้า ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้
300,000 บาท และสุดท้ายการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่า
จะไปรบกวนหลวงพ่อและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ความจริงแล้วขอเรียน
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ประชาชนมีส่ ว นร่ว มถึงแม้เราจะมีรางวัล ให้ มากเท่ าไหร่ถึงอย่างไรก็ไม่เพียงพอ
ชุ ม ชนจะเอางบประมาณ 100,000 บาท เราก็ ให้ ไม่ ได้ เราให้ ได้ เพี ย งแค่
20,000 - 30,000 บาท เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นสำนักการสาธารณสุขฯ เชิญครับ
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข ฯ ในส่วนของสำนักการ
สาธารณสุขฯ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบในขั้นแปรญัตติ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกองสวัสดิการสังคม เชิญครับ
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม
กิจกรรมโครงการตามงบประมาณเทศบั ญญัติในส่วนของกองสวัสดิการสังคมขอ
ชี้แจงรายละเอียดในขั้นแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นสำนักการช่าง เชิญครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สำนักการช่าง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สำนักการช่าง สำหรับสำนักการ
ช่าง ขออนุญาตชี้แจงในขั้นแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกองวิชาการฯ เชิญครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ผอ.กองวิชาการฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ าน กระผมจ.ส.อ.สมชาย โสมนั ส นานนท์ ผอ.กองวิช าการฯ ในส่ ว นกอง
วิ ช าการฯที่ เป็ น ผู้ ดู แ ลไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด ทำงบประมาณ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ ปี 2563 และปี 2564 และข้อสังเกตที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
กรุณาตั้งข้อสังเกตไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงตามสาย การซ่อมแซมหอกระจายข่าว
เครื่องเสียงต่างๆ เราได้พบเห็นปัญหาและเตรียมดำเนินการแก้ไข ซึ่งท่านจะเห็น
ว่าทุก วัน นี้ที มงานหอกระจายข่าวเราจัดตั้ งชุดซ่อ มแซมหอกระจายข่าวขึ้น เป็ น
คณะกรรมการหอกระจายข่าวที่เป็นจิตอาสา ส่วนเราจะไปซ่อมแซมอย่างไรเขาจะ
ไปดู ว่ าเสี ย หายตรงไหนและจะเบิ ก งบประมาณที่ เราและเราจะจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
ซ่อมแซมให้ คนที่ไปซ่อมเขาเป็นจิตอาสาและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวที่เราได้มีมติร่วมกันว่าได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่ในการให้บริการกับพี่น้องหอ
กระจายข่าวของเราในส่วนประเด็นอื่นขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งในขั้น
แปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นสถานธนานุบาลท่านมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ ต้องเรียนให้
ผอ.กองฝ่ายต่างๆได้ทราบว่าหากสมมุติ ว่าสมาชิกไม่ได้ยื่นแปรญัตติและไม่ได้เชิญ
ท่านมาชี้แจงท่านจะเสียโอกาสได้ ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะชี้แจง เชิญครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมอยากให้ผอ.สำนัก/กอง
ฝ่ายได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ท ราบ เพราะเป็นข้อสังเกตเดิมที่มีการพูดมาแล้วหลายปี
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แต่เห็นว่ามีการแปรญัตติทุกครั้ง ทางผอ.สำนัก/กองฝ่ายคงคิดว่าพูดในสภาแล้วก็
สอบถามในขั้นแปรญัตติเหมือนเดิมเขาคงจะไปตอบครั้งเดียวในขั้นแปรญัตติ ไม่
เป็นไรครับ ในส่วนที่ผมฟังดูแล้วขอสรุปเรื่องโรงรับจำนำที่บอกว่าอาจจะเขียนผิด
ขอชี้แจงว่ากองวิชาการฯเขียนถูกต้องแล้วตามระเบียบ เบื้องต้นก่อนที่จะแถลงร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณผมได้ให้ทางกองวิชาการอธิบายว่าการทำงบประมาณปีนี้
เป็นการทำงบประมาณแบบใหม่ ต้องขึ้นกับสำนักงบประมาณโดยตรง เนื่องจาก
การจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับงบประมาณคือองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เทศบาลนครและเทศบ าลเมื อ ง
ผอ.กองวิชาการก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 และได้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้สำนักงบประมาณครบถ้วน มีการติดต่อ
ประสานงานกันตลอด เสนอโครงการไปประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจาก
อยากให้สำนักงบประมาณได้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะ
แก้ไขปั ญ หาให้ กับ พี่น้องประชาชนและพัฒ นาบ้านเมือง ข้อสำคัญ การที่เราจะ
เสนออะไรก็ตามเราต้องมีแผน ถ้าไม่ปรากฏในแผนจะไม่ได้รับการพิจารณาทันที
เพราะฉะนั้ น แผนต้อ งส่ งไปด้ ว ยต้อ งแสดงเจตจำนงค์ เพื่ อให้ ส ำนั ก งบประมาณ
จัดสรรมาก็ต้องส่งไป ส่วนเขาจะจัดสรรมาเท่าไหร่ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ไป เดิมเวลาเราจะขอรับงบประมาณเราจะขอกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็ น งบอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ การที่ จ ะขอโครงการแต่ ล ะโครงการถ้ าเราอยากได้
โครงการที่เราจะขอในปีนี้ก็จะไปบรรจุในแผนปี 2565 และจะได้รับพิจารณาในปี
2566 และในปี 2566 มีการกำหนดนโยบายของท่านอธิบดีหรือของรัฐบาลที่ไม่
ตรงกับสิ่งที่เราขอไว้สิ่ง ที่เราขอก็จะตกไป เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำโครงการ
อะไรต้องขอล่วงหน้า ถ้าไม่มีในแผนก็ขอไม่ได้ทางวิชาการฯจึงต้องมีแ ผน และใน
แผนก็ต้องมีตัวเลข ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนเราจะเห็นได้ว่าเป็นแผน 3 ปี
ต่อ มาเป็ น แผน 4 ปี และปั จจุ บั น เป็ น แผน 5 ปี ระเบี ยบเปลี่ ย นไปเรื่อ ยๆแต่
อย่ างไรก็ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความถู ก ต้ อ งว่ า เมื่ อ มี ชื่ อ โครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์
จำนวนเงิน ส่วนแผนก็คือแผน ตั วเลขจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างแต่ตามระเบียบ
แผนก็ไม่ใช่สาระแต่ขอให้มีชื่อโครงการและวัตถุประสงค์โครงการคล้ายคลึงกันก็ไม่
เป็ น ไร ขอให้ มีแผนไว้ก่อนเราก็ค่อยๆทำทีละข้อ เมื่อขอไปก็จะรอฟังตลอดว่า
ปี 2564 เราจะมีเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้เราเท่าไหร่ก็ ทราบ
มาว่าได้เงินอุดหนุนทั่วไปก็จะจัดมาประมาณ 240 ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เขาก็จะเขียนมาเนื่องจากเราเรียงลำดับความสำคัญก่อน - หลัง ก่อนที่เราจะส่งไป
สิ่งที่เราอยากได้เราก็ใส่เข้าไปลำดับแรกนั่นคือการปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนที่เราได้รับมาใหม่เราใส่
เข้าไปและรู้สึกว่าจะตกไปประมาณ 20 - 30 ล้านบาท นั่นคือส่วนที่เราขอสำนัก
งบประมาณให้ พิ จ ารณาเพื่ อ มาปรั บ ปรุงโรงเรีย นทุ่ งศรีเมื องประชาวิท ย์ ส่ ว น
โครงสร้างพื้นฐานเราก็ขอไปเริ่มตั้งแต่ถนนถีนานนท์ที่ผิวจราจรไม่ดีเราก็ขอไป เรา
ขอไปทุกอย่างที่อยู่ในแผน ตอนหลังเราจึงได้ทราบว่าสำนักงบประมาณแจ้งมาใน
ส่วนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอเขาอนุมัติให้ 18 ล้านบาท นั่นคือให้อาคารเรียน
กับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ประมาณ 10 ล้านบาท และให้ถนนฟุตบาท
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ความจริงเราอยากได้อาคาร 4/12 หลังละประมาณ 10 กว่าล้านบาท แต่ตัวนี้
สำนั กงบประมาณเขาแจ้งมา เราจึงได้ ป ระสานไปบอกว่าขอเปลี่ ยนได้ ห รือไม่
เพราะแต่ก่ อนที่ เราขอเงิน อุ ดหนุ น เฉพาะกิจจากกรมฯ ทางกรมฯเขาจะให้ ม า
ต่างหากแต่ในส่วนของโรงเรียนเขาจะได้ตลอดเวลา และในปี 2563 นี้ ผมได้น ำ
ปัญ หาเรียนกับท่านผู้ตรวจราชการที่มาตรวจโรงเรียนเราว่าโรงเรียนทุ่งศรีเมือง
ประชาวิทย์อยากได้แต่สำนักงบประมาณไม่เข้าใจวิธีการอุดหนุนเงิน ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเอามาใส่รวมกันทีเดียววิธีการงบประมาณจึงเปลี่ยนไป เมื่อ
เอามาใส่ทีเดียวจึงทำให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขาดโอกาสที่จะพัฒนาโรงเรียนทุ่งศรี
เมืองประชาวิทย์ได้รวดเร็วทันใจ เนื่องจากเรามีนโยบายที่จะปรับปรุงโรงเรียนทุ่งศรี
เมื อ งประชาวิ ท ย์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นอนุ บ าลและระดั บ
ประถมศึกษา เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารต่างๆ ท่านผู้ตรวจก็
เห็นใจและเห็นว่าศู นย์เด็กเล็กไม่ได้จึงให้เอาเงินเหลือจ่ายปี 2563 ที่กรมเขาจะ
จัดสรรมาให้ เป็นเรื่องที่ได้มาโดยการติดต่อประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณ
จากเงินเหลือจ่ายปี 2563 ได้รับการประสานงานว่าให้ทำโครงการเข้าไปขอทาง
ผู้ อำนวยการสำนั กการศึกษาก็ได้ติ ดตามเรื่องนี้ และเมื่อ สิ่ งที่ เขาให้ มาแล้ ว คื อ
โรงเรียนเทศบาล 6 ได้งบประมาณ 10 ล้ านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล
อาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงอาหารเป็นเรื่องที่เขาจะให้ก็ไม่เป็นไร และมีในส่วน
ฟุตบาททางเท้าของถนนรอบวัดกลาง ซึ่งถามว่าทรุดโทรมหรือไม่ก็ขอตอบว่ามีบาง
จุดที่สมบูรณ์และบางจุดที่ทรุดโทรม แต่หากเราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าก็ต้องมีการปรับปรุงบ้าง และทางสำนักการช่างได้ประสานงานกับ
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พานักศึกษามาดูงานและลงพื้นที่
ศึกษาออกแบบจึงได้กำหนดโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรจึงมี
เข้ามา แต่เวลาทำงบประมาณเมื่อก่อนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่เคยปรากฏอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ แต่ 2 ตัวนี้ต้องปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ นั่นเป็น
เพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราระบุไว้ชัดเจน แต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี
2564 จะแตกต่างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีที่ผ่านมา นั่นคือ คำว่าเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนมาให้ท้องถิ่น ถ้าให้ไปแล้วและ
มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการทำให้ราคาลดลง ใช้งบประมาณไม่หมดจะต้องส่งเงินคืน
ไปที่กรมส่งเสริมฯ เพื่อเอาไปรวบรวมเป็นเงินเหลือจ่ายและจัดสรรให้กับท้องถิ่น
อื่ น ๆอี ก แต่ ในปี 2564 เงิ น เฉพาะกิ จ เมื่ อ ได้ เข้ า มาปรากฏในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณแล้ว หากจัดซื้อจัดจ้างหรืองบประมาณเหลือเท่าไหร่เขาแจ้งว่าให้เรา
เอาส่วนที่เหลือมาใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบประมาณของคุณได้เลย เมื่อเป็นอย่างนี้ท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกคงทราบแล้วว่างบประมาณ 18 ล้านบาท ที่เราเอา
มาใส่ในเทศบัญญัติงบประมาณ และตัวเลขยอดรวมของประมาณการรายจ่ายเรา
เท่ากับ 439 ล้านบาท จึงสูงกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าปี 2563 ถ้าเอามาบวกกับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้มาประมาณ 18 - 19 ล้านบาท ก็จะสูงกว่านี้ แต่เขาให้
เอาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาใส่ในเทศบัญญัติซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินงบประมาณปี
2564 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลดลง เงิน 18 ล้านบาทเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่สำนักงบประมาณอุดหนุนเข้ามาและคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการ
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กาฬสิ น ธุ์ก็ อ ยู่ที่ นั่ น ด้ ว ย ปกติแ ล้ ว ในการพิ จารณางบประมาณถ้ าใครอยากขอ
เพิ่ ม เติ ม คงไม่ มี ท างเป็ น ไปได้ ปี ที่ ผ่ านมา อบจ. ทั่ ว ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยรั บ
งบประมาณโดยตรงกับสำนักงบประมาณก็ไม่เคยได้แปรญัตติเพิ่มเติมแม้แต่สลึง
เดียว เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าหากไม่ได้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราประสานงานและ
ทำหนั ง สื อ ไปกราบเรี ย นท่ า นและให้ ท่ า นช่ ว ยพิ จ ารณา จนกระทั่ ง สำนั ก
งบประมาณได้มีหนังสือมาหาเราว่าในส่วนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประสงค์อยาก
ขอเพิ่มเติมอะไรก็ให้ขอเข้าไปเราจึงได้ขอเพิ่มเติมเข้าไปประมาณ 11 ล้านบาท ไม่
ว่าจะเป็นสิ่งที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้เราแล้วขาดไป ไม่ถูกต้อง เช่น ผอ.กอง
วิชาการได้แจ้งว่าเงินการถ่ายโอนครูของโรงเรียนเทศบาล 6 ไม่มาเราก็ไปขอ แต่
เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณที่ เราทำในขณะนี้ เราสามารถที่ จะใช้ จ่ายและบริห าร
จัดการเพื่อประคับประคองเทศบาลของเราให้บริหารจัดการได้ในปี 2564 และ
ถ้าหากว่าที่เราขอเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้สำนักงบประมาณแปรญัตติเพิ่มเติม หากได้
ก็จะเป็นส่วนที่เทศบาลเมืองเมืองกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม แต่ละส่วนก็
เป็นหัวข้อที่เราตั้งรับไว้ ซึ่งดูแล้วตัวเลขไม่มาก หากดูแล้วเขาให้มาตามที่ขอก็จะ
เพิ่มในงบประมาณที่ตั้งรับไว้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ แต่ก็ไม่ทราบว่า
ทางสำนักงบประมาณจะให้คณะผู้บริหารไปชี้แจงในวันที่ 19 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ซึ่ง
เราจะต้องไปอธิบายและชี้แจงให้กับคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ เข้ า ใจ ปั ญ หาของเราไม่ ไ ด้ เ กิ ด เฉพาะเรา สำนั ก
งบประมาณเขาก็ต้องทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขายังไม่
เข้าใจบริบ ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร เพราะเขาทำเป็นปีแรกต้องปรับปรุงไปทุกๆส่วนที่ยังขาดหาดไป ซึ่งทางคณะ
ผู้ บ ริ ห ารได้ คุ ย เรื่ อ งนี้ ว่ า จะดำเนิ น การอย่ า งไรจนกระทั่ ง เป็ น ที่ ม าว่ า สำนั ก
งบประมาณให้เราทำหนังสือของบประมาณเข้าไปเพิ่มเติมได้และเราก็ได้ดำเนินการ
ไปเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ย เราจะพยายามทำทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งให้ ดี แ ละสรุ ป ว่ า ตอนนี้
เทศบัญญัติงบประมาณของเรามีช่องทางที่จะบริหารได้แต่ถ้าหากว่ามีการแปรญัตติ
เพิ่มเติมก็จะทำให้งบประมาณของเรามีเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การ
ที่เราประมาณการรายรับว่าเราจะจัดเก็บเองโดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเป็นภาษีใหม่ที่เอามาใช้ในปี 2563 แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดทางรัฐบาลก็
บอกว่าให้ท้องถิ่นยกเว้นการจัดเก็บกับพี่น้องประชาชนไป 90 % ให้เราจัดเก็บได้
เพียง 10 % ในส่วนนี้งบประมาณของเราที่ขาดหายไปเราก็ขอทางรัฐบาลว่าถ้า
เป็นไปได้ในส่วนงบกลางของท่านนายกฯ พอที่จะจัดสรรมาชดเชยให้กับท้องถิ่นที่
งบประมาณขาดหายไปได้ห รือไม่ หากปีนี้ไม่ได้เราก็ต้องรอในปี 2564 ว่าทาง
รัฐ บาลจะอุดหนุ น และชดเชยให้ กับ ท้ องถิ่น หรือไม่ อย่างไร ซึ่ งเป็น เรื่องที่ ท่าน
นายกฯจะต้องประสานงานกับทางสำนักงบประมาณและผู้ใหญ่ต่อไป เพื่ออธิบาย
ให้ ท่ านได้ ท ราบบริบ ทของท้ อ งถิ่น เรามี เงิน งบประมาณเข้า มาให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ได้
บริห ารจั ดการกี่ทาง เช่น 1. เงินจัดเก็บเอง 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3. เงิน
อุดหนุนทั่วไป 4. ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและอุดหนุนให้กับท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณ
แต่ละตัวในปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม - กรกฎาคม 2563
เราทราบแล้วว่าเงินต่ำกว่าประมาณการที่เรากำหนดไว้ประมาณ 60 % แต่เราก็
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ทราบว่ า วิ ธี ก ารจั ด ทำงบประมาณปี นี้ เป็ น ปี แ รกใหม่ ทั้ ง เทศบาลและสำนั ก
งบประมาณและระเบียบมีการเปลี่ ยนแปลงไปให้ ส ะดวกขึ้น โดยเฉพาะในช่ว ง
สถานการณ์โควิดมีหนังสือสั่งการมามากมายให้เทศบาลดูแลพี่น้องประชาชนให้
ได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด และประคั บ ประคองเทศบาลให้ อ ยู่ ไ ด้ เป็ น ปั ญ หา
ระดับประเทศไม่ใช่เฉพาะปัญหาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และในส่วนคำชี้แนะ
และข้อแนะนำหรือข้อสังเกตของท่านผู้อำนวยการทุกสำนัก/กองฝ่ายเขาได้บันทึก
เอาไว้แล้วและคงจะมีโอกาสในการประชุมหารือในส่วนการงานของเทศบาลเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั้ น รั บ หลั กการ) นี้ อย่ างกว้ างขวางครบทุ ก
สำนัก/กองฝ่ายแล้ว และคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง
ครบแล้ว ถือว่าได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ผมขอปิดการอภิปราย ผมขอถาม
มติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็ นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดไม่
เห็ นชอบ กรุณายกมื อ - ไม่ มี - (งดออกเสี ยง ) 1 เสี ยง ถื อว่าท่ านสมาชิ กได้รั บ
หลั กการในวาระที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ข้ อ 103 (1) คณะกรรมการสามั ญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ
105 ภายใต้ บั งคั บ ข้ อ103 และข้อ 104 (2) (3) สภาท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจเลื อ ก
สมาชิกท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและข้อ 107
ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีส มาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 12 ให้นำความ
ในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกตามข้อ 8 คือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
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เท่ากัน และให้ ประธานที่ ประชุมเชิญ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่ว ย
ตรวจนับคะแนน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกคงเข้าใจวิธีการเลือกแล้ว ต่อไปผมขอถามท่านสมาชิ ก
ว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจำนวนกี่คน ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอ เชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ขอเสนอจำนวน 7 ท่าน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลือกจำนวน 7 คน ต่อไปผม
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญ
ท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิก สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
เสนอท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ าไม่ มี ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านบุ ญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปท่านที่ 2 ขอเชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวเสนอครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
เสนอท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่ น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปท่านที่ 3 ขอเชิญท่านนพดล แก้วพูลเสนอครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ าน นายนพดล แก้ ว พู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขอเสนอ
ท่านอุทิศ จำเริญสรรพ์ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่ านอุ ทิ ศ จำเริญ สรรพ์ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ กรุณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบเห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง
1 เสียง ต่อไปท่านที่ 4 ขอเชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยเสนอครับ
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นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายกฤษฎา เวี ย งวะลั ย สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ผมขอเสนอท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปท่านที่ 5 ขอเชิญท่านอภิชัย น้ำจันทร์เสนอครับ
นายอภิชัย น้ำจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายอภิชัย น้ำจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
เสนอท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านอาคม สำราญเนตร เป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติฯ กรุณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปท่านที่ 6 ขอเชิญท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณเสนอครับ
นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ผมขอเสนอท่านอภิชัย น้ำจันทร์ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่านอภิชัย น้ำจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
จำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไป
ท่านที่ 7 ขอเชิญท่านอาคม สำราญเนตรเสนอครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ผมขอเสนอท่านจำลอง ภูเต้านาคครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น
อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ท่ านจำลอง ภู เต้ า นาค เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ เ ลื อ กทั้ ง 7 ท่ า น คื อ 1. ท่ า นบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ 2.
ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ 3. ท่านอุทิศ จำเริญสรรพ์ 4. ท่านสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ
5. ท่านอาคม สำราญเนตร 6. ท่านอภิชัย น้ำจันทร์ 7. ท่านจำลอง ภูเต้านาค
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลข้อ 109
การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค ณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น คณะหนึ่ ง ๆ เลื อ ก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้ น ๆ กั นเอง
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คณะกรรมการและเลขานุ ก ารต่ อ ไป เมื่ อได้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ค รบตาม
จำนวนแล้ว ต่อไปจะส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้ กั บ คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ต่ อ ไปผมขอปรึ ก ษาที่
ประชุมว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการการแปรญัตติ
กี่วัน ขอเรียนเชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแต่วันที่
16 สิงหาคม 2563 – วันที่ 19 สิงหาคม 2563
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญั ต ติ 4 วัน ตั้ งแต่วัน ที่ 16 สิ งหาคม 2563 – วัน ที่ 19 สิ งหาคม
2563 ต่อไปผมขอนัดประชุม ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขั้นแปรญัตติและ
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ผมขอนัดประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม
2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
จะเสนอขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผม
ขอฝากทางสำนักการช่างด้วยครับว่าผมเห็นหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 มีรถจอดและ
ทางตำรวจจราจรไปล็อคล้อไว้ ผมอยากให้ทางเทศบาลไปเขียนป้ายติดให้เขาด้วย
เพราะบางคนเขาไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นไม่สามารถจอดรถได้ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีย รติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอฝาก
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ พอดีว่าหอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุตรงร่มโพธิ์ทุกวันนี้
ใบไม่ กิ่งไม้หล่นเต็มไปหมด ขอฝากให้ท่านช่วยเข้าไปดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ
ท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญ วิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ในนาม
ตัวแทนของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกท่านต้องกราบขอบพระคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3
ครั้ งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติรับหลักการในวันนี้ ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี 2563 จนครบทุกระเบี ยบวาระแล้ ว ผมต้องขอขอบคุณ คณะ
ผู้บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล หั วหน้าส่ วนการงาน เลขานุการสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับ
ฟังการประชุมสภาในครั้ง นี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย ที่ได้ทำให้
การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแท่น)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่
รับรองถูกต้อง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
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(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย น้ำจันทร์)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

