รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕63
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 09.๓๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายต่อชาติ
4. นายสรรเพชญ
5. นายนพดล
6. นายสุโรจน์
7. นายกฤษฎา
8. นายอุทิศ
9. นายกมลพันธุ์
๑0. นายสุรศักดิ์
๑1. นายสิทธิภรณ์
๑2. นายธวัชพงศ์
๑3. นายอภิชัย
14. นางสาวจำลอง
15. นายบุญเส็ง
๑6. นายวิทยา

ธีรกุล
สำราญเนตร
ฆารไสว
ศรีทอง
แก้วพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จำเริญสรรพ์
จีระสมบัติ
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห์
น้ำจันทร์
ภูเต้านาค
วิโรจน์รัตน์
ภูโยสาร

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

ฆารไสว

สมาชิกสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน์
หล่อตระกูล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแท่น
กอสัตย์
ศิริพานิช

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายกานต์

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

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์

ลากิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายรณยุทธ
หอมหวล
2. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
3. นายอภิวัฒน์
ปะกิทัง
4. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
5. ดร.พงษ์พิมล
คำลอย
6. นายกฤษฎา
ชื่นอิ่ม
7. นายวรวิทย์
ภูอวด
8. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท์
9. นายนิกร
แต้มแก้ว
10. นายประชัน
บุตรดี
11. นายนิวัชร
เครือแวงมล
12. นางวัชรี
คำเดช
13. นายสถิตพงษ์
บงศรีดา
14. นางจริยา
พงษ์พันธุ์นา
15. นายมานิต
เหลื่อมกุมมาร
16. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์
17. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการช่าง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการฯ
หน.ฝ่ายอำนวยการ
หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายฯ
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายวิทยา ภูโยสาร เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา

นายโฆษิ ต ธี รกุ ล

ครบองค์ป ระชุม แล้ ว จึงขอเรีย นเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕63 เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป
ประธานสภาเทศบาล เรีย นท่ านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ ทุ ก ท่ าน ท่ าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2 ประจำปี 2563 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้
ทุกท่านทราบแล้ว

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.
56 ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2563 เรื่อ ง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕63 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผมอนุญาตครับ
เรื่องที่ 2 ได้รับการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1. นายประชัน บุตรดี ตำแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับชำนาญการ
สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบั ว ลำภู มาดำรงตำแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1

-3กรกฎาคม 2563 2. นายนิวัชร เครือแวงมน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ
ชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒ นาชุมชน ประเภทอำนวยการ ระดับต้น สั งกัดกองสวัสดิการ
สั งคม เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563 3.
นางสาวลำไพร ภูถินโคก ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สั งกัดกองคลั ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มาดำรง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณและโครงการ
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 1 มิถุนายน 2563
ยินดีต้อนรับครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อ วัน ที่ 14
สิงหาคม 2563 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ จึงขอนำเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
นายโฆษิ ต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ ถามคณะผู้ บ ริห าร
เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่ขอกระทู้
ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้ 1. ผมอยากทราบว่าเงินสะสม
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีอยู่จำนวนมากเพราะอะไรทางเทศบาลถึงไม่นำมาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่บ้านเมืองและพี่น้องประชาชน 2. วงโปงลางของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม
จะมีระเบียบในการเบิกจ่าย เช่น เงินผู้สูงอายุ หากกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้กับ
ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ทั น กำหนดหรื อ ไม่ เพี ย งพอเขาก็ อ นุ ญ าตให้ เราจ่ า ยเงิ น ก่ อ นแล ะ
กรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนหรือในกรณีที่ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล
มี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ จ่ า ยเขาก็ อ นุ ญ าตให้ เ อาเงิ น สะสมไปจ่ า ยก่ อ นและ
กรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนหรือในกรณีที่เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่เพียง
พอที่จะใช้จ่ายก็สามารถที่จะนำเงินสะสมมาจ่ายได้ ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมที่กำหนดไว้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขออนุญาตให้ผอ.สำนัก
การคลังเป็นผู้ชี้แจง และเรื่องวงโปงลางของเด็กนักเรียนขออนุญาตให้ผอ.สำนัก
การศึกษาตอบคำถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการคลังครับ
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นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของ
ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เรื่องเงินสะสมของเทศบาล ณ วันที่ 20 สิงหาคม
2563 ยอดเงินสะสมตามบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 15,395,281.91 บาท ซึ่งตาม
หลักระบบบัญชี e-laas เป็นเงินสะสมที่เราไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้ จะแยกเป็น
1. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 16,683,933.28 บาท 2. ลูกหนี้ภ าษี
6,089.50 บาท 3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ 108,560,112.93 บาท
และเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ในปัจจุบัน 19,287,778.97 บาท เงินส่วนนี้
ต้องสำรองไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ
ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ
ดร.พงษ์ พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของ
ท่ า นสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ เรื่ อ งวงโปงลางในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
เทศบาลเรามีวงดนตรี 3 วง ได้แก่ 1. วงโปงลางของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
รุ่ น วงโปงลางจู เนี ยร์ 2. วงโปงลางโรงเรียนเทศบาล 2 เป็ น วงโปงลางระดั บ
มัธยมศึกษา 3. วงโปงลางโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งวงนี้ในวันที่ 8
- 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ไปเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
นางเจ้ าพระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพั นปี ห ลวงที่จังหวัดมหาสารคาม
และได้รับรางวัล ชมเชยพร้อมกับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท และได้รับ
รางวัลเป่าแคนยอดเยี่ยมอีก 1 รางวัล จำนวน 3,000 บาท ส่วนนี้คือวงโปงลาง
ของโรงเรียนเทศบาลเรา และโรงเรียนเทศบาล 1 มีวงดนตรีลูกทุ่งเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิก สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ผมกระทู้
ถามเรื่องเงินสะสมผมไม่รู้ ผมถึงถาม สิ่งที่ท่านตอบผมก็เข้าใจครับ ผมเห็นเงินมี
เหลือจำนวนมากน่าจะเอาไปพัฒนาบ้านเมืองและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนได้ จึงได้สอบถามตามหน้าที่ของสมาชิกสภา เรื่องวงโปงลาง
ผมคิดว่ายุบวงโปงลางไปแล้วเพราะผมไม่ค่อยเห็นมีการแสดงเหมือนที่ผ่านมา แต่
เรื่ อ งนี้ ท่ า นทำดี แ ล้ ว ผมขอสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ มี กิ จ กรรมและแสดง
ความสามารถ อนาคตเขาสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ผมสนับสนุน และอีก
ประเด็นหนึ่งผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่านักแสดงที่จบการศึกษาไปแล้วมี
อาจารย์ที่มาสอนต่อหรือไม่เพราะผมอยากให้สานต่อไปเรื่อยๆครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการศึกษาชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ดร.พงษ์ พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา สำหรับวงโปงลางของโรงเรียน
ทั้ง 3 โรง เราทำเป็นรุ่นๆไว้ เช่น รุ่นที่จบจากโรงเรียนเทศบาล 4 80 % จะไป
เรียนต่อโรงเรียนเทศบาล 2 และเข้าวงโปงลางของโรงเรียนเทศบาล 2 ต่อ และวง

-5โปงลางจูเนียร์ของโรงเรียนเทศบาล 3 ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับอนุบาล 3
และส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาล 4 และเด็กที่จบและไม่เรียนต่อแต่
ไปเรียนที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ พิทยาสิทธิ์ , โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์เขาก็จะไป
เข้าวงดนตรีของโรงเรียนนั้นๆต่อไป เพื่อนำไปเป็นความสามารถพิเศษในการสอบ
เข้ามหาวิท ยาลั ยได้ เขาจบเป็ น รุ่น ๆไป เช่น โรงเรีย นเทศบาล 2 , โรงเรีย น
เทศบาล 3 , โรงเรียนเทศบาล 4 เปิดการเรียนการสอนได้ประมาณ 2 - 3 เดือน
แต่วงดนตรีเราสามารถที่จะเข้าประกวดได้ทุกวง แสดงว่าเรามีการฝึกซ้อมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ นโยบายของท่ า นนายกเทศมนตรี เ รื่ อ งการส่ ง เสริ ม
ศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานเราโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นถิ่นโปงลาง ท่าน
ลองสังเกตุดูว่าโปงลางที่อยู่ในโรงเรียน เช่น โรงเรียนเทศบาล 3 เด็กอนุบาลก็ยัง
สามารถเล่นโปงลางได้ทุกโรงเรียนเราจะส่งเสริมในเรื่องนี้ ส่วนโรงเรียนเทศบาล 1
มีวงดนตรีพื้นเมืองและวงดนตรีลูกทุ่งทั้ง 2 วง แต่เรายังไม่ได้ส่งประกวดที่ไหน จะ
มีเพียงวงโปงลางที่ออกไปประกวดข้างนอก เช่นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราได้
ร่ว มแสดงโชว์ กิจกรรมที่ ศ าลากลางจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ ปี ที่ แล้ ว ที่ เราจัด ประกวด
มหกรรมวิชาการเรามีการพูดคุยจากส่วนกลางว่าทำไมไม่ประกวดวงโปงลาง ปีนี้
ท่านนายกฯจึงบอกว่าหากประกวดวงโปงลางคงไม่มีใครสู้เราได้เพราะจังหวัดเรา
เป็นเมืองโปงลางท่านจึงนำข้อเด่นของเราไปแลกเปลี่ยนกับจังหวั ดอื่นๆทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นโปงลางที่อยู่กับเราตอนนี้เราจะทำเป็นรุ่น ท่านสมาชิกไม่ต้องห่วงว่า
เราจะไม่ส่งเสริมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านสบายใจและส่งเสริมลูกหลาน
ของเราต่อไป ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
(4.1) เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้ ง ขึ้ น พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ (4.1) เรื่ อ งร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอเรียน
เชิญ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ที่ทำหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติฯ
รายงาน ขอเรียนเชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในการประชุ ม สภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติให้ เสนอคำแปรญัตติ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16
สิงหาคม 2563 – 19 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นั้น เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบั ญ ญั ติฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. นายอาคม สำราญเนตร เป็นประธาน 2.
นายอภิชัย น้ำจันทร์ เป็นกรรมการ 3. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค เป็นกรรมการ
4. นายอุ ทิ ศ จำเริญ สรรพ์ เป็ น กรรมการ 5. นายสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ
เป็ น กรรมการ 6. นายบุ ญ เส็ ง วิ โรจน์ รั ต น์ เป็ น กรรมการ 7. นายสุ โรจน์

-6แสงโสภาพรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้ ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ 2 เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหน้าที่ 16 เนื่องจากมีข้อความที่ตก
หล่นหรือต่อเติมคลาดเคลื่อนไป ข้อความเดิม ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
จ่ ายจากรายได้ จัด เก็บ เอง หมวดภาษี จัด สรรและหมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เป็ น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ ข้อความใหม่ ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547
บาท โดยแยกรายละเอี ย ดตามแผนงานได้ ดั งนี้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณในร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหน้าที่ 131 , 133 , 137 , 138 , 139 , 140 ,
141 , 142 , 143 , 144, 149 (สำนักการศึกษา) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้ 1. หน้าที่ 131 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพิ่มข้อความ
รายละเอี ย ด สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ 2. หน้ า ที่ 133 ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนข้อความ สำนักการศึกษา จำนวน 4 เครื่อง ตัดข้อความและ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง งานก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ดังนี้ 1. หน้าที่ 137 เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ย้ายโรงเรียน
เทศบาล 6 ทุ่ งศรีเมื องประชาวิท ย์ จากงบเงิน อุ ด หนุ น มาไว้ในเงิน สนั บ สนุ น
อาหารกลางวันสังกัด อปท. 2. หน้าที่ 138 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
เพิ่ ม ข้ อ ความ โรงเรี ย นเทศบาล 6 ทุ่ ง ศรี เมื อ งประชาวิ ท ย์ 3. หน้ า ที่ 138
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล
6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 4. หน้ า ที่ 138 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ห้องสมุดโรงเรียน เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 5.
หน้าที่ 139 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพิ่ม
ข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6. หน้าที่ 139 ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้อ งกันยาเสพติ ด ในสถานศึกษา เพิ่ มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 7. หน้าที่ 139 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 8.
หน้ าที่ 139 ค่าปั จ จัยพื้ น ฐานสำหรับ นั กเรียนยากจน เพิ่ ม ข้อ ความ โรงเรีย น
เทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 9. หน้ า ที่ 140 เงิ น รายหั ว เพิ่ ม ข้ อ ความ
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 10. หน้ า ที่ 140 ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
เพิ่ ม ข้ อ ความ โรงเรีย นเทศบาล 6 ทุ่ งศรีเมื อ งประชาวิ ท ย์ 11. หน้ าที่ 141
ค่าอุป กรณ์การเรียน เพิ่ มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
12. หน้ าที่ 141 ค่ าเครื่ อ งแบบนั ก เรีย น เพิ่ ม ข้ อ ความ โรงเรี ย นเทศบาล 6
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 13. หน้าที่ 141 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มข้อความ
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 14. หน้าที่ 142 ข้อ 1.5.3 เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ าหนั งสื อ เรีย น เปลี่ ย นข้อ ความเป็ น เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าอุ ป กรณ์ ก ารเรีย น
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 16. หน้าที่ 143 ข้อ 1.5.5 เพื่อจ่ายเป็นค่ า
หนั ง สื อ เรี ย น เปลี่ ย นข้ อ ความเป็ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น
17. หน้าที่ 143 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ เพิ่มข้อความ
รายละเอียด ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล 1 กุดยางสามัคคี เป็นเงิน 65,000
บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 ดงปอ เป็นเงิน 35,000 บาท 18. หน้าที่
144 วัส ดุอื่น (อาหารเสริมนม) โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เพิ่มข้อความ
โรงเรีย นเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ย้ายขึ้นมาต่อ โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ 19. หน้ าที่ 149 เงิน อุด หนุ นโครงการอาหารกลางวัน ย้าย
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ไปสังกัดเทศบาล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็น
เอกฉัน ท์ให้ แก้ไขข้อความและเพิ่ มเติ มเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามที่
ผู้บริหารแก้ไขทุกรายการ ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ไม่มีการแก้ไข จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญั ตติหรือที่คณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น จะได้ ล งมติ เป็ น อย่ า งอื่ น ในส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงข้ อ ความในร่ า ง
เทศบั ญ ญั ติ ฯ งบประมาณ รายจ่ า ย ประจำปี ง บ ประมาณ พ .ศ.2 5 6 4
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ ความตามที่ ผู้ บ ริห ารเสนอทุ ก รายการ ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ านใดขอสงวน
ความเห็ นในการอภิปราย ซึ่งตามระเบียบฯ จะไม่มีการอภิปรายเมื่อประธาน
คณะกรรมการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ ว ถือว่าเป็นที่ยุติและผมจะถามมติ
ทีละรายการครับ ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์มีข้อสงสัยอะไรจะสอบถาม เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบ
วาระที่ 4 ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจึงอยากขอทำความเข้าใจและ
อภิปรายให้ท่านประธานได้ทราบว่าขั้นตอนการแปรญัตติเราดำเนินการอย่างไรใน
แต่ละวันครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาต แต่ขอให้อภิปรายอย่างกระชับครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมผมถามท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว
ว่าผมจะอภิปรายเพิ่มเติมในขั้นตอนการแปรญัตติวาระที่ 2 ได้หรือไม่ ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ก็ บ อกว่ า ได้ เพราะผมเป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ
ผมอยากตั้งข้อสังเกตุและเล่าเหตุการณ์ให้ท่านประธานและสมาชิกได้ทราบว่าการที่
เราให้สำนัก/กองฝ่ายมาชี้แจงงบประมาณในส่วนที่เรายังข้องใจอยู่ว่าทำไมต้องตัด
จะเพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่จึงได้เรียกมาสอบถาม จากนั้นผมก็
ไม่ ได้ ติ ด ใจในการชี้ แ จง จึ ง อยากเล่ า ให้ ท่ านประธานได้ ฟั งว่ าทั้ งหมดที่ เราตั ด
งบประมาณเพราะทางสำนัก/กองฝ่ายได้นำงบประมาณมาเสนอต่อที่ประชุมของ
คณะผู้บริหาร งบประมาณ 485 ล้านบาทเศษ แต่ในที่ประชุมได้ตัดงบประมาณ
ให้ เหลื อ 439 ล้านบาท เพื่อ ให้ งบประมาณลงตัว การตั้งงบประมาณนั้นเป็น
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เทศบาลพู ด อภิ ป รายซ้ ำ ซาก ผมจึ ง ไม่ อ ยากให้ ใช้ ค ำพู ด นี้ เพราะผู้ บ ริ ห ารนำ
โครงการต่างๆเข้ามาและเป็นโครงการเก่าทั้งนั้น ซ้ำซากเช่นเดียวกัน คำพูดนี้ไม่
สมควรเอามาใช้ ในสภาแห่ ง นี้ ผมขอฝากท่ า นประธานด้ ว ยว่ า การที่ ท่ า นทำ
งบประมาณต่างๆท่านก็เอางบประมาณเดิมมาทั้งนั้น และผมอยากเสนอแนะใน
การที่ผมได้ฟังสำนัก/กองฝ่ายมาชี้แจงผมก็ได้เสนอโครงการใหม่ๆขึ้นมา โครงการ
ในปี 2563 ก็ไม่มี เมื่อผมเสนอโครงการใหม่ๆเข้าไปแล้วผมคิดว่าในปี 2565 คง
จะมี โ ครงการใหม่ ที่ ผ มเสนอไว้ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งหมดผมได้ ดู แ ล้ ว และท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้แจ้งแล้วว่าการเสนอแปรญัตติมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
และทางสำนัก/กองฝ่ ายก็จะเปลี่ยนแปลงข้อความ ผมจึงบอกว่าได้และให้ ทาง
สำนัก/กองฝ่ายทำหนังสือเสนอมาและทางคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณา และ
ทางกองวิชาการเขาได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เขาให้ตัดคำว่า
เงิน อุ ด หนุ น ออกเหลื อ คำว่ าเงิน อุ ด หนุ น ธรรมดา เป็ น ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยจึ ง
อนุ ญ าตให้ แก้ ไข ในส่ ว นสำนั กการศึ ก ษาก็เช่น เดีย วกั น เป็ น การชี้ แ นะว่าทำไม
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ไม่มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมาเลยที่ผม
อภิ ป รายในขั้ น รั บ หลั ก การ และทางผอ.สำนั ก การศึ ก ษาท่ า นก็ ได้ บ อกว่ า ขอ
เปลี่ยนแปลงบริบทของโรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมจึง
บอกว่าไม่เป็นไรให้เปลี่ยนแปลงมาเลย โครงการของสำนักการศึกษาเวลาเราให้
เขาชี้แจงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเขายื่นเข้ามา 21 รายการ ผมสังเกตุดูว่าโครงการ
ต่างๆเป็ นของโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 16 รายการ
การแปรญัตติในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากกับทางโรงเรียน ผมขอสุรปว่าการแปร
ญัตติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 มีคณะกรรมการได้มาประชุมและเพิ่มเติมในส่วนของ
กองวิ ช าการฯ ที่ ท่ า นประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า ขอ
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ 16 คำว่า “หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป” แก้ไขเป็น “หมวดเงิน
อุดหนุน” และในส่วนของสำนักการศึกษาได้แก้ไขเพิ่มเติม 21 รายการ เป็นของ
โรงเรี ย นเทศบาล 6 ทุ่ ง ศรี เมื อ งประชาวิ ท ย์ 16 รายการ เป็ น ประโยชน์ กั บ
เทศบาลอย่างยิ่งเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒ นามากขึ้น ในวันนั้นสมาชิกได้เข้าไปแปร
ญัตติหลายท่านและมีสมาชิกนำโครงการต่างๆเข้าไปสอบถามกับสำนัก/กองฝ่าย
ต่างๆ มี ทั้ งโครงการที่ อยากตั ด แต่ ได้ ห ารือ กั น แล้ ว ว่าอยากแปรญั ต ติ อี กหลาย
โครงการ เช่ น โครงการก่ อ สร้ า งฟุ ต บาททางเท้ า รอบวั ด กลาง งบประมาณ
8,500,000 บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ ำซอยเกาะแก้ วฝั่ งขวามื อ
ชุมชนดงปอ งบประมาณ 3,080,000 บาท โครงการทัศนศึกษาดูงานเพราะปีที่
แล้วคณะผู้บริหารจัดให้แต่คณะผู้บริหารไปดูงานจึงมีแนวนโยบายที่จะขอตัด และ
มี อี ก หลายโครงการแต่ พ อดี ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น แล้ ว ว่ า เมื่ อ ท่ า นตั ด
งบประมาณไปแล้ว 10 กว่าล้านบาท ท่านยื่นมาอีกโครงการที่ชุมชนต่างๆยังไม่ได้
รับการช่วยเหลืออีก 10 กว่าโครงการที่ยื่นเข้ามาแต่จะทำโครงการให้ ชุมชนอีก
10 กว่าล้านบาท เช่นโครงการค่าก่อสร้างและงบลงทุนปีที่แล้ วมี 26 โครงการ
ปีนี้มี 16 โครงการ เราอยากเพิ่มโครงการต่างๆให้ชุมชนมากกว่านี้และพอดีกับที่
ได้มาปรึกษาหารือแล้วว่าหากเราเอา 10 กว่าโครงการเข้ามาพัฒนาชุมชนต่างๆจึง
ได้คิดว่าท่านประธานสภาคงทราบว่าในปี 2561 - 2562 ทางสภาเทศบาลได้
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30 โครงการซึ่งมีความจำเป็น แต่ท่านประธานสภาคงทราบแล้วว่ าทางผู้บริหารไม่
เซ็นต์รับรองจึงทำให้งบประมาณตกไป เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นจึงเห็นว่าหาก
เราเสนอโครงการเข้ามาอีก 10 โครงการ แต่ทางผู้บริหารไม่อนุมัติงบประมาณก็
จะตกไป ทางสมาชิกจึงหารือกันว่ากลัวงบประมาณจะตกไปจึงไม่ขอยื่นแปรญัตติ
ในครั้งนี้ ขอให้ ท่ านประธานสภาได้พิ จ ารณาในการแปรญั ตติ ทั้ ง 2 รายการที่
สำนัก/กองฝ่ายได้นำเสนอมาและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อนำเข้าที่ประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในส่วนการเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมขอถามมติเรียงไปตามลำดับครับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขอแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงข้ อ ความในร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหน้ า ที่ 16 ขอแก้ ไ ข ข้ อ ความเดิ ม ข้ อ 4
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จั ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เป็ น จำนวนรวมทั้ ง สิ้ น 439,792,547 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ ข้อความใหม่ ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวม
ทั้ ง สิ้ น 439,792,547 บาท โดยแยกรายละเอี ย ดตามแผนงานได้ ดั ง นี้
ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1
ท่าน ต่อไปเป็นการขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณในร่าง
เทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหน้าที่
131 , 133 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144, 149
(สำนักการศึกษา) ขอแก้ไข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ ข้อ 1. หน้าที่
131 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพิ่มข้อความรายละเอียด สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสีย ง ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี - งดออกเสียง 2
เสียง ลากิจ 1 ท่าน 2. หน้าที่ 133 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนข้อความ สำนัก
การศึกษา จำนวน 4 เครื่อง ตัดข้อความและโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
จำนวน 1 เครื่อง ผมขอถามมติ ที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสียง ลากิจ 1 ท่าน งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ดังนี้ 1. หน้าที่ 137 เงิ น
สนับสนุนอาหารกลางวัน ย้ายโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จากงบ
เงิน อุด หนุ น มาไว้ในเงิน สนั บ สนุ น อาหารกลางวัน สั งกั ด อปท. ผมขอถามมติ ที่
ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณา
ยกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร
คงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 2. หน้าที่ 138

-10ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมือง
ประชาวิ ท ย์ ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสียง ลากิจ 1 ท่าน 3. หน้าที่ 138 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่ งศรีเมืองประชาวิท ย์ ผมขอถามมติที่
ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณา
ยกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร
คงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสี ย ง 2 เสี ยง ลากิจ 1 ท่าน 4. หน้าที่ 138
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสี ย ง ลากิ จ 1 ท่ าน 5. หน้ าที่ 139 ค่ าใช้ จ่ายในการพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ ข อง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิก ท่านใดเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการแปร
ญั ตติแก้ไข กรุณ ายกมือ (สมาชิ กเห็ น ชอบจำนวน 13 ท่ าน) 13 เสี ยง ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1
ท่าน 6. หน้าที่ 139 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่ค ณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไข กรุณ ายกมื อ
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตาม
ร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 7. หน้าที่ 139 ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสี ยง ลากิจ 1 ท่าน 8. หน้าที่ 139 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่ค ณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไข กรุณ ายกมื อ
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตาม
ร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 9. หน้าที่ 140 เงินรายหัว
เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่ค ณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไข กรุณ ายกมื อ
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตาม
ร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 10. หน้าที่ 140 ค่าหนังสือ
เรียน เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่
ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณา
ยกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร
คงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 11. หน้าที่ 141 ค่า

-11อุปกรณ์การเรียน เพิ่มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
แก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 12.
หน้ าที่ 141 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่ มข้อความ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมือง
ประชาวิ ท ย์ ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ านใดเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสี ย ง ลากิจ 1 ท่าน 13. หน้าที่ 141 ค่ากิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน เพิ่ มข้อความ
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิก
ท่ า นใดเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ แ ก้ ไข กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจำนวน 12 ท่าน) 12 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม
-ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 14. หน้าที่ 142 ข้อ 1.5.3 เพื่อจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียน เปลี่ยนข้อความเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
แก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 15.
หน้าที่ 142 ข้อ 1.5.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เปลี่ยนข้อความเป็น เพื่อ
จ่ ายเป็ น ค่าเครื่องแบบนัก เรียน ผมขอถามมติ ที่ป ระชุ มว่า ท่านสมาชิกท่ านใด
เห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการแปรญั ตติ แก้ไข กรุณ ายกมือ (สมาชิก เห็ น ชอบ
จำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มีงดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 16. หน้าที่ 143 ข้อ 1.5.5 เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน เปลี่ยนข้อความเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
แก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 17.
หน้ า ที่ 143 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นแบบบู ร ณาการ เพิ่ ม ข้ อ ความ
รายละเอียด ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล 1 กุดยางสามัคคี เป็นเงิน 65,000
บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 ดงปอ เป็นเงิน 35,000 บาท ผมขอถามมติ
ที่ ป ระชุ ม ว่า ท่ านสมาชิก ท่ านใดเห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการแปรญั ตติ แก้ ไข
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็ นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 18. หน้าที่
144 วัส ดุ อื่น (อาหารเสริมนม) โรงเรียนทุ่ งศรีเมื องประชาวิท ย์ เพิ่ม ข้อความ
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ย้ายขึ้นมาต่อ โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิ มพระเกียรติ ผมขอถามมติที่ป ระชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 13 ท่าน)
13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม -ไม่มี- งดออกเสียง 2
เสี ย ง ลากิจ 1 ท่าน 19. หน้ าที่ 149 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ย้ าย
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ไปสังกัดเทศบาล ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข กรุณายกมือ (สมาชิก

-12เห็นชอบจำนวน 13 ท่าน) 13 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม
-ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง ลากิจ 1 ท่าน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมได้ลงมติในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว
ถือว่า ที่ป ระชุม เห็ น ชอบให้ ผ่ านในวาระที่ 2 ต่อไปในการพิ จารณาในวาระที่ 3
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 52 การพิจารณาในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติ
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใด
เห็นควรให้มีการอภิปรายกรุณายกมือ - ไม่มี - และในวาระนี้ให้ที่ประชุมลงมติว่า
เห็ น ชอบหรือไม่เห็ น ชอบให้ ตราเป็นเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 12 ท่าน) 12 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดไม่
เห็ น ชอบให้ ตราเป็ นเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง ลากิจ 1 ท่าน เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ต่อไปผม
จะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
จะเสนอขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายสิ ท ธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ในวาระอื่นๆ เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านเรียบร้อยแล้ว ผมได้รับ
เกียรติเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและผมไม่ได้ตัดโครงการใดๆทั้งสิ้นเพราะเห็น
ความจำเป็นของบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน งบประมาณต่างๆที่เราจะนำไปใช้
พัฒนาบ้านเมืองของเรา ผมเพียงแต่แนะนำและตั กเตือนเรื่องต่างๆให้แก่พนักงาน
ของเราเท่านั้น ผมขอฝากไปยังผู้ใช้งบประมาณว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงิน
ภาษีของพี่น้องประชาชน เราควรใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่ามากที่สุด อย่าให้มีการคอรัปชั่นเด็ดขาด ถึงไม่มีใครเห็นแต่
สวรรค์ก็เห็นเพราะสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ท่านหลอกคนอื่นได้แต่หลอก
ตัวเองไม่ได้ ผมเกลียดที่สุดคือพวกเอารัดเอาเปรียบเพื่อ นร่วมโลกด้วยกันและพวก
ทุจริตคอรัปชั่นและหวังว่าเทศบาลของเราคงไม่มี และที่ผ่านมาผมข้องใจที่ท่าน
นายกบอกว่าผมพูดเรื่องเก่าซ้ำซาก ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 10 กว่าปี
แล้ว ผมเสนอแต่เรื่องดีๆที่ไม่เคยผิดระเบียบแม้แต่น้อย ผมทำหน้าที่สมาชิกสภาที่
ดีเห็นแก่บ้านเมืองของเราและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งนั้น เรื่องเก่าๆก็
เป็ น เรื่ อ งที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง ผมเสนอมาหลายครั้ งแล้ ว ว่ า อยากให้
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ขอมานานแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งๆที่เราไม่ได้ใช้เงินของ
เทศบาล อาจจะเป็นเงินของ สส.หรือเงินของหน่วยงานอื่นก็ได้แต่เราไม่ทำ ฝ่าย
ตรงข้ามเขาก็ให้แล้ว ถนนอนรรฆนาค 40 ไปตัดตรงลำน้ำปาวหน้า สถานีดับเพลิง
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านสร้างสะพานให้เขาด้วย อาจจะเสนอหน่วยงานอื่นๆให้เขา
ช่วยสร้างก็ได้ เช่น เทศบาลมีความสามารถเอาหน่วยงานอื่นมาทำถนนหน้าบ้าน
ตนเองผมยั งยอมรับ เลย ตอนแรกผมคิ ด ว่ าเป็ น ของเทศบาลที่ แ ท้ เป็ น เงิน ของ
หน่ ว ยงานอื่น ผมจึงอยากให้ เทศบาลของเราใช้ค วามเฉลี ย วฉลาดแบบนี้ ส ร้าง
สะพานให้เขาด้วย เรื่องที่ 2 ผมอยากให้เทศบาลทำถนนยกระดับ ท่านเห็นหรือไม่
ตรงสี่แยกบายพาสสงเปลือยรถติดกันยาวตั้งแต่ตลาดจนถึง 7 แยกหนองแซง หาก
เทศบาลเราไม่สามารถสร้างได้แต่อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากทาง สส. หรือ
ทาง อบจ. หรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยยกระดั บถนนขึ้นให้ รถที่เขามาจากจังหวัด
มหาสารคามหรือจังหวัดสกลนครวิ่งผ่านไปโดยไม่มีไฟจราจร และที่จะไปจังหวัด
ร้อยเอ็ดหรืออำเภอกมลาไสยก็วิ่งผ่านสะพานไปเลยเหมือนจังหวัดอื่นๆที่เขาทำ ผม
ก็แปลกใจว่านักการเมืองของบ้านเราทำไมไม่รู้จักคิดที่จะทำ ท่านลองไปดูจังหวัด
ขอนแก่ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า รถสร้ า งสะพาน 3 - 4 ชั้ น เพื่ อ ความ
สะดวกสบาย ท่านประธานลองสังเกตุ ดูว่า 7 แยกหนองแซงและวงเวียนโปงลาง
หน้าสถานีตำรวจรถติดจำนวนมาก เรื่องนี้เป็นความคิดของผม ถ้านักการเมืองเขา
คิดได้แบบนี้เทศบาลเราคงแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้แล้ว และผมขอเสนอให้
ปรับ ปรุงถนนกาฬสินธุ์ให้ ส วยงามกว่านี้ บ้านเมืองของเราไม่มีอะไรเป็นจุดขาย
หากทำถนนกาฬสินธุ์ให้สวยงาม ติดไฟสวยงาม และผมเคยเสนอแนะให้ทำแลนด์มาร์คที่
หน้ าเทศบาลหลั งเก่าของเราเพราะผมเสี ยดายพื้น ที่ ผมเคยไปดูงานที่ ประเทศ
สิงค์โปรหรือประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกับท่าน ผมเห็นเขาทำน้ำพุสวยงามมาก ใช้
งบประมาณไม่มากเราอาจจะเปิดเฉพาะเวลากลางคืนก็ได้หน้าศาลากลางหลังเก่า
เป็นสถานที่เก่าแก่ เราต้องรักษาไว้ ให้เอารั้วออก จัดสร้างเวทีการแสดงต่างๆให้
เด็กนักเรียนหรือประชาชนเขาจัดกิจกรรม ปูกระเบื้องสวยๆให้ประชาชนไปถ่ายรูป
ไม่น่าจะเอามาทำที่จอดรถเพราะสูญเสียทัศนียภาพ อาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยท่านนายกสมศักดิ์ ร่มไทรทอง และเรื่องน้ำพุที่หน้าจวนผู้ว่าเก่ามากแล้ว
อยากให้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ด้ ว ยเพราะอายชาวบ้ า นเขา ถ้ า เป็ น จั ง หวั ด อื่ น เขามี
งบประมาณเขาคงทำไปแล้ว ผมเสียดายอยากให้ปรับปรุงพี่น้องประชาชนเขาฝาก
ผมมาว่าตั้งแต่เข้ามาไม่มีโครงการอะไรสะดุดตาเขาเลยเหมือนจังหวัดอื่นๆ ผมจึง
อยากให้ทำแลนด์มาร์คบริเวณหน้าเทศบาลหลังเก่าเพราะคงใช้งบประมาณไม่มาก
เท่ าไหร่ ต่ อไปเรื่อ งการขยายเวที ที่ กุ ด น้ ำกิ น ผมพู ด มาหลายครั้งแล้ ว งานลอย
กระทงครั้งไหนก็ต้องให้คนงานของเราไปซ่อม สิ้นเปลืองงบประมาณและแรงงาน
ดินเราก็มีมากมายไปถมและปูพื้นขยายเข้าไปเวลาจัดงานลอยกระทงหรืองานอื่นๆ
จะได้ไม่ต้องไปสร้างอีก ผมคิดว่าเป็นความคิดของผมเฉยๆท่านจึงไม่ทำ ขนาด
พนั ก งานของเราแท้ ๆ ยั งบอกเลยว่ าทำไมไม่ ท ำให้ ถ าวร เขาจบ ป.4 เขายั ง มี
ความคิด งบประมาณ วัสดุ แรงงานเรามีครบ ส่วนศาลาก็อยากให้ทาสีใหม่ให้
สวยงาม เอาสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์แ ละพระพุ ท ธรูป ไปตั้ งไว้ ให้ ค นที่ ม าออกกำลั งกายได้
สักการะบูชาจะมีประโยชน์มากกว่ านี้ คนที่เขาสร้างใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท
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งบประมาณของเทศบาลบ้าง แต่โครงการใหญ่ๆ เช่น โครงการสร้างสะพานและ
ถนนยกระดับมีห น่วยงานที่อยากจะมาสร้างแต่เราใช้ความคิดของตนเองไม่เป็น
ประโยชน์ อาจจะเสนอกับกรมโยธาธิการ ผู้ว่าราชการหรือทาง สส. ก็สามารถทำ
ได้ ก่อสร้างสะพานแห่งหนึ่งงบประมาณน่าจะไม่ถึง 5 ล้านบาท แต่ได้ประโยชน์
สามารถระบายรถได้ เมืองกาฬสินธุ์เมืองเดียวที่ไม่มีบายพาส ท่านเห็นจังหวัด
ร้อยเอ็ดหรือไม่ เขามีบายพาสประมาณ 10 กิโลเมตร พี่ น้องประชาชนเขาขอมา
นานแล้ว ผมอยากให้เสนอทาง สส. หรือทาง อบจ. มาช่วยเราสร้างหากเราไม่มี
งบประมาณเพียงพอ ท่านนายกฯว่าผมพูดแต่เรื่องเก่าๆเมืองกาฬสินธุ์ทุกวันนี้มีแต่
เรื่องเก่าๆ สิ่งของเก่าๆที่มาโชว์ ไม่เคยมีสิ่งใหม่ๆที่สะดุดตา จังหวัดร้อยเอ็ดเขายัง
มีหอชมวิว จังหวัดขอนแก่นมีสถานที่สะดุดตาพี่น้องประชาชนมากมาย ของเรามี
แต่สิ่งเก่าๆศาลากลางเก่า เทศบาลเก่า ตลาดเก่า ถนนเก่า ไม่สะดุดตาประชาชน
แม้แต่น้อย ถนนอนรรฆนาคและถนนอื่นๆดูแล้วก็ไม่เป็นระเบียบ จะขีดสี ตีเส้น
แต่ละทีก็ลำบาก ส่วนตลาดที่ไปตีเส้นผมก็ขอชมเชย สิ่งไหนดีก็ชมเชยเพราะเป็น
ยุคสมัยของเรา ทุกสิ่งที่ผมฝากไว้เป็นความคิดของผม ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ
แต่สิ่งที่ผมฝากไว้ทุกเรื่องผมคิดว่าน่าจะสามารถทำได้ คงไม่เกินความสามารถของ
เทศบาลเรา เสียทีที่ผมไม่ได้เป็นผู้บริหารเพราะผมจน หากผมรวยผมคงได้เป็น
ผู้บริหาร และเรื่องสุดท้ายผมอยากฝากกลอนไว้ว่า เทศบาลใดไร้รักสมัครสมาน
จะบริหารงานอย่างไรก็ไร้ผล ถ้าเทศบาลนั้นยังไม่พัฒนาตน ประชาชนเขาจะสุขได้
อย่างไร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบ
วาระอื่นๆ ผมขอฝากสัก 2 - 3 เรื่อง เรื่องแรกเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปนั่งรถดู
แก่งดอนกลาง ปรากฏว่าจะต้องมีการพัฒนาปรับ ปรุง เช่น ค่าวัสดุที่ผมบอกว่า
งบประมาณยังน้อย ตอนนี้เลนจักรยานตรงวงเวียนไดโนเสาร์ชำรุดทรุดโทรม ไม่
เรียบ ฝากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยเพราะคนที่เขาไปเดินเขามีปัญหา คนแก่ไปเดิน
ถนนไม่เรียบขรุขระ ส่วนทางสัญจรไปทางบ้านหนองบัวทางไปเรือนจำตรงนั้นยังไม่
มี ก ารซ่ อ มแซมถนนทั้ งเลนด้ านในและด้ านนอกฝากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ช่ ว ย
ปรับ ปรุงด้วย และในการประชุมสภาเทศบาลอยากให้ ท่ านประธานสภากำชับ
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ใช้วาจาที่สุภาพ อย่าใช้คำพูดว่าเรื่องไร้สาระ สัพเพเหระ การ
อภิป รายซ้ำซาก สมาชิกในที่ประชุมแห่ งนี้ไม่อยากได้ยินฝากให้ท่านประธานได้
เตือนสมาชิกหรือผู้บริหารที่พูดคำนี้ เรื่องสุดท้าย ที่ผมเคยพูดว่าท่านไม่โดดเด่นใน
การประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาท่านประธานสภาก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ผมว่า
ไม่ใช่ครับ ท่านประธานสภาลองมานั่งตรงนี้ท่านจะได้ทราบว่าท่านโดดเด่น แท่น
บูชา ท่านผู้บริหารและสมาชิกก็โดดเด่น ดูแล้วสวยงาม ผมเห็นสภาใหญ่เขาทำ
อย่างนั้นผมจึงได้แนะนำท่านประธานสภา ผมมีเรื่องที่จะฝากเพียงเท่านี้และคงจะ
ช่วยกำกับดูแลการใช้งบประมาณในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
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นายนพดล แก้วพู ล สมาชิก สภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่ านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมมีเรื่องที่จะฝาก
สั กนิ ด หนึ่ ง ในวัน นี้ ถือว่าเป็ น วันดี เพราะเป็ น วัน ผ่ านวาระงบประมาณซึ่ งจะได้
นำไปใช้พัฒนาบ้านเมืองแต่หลายสิ่งหลายอย่างเราพยายามท้วงติงและให้คำชี้แนะ
และคำชี้ แ จงเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด กระผมหวั งว่ า การนำ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ในต้นเดือนตุลาคมนี้จะทำให้ประชาชนได้รับสิ่ง
ที่ดีและมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้ บ ริ ห ารว่าเราเข้ ามาเพื่ อ บริก ารพี่ น้ อ งประชาชน ผมเชื่ อ ว่าทุ ก คนที่ เป็ น
นักการเมืองมีจิตอาสาและอุทิศตน เราเข้ ามาถ้าทำดีเขาก็ว่าดีแต่ถ้าทำไม่ดีบางทีก็
ถูกตำหนิและบางทีก็ทำดีเสมอตัว แต่เมื่อเข้ามาแล้วเราตระหนักถึงหน้าที่ของเราก็
อยากทำให้ ดีที่สุ ด ส่ ว นจะถูกใจพี่ น้ องประชาชนทั้ งหมดก็คงเป็ นไปไม่ได้ แต่ จะ
พยายามทำให้เต็มที่และอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเพราะท่า น
คงคิดไม่ต่างกับพวกผม ท่านเข้ามาก็คงอยากให้บ้านเมืองเรามีความเจริญรุ่งเรือง
และพัฒนาแต่บางทีงบประมาณเราน้อย ผมเห็นความตั้งใจของทุกท่านและอยาก
ฝากท่านประธานว่าอยากให้นำงบประมาณนี้ไปใช้อย่างบริสุทธิ์ สุจริตและเที่ยง
ธรรม ปี นี้ผ มยินดีที่ไม่ได้ตัดงบประมาณและอยากช่ว ยกันประคับประคองให้ ดี
และผมขอฝากท่ านประธานผ่ านไปยังคณะผู้ บริห ารและผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้อง ตรง
อนุ สาวรีย์พระยาชัยสุนทรร่องระบายน้ำทรุด ทั้งฝั่งทางไปรษณี ย์และฝั่งทางร้าน
สุพัฒน์มอเตอร์ ท่อระบายน้ำทรุดตัวขอให้ท่านช่วยแก้ไขด้วย และถนนทุกวันนี้ฝน
ตกที่เราเอายางมะตอยสำเร็จรูปไปปิดไว้เวลาฝนตกลงมาน้ำก็ชะล้างออก อาจจะ
เป็ น เพราะของเก่ากับใหม่ไม่สัมพันธ์กัน มีห ลายที่ที่เรายังไม่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เช่น ตรงทางวัดใต้ร่อนออกเยอะแล้ว ตรงนั้นเป็นทางเลี้ยวฝากให้ช่วยดูด้วย
3. ช่วงนี้ยุงเยอะเนื่องจากอาจจะมีน้ำขังทำให้ ยุงไปไข่และเกิดยุงเยอะ และทราบ
ข่ าวว่ าบางแห่ งมี โรคระบาดและโรคไข้ เลื อ ดออก ผมอยากฝากผอ.สำนั ก การ
สาธารณสุ ข ฯ ว่ า ถ้ า เป็ น ไปได้ อ ยากให้ ไปฉี ด ยากั น ยุ ง โดยเฉพาะในวั น ที่ 19
กันยายน 2563 ทางวัดใต้โพธิ์ค้ำจะมีการจัดงานบุญประเพณีทอดเทียนโฮม จะมี
พี่น้องประชาชนเกือบ 100 ชีวิตมาร่วมงาน อยากให้ช่วยดูแลเรื่องฉีดยากันยุงให้
ด้วย และผมจะได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลและสำนักการช่างช่วยดูแลหลายๆ
สิ่ง ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านรองนายกเทศมนตรีมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่
ได้ให้ ความเห็นชอบในร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทางคณะผู้บริหารได้รับคำชี้แนะจากทาง
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและทางผอ.สำนัก/กองฝ่ายก็ได้จดบันทึกข้อชี้แนะไว้
เรียบร้อยแล้ว สิ่งไหนที่เราแก้ไขได้เราจะดำเนินการแก้ไขให้ แต่สิ่งไหนที่เราทำ
ไม่ ได้ จ ะเก็ บ ไว้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป และเมื่ อ ท่ า นสมาชิ ก ได้ ให้ ค วาม
เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว ทางคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจะนำ
งบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ

-16-

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระผมได้ดำเนินการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมต้องขอขอบคุณคณะ
ผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล หั ว หน้ าส่ ว นการงาน เลขานุการสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟัง
การประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย ที่ได้ทำให้การ
ประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

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

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

