
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9 
วันจันทรที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕9  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….……………………….. 
 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตอชาต ิ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายธวัชพงศ  โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกานต  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นางจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑2. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายสรรเพชญ     ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายกมลพันธุ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9. นายฉลอง    ฆารเลศิ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวศิรินันท หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 

1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
4. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
5. นางจิตตา  เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
8. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นางสุนิสา  บุญศิลป   รองผอ.สํานักการศึกษา 
10. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
11. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
12. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย  หน.ฝายงบประมาณ 
13. นายกันติพงษ เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
14. นางนุชรินทร ทองด ี   นักวิเคราะหนโยบายฯ 
15. นางสาววารัตน วิวัฒนาการ  พนักงานบัญชี 
16. นายโพธิวัฒน บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
17. นางสายัณห  จิตตธรรม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
18. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
19. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
20. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
21. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

1. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว  
จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  ในวันจันทรที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕9  
และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทานทราบแลว  
ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  
เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  ๒๕๕9  
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  
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เมื่อวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๕9  ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  ๒๕๕9  ตั้งแตวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕9  
เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน  นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล          พ.ศ.๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๒๒  
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป  ๒๕๕9   
ตั้งแตวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  ๒๕๕9  ประกาศ  ณ  
วันที่  8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕9  ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  
ที่ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  
และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอที่ประชุม  เรื่องที่ ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่  กส 52001/สภ.13  
ลงวันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี           
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล   
เปนผูอภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  ในวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕9         
ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่  ๒  ไดรับการโอน  (ยาย)  นายชัยวัฒน  ภูครองตา  
พนักงานสวนตําบลตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง  อําเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ  มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล  
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
สังกัดงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ฝายวิชาการ  
สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  16  มิถุนายน  2559   
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุยินดีตอนรับครับ  เรื่องที่  3  
ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนกิจ
การอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสภาเทศบาล  
ทางสภาเทศบาลจึงไดจัดทํารายงานกิจการสภาประจําป  2558  ที่ผานมา  
เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานของกิจการสภาใหสาธารณชนไดทราบและเปนขอมูล
ขาวสารสําหรับการสืบคน        ซึ่งเอกสารไดสงใหทานสมาชิกทุกทานแลว 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  ประจําป  2559 
เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2559 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
ประจําป  2559  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม  2559  
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ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล         
ที่ทําหนาทีต่รวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล   
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการประชุม  
ดังนี ้ คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  เปนประธานกรรมการ นายกานต  
ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ    นายกฤษฏา  
เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  
เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  
1  ประจําป  2559  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2559  
ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไวอยางละเอียดรอบคอบ  
ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่ถูกตอง  
ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใด จะแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 
เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพิ่มเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรองจํานวน   16 ทาน)  16  เสียง  
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  2  เสียง  
ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานอาคม  สําราญเนตร 
-  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 
-  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
-  ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ 
-  ทานนพดล  แกวพูล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร    
กระทูถามทานแรก  ขอเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับเรื่องรองทุกขจากชาวชุมชนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของเทศบาลเมืองกา
ฬสินธุ  ขาพเจาขอตั้งกระทูถามตอทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังนี้  
1.  พื้นที่สนามกีฬาชุมชนดงปอ (เดิม) 
ปจจุบันคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
มีพื้นที่บางสวนที่มีน้ําทวมขังไมมีการระบายทําใหเกิดทัศนียภาพไมสวยงาม  
รวมถึงโรงสีขาวชุมชนดงปอทางคณะผูบริหารมีแนวทางแกไขปรับปรุงอยางไร  2.  
ชุมชนดงปอ  หัวคู – หนองเรือพัฒนา  เดิมมีพื้นที่รับน้ําฝนคือหนองรองเกษตร 
(หนองซําหมู) 
แตปจจุบันทางจังหวัดไดดําเนินการกอสรางศาลากลางแหงใหมทําใหเกิดปญหาน้ํา
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ทวมขัง  บริเวณถนนรอบศาลากลางแหงใหม  
ทางคณะผูบริหารมีแนวทางแกไขอยางไร  3.  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป  2559  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งหมด  44  โครงการ  
ปจจุบันไดดําเนินการแลวกี่โครงการและคงเหลือกี่โครงการ  
สวนที่ยังไมไดดําเนินการทางคณะผูบริหารมีแนวทางบริหารจัดการอยางไร  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขออนุญาตตอบกระทูของทานอาคม  สําราญเนตร  ขอ  1.  
เรื่องพื้นที่สนามกีฬาชุมชนดงปอ (เดิม)  
ตอมาเราไดทําประชาคมและตกลงกับชุมชนวาจะกอสรางเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแ
ละโรงเรียนอนุบาลซึ่งเปนสาขาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
เมื่อไดดําเนินการกอสรางไปเปนที่เรียบรอยแลว  
ปรากฏวาถนนทางเขาซึ่งเปนพื้นที่กวางพอสมควรยังไมไดมีการจัดงบประมาณลงไ
ปเพื่อเทปูนและทํารองระบายน้ํา  จึงไมสามารถเขาไปดําเนินการได  
จึงเปนทัศนียภาพที่ไมสวยงามตามที่ทานสมาชิกไดพูดถึง  
ซึ่งทางคณะผูบริหารไดดําเนินการบรรจุโครงการกอสรางถนนและรองระบายน้ําในเ
ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  จํานวนเงิน  1,600,000  
บาท  รายละเอียดอยูในเทศบัญญัติ  
หากไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวและเริ่มใชงบประมาณไดก็จะรีบดําเนินการ  
ถาหากดําเนินการกอสรางถนนและรั้วโรงเรียนเสร็จเรียบรอยแลวสภาพก็จะดูดีและ
สามารถใชประโยชนได  ขอ  2.  ชุมชนดงปอ  หัวคู – หนองเรือพัฒนา  
เดิมมีพื้นที่รับน้ําฝนคือเราทํารองระบายน้ํารับน้ําฝนของชุมชนดงปอขางมหาวิทยา
ลัยกาฬสินธุ  
น้ําจะไหลลงสูหนองซําหมูแตเมื่อมีการกอสรางหนองซําหมูใหเปนศูนยราชการแหงใ
หม  ทางผูรับเหมาไดเอาดินมาถมทางน้ํา  
เทศบาลเราก็ไมไดนิ่งนอนใจและไดมอบใหผูอํานวยการสํานักการชางลงไปประสาน
เพื่อดําเนินการแกไขเพราะเขาถมมานานแลว  น้ําระบายไมได  
เมื่อเกิดปญหาเราก็แกไขและตอนนี้ชาวบานก็ไมไดเดือดรอนแตเปนการแกไขปญห
าชั่วคราว  สวนแนวทางที่จะดําเนินการเราไดประสานกับผูรับเหมาเอาไว  
ขออนุญาตทานประธานสภาใหทางผูอํานวยการสํานักการชางไดเปนผูอธิบายใหฟง
วาเราดําเนินการอยางไรในการแกไขปญหาเบื้องตนและตอไปจะดําเนินการอยางไร
เพื่อแกไขปญหาใหถาวร  ขอ  3.  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป  2559  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งหมด  44  โครงการ  
ถือเปนจํานวนมากในการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา  
ทอระบายน้ําใหกับพี่นองประชาชน  ตอนนี้ดําเนินการไปมากพอสมควรแลว  
คาดวาจะเสร็จในปงบประมาณนี้อยางแนนอน  
สวนรายละเอียดวาทําไปแลวกี่โครงการ  เหลือกี่โครงการ  
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ยังไมไดดําเนินการอะไรหรือไม  
ขออนุญาตใหผอ.สวนบริหารงานคลังเปนผูตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  

เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ขออนุญาตตอบกระทูถามของทานอาคม  สําราญเนตร  ขอ  2.  ชุมชนดงปอ  
หัวคู – หนองเรือพัฒนา  เดิมมีพื้นที่รับน้ําฝนคือหนองรองเกษตร (หนองซําหมู) 
แตปจจุบันทางจังหวัดไดดําเนินการกอสรางศาลากลางแหงใหมทําใหเกิดปญหาน้ํา
ทวมขัง  บริเวณถนนรอบศาลากลางแหงใหม  
ทางคณะผูบริหารมีแนวทางแกไขอยางไร  ขอตอบวา  
ทางสํานักการชางไดประสานกับผูรับจางกอสรางศาลากลางแหงใหมเพื่อหาแนวทา
งแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนรอบศาลากลางแหงใหมไดขอสรุป  ดังนี้  ขอ  
1.  ผูรับจางไดมีแนวทางแกไขบริเวณจุดที่มีน้ําทวมขังนอกรั้วศาลากลาง  
โดยจะดําเนินการวางทอระบายน้ําบางสวนและเชื่อมตอเขากับทอเมนรับน้ําจากภา
ยในบริเวณศาลากลางแหงใหมเพื่อระบายน้ําลงสูทอลอดถนนบายพาสเลี่ยงเมือง  
2.  สํานักการชางไดเขาดําเนินการสํารวจ  
ออกแบบจัดทําโครงการกอสรางจัดทําทอระบายน้ํา  คสล.  พรอมบอพักและ  
คสล.  ถนนดานขางศาลากลางแหงใหม     (ฝงมูลนิธิ) บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป  
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เพื่อรับน้ําจากชุมชนดงปอและระบายน้ําลงสูแนวรองน้ําขางถนนบายพาสและไหล
ผานทอลอดถนนบายพาสเลี่ยงเมือง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขออนุญาตทานประธานสภาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องโรงสีอีกเรื่องหนึ่ง  
สําหรับโรงสีไดมีการหารือกับคณะกรรมการโรงสีขาวชุมชนดงปอวาเราจะมีการปรั
บยายสถานที่กอสรางโรงสีไปยังหลังหองประชุม  
ทางคณะกรรมการโรงสีก็ไดนํามติที่ประชุมของคณะกรรมการนําเสนอคณะผูบริหา
รโดยมีทางเลือก  2  ทาง  คือ  1.  ถมดินบริเวณที่จะยายโรงสีใหสูงขึ้นประมาณ  
1  เมตร  50  เซนติเมตร  2.  
รื้อถอนโรงเรือนหรือโรงสีขาวหลังปจจุบันที่ไดสรางเสร็จใหม  3.  
รื้อเครื่องสีขาวพรอมอุปกรณ  
ทางชุมชนไดติดตอสอบถามไปยังชางปูนซึ่งเปนผูที่จะยายเครื่องสีขาวคิดคาดําเนินก
าร  60,000  บาท  
ในระยะเวลาดําเนินการทางคณะกรรมการขอเงินชดเชยคาดําเนินการใหแกสมาชิก
ประมาณ  20,000  บาท  2.  
ใหทํารั้วกั้นบริเวณโรงสีใหเปนสัดสวนและใชสังกะสีสันไทยตอกขึ้นดานบน  
ดัดปลายมนใหงองุมเพื่อปองกันแกลบและฝุนละอองและยายปายโรงสีมาอยูดานห
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นาถนนซอยโรงสี  
ปรับถนนทางเขาเปนทางเดียวจะทําใหบริเวณนั้นสวยงามและประหยัดคาใชจาย  
เทศบาลไดเลือกทางเลือกที่  2.  คือจะทํารั้วกั้นบริเวณโรงสี  
สวนการยายโรงสีเปนโครงการระยะยาวถามีเงินงบประมาณก็จะยายให  
และในสวนของเรื่องโครงการตามเทศบัญญัติขออนุญาตใหผอ.จําลอง  
ศรีนามลตอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.จําลอง  ศรีนามลครับ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  
ขออนุญาตตอบกระทูถามของทานอาคม  สําราญเนตร  ขอ  3.  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป  2559  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งหมด  44  โครงการ  
ปจจุบันไดดําเนินการแลวกี่โครงการ  และคงเหลือกี่โครงการ  ขอตอบวา  
จากโครงการทั้งหมดที่เราตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป  2559  จํานวน  
44  โครงการ  ปจจุบันไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวประมาณ  30  โครงการ  
เหลืออีก  14  โครงการ  ทางเทศบาลจะดําเนินการประกาศหาผูรับจางใน  1 – 2  
เดือนขางหนา  แตทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณในป  2559  
ยังไมสิ้นปงบประมาณจะดําเนินการไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับงบประมาณดวย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากที่คณะผูบริหารไดตอบกระทูก็เปนสิ่งที่นาพึงพอใจในคําตอบ      
การขอจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ในวันที่ทางคณะผูบริหารและสํานักการศึกษาออกไปประชามติกับชุมชนไดมีการสอ
บถามเรื่องสถานที่ไปแลวในเบื้องตน  
ซึ่งทางชุมชนเองมีความเปนกังวลและเปนหวงพอสมควรเพราะการกอสรางเราทําม
าหลายป ที่ผานมามีน้ําทวมขังและปลอยใหรกรุงรังทําใหทัศนียภาพไมสวยงาม  
ชาวบานจึงกังวลวาสรางแลวจะไมมาดําเนินการหรือไมมาใชงานเพราะอาจทําใหเกิ
ดความไมคุมคาในการลงทุน  
และอีกอยางหนึ่งคือเพื่อการรองรับในการจัดตั้งโรงเรียนแหงใหมดวย  ขอ  2.  
ปญหาเรื่องที่รับน้ําฝนเปนปญหาเบื้องตนที่จะนําเรียนและแกไขปญหาตอไป  
ในอนาคตชุมชนดงปอจะเปนชุมชนหนาแนน  
มีปญหาเรื่องน้ําเสียเขามาเกี่ยวของไมใชแคเฉพาะน้ําฝน  
ทางเทศบาลควรมีนโยบายในการรองรับน้ํา  
ไมใชวาจะเอาน้ําฝนไปลงหนองน้ําสาธารณะ  ตองมีชองทางในการบริหารจัดการ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เชิญครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทูถาม  
กระผมขออนุญาตถามทานประธานสักนิดหนึ่งวา  
เรื่องคณะผูบริหารไดมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล   เปนผูอภิปราย  ชี้แจง  
หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  
ผมไปอานเรื่องอํานาจหนาที่ของประธานสภาไมมีที่บอกวาจะรับเรื่องราวนี้เขามา  
อยากเรียนถามทานประธานสภาวาใชการวินิจฉัยอยางไรที่จะใหทางผูบริหารมอบห
มายใหหัวหนาสวนการงานแถลงแทนนายกเทศมนตรี  
บางครั้งหัวหนาสวนการงานเขาก็อึดอัดที่จะมาตอบในสภาแหงนี้  
กอนที่ผมจะถามกระทูของกระผม  ทานประธานสภารับกระทูของกระผมเพียง  3  
ขอ  อีกขอหนึ่งทานบอกวา  ขอ  90 (4)  ทานไมรับเพราะกระทูซ้ําซอนกัน  
ขอใหทานดูใหชัดและละเอียดดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  
ผมวินิจฉัยแลววาไมรับเพราะเปนกระทูถามที่ซ้ําซอนกับทานอาคม  สําราญเนตร  
เชิญทานถามกระทูที่เหลือทั้ง     3  ขอ  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  เนื่องจาก 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป  2559  ไดผานการบริหารแลว  ขอสอบถามวา  
ขอ  1.  งบประมาณรายรับยอดรวมทั้งปจํานวนเทาไหร  เขาเปาหรือไม  ขอ  3.  
การโอนลดรายจายของโครงการตางๆจํานวนกี่โครงการ  โครงการละเทาไหร  ขอ  
4.  การโอนเพิ่มรายจายจากโครงการตางๆจํานวนกี่โครงการ  
โครงการตางๆโครงการละเทาไหร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

สําหรับกระทูที่สอบถามเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณป  2559  ขอ  1.  
งบประมาณรายรับยอดรวมทั้งปจํานวนเทาไหร  ขอตอบวา  
ปงบประมาณจะสิ้นสุดในวันที่  30  กันยายน  2559  วันนี้วันที่  15  สิงหาคม  
2559  ยังเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งถึงจะสิ้นปงบประมาณ  
คงจะยังตอบไมไดวาเมื่อสิ้นปจะไดเงินเทาไหร  
เพราะเปนการถายโอนเงินมาจากสวนกลาง  
แตพอจะตอบไดวาเราประมาณการรายรับเอาไว  319,711,966  บาท  
รับจริงถึงเดือนกรกฎาคม  2559  269,106,474.33  บาท  
ต่ํากวาประมาณการ  50,605,491  บาท  ที่ทานผอ.จําลอง  
ศรีนามลไดนําเรียนตอที่ประชุมในการตอบกระทูของทานอาคม  สําราญเนตร  
โครงการเราทําไดก็ตองดูที่เงินดวย  ถาเงินยังไมมาเราก็ยังทําไมได  ขอ  3.  
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การโอนลดรายจายของโครงการตางๆจํานวนกี่โครงการ  โครงการละเทาไหร  
ขออนุญาตใหทานรองอภิวัฒน  ปะกิทังเปนผูตอบคําถาม  เชิญครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอภิวัฒน  ปะกิทัง  ขออนุญาตตอบกระทูของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
ขอ  3.  การโอนลดรายจายของโครงการตางๆจํานวนกี่โครงการ  
โครงการละเทาไหร     ขอตอบวา  ในปงบประมาณ  2559  ณ  วันที่  27  
กรกฎาคม  2559  มีการโอน  49  ครั้ง  มีโครงการตาง ๆ ที่โอนลด  จํานวน  
36  โครงการ  ดังนี ้ ครั้งที่ 1/2559  โอนลด  1.  โครงการเขาคายวิชาการ 
จํานวน 40,000 บาท สํานักการศึกษา  2.  
โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 10,000 บาท  
สํานักการศึกษา  3.  โครงการปจฉิมนิเทศ  จํานวน 10,000 บาท  
สํานักการศึกษา  4.  โครงการจัดงานวันครู 10,000 บาท  สํานักการศึกษา  5.  
โครงการสงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 
20,000  บาท สํานักการศึกษา  6.  โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเยาวชน-
ประชาชน จํานวน  150,000 บาท  สํานักการศึกษา  7.  
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู จํานวน  30,000  บาท  สํานักการศึกษา  
8.  โครงการรณรงคยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท 
สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 5/2559  โอนลด  1.  
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน จํานวน 80,000  บาท  
กองสวัสดิการสังคม  2.  โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน  10,000  
บาท  กองสวัสดิการสังคม  3.  โครงการชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด  จํานวน  
10,000  บาท  กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 13/2559  โอนลด  1.  
โครงการอิ่มทองสมองใส จํานวน 695,000 บาท สํานักการศึกษา  ครั้งที่  
18/2559  โอนลด  1.  โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน จํานวน 
10,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 21/2559  โอนลด  1.  
โครงการพอแมคนที่สอง จํานวน 200,000 บาท สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 
22/2559  โอนลด  1.  โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน จํานวน 
30,000  บาท กองสวัสดิการสังคม  2.  
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย จํานวน 90,000 บาท  
สํานักปลัดเทศบาล  3.  โครงการพอแมคนที่สอง จํานวน 100,000 บาท 
สํานักการศึกษา  4.  โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน จํานวน 
22,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 24/2559  โอนลด  1.  
โครงการลางทําความสะอาดตลาด จํานวน 40,000 บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  
ครั้งที่ 26/2559 โอนลด  1.  โครงการอิ่มทองสมองใส  จํานวน 125,000 บาท  
สํานักการศึกษา  2.  โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน  จํานวน 8,000 บาท 
สํานักการศึกษา  3.  โครงการนิเทศภายใน จํานวน  20,000  บาท  
สํานักการศึกษา  4.  โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา  จํานวน  
12,000  บาท  สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 31/2559  โอนลด  1.  
โครงการเผาระวังของกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน จํานวน  
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10,000  บาท  กองสวัสดิการสังคม  2.  
โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน  จํานวน  5,500  บาท  
กองสวัสดิการสังคม  3.  โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน  
จํานวน  5,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  4.  
โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน  จํานวน  1,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  
5.  โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันท ปรองดอง จํานวน  1,500  
บาท  กองสวัสดิการสังคม  6.  
โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน  
จํานวน  1,000  บาท กองสวัสดิการสังคม  7.  
โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน จํานวน  10,000  บาท กองสวัสดิการสังคม  
ครั้งที่ 37/2559  โอนลด  1.  โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  จํานวน  
50,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  2.  
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมือ
งกาฬสินธุ  จํานวน  80,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  3.  
โครงกรสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวางตั้งครรภและหลังคลอด  จํานวน  
7,500  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  4.  โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  
จํานวน  2,000  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  5.  โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  
จํานวน  20,000 บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  6.  โครงการจัดการขยะพิษ 
จํานวน 20,000  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  7.  
โครงการกําจัดขยะปุยอินทรียในชุมชนดวยวิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภา
พ  จํานวน  25,300  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  ครั้งที่ 42/2559  โอนลด  
1.  โครงการฝกอบรมอาชีพในชุมชน  จํานวน  50,000  บาท  
กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 43/2559 โอนลด  1.  
โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน  จํานวน 10,000  บาท 
สํานักปลัดเทศบาล  ครั้งที่ 46/2559  โอนลด  1.  
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน  20,000  บาท 
สํานักการชาง  ครั้งที่ 48/2559  โอนลด  1.  
โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  21,000  
บาท ฝายรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล  ขอ 4. 
การโอนเพิ่มรายจายจากโครงการตาง ๆ จํานวนกี่โครงการ โครงการละเทาไร  
ขอตอบวา  ในปงบประมาณ 2559  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  2559  
มีการโอน 49  ครั้ง  โดยมีโครงการตาง ๆ ที่โอนเพิ่ม จํานวน 19 โครงการ  ดังนี ้ 
ครั้งที่ 1/2559  โอนเพิ่ม  1. 
โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  40,000  
บาท สํานักการศึกษา  2.  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. จํานวน  
356,000  บาท สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 5/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง จํานวน 80,000 บาท 
กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 7/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท สํานักการศึกษา  2.  
โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 58,000 
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บาท สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 12/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล  จํานวน  20,000  บาท  
กองวิชาการและแผนงาน  ครั้งที่ 13/2559  โอนเพิ่ม  1.  
งานบวงสรวงหอเจาบานปูแฮ ปูหาญ ฯ จํานวน  150,000  บาท  
สํานักการศึกษา  2.  งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  จํานวน  
150,000  บาท  สํานักการศึกษา  3.  
โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  300,000  
บาท สํานักการศึกษา  ครั้งที่ 17/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหารแผงลอย ตลาดและโตรุง  จํานวน  
104,500  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  ครั้งที่ 21/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  200,000  
บาท  สํานักการศึกษา ครั้งที่ 22/2559  โอนเพิ่ม  1.  
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลกาฬ
สินธุและผูนําชุมชน  จํานวน  550,000  บาท กองสวัสดิการสังคม  2.  
โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน 
จํานวน  92,000  บาท กองสวัสดิการสังคม  ครั้งที่ 24/2559 โอนเพิ่ม  
1.โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
จํานวน  10,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากที่ไดรับฟงการตอบกระทูแลวยังไมสิ้นสุดงบประมาณจึงยังไมทราบรายละเอียด
ทั้งหมด  ตองขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานที่ไดตอบกระทูของกระผม  
เมื่อสักครูที่กระผมไดสอบถามทานประธานสภาวาการมอบหมายหนังสือทานประธ
านสภาใชขอบังคับการวินิจฉัยอยางไรในการมอบหมายใหรองนายกฯและหัวหนาส
วนการงานตอบขอซักถามของสมาชิก  
ทานยังไมไดตอบกระผมและในสวนกระทูที่กระผมถาม       ผมพอใจในคําตอบ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในกระทูที่ทางคณะผูบริหารไดตอบไดมอบใหขาราชการตอบครับ  
หากมีขอเท็จจริงขอใดที่ยังไมครอบคลุม  ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนสามารถถามกระทูใหมในวาระที่  2  และวาระที่  3  
ในการประชุมครั้งถัดไป  ผมจะพิจารณาอนุญาตครับ  
ในสวนที่ทานสอบถามวาผมใชอํานาจหนาที่อะไรในการอนุญาต    ขอตอบวา  
ไมใชเฉพาะแคการประชุมครั้งนี้ที่เราอนุญาต  เราอนุญาตมาเปนสิบๆ ปแลว  
ในการประชุมตั้งแตสมัยอดีตทานนายกฯภิญโญ  รัตนศาสตร  
ผมก็พิจารณาอนุญาตเพราะทานทําหนังสือมาและยังดูระเบียบประกอบกับพรบ.เท
ศบาล  หากทานมี พรบ.เทศบาลลองเปดดูครับ  ผมขออนุญาตอานในที่ประชุม 
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 48 เอกาทศ นายกเทศมนตร ี 
รองนายกเทศมนตรี  หรือผูซึง่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง  
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ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุมสภา  
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ประกอบกับระเบียบการประชุมสภา  ขอ  56  
วรรค  2  ทานผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือแปรญัตติ  วรรค  1  
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจมอบหมายเปนหนังสือใหผูบริหารทองถิ่น  
รองผูบริหารทองถิ่น  เลขานุการ  
ตลอดจนที่ปรึกษาเปนผูชี้แจงแถลงแทนซึ่งครอบคลุมทั้งหมด  
ผมทําถูกตองตามระเบียบ  ตอไปเปนกระทูถามของ         ทานสิทธิภรณ 
ตุงคะเตชะ เชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  
ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  
ดังตอไปนี้สํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขฯของเทศบาลเมืองกาฬสินธุนี้  
ในการบริหารจัดการงานดานตางๆทั่วๆไปนั้น  ที่ผานๆมาจนถึงปจจุบันนี้  
มันมีปญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม  อยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

จากกระทูถามคงอยากสอบถามวาทางสํานักการชางโดยสวนการงานหรือสํานักการ
สาธารณสุขฯโดยสวนการงานในการบริหารจัดการที่ผานมามีปญหาและอุปสรรคอ
ยางไร  
ขออนุญาตใหผูอํานวยการสํานักการชางและผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯเป
นผูตอบคําถามครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ขออนุญาตตอบกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  
ในสวนของสํานักการชางที่ผานมาจนปจจุบัน  
ปญหาสวนใหญในการบริหารงานภาคสนามจะมาจากปญหา  3  ดาน  คือ  1.  
ปญหาดานบุคลากรมีไมเพียงพอกับการออกปฏิบัติงานภาคสนาม  
เนื่องจากตองรับผิดชอบงานภารกิจประจําวันและงานตามนโยบายของคณะผูบริหา
รและการใหความอนุเคราะหตามคํารองของหนวยงานราชการตางๆและของประช
าชนในทองถิ่นมีจํานวนมาก  2.  ปญหาดานงบประมาณ  ในทุกๆป 
สํานักการชางจะประสบปญหาดานงบประมาณ  คาวัสดุที่ตั้งไวจํากัด  
ไมเพียงพอในการบริหารจัดการอยูเปนประจํา  
อีกทั้งงานที่ใหความอนุเคราะหหรืองานที่ใหความรวมมือกับสวนราชการอื่นๆ 
และบริการประชาชนสวนใหญตองใชงบประมาณแทบทั้งสิ้น  3.  
ปญหาดานเครื่องจักรกลเปนปญหาใหญที่เรื้อรังมานาน  
เครื่องจักรกลและรถยนตที่ออกไปดําเนินงานภาคสนามที่มีอยูมีสภาพเกา  
เนื่องจากมีอายุการใชงานมานาน  
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ตองเขาซอมอยูเปนประจําทําใหการดําเนินงานลาชา  บางครั้งไมทันตอภารกิจ     
ที่เรงดวน  แตถึงอยางไรก็ตามสํานักการชางพรอมที่จะดําเนินการแกไขปญหา  
และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข  เชิญครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  
ขออนุญาตตอบคําถามตามที่ทานผูบริหารมอบหมาย  
ในการบริหารงานของสํานักการสาธารณสุขฯ  
ดานการจัดการงานตางๆโดยรวมแลวราบรื่นดี  
เพราะทางสํานักการสาธารณสุขฯไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองประชาชนจะใหความรวมมือกับสํานักการสาธารณสุขฯเป
นอยางดี  ตองขอกราบขอบพระคุณพี่นองประชาชนไว ณ โอกาสนี้ดวย 
ไมวาจะเปนชุมชน  อสม.  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  โรงเรียนผูสูงอายุ  
กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม  
กองทุนถุงพลาสติกและพี่นองประชาชนที่คัดแยกขยะจากตนทาง  
ประชาชนใหความรวมมือตามโครงการคนรักถุง  
ตลอดจนคําชี้แนะเมื่อเวลาเราเจอปญหา  อุปสรรคตางๆ  
รวมถึงทานสมาชิกสภาเทศบาลไดใหความเมตตาชี้แนะและใหคําแนะนําเพื่อใหการ
ทํางานราบรื่นมาโดยตลอด  ตองขอกราบขอบพระคุณไว  ณ  โอกาสนี้เชนเดียวกัน       
ในสวนที่มีปญหาเกิดขึ้นจากขอจํากัดงบประมาณของเทศบาล  
เราตองใหบริการสาธารณะประชาชนในหลายๆดานควบคูกันไป  
จากขอจํากัดงบประมาณสงผลใหรถเก็บขนขยะไมเพียงพอและรถบางคันก็มีสภาพเ
กา  ถาวันไหนชํารุดก็จะทําใหเก็บขยะไดลาชา  ปจจุบันมีรถขยะมูลฝอยทั้งหมด  
11  คัน  
ถาสมมุติวาเราจะแกไขปญหาการเก็บขยะใหไดทุกวันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เราจะมีรถปคอัพเล็ก  1  คัน  ถาเราไดเพิ่มมาอีก  1  คัน  
ก็จะสามารถเก็บขยะในซอยเล็กๆ  ไดเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากปจจุบันประชาชนสรางบานเรือนอยูในซอยเล็กๆเพิ่มมากขึ้น  
ถารถขยะคันใหญวิ่งเขาไปจะทําใหรถสวนทางกันลําบากในชวงเวลาเรงดวน  
และเราจะมีรถขยะเปดขางเททายไมสามารถอัดขยะได  ทั้งหมด  4  คัน  
คันแรกอายุการใชงาน  22  ป  ซื้อเมื่อป พ.ศ. 2537  และอีก  3  คัน  ซื้อเมื่อป 
พ.ศ.  2539  อายุการใชงาน  20  ป  วิธีการตองมีพนักงานยืนอยูทายรถ  1  คน  
เพราะตองยกเขงขึ้นสูงมากและไมสามารถอัดขยะได  
ชํารุดอยูบอยครั้งและเมื่อเวลาเขาซอมตองเอารถคันอื่นที่เขากะงานแลวไปวิ่งจะทํา
ใหเก็บขยะลาชา  
ถาเราสามารถเปลี่ยนจากรถเปดขางเททายเปนอัดทายไดจะทําใหลดพนักงานประ
จํารถลง  1  คน  เราเทบนพื้นทั้ง  2  คน  
อัดขยะไดเยอะและเก็บขยะไดเร็วเพราะไมตองกระโดดขึ้นลง  
อีกคันหนึ่งคือรถบรรทุกถังคอนเทนเนอรคือรถที่ยกถังใหญๆและเอาขยะลงในถังให



-14- 
	  

ญๆโดยจะมีขอเกี่ยวยกขึ้นเพื่อเอาขยะไปเท  
ตอนนี้เรามีคันเดียวแตมีถังคอนเทนเนอรทั้งหมด  8  ใบ  
เราไมสามารถที่จะตั้งถังคอนเทนเนอรในจุดใหญๆไดเพิ่มเพราะเรามีรถอยูคันเดียว  
รถขยะอัดทายใชงานมาแลว  14  ป  ซื้อเมื่อป  พ.ศ.  2545  
ถารถคันนี้ชํารุดจะเปนปญหาอุปสรรคในการเอาขยะในถังคอนเทนเนอรไปกําจัด  
สิ่งนี้คือขอจํากัดและเปนปญหาของสํานักการสาธารณสุขฯ  
แตถึงอยางไรก็ตามทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สํานักการสาธารณสุขฯ  
ก็ไดของบประมาณจากคณะผูบริหารมาบริหารงานในหลายๆดาน  
ถาเราจะซื้อรถขยะเพียงอยางเดียวซึ่งตอนนี้ยังใชการไดอยูเราก็จะไมสามารถทํางา
นดานอื่นได  
ตอนนีถ้ือวาเรายังสามารถใชงานโดยไมเกิดปญหาในการบริการประชาชน  
เมื่อเวลารถเขาซอม  เราสามารถสลับการใชงานได  
ขอขอบพระคุณที่ทานหวงใยและสอบถามปญหา  
เมื่อไหรที่ทานเหน็โครงการซื้อรถขยะของสํานักการสาธารณสุขฯเขามาในสภา  
มุงหวังวาทานจะใหความเมตตาสนับสนุน  ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการทั้ง  2  ทาน  
ที่ไดกรุณาใหเกียรติตอบกระทูของกระผม  
สิ่งที่ทานตอบมาตรงกับขอมูลที่ผมมีอยูไมนอย  กระผมรัก  เปนหวง  
ใหเกียรติและใหความสําคัญกับทุกสํานักในเทศบาลเรา  แตที่ผมถามทั้ง  2  
สํานักนี้เพราะผมเปนกรรมการกํากับดูแลทั้ง  2  สํานัก  
หลายปที่ผานมาสํานักตางๆผมก็ไมรูวามีหนาที่อะไรจึงไดตั้งกระทูถาม  ทั้ง  2  
สํานักเปนหนวยงานที่จะตองพัฒนาบานเมืองและดูแลคุณภาพชีวิตของพี่นองประช
าชนโดยตรงอยางไมมีวันสิ้นสุดแมพวกเราจะจากไปแลวก็ตาม  
ที่สําคัญผมตองการใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบปญหารวมกันเพื่อจะไดหาแน
วทางแกไขและใหการสนับสนุน  บานเมืองจะไดเจริญกาวหนา  
พีน่องประชาชนของเราจะไดมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบพระคุณทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  
ตอไปเปนกระทูถามของทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  เชิญครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายกมลพันธุ  
จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  
ดังตอไปนี้  ขอ  1.  ขอทราบเหตุผลในการจัดการกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  
ณ  บริเวณทางเขาสถานีดับเพลิงและงบประมาณในการจัดสราง  2.  
ขอทราบนโยบายในการจัดงานประเพณีและการบริหารจัดการงานประเพณีทั้ง  3  
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นี้  อยางไร  ขอ  2.1  แหเทียนเขาพรรษา  2.2  ลอยกระทง  2.3  สงกรานต  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

เหตุผลในการกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  
สืบเนื่องจากทานผูวาราชการฯทานวินัย  วิทยานุกูล  
ไดยายมาดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุของเรา  
เบื้องตนที่ทานยายมาใหมๆทานมีดําริที่อยากจะจัดงาน  222  ป  
เฉลิมฉลองครบรอบการกอตั้งเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อที่ประชุมของสวนราชการเห็นชอบก็ไดมีการดําเนินการจัดงานดังกลาว  
เมื่อจัดงานดังกลาวก็จะมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดงานเปนรายไดที่ทานผูวารา
ชการฯแจงตอที่ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด  เจาพอ  
โสมพะมิตรเปนเจาเมืองคนแรกของเมืองกาฬสินธุ  
เปนผูกอตั้งเมืองและเปนผูนําเครื่องราชบรรณาการไปสวามิภักดิ์ตอพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  จนกระทั่งทานไดพระราชทานนามตั้งชื่อเมืองวา  
เมืองกาฬสินธุและไดพระราชทานตําแหนงเจาเมืองวาพระยาชัยสุนทร  
เมื่อเปนเจาเมืองคนแรกก็ไมไดหมายความวาเปนเจาเมืองของเทศบาล  
ทานผูวาราชการจังหวัดทานถามในที่ประชุมวา  
ในจังหวัดกาฬสินธุมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิที่สถิตพระวิญญาณของเจาเมืองคนแรกหรือยัง  
ในที่ประชุมตอบวาไมมี  
ทานจึงหารือกับที่ประชุมและหัวหนาสวนราชการวาเราควรจัดสรางหรือไมในสวนข
องเงินรายไดจากการจัดงาน  222  ปก็พอมีอยู  
ที่ประชุมก็เห็นวาถามีเงินก็ควรจัดสรางถาหากไมพอก็ชวยกันหา  
ทานจึงมอบหมายภารกิจวาใหทางเทศบาลลองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดสรา
งศาลเจาพอโสมพะมิตร  
ผมนําเสนอหลายๆแหงและพาทานหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด  
ไมวาจะเปนทานผูวาราชการฯ  ทานรองผูวาราชการ  ทานปลัดจังหวัด  
ทานหัวหนาสํานักงานจงัหวัด  ทานโยธาธิการจังหวัดออกไปเลือกสถานที่  
ทานไดเห็นบริเวณหลังลําน้ําปาวตรงทางโคงบริเวณสถานีดับเพลิง  
ทานบอกวาเปนสถานที่ที่เหมาะสม  ประกอบกับบริเวณ  2  
ฝากฝงริมตลิ่งของลําน้ําปาวหนาสถานีดับเพลิงไดรับจัดสรรงบประมาณของกรมโย
ธาธิการและผังเมืองมากอสรางแนวปองกันตลิ่งพังขางละ  50  ลานบาท  
ในปงบประมาณ พ.ศ.  2558  และปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  อีก  50  
ลานบาท  
จะมีแนวปองกันตลิ่งพังและปรับปรุงภูมิทัศนแถวนั้นใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและส
ถานที่ออกกําลังกายใหกับพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุของเรา  
ทานจึงเลือกทําเลตรงนี้เปนสถานที่กอตั้งศาลเจาพอโสมพะมิตร  
ประกอบกับบริเวณดังกลาวสอดคลองกับประวัติของเมืองกาฬสินธุวา  
เจาพอโสมพะมิตรทานไดมาที่บริเวณแกงสําโรงโคงสงเปลือยริมลําน้ําปาวพบชัยภูมิ
ที่เหมาะสม  มีน้ําใสสะอาด  มองเห็นเปนพื้นโคลนสีดําสะทอนขึ้นมา  
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ทําใหมองเห็นเปนน้ําสีดําเปนความอุดมสมบูรณเหมาะที่จะเปนทําเลที่ตั้งเมือง  
อันนี้เปนขอความในประวัติการสรางเมือง  
ประจวบเหมาะกันเพราะบริเวณถนนทางเขาเมืองก็เปนถนนแกงสําโรงตัดกับถนนก
าฬสินธุเปนที่ตั้งของศาลเจาพอหลักเมืองที่อยูหัวมุมระหวางแกงสําโรงกับกาฬสินธุ  
ถาถนนกาฬสินธุเลยลงมาอีกนิดหนึ่งจะชนกับสถานีดับเพลิงซึ่งเปนสถานที่กอตั้ง  
ประกอบกับทานผูวาราชการฯมีดําริวาเมื่อศาลากลางจังหวัดมีการยายศูนยราชการ
ไปอยูที่ทําการแหงใหมบริเวณศาลากลางหลังเกาพรอมกับบริเวณสนามหนาศาลาก
ลางทานอยากใหเปนลานอนุสาวรียรัชกาลที่  1  
เพื่อรําลึกถึงราชวงศจักรีที่ไดมาตั้งบานแปลงเมืองของกาฬสินธุขึ้นมาในชวงที่เจาโส
มพะมิตรเขาไปสวามิภักดิ์  
ที่ประชุมทั้งจังหวัดก็เห็นพองตองกันและทานผูวาราชการฯไดมอบใหเทศบาลดําเนิ
นการออกแบบและตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้น  
เปนคําสั่งของจังหวัดกาฬสินธุแตงตั้งคณะกรรมการฝายรับบริจาคเงินสมทบทุนการ
กอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร  
จากการประชุมของคณะกรรมการเห็นวาเราจะหารายไดจากการทอดผาปา  
จึงไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะดําเนินการทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนกอสรางศาลเ
จาพอโสมพะมิตรและพิธีเททองหลอรูปเหมือนศาลเจาพอโสมพะมิตร  
เปนการดําเนินการตามขั้นตอน  
กอนที่จะดําเนินการทานก็ไดมีการประชาคมสอบถามไปยังที่ตางๆทั้งสวนราชการแ
ละมอบใหทางเทศบาลสอบถามทางชุมชน  
ที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชนก็ไดมีโอกาสลงไปรวมกับงานบุญคุมตางๆ 
และไดนําเรื่องนี้เรียนกับทางชุมชนซึ่งทุกคนก็เห็นพองตองกัน  
บางคนกบ็อกวาดีจะไดไปจําหนายพวงมาลัยและเปนสถานที่ทองเที่ยว  
พี่นองประชาชนหรือชาวบานที่มาจากจังหวัดอื่นจะไดมากราบไหว  
เปนการสรางงานสรางอาชีพ  เปนแหลงทองเที่ยวซึ่งมีแตเรื่องดีๆทั้งนั้น  
ทางเทศบาลจึงไดสนองนโยบายของผูวาราชการจังหวัดฯ  
ดําเนินการกอสรางและวางศิลาฤกษเมื่อวันที่  6  เมษายน  ซึ่งเปนวันจักรี  
จัดพิธีเททองหลอและทอดผาปาเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2559  ที่ผานมา  
วันทอดผาปาคนทั้งจังหวัด  
อําเภอทุกอําเภอก็ไดรวมบริจาคเงินสมทบในการกอสราง  
ยอดเงินเขาในวันนั้นประมาณเกือบหนึ่งลานบาท  
และมีการประชุมกันของคณะกรรมการจัดหารายได  
รับบริจาคทุนทรัพยวาจะใหมีการจองเสา  จองคาน  เสาจํานวน  24  ตน  
ราคาตนละ  30,000  บาท  ตอนนี้มีคนจองหมดแลวจะไดเงินประมาณ  
700,000  กวาบาท  รวมกับเงินที่ไดรับในวันทอดผาปาประมาณ  958,000  
บาท  และตอนหลังก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆ  
ชวงหลังทานผูวาราชการฯก็ทําหนังสือมาใหไปรับเงินอีก  600,000  บาท  
เปนคาใชจายในการหลอรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตร  
งบประมาณในการกอสรางในสวนของโครงสรางและงานสถาปตยกรรมตกแตงประ
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มาณ  2,800,000  กวาบาท  และจะมีวันเปดศาลเจาพอโสมพะมิตรในวันที่  19  
กันยายน  2559  นี ้ 
จะมีการจําหนายรูปเหมือนเพื่อหาเงินสมทบการกอสรางในสวนที่ยังไมสมบูรณ  
เปนความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมของสวนราชการของทุกหนวยงานทั้งภา
คเอกชนและภาคประชาชน  
มีจิตใจอันเดียวกันในรูปแบบของประชารัฐที่อยากจะกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิต
รเพื่อเปนที่สักการะบูชาของพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ  
แสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทีตอผูที่มีพระคุณสรางบานแปลงเมืองใหกับกาฬสิ
นธุเปนคนแรก  สวนนโยบายขอ  2.  นโยบายเรื่องการจัดงานประเพณีขอเรียนวา  
เมื่อผมมาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีก็ไดมีการแถลงนโยบายตอที่ประชุมสภา  
นโยบายขอ  9.  หนา  6  ในเอกสารที่ไดแจกใหทุกทาน  
เปนนโยบายของคณะผูบริหารของผมในฐานะนายกเทศมนตรี  
นโยบายดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว  ขอ  9.1  
สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นโดยกา
รจัดและสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
9.2  สงเสริมการทองเที่ยว  
โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนและเ
ชื่อมโยงไปสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ  
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  
ในสวนการบริหารจัดการงานประเพณีทั้ง  3  งาน  ไดแก  
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  งานลอยกระทงและงานสงกรานต  
ทุกครั้งที่ทําติดตอกันมาหลายปมีการบริหารจัดการเชนนี้มาโดยตลอดเปลี่ยนแปลง
บางตามที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองตองกัน  วิธีการบริหารจัดการคือ  
เชิญคณะกรรมการมาชุมนุมกันสวนใหญจะประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน  
ขอเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของมารวมกันวางแผนและกําหนดแนวทาง  
กําหนดรูปแบบของการจัดงานรวมทั้งกําหนดกิจกรรมในการจัดงานแบบมีสวนรวม  
หลังจากนั้นกแ็ตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  
ในสวนของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขาก็จะไปประชุมคณะทํางานวาจะดําเนินการอย
างไรตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ  
เมื่อประชุมเสร็จเรียบรอยเขาก็จะประสานหนวยงานดําเนินการ  
ประชาสัมพันธการจัดงาน  ดําเนินการจัดงานตามกําหนดการ  
เมื่อจัดงานเสร็จเรียบรอยก็จะมีการเก็บขอมูลเพื่อรายงานเปนขอมูลในการปรับปรุง
แกไขในปตอไป  เชน  การจัดงานแหเทียนเขาพรรษาที่ผานมา  
ทางพี่นองประชาชนไมไดติดใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ  
มีแตการตัดสินของคณะกรรมการไมเหมาะสมซึ่งเราไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตา
มที่ประชุมไดมอบหมายใหตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนที่จะเอาคณะกรรมการซึ่งเ
ปนคนของเทศบาล  มีเสียงวิพากษวิจารณพอสมควรสําหรับคณะกรรมการชุดใหม  
ขอเรียนวาการบริหารจัดการงานประเพณีเปนไปตามที่พี่นองประชาชน  
ชุมชนชาวคุมวัดไดนําเสนอตอที่ประชุม  
หลายครั้งที่ไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการซึ่งเราไดปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด  
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งานสงกรานต  งานแหเทียนเขาพรรษา  
งานลอยกระทงก็ไดดําเนินการตามมติที่ประชุม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายกมลพันธุ  
จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กอนอื่นตองขอขอบคุณที่ทานไดตอบกระทู  
การถามกระทูของกระผมมาจากการไมรู  
การอยากรูและไมเขาใจซึ่งไดมาจากพี่นองประชาชนมารองเรียนหรือสอบถาม  
จึงจําเปนตองนําเขาที่ประชุมสภาแหงนี้  การกอสรางเจาพอโสมพะมิตร  
ถาฟงเหตุผลที่คณะผูบริหารไดตอบนาจะเพียงพอในการจัดการกอสราง  
แตลึกๆแลวจังหวัดกาฬสินธุไมไดกอตั้งสมัยผูวาราชการฯทานนี้มาอยู  
จังหวัดกาฬสินธุตั้งมานานแลว  
เจาพอโสมพะมิตรคือเจาเมืององคแรกเพราะฉะนั้นแนวทางนี้มีเหตุผลในการจัดสรา
งดีมาก  กระผมขอชมเชย  แตการกอสรางควรดูสภาพความพรอมของสิ่งตางๆ  
ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมและสถานที่  อันดับแรกคือ  
งบประมาณในการกอสรางเราไมมีเลย  
ในเมื่อจังหวัดมีดําริที่จะสรางในฐานะที่เราเปนเจาของสถานที่ควรเสนอความไมพร
อมเปนอันดับแรก  กระผมไดมีโอกาสทราบวามีคณะกรรมการตระเวนเลือกสถานที่  
ในฐานะที่ผมเปนตัวแทนประชาชนคนหนึ่งนาจะมีสิทธิไดรับรูบาง  
วาขณะนี้เขาจะกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  
กระผมขอย้ําอีกนิดหนึ่งวากระผมเห็นดีดวยในการกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  
แตที่กระผมอภิปรายคือจุดที่ควรตั้งขอสังเกต 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  จากขอบังคับเรื่องกระทูถาม  

ผมไดตอบกระทูถามแลวครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ที่กระผมอภิปรายเพราะการชี้แจงของทานมีบางขอที่ผมตองสอบถาม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ  
กระทูถามเมื่อทานถามแลวคณะผูบริหารไดตอบ  ถาทานยังไมเขาใจในคําถาม  
ทานทวนคําถามไดแตระเบียบหามอภิปราย  
ผมจะอนุญาตใหทานอภิปรายในเรื่องที่ไมเห็นดวยในความพรอมเทานั้น  เชิญครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  ขอ  98  ของขอบังคับการประชุม  
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว  ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีก  3  
ครั้ง  
เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภ
าทองถิ่นอนุญาต  
การซักถามผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปนแตตอ
งไมเปนการอภิปราย 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทุกทานคงทราบระเบียบดีแตผมพิจารณาอนุญาต  ผมจะกํากับ   
เชิญครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่ทานไดหยิบยกขอบังคับขึ้นมา  ผมขอสอบถามวา  
ขอบังคับกระทูถามของคณะสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
ในคําขึ้นตนของกระทูถาม  เชน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  
สมาชิกสภาเทศบาลหรือกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  หรือกระผมนายอาคม  
สําราญเนตร  
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  
และในขอบังคับบอกไวดวยวาผูบริหารทองถิ่น  เมื่อไดตอบกระทูแลว  
ไมมีคําวาเมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือตัวแทน  จะเอาละเอียดไหมครับ  
ผมถึงบอกวาที่ผมพูดมันไมถึง  2  นาที  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมจะอภิปรายตามที่ผมถาม  ไมนอกเรื่องนอกประเด็น  
ผมถามวาทราบเหตุผลในการสราง  
เมื่อทานอธิบายเหตุผลมาผมไมเขาใจผมก็มีสิทธิที่จะถาม  
การสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรจากที่ทานไดอธิบายมา  จังหวัดเปนผูริเริ่ม  
เราเปนผูเขารวมมีหนาที่ในการหางบประมาณ  ที่ทานอธิบายมามีการทอดผาปา  
การบูชาคาน  บูชาเสา การขายพระเงินที่ไดมาก็ประมาณ  2,800,000  
กวาบาทคนที่กอสรางไดคือเทศบาลจัดการกอสราง  รายรับ  
รายจายเราก็อยากทราบ  
รายไดไมมีทานก็มาเกณฑพนักงานเทศบาลลงไปเรี่ยไรตามชุมชน  
เอาเวลาราชการลงไปบางสํานักไปเวลา  15.00  น.  
หรือบางสํานักไปเวลาเลิกงาน  กอใหเกิดความเดือดรอน  
แลวทานคิดหรือไมวาคนที่เขาบริจาคบางคน  บางครอบครัว   บางราน  
บางบริษัทเขาไมพอใจ  นี่คือเสียงสะทอนที่ทานตองรับฟง  
ทานไปขอบริจาคบางทีเขาเดินหนีเขาไปในบาน  
ทานนาจะรูวาการเรี่ยไรมีความรูสึกอยางไร  
อยางนั้นหนาหองนายกเทศมนตรีไมติดครับวาหามเรี่ยไร  
นี่ตางหากที่ผมอยากอภิปรายประกอบเรื่องงบประมาณ  
เราไมมีความพรอมในการกอสราง  
บางสิ่งบางอยางถาเขาประชุมจังหวัดก็ใชวาจะตามใจจังหวัดไปเสียหมด  
ถาเขาชี้กุดน้ํากินทานคงใหเขาไปแลว  
ถาเขาชี้เอาที่ตรงเทศบาลสรางเราก็ตองใหเขาหรือครับ  
เราตองลุกขึ้นอภิปรายวาเราไมมีความพรอมในจุดนั้นๆ 
ถาเขาอยากจะสรางก็นาจะหาสถานที่ของจังหวัด  เชน  หนา  อบจ. ก็ยังได  
แกงสําโรงโคงสงเปลือยมันไมใชตรงนั้นครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ  
เรื่องความพรอมในการอภิปรายนาจะพอแลวครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตอไปเรื่องงบประมาณยังไมทราบวาตอนนี้ไดยอดเทาไหร  
ระยะเวลาก็เรงรีบ  เหตุผลของการเรงรีบก็เพื่อที่จะใหทานผูวาราชการฯ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานครับ  

ผมเกรงวาที่เราพูดกันไมควรอางถึงทานผูวาราชการฯ  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมเขาใจพอสมควรแลว  เชิญถามเรื่องการจัดงานประเพณีครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ  2.  การที่ทานไดตอบเรื่องการจัดงานประเพณีตางๆ นั้น  

กระผมทราบนโยบายที่ทานไดเอยกับสภาแหงนี้วามีการจัดงานประเพณ ี 
สงเสริมประเพณี  คําวา  สงเสริมประเพณีผมติดใจ  หมายถึง  
สงเสริมเพื่อใหจัดพอแลวๆปตอปหรือสงเสริมเพื่อยกระดับศักยภาพใหดีขึ้น  
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวที่ทานไดเอยมา  เขามาเที่ยวงานประเพณี  
ตองเปนงานประเพณีที่สามารถดึงดูดใหเขาเขามาในงานได  เชน  
งานประเพณีแหเทียนจังหวดัอุบลราชธานี  
ประชาชนไปรวมงานจํานวนมากทําใหโรงแรม  รานคาและเศรษฐกิจดีขึ้น 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  คําถามของทานสมาชิก  

ผมเรียนใหทานทราบถึงเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการแลว  
หากทานอยากจะพูดวาทําไมไมทําเหมือนกับจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดนครรา
ชสีมาก็นาจะถามคําถามเพิ่มเติมเขามาเปนคําถาม  อันนี้คืออภิปรายครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานผูบริหารอาจไมเขาใจการอภิปรายประกอบกระทู  
คําวากระทูเขาใหอภิปรายประกอบกระทูได 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คืออยางนี้ครับ  ในคําถามของทานขณะที่ผมรับกระทู  
เปนคําถามที่อานดูแลวจะรับหรือไมรับก็ไดเพราะมันครอบคลุม  
ทานถามนโยบายกวางๆแลวทานมาซักถามและอภิปรายในเรื่องรายละเอียดปลีกย
อย  ผมจึงไมรูวาทานตองการทราบอะไร  เรื่องนโยบายทานผูบริหารไดตอบไปแลว 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมาถึงเรื่องการจัดงานประเพณีแลวครับ  
การจัดงานประเพณี  จัดใหยิ่งใหญเพื่อเชื่อมกับการทองเที่ยว  
ผมผานเรื่องนโยบายมาตั้งนานแลว  การจัดงานประเพณีแหเทียน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เอาอยางนี้ครับ  ถาทานไมเห็นดวยอยางไรใหทานอธิบาย  
เพราะกระทูถามคือคําถามที่ทานถามใหคณะผูบริหารตอบ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ถาผมไมเขาใจผมก็มีสิทธิอภิปรายได  3  ครั้ง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ถาทานจะอภิปราย  3  ครั้ง  จะตองเกี่ยวกับกระทูไมใชถามเรื่องอื่น  
ผมใหทานอภิปรายเฉพาะเกี่ยวกับนโยบาย  
ผมอนุญาตใหซักถามเพิ่มเติมแตไมใหอภิปราย  
ถาทานอภิปรายอื่นๆผิดขอบังคับครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรื่องแหเทียนเขาพรรษาผมถามวา  
การบริหารจัดการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ทานมีวิธีการจัดการอยางไร  
เชน  จะมีประกวดอะไรบาง  จัดใหกี่ชุมชนเขาแขงขัน  จะมอบเงินรางวัลใหเทาไหร  
ตั้งขบวนแหที่ไหน  และแหไปเสนทางไหนบาง  ที่ผมเอยมาอยูในหัวขอครับ  เชน  
การตั้งเงินรางวัล  
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ขอถามทานประธานกอนวางานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาพระเอกคืออะไร  
ก็ตองคือเทียนแตทานเชื่อไหมครับปนี้พระเอกคือรถแหเทียน  
ที่ผมสอบถามเชื่อมโยงมาผมรูวาทานจะตอบวาเปนที่ประชุมของชุมชน  
เขาไมประกวดเทียน  
เขาจะประกวดรถเพราะการประกวดเทียนตองมีคาใชจายในการเชาเทียน  
โยงไปถึงเรื่องเงินรางวัลซึ่งอยูในเรื่องการบริหารจัดการงานประเพณี  
ครั้งที่แลวผมไดสอบถามทานไดใหทางสํานักตอบวา  อยางเชน  จังหวัดรอยเอ็ด  
รางวัลที่  1  งานแหเทียน  50,000  บาท  ชุมชนตางๆก็ดีใจถามีเงิน  50,000  
บาท  สามารถกลาไปเชาเทียนเลมละ  20,000 – 40,000  บาท  
เพราะเขาอยากใหชุมชนมีหนามีตา  
พอไปเชามาความอลังการของลําเทียนก็เกิดขึ้น  
ชุมชนก็เอาเทียนที่เขาไปเชาหรือเขาแกะสลักเอง  โดยใชเงินลงทุน  20,000 – 
30,000  บาท  ทุกวันนี้เขาก็ยังกลา  
หลังจากขบวนแหเทียนและตัวลําเทียนอลังการแลว  เงินรางวัล  50,000  บาท  
นี่คือสิ่งที่ชาวบานจะออกมาดู  เทียนจากชุมชนตางๆมีความอลังการ  
ขบวนแหก็จะครึกครื้นสนุกสนานขึ้น  เงินรางวัลมาจากไหน  จํานวน  50,000  
บาท  
ปที่แลวทางสํานักไดตอบวาผูบริหารเขารวมตัวกันออกใหจึงเกิดความอลังการของรู
ปแบบงานขึ้น  กระผมจึงอยากพูดใหทานฟงวา  การจัดงานประเพณี  
ทานสงเสริมใหใหญโตขึ้นไปเรื่อยๆหรือใหถอยหลังลง  จัดเพื่อใหเสร็จไปเปนปๆ  
พี่นองแตละคุมวัดเขาสู  ไมใชวาเขาไมสู  อยากใหทานลองไปสัมผัสดู  
คุมวัดสวางคงคาของผมเขาออกไปเรี่ยไร  ชาวบานดีใจที่ไดรวมบริจาคทําบุญ  
นี่เปนความพรอมเพรียงของชุมชนที่เขาทํากันเอง  
ผมมั่นใจวาถาเรามีเงินรางวัลที่มากขึ้น  
ความอลังการของงานแหเทียนเขาพรรษาก็จะเกิดขึ้น  
การจัดขบวนแหมันไกลเกินไป  นี่ก็อยูในเรื่องการบริหารจัดการ  
อยากใหดูที่ที่เหมาะสมกวานี้  
จังหวัดอุบลราชธานีเขาตั้งขบวนแหที่ถนนตรงทางออกมาเมืองกาฬสินธุ  
อยางของเราผมมองไววาใหตั้งหัวขบวนอยูตรงโรงเรียนเทคนิคและหางขบวนอยูที่เ
สนหนาสํานักงานปาไม  ไมตองแหไปไกล  
ผานหนาตลาดขึน้มาตรงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรเลี้ยวซายมาหนาจวนผูวาราชกา
รฯและเลี้ยวเขาเสนศาลากลางจังหวัดฯ  
ถาคนที่สนใจความอลังการของเทียนเขาจะออกมาดูวาแหเทียนเขาผานเสนไหนบา
ง  สวนงานประเพณีลอยกระทง  ปนี้ลองประกวดรถดูหรือไม  นาจะดี  
มันลามไปเปนลูกโซ  
บางสิ่งบางอยางกรรมการชุมชนมาประชุมมันก็ดีแตทานตองอยาลืมวาบางสิ่งบางอ
ยางทําไมทานสั่งการได  
มันคืองานประเพณีเราตั้งรางวัลใหเขาวาเราจะประกวดอะไร  
ชุมชนเขาตอบสนองอยูแลว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุครับ  ที่ประชุมเขาใจตามที่ทานพูดแลวครับ 
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นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรุปวาการตั้งกระทูถามในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  
ในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชน  เรื่องเจาพอโสมพะมิตร  
เรื่องงานประเพณีเขาก็ฝากผมมา  
อยากแจงใหพี่นองประชาชนที่ฟงเสียงตามสายอยูนาจะไมเกิน  2  จุดที่ดัง  เงิน  
200  ลานกวาบาท  เสียงตามสายไมดังอยูแลว  ผมไดทําหนาที่ที่ทานฝากมาแลว  
สวนทางคณะผูบริหารและทานประธานสภาจะคอยกีดกันผมนั้น  
ก็แลวแตทานที่ฟงอยูนั้นพิจารณาด ู เหตุผลที่ผมถามนอกเรื่องหรือไม  อยางไร  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานนพดล  แกวพูล  เชิญครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายนพดล  
แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอยื่นกระทูสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  
ผมไดไปตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุสังเกตเห็นตลาดลาน  2  และลาน  3  
มีล็อควางอยูเปนจํานวนมาก  
สอบถามพอคาแมคาในตลาดก็ไมมีใครทราบวาเปนล็อคของผูใด  
และกระผมเห็นวาหากปลอยใหล็อคตางๆวางโดยไมมีผูใดมาขายจะกอใหเกิดผลเสีย
กับรายไดของเทศบาลในดานงบประมาณ  ขอสอบถามวา  1.  ล็อคตลาดลาน  2  
มีล็อควางกี่ล็อค  2.  ล็อคตลาดลาน  3  มีล็อควางกี่ล็อค  3.  
หากล็อควางจะมีแนวทางในการบริหารจัดการอยางไร  4.  
มีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหทัดเทียมกับตลา
ดของเอกชนอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ขอตอบตามกระทูวาล็อคตลาดเทศบาลลาน  2  มีล็อควางทั้งหมด  2  ล็อค  
เหตุผล  คอื  เจาของเดิมมารดาไมสบายเขาตองไปดูแลปรนนิบัตมิารดา  
จนกระทั่งมารดาเสียชีวิตเขาก็ไมมา  
และชวงที่เขาไปเฝามารดาเขาไมไดจายเงินคาเชา  ฉะนั้น  
จึงหมดสิทธิที่จะขายตอและเทศบาลจะดําเนินการเอาล็อคออกประมูลขายทอดตล
าด  สวนใหญแลวตลาดลาน  2  เปนที่ที่ใครๆก็อยากมาขาย  ในสวนของตลาดลาน  
3  เปนตลาดที่เราแกไขปญหาและปรับปรุงขึ้นมาใหม  มีล็อควางทั้งหมด  67  
ล็อค  เมื่อเปดประมูลมีคนมาจําหนาย  พอมาจําหนายแลวเกิดขายไมได  
อาจเปนเพราะเศรษฐกิจไมดีหรือตําแหนงที่ตั้งในล็อคไมดีทําใหเขาขายไมได  
พอขายไมไดเขาก็เลิกขาย  ไมมาขายตอ  
และเมื่อวางเราก็ตองเปดประมูลเพื่อใหคนมาจองและดําเนินการตามระเบียบของเ
ทศบาล  ในสวน  ขอ  3  หากล็อควางจะมีแนวทางในการบริหารจัดการอยางไร  
เมื่อล็อควางก็จะดําเนินการเอาล็อคออกมาประมูลขาย  
ถามีคนมาประมูลก็จะมีคนมาขายแตถาไมมีคนมาขายก็จะเปดประมูลใหมไปเรื่อยๆ  
อาจเปนเพราะเศรษฐกิจไมดีหรือทําเลไมเหมาะ  
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มีคนขายแตไมมีคนซื้อมันสะทอนถึงเศรษฐกิจระดับประเทศ   ขอ  4.  
มีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหทัดเทียมกับตลา
ดของเอกชนอยางไร  ความจริงแลวเราพยายามพัฒนามาโดยตลอด  
ตลาดเอกชนไดเปนตลาด  5  ดาว  นัน่คือ  ระดับดีมาก  แตของเราไดระดับดี  
เราพยายามปรับปรุงใหเปนตลาดในระดับดีมากมาโดยตลอด  ป  2559  
เราก็สมัครเขาประเมินตลาดนาซื้อระดับดีมากแตติดปญหาวาเขาตําหนิเรื่องหลังคา
ตลาดลาน  1  เราสงเขาประเมินทั้ง  ลาน  1 ,  ลาน  2  และลาน  3  
เพราะอยูในบริเวณเดียวกัน  ไมไดแยกประเมินเฉพาะลานใดลานหนึ่ง  ผลสรุปทั้ง 
3 ลานเราไดระดับด ีแตหากจะใหอยูในระดับดีมาก 
ทางคณะกรรมการเขาแนะนําวาตองมีการปรับเปลี่ยนหลังคาและสายไฟใหบรรจุใน
ทอใหเรียบรอย  ปรับปรุงหองน้ําใหมีหองน้ําสําหรับคนพิการ  
ซึ่งทางทีมงานก็ไดพยายามแกไขปรับปรุงในสวนของหองน้ํา  
สวนหลังคาทางสํานักการชางลงไปสํารวจและออกแบบแลวจะตองใชงบประมาณ  
2,500,000  บาท  และไดบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ.  2560  แลว  
หากเปลี่ยนเรียบรอยตามขอแนะนําของคณะกรรมการคงจะไดรับการประเมินในระ
ดับดีมากเทาเทียมกับตลาดสดเอกชน  
สวนการจะขายไดหรือไมไดก็ตองขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจดวย  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูล  ครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรทีี่ไดใหเกียรตติอบกระทูของผม  

ผมอยากฝากสักนิดหนึ่งในเรื่องของล็อควาง  
ทานนายกฯบอกวาอาจเปนภาวะเศรษฐกิจหรือทําเล  
ผมวาในล็อคของตลาดสดทั้งลาน  1 ,  ลาน  2  และลาน  3  ซึ่งลาน  3  
อยูทางฝงติดรานคา  
การไปจับจายใชสอยสวนใหญประชาชนจอดรถตรงถนนเสร็จแลวก็เดินเขา  
แตทางดานหลังคนไมคอยเดินไปเนื่องจากมันวางอยู  
ผมจึงอยากทราบวาเราจะมีแนวทางหรือนโยบายอยางไรที่จะชักจูงหรือสรางแรงจูง
ใจใหกับสิ่งของตางๆที่ขายตรงนั้น  
หรือใหขายสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวันหรืออาหารที่คนซื้อไดบอยๆ  
เพราะผมไปแลวสวนใหญที่ขายจะเปนผักแทบจะทุกล็อค  
สวนอาหารจะไปอยูตรงลาน  1  เราลองสลับเอาลาน  1  
มาขายอาหารดานหลังตรงนี้แลวก็เอาผักไปขายดานหนา  
ใครซื้อผักแลวอยากกินอาหารก็มาทางนี้  
ปจจุบันสวนใหญแลวมีแตคนซื้ออาหารสําเร็จรูปไมไดทําอาหารกินเอง  
อยากชี้แจงวาเราจะสรางอยางไรใหเกิดแรงกระตุนและแรงจูงใหคนมาตลาดตรงดา
นนี้บาง  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  

เรื่องการจัดตําแหนงตลาดตอนที่เปดตลาดลาน  3  เปนการกอสรางในยุคของผม  
แตชวงที่เขาเปดตลาดและมีการจับฉลากของแมคาชวงนั้นผมไมไดเปนนายกฯ 
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เมื่อมีการจับฉลากไดตรงไหนเขาก็จะจัดโซนวาอาหารอยูตรงไหน  ผักอยูตรงไหน  
ในสวนทายจะวางอยูตลอดมีคนมาจําหนายสินคาก็ขายไมได  
แตผักที่ขายเปนผักปลอดสารจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ  
มาประสานขอพื้นที่ในการจําหนายสินคาใหกับแมคาที่ปลูกผักปลอดสารพิษ  
เราเปดเปนพื้นที่ขายสินคาและสํานักงานเกษตรก็จายคาล็อคให  
แตพืชผักปลอดสารพิษในบางครั้งจําหนายไดหมดเร็วหรือทางโรงพยาบาล  
หางสรรพสินคา  ก็มาติดตอไปจําหนาย  แมคาผลิตไมทันก็ไมไดมาวางล็อค  
แตในสวนของล็อคผักที่เปนล็อคของสํานักงานเกษตรและสหกรณเขาเปนคูสัญญาข
องเราและเอาเงินมาจาย  เพียงแตอาจไมมีของมาจําหนาย  
ถาหากจะดําเนินการตามที่ทานสมาชิกแนะนําคือการยายแมคา  
ตองไปถามแมคากอนวาเขาจะยอมหรือไม  
ในสวนตัวกระผมเรื่องการไปยายทําเลที่ตั้งของแมคาซึ่งเขาเคยขายไดและประสบค
วามสําเร็จ  รูสึกวาเปนเรื่องยาก  
แตไมเปนไรกระผมจะมอบนโยบายใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบลองเจรจาดู  
ถาทําไดก็จะทําแตถาทําไมไดก็ไมใชเรื่องผิดเพราะเปนสิทธิที่เขาจับฉลากไดตั้งแตเบื้
องตน  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูล  ครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  คืออยางนี้ครับ  เรื่องผักปลอดสารพิษนานๆ จะมาครับ  

สวนใหญแลวที่ผมไปล็อคตลาดมันจะวาง  ผมเปนหวงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  การอภิปราย  

ผูที่อภิปรายตองพูดกับประธานสภาไมใชทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผานทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารครับ  
ในเรื่องความเปนหวงก็เปนเรื่องธรรมดา  
เราในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชนก็อยากเห็นการพัฒนาของตลาดสดซึ่งถือวา
เปนหัวใจสําคัญ  
โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุบานเมืองขยายออกไปมากแตมีตลาดที่ใชในการจับจายใ
ชสอยเพียงแหงเดียว  เชน  จังหวัดขอนแกนเขามีหลายตลาด  
พอไปเปดที่อื่นก็ไปไมรอด  
ในชวงที่เศรษฐกิจดีก็ไปไดแตในชวงที่เศรษฐกิจไมดีล็อคตลาดวางมากพอเขาไปแลว
รูสึกหดหู  เราไมมีการสรางแรงจูงใจหรือแรงกระตุนใหกับแมคาพอคาเลยหรือ  
ขอบพระคุณทานประธานสภาครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  

ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม 
5.1  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  5.1  
เรื่องญัตตขิอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอญัตตขิอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 41  
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับ  ตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 , 17 , 19 และมาตรา  33  
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการศึกษาให
ประชาชนในทองถิ่นมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  คือ  
คนแกง  คนดี  และมีความสุข  หลักการ  ขอความเห็นชอบ  
จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เหตุผล  ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๙  
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สาขาดงปอ จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ มีจํานวนนักเรียน  25 คน 
ประกอบดวยระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 9 คน ระดับชั้นอนุบาล 2 จํานวน 14 
คน และระดับชั้นอนุบาล 3 จํานวน 2 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน 
มีอาคารเรียน ๑ หลัง  อาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค) จํานวน ๑ หลัง  
เนนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับนโยบายจัดการศึกษาตามแนวขอกําห
นดของชาติเปนสําคัญ  โดยเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาผูเรียนทั้ง  4  ดาน  
คือ  ดานรางกาย  ดานอารมณ /จิตใจ  ดานสังคม  และสติปญญาควบคูกันไป 
อีกทั้งสนองตอความตองการของประชาชน  ใหเด็กชุมชนดงปอและชุมชนใกลเคียง  
ไดมีการศึกษาใหเทาเทียมกับที่อื่น  
และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่บริการการจัดการศึกษาข
องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เปนการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานใหกับเด็กและเยาวชน 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาใหเปนผูที่มีคุณภาพที่ดีกอนการเรียนในระ
ดับตอไป  เพื่อใหการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 
ดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง  รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 การจัดตั้งสถานศึกษา  ขอ 
5  ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม  
โดยอนุโลมตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ  ที่ กส   0037.3 / ว 4744  ลงวันที่  
25  ตุลาคม 2555  เรื่อง  การจัดตั้ง  
การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการขยาย 
ชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่น  
ดังนั้น  จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล  5  ดงปอ  
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ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี ้ เชิญทานบุญเส็ง    
วิโรจนรัตน  ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในระเบียบวาระที่  5.1  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5    
ดงปอ  
ตามที่คณะผูบริหารไดยื่นญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนแหงใหมเปนโ
รงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลมีความยินดียิ่งที่เราจะมีโรงเรียนแหงใหม  
แตเมื่อไดฟงชื่อโรงเรียนแลวรูสึกวาไมเกิดความจูงใจ  ไมนาเขา  
กระผมไมเห็นชอบกับการใชสถานที่ดังกลาว  
กระผมไดลงไปดูสถานที่ซึ่งมีกรรมการอยูที่นั่น  2  ทาน  
กระผมไปสอบถามวาเนื้อที่มีเทาไหร  ทานหนึ่งบอกวามีเนื้อที่  6  ไร  
สวนอีกทานหนึ่งบอกวามีเนื้อที่  5  ไร  มันจะพอหรือครับทานประธานสภา  
ดานในก็ยังมีโรงสีขาวที่กําลังจะทําการตอเติม  
เปนโรงสีประชารัฐที่เขาใหงบประมาณมา  500,000  บาท  
และดานในยังมีศูนยเด็กเล็กเอารั้วรอบบรรยากาศไมนาเอาเด็กไปเรียนที่นั่นเลย  
ถัดมาเปนอาคารของโรงเรียนศูนยเด็กเล็กวัดเหนือที่ไมมีผูไปใชอาคารเลยดานตรงข
ามเปนอาคารเอนกประสงคที่ใหญโต  
สรางเสร็จปกวาแลวผมผานไปมาไมเคยเห็นคนไปใชอาคารนั้นเลย  
ตอนนี้อาคารก็ทรุดโทรมเปนอยางมาก  ขางในเปนโพรงไมมีใครเขาไปดูแล 
และยังมีคนไปเทคอนกรีตที่นั่นเอาขี้คอนกรีตไปเทระเกะระกะ  
ทําใหบรรยากาศไมนาดูเลย  
และทางออกอีกฝงหนึ่งของถนนที่เปนศูนยบริการสาธารณสุขฯแหงที่ 2 
ของเทศบาลอันนี้ดูดีสะอาดนาเขาไปใชบริการ  
ฝงตรงขามเปนศาลาชุมชนของชุมชนดงปอ  ผมไปดูแลวโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอที่จะจัดสรางขึ้นนั้นไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวงสําหรับตัวกระผม  
วันนี้ผมไมเห็นชอบที่คณะผูบริหารไดเสนอญัตติเขามา  
ถนนทางเขาก็ขรุขระถาเปนรถเกงเขาไมไดดูบรรยากาศ 5 – 6 ไร  ไมนาเขาไปเลย  
เหตุผลนี้เองที่กระผมไมเห็นชอบในญัตตินี้และขอแนะนําไมมีเลยหรือสถานที่ของเท
ศบาลที่จะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 นี้ใหม  เชน  1.  กุดยางสามัคคีก็มีนักเรียน  
มีการบริหารจัดการ  มีสถานที่เพียงพอ  ใชตรงนี้ไมไดหรือ  2.  สนามกีฬาจังหวัดฯ  
ครั้งที่แลวผมเคยตั้งกระทูถามวามีเนื้อที่เหลือเทาไหรตรงดานขางศูนยเครื่องจักรกล  
มีเนื้อที่เหลือ  13  ไร  เราทําไมไมมาบูรณาการตรงนี้  โรงเรียนนี้เกิดขึ้นใหม  
สรางแบรนดใหมใหเทศบาลเราเปนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สนามกีฬาเราก็มีเนื้อที่หลายสิบไร  
ตอนนี้กีฬามีความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยก็วาได  เชน  
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โรงเรียนกีฬาที่จังหวัดขอนแกนก็แยงกันเขาไปเรียน  ยกตัวอยาง  โรงเรียนเทศบาล 
4 สรางเสร็จมา  2  ปแลว  
ทานรองนายกฯไปเปดนิทรรศการที่โรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ํา  
ทานก็บอกปนี้เขาไดแนนอนแตสุดทายกเ็ขาไมได  การบริหารจัดการไมเพียงพอ  
อาคารของโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  มีความพรอมหรือยัง  
ถนนเขาไปมีความพรอมหรือยัง  หองอาหาร  โรงอาหาร  
หองน้ําหองสวมเพียงพอหรือไม  การบริหารจัดการพวกนี้ทานไมมี  
ทานจะอางไปโรงเรียนเทศบาล 3  ไปใชบริการที่นี่มีไหม  ไมมีครับ  
เปนอาคารวางเปลาแลวทานจะจัดตั้งโรงเรียนแหงใหมทานจะเอาความพรอมที่ไหน  
การบริหารจัดการแบบนี้ทานพรอมหรือยังที่จะดําเนินการ  ถาไมผานวาระนี้  
ทานไปบอกประชาชนวาสมาชิกสภาเทศบาลไมยกมือให  
ไมใหจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
เปนความไมดีของพวกกระผมเพราะฉะนั้นตองดูความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรีย
นนี ้ ทานดูความพรอมของเทศบาลวาพรอมหรือไม  โรงเรียนเทศบาล 4 
พรอมหรือไม  ปจจุบันนี้โรงอาหารก็ไมมี  หองน้ําหองสวมก็ไมเพียงพอ  
ถนนทางเขาก็ไมพรอม  ไมสามารถดําเนินการเรียนการสอนได  
ปหนาก็ไมรูวาจะไดเขาหรือไม  ทานตองคํานึงถึงตัวนี้  
ไมใชวาจะจัดตั้งโรงเรียนก็จัดตั้งขึ้นมาแลวจะเอางบประมาณที่ไหน  
จะไปกูเงินรถขยะเราก็ไมพรอม  โรงเรียนก็ไมพรอมที่จะจัดตั้ง  
นี่คือนโยบายที่พวกกระผมคิดวาทานทําไมถูก  
ผมขอใหทานประธานสภาไดพิจารณาในญัตตินี้  
ผมเห็นวาความพรอมไมมีผมไมสามารถที่จะสนับสนุนทานได  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
อยากเรียนใหทราบวาเรามีโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
เปนโรงเรียนอนุบาลยอดนิยมที่พี่นองประชาชนแยงกันเขา  
สวนพี่นองชุมชนแถวดงปอ  หัวคู-หนองเรือพัฒนา  
เกษตรสมบูรณก็อยากจะเขาเหมือนกันแตระยะทางไกล  
เปนความตองการของพี่นองประชาชนวาบริเวณพื้นที่ตรงนี้สามารถดําเนินการกอส
รางโรงเรียนได  เราจึงไดประสานกับทางกรมสงเสริมฯขอรับอาคารมาและขอเปด  
การที่จะเปดโรงเรียนเราก็เปดเปนโรงเรียนเทศบาล 3 สาขาดงปอ  
เพื่อเปดรับนักเรียนจากชุมชนดงปอเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเปนโรงเรียน
เทศบาล 5  ดงปอ  
เราไดประสานขอรับงบประมาณมากอสรางอาคารและไดอาคารทั้งหมด  2  หลัง  
คือ  1.  อาคารโรงเรียนอนุบาลที่เหมือนกับโรงเรียนอนุบาล 3 
ปจจุบันเปนอาคารอิฐ  มีการเรียนการสอน  หองน้ํา  หองอาหาร  หองนอน  
หองเรียนอยูในอาคาร  ตอนนี้ตองการแครั้วรอบขอบชิด  
ฝงตรงขามเปนอาคารเอนกประสงค  
เปนสวนที่ทางโรงเรียนจะไดใชประโยชนแทนสนามแทนที่จะไปเลนอยูกลางแดด  
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หากทานประธานสภาและทานสมาชิกไปเห็นทานคงจําไดวาทานเขาไปที่โรงเรียนเ
ทศบาล 3 (วัดเหนือ) จะมีหลังคาคลุมเปนที่รมใหเด็กทํากิจกรรมนอกหองเรียน  
อันนี้ก็เชนกันเราจึงไดขออาคารอเนกประสงคและก็ไดมาแตตําแหนงที่จะไปตั้งมัน
อยูคนละฝงถนน  และตรงกลางที่ทานอาคม  
สําราญเนตรไดสอบถามในกระทูวาตอนนี้มีน้ําทวมขังมันไปไมไดแนนอนวาทํายังไม
เสร็จและกําลังขอรับงบประมาณในป  2560  ประมาณ  1,600,000  บาท  
ทํารองระบายน้ําและเทคอนกรีตเปนถนนกวางประมาณ  10  กวาเมตร  
เมื่อมีรองระบายน้ําและถนนเรียบรอยก็พรอมเปดการเรียนการสอน  
แตการขอจัดตัง้เปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอตองใชเวลา  
เราจึงไดดูระเบียบวาเราจะดําเนินการอยางไร  ตอนนี้เราดําเนินการสอนมาแลว  1  
ป  ดังที่รายงานวานักเรียนอนุบาล 1 , อนุบาล 2 , อนุบาล 3  มีทั้งหมดกี่คน  
เราเปดสอนมาแลวโดยฝากเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
เราไดกอสรางสถานที่ใหมซึ่งจะยายนักเรียนมาอยูที่นี่และจะเปดเปนโรงเรียนเทศบ
าล 5 ดงปอ  ใหกับพี่นองประชาชนชาวดงปอ  หัวคู-หนองเรือพัฒนา  
เกษตรสมบรูณ  
เนื่องจากอาคารของเราเสร็จเรียบรอยแตในสวนของถนนที่เปนทางเขา  
ทอระบายน้ําและรั้วรอบขอบชิดยังไมเรียบรอยจึงยังไมไดยายนักเรียนไปที่นั่น  
นักเรียนยังคงเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  ถาในปงบประมาณ  2560  
ผมเรียนตอบกระทูของทานอาคม  
สําราญเนตรวาหากใชเงินไดเมื่อไหรเราจะดําเนินการโครงการนี้กอน  
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและจะยายนักเรียนเขาไปตรงนั้นเพื่อจัดการเรียนการสอน  
เรามีครู  นักเรียนเรียบรอยแลวเหลือเพียงแตสถานที่ซึ่งยังไมเหมาะสม  
ผมเห็นดวยวายังไมเหมาะสมเพราะยังไมมีถนนและรองระบายน้ําซึ่งไดขอบรรจุในเ
ทศบัญญัติงบประมาณป  2560  ในครั้งนี้  สวนโรงเรียนเทศบาล 4 
ที่ยังเปดการเรียนการสอนไมไดนั่นก็คือลานคอนกรีตที่เปนลานเอนกประสงคที่นักเ
รียนจะใชในการเขาแถวเคารพธงชาติยังไมเรียบรอย  
ตอนนี้ผูรับจางกําลังดําเนินการไดประมาณ  50  เปอรเซ็นต  
ผมจึงไดถามวาจะเสร็จเรียบรอยทันภาคเรียนที่ 1 หรือไม  
ถาหากเปดทันจะยายนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 4 ไปอยูที่อาคารแหงใหม  
หองอาหารไมมีไมเปนไรแตหองน้ําหองสวมเรามี  
หองอาคารเอนกประสงคเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล 2  
เราก็มีซึ่งใชเปนโรงอาหารและสถานที่ในการทํากิจกรรมได  
เราไดเตรียมแผนรวมกับทางสํานักการศึกษาอยูตลอดเวลา  โรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอคงยังไมไดเปดตอนนี้  
กฎหมายใหสภาเทศบาลทําหนาที่แทนเขตพื้นที่การศึกษาเพราะกฎหมายกําหนดอ
อกมาเปนภาพรวมของกระทรวงการศึกษาธิการแตในสวนของทองถิ่นเขาบอกวาไม
มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจึงใหสภาเปนตัวแทนของคณะกรรมการเขตพื้น
ที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ  
สรุปวาถาหากทางสภาทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาเห็นสมควรที่จะมีโรงเ
รียนแหงใหมใหกับพี่นองประชาชนชาวดงปอ  หัวคู-หนองเรือพัฒนา  
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เกษตรสมบูรณเพื่อจดัการเรียนการสอนใหกับบุตรหลานเขาแถวนั้นทานก็เห็นชอบ  
แตถาทานเห็นวาไมเหมาะสมก็จะเปนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ) 
เหมือนเดิม  
เพราะการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนไมใชวาผานสภาแหงนี้แลวจัดตั้งไดเลย  
ตองผานคณะกรรมการของกรมสงเสริมฯอีกครั้งหนึ่ง  
ในสวนของชื่อตอนนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได  หากเปดในปมหามงคล  
ปนั้นชื่ออะไรก็จะทําประชาคม  
ประชาพิจารณและใหรวมกันตั้งชื่อของโรงเรียนสําหรับชุมชนดงปอ  
เรื่องนี้ชุมชนชาวบานรูจักกันดีเพราะไดมีการทําประชาคมกับชาวบานมาหลายครั้ง
ผมขออนุญาตกราบเรียนวาที่นําเขาสภาแหงนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาใ
หสภาแหงนี้ทําหนาที่แทนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
ถาหากผานแลวจะไดจัดตั้งหรือไมยังตองไปผานอีกหลายดาน  ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอ  ขอเรียนเชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมตั้งขอสังเกตในหลักการขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอในเรื่องเหตุผลที่บอกวา  ดวยในปการศึกษา  2559  โรงเรียนเทศบาล 3 
(วัดเหนือ)  คือมุงพูดถึงโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
แตในเหตุผลเราไมไดบอกวาเราจะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  มีเหตุผล  
มีความจําเปนหรือปญหาอุปสรรคอยางไร  
แตทานบอกวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
ผมเลยไมเขาใจวาเหตุผลตรงนี้สอดคลองกับแผนในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปออยางไร  ทานพูดถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
ในดานตางๆ  มีอาคารเรียน 1 หลังแลวทานก็มาตอหนา 2  
ตรงนี้วาเพือ่ใหการจัดตั้งผมดูแลวไมคอยสอดคลองกันเทาไหร  
แตในดานสภาพแวดลอมผมไปดูกับทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สถานที่ใกลกับโรงสี  
เด็กพัฒนาการในดานตางๆที่เราไดพูดถึงไมวาจะเปนดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญาหรืออารมณ  ผมคิดวาถายายโรงสีออกไปไดก็จะดี  
และที่บอกวาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไดบอกไวผมตั้งขอสังเกตวาพื้นที่ตอ
งไมนอยกวา  25  ไร  แตเมื่อไปดูแลวมันไมถึง  
เราจะทําแผนใหเปนโรงเรียนอนุบาลแคนั้นใชหรือไม  
เราไมไดคิดวาจะเปดเปนโรงเรียนระดับประถมหรือระดับมัธยม  
เพราะการจัดตั้งสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ผมอานตรงนี้มั
นเปนระดับประถม  ขอเรียนตั้งขอสังเกตตรงนี้  ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในเหตุผลเขาบอกวาเปนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  
นั่นก็คือระดับอนุบาล 1  , อนุบาล 2 , อนุบาล 3  
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ตามกฎกระทรวงที่มีระเบียบชัดเจน  ทานนพดล  แกวพลู  ขออนุญาตเอยนาม  
ทานก็เคยเปนครูมากอน  ทานคงเขาใจ  อยูตรงบรรทัดแรกตอนทาย  
และที่กราบเรียนวาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  เปนโรงเรียนยอดนิยม  
มีคนเขาไปเรียนมาก  พี่นองประชาชนชาวดงปอ  หัวคู-หนองเรือพัฒนา  
เกษตรสมบูรณก็อยากมาเรียนดวย  
จึงไดปรึกษาหารือกันและอยากจะจัดสรางเพราะฉะนั้นในสวนของพื้นที่  25  ไร  
แมกระทั้งโรงเรียนเทศบาล 1  พื้นที่ก็ไมถึง  25  ไร  
หรือโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาจริงๆก็มีบางโรงเรียนพื้นที่ไมถึง  25  
ไรเชนกัน  ผมจึงไดกราบเรียนวาไมใชดานแรกที่จะนําไปสูการจัดตั้งโรงเรียน  
หากไมผานการเปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอก็จะเปนโรงเรียนเทศบาล 3 
(วัดเหนือ) สาขาดงปอ  
เพื่อบริการจัดการเรียนการสอนแกพี่นองประชาชนชาวดงปอ  หัวคู-
หนองเรือพัฒนา  เกษตรสมบูรณ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในระเบียบวาระที่  5  (5.1)  เรื่อง  
ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ตามที่ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม  ทานไดอภิปรายไปนั้น  
ผมพอมองภาพออกในสวนของอาคาร  สถานที่  โรงสี  
และสภาพแวดลอมตามที่ทานไดพูดมา  
แตสวนที่กระผมไดกระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  
ทานคณะผูบริหารไดตอบแลววาจะดําเนินการในสวนที่ยังไมมีความพรอมในเรื่องข
องถนน  รองระบายน้ํา  
การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใหมีความพรอมในการเปดการเรียนการสอนตอไป  
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องโรงสีสักนิดหนึ่งเพราะผมเปนที่ปรึกษาโครงการ SML เดิม  
โรงสีปนี้ไดเงินมาอีก  500,000  บาท  
เปนโครงการประชารัฐเพื่อจัดทําโครงการตอเติมโรงสีขาวกลอง  
เริ่มตนทางเทศบาลไดบอกวาจะมีการจัดตั้งโรงเรียนแตโรงสีก็ไดเงินมาเพื่อทําการก
อสราง  
เมื่อมีการประชุมผมจึงถามทางโรงสีเขาก็บอกวาอยากจะยายเพื่อใหพื้นที่ตรงนั้นเป
นโรงเรียนทั้งหมด  ซึ่งทางชุมชนดงปอเขามีพื้นที่ที่จะยายไปอยูแลว  
สถานที่ที่คุยกันเบื้องตนคือยายไปอยูตรงศาลปูตามีพื้นที่อยูแลวแตก็ติดปญหาคือเร
าอยากยายกอนคอยทําโรงสีขาวกลองซึ่งถาไมทําในปนี้เขาจะเอางบประมาณคืน  
จึงมีที่มาของการนําเสนอกับทางเทศบาลวาใหทางเทศบาลหาแนวทางแกไขเบื้องต
นไปกอน  ในสวนการจัดการหรือการกอตั้งโรงเรียนเทศบาล 5   ดงปอนั้น  
ผมเห็นวามีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูแลวเพราะใน
ชุมชนใกลเคียงมีความพึงพอใจที่จะใหบุตรหลานเขามาเรียนที่ดงปอ  
การคมนาคมสัญจรไปมาในชุมชนใกลเคียงหัวคู-หนองเรือพัฒนา  เกษตรสมบูรณ  
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สุขสบายใจก็มีบางสวน  
ประชาชนมองเห็นถึงความปลอดภัยผูเฒาผูแกสามารถไปรับ – สง บุตรหลานได  
ถาถามวาผมเห็นชอบที่จะใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอหรือไม  
ผมขอตอบวาผมเห็นชอบเพราะอยากใหชุมชนมีสถานที่จัดการศึกษาที่อยูใกลชุมช
นเพื่อใหบุตรหลานไดมีแหลงเรียนรู  
แตผมอยากเรียนสอบถามวาถาหากสภาไมเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 
5 ดงปอ  ทางเทศบาลจะมีผลกระทบหรือไม  
อยางไรในการจัดบริการทางการศึกษาและหากสภาเห็นชอบคาดวาจะมีการเปดกา
รเรียนการสอนในชวงไหน  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมเรียนในที่ประชุมไปแลววาหากสภาแหงนี้ไมเห็นชอบก็จะเปนโรงเรียนเทศบาล 
3 (วัดเหนือ) สาขาดงปอ  
ซึ่งเปนเรื่องที่เราแจงไปที่กรมสงเสริมฯแตงบประมาณและอัตรากําลังก็จะสงไปที่โร
งเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  แตถาหากเปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
เราสามารถขออัตรากําลังจากกรมสงเสริมฯและของบประมาณพิเศษใหกับเด็กนักเ
รียนไดโดยเฉพาะเหมือนกับโรงเรียน 1 โรง  
แตตอนนี้เรายังใชครูของโรงเรียนเทศบาล3 (วัดเหนือ) สาขาดงปอ  
อีกประการหนึ่งอาคารเรามีแลว  2  อาคารเปนอาคารปด  
นกัเรียนเขาไปเรียนในอาคารไมตองออกมาขางนอกและอาคารเอนกประสงคเพื่อใ
หนักเรียนไดทํากิจกรรมโดยไมตองโดนแดด  สามารถใชพื้นที่ตรงนั้นได  
ขอแคเพียงมีถนนตรงกลางพรอมกับทอระบายน้ําและมีการจัดการเรื่องโรงสีซึ่งทาง
เทศบาลและคณะผูบริหารไดประชุมกับคณะกรรมการโรงสีเพื่อหาแนวทางในการช
วยเหลือกันในการโยกยายแตก็ติดขัดที่งบประมาณวางบประมาณป  2559  
ใกลจะหมดแลวและรองบประมาณป  2560  
หากอยูในชวงนั้นตองเปนชวงที่โรงสีไมไดดําเนินการ  
เราจึงจะดําเนินการยายหรือแกไขปญหาได  อยากเรียนอีกอยางหนึ่งคือ  
อาคารของชุมชนตอนนี้ไดรับการประสานจากทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู
บานและกองทุนชุมชนเมืองแหงชาติวาจะมีงบประมาณมา  900,000  บาท  
เพื่อปรับปรุงศาลาชุมชนซึ่งพอดีในการยายที่ทําการชุมชนปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น  
ความตองการของพี่นองประชาชน  ทําไมถึงมาขอในโครงการพัฒนาเมืองถึง  
900,000  บาท  
เพราะเบื้องตนเขาอยากไดหองประชุมเอนกประสงคแตเมื่อไมสามารถที่จะไดเงิน 
10 - 20 ลานบาท  จึงไดแค  9  แสนบาท  
การพัฒนาไมใชวาจะใชเงินของเทศบาลอยางเดียว  
ถาจะใชเงินของเทศบาลอยางเดียวเราตองรอเวลาอีกมากมายเพราะมีขอจํากัดเยอ
ะ  เงินงบประมาณก็นอย  
แตหากเราประสานขอรับงบประมาณจากสวนราชการอื่นได  
เราก็สามารถพัฒนาและแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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เมื่อมีความพรอมเราถึงจะยายโรงเรียนไป  
ตอนนี้ผมเรียนใหทราบแลววาเด็กนักเรียนเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  
มาหลายปแลวเปนโรงเรียนเทศบาล 3   (วัดเหนือ)  สาขาดงปอ  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
หากพิจารณาตามญัตติแลวผมเห็นวาญัตติที่เสนอตอสภาแหงนี้ยังไมสมบูรณ  
เนื่องจากการทําหนาที่ของคณะกรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่
นดังที่ทานนายกฯไดเรียนตอที่ประชุมแหงนี้  
เมื่อสภาแหงนี้ตองทําหนาที่เปนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
การทําญัตตินี้เปนการทําญัตติเพือ่จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
จึงตองพิจารณาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอ  5  
ในการจัดตั้งสถานศึกษาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่มีการกําหนดไว  
เมื่อพิจาณาแลวมาดูตามหลักการและเหตุผลที่ทางคณะผูบริหารเสนอตอสภาในวัน
นี้  คือ  เหตุผล  ดวยในป  2559  โรงเรยีนเทศบาล 3  (วัดเหนือ)  สาขาดงปอ  
จัดการศึกษาในระดับกอนประถมตั้งแตอนุบาล 1 – อนุบาล 3  มีจํานวน  25  
คน  ผมขอกราบเรียนวา  
ในหลักการและเหตุผลที่จะขอจัดตั้งมันมีความจําเปนอะไร  อยางไร  
ในฐานะของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองพิจารณาใหจัดตั้งโรงเรยีน  
มีการนําเสนอตอที่ประชุมแหงนี้หรือไมวามีนักเรียนที่คาดวาจะเรียนกี่ทาน  
ผมมองวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดใหมีโรงเรียนเทศบาล  
ใหพี่นองประชาชนที่อยูในละแวกดังกลาวสามารถนําบุตรหลานเขาเรียนได  
แตเมื่อตองทําหนาที่ในการพิจารณาตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนี้
แลว  จํานวนนักเรียนก็ดี  จํานวนเนื้อที่ที่จะดําเนินการกอสรางก็ดี  
อาคารเรียนที่มีอยูมีความเหมาะสมแคไหน  ถาพิจารณาในขอที่ 1 , ขอ 2 ,ขอ 3 
,ขอ 5  (1) (2)  (3) (4)  
สถานศึกษาตองอยูไกลจากสถานศึกษาในประเภทเดียวกันหรือนอยกวา  6  
กิโลเมตร  
ผมเขาใจวาไมวาจะเปนความหนาแนนของพื้นที่อาจไมเพียงพอแตเมื่อตองทําหนา
ที่ในการพิจารณาตามญัตติแหงนี้ผมจึงเห็นวาญัตติที่จะใหสภาเทศบาลพิจารณาให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5  ดงปอนี้  
ยังไมมีความเหมาะสมและไมเพียงพอในการพิจารณาใหความเห็นชอบ  
อยางที่ทานนายกฯทานไดพูดวาถาหากสภาแหงนี้ไมใหความเห็นชอบก็จะเปนโรงเรี
ยนเทศบาล 3 (วัดเหนือ) สาขาดงปอตอไป  ผมคิดวาดี  
ใหจัดการเรียนการสอนตอไป  งบประมาณที่บรรจุในงบประมาณป 2560  
ใหกับโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ก็ใหแกไขถอยคําบางถอยคํา  
แตหากจะใหสมาชิกพิจารณาในเนื้อหาของญัตติทีร่ะบุเหตุผลที่มีความจําเปนอยางไ
ร  ในการเปลี่ยนสภาพโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ) สาขาดงปอ  
เปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ในหลักการและเหตุผลไมไดกลาวไวเลย  
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นี่คือเหตุผลที่ผมตองกราบเรียนกับทานประธานเพื่อตั้งขอสังเกตวาในญัตตินี้ยังมีคว
ามบกพรองและยังไมมีความสมบูรณมากพอที่จะใหสมาชิกใหความเห็นชอบในการ
จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามระเบียบขอ  1  
ที่ทานสมาชิกไดสอบถามเมื่อสักครู  เขาบอกวา  1.1  
เปนระดับประถมศึกษาแตของเราเปนระดับกอนประถมศึกษา  สวนเหตุผล  คือ  
เนนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายจัดการศึกษาตามขอกําหนดข
องชาติเปนสําคัญโดยเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาผูเรียนทั้ง 4 ดาน  
เหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาเปนเหตุผลทางวิชาการแตเหตุผลที่มานําเรียนตอที่ประชุม 
คือ หากไดเปนโรงเรียนตางหากแลวการอุดหนุนเงิน  
อุดหนุนคนจากกรมสงเสริมฯมาเปนครู  เปนพี่เลี้ยงเด็กเราจะไดตางหาก  
ไมใชเราจะไปพึ่งเงินกับโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  เพียงอยางเดียว  
แมกระทั่งเงินที่จะมาพัฒนาหรือซอมแซมอาคารก็จะไดเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล 
1, โรงเรียนเทศบาล 2 ,โรงเรียนเทศบาล 3 ,โรงเรียนเทศบาล 4  
หากไมผานตวันี้เกรงวาจะเสียโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ใหทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น  ตอนนี้อาคารเราไดมาแลว  2  อาคาร  
หากที่ประชุมผานเทศบัญญัติงบประมาณก็จะไดรองระบายน้ํา  
ถนนและรั้วรอบขอบชิด  
เมื่อมีความพรอมก็จะเปดและดําเนินการยายนักเรียนมาเลย  
ถาผานขั้นตอนเบื้องตนแลวยังตองผานกรมสงเสริมฯอีกครั้งหนึ่งวาเขาจะอนุมัติหรื
อไม  ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภา  ขอเรียนเชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอุทิศ  
จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
การที่คณะผูบริหารจะจัดใหมีสถานที่ศึกษาเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลของเราดีครับ  
พี่นองประชาชนจะไดมีความรูมากขึ้นแตสิ่งที่ผมไมเห็นดวยคือเรื่องสถานที่  
ผมมองวาในอนาคตหากโรงเรียนเด็กเล็กที่มีอยูแลวกับโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอที่ตั้งขึ้นใหมหรือไมไดตั้งขึ้นแตใชเปนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ) 
สาขาดงปอ  ถาหากแตละโรงเรียนเปนที่นิยมและขยายใหญขึ้น  
ทานจะใชพื้นที่ตรงไหนในการสรางอาคารหรือสถานที่ใหเด็กไดเรียนเพิ่มมากขึ้น  
และหากทั้ง 2 
โรงเรียนตองการขยายเพิ่มขึ้นทานจะใชสถานที่ตรงไหนในการกอสรางสถานที่ใหเด็
กไดเรียนเพิม่ขึ้น  
ผมอยากใหคณะผูบริหารมองถึงอนาคตดวยเพราะตอนนี้อุปสรรคของเด็กเล็กคือโร
งสี  ซึง่มันไมเหมาะอยูแลวในการใชสถานที่ตรงนั้นจัดการเรียนการสอน  
สมาธิของเด็กในการเรียนรูมันนอยอยูแลวและเมื่อมีสิ่งรบกวนพวกนี้เขามาสมาธิขอ
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งเด็กก็จะไมมี  การเรียนการสอนก็จะไมมีประสิทธิภาพ  
ผมอยากฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาถึงอนาคต  
อยากใหมีการพิจารณาสถานที่แหงใหมในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กระผมเรียนตอที่ประชุมแลววาโรงสีจะยายและทานอาคม  
สําราญเนตรก็เรียนตอที่ประชุมแลววาคณะกรรมการโรงสีและพี่นองประชาชนเขา
ก็เห็นดีดวยแตติดที่งบประมาณ  500,000  บาท  
ปญหาก็จะหมดไปถาหากมีการโยกยาย  
พี่นองประชาชนชาวดงปอเขาไวใจเพราะเขาก็เห็นดวย  
สวนพื้นทีถ่าจะเทียบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอกับโรงเรียนเทศบาล 3 
(วัดเหนือ)  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)  มีนักเรียนประมาณ  200 – 
300  คน  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอถาใชพื้นที่แหงนี้ก็ไมไดยิ่งหยอนไปกวากัน  
อาคารเรียนก็มีขอจํากัดสามารถที่จะเรียนไดเปนรอยคนเชนกัน  
การเรียนระดับกอนประถมศึกษาเรียนแค  3  ป  คือ  อนุบาล 1 – 3  
นักเรียนศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคีมีนักเรียนเปนรอยคน  
อาคารศูนยเด็กเล็กมีขนาดเล็กกวาโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอที่จะไปสราง  
เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการผมเชื่อมือคณะผูบริหารสถานศึกษาที่เราไดมอบค
วามไววางใจใหกับผูอํานวยการสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
พวกเรามีหนาที่จัดหาสถานที่  มีนโยบายแกไขปญหาใหเขา  
ไมไดไปเรียนไปสอนหรืออยูกับลูกหลานแตจะเปนผูอํานวยการโรงเรียนและครูที่จะ
ดูแลในสวนนั้น  ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานจําลอง  ภูเตานาคครับ 
นางจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางจําลอง  
ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระที่  5  (5.1)  เรื่อง  
ญัตตขิอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ดิฉันยินดีและเห็นชอบเปนอยางยิ่งเพราะเปนการสรางโอกาสใหกับพี่นองประชาช
นในชุมชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อยูใกลเคียงประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุ
บันทุกครอบครัวตองรัดเข็มขัด  
โอกาสที่จะสงบุตรหลานเขาไปเรียนในสถานที่ที่มีความพรอมและมีคาใชจายสูงจําเ
ปนอยางยิ่งในระดับปานกลางถึงระดับรายไดนอย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเทศบาล  3  
ของเราทราบวาตอนนี้แออัดมากในการที่จะรับบุตรหลานกอนวัยประถมศึกษาเขาเ
รียน  ในสวนของกุดยางสามัคคีและโรงเรียนเทศบาล 3  
ดิฉันสอบถามอยูเปนประจํากับทานจินตนา  ผองพันธุ  ขออนุญาตเอยนาม  
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เพราะฉะนั้นในญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ดิฉันคิดวาจําเปนและเปนโอกาสของเทศบาลเรา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนสมาชิกทุกทานทั้ง  18  ทาน  
ถือเปนนิมิตรหมายอันดีที่โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอไดจัดตั้งในยุคของเรา  
ถือเปนประวัติศาสตรก็วาไดที่เราจะมีโอกาสดีๆแบบนี้  สําคัญที่สุดดิฉันมองภาพคือ  
สถานพยาบาล  
อาคารอเนกประสงคหลังใหญและที่ทําการชุมชนที่พี่นองคณะกรรมการจะไดมาดูแ
ลบุตรหลานชวยเราอยูตรงนั้น  สวนสถานที่ที่ทานบอกวายังไมเหมาะสม  
ที่ไหนถายังรกรางแลวยังไมคิดที่จะไปอยูอาศัยก็จะเปนอยูอยางนั้น  
ถาเราจะไปสรางบานเราก็ตองถากถางกอนถึงจะสรางได  
แตถาไปถากถางแลวไมมีใครไปอยูก็นาคิด  
ดิฉันไดสอบถามกับคณะกรรมการชุมชนวาทานมีปญหาเรื่องโรงสี  
กําลังปรึกษาหารือกันอยูเพื่อที่จะไดมาเปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  
ญัตติขอจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
คงไมมีใครในสภาแหงนี้ที่จะคัดคานการสรางความเจริญโดยเฉพาะทางดานการศึก
ษาใหกับพี่นองประชาชน  
ผมเปนหนึ่งในสิบแปดของจํานวนสมาชิกผูทรงเกียรติที่ขอสนับสนุน  
แตการที่เราจะกอสรางหรือจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมันไมใชเรื่องเล็ก  
ตองมีองคประกอบหลายๆดาน  ถาถามวาดีหรือไม  
ไมใชแคในสภาแหงนี้พวกเขตเทศบาลเขาก็ยกมือใหแตเราในฐานะที่จะอนุมัติใหสร
างและตองดูแลกํากับไปอีกตลอดชีวิต  
เราตองคํานึงวาการที่เราจะสรางขึ้นมานั้นตองมีการติดตามประเมินผลและการดูแ
ลรักษา  อันดับแรกขอเริ่มที่สถานที่กอน  ตอนนี้ยังเปนปายโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือติดอยูตรงอาคาร  
การขออนุญาตกอสรางอาคารหรือแมกระทั่งขออนุญาตกอสรางอาคารเอนกประสง
ค  
ถาผมเดาไมผิดในแบบขออนุญาตกอสรางก็ขออนุญาตกอสรางอาคารเทศบาลวัดเห
นือแตเราจะเอาอาคารเขามาแลวมาทําเปนอาคารโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ผมทราบวาตองมีขั้นตอนทานไปขอไวแลวหรือเราตองทําหนังสือขออาคารจากเทศ
บาล 3 มาเปนอาคารของเทศบาล 5 หรือไม  อันดับ  2   
ถาเราจะมองแตวาพี่นองชาวชุมชนดงปอไดประโยชนมันผิดวัตถุประสงคในการกอ
ตั้ง  ทานตองใชคําวาพี่นองในเขตเทศบาลทั้ง  36  
ชุมชนจะไดประโยชนในการใชโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ถาจะเอาเฉพาะชุมชนดงปอมาเรียนขนาดโรงเรียนเทศบาลวัดใตโพธิ์ค้ํากอตั้งมากี่ป
แลวยอดผูเขาเรียนเปนอยางไร  เรายังไมมีแรงจูงใจใหเด็กนักเรียนเขาไปเรียนเลย  
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ถามีโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอขึ้น  จริงครับพี่นองชุมชนดงปอไดประโยชนเต็มๆ  
ผมดีใจดวยแตจะมีเด็กเขาไปเรียนเทาไหร  
เราตองโนมนาวชุมชนอื่นใหเอาเด็กเขามาเรียนที่เทศบาล 5 ดงปออีก  
ถือเปนหนาที่และภาระที่เราตองชวยกันหาเด็กมาเรียน  
ตอนนี้โรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ํา  
โรงเรียนวัดสวางคงคาหรือโรงเรียนวัดเหนือมีแตเด็กนอกเขตเทศบาลแทบทั้งนั้น  
ถาตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอไดจริงๆ  
สวนหนึ่งก็ตองมาจากหามแหโพนทองแลวเราก็ตองมาตั้งงบประมาณในการดูแล  
สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่เราไมสามารถมองขามได  
และอีกอยางขออนุญาตเอยนามทานตอชาติ  ฆารไสว  
ที่ทานไดอภิปรายไววาในฐานะที่เราเปนกรรมการขั้นพื้นฐาน  
การอนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนไดเราตองดูองคประกอบ  
ทานตอชาติไดทาวความถึงราชกิจจานุเบกษา  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ผมจึงดูตั้งแตขอ  1.  เขาบอกวาตองมีเด็กไมนอยกวา  25  คน  
ในการขอจัดตั้งและสถานที่จัดตั้งตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  25  ไร  
สถานที่จัดตั้งตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  6  กิโลเมตร  
องคประกอบเหลานี้เราตองดูดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
การที่เราจะเอาเด็กเขามาเรียนได  
ทานตองคํานึงวาการที่เราอยากเปดนั้นใครจะมาเรียน  
ผมวาถาเราคงสภาพเดิมไวใหเปนโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  
และเปดระดับนี้ขึ้นมาแลวเอาเด็กโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือมาเรียนใหเปนเรื่องเปนราว  แตอันนี้ทานเปดมา  เหตุผล  
ดวยในปการศึกษา  2559  ถาจําไมผิดก็คือปที่ผานมา  
ใชคําวาจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  มีจํานวนเด็กมาแลว  25  คน  
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  สาขาดงปอ  
หมายความวาตัวอาคารดงปอเลยใชหรือไม  ไมใชอยูที่วัดเหนือ  
ชัดเจนเลยวาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนอื  
สาขาดงปอจัดการศึกษากอนระดับประถมศึกษามีเด็กอนุบาล 1 – 3  จํานวน  25  
คน  ชัดเจนวาจะตองมีการเรียนการสอนแลวถึงจะรูวามีเด็กนักเรียนเทาไหร  
ประกอบดวยอนุบาล 1  จํานวน  9  คน  แลวเด็กจํานวน  9  
คนนี้จะตองเรียนที่สาขาดงปอหรือไม  
หรือเรารับสมัครไวเพื่อที่จะเปดแตไปดูอาคารและอาคารเอนกประสงคแลวมันไมพ
รอมที่จะเปดในป  2559  
ผมอยากใหทานทําโรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ําใหสําเร็จสวยงามสมกับเปนสถานที่ที่เกิดขึ้
นในยุคของเราเชนเดียวกัน  จะลองดูวาจะมีเด็กเขามาเรียนจํานวนเทาไหร  
ตอนนี้ยอด  180  กวาคนแตตัวจรงิเสียงจริงที่มาเรียนไมแนใจ  
กลาพูดเลยวาไมนาจะถึง  นับวันยิ่งลดนอยถอยลง  
แลวเรามาเปดโรงเรียนใหมขึ้นมารองรับอะไรครับ  
การที่จะเปดโรงเรียนหรือจัดตั้งโรงเรียนในลักษณะที่วาเด็กนักเรียนเราลนจนรับไมไ
หว  
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นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราตองจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหมเพื่อรองรับเด็กที่ลนจากโรงเรียนเ
ทศบาล 3  ผมกลัววาเมื่อเราเปดโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอขึ้นเราจะตองไปขอเด็กนักเรียนเขา  ถาเอาเด็กโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือมาเรียนก็ไมตองเปลี่ยนชื่อใหเปนโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือมันก็สวยงามแลว  ในเมื่อเราจะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5  
ดงปอแตเราไปเอาเด็กวัดเหนือมาก็ถือวาเราไปเอาเด็กเขามาเรียนเพื่อที่จะไดมีนักเ
รียนสงลงไปกรมฯ  ใหเขารูวาเรามีเด็กนักเรียน  
สิ่งเหลานี้บงบอกถึงความไมพรอมที่จะมีการจัดตั้ง  
ถาถามวามีความดีหรือมีประโยชนหรือไม ดีครับ  แตไมมีความพรอม  
ไมวาสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายเรื่องโรงสี  เรื่องสิ่งแวดลอมตางๆ  
เปดโรงสีขึ้นมาเสียงดังก็จะรบกวนการเรียนการสอน  ศูนยเด็กเล็กก็จะมีปญหา  
ผมจึงอยากฝากทานประธานวาการที่เราจะจัดตั้งโรงเรียนแหงใหมนี้  
อยากใหทานผูบริหารไดคํานึงใหรอบคอบพิจารณาใหดีวาองคประกอบมันเขากันห
รือไม  
สําคัญที่สุดคือนักเรียนที่จะมาเรียนผมเปนหวงวากลัวจะมีแตเด็กมาจากหามแหโพ
นทอง  ผมเปนหวงวาถาเราจัดตั้งมาแลวเด็กจะไมมี  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมฟงทานสมาชิกและผูยื่นญัตติเขามาแลวจับใจความไดวา  
สิ่งที่เปนปญหาและความตองการอยูในขณะนี้  คือ  
ผูยื่นญัตติคงอยากไดโรงเรียนที่เปนอิสระแกตนเอง  เปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ไมไดขึ้นกับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  เรื่องของมันก็มีเทานี้  
แตการที่จะสรางตองมาพิจารณาดูความเหมาะสม  
ทานสมาชิกก็ไดแสดงความคิดเห็นหลายทาน  เหมาะสมบาง  ไมเหมาะสมบาง 
ในความคิดของผมถาจะสรางเพื่อแกไขปญหาความแออัดและเด็กมีจํานวนมากไมมี
ที่จะเรียนก็ควรสราง  
ผมอยากฝากไววาเราจะตองสรางใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผมเปนหวงวาปญหาจะตามมาภายหลังเพราะมีใหเห็นอยูหลายครั้ง  
หลายโครงการ  ผมเปนหวงตามที่ทานสมาชิกอภิปรายวาเหมาะสมหรือไม  
โรงเรียนขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ  
เวลาเราจะสรางหรือทําอะไรก็ตามตองคํานึงถึงกฎระเบียบตางๆของกระทรวงเปน
หลัก  เพื่อจะไดไมมีปญหาตามมาภายหลัง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานสภา  

ทานรองนายกฯที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอยากจะขอพูดสักเล็กนอย  
ขออนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนครับ 
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นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กอนอื่นตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเสนอความคิดเห็นในญัตตินี้  
สืบเนื่องจากการที่เราจะกอตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ไมไดมีเหตุผลอยางอื่นที่ไมดี  เหตผุลที่เราตองแยกสาขานั้น คือ 1. 
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ขออนุญาตเอยนาม  
ทานกมลพันธุถามวามีนักเรียน  25  คนมาลงชื่อไวนั้น  
ปจจุบันเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 3 
อยูแลวเพียงแตเปนนักเรียนที่อยูพื้นที่ใกลเคียงชุมชนดงปอ  หัวคู – 
หนองเรือพัฒนา  เกษตรสมบูรณ  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองวานักเรียนที่มีความประสงคจะเรียนอยูที่นี่อยูใกลเคียงบา
นเขาเพื่อความสะดวกของผูปกครอง  ถาทานจะมองวาใหตั้งเปนโรงเรียนสาขาก็ได  
ถูกตองครับ  แตปริมาณครูที่จะยายออกมาจากโรงเรียนเทศบาล 3 
เพื่อจะมาสอนเด็กที่นี่ทานจะใหแกไขปญหาอยางไร  โรงเรียนเทศบาล  3  
วัดเหนือก็จะขาดครูที่จะมาสอนที่โรงเรียนสาขาดงปอ  
เราจะขออัตราครูเพิ่มไมไดถาเราไมตั้งโรงเรียนใหม  
เพราะเขาถือวายังเปนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 อยู  
จํานวนนักเรียนอาจมากกวาจํานวนครูที่จะรับไดในปจจุบัน  
ตามหลักที่เขาวิจัยมาแลววาครู  1  คนตอนักเรียน  25  คน  
เปนอัตราที่เหมาะสมที่สุดในการสอนนักเรียน  ถาทานดึงครู  3  คน  
เอาครูใหญออกมาอยูที่นี่อัตราครูที่โรงเรียนเทศบาล 3 จะขาดไป  4  คน  
โรงเรียนเทศบาล 3 เราจะทําอยางไร  
บางครั้งทานอาจมองวาทําไมถึงอยากออกมาเปนอิสระ  
สถานที่จะพรอมหรือไมพรอมเราสามารถแกไขได  
ผมอยากขอรบกวนทานสมาชิกทุกทานขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบ
าล 5 ดงปอ  
เพราะไมมีเหตุผลอื่นวาเราจะตั้งสาขาเพื่อใหเรามีงบประมาณเพิ่มหรืออะไรตางๆมั
นไมใช  อันนี้คือความจําเปนในการจัดตั้งโรงเรียนจริงๆ  
และอีกประเด็นหนึ่งที่ทานบอกวาไมมีเหตุผลอะไรที่แจงอยูในญัตติ  เหตุผลมีครับ  
อยางที่ผมอธิบายไปตั้งแตเบื้องตนวาเพื่อที่จะใหครอบคลุมพื้นที่  
ถาทานผูปกครองอยูแถวนั้นทานอยากมาสงเด็กนักเรียนอยูที่โรงเรียนเทศบาล 3  
หรือไม  มันไกล  อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได  
ความเรงรีบของผูปกครองที่จะตองไปทํางาน  
อันนี้คือเหตุผลที่ผมอยากนําเสนอตอที่ประชุมแลวแตทุกทานจะพิจารณา  
ในสวนของผูบริหารมีความตระหนักวาเราอยากใหเด็กนักเรียนของเราไดรับการศึก
ษาที่ทั่วถึงและดีที่สุด  
และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมถูกพาดพิงวาไปเปดนิทรรศการแลวบอกวาโรงเรียนเทศบาล 
4 จะเปดในปนี้  ขออธิบายกับทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม  
ผมพูดวาคาดวาจะเปดไมใชเปดในปนี้ครับ  
เราไมทราบวามันจะมีเหตุการณที่การกอสรางมีปญหาทําไมเสร็จและสงงานไมทัน  
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ผมไดเกริ่นกับทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 4   
อยูเปนประจําวาอยาเพิ่งไปพูดวาเราจะไดยายในเทอมนี้  
เนื่องจากมีการกอสรางที่เราไมสามารถควบคุมการกอสรางนั้นไดเพราะมันอยูในเงื่
อนไขของผูรับเหมา  ในเมื่อเขายอมใหโดนปรับ  รับงานไมได  สงงานไมได  
การเลื่อนการใชสถานที่หรือพื้นที่ก็จะตองเลื่อนไปอัตโนมัติ  
เราพยายามทําใหเสร็จเรียบรอยกอนที่จะเอานักเรียนเขาไปเรียน  
เพื่อความสะดวกของนักเรียน  ผูปกครองและคุณครูดวย  
ขอกราบเรียนทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบวาเหตุผลที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอเพราะอะไร  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อไดฟงทานรองนายกฯ  ขออนุญาตเอยนามทานพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  
ที่ทานไดตอบก็เขาใจทําใหบรรยากาศดีขึ้น  ในสิ่งที่ทานไดตอบผมวาถูกตอง  
ผมเห็นดีดวยแตที่ไดอภิปรายมาแลวเกี่ยวกับกฎระเบียบผมไมกลาฝนกฎระเบียบใน
การจัดตั้งสถานศึกษาที่เขาเขียนเปนตัวบทกฎหมายไว  
แตในใจผมเห็นดีดวยกับทานรอง  นพสิทธิ์  ขออนุญาตเอยนาม  
พูดกระชับเขาใจงาย  แตขัดดวยหลักการจัดตั้งสถานศึกษาทําใหผมไมกลา  
ขอขอบคุณทานรองนพสิทธิ์ที่ไดอธิบายใหเขาใจงาย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนัท  
จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบวาระที่  5  (5.1)  
เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
กระผมมีความเห็นวาเปนการแกไขปญหาการบริหารงานที่ผิดพลาด  
เราไดงบประมาณในการจัดสรางอาคารมาแตไมมีที่จะลงเราจึงเอาไปลงตรงนั้นทั้ง  
2  อาคาร  เมื่อลงแลวทําใหปญหาตามมาทีละเรื่อง  เราก็แกไปทีละเรื่อง  
แตตนเหตุคือเราไดงบประมาณมาแลวแตไมมีที่จะลง  ถาเราไมเอาเราก็เสียดาย  
แตผมมองเห็นภาพทั้งหมดวามันเกิดจากตรงนั้นจึงเปนเหตุผลใหที่ตรงนั้นตองเปนโ
รงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  สวนการจัดตั้งไดหรือไมได  
ผมมองวาทานสมาชิกที่มาอภิปรายบางทานก็สนับสนุน  บางทานก็ไมสนับสนุน  
สวนทานที่สนับสนุนวาชวยลดภาระของผูปกครองผมวามองผิดประเด็น  
ถามวาถาไมมีโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เหตุผลที่ทานยกขึ้นมามันเกิดหรือไม  
ไมครับ  ในเมื่อเปนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  สาขาดงปออยูแลว  
มันก็ตอบโจทยคําถามของทานไดแลววาผูปกครองไมไดเดือดรอน  
ไมไดสงหลานเขามาในเมืองไกล  ตรงนั้นจัดการไดเหมือนเดิม  
เพราะฉะนั้นเหตุผลที่อางมาบางทีเราจะสื่อสารใหพี่นองประชาชนเขาใจผิดได  
ผมจึงมองวาการตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
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ทานนายกฯไดกลาววามันเปนเรื่องของงบประมาณที่เราจะไดเพิ่มเติม  
นั่นคือเหตุผลที่แทจริง  
สวนเรื่องการตอบโจทยในดานประสิทธิภาพการทํางานทานผูบริหารแตละโรงเรียน
ก็จัดการไดดีอยูแลว  ไมใชเหตุผลที่จะมากลาวอาง  ณ  ตอนนี้  
ผมมองวาถึงจะไมใชโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
อยางไรการบริหารจัดการหรือการใหความรูก็มีประสิทธิภาพดีอยูแลวเพราะฉะนั้น
ผมมองวามันคือการบริหารงานที่ผิดพลาดที่เราไดงบประมาณมาแลวไมมีที่ลง  
เมื่อไมมีที่ลงเราก็ตองมาจัดตั้งโรงเรียน  ผมวาการจัดตั้งโรงเรียน  25  คน  
เราทําเปนสาขาก็ไดแตถาทานจะตั้งเปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ที่ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนตองการใหเปนโรงเรียนกีฬาและอยูแถวสนามกีฬาผมสนับสนุนเพราะดู
แลวจะมีความเหมาะสมมากกวา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ถาทานจะกลาวหาวาเปนการบริหารงานที่ผิดพลาดก็ตองตอบวาเขาใจผิดแตเปนค
วามตั้งใจที่เราไดประสานงานกับทางชุมชนมาโดยตลอด  เหตุผลนี้ทานอาคม  
สําราญเนตร  ซึ่งเปนสมาชิกสภาเทศบาลในแทบชุมชนดงปอ  หัวคู – 
หนองเรือพัฒนา  เกษตรสมบูรณ  ทานยืนยันวาเปนการตั้งใจที่อยากใหมีโรงเรียน  
มีศูนยเด็กเล็กมาหลายปแลว  
เด็กที่ไปเขาศูนยเด็กเล็กเมื่อจบศูนยเด็กเล็กแลวจะไปไหน  
เปนการคิดมาตอเนื่องแตวิธีการขอจัดตั้งโรงเรียนมันไมไดงาย  
ตองมีขั้นตอนและกระบวนการ  ประสานงานกับทางกรมสงเสริมฯแจงวาเทศบาล 
3 วัดเหนือ  
อยากบริการพี่นองประชาชนแถบดงปอตั้งเปนสาขาขึ้นหรือเราตองขออาคารแตเข
าคงไมใหอาคารมา  อาคารหลังหนึ่งราคาประมาณ  10  ลานบาท  สรางขึ้น  2  
อาคารคืออาคารโรงเรียนและอาคารหอประชุมเกือบ  20  ลานบาท  
ถาไมไดตั้งใจก็คงไมไดมา  ไมใชการบริหารงานผิดพลาด  
การที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติกลาวหาวาเปนการบริหารงานที่ผิดพลาดก็เปนการใส
ความ  เปนการตั้งใจซึ่งประสานมาตั้งแตขอจัดตั้งศูนยเด็กเล็กดงปอ  
เมื่อเด็กแถบชุมชนดงปอ  หัวคู – หนองเรือพัฒนา  เกษตรสมบูรณ  
มาเรียนที่ศูนยเด็กเล็ก  2  ป  เมื่อจบแลวก็มาเขาอนุบาลนั่นก็คือดงปอ  
ถาจบอนุบาลแลวจะเขาระดับประถมศึกษาก็คอยวากันวาเขาจะไปเขาที่โรงเรียนเอ
กชนหรือโรงเรียนเทศบาลซึ่งตอนนั้นเขาก็โตแลว  เปนความตั้งใจไมใชไมมีที่ลง  
สนามกีฬาเราก็ลงไดแตการเอาโรงเรียนไปตั้งที่สนามกีฬาตองประชาคมหลายฝาย  
เราจึงเปดเปนสาขาของโรงเรียนเทศบาล 1  เพราะโรงเรียนเทศบาล 1  
เปนโรงเรียนยอดนิยมแตชาวบานเขาบอกวามันไกล  
เทศบาลจะตองจัดรถรับสงดวย  ผมเคยลงไปคุยกับพี่นองประชาชนมาแลว  
เพราะฉะนั้นในสวนของสนามกีฬากลางเหมาะแลวที่จะทําเปนโรงเรียนกีฬาแตโรงเ
รียนกีฬามีคาใชจายในการบริหารจัดการเยอะมาก  เพราะนักเรียนกีฬาบริโภคเกง  
ตองมีการสนับสนุนเรื่องนม  อาหาร  ที่พัก  ที่นอน  
ถาไดไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโรงเรียนกีฬาแลวก็คอนขางที่จะตองเตรียมก
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ารอีกขั้นตอนหนึ่ง  
แตการเตรียมการของโรงเรียนอนุบาลและศูนยเด็กเล็กจะงายกวา  
เราจึงเลือกที่จะรับใชพี่นองประชาชนในชุมชนดงปอ  หัวคู – หนองเรือพัฒนา  
เกษตรสมบูรณ  เพื่อตั้งเปนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
ผมอยากใหทานทบทวนคํากลาววาคณะผูบริหารทํางานผิดพลาด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไมมีทานสมาชิกอภิปราย  
ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานใดเห็นชอบใหจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล  5  ดงปอ  
ตามที่นายกเทศมนตรีนําเสนอ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  9  ทาน) 9  
เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  9  เสียง   

5.2  ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 (5.2)  เรื่อง  

ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี    เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หลักการ  
ขอความเห็นชอบใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คัดเลือกผูแทนของเทศบาลเพื่อรวมเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเ
มืองกาฬสินธุ  2  เหตุผล  
เนื่องจากคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2 
ไดยายมาจัดการเรียนการสอน      ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ชุมชนดงปอ  ในปการศึกษา  2559  
ทําใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุดเดิมหมดสภาพ              
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ. ๒๔๕๖  ขอ ๒ (๕)  และ ขอ ๕ (๓)  
ประกอบกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสว
นทองถิ่นไดกําหนดใหการคัดเลือกกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําแหนงผูแ
ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ใหดําเนินการโดยสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น  
เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงและมาตรฐานแนวทางดังกลาวขางตน  
ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ไดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน  1  คน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มติดังกลาวใหสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกจํานวน  1  ทาน  
เพื่อสงไปเปนคณะกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  
ในระเบียบขอบังคับในการเลือกจะใชระเบียบทั่วไป  คือ  
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ทานสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อไมจํากัดจํานวนและมีผูรับรอง  2  คน  
หากมีผูเสนอเทาจํานวนที่ญัตติตองการและไมมีผูเสนอเปนอยางอื่น  
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสมาชิกทานนั้นไดรับเลือก  
หากมีคะแนนเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาดอีก  1  เสียง  
ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชิญทานสมาชิกเสนอ  
เชิญทานจําลอง  ภูเตานาค  ครับ 

นางจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางจําลอง  
ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดิฉันขอเสนอทานอาคม  
สําราญเนตร  เปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีก  
ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผมขออนุญาตอภิปรายสักนิดหนึ่ง  
ผูที่จะเขามาเปนกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตองเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ตองมีประสบการณเพื่อใหเทศบาลของเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดี  
ผูที่จะเขามาเปนคณะกรรมการการศึกษาก็จะตองมีความรูในดานการเรียนการสอ
นและหลักสูตรการเรียนการสอน  
กระผมจึงอยากใหผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงนี้มีความเหมาะสมเพื่อใหกิจการทางก
ารศึกษาของเทศบาลเมืองเจริญกาวหนา  กระผมขอเสนอทานนพดล  แกวพูล  
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีก  
ขอเรียนเชิญครับ  
ถาไมมีทานใดเสนอเพิ่มเติมเมื่อจํานวนสมาชิกที่เสนอเกินกวาที่เราตองคัดเลือก  
คือ  1  ทาน  จะตองมีการลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อ  
เจาหนาที่สภาเทศบาลจะแจกกระดาษใหทานเขียนชื่อทานสมาชิกที่ถูกเสนอทั้ง  2  
ทาน   โดยใหเขียนคนละ  1  ชื่อ  และขอเชิญทานสมาชิก  2  
ทานเปนผูชวยในการนับคะแนน  เชิญทานพงษธร  โพธิแทนอานผลการนับคะแนน 

นายพงษธร  โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  นายอาคม  สําราญเนตร  ไดคะแนน  9  เสียง        
นายนพดล  แกวพูล  ไดคะแนน  9  เสียง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อผลการนับคะแนน  9  เสียง ตอ  9  เสยีง  จะตองใหประธาน 
ชี้ขาด  ผมขอเสนอทานอาคม  สําราญเนตรอีก  1  เสียง  ก็ถือวาทานอาคม    
สําราญเนตร  ไดคะแนน  10  
เสียงและไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดวยมติ  
10  ตอ  9  เสียง 

5.3  
ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการพั
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ฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศ
บาล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 (5.3)  เรื่อง  
ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบา
ลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒน
าเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  หลักการ  
ขอความเห็นชอบใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  3  
คน  และเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  
3  คน  เหตุผล  
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกคร
องสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2558  ขอ  8  และขอ  28  
กําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ในสวนของตัวแทนสภาเทศบาลโดยใหสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งเปนคณะกรรมการดังกลาวขางตน  คณะละ  3  คน  
และใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งแตอาจได
รับการคัดเลือกอีกไดซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒน
าเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไปแลว  
ตามคําสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ที่  579 / 2557 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  
2557  และตามคําสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ 481 / 2557  ลงวันที่  10 
กรกฎาคม  2557  ซึ่งกรรรมการชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหนงสองป  
ในวันที่  10  กรกฎาคม  2559  ที่ผานมา  ดังนั้น  
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตน  
ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเ
ทศบาลเพื่อรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน   3  คน  
และเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  3  
คน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกเสนอรายชื่อไดครั้งละ  1  คน  และขอผูรับรอง  2  
คนครับ  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ตามระเบียบวาระที่  5 (5.3)  เรื่อง  
ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบา
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ลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ในสวนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  กระผมขอเสนอทานจินตนา  ผองพันธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  2  ผมขอเสนอทานธนัท  จิตรลดานนท 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  3  ผมขอเสนอทานจําลอง  ภูเตานาค 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
เมื่อไมมีทานสมาชิกเสนอเปนอยางอื่นและผูเสนอไดเสนอครบทั้ง  3  ทานแลว  
ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ  คือ  ทานจินตนา  ผองพันธุ 
ทานธนัท  จิตรลดานนท  ทานจําลอง  ภูเตานาค  
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ตอไปเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
เชญิทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานตอชาติ   ฆารไสว  ครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอทานสรรเพชญ  ศรีทองครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม  
เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีก  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบให  
ทานนพดล  แกวพูล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนและทานสรรเพชญ  ศรีทอง  
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

5.4  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (ขั้นรับหลักการ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 (5.4)  เรื่อง  
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
(ขั้นรับหลักการ)          ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี    เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  (ขั้นรับหลักการ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
แกไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ขอ  ๒๓  
ใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบา
ล  ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ของทุกป  บัดนี้  
คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  
เสร็จเรียบรอยแลว  
จึงขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕60  
มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุในสมัยประชุมสภาเทศ
บาลสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุกําหนดไว  
โดยไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแ
ลว  รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบมาพรอมนี้  คําแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
บัดนี ้ 
ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประ
มาณรายจายประจําป  ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
ดังตอไปนี้  1. สถานะการคลัง  1.1.  งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  ณ วันที่  30  มิถุนายน 2559  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีสถานะการเงิน  ดังนี้  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  
81,924,584.99  บาท  1.1.2  เงินสะสม  116,362,429.44  บาท  1.1.3  
ทุนสํารองเงินสะสม  29,744,606.56  บาท  1.2.  เงินกูคงคาง  
49,840,966.11  บาท  2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  
229,761,477.85  บาท  ประกอบดวย  หมวดภาษีอากร  20,850,349.24  
บาท  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 8,720,454.72 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 6,128,186.66 บาท  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  
4,142,942  บาท  หมวดรายไดจากทุน  1,970  บาท  หมวดภาษีจัดสรร 
83,860,992.23 บาท หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 106,056,583 บาท  (2)  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  40,024,954.92  บาท  (3)  
รายจายจริง  จํานวน  202,329,236.32  บาท  ประกอบดวยงบกลาง  
14,580,325.97  บาท  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจําและคาจางชั่วคราว)  110,118,513.06 บาท  งบดําเนินงาน  
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
และหมวดคาสาธารณูปโภค)61,614,834.89 บาท  งบลงทุน  
(หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง)  3,288,046.34  บาท  งบเงินอุดหนุน  
(หมวดเงินอุดหนุน)  12,727,516.06 บาท  (4)  
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
30,645,259.74 บาท  3.  งบเฉพาะการประเภทกิจการสถานธนานุบาล  
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  30  มิถุนายน  2559)  รายรับจริงจํานวน  
7,532,761.31  บาท  รายจายจริงจํานวน  3,625,215.65  บาท  
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กูเงินจากธนาคารกรุงไทยจํานวน  12,850,141.64  บาท  
กูเงินจากธนาคารออมสิน  จํานวน  40,271,278.56  บาท  
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  (ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2559)  จํานวน  5,407.09  
บาท  ทรัพยจํานํา  (ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2559)  4,855 รายการ  
เปนเงินจํานวน  77,971,250  บาท  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2560  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ  ดานบริหารทั่วไป  ยอดรวม  72,799,600  บาท  
แผนงานบริหารทั่วไป  57,090,040  บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
15,709,560  บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม  217,089,348  
บาท  แผนงานการศึกษา  131,331,088  บาท  แผนงานสาธารณสุข  
18,649,620  บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห  220,000  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน  54,087,740  บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  7,000,840  บาท  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  5,800,060  บาท  ดานเศรษฐกิจ  
ยอดรวม  23,063,250  บาท  แผนงานดานอุตสาหกรรมและการโยธา  
23,063,250  บาท  ดานการดําเนินการอื่น  ยอดรวม  52,253,390  บาท  
แผนงานงบกลาง  52,253,390  บาท  งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  
365,205,588  บาท  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2560  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  มาตรา  65  
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและโดย
อนุมัติของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขอ  2  
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  เปนตนไป  ขอ  3  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  
365,205,588  บาท  ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไป  
จายจากรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  
365,205,588  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี้  
แผนงานดานบริหารทั่วไป  ยอดรวม  72,799,600  บาท  แผนงานบริหารทั่วไป  
57,090,040  บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  15,709,560  บาท  
ดานบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม  217,089,348  บาท  
แผนงานการศึกษา  131,331,088  บาท  แผนงานสาธารณสุข  18,649,620  
บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห  220,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  
54,087,740  บาท  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  7,000,840  บาท  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  5,800,060  บาท  ดานเศรษฐกิจ  
ยอดรวม  23,063,250  บาท  แผนงานดานอุตสาหกรรมและการโยธา  
23,630,250  บาท  ดานการดําเนินการอื่น  ยอดรวม  52,253,390  บาท  
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แผนงานงบกลาง  52,253,390  บาท  งบประมาณรายจายทั้งสิ้นยอดรวม  
365,205,588  บาท  ขอ  5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  14,047,828  บาท  ดังนี้  งบกลาง  4,786,428  บาท  
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว)  1,473,160  
บาท  งบดําเนินการ  
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)  1,628,000  
บาท  งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง)  65,000  บาท  
งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น)  6,095,240  บาท  งบเงินอุดหนุน  
(หมวดเงินอุดหนุน)  ไมมี  รวมรายจายทั้งสิ้น  14,047,828  บาท  ขอ  6  
ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุปฏิบัติการเบิกจางเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล  ขอ  7  
ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้  
ประกาศ  ณ  วันที่  (ลงนาม)  (นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม)  ตําแหนง  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กระผมใครขออนุญาตทานประธานสภาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของเทศบั
ญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
ปลัดเทศบาลในฐานะเจาหนาที่งบประมาณไดจัดทําแผนดําเนินงานการจัดทํางบปร
ะมาณประจําป  2560  แจงใหหัวหนาสวนการงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  
ประมาณการรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2560  
รวบรวมสงกองวิชาการและแผนงาน  ภายในวันที่ 6  กรกฎาคม  2559  
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนการงานไดประชุมหารือเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย  เมื่อวันที่  13 – 15  กรกฎาคม  
2559  เมื่อวันที่  25 – 26  กรกฎาคม  2559  
คณะผูบริหารไดเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหนาสวนการงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประม
าณรายจายประจําป  2560  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  
โดยพิจารณาจากรางเทศบัญญัติที่เจาหนาที่งบประมาณนําเสนอ  
พิจารณาประมาณการรายรับ  
โดยพิจารณาประมาณการใกลเคียงกับประมาณการรายรับป  2559  ตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  และหนังสือ ที่  กส  
0023.4/ว 4192  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2559  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประมาณการรายจายของแตละสํานัก/กอง/ฝาย  
ในสวนงบประมาณ  งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางไดพิจารณาโดยมีประมาณการรายรับทั้งสิ้น  
365,205,588  บาท  แยกเปน ประมาณจากรายไดที่จัดเก็บเอง 
(หมวดภาษีอากร  คาธรรมเนียม  คาปรับใบอนุญาตตางๆ  
หมวดคาสาธารณูปโภคและการพาณิชย  หมวดเบ็ดเตล็ด  หมวดรายไดจากทุน)  
รวม  54,792,500  บาท  
ประมาณการรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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(ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ,  ภาษีรถยนตและลอเลื่อน,  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม,  
ภาษีสรรพสามิต,  คาภาคหลวงแร,  คาปโตรเลียม,  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน)  รวม  135,300,000  บาท  
ประมาณการรับจากรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(เงินอุดหนุนทั่วไป)  รวม  175,113,088  บาท  แยกเปน  
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่  58,685,960 บาท  
และเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา  116,427,128  บาท  
รวมประมาณการรายรับ  365,205,588  บาท  ประมาณการรายจาย  
365,205,588  บาท  แยกเปน  งบกลาง  52,253,390  บาท  งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือนคาจางประจํา,  คาจางชั่วคราว)  165,028,870  บาท  
งบดําเนินการ  (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค)  
94,921,978  บาท  งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง)  
35,294,350  บาท  งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 51,000  บาท  
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  17,656,000  บาท  
ประมาณรายจายตามแผนงาน  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม  
57,090,040  บาท  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม  
15,709,560  บาท  3.  แผนงานการศึกษา  รวม  131,331,088  บาท  4.  
แผนงานสาธารณสุข  รวม  18,649,620  บาท  5.  แผนงานสังคมสงเคราะห  
รวม  220,000  บาท  6.  แผนงานเคหะและชุมชน  รวม  54,087,740  บาท  
7.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนรวม  7,000,840  บาท  8.  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการรวม  5,800,060  บาท  9.  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธารวม  23,063,250  บาท  10.  
แผนงานงบกลาง  รวม  52,253,390  บาท  
ประมาณการายจายแยกตามสํานัก/กอง/ฝาย  ดังนี้  1.  สํานักปลัดเทศบาล  
ยอดรวม  101,199,100  บาท  แผนงานงบกลาง (หนา 101 - 103)  ตั้งไว  
52,253,390  บาท  แยกเปน  งานงบกลาง  ตั้งไว  47,002,140  บาท  เพื่อ 
1)  ชําระหนี้เงินตน  6  รายการ  เปนเงิน  9,608,400  บาท  2)  
ชําระหนี้ดอกเบี้ย  6  รายการ  เปนเงิน  1,858,200  บาท  3)  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  2,483,520  บาท  4)  รายจายตามขอผูกพัน  
6  รายการ  เปนเงิน   31,951,043  บาท  
โดยในสวนนี้จะมีเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  คนพิการและผูติดเชื้อ  HIV  จํานวน  
30,060,960 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  5)  เงินสํารองจาย  
1,100,977  บาท  งานบําเหน็จบํานาญ  ตั้งไว  5,251,250  บาท  
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  เงินจายเหลือคาครองชีพฯ  
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินชวยเหลือพิเศษขาราชการบํานาญที่ถึงแกกรรม  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  (หนา  104 - 111)รวม  34,923,350  บาท  
แยกเปนงบบุคลากร  (เงินเดือนคาจางประจําและคาจางชั่วคราว)  19,188,200  
บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค)  
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14,873,000  บาท  งบลงทุน  (คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง)  
662,150  บาท  
(เปนโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน  
300,000  บาท)  งบอุดหนุน  
(อุดหนุนปกครองจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด)  
จํานวน  200,000  บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (หนา 125 - 127)  
11,379,560  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร (เงินเดือนคาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  8,704,560  บาท  งบดําเนินการ  
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค)  2,675,000  บาท  
งานเทศกิจ  (หนา  129)   980,000  บาท  งบดําเนินการ  120,000  บาท  
งบลงทุน  (คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง)  860,000  บาท  
(คาซื้อสัญญาณไฟกระพริบ  จํานวน  8  ตน ๆ ละ  25,000  บาท เปนเงิน 
200,000  บาท  คาปรับปรุงระบบกลองวงจรปด CCTV ระบบเดิม จํานวน 12 
จุด  เปนเงิน  360,000  บาท  
และโครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย  
(แยกโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย)  จํานวน 300,000 บาท)  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (หนา 131 - 132)  1,662,800  
บาท  แยกเปน  งบดําเนินการ  (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
หมวดสาธารณูปโภค)  1,262,800  บาท  งบลงทุน  
(คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง)  400,000  บาท  
(คาปรับปรุงรถยนตดับเพลิง บรรเทา 7    เปนเงิน 60,000 บาท  
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง  บรรเทา 6  เปนเงิน 90,000 บาท 
และโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝายปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน  100,000  บาท)  2.  
กองวิชาการและแผนงาน  ยอดรวม  9,650,350  บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  (หนา  110 - 113)   รวม  
6,637,150  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  4,881,120  บาท  งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาสาธารณูปโภค) รวม   1,566,980  บาท  งบลงทุน  
(คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  189,050  บาท  (โดยจะมีตูสาขาโทรศัพท  
จํานวน  75,000  บาท และซื้อเครื่องขยายเสียงใหหอกระจายขาวชุมชน  
จํานวน  59,500  บาท)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (หนา  116 - 118)  
รวม  1,326,000  บาท  
ซึ่งในสวนของงานนี้จะแยกออกมาจากงานบริหารงานทั่วไป  (กองวิชาการ ฯ)  
เพื่อความชัดเจนในการแยกงบประมาณในระบบ  e-laas  แยกเปน  งบดําเนินการ  
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค)  1,260,000  บาท  
งบรายจายอื่น  (คาจางองคกรที่เปนกลางประเมินฯ  50,000  บาท  งบลงทุน  
(คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  16,000  บาท  (ครุภัณฑคอมพิวเตอร)  
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (หนา  128)  รวม   
1,637,200  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  1,579,200  บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  58,000  บาท  งานเทศกิจ  (หนา  130)  รวม  50,000   
บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  
50,000บาท  (เปนโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายใหแกประชาชน)  1.  
สํานักการคลัง   ยอดรวม  14,203,540  บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  (หนา  119 - 124)  รวม  14,203,540  บาท  แยกเปน  
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  10,358,040  
บาทงบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  
3,636,000  บาท  งบรายจายอื่น  1,000  บาท  งบลงทุน  
(คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 208,500  บาท  (ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เปนเงิน  112,300 บาท)  4.  สํานักการศึกษา  ยอดรวม  137,131,148  
บาท  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (หนา  133 - 
137)  รวม  12,351,700  บาท    แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว) 6,585,200  บาท  งบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                 คาสาธารณูปโภค)  4,688,900  บาท  
งบลงทุน  (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  1,077,600  บาท  
(โครงการปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,000,000  บาท)  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (หนา  138 - 147)   รวม  
103,674,459  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  รวม  52,118,346  บาท  (เงินเดือนพนักงานครู)   
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา  งบดําเนินการ 
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  รวม  32,908,113  บาท  
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา  จํานวน  32,508,113  บาท  
งบลงทุน  (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)   3,092,000  บาท  
(โดยมีการโครงการกอสรางรั้วและประตูเปด - ปด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ  
จํานวน 300,000 บาท  โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมทอระบายน้ําและบอพักโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ  จํานวน  1,670,000  
บาท  โครงการตอเติมอาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคารพรอมปูกระเบื้อง   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  กุดยางสามัคคี  จํานวน  150,000  
บาท  โครงการตอเติมอาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคารพรอมปูกระเบื้อง  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ดงปอ จํานวน  140,000  บาท  
และโครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  800,000  
บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา)  งบเงินอุดหนุน 15,556,000  
บาท  (อาหารกลางวัน)  งานระดับมัธยมศึกษา  (หนา 148 - 152)  รวม  
13,159,849  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  10,034,964  บาท  (เงินเดือนพนักงานครู)  
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา  
งบดําเนินการ(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  2,924,885  
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บาท  งบลงทุน  (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  200,000  บาท  
(โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (หนา  153 - 
155)  รวม  2,145,080  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  841,080  บาท  
งบดําเนินการ(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  1,304,000  
บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (หนา  184)  รวม  
400,000  บาท  แยกเปน  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  250,000  บาท  งบเงินอุดหนุน  
(อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  
อุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุและอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  
สมาคมละ  50,000 บาท)  150,000  บาท  งานกีฬาและนันทนาการ  (หนา  
185 - 187)   รวม   3,770,060  บาท   แยกเปน  งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  1,691,160  บาท  
งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  932,000  บาท  
งบลงทุน  (ครุภัณฑตางๆ) 1,146,900  บาท  (จะมีซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม  
181,900  บาท  
จัดสรรใหสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุและโครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษ
าสนามกีฬา  950,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนดานการศึกษา)  
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (หนา  188)  รวม  1,630,000  บาท  
แยกเปนงบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  
งานประเพณีตางๆ  1,630,000  บาท  5.  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ยอดรวม  47,378,400  บาท  
แผนงานการสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (หนา  156 - 
159)  รวม   6,290,240  บาท  แยกเปนงบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  4,211,640  บาทงบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) 2,048,000 บาท  งบลงทุน  
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  30,600  บาท  (จะมีครุภัณฑคอมพิวเตอร)  
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (หนา  160 - 163)  รวม  
9,073,380  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  3,279,480  บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  993,900  บาท  งบลงทุน  (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  
4,500,000  บาท  (มีคาซื้อเครื่องปนสุกรแบบแยกสวน  3,700,000 บาท  
ซือ้เครื่องช็อตสุกรพรอมคีมช็อต  150,000  บาท  
และซือ้สายสะพายสแตนเลสยกระดับสําหรับสวนแทงคอระบบราวแขวน  
650,000  บาท)  งบเงินอุดหนุน  300,000  บาท  (สนับสนุน อสม. 36 
ชุมชน)  งานศูนยบริการสาธารณสุข  (หนา  164 )   รวม  3,286,000  บาท  
แยกเปน  งานบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  
3,156,000  บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  



-52- 
	  

คาสาธารณูปโภค) 130,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (หนา 171 - 176)  รวม  28,728,780  
บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  
16,790,280  บาท  งบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  9,102,000  บาท  งบลงทุน  (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  
2,836,500  บาท  (โดยครุภัณฑตาง ๆ คือ พัดลมอุตสาหกรรม  25,000  บาท  
เครื่องพนแมลงวัน  85,000  บาท เครื่องปมน้ําบาดาลชนิดจุมใตน้ํา  40,000  
บาท  ถังอัดจารบีชนิดใชลม  100,000  บาท เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย  
38,000  บาท  ตูเชื่อมไฟฟา 5,500 บาท  เครื่องเจียรไฟฟา  8,000  บาท  
และสวานไฟฟาแบบโรตารี่  12,000  บาท   
คาที่ดินและสิ่งกอสรางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล  ตลาดลาน 1  
2,500,000  บาท)  6.  สํานักการชาง  ยอดรวม  48,422,210  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  (หนา  166 - 169)  รวม  
24,621,800  บาท  แยกเปน  งานบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  14,761,800  บาท  งบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  8,720,000  บาท  งบลงทุน  
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  140,000  บาท  
(ซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต)  งบเงินอุดหนุน  1,000,000  
บาท  (อุดหนุนไฟฟาและประปาอยางละ 500,000  บาท  )  (งานสวนสาธารณะ 
(หนา 170)  รวม  641,160  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  
คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว)  341,160  บาท  งบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค)  300,000  บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย  (หนา 177)  รวม  96,000  บาท  
ซึ่งแยกเปนเปนงบดําเนินการโครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําบอบําบัดน้ําเสีย  
96,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (หนา 189 - 191)  รวม  
2,637,410  บาท  แยกเปนงบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว) 1,759,560  บาท  งบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  785,000  บาท  งบลงทุน  
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร  
92,850  บาท  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  (หนา 192 - 197)  รวม  
20,425,840  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  598,440  บาทงบดําเนินการ  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  46,400  บาท  งบลงทุน  
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  19,781,000  บาท  
แยกเปนโครงการกอสรางตาง ๆ 36  โครงการ  ดังนี้  1.  โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ซอยตาเคน  ชุมชนดงปอ  181,000  บาท  2.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  
ซอยหนาบานประธานชุมชนซอยน้ําทิพย  338,000  บาท  3.  
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรอบวัดดงปอ  ชุมชนดงปอ  1,743,000  
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บาท  4.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยดอกไม  
ชุมชนซอยน้ําทิพย  455,000  บาท  5.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
ซอยหอพัก  V.B.  เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญชุมชนสุขสบายใจ  473,000  บาท  
6.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยกุดยางสามัคคี  1  ตอจากโครงการเดิม  
ชุมชนกุดยางสามัคคี  228,000  บาท  7.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
ซอยตาภู  ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา  643,000  บาท  8.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยแชมชื่นอุทิศ  
ชุมชนหาดลําดวน  1,410,000  บาท  9.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
ซอยยลถนอม  1  ชุมชนหัวโนนโก  165,000  บาท  10.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยประดิษฐอุทิศ  
ชุมชนดอนสวรรค  470,000  บาท  11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา       
ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค  13  จากสะพานถึงหนาโรงฆาสัตวชุมชน     
คุมหวย  615,000  บาท  12.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยอนรรฆนาค  
40  ตอจากโครงการเดิม  ชุมชนกุดยางสามัคคี  206,000  บาท  13.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยเฟองฟา  5  
ถึงแยกหมูบานชุมชนหนองไผ  1,734,000  บาท  14.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยเฟองฟา  6  
ตอจากโครงการเดิมชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  338,000  บาท  15.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  
ซอยขางกําแพงวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตกชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  462,000  
บาท  16.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยสิงหหลง  
ชุมชนทาสินคา  625,000  บาท  17.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  
รูปตัวยู  ซอยสมหวัง  ชุมชนริมแกงดอนกลาง  149,000  บาท  18.  
โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยบานครูอํานวย  ชุมชนทุงมน  287,000  
บาท  19.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา    ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยประดิษฐ  10  
ชุมชนหนองผักแวน  87,000  บาท  20.  โครงการขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  
ซอยขางโรงงิ้วฝงซายมือ  ชุมชนโรงงิ้ว  65,000  บาท  21.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยขางศูนย  อ.ส.ม.  
(ตอจากโครงการเดิม)  ชุมชนสงเปลือยกลาง  148,000  บาท  22.  
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  ซอยสมชัย  ชุมชนโพธิ์ไทร  110,000  บาท  23.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยบานยายเลื่อน  
ถนนประดิษฐ  ซอย  6  ชุมชนหนองผักแวน  192,000  บาท  24.  
โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยหลังวัดสวางคงคา  ชุมชนวัดสวางพัฒนา  
145,000  บาท  25.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
ซอยแยกถนนพิมพะนิตยพัฒนา  (ทางเขาบอตกปลา)  
ตอจากโครงการเดิมชุมชนสงเปลือยใน  217,000  บาท  26.  
โครงการขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  ถนนรอบหนองไชยวาน  
ชวงศาลาชุมชนหนองไชยวาน  118,000  บาท  27.  โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.  ซอยวิโรจนรัตน 4  ชุมชนสุขสบายใจ  143,000  บาท  28.  
โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
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ซอยแยกถนนสนามบินตรงขามวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  
(ตอจากโครงการเดิม)  ชุมชนสงเปลือยนอก  489,000  บาท  29.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยประดิษฐ  9  
ชุมชนหนองผักแวน  300,000  บาท  30.  โครงการขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  
และระบบระบายน้ําบริเวณทางเขาวัดประชานิยม  ถนนวัดประชานิยม – หัวคู  
และถนนรอบวัดประชานิยม  ชุมชนสุขสบายใจ  2,054,000  บาท  31.  
โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวัดสวางคงคาถึงแยกทางไปเรือนจํา  
2,838,000  บาท  32.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
และสะพานขามคลองคําพาอุทิศชุมชนเกษตรสมบูรณ  470,000  บาท  33.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  ซอยหําชัย  
ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง  1,008,000  บาท  34.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  
ซอยแยกถนนพิมพะนิตย  ฝงขวามือชุมชนสงเปลือยใน  265,000  บาท  35.  
โครงการปรับปรุงถนนทางเทาถนนประชาสามัคคี  ชุมชนดอนกลอย  490,000  
บาท  36.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  
ซอยขางบานประธานชุมชน  ชุมชนสงเปลือยใน  120,000  บาท  7. 
กองสวัสดิการสังคม  รวม  7,220,840  บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  (หนา 178 - 180)  รวม  
4,975,844  บาท  แยกเปน  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว)  4,148,640  บาทงบดําเนินการ  
(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุและคาสาธารณูปโภค)  766,000  บาทงบลงทุน  
(ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  61,000  บาท  (จะมีครุภัณฑคอมพิวเตอร)  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  (หนา 181 - 183)  รวม  
2,025,000  บาท  งบดําเนนิการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค)  1,795,000  บาท 
เปนโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน  งบเงินอุดหนุน  
(อุดหนุนกลุมอาชีพ , อุดหนุนชุมชนตาง ๆ ) รวม  230,000  บาท  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (หนา 158)   รวม  220,000  บาท  
แยกเปนงบเงินอุดหนุนสมาคมผูสูงอายุ  , 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพและสมาคมคนตาบอด  8. สถานธนานุบาล  
(หนา 203 - 214)  ประมาณการรายรับ  15,202,000 บาท  
แยกเปนประเภทรายรับจากหมวดรายได  รวม  9,902,000  บาท  
เปนประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยรับจํานํา  7,800,000  บาท  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  1,000 บาท  กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด  
900,000  บาท  และรายไดเบ็ดเตล็ด  1,000  บาท   
ประเภทรายรับในหมวดรายไดอื่น ๆ รวม  5,300,000  บาท  
เปนประมาณการรายรับจากบําเหน็จรางวัล 20 %  1,060,000  บาท  
เงินอุดหนุนเทศบาล  30 %  1,590,000  บาท  และเงินสมทบทุนดําเนินการ  
50 %  2,650,000  บาท  ประมาณการรายจาย  รวม  14,047,828  บาท  
แยกเปนแผนงานงบกลาง  รวม  4,786,428  บาท  งานงบกลาง  
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หมวดรายจายงบกลาง  รวม  4,786,428  บาท  
แยกเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  4,560,000  บาท 
(ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน)  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  รวม  
176,428  บาท  ประเภทเงินสํารองจาย  50,000  บาท  แผนงานการพาณิชย  
รวม  9,261,400  บาท  แยกเปนงานกิจการสถานธนานุบาล  รวม  
9,261,400  บาท  แยกเปนงบบุคลากร  รวม  1,473,160  บาท  
งบดําเนินการ  รวม  1,628,000  บาท  งบรายจายอื่น  รวม  6,095,240  
บาท  งบลงทุน  65,000  บาท  มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร  
ทั้งหมดคือสรุปรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ที่ไดนําเรียนตอสภาเทศบาลเพื่อรับความเห็นชอบตอไป  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กอนที่จะพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2560  นั้น  
กระผมขอเรียนทานประธานสภาอีกสัก  2  เรื่อง  เรื่องที่  1.  
การสงเทศบัญญัติงบประมาณในครั้งหนากระผมขออนุญาตใหทานประธานสภารีบ
สงใหสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจะไดกลั่นกรองใหเร็วขึ้น  
สมาชิกสภาเทศบาลไดรับเอกสารเมื่อวันศุกร  เวลาประมาณ  16.00 – 17.00 
น.  ถานับแลวประมาณ  2  วันเศษเทานั้นไมถึง  3  วัน  ทําใหเราลุกลี้ลุกลน  
ไมสามารถนํารายละเอียดตางๆมาทั้งหมดได  ใครไดจุดไหนก็อยากจะใหจุดนั้น  
ทานประธานสภาที่เคารพลองดูวาเมื่อไดรับเอกสารแลวเลมที่  1  จํานวน  240  
หนา  เลมที่  2  จํานวน  214  หนา  เลมที่  3  จํานวน  204  หนา  
ตองเอาของป  2559  มาพิจารณาดวยวาสูงหรือต่ําขนาดไหน  
รวมทั้งหมดจํานวน  861  หนา  ในเวลา  2  วัน  
ในปหนาถามีการยื่นเทศบัญญัติงบประมาณอีกใหทานประธานสภารีบสงเอกสารก
อนการประชุม  7  วัน  จะไดอานใหเรียบรอยและพูดสวนที่ยังติดใจอยู  เรื่องที่  
2.  การจัดทํางบประมาณรายจายหลายโครงการ  
หลายงบประมาณไมละเอียดรอบคอบตองมาพิจารณากันอีกและหลายโครงการยังไ
มเหมาะสม  สมาชิกสภาเทศบาลตองดูวาจากปที่แลว  ป 2559  งบประมาณ  
319  ลานบาทเศษ  และป  2560  งบประมาณตั้งไว  365  ลานบาทเศษ  
ถาเปรียบเทียบปที่แลวกับปนี้ประมาณ  43 – 44  ลานบาท  แตกตางกันมาก  
ตองมาดูรายละเอียดและพิจารณาดูวาโครงการไหนเหมาะสมหรอืไมเหมาะสม  
บางโครงการก็ซ้ําซอนกันเราจึงติดใจและอยากสอบถามดู  เชน  
โทรศัพทคูสายของเทศบาลปที่แลวตั้งไว  60,000  กวาบาท  แตปนี้  ตั้งไว  
75,000  บาท  จึงอยากสอบถามในสภาแหงนี้วาทําไมถึงซ้ําซอนกัน  
งบประมาณเทศบาลบางคนพูดมากก็พูดไป  คนไมพูดก็ไมพูด  
อาจเกิดการเบื่อหนายขึ้น  
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บางคนก็บอกวาพูดอะไรซ้ําซากเยอะแยะแตเปนหนาที่ของสมาชิกสภาที่ตองชวยกั
นกลั่นกรอง  และขอหารือกับทานประธานสภาวา  
ถาผมพูดคนเดียวจะเปนการเบื่อหนายวาผมพูดคนเดียวกวาจะจบ  7 – 8 
สํานักกองฝาย  ไมมีคนอยากฟงครับ  
อยากหารือทานวาเราพูดทีละสํานัก/กองไดหรือไม  เชน  
เมื่อผมพูดสํานัก/กองฝายนี้เรียบรอยแลว  
สมาชิกสภาเทศบาลทานไหนอยากจะพูดก็พูดใหเสร็จไปเปนชุดๆ  
และคอยพูดสํานัก/กองฝายตอๆไปจะไดเร็วและการกระชับขึ้น  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอหารือผูเสนอญัตติครับ  ทานนายกเทศมนตรีคิดเห็นอยางไรครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

สําหรับผมไมขัดของเพียงแตในการอภิปรายเทศบัญญัติงบประมาณนั้นมีทั้งงบประ
มาณรายรับ  งบประมาณรายจาย  ประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย  
ในสวนที่ทานพูดนั้นเฉพาะแครายจาย  จะเอาแครายจายอยางเดียวก็ไมเปนไร  
และอยากฝากทางหัวหนาสวนการงานวา  
ถาหากวามีขอของใจของทานสมาชิกก็ขอใหทานเตรียมชี้แจง  
ขออนุญาตทานประธานสภาใหหัวหนาสวนการงานเตรียมชี้แจงในสวนที่เขาตั้งขอสั
งเกตมา  เชน  เมื่อสักครูทานบอกวาปที่แลว  เงิน  65,000  บาท  
ตั้งงบประมาณเอาไวเกี่ยวกับเรื่องตูสาขา  
ผมจึงเรียนถามรองปลัดเทศบาลซึ่งดูแลรับผิดชอบกองวิชาการฯ  
ทานบอกวาปที่แลวเปนเรื่องการเดินสายไฟแตในปนี้เขาขอซื้อตูสาขาซึ่งเปนครุภัณ
ฑ  มันไมเหมือนกัน  เงินคนละหมวด  
เงินใชจายก็ไมเหมือนกันเพียงแตอาจมีชื่อเรียกที่ใกลเคียงกัน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สรุปคือใหอภิปรายทีละสํานัก/กอง เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนทานประธานสภาวา  

ผมอยากใหอภิปรายเรื่องงบประมาณรายรับกอน  ทานใดจะพูดก็ใหพูดไป  
ถาเสร็จเรียบรอยก็ใหเริ่มเรื่องรายจายตั้งแตหนา  104  เรื่องการบริหารงานทั่วไป  
หลังจากจบเรื่องแผนงานบริหารงานทั่วไปก็ใหตอไปเลยจะไดไมสับสน  
เชิญเรื่องงบประมาณรายรับครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนัท  
จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หมวดรายรับ  
รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  เรื่องคาธรรมเนียม  พรบ.หอพัก  
จํานวน  10,000  บาท  
อยากถามวาในระเบียบการจัดเก็บคิดหรือคํานวณจากสวนใด  
อพารทเมนตตางๆรวมดวยหรือไม  
รายไดสวนนี้ไดมาจากผูประกอบการรายใหมหรือทั้งรายใหมและรายเกา  
หรือเฉพาะรายเกา  ขอบคุณครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตใหฝายจัดหารายได  สํานักการคลังตอบคําถามครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในหลักการอธิบายฝายเสนอ  เสนอไปและฝายซักถาม  ซักถามมา  

เชิญเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  เชิญผอ.จําลอง  ศรีนามลครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
เรื่องหมวดรายรับจากคาธรรมเนียมการตอทะเบียนในชวงนี้เปนชวงที่ 
พรบ.หอพักกําลังถายโอนมาเปนชวงแรก  
เบื้องตนทางเทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาตใหกอน  
ซึ่งจะเห็นไดจากยอดเงิน  10,000  บาทนี้  
เราประเมินจากการตอใบอนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สรุปคือใหอภิปรายทีละสํานัก/กอง เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมขอสอบถาม หนา 22 เรื่องรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาเมื่อป  
2558  จํานวน  64,351,480  บาท  ยอดตางกันถึง  100  เปอรเซ็นต  
จํานวน  116,427,128  บาท  สูงเกือบเทาหนึ่งขอสอบถามวาเปนเพราะอะไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตใหสํานักการศึกษาตอบคําถามครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.สํานักการศึกษาครับ 
นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ดิฉันนางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากยอดประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น  
สืบเนื่องจากกรมสงเสริมฯใหตั้งประมาณการรายรับเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดอยูใ
นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทางดานการศึกษาทั้งเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหมวดรายไดอื่นใหเขามาในเทศบัญญัติ  ซึ่งในป  
2559  ทางกรมสงเสริมฯ  ยังไมมีระเบียบใหตั้งแตในป  2560  
ใหตั้งเขามาทั้งหมด  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนัท  
จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ยังมีคําถามที่ตอบไมหมดคือ  
เรื่อง พรบ.หอพักรวมอพารทเมนทดวยหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.จําลอง  ศรีนามลครับ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตองขออนุญาตเรียนวาในการแยกการจัดเก็บ พรบ.หอพักและโรงแรมจะตางกัน  
ถากิจการที่เก็บคาเชาเปนรายเดือนจะเรียกเก็บเปนลักษณะหอพักหรือ 
อพารทเมนทก็แลวแต  ถาเปนรายวันจะอยูในสวนของโรงแรม 
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นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขาใจครับ  
แตผมอยากถามวามันไมมีคําวาอพารทเมนทไดรวมอพารทเมนทเขาไปหรือไม  
เราไดรับโอนมาจากไหนครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เดิมทีทาง  พมจ.  เปนคนดูแลอยูแตเพิ่งถายโอนมาในปนี้  
ซึ่งทางเทศบาลเองก็ยอมรับวาเปนเรื่องใหมที่กําลังศึกษารายละเอียดอยูครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  แตจากที่  พมจ.  เขาจัดเก็บมันเปนแสนๆบาทเลยครับ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  

เทศบาลจะตั้งรับในสวนของการตอใบอนุญาตซึ่งยังไมรวมกับการจดทะเบียนใหม  
ถามีรายรับที่เพิ่มขึ้นมากกวานี้ก็จะเปนขอมูลใหมที่จะตั้งเพิ่มในปตอๆไป 

 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขาใจแลวครับ  ขอบคุณครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่นที่จะสอบถามเรื่องรายรับครับ  เชิญทาน  

ตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในสวนของประมาณการรายรับ  ผมมีความสงสัยเชนเดียวกับทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  เรื่องเงินอุดหนุนทางดานการศึกษา  หนา  22  ที่ทานไดอภิปรายวา  
ป  2558  มีเงิน  64  ลานบาท  และประมาณการในป  2560  116  
ลานบาท  มียอดตางอยูประมาณหนึ่งเทาตัว  แตพอมาดูในหนา  27  
ประมาณการในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  58,685,960  บาท  
เพิ่มขึ้นจากประมาณการป  2559  จํานวน  30,685,960  บาท  
เงินอุดหนุนทางดานการศึกษา  ตั้งเพิ่มขึ้นจากป  2559  จํานวน  4,395,427  
บาท  ผมคิดวามันไมสอดคลองกับรายรับในหนา  22  
ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไป  หนา  27  
มีการประมาณการเพิ่มขึ้นในการชี้แจงงบประมาณ  จํานวน  30,685,960  บาท  
ประมาณการรายรับนี้เปนประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไปจากไหนบาง  
จะไดรับจากยอดไหนบาง  ประมาณการสูงแบบนี้จะไดจริงหรือไม  
จะกระทบกับโครงการที่ทําไวรองรับหรือไม  จะเปนไปตามเทศบัญญัติหรือไม  
เชนเดียวกับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา  
เมื่อตั้งประมาณการสูงขึ้นอีกประมาณ  4  ลานกวาบาท  
ถาเงินมาจํานวนนี้จริงก็เปนเรื่องที่ดี  
เพียงแตประมาณการสูงมันสอดคลองกับที่ไดแลวจริงหรือไม  
และในสวนคาธรรมเนียมตางๆ  หนา  24  คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  
ปนี้ตั้งไว  8,000,000  บาท  ตั้งเพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวน  1,500,000  บาท  
ตรงนี้ใชคําวาคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย  
เขาใจวาเปนรายไดจากการกําจัดขยะ  เรามีสัญญาณที่จะไดรับเพิ่มขึ้นอยางไร  
เชนเดียวกับขอ  15  คาปรับผิดสัญญา  ปนี้ตั้งขึ้นจากปที่แลวจํานวน  200,000  
บาท  เปนการผิดสัญญาประเภทนิติกรรม  หรือผิดสัญญาแบบใด  ขอใหชี้แจงดวย  
หนาที่  25  คาเชาแทนหรือที่วางขายของในตลาด  ขอ  3  
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ตั้งขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน  500,000  บาท  
เทาที่ผมดูประมาณการรายรับปนี้อยูที่  36,525,588  บาท  
เปนการประมาณการรายรับที่สูงกวาปที่แลวจํานวน  45  ลานบาทเศษ  
ถาพิจารณาเปนการตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นคิดเปน  14  กวาเปอรเซ็นต  
ผมอยากใหเทศบาลสามารถจัดเก็บรายไดเยอะๆ  
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากทุกดานเพื่อจะไดมีงบประมาณมาพัฒนาเทศบา
ล  พัฒนาดานสาธารณูปโภคใหกับพี่นองประชาชน  การจัดทํางบประมาณในครั้งนี้  
หวังวาทานจะไดประมาณการรายรับและสามารถทําโครงการใหสอดคลองกับงบป
ระมาณที่จะไดรับจริงอยางเหมาะสมและเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เบื้องตนในการจัดทํางบประมาณปนี้มีหนังสือกํากับมาใหปรับปรุง 

ในการจัดทํางบประมาณแบบใหมเปนขอซักซอม  
จริงๆแลวเราตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในแตละป  ปละประมาณ  10  กวาลานบาท  
แตในสวนของเงินอุดหนุนดานการศึกษาหรือเงินอุดหนุนทั่วไปเปนเงินที่ทางสวนกล
างถายโอนมา  จํานวนที่บอกวาจะเอาอะไรมาเปนหลักเกณฑ  
ถาเปนเงินอุดหนุนทั่วไปธรรมดาก็คือจํานวนรายหัวของประชากรแตทางดานการศึ
กษาเขาจะดูทุกอยาง  ในสวนที่เพิ่มขึ้นมา  30  ลานบาท  ที่มองวา  365  
ลานบาท  
ผมก็สงสัยเหมือนกันแตก็ไดรับคําชี้แจงวาเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ  
ผูติดเชื้อ HIV  ซึ่งแตกอนไมตองมาตั้งรับ  30  ลานบาทที่ผมไดรายงานไปแลว  
เมื่อการทําเทศบัญญัติปนี้ใหมาตั้งรับจึงเพิ่มตัวเลขในการตั้งรับขึ้นมา  30  
ลานบาท  จริงๆแลวเพิ่ม  10  กวาลานบาทเหมือนกับทุกปที่ผานมา  
ทานดูเลยครับที่ผานมาทุกปไมมีเบี้ยยังชีพแตเงินอุดหนุนในหมวดของการศึกษามา
อยางไรก็ไปอยางนั้น  ถามาไมถึงก็ไปไมถึงเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งรับเอาไวอยางเดียว  
ทานใดอยากอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่เขาถามมา  
ขออนุญาตใหทางหัวหนาสวนการงานเขาอธิบายเพราะเปนเรื่องการปฏิบัติตามขอ
ซักซอม  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองปลัดอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ขออนุญาตอธิบายเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไปครับ  เงินอุดหนุนทั่วไป  

แยกเปน  2  ประเภท  คือ  อุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่  
ที่เพิ่มแตกตางจํานวน  30  ลานบาทนั้น  
ตัวเบี้ยยังชีพเดิมไมไดเอาเขางบประมาณเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปนี้รัฐบาลสั่งใหเอาเขาในเทศบัญญัติงบประมาณจึงทําใหเพิ่มขึ้น  30  ลานบาท  
สวนดานการศึกษา  ในหนา  27  เพิ่มจากเดิม  4  ลานบาท  จะเปนเงินเดือนครู 
คาจาง  คาตอบแทน  และอื่นๆที่เพิ่มขึ้น  แตในหนา  22  ที่เพิ่มแตกตางคือในป  
2558  และป  2560  เปรียบเทียบกันเพราะ ป  2559  
ยังไมจบงบประมาณจึงไมสามารถที่จะนําเสนอได  เงินเดือนครูเพิ่งจะเอาเขาในป  
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2559  และปนี้เพิ่มครูศูนยเด็กเลก็เขาในเทศบัญญัติจึงเพิ่มมา  4  
ลานกวาบาทครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ขออนุญาตเรียนชี้แจงการตั้งงบประมาณรายรับ  
เรื่องคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย  
การเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจะมี  2  ขอ  ใหทานดูที่  ขอ  6.  
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยตั้งเทาเดิม  1,100,000  บาท  
เปนคาเก็บขนที่เราเก็บรายครอบครัวครั้งละ  10 – 20  บาท  
แลวแตปริมาตรที่เกิดขึ้น  ในสวนขอ  11.  
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยเราเก็บจากทองถิ่นอื่นหรือพื้นที่อื่นที่เอาขยะมากําจั
ดที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเรา  ปจจุบันนี้เราเก็บคากําจัดขยะตันละ  400  
บาท  ยอดเงิน  1,500,000  บาท  ที่เราตั้งเพิ่มขึ้น  เนื่องจากป  2559  
ปจจุบันมีทองถิ่นอื่นนําขยะมากําจัดเพิ่มขึ้น  จากเดิม  31  ทองถิ่น  ตอนนี้เปน  
32  ทองถิ่น  ยอดเพิ่มขึ้นประมาณวันละ  10 – 11  ตัน  ระยะเวลา  1  ป  
จะไดประมาณ  3,750  ตัน  ถาคิดคากําจัด  400  บาท/ตัน  จะไดประมาณ  
1,500,000  บาท  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่นอภิปรายครับ  
เมื่ออภิปรายประมาณการรายรับเสร็จแลว  
ตอไปเปนประมาณการรายจายเชิญอภิปรายครับ เชิญทาน    บุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอทําความเขาใจกับทานประธานสภาสักนิดหนึ่ง  
เมื่อสักครูผมบอกวาไมตองรายงานตัว  เชน  
เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มันทําใหเสียเวลา  
มีคนทักทวงวาไมใหรายงานตัวแลวทําไมตองแนะนําชื่อตนเองดวย  
ผมจึงบอกวาใหเอยชื่อตนเอง  เชน  ผมบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอสอบถามไปเลย  
การถอดเทปเขาจะไดรูวาใครพูด  
ถาทานไมพูดชื่อแลวพูดไปมาคนถอดเทปเขาจะรูหรือไมวาใครพูด  
เรื่องงบประมาณรายจาย  
ขอสอบถามวาเงินสํารองจายในเมื่อเราตั้งงบประมาณไวเยอะแตทําไมเงินสํารองจา
ยในหนา  103  เมื่อปที่แลว  1,500,000  บาท  แตในปงบประมาณ  2560  
จํานวน  1,100,977  บาท  เทานั้น  
งบประมาณเราตั้งเพิ่มขึ้นเงินสํารองจายก็นาจะเพิ่มขึ้น  หนา  104  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  เรื่อง  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนงตางๆไมขอพูดถึง  
แตขอพูดถึงหมวดคาใชสอย  คาถายเอกสาร  ขอสอบถามเพิ่มเติมวาเมื่อป  2555  
เราตั้งไว  50,000  บาท  แตในป  2560  ตั้งเพิ่มขึ้น  30,000  บาท  
อยากถามวาทําไมถึงตองตั้งสูงขึ้น  คาจางเหมาบริการปที่แลวตั้งไว  700,000  
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บาท  ปนี้ตั้งไว  940,000  บาท  หนา  106  ขอ  1.4  คาซักฟอกเพิ่มขึ้น  
10,000  บาท  
ไมพอใชจายหรืออยางไรสํานักกองอื่นเขาก็จําเปนตองใชจายเหมือนกัน  
เรื่องรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  รับรองหรือบุคคล  ป  2559  ตั้งไว  
400,000  บาท  ปนี้ตั้งเพิ่มขึ้นอีก  50,000  บาท  
คารับรองการประชุมสภาปที่แลวตั้งไว  100,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  150,000  
บาท  หมวดคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรปที่แลวตั้งไว  
500,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  800,000  บาท  
คาดอกไมและพวงมาลัยปที่แลวตั้งไว  30,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  50,000  บาท  
คาจัดงานอื่นๆตั้งไว  100,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  200,000  บาท  
ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรปที่แลวตั้งไว  100,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  1,000,000  
บาท  มีโครงการอยางไรบาง  โครงการ  3.6  หนา  107  
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน  ลูกจาง  และพนักงานจาง  
ปที่แลวตั้งไว  20,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  50,000  บาท  
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเพิ่มใหมไมติดใจครับ  
พิธีลงนามการประชุมมอบนโยบาย  MOU  ปที่แลวตั้งไว  10,000  บาท  
ปนี้ตั้งไว  30,000  บาท  คาบํารุงซอมแซมทรัพยสินปที่แลวตั้งไว  250,000  
บาท  ปนี้ตั้งไว  450,000  บาท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  หนา  108  ปที่แลวตั้งไว  
100,000  บาท  ปนี้ตั้งไว  150,000  บาท  หนา  111  หมวดเงินอุดหนุน  
ปที่แลวเราอุดหนุนปกครองจังหวัด  200,000  บาท  
เทาเดิมแตปนี้การอุดหนุนกาชาดไมมีเลยครับ  เราเคยตั้งไว  30,000  บาท  
แตปนี้ทําไมไมตั้งใหเหลากาชาด  สิ้นสุดเรื่องการบริหารงานทั่วไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  

ในสวนที่เกี่ยวของที่ตั้งไวใหนายกฯบริหารคืองบกลางเปนงบสํารองจายปกติตั้งไวที่  
1,500,000  บาท 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ทานผูบริหารจะไดตอบครั้งเดียว  

เราอภิปรายเปนสํานัก  
เรื่องรายจายก็ใหผูอภิปรายเกี่ยวกับรายจายใหครบทุกคนและก็ใหทานนายกฯตอบ
ครั้งเดียว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติอภิปรายครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  หมวดสํานักปลัด  หนา  104  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

คารับรองการประชุมสภาทองถิ่นที่ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนไดอภิปราย  
การรบัรองผมยังไมเขาใจที่ทานเขียนวาตามระเบียบหนังสือราชการของกระทรวงม
หาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสว
นทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ  หมายความวา  เงินจํานวน  150,000  บาท  
ถาเทศบาลของเราไปประชุมรวมกับหนวยงานอื่นที่เขียนไวเราก็เอาเงินตัวนี้ไปรับร
องเขา  ไมวาจะเปนนอกหรือในสถานที่ใชหรือไม  ทานเขียนวา  
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คารับรองการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ  
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายตามระเบียบหรือหนังสือคําสั่งราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย  
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ  
ไมไดชัดเจนวาเฉพาะภายในเทศบาลของเราหรือเวลาที่เราออกไปนอกพื้นที่  
ไปประชุมรวมกับองคกร  รัฐวิสาหกิจ  ที่โรงแรมหรือสถานที่ที่องคกรนั้นจัด  
เราตองใชจายเงินสวนนี้ดวยหรือไม  ขอ  3.5  หนา  106  
โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  1,000,000  บาท  ผมไมขออภิปราย  ขอ  3.8  หนา  
107  โครงการวันเทศบาล  ไดยินเสียงสะทอนจากพนักงานของเรา  
คนที่ทํางานเหน็ดเหนื่อย  ทํางานใหเทศบาลของเรามาตลอดป  
เขาเอาไปเปรียบเทียบกับวันตางๆ  เชน  วันตํารวจ  วันครู  
และอีกหลายวันที่มีการจัดพิธีการตางๆ  ไมวาจะเปนเรื่องศาสนา  
การจัดเลี้ยงสังสรรค  
ในสวนของวันเทศบาลผมคิดคลอยตามไปกับทานสมาชิกและพนักงานของเรา  
อยากใหเขาผอนคลายในการทํางานตลอดปสวนรูปแบบการจัดก็แลวแตความกรุณ
าของคณะผูบริหารวาทานจะใชวิธีการใดใหพนักงานไดผอนคลายเหมือนกับหนวยง
านอื่นฝากเรื่องนี้ไวดวยครับ  หนา  108  วัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว  
8,000,000  บาท  ทุกสํานัก/กองฝายใชน้ํามันดีเซล  สวนน้ํามันเบนซินและกาซ 
LPG จะเปนของสํานักปลัดเทศบาล  ผมตั้งขอสังเกตวาทานใชหมดหรือไม  
เพราะผมทราบวาเทศบาลของเราใชน้ํามันเยอะ  
จึงอยากทราบวาใชพอหรือไมถาไมพอแลวทานไปดึงตรงไหนมาใส  หนา  111  
งบเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  200,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุในการจัดงานโปงลางแพรวาและง
านกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  ถาจะวาไปปที่แลวจังหวัดกาฬสินธุไมมีงานกาชาด  
แตผมไดไปเที่ยวงานโปงลางแพรวาจัดที่หนาศาลากลางจังหวัด  
ปายเขียนไววางานมหกรรมโปงลางและแพรวา  
ทุกปจะมีงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  
แตครั้งนี้ถาจะจัดในลักษณะเดิมงบเงินอุดหนุนตัวนี้ก็นาจะตัดคําวางานกาชาดออกไ
ปดวยเพื่อใหสอดคลองกับงานประเพณีของปที่แลวที่ไมไดจัดงานกาชาดแตเราจัดง
านมหกรรมโปงลางและแพรวา  หนา  113  ขอ  2.4  
โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาว  50,000  บาท  
อันนี้คือสื่อมวลชนมาเตะฟุตบอลโกหนูหรือเลนกีฬารวมกับเทศบาลเสร็จแลวก็รับป
ระทานอาหาร  ผมคิดวาไมคอยมีความพรอมในการจัด  
ถาเลนกีฬาผูสื่อขาวก็มาประมาณ  3 – 4 คน  หรือพนักงาน  
ขาราชการที่มารวมกิจกรรมเตะฟุตบอลแคทีมละ  5  คน  
ก็ยังไดเอาคนของเทศบาลลงไปชวยทีมผูสื่อขาวเพราะผูสื่อขาวมา  2  คน  ตามขอ  
2.4  เขียนไววาเทศบาลพบสื่อมวลชนของสํานักปลัด  
ถาจะแกไขวาไมใชของสํานักปลัดก็คอยวากัน  หนา  125  ขอ  2  
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คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกราชการ  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกราชการสําหรับฝายปองกันฯ 
และฝายรักษาความสงบฯ  
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ดีแตผมสงสัยวาจายจริงหรือไมและจายพอหรือไม  
เพราะผมเห็นเขาทํางานนอกเวลาจริง  เขาเหน็ดเหนื่อย  
ถาไมจายจริงและโยกเงินไปทําอยางอื่นก็ควรจะจายใหเขา 
บางคนทํางานจนถึงเวลา 22.00 น.- 23.00 น.  ก็ไมไดกลับบาน  หนา  127  
ขอ  8  วัสดุเครื่องดับเพลิง  
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันระบบอัคคีภัยตลอดจนอุปก
รณจําเปนฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  200,000  บาท  
เรื่องนี้ตั้งงบประมาณเขามาทุกปสรุปแลวมันชํารุดหรือไมเพียงพอ  
และในทุกปก็จะถามวาตั้งแลวเอาไปซื้อใชหรือไมก็ตอบวาใช  
แลวพอหรือไมก็บอกวาพอ  
เพราะฉะนั้นผมอยากใหสํารวจกอนเพราะผมอาจลงไปขอดูวาอันไหนของปที่แลวแ
ละอันไหนของปนี้  หนา  129  
โครงการคืนทางเทาใหประชาชนคืนถนนใหสังคมตั้งไว  20,000  บาท  
ใชรณรงคขอความรวมมือดูแลทางเทาใหเปนระเบียบเรียบรอยและคาใชจายอื่นๆ  
ผมไมเขาใจวาเงินที่จายคือสวนไหน  จายคากระจายเสียง  คาแหใชหรือไม  
คนที่เขาบุกรุกทางเทาเขาจะทําตามหรือไม  
คําวาโครงการคืนทางเทามันชัดเจนอยูแลวคือเราไปขอฟุตบาทของเราคืน  
ถาทานแคทําเอกสารแจกผูที่มีรานคาอยูตามฟุตบาทหรือแหประชาสัมพันธผมวาค
วรเปลี่ยนชื่อโครงการ  
ตอนนี้รานคาบางรานเห็นแกตัวเอารถที่ใชงานไมไดมาจอดทิ้งไวหนาราน  
ถาทานลงไปรณรงคพวกนี้ผมอยากใหยกรถไปเลย  และพวกที่ชอบเอาถังแกส,  
กระสอบ, กลองพัดลมมาวาง  เราเปนประชาชนจะไปซื้อยาจอดหนารานเขาไมได  
บางคนก็โดนปลอยลม  ถาทานจะทําโครงการคืนทางเทาคืนถนนใหสังคม  
เทศกิจจะตองออกมาปฏิบัติการเลยไมใชวามีการรองเรียนแลวคอยออก  
ใหจัดเวรวาวันนี้จะดําเนินการถนนเสนไหนบาง  
ออกใหเหมือนสายตรวจที่ไปเซ็นตตูแดง  เขาจะเกิดความเกรงกลัว  
ถาเตือนแลวยังทําอยูก็ใหปรับเงิน  
ตองชี้แจงใหเจาของรานทราบวาถนนไมใชของเรา  
จริงอยูที่เปนหนารานเราแตถาในลักษณะเอารถมาจอดขามคืนหรือเปนอาทิตยทาน
มีสิทธิที่จะไปดาเขาเพราะทานคาขาย  
แตถาจอดวิ่งขามถนนไปซื้อยาแลววิ่งกลับมาเอารถแลวโดนปลอยยางโดนตอวา  
ฝากใหทานไปเขียนชื่อโครงการ  
และอีกโครงการหนึ่งคือโครงการรณรงคปองกันและลดถนนบนอุบัติเหต ุ 
ถาจําไมผิดคือเรียกรถสามลอไปศาลากลางและเอาแผนซีดีติดทายรถสามลอหลังจา
กนั้นก็เชิญผูวาราชการฯมากลาวเปดงาน  และปลอยขบวนรถสามลอ  
ตั้งงบประมาณไว  100,000  บาท  พอประมาณไมเกินเวลา  12.00 น.  
ก็จบงานเงินหนึ่งแสนบาทก็ละลายไป  
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ปองกันและลดอุบัติเหตุบนถนนทํามาทุกปก็จบอยูแคนั้น  ไดแคภาพแตไมไดผล  
ชุมชนเรา  36  ชุมชน  300  นับหัวไดแตสวนมากจะมาจากขางนอก  
มาทํามาหากินในเทศบาลของเรายึดถนนหนทางเทศบาลที่ตีเสนไวอยางสวยงามทํา
มาหากินสรางรายไดและเปนอภิสิทธิ์ชน  
การตรวจใบขับขี่ก็ไมโดนเมาเหลาขาวก็ขับได  
สามลอเมืองกาฬสินธุอภิสิทธิ์ชนตรงนี้ที่ผมอยากฝาก  
ถาทานบอกวาเปนหนาที่ของตํารวจจราจร  ใชครับ  
แตโครงการของทานคือโครงการลดอุบัติเหตุบนถนน  
ใหเอาสามลอมาอบรมไมใชใหมาขี่ตามทายกัน  
ถาเปนไปไดผมอยากหารายไดไปดวยโดยการจับตีทะเบียนใหเขามาจายเงินที่สํานัก
การคลังของเรา  
ขนาดตูโทรศัพทขององคการโทรศัพทมาตั้งที่ฟุตบาทของเราก็ยังเก็บเงิน  
แลวนี่คือสามลอเมาเหลา  ขี่รถไมเกรงกลัวกฎจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุ  
โครงการนี้นาทําแตการรณรงคไมถูกตองในสายตาผมทั้งเสื้อแจกและเอาซีดีติดสาม
ลอแลวมาวิ่งตามถนนมันไมมีประโยชน  ควรทําใหไดผลจริงๆ  
ใหนัดกันเลยสามลอคนไหนไมมีปายเทศบาลไมใหเขามาวิ่ง  
ใหมาซื้อปายและเสียคาธรรมเนียมเปนใบอนุญาตใหขี่สามลอในเทศบาล  
จะทําไดหรือไมผมไมทราบเปนแคแนวความคิด  หนา  129  ขอ  1  
โครงการปรับปรุงถนนจราจรแยกถนนชัยสุนทรหนาโรงเรียน กสส. 
ผมดีใจอยากใหทําเพราะตรงนั้นวุนวายจริงๆ 
ตรงนี้ยังไมไดแกระบบไฟแตจะแกระบบเสนจราจรและปายเตือนกอสรางกรอบบัง
คับทาง  อยากฝากขอคิดนิดหนึ่งวาถาเงิน  300,000  บาท  
ไปหนักในการตีเสนไมถึงปก็ลบเลือนหายไป  อยากใหหนักไปทางกอสรางถาวร  
หนา  131  ขอ  1.1  
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  อปพร.  ตั้งไว  
200,000  บาท  1.2  โครงการสงเสริมสนับสนุนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหนาที่ในสวนสายตรวจจักรยานและ อปพร.  
892,800  บาท  1.3  จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยรุนที่  11  ตั้งไว  
150,000  บาท  ในขอ  1.3  เปนจุดเริ่มตนทานจะจัดอบรมเพิ่มอีก  1  รุน  
เปนรุนที่  11  กระผมอยากฝากวาทานจะเอาจํานวนอปพร.หรือจะเอาคุณภาพ  
ทางฝายปองกันฯควรมีกฎกติกาในการรับผูเขามาฝกอบรม อปพร. เชน  
การกําหนดชวงอายุ  ตอนนี้  อปพร.อายุ  70 - 80 
ปขี่จักรยานแตสิ่งที่ทานบอกวาเรามี อปพร.ไวออกตรวจ  
ดูแลทุกขสุขของประชาชน  โดนกระชากสรอย  อปพร.  อายุ  70 - 80  ป  
ยืนอยู  2  คน  จะวิ่งไปหาก็ไมไดครับ  อยากฝากใหฝายปองกันฯปรับปรุง  
ถาทานจะเอาแคจํานวนเปนที่ตั้ง  เชน  กาฬสินธุมี อปพร.  400 - 500  
คนแลวคนปรบมือกับกาฬสินธุมี  อปพร. 180  คน  
แตละคนบึกบึนตํารวจก็ยังอาย  
สายตรวจจักรยานไมใชตรวจถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล  ตรงตรอก ซอก ซอย 
ไมคอยนิยมเขากันนิยมเขาหนาเซเวน  งานมหกรรมและงานตางๆ  
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มาอยูตรงงานกาชาดหรืองานลอยกระทงแตอกีสวนที่ตองดูแลคือบานเรือนประชา
ชนตรงนี้เราตองเสียสละ  หนา  131  ขอ  1  ซื้อเรือกูภัยติดเครื่องยนตทาย  
ชื่อโครงการทําใหคิดวาการกูภัยตองมีอุปกรณกูภัย  
กาฬสินธุไมมีการเดินเรือโดยสาร  
การสัญจรคมนาคมทางน้ําแตผมดูแลวนาจะใชเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับลําน้ํา
ปาว  ถาถามวาดีไหม  ดีครับ  
แตติดตรงชื่อที่ทําใหมองวาเรือของทานตองใชอุปกรณอะไรบาง  เชน  หวงยาง  
อุปกรณชูชีพ  แตเรือกวาง  1  เมตร  20  เซนติเมตร  
จะเอาอุปกรณกูชีพลงไปในเรือตรงนี้และ  ตองมีการจางพนักงานมาดูแลเรือกูภัย  
ฉะนั้นตั้งชื่อโครงการซื้อเรือมาเพื่อใชในกิจการของสํานักปลัดบนลําน้ําปาวก็นาจะดี  
ที่ผมเอยมาทั้งหมดคือสิ่งที่ผมอยากสอบถาม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่นอภิปราย  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอทําความเขาใจกับทานประธานสภาสักนิดหนึ่ง  จากหนา  

113 – 132  ใหเปนชุดและตอจากนั้นก็เปนแผนการศึกษาครับ  
หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง  หนา  111  
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล  
มีการซอมแซมเทศบาลและทาสีใหมใชเงิน  300,000  บาท  
แตไมมีแบบแปลนมีแตบอกวาเปนแบบแปลนของเทศบาล  ยังติดใจอยูครับ  
ซื้อเครื่องขยายเสียง  5  เครื่อง  ชุมชนวัดเหนือ  ชุมชนหนาโรงซอม รพช.  
ชุมชนเกษตรสมบูรณ  ชุมชนดงปอและตลาดรวมใจการเกษตรเปนประโยชนดีครับ  
ซื้อไมคลอย  49,900  บาท เปนของกองวิชาการฯหรือไม  
ไมคลอยหนีบปกเสื้ออยากซื้อใหแตขอทราบวามีความจําเปนมากนอยแคไหน  หนา  
125  ขอ  1.3  
คาจางเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
630,000  บาท  จํานวน  10  คน  คนละ  120,000  บาท  ในป  2559  
เราจาง  5  คน  คนละ  10,000  บาท  เชนเดียวกัน  
แตปนี้จางเพิ่มขึ้นไมทราบวามีรถเพิ่มขึ้นหรือกิจการเพิ่มขึ้นอยางไร  
วัสดุเครื่องดับเพลิงที่ทานกมลพันธุ  
จีระสมบัติไดกลาวผมอยากฝากเรื่องการสํารวจทอแดง  ทอประปา  ทอดับเพลิง  
ปที่แลวผมเคยฝากไว  เชน  ถนนอภัยทอแดงไมมีสักทอ  
ถาเกิดเพลิงไหมเราจะไปพึ่งใครพึ่งรถก็ไมได  ครั้งหนาขอเพิ่มดวยครับ  
งานเทศกิจหนา  129  โครงการคืนทางเทา  เงินจํานวน  20,000  บาท  
มันนอยเกินไปอยากใหเพิ่มขึ้น  งบลงทุนการซื้อไฟกระพริบ  8  ตน  ตนละ  
25,000  บาท  ปที่แลวเราขอซื้อเทากันกับปนี้  
ผมอยากฝากวาเมื่อวานผมไดขี่รถไปตามถนนตางๆ ประมาณ  2 – 3  จุด  
ที่ไมมีสัญญาณไฟเขียว  ไฟแดง  
ทําใหสับสนนาจะใหฝายเทศกิจออกไปตรวจสอบดวย  
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ  ปรับปรุงระบบกลองวงจรปด  12  จุด  จุดละ  
30,000  บาท  ตรงปาไม  1  จุด  จํานวน  360,000  บาท  
อยากใหสํารวจเพิ่มดวยแถววัดใตโพธิ์ค้ําหรือ บขส.  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
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ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณชัยสุนทรตัดกับถนนภิรมย  300,000  บาท  
เห็นดวยครับ  หนา  131  
เรื่องการสงเสริมสนับสนุนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนการจายเบี้ยเลี้ยงสา
ยตรวจจักรยาน  ไมทราบวาพิมพผิดหรือไม  ปที่แลวตั้งไว  558,000  บาท  
แตป  2560  ตั้งไว  892,800  บาท  เปนขอความเดิมแตเกินไป  200,000 – 
300,000  บาท  สวนการอบรมใหมฝากไวเชนเดียวกับทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  
เรื่องอายุและเรื่องสายตรวจใหเขมแข็งจะไดพัฒนาบุคลากรใหดีขึ้น  หนา  132  
ซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  50,000  บาท  
ที่ฝายปองกันฯซื้อได  10  จุด  
ผมวาเงินนอยแตไดหลายจุดเปนประโยชนอยางยิ่งนาจะนําแบบอยางไปดูดวย  
เมื่อสักครูจุดละ  30,000  บาท  แตอันนี้จุดละ  5,000  บาท  
ทําไมถึงแตกตางกันเพราะเปนวงจรปดเหมือนกัน  
คาบํารุงรักษารถดับเพลิงตั้งงบซอมมาไมติดใจเปนประโยชนอยางยิ่ง  
คาน้ําประปาเพิ่มขึ้นมากไมทราบวาเปนน้ําประปาที่ใชกับรถดับเพลิงหรืออยางไร  
ผมจะไปดูและขอสงวนคําแปรญัตติไวตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่นอภิปราย  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในสํานักปลัดเทศบาลผมมีเรื่องเพิ่มเติม  2  ประเด็น  คือ  
แผนงานปองกันและบรรเทา  สาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล  หนา  132  ขอ  
1  คาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด  10  จุด  ตั้งไว  50,000  บาท  ไดจุดละ  
5,000  บาท  ผมขอเพิ่มอีกสัก  2  จุดไปไวตรงวัดใตโพธิ์ค้ําไดหรือไม  
เพราะวันนั้นรถชนกันและเขาไปขอดูกลองวงจรปดที่บานผมแตบานผมไมมี  
จึงไปขอดูที่คลินิกหมอฟนปรากฏวาเห็น  
แตไปขอดูที่ตํารวจปรากฏวาไมมีเพราะตรงนั้นไมมีกลองวงจรปด  
อยากขอความอนุเคราะหตั้งใหตรงวัดใตอีกสัก 2 – 3 จุดจะดีมากครับ  
และคาซื้ออุปกรณกูภัยทางบก  ตั้งไว  30,000  บาท  ผมติดใจตรงไปซื้อเฝอกไม  
เฝอกแข็งดามคอเด็ก  
ผมเห็นรถตูที่ใชเปนรถกูภัยแตไมเคยเห็นเราใชเพราะไมทันกับมูลนิธิ  
เราจึงเอารถตูของเรามาใชเปนรถสงเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน  
อยากทราบวาถาเราซื้ออุปกรณนี้เราจะเอามาใชกับรถคันนี้หรือคันไหน  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รางเทศบัญญัติงบประมาณป  2560  สํานักปลัดเทศบาล  
ในสวนของรายละเอียดแตละโครงการ  
เปนโครงการที่เคยดําเนินการอยูแลวหรือเพิ่มเติมบางโครงการ  
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ลวนแลวแตเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนทั้งสิ้น  ผมมีขอสังเกตอยู  2 – 3  
โครงการ  ขอเรียนสอบถามในหนา  129  การซื้อสัญญาณไฟกระพริบ  8  ตน  
ตนละ  25,000  บาท  อยากใหลงรายละเอียดดวยวาดําเนินการตรงไหนบางใน  
8  จุด  ขอ  1  คาปรับปรุงระบบกลองวงจรปด  CCTV  มีจํานวน  12  จุด  
จุดละ  30,000  บาท  
ผมของใจคําวาปรับปรุงหรือซอมแซมมีความแตกตางกันอยางไร  เพราะราคา  
30,000  บาท  ผมถือวามันแพงมากถาเปนการปรับปรุงนอกจากจะซื้อใหม  หนา  
132  คาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด  CCTV  10  จุด  จํานวน  50,000  บาท  
ถือวาคุมคามากในการลงทุนและเรื่องกลองวงจรปดที่มีอยูเดิมภายในชุมชนที่เราเค
ยสงเสริมใหจัดซื้อจัดจาง  
ปจจุบันใชงานไดบางจุดและชํารุดบางจุดอยากใหทางสํานักปลัดเทศบาลเขาไปสําร
วจตรวจสอบและซอมแซมเพื่อใหพรอมในการใชงานอยูเสมอ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  
เชิญทานสมาชิกทานอื่นอภิปรายเกี่ยวกับงบรายจายของสํานักปลัดฯครับ  
คงอภิปรายกันพอสมควรแลวเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ขออนุญาตอธิบาย  2 – 3  เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่คณะผูบริหารไดบริหาร  
สวนใหญเปนงบของหัวหนาสวนการงานซึ่งเปนงานประจําของเขา  มี KPI 
ในการประเมินผลการดําเนินงานอยูแลว  เชน  เงินสํารองจายปกติตั้งไว  
1,500,000  บาท  บางปก็ตั้ง  5,000,000  บาท  หรือ  2,000,000  บาท  
ปนี้ตั้งไว  1,100,000  บาท  
เงินสํารองจายเปนเงินที่คณะผูบริหารใชแกไขปญหาเรงดวน  
ในปที่ผานมาเราใชแกไขปญหาวาตภัยและอัคคีภัยใหแกชาวบานหลายครั้ง  
เทศบัญญัติงบประมาณตั้งไวเหมือนเดิมคือ  1,500,000  บาท  
แตตอนที่ประชุมหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการชุมชน  
มีชุมชนดอนกลอยบอกวาฟุตบาทไดเงินตําบลละ  5,000,000  บาท  
มาตรงหนามัสยิดทําแลวดานหนึ่งแตอีกดานหนึ่งยังไมทํา  
จึงอยากใหทําเพื่อจะไดมีฟุตบาท 2 ขางเหมือนกัน  
ในสวนของวัดใตถนนแกงสําโรงปนี้คงจะไดทําเปนปแรก  
ผมจึงบอกวาไมมีงบประมาณ  
งบประมาณมีจํากัดจึงเอาที่งบสํารองจายของนายกฯ  
ไมเปนไรเราจะใชอยางประหยัด  นี่คือที่มาวาทําไมเงินตั้งไว  1,100,000  บาท  
ไมไดเกี่ยวกับงบประมาณวาเพิ่มขึ้นหรือนอยลง  
มันเกี่ยวกับความจําเปนที่จะใชมากนอยเพียงไร  
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทั่วๆไปขออนุญาตใหทางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลอธิบายวาทําไ
มถึงตั้งงบประมาณเทานี้  
ในสวนเรื่องงานกาชาดเปนโครงการที่เราอุดหนุนสวนราชการแตกตางกันตรงชื่อป
ที่แลวเราตั้งในสวนนี้แตเวลาเราอุดหนุน  
ทานผูวาราชการฯทานมาใหมทานบอกใหเอากาชาดออกเพราะหากมีกาชาดดวยจ
ะตองแบงผลประโยชนสวนหนึ่งของจังหวัดไปใหกาชาด  
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ถาทานผูวาฯทานนี้เกษียณอายุราชการและมีทานผูวาฯมาใหม  
เราไมแนใจวาจะยังมีกาชาดอยูหรือไมจึงใสเขามากอน  
ทานผูวาฯวินัยก็โดนเรื่องภาษีรายไดของการจัดงานโปงลางและแพรวาถาไมมีกาชา
ดจะตองเสียภาษีที่สรรพากร  
แตไมเปนไรเงินนี้เปนเงินอุดหนุนโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อไดผูบริหาร
มีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อไดถาตรงตามวัตถุประสงคเดิม  
เรื่องกลองโทรทัศนวงจรปด  เราตั้งงบประมาณป  2549  หรือป  2550  
ผมไมแนใจ  จํานวน  2  ลานกวาบาท  ไดโทรทัศนวงจรปด  16  จุด  
เปนโทรทัศนวงจรปดอันแรกที่เราทําขึ้น  
ตอมาผมแพการเลือกตั้งและกลับมาโทรทัศนวงจรปดใชงานไมไดเลย  
โทรทัศนวงจรปดที่ทําตรงนั้นติดตามแยกตางๆเพื่อแกไขปญหาการจราจรและเปน
การเดินสายไฟเบอรออฟติกไปที่สถานีตํารวจเพื่อใหสถานีตํารวจบริหาร  
พอตั้งงบประมาณไวแตไมไดตั้งงบซอมแซมบํารุงตอนหลังจึงไดตั้งงบซอมแซมบํารุง
จํานวน  4 – 5  แสนบาท  ผมเห็นวาราคาสูงจึงไดทําเปนโครงการ  CCTV  
ภาคประชาชนซึ่งทานทั้งหลายก็เขาใจ  กลอง  CCTV  บานคุณหมอปุยก็เปนกลอง  
CCTV  ภาคประชาชนซึ่งผูเขาโครงการกับเราจะตองใหความรวมมือ MOU กับเรา  
สวน CCTV ที่ติดตามแยกตางๆจะตองใชจายเงินเยอะมากจึงเกิด CCTV 
ภาคประชาชนขึ้นมา  
ครั้งลาสุดผมไดประสานของบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใ
ชถนนนั่นคือพวกที่จัดประมูลปายทะเบียนรถเอาเงินไปประมาณปละ  10 – 20  
ลานบาท  ผมไปขอกลับคืนมาได  9  ลานบาทเศษเกือบ  10  ลานบาท  
เอามาเปลี่ยนบริเวณสี่แยกปาไม  1  จุด  สี่แยกประมวลไทรและแยกบานคลัง  3  
จุด ประมาณ  4,900,000  บาท  สวนอีก  4,900,000  บาท  เปนคาติดตั้ง  
CCTV  เพิ่มเติมขึ้นตามแยกในหัวเมืองชั้นกลางและที่ขอซอมจุดละ  30,000  
บาท  คือการขอเปลี่ยนกลองจุดแรก  ป  2559 – 2550  
ที่ตั้งไวเนื่องจากกลองชํารุด  ในเงิน  4,900,000  บาท  
ที่ไดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเราไมไดจัดซื้อจัดจาง  
เปนงานของสํานักงานขนสงผานสํานักงานจังหวัดและทางจังหวัดเปนคนจัดซื้อจัดจ
างแตเราไดประโยชนเพราะเขาตั้งในเขตเราและตอมาที่สํานักงานเทศกิจฯของเราแ
ละอีกจุดหนึ่งก็ขยายไปที่สถานีตํารวจเพราะฉะนั้น  2  
จุดที่ใชดูโทรทัศนวงจรปดเพื่อแกไขปญหาการจราจรอยูในงบ  4,900,000  บาท  
สวนงบซอมแซมที่ทานอาคม  สําราญเนตรพูดถึง คือ 
การซอมแซมเพราะตองดําเนินการซอมแซมในจุดที่มองไมเห็นและในชวงนี้เปนชวง
ที่เกิดเหตุการณไมสงบขึ้นในภาคใต  
ทานปลัดกระทรวงและทหารกําชับมาวาตองใหใชไดในทุกจุด  
ของเราชํารุดทั้งหมด  12  จุด  ใชงบประมาณจุดละ  30,000  บาท  
ในสวนที่ทานบอกวาจะติดตรงวัดใตโพธิ์ค้ําก็ตองใชโครงการ  CCTV  
ภาคประชาชน  ถาปนี้ไมไดตั้งปหนาก็จะตั้งใหใชบริการตรงนั้นเปนการรวมมือกัน 
และ CCTV  10  จุด  จํานวน  50,000  บาท  เปน  CCTV  
ประจําบานเปนจุดเล็กๆบานผมก็ติด  16  จุด  แตเปนรีเซฟเวอรภาครัฐ  CCTV 
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จะมีชองที่เสนอเปนรายการไดทั้งหมด  16  จุด  ถามีเงิน  4  จุดก็ติด  4  กลอง  
ถามีเงิน  8  จุดก็ติด  8  กลอง  
ทางฝายปองกันเขาอยากไดจึงของบประมาณมาอยากเรียนใหทราบวามันคนละปร
ะเภทกัน  สวนเรื่อง อปพร. ก็คงไปจํากัดไมไดเพราะมีกฎหมาย 
พรบ.กําหนดคุณสมบัติไวตางหาก เปนเรื่องที่ทางเจาหนาที่เขาอยากเพิ่มจํานวน 
อปพร.ขึ้นโดยการอบรม  
เราไมไดอบรมมาหลายปแลวปนี้จึงเปดการอบรมขึ้นนาจะมั่นใจไดวามีคุณภาพเพร
าะตอนนี้ อปพร.มีความเขมแข็งและมีศูนย 
อปพร.ที่เราตั้งไวที่สวนสาธารณะแกงดอนกลางและมีการเช็คยอด อปพร.  
ถามีการยายที่อยูจะตองถูกตัดขาดจากจํานวนของเทศบาล  
ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู  
ในสวนของรถเรืออันนี้เปนเหตุผลที่งานความปลอดภัยเขาขอมาวาในชุมชนทองถิ่น
ที่มีทางน้ําจะตองมีการเตรียมพรอมในการกูภัยทางเรือ  
ในเมื่อเขาขอเขามาผมคิดวาเรามีลําน้ําปาวและมีอุบัติเหตุคนจมน้ําเสียชีวิตแตเราไ
มมีเรือที่จะไปกูชีพกูภัยเราจึงจัดใหเขา  
อยางเชนสายดับเพลิงตองเรียนวาถาผูบริหารไมนําเสนอเขามาในที่ประชุมและเกิด
ในปนั้นเอาสายเกาไปดับเพลิงแลวสายเกาแตกไมสามารถดับเพลิงได  
และมีคนเสียชีวิต  
ซึ่งเหตุการณนี้เคยเกิดขึ้นแลวที่เทศบาลนครขนาดใหญที่มีชื่อเสียงของนายกฯ 
ถูกดากันทั้งเมือง  ผมแคเสนอเขามาถาทานจะตัดก็ไมเปนไร  
ถามีคนตายขึ้นมาก็จะตองบอกวาสภาเทศบาลตัดซึ่งมันก็ไมถูกแตผูบริหารก็เสนอม
าแลว  ในปหนึ่งก็  200,000  บาท  เชนเดียวกับการซื้อเรือในเมื่อเรามีลําน้ํา  
อางเก็บน้ํา  แกงดอนกลาง  ลําน้ําปาว  กุดน้ํากิน  
และคนเสียชีวิตเกี่ยวกับทางน้ําก็ตองปองกันเอาไวเพื่อความปลอดภัย  
ในสวนของรถกูชีพกูภัยตอนนี้เรารวมกับมูลนิธิ  
ตอไปในเขตเทศบาลเรารถกูชีพกูภัยของเราจะวิ่งไปทุกจุดที่มีอุบัติเหตุแจงมาเปนก
ารชวยมูลนิธิทํางานแตถาเปนนอกเขตเทศบาลเราไมไป  
สวนตัวมูลนิธิเองเขาจะแบงโซนกัน  
แยกถนนเปนสายและใหแตละมูลนิธิรับผิดชอบ  
ของเราจะไปทุกจุดทุกมูลนิธิเราจะไปทํางานรวมกับเขาทั้งหมด  
ตอนนี้ทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดมีการเตรียมฝกซอมและอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ตัวนี้ไปแลว  ตอไปอยูในขั้นดําเนินการ  
เขาจึงไดขออุปกรณขึ้นมาเพื่อดําเนินการในดานนี้  
สวนรายละเอียดตางๆนอกเหนือจากนี้ที่ทานทั้งหลายไดอภิปรายขออนุญาตใหทาง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูตอบคําถาม  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหน.พงษธร  โพธิแทนครับ 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ขอตอบคําถามเพิ่มเติมตอจากทานนายกเทศมนตรีครับ  
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การบริหารจัดการของสํานักปลัดเทศบาลมีดวยกันหลายฝายที่ทานถามมาเชน  
คาถายเอกสารที่ตั้งเพิ่มขึ้นตองเรียนชี้แจงวาตอนนี้ผมบริหารในสวนนี้อยู  3  ฝาย  
คือ  ฝายปกครอง (งานทะเบียน) , ฝายอํานวยการ (งานบุคคล) , ฝายบริหารทั่วไป 
(งานสภาเทศบาลและงานธุรการ) ซึ่งแตละฝายก็มีงานถายเอกสารเยอะมากครับ  
ตั้งตามความเหมาะสม  ในสวนคาจางเหมาบุคคลที่เพิ่มขึ้นจํานวน  240,000  
บาท  ในปงบประมาณ  2560  
ขอเรียนวาขณะนี้ไดมีการกอสรางอาคารขนาดใหญ  1  หลัง  และอาคารหองน้ํา  
5  หลังทีบ่ริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
ทานผูบริหารไดมอบหมายใหผมดูแลรับผิดชอบในการบํารุงและดูแลรักษาความสะ
อาดจึงจําเปนที่ตองตั้งงบประมาณคาจางเหมาบุคคลเพิ่มขึ้น  2  คน  
เพื่อไปดูแลรักษาความสะอาดอาคารทั้ง  6  หลังและรอบบริเวณ  
สวนคาซักฟอกที่เพิ่มขึ้นเปนการบริหารจัดการดูแลหองประชุมธรรมาภิบาล  
หองประชุมพวงพะยอมและหองประชุมสภาเทศบาลเกี่ยวกับผาปูโตะ  ผามาน  
เพื่อดสูะอาดและเหมาะสมอยูเปนประจําจึงจําเปนตองตั้งเพิ่มขึ้น  
คารับรองที่เพิ่มขึ้นเปนคารับรองการประชุมสภาเทศบาล  คณะกรรมการ  ฯลฯ  
ที่ทานถามวาใครจัดถึงตองไปรับรอง  
ขอตอบวาเทศบาลเปนคนจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ  
ตามระเบียบหนังสือสั่งการและประชุมองคกรรวมที่เราจัดประชุมเทศบาลตองรับร
อง  ตอไปเปนคาเดินทางไปราชการที่ผมรับผิดชอบตองเบิกจาย  ไดแก  
คณะผูบริหาร  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานและพนักงาน  ลูกจาง  ของสํานักปลัดเทศบาล  
รวมทั้งสิ้นประมาณ  66  คน  
บางคนก็ไปเขาโรงเรียนอบรมหลักสูตรตางๆจึงจําเปนตองตั้งเพิ่มขึ้น  
คาพวงมาลัยดอกไม  ตลอดทั้งปจะมีวันที่ระลึก  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันสงกรานตรดน้ําดําหัว  
วันพระนเรศวรมหาราชและวันสําคัญตางๆของเจาฟาเจาแผนดินทีเ่พิ่มมากขึ้นก็ปร
ะมาณ  30  งาน  และที่ทานถามวาคาจัดงานอื่นๆคืออะไร  
ขอตอบวาเราเอาไปซื้อพลุในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งงานวันพอ  
งานวันแม  และงานรัฐพิธีตางๆ  โครงการจัดงานวันเทศบาลทานไมไดติดใจ  
เราจะจัดงานเหมือนเดิมคือมีการทําบุญเลี้ยงพระ  
มีการอบรมและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่เพิ่มขึ้น  
เราจัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผานมาจัดที่หอประชุม  ธรรมาภิบาลเปนคาใชจายจริง  
โครงการ  MOU  มีการจัดพิธีลงนาม  MOU  และมีการสัมนา  
ในสวนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ปที่ผานมาเราตั้งไว  9,000,000  
บาท  
ราคาน้ํามันผันผวนตามสภาวะตลาดโลกเราก็ยังไมทราบวาอนาคตจะขึ้นหรือจะลง  
ผมจึงตั้งลดลง  1,000,000  บาท  เหลือ  8,000,000  บาท  
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน  
รายละเอียดอยูในเลมประมาณการที่แจกใหทุกทานแลว  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฝายปองกันฯ  จายจริงครับตามจํานวน  
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60,000  บาท 
โครงการจางเหมาบุคคลฝายปองกันฯที่เพิ่มขึ้นเพราะอัตรากําลังเราลดลงเพราะพนั
กงานจางที่ลาออกเราไมไดสรรหาตอเรายุบตําแหนงเพราะมาตรา  35  
จึงจําเปนตองจางเหมาบุคคลมาทดแทนเพื่อใหมีกําลังเพียงพอในการทํางาน  
เรื่องไฟกระพริบ  จํานวน  8  ตน  ยังไมเพียงพอเพราะจุดแยกอันตรายมีอีกเยอะ  
ผมซื้อมา  8  ตน  จะนําไปติดที่ถนนผังเมืองตัดกับถนนถีนานนท  
และถนนผังเมืองตัดกับบายพาสหัวคู  ซอยน้ําทิพยตัดกับอนรรฆนาค  ดอนสวรรค    
ตัดกับอนรรฆนาค ทาสินคาตัดกับอนรรฆนาคและสี่แยกชัยสุนทรชัยประดิษฐ  
โรงเรียนเทศบาล 4 ใหม  จํานวน  4  ตน  ซึ่งที่ผมทํามาทั้งหมด  16  ตน  
แตงบประมาณมีจํากัดจึงขอแค  8  ตน  
โครงการสายตรวจจักรยานที่เพิ่มขึ้นเพราะมีหนังสือสั่งการตัวใหมใหเบิกจายคาตอ
บแทน อปพร.  โดยเขาใหเบิกเปนคาเดินทางไปราชการและใหทํางานเกินกวา 12  
ชั่วโมง  จะไดคาตอบแทนวันละ 240 บาท  เราจึงตั้งเพิ่มขึ้น  
ผมไดตอบคําถามครบแลวหรือถายังไมครอบคลุมก็ขอใหทานซักถามเพิ่มเติมไดครับ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปสํานักการศึกษา  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  144  
งานระดับกอนวัยเรียนและระดับกอนประถมศึกษา  งบดําเนินการหมวดใชสอย  
เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางเลือก  Mini  English  Program  
อยากถามวาที่ผานมางบประมาณสวนนี้เราไมเคยตั้ง  แตป 2560  เราตั้งไว  
400,000  บาท  เงินสวนนี้เอาไปจัดทําหอง Mini EP หรือทําเกี่ยวกับอะไร  
ขอทราบรายละเอียดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอสอบถามหนา  133 – 137  เรื่องที่ดินและสิ่งกอสราง  
โครงการปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใตโพธิ์ค้ํา  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ  
ตามแบบแปลนของเทศบาล  จํานวน  1,000,000  บาท  
อยากสอบถามวาเมื่อเรายายอาคารมาเราไปขอใชโรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใตโพธิ์ค้ําเปนโรงเรียนผูสูงอายุหรืออยางไร  
มีคําตอบวาทานอนุญาตใหใชอยางไร  เราไปใชกี่วัน  อนุญาตใหเราใชหรือไม  
เพราะเห็นวาเราจะไดสถานที่ใหมแลวแตเรายังใชสถานที่เกาอยูมันจะขัดกันหรือไม  
หนา  154  ผมดูยอดงบเกาและใหมในป  2559  โครงการพอแมคนที่สอง  
จํานวน  300,000  บาท  ผมหาไมเจอ  ขอใหชี้แจงดวยวาเงินที่เราตั้งไว  จํานวน  
300,000  บาท  เมื่อปที่แลวปนี้ทําไมถึงไมเห็น  ขอ  1.11  
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โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่  12  ตั้งไว  
20,000  บาท  ไมมีในงบป  2559  แตปนี้เพิ่มใหม  โครงการนิเทศภายใน  
20,000  บาท  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนแบบบูรณาการ (ศพด. 1)  ตั้งไว  
100,000  บาท  เปนโครงการใหมหรือไม  ขอ  1.14  โครงการ  To Be 
Number One  ตั้งไว  30,000  บาท  เปนโครงการใหมหรือไม  ปที่แลวไมมี  
และโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  งบประมาณ  150,000  บาท  
เปนคาวัสดุอุปกรณและคาจางเหมาอื่นๆ 
ติดใจวาเรายังไมไดดําเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาล 5 
แตทําไมเราตองใชเงินในป  2560  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับสํานักการศึกษา  หนา  135  ขอ  7  
วัสดุเครื่องแตงกายเพื่อจายเปนคาซื้อชุดการแสดงสําหรับการเรียนการสอนในสังกั
ด  เราซื้อทุกปผมไมติดใจแตขอถามวาของเกาที่เคยซื้อเราไดเก็บไวหรือไม  
ที่ผานมา  10 – 20  ป  ถาเราเก็บไวคงเยอะจนไมมีที่เก็บ  
ยังอยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  จริงอยูวาเราตองมีการแสดงตลอดทุกป  
ทุกเดือน  แตไมใชวาใชแลวทิ้ง  มั่นใจวาเขาจะเก็บแตไดดูแลรักษาหรือไม  
และที่ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม 
ทานไดสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ  คือ  
โครงการตางๆไมเห็นวาทานจะเอาไปทําอะไร  โรงเรียนเทศบาล 4  
ทําเปนโรงเรียนผูสูงอายุไมขัดของแตไมวาจะทํากิจกรรมหรือกิจการใดก็แลวแต  
อยากทราบวาเงินที่ทานเอาไป  1,000,000  บาท  
เอาไปทําอะไรเพราะไมมีรายละเอียดและมาพิจารณาโดยเรงดวนในลักษณะแบบนี้  
จึงอยากทราบรายละเอียดและสังเกตวาการตั้งงบประมาณปนี้   
ตั้งไวรองรับโรงเรียนเทศบาล 5  หลายโครงการ  คือ  โรงเรียนเทศบาล  1  
โรงเรียนเทศบาล  3  โรงเรียนเทศบาล  4  
ตั้งงบประมาณคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนละ  20,000  บาท  
ก็ไดไป  โรงเรียนเทศบาล 5  ก็ไดคาเชื่อมตออินเตอรเน็ต  จํานวน  16,800  
บาท  ไดหมดทุกอยาง  เขาได  100,000  บาท  โรงเรียนเทศบาล 5  
ก็ไดเทากันตั้งไวรองรับหมด  
เพราะฉะนั้นปที่จะใชเงินงบประมาณนี้โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  
อาจยังไมเกิดและเงินตัวนี้อาจตกเปนเงินสะสมหรือทานจะโยกไปใชตัวไหน  
ถาจะพูดกันตรงๆวาไมไดใช  เมื่อปงบประมาณใหมก็ตั้งใหมขึ้นมา  
เราเอาเงินตัวนี้ไปทําอยางอื่นดีกวาหรือไม  
พอถึงปงบประมาณหนาเห็นเปนรูปเปนรางแลวคอยจัดตั้ง  หนา  142  ขอ  1.2  
คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ตั้งไว  524,800  บาท  
เพื่อจายใหกับนักเรียนที่ผูปกครองตอครัวเรือนมีเงินไมถึง 40,000  บาท/ป  
อัตราคนละ  500  บาท/ภาคเรียน  ไมเกิน  40  เปอรเซ็นตของจํานวนนักเรียน  
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ดังนี้  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์จํานวน  1,127  คน  40  
เปอรเซ็นต  เปนเงิน  45,800  บาท  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดใตโพธิ์ค้ําจํานวน  
185  คน  40  เปอรเซ็นต  เปนเงิน  74,000  บาท  
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ถาผมจําไมผิดนาจะมีนักเรียนประมาณ  1,100  
กวาคน  แตโรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ําชัดเจนวานักเรียนนาจะมไีมเกิน  185  คน  แลว  
40  เปอรเซ็นตมันคือ  40  เปอรเซ็นตของอะไร  ถาโรงเรียนเทศบาล 4  
วัดใตโพธิ์ค้ําจํานวน  185  คน  ถาคนละ  500  บาท  จะเปนเงิน  92,500  
บาท  แตในรางเทศบัญญัตินี้  จํานวน  185  คน  เปนเงิน  74,000  บาท  
โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวน  1,127  คน  40  เปอรเซ็นต  
เปนเงิน  45,800  บาท  ผมหารดูแลวหัวละ  400  บาท  โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดใตโพธิ์ค้ํา  จํานวน  185  คน  ถาหัวละ  400  บาท  จะเปนเงิน  74,000  
บาท  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวน  1,127  คน  ถาหัวละ  
400  บาท  จะเปนเงิน  450,800  บาท  แตเราเขียนชัดเจนวาอัตราคนละ  
500  บาท  หรือจะเปน  40  เปอรเซ็นตของ  185  คน  ก็นาจะประมาณ  74  
คน  คนละ  500  บาท  จะเปนเงิน  37,000  บาท  นี่คือตัวอยางที่ผมสุมดู  
ยังมีอีกหลายอยางที่คิดเปนหัวไมวาจะเปนคาอาหารกลางวัน  ฯลฯ  
คิดไมลงตัวขอความกระจางดวย  หนา  144  ขอ  1.4  
เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
การเขียนโครงการไมบอกจํานวนเด็กของโรงเรียนที่ทานมีทําใหผูดูโครงการไมสะดว
ก  เชน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1  จํานวน  226,100  
บาท  ถึงจะเปนเงินอุดหนุนก็ตามแตดวยความเปนหวงจะไมถูกตองหรือไมลงตัว  
ถาคนละ  1,700 บาท/ป  เงินจํานวน  226,100  บาท หาร  1,700  บาท  
สรุปแลวศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีนักเรียนจํานวน  133  คน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 
จํานวน  83,300  บาท  ถาหัวละ  1,700  บาท/ป  จะมีนักเรียนจํานวน  49  
คน  ใชหรือไม  ถาผมลงไปดูศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวมันไมตรงจะทําอยางไร  
ตรงนี้ผมเปนหวง  ขอ  1.5  โครงการจัดการศึกษาทางเลือก  Mini  English  
Program  ตั้งงบประมาณไว  400,000  บาท  ยังไมทราบวาทําอะไร  อยางไร  
สําหรับนักเรียนอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สังกัดเทศบาลไดแกเงินรายไดเปนโครงการที่ทานผอ.สํานักการศึกษาเคยบอกไวหรื
อไม  ถาใชสนับสนุนครับ  หนา  184  เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน  
พุทธสมาคม  50,000  บาท  ภูไท  50,000  บาท         ยุวพุทธิกสมาคม  
50,000  บาท  
ทุกปผมตองพูดวายินดีที่จะใหแตตองขอดูโครงการหรือกิจกรรมของปที่แลววาเขาเ
อาเงินที่เราใหไปทําอะไร  แตไมผิดหวังสํานักการศึกษาจัดหามาใหผมดูทุกป  
รูทั้งรูวาการสรางหลักฐานขึ้นมาทําไดหมดแตก็ดีกวาเราไมตรวจสอบ  หนา  186  
โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนเพื่อจายเปนคาใชจายการ
อบรมทักษะกีฬาพื้นฐานของเยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  ตั้งไว  
200,000  บาท  
ที่ผมเนนและแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนจะไปซ้ํากับการแขงขันกีฬาโกหนู  
ทานตองแยกใหฟงวาเงินจํานวนนี้เอาไปทําอะไรเพราะการแขงขันกีฬาโกหนูจัดเพื่
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อเยาวชนและประชาชน  นาจะใชคําวาและแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชน  ตั้งไว  
200,000  บาท และแยกโครงการโกหนูออกมา  กิจกรรมโกหนู  ตั้งไว  60,000  
บาท  เปนกิจกรรมที่ดีไดรับความสนใจจากชุมชน  อยากใหพิจารณาโครงการที่  
1.4  ในสวนโครงการอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานดีแลวแตคําวา  
และแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  
ทําใหผมคิดวาในการแขงขันกีฬานาจะอยูตรงนี้  ทานจะรวมกันตรงนี้  260,000  
บาท  
ไมตองแยกกิจกรรมโกหนูและใหทานเอาเงินตรงนี้มาใชหรือปนี้ไมจัดการแขงขันโก
หนูจะแขงขันโกใหญก็หยิบเอาเงินตรงนี้มานาจะพลิกแพลงได  
โครงการสงเสริมการเตนแอโรบิคสนามกีฬากลางฯ  ดูแลวมีบางไมมีบาง  
ไมใชวาจะตัด  
แตจะหาวิธีใดใหประชาชนหรือคนที่รับผิดชอบเงินชักชวนใหคนรวมมือกันออกมาเ
ตน  ใหเห็นประโยชนและคุณคา  
ผมวาเราตั้งงบประมาณแลวก็ควรจะมีการติดตามดูแลในสวนนี้  
สําหรับสํานักการศึกษาผมติดใจแคนี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในสวนของสํานักการศึกษา  หนา  133  ขอ  1.4   คาจางลูกจางชั่วคราว  
งบประมาณ  3,314,400  บาท  ในจํานวนนี้มีคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  7  
คน  จํานวน  700,000  กวาบาท  คาจางพนักงานจางทั่วไป  20  คน  จํานวน  
คนละ  10,000  บาท  รวมเปนเงิน  2,400,000  บาท  
เขาใจวาเปนพนักงานจางที่จางอยูประจําทุกปอยูแลว  
ถาผมเขาใจผิดอยางไรชวยกรุณาตอบคําถามดวยครับ  หนา  134  
หมวดคาใชสอยรายจายใหไดมาซึ่งบริการ  ขอ  1.4  เพื่อจายเปนคาจางเหมา  
50,000  บาท  
และเพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดหาครูและบุคลากรส
นับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา  14  คน  คนละ  10,000  บาท  
เปนเงิน  1,680,000  บาท  
อยากใหผูบริหารไดตอบวาจํานวนที่จางเหมาบริการทั้ง 14  คน  
สังกัดเทศบาลโรงเรียนไหนบาง  หนา  138  เงินคาจางลูกจางชั่วคราว  จํานวน  
1,995,360  บาท  เปนการจางบุคลากรสนับสนุนการสอนจํานวน  7  คน  
พนักงานจางทั่วไป  1  คน  ผูดูแลเด็กตามภารกิจ  3  คน  ผูดูแลเด็กทั่วไป  3  
คน  อยากขอคําอธิบายวาประจําอยูที่ใด  มีการจางหรือยัง  
หรือมีการตั้งเปนงบประมาณไว  หนา  136  หมวดคาสาธารณูปโภค  
คาน้ําประปาปนี้ตั้งไว  755,200  บาท  คาไฟฟาสนามกีฬา  ตั้งไว  832,000  
บาท  อยากทราบวาการจัดตั้งมีความเหมาะสมหรือเพียงพออยางไร  หนา  187  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  โครงการที่  1  
โครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาเพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมรั
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กษาภายในสนามกีฬากลางตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
ตัวนี้ทานจายจากเงินอุดหนุนทางการศึกษา  ผมอยากสอบถามวา  1.  
โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาจะทําอะไรบาง  
จะซอมแซมสนามกีฬาหรือภายในตัวอาคารหรือสนามฟุตบอล  2.  
ที่เคยมีการดําเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลแลวปจจุบันไมทราบวาใชไดหรือไม  
เปนโครงการที่จะเอามาปรับปรุงตรงนี้อีกหรือไม  
ขอสอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารในสวนของสํานักการศึกษา  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานสักนิดหนึ่ง  

จากที่ทานสมาชิกสอบถามลวนแตเปนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  
ในสวนที่เขียนวาตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปทางการศึกษาสวนนี้เปนเงินที่กรมสงเ
สริมฯเขาจัดให  เราตั้งรับเทานั้นเขาจะเปนผูกําหนด  เชน  สนามกีฬา  
ทองถิ่นไหนที่มีสนามกีฬาอยูในความดูแลของทองถิ่นนั้นทางกรมสงเสริมฯเขาก็จะ
จัดมาให  เงินที่ทานพูดทัง้หมด  
ขอใหทานดูตอนทายวาหากเปนเงินอุดหนุนทั่วไปทางการศึกษาจํานวน  100  
กวาลานบาท  เปนเงินที่ตั้งรับไวไมใชเงินรายไดของเรา  
เงินลูกจางชั่วคราวก็คือเงินที่เราไปขอจากกรมสงเสริมฯ  
เมื่อกรมสงเสริมฯอนุมัติใหมีลูกจางชั่วคราวเขาก็ตองกินเงินเดือนกรมสงเสริมฯ 
ฝากไวกอนตอบคําถามใหทานดูตอนทายดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  

เมื่อสักครูที่ผมอภิปรายเปนการตั้งจายจากรายไดและตั้งจายจากเงินอุดหนุนทางกา
รศึกษา  ที่ผมติดใจคือเรื่องสนามกีฬา  
การปรับปรุงสนามกีฬาผมอยากทราบวาที่ตั้งรับไวทางเทศบาลพอจะบอกไดหรือไม  
ทางผูบริหารไดเตรียมรองรับในสวนไหนบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรื่องนั้นเตรียมตอบคําถามแลวครับ  
เพียงแตอธิบายใหฟงวาเงินอุดหนุนทั่วไปทางการศึกษาเปนเงินที่ถายโอนจากกรมฯ  
สวนเราจะเอาไปทําอะไรจะตอบคําถามแนนอนครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขาใจครับ  แตผมของใจวาถากรมฯใหมาเราจะเอาเงินไปทําอะไร  
ผูบริหารไดเตรียมรองรับในสวนไหนบาง  จะซ้ํากับโครงการที่เคยทํามาแลวหรือไม  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเพิ่มเติมสัก  2  
ประเด็น  ประเด็นที่  1  ขอเพิ่มเติมจากทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
ขออนุญาตเอยนาม  เรื่อง  โครงการพอแมคนที่สองหายไปเลยในปนี ้ 
อยากเรียนสอบถามทานประธานวาปการศึกษา  2560  
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เราจะไมจายเงินพอแมคนที่สองหรืออยางไร  ประเด็นที่  2  หนา  188  
โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  
ผมดูในแผนงบประมาณแลวทุกปไมมีการตั้งงบประมาณไวแตปนี้ตั้งขึ้น  
ในทุกๆปก็เห็นจัดตั้งขึ้นในเรื่องการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเกือบทุกโรงเรียน  
อยากทราบวาทุกปที่ผานมาใชงบประมาณจากที่ไหน  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อทานสมาชิกไดซักถามเกี่ยวกับสํานักการศึกษาพอสมควรแลว  
ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตอบคําถามครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ในสวนของโครงการจัดการศึกษาทางเลือก  Mini  English  Program  
เปนโครงการใหมที่เราอยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษใหกับโ
รงเรียนเทศบาล  
ทางคุณครูเองก็มีความตั้งใจที่อยากใหทําโครงการนี้ทุกโรงเรียนเพื่อรองรับอาเซียนเ
ขาจึงเสนอขึ้นมา  
การเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ดีผมจึงส
นับสนุนและจัดงบประมาณให  
สวนเรื่องโรงเรียนผูสูงอายุตอนนี้ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
หนาที่ของทองถิ่นจะตองจัดใหมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ  
และโรงเรียนเทศบาล 4  เราจะยายไปอยูที่แหงใหม  
อาคารเกาทางคณะผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ  ขออนุญาตเอยนาม  
ทานอาจารยลําไยและคณะผูบริหาร  
ไดไปขออนุญาตจากทางเจาอาวาสและไดมีหนังสือมาหาผมวา  
ตอนนี้ทางเจาอาวาสไดอนุญาตใหโรงเรียนผูสูงอายุไปใชอาคารเกาของโรงเรียนเทศ
บาล 4  เมื่อมีหนังสือมาเรียบรอย  ทางโรงเรียนผูสูงอายุก็อยากเขาไปใช  
เมื่อเขาไปใชการที่เปนโรงเรียนสําหรับเด็กและสําหรับผูใหญ  
หองน้ําและลักษณะประตูแตกตางกันเขาอยากไดหองประชุมจึงไดปรับเปลี่ยนโรงอ
าหารใหเปนหองประชุม  รายละเอียดปรากฏอยูในเอกสารเลมนี้ 
ในสวนของโรงเรียนผูสูงอายุจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูพิการเขาไปดวยเพื่อเปนการรองรั
บการดูแลผูสูงอายุและผูพิการ  
โครงการพอแมคนที่สองไดรับคําแนะนําจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินวาใหไปเอา
เงินจากกรมฯ เพราะทางกรมฯเขาตั้งเงินอุดหนุนอยูแลวถึงออกมาเปนรายหัว  
จึงไมสามารถจัดตั้งโครงการพอแมคนที่สองในปนี้ได  โครงการ  To Be Number 
One  เปนนโยบายของทางราชการที่อยากใหทุกโรงเรียนมีโครงการนี้  
เปนโครงการของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯซึ่งเผยแพรใหม ี 
เราจึงบอกทางโรงเรียนเทศบาล 2 
วาถาพอที่จะเพิ่มเติมสงเสริมไดก็ใหจัดโครงการนี้เพื่อจะไดเขารวมโครงการ  To  
Be Number One  ของจังหวัด  
สวนเรื่องเครื่องแตงกายทางผูอํานวยการโรงเรียนจะไดอธิบายใหฟง  
การตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เราตั้งงบประมาณไวในป  2560  
หากใชเงินงบประมาณไดสิ่งแรกที่เราจะใช  คือ  ทําโครงการเทถนน  
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รองระบายน้ํา  และทํารั้วโรงเรียนเทศบาล 5  
เมื่อทําเสร็จเรียบรอยและมีความพรอมเราก็จะยายไป  
ถาเรายายเขาไปในระหวางป  2560  
เราจะไมมีเงินสนับสนุนหรือเงินพัฒนาดําเนินโครงการในโรงเรียนเทศบาล 5  
ใหเกิดความสมบูรณจึงไดตั้งเขาไปในป  2560  ซึ่งมี  12  เดือน  
ทานผูมีเกียรติจะตองใหเวลากับทางโรงเรียนไดดําเนินการ  
ถาหากไมมีก็เหมือนกับตั้งโรงเรียนขึ้นมา  2  
แหงและทานก็จะมาตําหนิวาไมสงางาม  ไมเหมาะสม  ถนนยังไมเสร็จ  
นั่นก็คือเรายังไมไดตั้งงบประมาณเอาไว  
จึงขอตั้งงบประมาณไวเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเพื่อที่จะบริหารจัดการใหโรงเรียนได
ดําเนินการตอไป  
เงินสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่นสวนใหญที่ผมเห็นและพวกเราไดพูดกันคือเงิน
อุดหนุนทางดานการศึกษา  อยากใหเขาใจวาเปนเงินที่กรมฯเขาจัดมาใหเราบริหาร  
เชน เงิน 9 แสนกวาบาท  
ทุกปเขาจัดมาใหแลวทางเจาหนาที่ที่ดูแลเขาตองมาซอมแซมสนามกีฬา  
เขาอยากดําเนินการซอมแซมหองน้ําก็ตองรอสํานักการชางทําการออกแบบงบประ
มาณ   
แตงานของสํานักการชางเยอะมากจึงบอกวาถาอยางนั้นในการปรับปรุงไฟฟา  
ปรับปรุงสนามเทนนิสก็ใหใชเงินตัวนี้  ในป  2559  เงิน  950,000  บาท  
ก็ไดนําไปปรับปรุงไฟทั้งหมดในสนามกีฬาและปรับปรุงสนามเทนนิสดวย  
ปหนาคงจะพิจารณาวาหองน้ําพอที่จะปรับปรุงไดหรือไมในเงินที่เหลือ  เงิน  
950,000  บาท  คงจะไดไมหมดอาจไดเพียงบางอยางเทานั้น  
เปนการปรับปรุงและซอมแซมในสวนของสนามกีฬา  จะทําใหมไมได  
ถาอยากจะปรับปรุงสนามฟุตซอลก็ทําใหมไมไดตองซอมแซมเทานั้น  
เงินลูกจางชั่วคราวเปนเงินอุดหนุนที่เราขอจากกรมฯ  
คาน้ําประปาก็เปนเงินอุดหนุนเชนเดียวกัน  
เปนคาใชจายในการรดน้ําสวนใหญก็ไมพอจะตองใชระบบน้ําบาดาลเพื่อเปนการปร
ะหยัดคาน้ําประปา  
เงินที่อุดหนุนมาสวนใหญแลวไมพอในการใชจายแตเราตองทําเพราะเขาใหมาแคนั้
น  
ในสวนอื่นขออนุญาตทานประธานสภาใหทางผูอํานวยการสํานักการศึกษาและผูบริ
หารโรงเรียนที่เกี่ยวของชี้แจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.จิตตา  เสาวกุลครับ 
นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขออนุญาตชี้แจงตามที่ทานสมาชิกไดเรียนถาม  
เรื่องโครงการพอแมคนที่สองอยางที่ทานนายกฯไดกลาวไว  
เราไดรับการอุดหนุนจากกรมฯและเราตองหักผลักสงตามระเบียบรายไดสถานศึกษ
า พ.ศ. 2551  ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.  2556  
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เราตองหักผลักสงใหโรงเรียนไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  
ตามระเบียบของสถานศึกษาซึ่งเราไมสามารถที่จะตั้งเงินเพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียน
ได  
เงินของรายไดทั้งหมดก็ใหใชเงินปจจัยพื้นฐานซึ่งจะไดรับเฉพาะโรงเรียนระดับประ
ถมและระดับมัธยม  เชน  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  
คิดตามอัตราสวนนักเรียน  40  เปอรเซ็นต  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดใตโพธิ์ค้ํา  
คิดตามอัตราสวนนักเรียน  40  เปอรเซ็นต  และโรงเรียนเทศบาล 2  มัธยม  
คิดตามอัตราสวนนักเรียน  40  เปอรเซ็นต  เชนเดียวกัน  
เปนรายไดปจจัยพื้นฐานเด็กยากจนซึ่งในแตละปเราตองมีการสํารวจ  
ตั้งกรรมการคัดเลือกนําเสนอและสงไปกรมฯและลงในระบบ  
การจดัการเรื่องนักเรียนทางกรมฯและสํานักการศึกษาเขตพื้นที่หรืออื่นๆทั่วประเท
ศตอนนี้เรามีระบบ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีระบบสื่อสารที่บรรจุขอมูลเด็กอยูในระบบ  CCIS  ขึ้นเลข  
13  หลัก  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใน  SIS  ซึ่งจะตองลงเลข  13  
หลักเชนเดียวกัน  เพราะฉะนั้นแตละโรงเรียนทั่วประเทศตองไมซ้ํากัน  
ถามีรายชื่อเด็กซ้ํากันจะมีสีแดงขึ้น  
ทางกรมฯหรือผูที่เกี่ยวของก็จะแจงใหเราทราบวาเด็กอยูที่ไหน  
นี่คือสิ่งที่พัฒนาในระบบการจัดการศึกษาของเราในปจจุบัน  
เรื่องพอแมคนที่สองเราแกปญหาโดยการใหเงินปจจัยพื้นฐาน  
ในสวนเงินรายหัวหรือเงินตางๆกรมฯก็จัดสรรตามระเบียบและแจงใหเราตั้งในหนัง
สือสั่งการ  
เงินพวกนี้เราไมไดดําเนินการเองตองหักผลักสงตามระเบียบรายไดสถานศึกษาใหผู
บริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป 
ตามแผนงบประมาณและตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
โดยมีคณะกรรมการการศึกษาเห็นชอบในการดําเนินการ  
ทุกสิ่งอยางที่เปนเงินอุดหนุนทั่วไปจะหักผลักสงโดยเฉพาะในหมวดคาใชสอยทั้งหม
ด  ถาเราไมตั้งรับเราก็เสียสิทธิไมวาจะเปนเงินเดือนครู  คาจาง  คาตอบแทน  
เราจึงตองตั้งรับไว  
ในสวนเงินคาบุคลากรและเงินอื่นๆที่ทานไดพูดไวมันเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ตามระเบียบรายไดสถานศึกษา  
เปนหนังสือสั่งการที่เราตองทําเพราะงบประมาณเมื่อผานแลวเราตองสงงบประมา
ณตัวนี้ไปยังกรมฯเพื่อใหเขาจัดสรรตามนี้  โดยมีการตรวจสอบในระบบ  SIS , 
CCIS  เรื่องวัสดุการแสดงตางๆที่ซื้อทุกปไดมีการเก็บรักษาหรือไม  ขอตอบวา  
ทางสํานักการศึกษามีโกดังเก็บทั้งที่เทศบาลและสนามกีฬา  
แตทุกสิ่งทุกอยางมีการใชบอยครั้งจึงตองมีการเสื่อมสูญไป  
มีการตั้งคณะกรรมการแทงจําหนายและจัดซื้อใหมอยางถูกตองตามระเบียบ  
บางครั้งก็สูญหายแตเรามีทะเบียนคุมเฉพาะของสํานักการศึกษา  
เรื่องการตั้งโรงเรียนเทศบาล 5  
เราตั้งรับไวหลายโครงการมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเรามีแผนพัฒนาการศึกษาเ
ปนแผนยุทธศาสตร  3  
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ปของสํานักการศึกษาซึ่งเปนนโยบายที่สอดคลองกับเทศบาล  
กรมสงเสริมฯและกระทรวงมหาดไทย  
การตั้งโรงเรียนที่เราขอความเห็นชอบในวันนี้เราจึงตองตั้งแผนรองรับไวเพื่อเปดใน
ปการศึกษา  2560  ในวันที่  16  พฤษภาคม  2560  
เมื่อเราขอความเห็นชอบในสภาแลว  ตอนนี้ขอเรียนวาโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือ (สาขาดงปอ)  ไดจัดการศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
มีเด็กจากชุมชนดงปอและชุมชนใกลเคียงไดใหความจํานงขอเขาตรงนี้  
เราจึงไดอาศัยโรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือซึ่งมีความแออัด  
ถาเราแบงใหเปนสาขาจะเปนปญหาเรื่องการบริหารจัดการแตถาเรามีการรองรับโด
ยการตั้งโรงเรียนเราก็สามารถขอรับงบประมาณ  ผูบริหารโรงเรียน  อัตรากําลังครู  
วัสดุอุปกรณและเงินรายหัวตางๆ  ซึ่งในป  2560 
มีเด็กที่จะเขาเรียนโรงเรียนเทศบาล  5  จากศูนยพัฒนาเด็กเลก็ดงปอแลวจํานวน  
49  คน  และไมทราบวาเมื่อตั้งโรงเรียนแลวจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม  
ครูของโรงเรียนเทศบาล 3  เองก็แจงความจํานงที่จะไปสอนโรงเรียนเทศบาล 5  
เชนเดียวกัน  เมื่อเรามีแผนตั้งโรงเรียนและสงเรื่องไปกรมฯ  
เขาเห็นเราทําทุกอยางตามขั้นตอนเขาก็จะจัดสรรเงินมาใหเราในโรงเรียนเทศบาล 
5  ถาโรงเรียนเทศบาล 1 – 4  ไดอะไรเราก็จะไดเทานั้น  ถาเราไมตั้งรับเราก็ไมได  
การดําเนินการนี้ฝายสํานักการศึกษาผูรับผิดชอบก็จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให
กรมฯไดจัดสรรใหเชนเดียวกับโรงเรียนอื่น  
เรื่องเงินรายหัวตองหักผลักสงตามระเบียบรายไดสถานศึกษา  
เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางเลือก  Mini  English  Program  
ปจจุบันนี้จะเห็นวาการศึกษาของเราตองมองใหกวางไกลจึงไดนําเสนอฝายบริหารว
าถาเราจัดโรงเรียนทางเลือกใหกับสังกัดของเราสักแหงหนึ่งโดยเริ่มที่อนุบาล 
คัดเลือกครูที่มีความใสใจและมีทักษะมาพัฒนาเด็กอยางรอบดานอยางจริงจัง  
โดยเนนทักษะทางดานภาษาเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเทาเทียมกับที่อื่น  เรื่องโครงการ  
To Be Number One  
เปนหนังสือสั่งการใหดําเนินการซึ่งโรงเรียนมัธยมในสังกัดเราจําเปนตองมี  
เรื่องเงินอุดหนุน  หนา  184  เราไดมีสวนรวมในการดําเนินการ  เชน  
สมาคมภูไทมีการจัดใหเห็นวามีความสําคัญในทองถิ่นเราเพราะมีการติดตามประเมิ
นผล  ทั้ง  2  โครงการเราไดมีสวนรวมไมไดใหเปลาและเจตจํานงของผูขอ  
เขาไดทําโครงการมาเปนประโยชนกับทองถิ่นเราจริงๆ  
เรื่องการอบรมแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน  
เปนโครงการหนึ่งที่สํานักการศึกษาเสนอเพราะเปนเรื่องที่ตองมองเห็นเยาวชนและ
ประชาชน  โครงการ   โกหนูก็เชนเดียวกันที่เกี่ยวกับเยาวชนและประชาชน  
ถาเราทํารวมกันมากจะทําใหเกิดประโยชนกับเด็กกลุมนอย  
เราจึงแยกออกมาเพื่อใหเกิดความชัดเจน  
เรื่องกิจกรรมแอโรบิคเปนการดําเนินการตามโครงการ  
ตองขอนอมรับตรงนี้และจะกําชับใหเกิดความสม่ําเสมอเพราะถือเปนประโยชนกับ
ชุมชน  เรื่องลูกจางชั่วคราวเงินสวนหนึ่งทางกรมฯเปนคนจาง  
จะมีการจางตามภารกิจและจางทั่วไปซึ่งมาจากกรมฯเปนคนให  
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การจางครูนั้นจางจากความตองการของโรงเรียน  
เราจะมีการประชุมผูบริหารโรงเรียนและประชุมกลุมวิชาการเทศบาล  
มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรวาโรงเรียนแตละโรงขาดบุคลากรดานใดบาง  
ผูบริหารโรงเรียนก็จะเสนอมา  
เราก็ตองดูความจําเปนซึ่งแตละความตองการเปนปญหาที่แตละโรงเรียนขอมาเราก็
จะจัดสรรใหซึ่งเปนครูที่มีอยูจริง ตั้งแตป  2557 – 2558  เชน  ป  2559  
ขาดครูวิชาพละศึกษาหรือครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลเราก็เสริมเขาไป  
ทั้งหมดคือผูที่อยูในโรงเรียนทั้งนั้นโดยมีหลักฐานคือความตองการขอโรงเรียนเขาม
าและมีมติที่ประชุมรองรับ  
เรื่องการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องใหมที่กรมฯใหดําเนินการ  
สํานักการศึกษาตองมีโครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและมีแหลงเรียนรู
ที่ชัดเจนในชุมชน  
ซึ่งเปนเรื่องที่ทางสํานักการศึกษาตองดําเนินโครงการใหเกิดแหลงเรียนรูที่ชัดเจน  
สามารถใหโรงเรียนอื่น  หนวยงานอื่นหรือทองถิ่นอื่นมาเรียนรูได  
ตองทําตอเนื่องตามตัวชี้วัดดานวัฒนธรรมซึ่งในทองถิ่นหรือเทศบาลเรายังไมมีแหล
งเรียนรูที่ชัดเจนและตอนนี้ไดมองเห็นวาเรานาจะเชื่อมโยงกับจังหวัดเพราะเรามีแห
ลงเรียนรูตางๆแตในชุมชนยังไมเห็นชัดเจน  
จึงตองรีบดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของทองถิ่น  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเรียนถามเพิ่มเติมเรื่องเงินโครงการพอแมคนที่สองที่บอกวาเปนเงินอุดหนุนกรม
สงเสริมฯจัดให  อยากเรียนถามวาสัดสวนที่เขาใหเทากับเทศบาลเราหรือไม  
ตามที่เทศบาลเราใหรูสึกวาเปนที่พอใจกับผูปกครอง  แตที่ไดจากกรมฯ  40  
เปอรเซ็นตถาเทียบสัดสวนแลวมันไดเทากันกับเทศบาลหรือไม  
และในเรื่องของโรงเรียนผูสูงอายุ  ทางวัดไดเรียนใหผมทราบในฐานะที่ผมใกลชิด  
แตไมไดเปนกรรมการวัด  การตั้งกรรมการวัดเปนอํานาจของเจาอาวาส  
ทานจะตั้งหรือไมตั้งก็ไดแตตองมีไวยาวัจกร  ทานรองเจาคณะจังหวัด  
วัดใตโพธิ์ค้ําก็เรียนวาเห็นโครงการที่ผมนําเรียนตรงนี้ผมจึงปรึกษาทานวาทางเทศบ
าลจะมาปรับปรุงอาคารเรียนผูสูงอายุใหทั้งหลัง  ทานก็บอกวาดีมาก  
ขอขอบคุณมายังเทศบาล  แตการใชทานเรียนใหผมทราบวาชั้นที่  1  
ใหใชเปนบางหอง  สวนชั้นที่  2  เปนหองคอมพิวเตอรก็ใหใชตามที่ทางวัดกําหนด  
ผมจึงบอกวาไมเปนไร  ทานอยากใชก็ใชอยางเชนโรงอาหารทานก็ปรับปรุง  
เปนเรื่องที่ดีแตการใชก็ไดเรียนถามอุบาสก  อุบาสิกาที่ไปวัดเขาก็ยินดี  
การใชงานอาคารโรงเรียนผูสูงอายุจะเลี่ยงใหถาทางวัดมีงานที่ตรงกัน  
เปนขอตกลงระหวางวัดกับโรงเรียนผูสูงอายุใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของทางวัด  
สวนเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นผมเห็นหลายๆโรงเรียนทําอยูแตไมตอเนื่องไมมีการสาน
ตอ  ถาเราทําดีๆจะเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง  
แทนที่จะเอาเวลาวางไปใชประโยชนในดานอื่นก็มาชวยกันพัฒนาบานเกิดของตนเ
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อง  
ถาเด็กมีความรักความกตัญูในสิ่งที่เขาไดรับโดยเฉพาะมีความกตัญูตอผูมีพระคุ
ณเด็กจะเกิดความรับผิดชอบ  
ผมอยากใหทําตอเนื่องไมใชเอาวิทยากรมาอบรมแลวก็หยุด  
พอปหนาก็ของบมาทําใหมมันไมตอเนื่องเด็กจะขาดจิตสํานึกในหลายๆอยาง  
ขอขอบพระคุณที่ทานใหรายละเอียดและหลายๆเรื่องก็จะสงวนเปนคําแปรญัตติใน
ขั้นแปรญัตติตอไป  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ในสวนโครงการพอแมคนที่สองเราใหปละ  1  ครั้ง  

แตเงินที่ทางกรมสงเสริมฯจัดมาแตละเทอม  เทอมละ  1  ครั้ง  
ถึงแมจะเปนจํานวน  40  เปอรเซ็นตแตก็จะไดมากกวา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  158  
ขอ  2  
คาไฟฟาเพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของระบบกําจัดขยะมูลฝอยอาคารผลิตปุยหมั
ก  โรงฆาสัตว  จํานวน  500,000  บาท  
ผมไมติดใจในตัวเลขแตติดใจวาอาคารผลิตปุยหมักของเรายังขับเคลื่อนอยูหรือไม  
และคาไฟฟาเฉพาะอาคารผลิตปุยหมักทางสํานักการสาธารณสุขฯจะประมาณการไ
ดหรือไมวาประมาณเดือนละเทาไหร  
ในสวนของโรงฆาสัตวการกําจัดขยะมูลฝอยก็คงใชการอยู  หนา  161  
โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตวเพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุวิทยาศ
าสตรหรือการแพทย  เวชภัณฑ  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  วัคซีนรวม  
ยาคุมกําเนิด  จํานวน  250,000  บาท  
รวมทั้งคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลา  
สรุปแลวเงินตัวนี้จะไมคงที่เพราะเราไมรูวาจะมีพนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ในปนี้กี่ครั้ง  แตละครั้งจํานวนเทาไหร  เพราะฉะนั้นคาใชจายในการซื้อเวชภัณฑ  
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
ทานก็นาจะตั้งไวเปนสวนหนึ่งเพราะการออกปฏิบัติงานนอกเวลามันไมแนนอน  
แตการซื้อเวชภัณฑ  ซื้อยาตางๆมันชัดเจน  
คาตอบแทนเจาหนาที่ก็อยากใหจายจริงดวย  ขอ  2.2.1  
กิจกรรมคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อยูในเงินจํานวน  250,000  
บาท  ขอ  2.2.2  กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
อยูในเงินจํานวน  250,000  บาท  
ผมจึงไมทราบวาในแตละกิจกรรมจะใชเงินจํานวนเทาไหร  เพราะทานรวมทั้ง  3  
อยาง  เขาเปนเงินจํานวน  250,000  บาท  ดูแลวไมคอยละเอียด  หนา  163  
ขอ  2  คาซื้อเครื่องช็อต สุกรพรอมคีมช็อต  จํานวน  150,000  บาท  
คาซื้อสายสะพายสแตนเลส      ยกระดับสําหรับสวนแทงคอระบบราวแขวน 
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650,000 บาท  และหนา  162  ขอ  1  คาซื้อเครื่องปนสุกรแบบแยกสวน 
3,700,000 บาท  รวมทั้ง  3  โครงการเปนโครงการที่เกี่ยวกับสุกรอยางเดียว  
จํานวน  4,500,000  บาท  สรุปแลวเปนโครงการใหญแตมาแยกออกใหเล็กลง  
โรงฆาสัตวของเราจะยกระดับทําใหมองเห็นภาพ  เคยเขาไปเมื่อ  2 – 3  ปที่แลว 
ไมรูวาใชระบบตีหัวหรือแทงคอ  แตเงิน  3,700,000  บาท  
สําหรับเครื่องปนสุกรแบบแยกสวนผมนึกภาพไมออก  
ถาเครื่องชุดนี้มาลงก็ตองเปนเรื่องใหญเพราะมีราคาสูง  
จะตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถและมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบพวกนี้ม
าดูแล  ตองตั้งงบประมาณไวจางหรือสงพนักงานของเราไปอบรม  
ผมคิดวาพนักงานโรงฆาสัตวของเราตอนนี้คงใชงานไมเปน  
การจัดตั้งหรือจัดจางใหเขามาดูแลก็ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น  
มีคาบํารุงรักษาและคาใชจายอื่นๆตามมา  
และโรงฆาสัตวของเราทุกวันนี้ไมทราบวาคาสุกรตกเดือนละเทาไหร  
มีความจําเปนหรือไมในการเอาเงินจํานวน  4,500,000  บาท  มาลงทุนตรงนี ้ 
แตถาไดมาฟรีก็เปนเรื่องที่ดีครับ  ยอดเงินสูง  ยังไมรวมคาบํารุงรักษา  
คาใชจายตางๆ  คาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น  
คาจางเจาหนาที่เขามาดูแลเฉพาะทางพิเศษปหนึ่งๆไมรูวาเทาไหร  
ไมไดหยุดแคเงินจํานวน  4,500,000  บาท  
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวา  
ถาอางความจําเปนผมก็เห็นวามีความจําเปนใครๆก็อยากไดแตดูยอดเงินแลวสําหรั
บผมมันสูง  หนา  172  โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  เปนโครงการที่ติดตั้งทุกป  
อยากถามวาปนี้เราจะเอาไปติดที่ไหน  ติดตั้งจุดเกาหรือจุดใหม  
ถาจุดเกาอายุการใชงานถังดักไขมันจะตองเปลี่ยนทุกปหรือ  3  ป 
หรือชํารุดแลวถึงเปลี่ยน  โครงการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดิน  
เคยไปศึกษาดูงานแลวไมทราบวาเราเริ่มหรือยังหรือเริ่มทําในงบประมาณนี้  
เจาหนาที่ที่อบรมดูแลมีความเขาใจในการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดินเรามีหรือ
ยัง  ถายังไมมีใครจะมาดูแลโครงการนี้  ขอ  2.8  
การลอกทอระบายน้ําเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจาหนา
ที่และพนักงานจาง  ผมเห็นวันหนึ่งเวลาประมาณ  20.00 น. - 21.00 น.  
เจอทานรองมานิต  ทานไปดูน้ําทวมและมีพนักงานขุดลอกเปนภาพที่ประทับใจ  
ผมจึงบอกวาเราตองจายใหพนักงานเขาถาไมพอก็ใหบอก  คิดถึงใจเขาใจเราดวย  
ขอ  2.10  
โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน  
ตั้งไว  2,800,000  บาท  อยากทราบวาทั้ง  36  ชุมชน  
มีผูมากวาดขยะจํานวนกี่คน  หนา  173  
โครงการตรวจแนะนําดานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาในการออกตรวจและเก็บตัว
อยางอาหาร  คาจัดทําผากันเปอน  หมวกคลุมผม  
คาจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปอนในอาหารและคาใชจายอื่นๆ  จํานวน  90,000  
บาท  เปนการสุมตรวจและเงิน  90,000  บาท  เปนคาตอบแทน  
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สวนรายละเอียดวาจะตรวจอยางไร  
ใชจายอะไรบางเพื่อความปลอดภัยเปนภาษาของสํานักการสาธารณสุขฯ  
ยังของใจวาทําอะไรบาง  โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ  หมายถึง  
ตลาดทุงนาทอง  เทศบาล  ตลาดรวมใจการเกษตรและตลาดโตรุง  
จายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คารางวัล  คาตอบแทนกรรมการ  
ในปหนึ่งที่มีการแขงขันหนาสํานักงานทะเบียน  
การจัดเลี้ยงไมทราบวาคาเครื่องดื่มมันครอบคลุมจะมองเปนเหลา  เบียร  
น้ําเปลาหรือโคกก็ได  เพราะฉะนั้นการเอาเงินมาจัดตรงนี้ถา  สตง.  
ไมทวงติงมาก็ไมเปนไร  
อยากใหพิจารณาดูวาเราลงชัดเจนหรือไมวาเปนคาอาหารวางหรือคาเครื่องดื่ม  ขอ  
2.14  โครงการกาฬสินธุเมืองจักรยาน  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม  
คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  อุปกรณในการจัดอบรม  จํานวน  
30,000  บาท  สรุปจะมีการจัดอบรมใชหรือไม  
แลวจะเอาใครมาเปนวิทยากรเจาหนาที่เทศบาลหรือชาวบานในชุมชน  
ถาเอาชุมชนมาเราตองดูหรือไมวาตองเอาเฉพาะคนที่มีจักรยานหรือเปลา  
ทราบครับวาจะใหคนมาปนจักรยานแตเงินจํานวน  30,000  บาท  
ทานเอามาเปนคาประชุม  ประชุมอะไรและใครมาเปนผูเขาประชุม  เชน  
โครงการอบรมผูสื่อขาวหอกระจายเสียงพอมองเห็นวาเอาประชาชนที่อยูในชุมชนนั้
นๆและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกาศขาวมาประชุม  
แตโครงการนี้เปนโครงการเมืองจักรยาน  เงิน  30,000  บาท  
เปนคาจัดประชุมและคาอาหารวาง  
โครงการนี้มาอยูที่สํานักการสาธารณสุขฯไดอยางไร  ไปอยูสํานักปลัดนาจะดีกวา  
หนา  175  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ขอ  1  
คาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําชนิดพกพา  
จะเอาไปใชที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินหรือไม  
เครื่องวัดคาออกซิเจนละลายน้ําพรอมอุปกรณเสริมหัววัดแบบใบพัดและเครื่องปน
กวนสําหรับหัววัดแบบใบพัด  
สามารถวัดออกซิเจนละลายน้ําไดไมนาไปอยูในสวนสาธารณะกุดน้ํากินอันนี้เปนแบ
บพกพารบกวนทานอธิบายใหฟงดวย  อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถเก็บขยะ  
เขาทํางานดีแตบางครั้งก็ลาชา  เขาไมคัดแยก  
เก็บขยะแลวโยนขึ้นรถและออกรถเลยทําใหรถไมติด  
แตกอนเคยอภิปรายในทํานองที่วาหรือทานไปเก็บในชั่วโมงเรงดวน  
แตเมื่อไดคุยกับพนักงานแลวเขาก็ออกมาจากบานประมาณเวลา  04.00 น. – 
05.00 น.  
แตจังหวะที่เราไปเห็นเรงดวนคือเก็บตอนสุดทายแลวก็มีความจําเปนเขาอาจติดอยู
นีถ่ึงเวลา  08.30  น.  ก็ไมเปนไร  
แตที่ผมอยากฝากไวคือทานไมตองไปเสียเวลาแยกขยะอยูทายรถ  
ถาทานเอาขยะขึ้นรถไดทานนาจะออกรถไปกอนอยาไปยืนแยกขยะจําพวกกระปอง  
ขวดโคก  กระดาษอยูตรงนั้นเพราะรถขางหลังเขาก็ชะลอ  
และเมื่อเก็บขยะเสร็จแลวรบกวนตั้งถังขยะไวที่เดิม  
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บางคนรถจอดอยูไกลลากถังไปเทแลวก็วางไวตรงนั้น  บางครั้งก็ตั้งไมเปนระเบียบ  
เชน  
ผมผานไปบานทานประธานสภาเทศบาลเห็นทานแบกถังขยะผมจึงถามวาทานทําอ
ะไร  ทานก็บอกวาตองยกออกไปเพราะรถคันอื่นมามันจะชน  
ประธานสภาเทศบาลเดินแบกถังขยะจนผมตองพูดกับทานวาเสียดายไมไดเอากลอ
งมาถายรูปไว  ถาเปนประชาชนเขาจะบนใหเราแคไหน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่น  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอถามเกี่ยวกับสํานักการสาธารณสุขฯ  หนา  176  เมื่อป  2559  
มีการซื้อเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพายแบบขอแข็ง  ปที่แลวขอซื้อ  4  เครื่อง  
และปนี้ก็ขอเขามาอีก  4  เครื่อง  นาจะไดทั้งหมด  8  เครื่องแลว  
และเชนเดียวกับทานกมลพันธุ   จีระสมบัติ  
เรื่องการซื้อเครื่องวัดปริมาตรออกซิเจน  
มีความคิดแบบเดียวกันวาจะเอาไปใชอยางไร  หนา  172  ขอ  2.9  เรื่อง  
การทําความสะอาดและการลางตลาด  
ตลาดโตรุงแมคาเขาบนวาเวลาธรรมดาปกติมีแมลงสาบและหนูฝากใหดูแลเพิ่มเติม
ดวย  โครงการเมืองจักรยานทานไดพูดไปแลวผมก็มีความเห็นเชนเดียวกัน  
เรื่องการจางพนักงานทําความสะอาดตามชุมชนฝากใหทางสํานักการสาธารณสุขฯ
ตรวจสอบและใหเขาเอาใจใสในการเก็บขยะดวยเพราะเห็นชาวบานบนมาวาไมมีป
ระสทิธิภาพและในการเก็บขยะของชุมชนอยากใหมีผูออกไปตรวจสอบวาบุคคลที่เร
าจางนั้นคุมคากับการจางหรือไม  เรื่องคาถายเอกสารปที่แลว  20,000  บาท    
ปนี้เพิ่มมาอีก  10,000  บาท  รวม  30,000  บาท  
อยากสอบถามวามีงานมากหรืออยางไร  เรื่องเครื่องปนขนสุกรจํานวน  
3,700,000  บาท  ติดใจอยูครับ  
เครื่องช็อตไฟฟารูสึกวาของเกาเราเคยซื้อแลวอยากสอบถามวาใชงานไมไดหรืออยา
งไร  สายพานก็มีอยูแลวในครั้งกอน  ชํารุดเสียหายหรืออยางไรถึงตองซื้อใหม  
จํานวน  650,000  บาท  
และในเรื่องอื่นๆขอสงวนไวและจะขอแปรญัตติในโอกาสตอไป  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอสอบถามตามที่ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอยนาม  
ทานไดพูดเกี่ยวกับโครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  ใชงบประมาณ  
250,000  บาท  เมื่อผมตรวจดูแลวรายรับ 
รายจายแตละปเทากันเพราะเขาหาเงินไดเปนหนวยงานเกี่ยวกับการรักษาสัตว  
ผมไมวาเพราะจะแพงหรือถูกเขาก็เอามาทุกปเปนการหารายไดของเขา  
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สวนเรื่องโรคพิษสุนัขบา  สุนัขจรจัด  20,000  บาท  
ผมเกิดมาเปนคนมีกรรมครับ  
เทวดาใหผมเกิดมาจนแตยังมาซ้ําเติมใหผมเปนคนใจบุญยิ่งจนไปใหญ  
ถาถามคนที่ติดยา  ติดเหลาเปนอยางไรก็ติดเชนเดียวกับเรื่องนี้มันบอกไมได  
ทานมาหาผม  3 – 4 
ครั้งใหฝากพวกสัตวจรจัดและคนจรจัดแตบังเอิญวาคนจรจัดไมคอยมี  
มีแตคนอวนๆที่เดินตามตลาดผมเอาเงินใหเขาอยูจึงชวยเหลือสุนัขเปนสวนใหญเรื่อ
งนี้ตองกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการทานกอน  ทานเปนคนดีมาก  
เขาใจถึงชีวิตของสัตว  
ผมไปขอทานวาใหผมเขามาทํางานรวมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตวไดไหม  
ทานก็บอกวาไมเปนไรอยากทําก็ทําเลยตามสบาย  
เรื่องสุนัขจรจัดเทศบาลของเราไมรูหรอกวาอยูที่ไหน  หมอก็มีคนเดียว  
บางครั้งเขาก็เอาหมามาจากวัดเปนสิบๆตัว  
มาผาทําหมันตองขังไวมันก็รองอยูอยางนั้น  บางครั้งคุณหมออาจมีธุระก็ไมไดมา  
พนักงานไมรูเรื่องยาหรือเรื่องอะไร  
ถาเปนไปไดขอใหทางเทศบาลเพิ่มสัตวแพทยที่สามารถผาตัดได  
ไมใชเอาพนักงานไปชวยดูชวยจับเฉยๆเพราะมีหมอแคคนเดียว  ทานประธานครับ  
เรื่องสุนัขเปนปญหา  เพราะสุนัขตัวเดียวอยูตลาดแตเวลาแพรพันธุมันออกมาที่ละ  
10  ตัว  เชนที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินมีตัวเมียอยู  2  ตัว  
ตอนนี้ออกลูกมาเต็มไปหมดแลว  ทานคุณนายรองนายกฯมานิต  
ทานบอกวาใหแกปญหาใหดวย  
ผมก็แกปญหาใหโดยการเขียนปายติดไววามีสุนัขนารักใหเอาไปเลี้ยงฟรี  
ถาปลอยไวและไมมีใครเอาไปเลี้ยงผมวาอีกสัก  5  เดือน  
ก็คงเต็มสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  ผมไปฉีดยาใหหมาจรจัดมันก็จับไมได  
และตองขอขอบคุณผอ.สํานักการสาธารณสุขฯทานนี้เปนอยางยิ่ง  
ทานไดใหความรวมมือกับผมเสมอผมกินเงนิเดือนเทศบาล  
ไมถือสาเพราะถือเปนการดูแลชวยกัน  ลูกนองผมที่ชุมชนดอนสวรรคก็มีหมา  10  
ตัว  ออกลูกมาไมมีเงินไปฉีดยาคุมกําเนิดเต็มชุมชนดอนสวรรคไปหมด  
ตรงหัวสะพานขามดอนสวรรคซอยน้ําทิพยตอนเชานั่งรอผมเต็มไปหมดประมาณเกื
อบ  20  ตัว  ในชุมชนคอนสวรรค  หนาโรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุก็ยังมีอีก  
มันเปนปญหาใหญสุนัขเวลาออกลูกมันออกเร็วและผสมพันธุกันอีกก็ทองอีกเรื่อยๆ  
ผมสนับสนุนถาเปนคาใชจายหรืองบประมาณตางๆที่เกี่ยวกับสัตว  
ขอกราบขอบพระคุณสํานักการสาธารณสุขฯเปนอยางยิ่งที่ใหผมทํางานดวย  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในแผนงานสาธารณสุขฯ  ผมตั้งขอสังเกตวา  โครงการกาฬสินธุเมืองจักรยาน  
แผนงานบริหารทั่วไป  ปที่แลวตั้งไว  30,000  บาท  แตปนี้ไมไดตั้ง  
ผมเขาใจวายายมาอยูที่แผนงานกําจัดขยะมูลฝอยและเปลี่ยนชื่อ  
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ไมทราบวาเปนโครงการนั้นยายมาหรือไมเพราะเปนโครงการใหมที่ตั้งในแผนงาน
กําจัดขยะมูลฝอย  เพียงแตยายมาและเปลี่ยนชื่อแตใชงบประมาณเทาเดิม  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตร ี ขออนุญาตที่ประชุมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องโรงฆาสัตว  

ในสวนเรื่องโรงฆาสัตว  ทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข  
ทานเพิ่งยายเขามาแตตัวผมหลังจากที่ไดรับตําแหนงในป  2545  
ไดมีการกูเงินโดยคณะผูบริหารชุดเกาเพื่อมากอสรางโรงฆาสัตว  
เมื่อกูเสร็จก็ไดกอสรางผมไดอยูทันในการดูและตรวจรับงาน  
อุปกรณที่ใชเปนอุปกรณที่มีมาตั้งแตป  2545 - 2546  และใชมาทุกป  
หากทานไดดูประมาณการคาบริการของกิจการโรงฆาสัตวตั้งแตป  2555  
มีไมต่ํากวา  2,000,000  บาท  
เฉพาะโรงฆาสัตวเราไดเงินมาหลายสิบลานบาทเปนเวลาหลายสิบปและอุปกรณไมเ
คยเปลี่ยน  
อุปกรณที่นําเสนอตอสภาแหงนี้เปนการขอเปลี่ยนอุปกรณครุภัณฑของโรงฆาสัตวเ
ปนเครื่องปนขน  
สายพานและเครื่องช็อตเราพยายามซอมจนตกรุนและไมมีอะไหลเปลี่ยนแลว  
หากยังคงใชอันเกาถาซอมไมไดอาจกอใหเกิดความเสียหายในเรื่องรายได  
สวนเรื่องอื่นๆทานผอ.เพ็ญพร   
ศุภสุขก็คงอธิบายใหเขาใจไดเพราะเปนเรื่องการทํางานในชวงที่ผานมา  
บางโครงการในการทํางบประมาณป  2560  
มีการจับเอาไปลงในแตละกองฝายเพื่อใหถูกหมวดที่เขาทําแตก็เปนโครงการเกาๆ  
ตอนที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําเทศบัญญัติก็ขอใหยึดของเกาเปนหลักเพราะรู
อยูแลววาทางสมาชิกสภาเทศบาลจะตองยึดของเกา  
ถามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็ใหมาพูดคุยกัน  
เพราะที่ผานมาก็ไดมีการติดตามการทํางานของหัวหนาสวนการงานซึ่งอยูในสภาวะ
ที่นาพอใจในการบริการพี่นองประชาชน  โดยเฉพาะสํานักการสาธารณสุขฯ  
เรื่องการกําจัดขยะ  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  10  
เขายอมรับวาดีที่สุดในภูมิภาคนี้จึงไมนาเปนหวง  
ขออนุญาตทานประธานสภาใหผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข  เปนผูอภิปรายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  สุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ขออนุญาตตอบคําถามในสวนที่ทานตั้งขอสังเกต  
สวนที่ทานใหคําแนะนําเรื่องรถเก็บขยะและการลางตลาดโตรุงตองขอขอบพระคุณ
และจะนําไปปรับปรุง  ตองขอกราบขอบพระคุณที่ทานเมตตาสัตวเลี้ยง  
ดูแลบานเมืองชวยกันเพื่อคุณภาพชีวิตของพวกเราชาวกาฬสินธุทุกคน  
ถาทานไมชวยดูแลเราก็คงดูแลไมทั่วถึง  
ทานและประชาชนตองดูแลชวยกันเพื่อควบคุมโรคติดตอ  ขออนุญาตนําเรียน  
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หนา  161  โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  
เปนโครงการเดียวแตอธิบายไว  3  กิจกรรม  
เวลามีการตรวจประเมินเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลเขาจะถามหากิจกรรมตาง
ๆทีเ่ปนเอกสาร  ถาเราไมอธิบายไวเราก็ไมมีอะไรเอาไปอางอิงวาเราไดทํา  
และที่เราไมแยกเงินเพราะเปนการซื้อวัสดุที่สามารถใชดวยกันไดในทุกกิจกรรม  
เชน  วัคซีนมันมีอายุการใชงาน  
ถาเราซื้อมาใชในคลินิกแลวในชวงนั้นคลินิกมีประชาชนนําสัตวมารับบริการนอยเรา
ก็สามารถนําไปฉีดรณรงคในชุมชนได  
จะแตกตางกับเครื่องปนสุกรหรือเครื่องช็อตสุกรจะรวมดวยกันไมไดเพราะเปนครุภั
ณฑคนละชิ้น  คาครุภัณฑวิทยาศาสตรวัดปริมาณออกซิเจนชนิดพกพา  
บอกชัดเจนอยูแลววาพกพาสามารถถือไปไหนก็ไดถาเราสงสัยวามีน้ําเนาเสียหรือไม  
แตการวัดดวยสายตามันบอกไมไดตองวัดดวยคาทางวิทยาศาสตรเปนการวัดคาออ
กซิเจนหรือคาคารบอนไดออกไซด  
ถาเราเก็บน้ําตรงนั้นไปสงตรวจก็จะใชเวลานานมาก  บางครั้งเปนครึ่งเดือน  
เวลาเราสงไปที่หองแล็บที่เราจางตรวจ  
เราก็ตองจางเขาตรวจเชนเดียวกันไมมีที่ไหนที่เขาตรวจฟรีแตถาเราซื้อเองเราสามา
รถใชการจุมลงไปมีเทคนิคในการวัดและเจาหนาที่ของเราสามารถตรวจวัดได  
คุณธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา  ทานจบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
ปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ทานจะรูจักวิธีการใชเครื่องมือนี้  จะเปนการคุมคาเพราะเรามีลําน้ําปาว  กุดน้ํากิน  
แกงดอนกลางรวมทั้งน้ําของระบบกําจัดขยะ  
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือบอสังเกตการณก็ตองกรวดน้ําใตดินซึ่งเปนเกณฑบังคับของ
สิ่งแวดลอมวาเมื่อเรามีสิ่งเหลานี้เราตองตรวจปริมาณและเก็บสถิติเพื่อเฝาระวังวามั
นใกลจะเกิดภัยหรือยัง  
ถาใกลแลวเราก็ตองหาวิธีในการจัดการเติมออกซิเจนเขาไปในแหลงน้ํานั้น  
เรื่องโครงการติดตั้งถังดักไขมัน  
เราซื้อทุกปเนื่องจากเราซื้อใหกับบานที่สรางใหมตามเทศบัญญัติการกอสรางที่จะต
องติดตั้งถังดักไขมัน  
ซึ่งการซื้อถังดักไขมันกรอบในการจัดซื้อของใหตรงตามกรอบงานจะอยูที่สํานักการ
สาธารณสุขฯเพราะฉะนั้นบานหลังไหนที่ขออนุญาตกอสรางที่สํานักการชางจะตอง
มารับถังดักไขมันที่สํานักการสาธารณสุขฯ  
โครงการปุยอินทรียสําหรับเลี้ยงไสเดือน  เราเลี้ยงมาแลวปนี้เปนปที่  3  
ในปแรกเราทดลองประมาณ  7  บอ  ปที่แลวเราขยายอีก  10  
กวาบอที่ระบบกําจัดขยะเกาขางโรงหมักปุย  ปนี้เราเลี้ยงมาแลว  30  กวาบอ  
เทศบาลไดใหประชาชนแจงความจํานงที่จะเลี้ยงไสเดือนเพื่อกินขยะอินทรีย  
ตอนนีม้ีผูมาแจงความจํานงแลวประมาณ  200  กวาหลังคาเรือน  
เราจะไปแนะนําในการเลี้ยงแตตอนนี้กําลังซื้อวัสดุในการสาธิต  
ถาไดครบก็จะเอาไปลงตามหลังคาเรือนที่แจงความจํานงไวกับเรา  
และจะเอาพันธุไสเดือนที่เลี้ยงไวไปใหประชาชนเลี้ยงเพื่อเอาเศษผัก  
ผลไมที่ไสเดือนกินไดลงในบอนั้นโดยไมตองเอามาทิ้งจะชวยในการกําจัดขยะไดอีก
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ทางหนึ่ง  ในสวนโรงหมักปุยของเรายังมีการดําเนินการอยู  
เราเอาขยะอินทรียไปกองไวสัปดาหละ  1  ครั้ง  เราก็จะไปสับและเอาเขาโรงบม  
และเอาปุยจากตรงนั้นมาลงหลุมปลูกตนไมที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
เรื่องการตรวจแนะนําดานสุขาภิบาลอาหารเราตั้งงบประมาณไวเพื่อเฝาระวังในรา
นอาหารจะมีการตรวจปละ  1  ครั้ง  
และจะตรวจเมื่อมีงานมหกรรมตางๆที่ขายอาหารเพราะอาหารที่สัญจรมาเปนควา
มเสี่ยงสูงมาก  
เราตองมีทีมงานออกไปตรวจเพื่อดูโรคระบาดโดยเฉพาะโรคทองรวงเปนหลัก  
เรื่องโครงการกาฬสินธุเมืองจักรยานตั้งอยูสํานักการสาธารณสุขฯเพราะเราตองการ
รณรงคใหคนลดการใชพลังงาน  ใชจักรยาน  เราอยากอบรมเด็กมัธยม  
ระดับประถมศึกษาและประชาชนในชุมชนที่สนใจและใชจักรยานในชีวิตประจําวันเ
พื่อเปนการลดการใชพลังงานและเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและยังเปนการออก
กําลังกายอีกดวย  
เรื่องคาจางเหมารักษาความสะอาดในชุมชนแตละชุมชนเราจะจางไมเทากันเนื่องจ
ากแตละชุมชนจะมีซอก  ซอยที่ตางกัน  
โดยการจางเราจะจางประธานชุมชนและใหประธานชุมชนไปบริหารวาทานจะจางใ
คร  เรื่องโรงฆาสัตวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราฆาหมูเดือนหนึ่งไมต่ํากวา  
2,300  ตัว  แตละวันจะอยูในชวง  80 - 100  ตัว  ถาเปนชวงเทศกาล  เชน 
เดือนเมษายนจะประมาณวันละ 100  ตัว  แลวถาเดือนหนึ่งฆา  2,500  ตัว  
ก็ตองปนเทานั้น  
ปนมาสิบกวาปแลวก็ตองเกิดการชํารุดตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดเรียนใหทราบ  
ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมติดใจเรื่องเครื่องวัดปริมาณน้ําที่ทานบอกวาถาเราซื้อมาเรามีผูเชี่ยวชาญสามารถ
ตรวจวิเคราะหไดทานกลาวนามมาโดยตรง  แตความรูสึกผมเห็นวามันไมสอดคลอง  
หนา  172  ขอ  2.3  
โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะเพื่อจายเปนคาต
รวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางหองปฏิบัติการ  จํานวน  90,000  บาท  
ในเมื่อเรามีบุคลากรที่ทําตรงนี้แลวทําไมตองไปเสียเงินคาตรวจวิเคราะหน้ํา  
ถาเหมือนกับที่ทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข       
ไดกรุณาตอบเมื่อสักครูเราก็ไมจําเปนเพราะเรามีเครื่องพกพาไปวัดที่ลําน้ําปาว   
กุดยาง  หนองไชยวาน  เดือนละครั้งและใหเจาหนาที่ของเราวิเคราะหได  
ขอเรียนสอบถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขชี้แจงครับ 
นางเพ็ญพร  สุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  

ขออนุญาตเรียนทานวามันจะตางกันเพราะการสงไปตรวจในหองแล็บเราจะตรวจโ
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ลหะหนัก  สารปรอทและตะกั่วที่ปะปนอยูในน้ําไดดวย  เชน  
น้ําในระบบกําจัดขยะ  
เขาบังคับใหเราเอาไปตรวจในหองแล็บกลางที่เปนมาตรฐานอยางนอยปละ  2  
ครั้ง  
แตที่เราซื้อเปนการวัดคาเบื้องตนเราจะตรวจวัดออกซิเจนตามแหลงน้ําธรรมชาติ  
เชน  ลําน้ําปาว  เราสามารถใชเครื่องตรวจวัดชนิดพกพาตรวจได  
ในสวนที่เราจางหองแล็บจะสามารถตรวจคาทางเคมีไดหลายคา  
เขาบังคับใหตรวจในหองแล็บเพราะเปนมาตรฐานทางสิ่งแวดลอม  
ถาในแหลงน้ําธรรมชาติเราตองการตรวจวัดคาออกซิเจน  
สมมุติวามีปลาตายที่ลําน้ําปาวเราอยากรูวาปลาตายเพราะช็อกน้ําฝนใหมหรือตายเ
พราะขาดออกซิเจนในน้ํา  เราสามารถใชเครื่องตรวจวัดชนิดพกพาตรวจสอบได  
มันใชดวยกันไดแตไมละเอียดเทาสงหองแล็บและใชเวลาที่แตกตางกัน 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  เมื่อสักครูทานพูดถูกแลว  
แตใหเปนการตั้งขอสังเกตในการตอบครั้งตอไป  คือ  
การใชคําพูดของทานทําใหผมสับสนเพราะทานพูดวาเมื่อเราซื้อเครื่องแบบพกพาแ
ลวเราไมตองเสียเงินในการเขาตรวจที่หองแล็บเรามีผูเชี่ยวชาญที่สามารถตรวจเองไ
ด  
ถาทานบอกรายละเอียดวาใชไดแคตรวจคาออกซิเจนในน้ําเทานั้นสวนการวัดคาโล
หะหนัก  ปรอทและตะกั่วหรือคาอื่นๆเราจะตองเขาหองแล็บ  
ผมก็คงไมตั้งคําถามในครั้งที่  2  ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมอยากชวยงานเทศบาล  ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาล  
ผมอยากฟงจากทานผูอํานวยการและใหทานผูบริหารไดรับทราบดวย  
วาทานติดใจหรือไมที่จะใหผมชวยเหมือนกับทุกครั้งที่ผานมา  
ผมกลัวทานหนักใจกลัวทานผูบริหารจะตอวาทานเพราะผมไปเอายากับทานมาฉีดใ
หสุนัขจรจัด  หรือจะใหผมซื้อก็ไมเปนไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  สุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ขออนุญาตเรียนทานวามีหลายเหตุผล  

ถาเปนสุนัขจรจัดและเปนคนยากจนเรามีโครงการฉีดฟรีอยูแลว  
ทานสามารถไปขอวัคซีคไดนองเขาจะลงทะเบียนเปนสุนัขจรจัดเพื่อการควบคุมโรค
แตถาเปนบานเรือนที่สามารถจายไดก็อยากใหชวยกันเพราะถาเราไมมีรายรับเขาก็ไ
มมีเงินที่จะไปซื้อในปตอไป      
ในสวนของสุนัขจรจัดถาทานสามารถจับไดเอามาทําหมันจะคุมคากวาเพราะการทํา
หมันจะไมสามารถแพรพันธุออกไปไดอีกแตการฉีดวัคซีนก็ยังคงตองฉีดอยู  
ทุกปที่เราออกไปรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในชุมชนนั่นคือการปฏิบัติง
านนอกเวลานอกราชการ  
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เขาจะแยกทะเบียนวาเปนทะเบียนสุนัขจรจัดหรือทะเบียนที่เจาของบานจายเงิน  
การจายเงินเราจะมีใบเสร็จใหและเอาเขางบประมาณของเทศบาล  
ถาเราไปขอวัคซีนใหบานเรือนที่สามารถจายเองได  
เทศบาลเราก็จะขาดรายไดและสรางความคุนเคยใหกับนองๆที่อยูตรงนั้นทําใหควบ
คุมยาก ทานนายกฯทานไมวาเพราะแลวแตเหตุผล  ตั้งแตดิฉันยายมาทํางานที่นี่  
3  ป  ทานไมกาวกายลงมาตอวาตอขาน  
ใครรักสุนัขก็ยังรักไดเหมือนเดิมดิฉันก็จะบอกกับนองๆวาถาทานมาก็ยังไดรับบริกา
รเชนเดิม  ดิฉันยืนยันงานในดานการบริหารทานไมกาวกายอยูแลว  ขอบคุณคะ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมทํามาสิบกวาปแลว  ผมรูสึกเกรงใจ  
แตถาเราทําดีทําในสิ่งที่ซื่อสัตยสุจริตผมไมกลัวเพราะผมไมไดเอาไปขาย  
ผมเอาไปชวยชาวบาน  ผมถือวาผมเปนคนของเทศบาลไมใชชาวบานที่มาขอ  
ถือวาผมเปนพนักงานคนหนึ่งสามารถเอายาไปฉีดใหสุนัขจรจัดที่มันจะสรางปญหาใ
หแกประชาชน  ผมชวยเทศบาลในการแกไขปญหา  ขอบพระคุณทานประธานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสํานักการคลัง  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมใหความสนใจเกี่ยวกับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีตองปฏิบัติงานนอกเ
หนือจากเวลาราชการของสํานักการคลัง  ตั้งไว  300,000  บาท  
ผมจึงมาเปรียบเทียบกับสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขฯ  
ซึ่งคนงานก็เยอะและนอกเวลาราชการก็เยอะแตตั้งไวแค  60,000 – 70,000  
บาท  ทราบครับวาทานอาจมีความจําเปนจึงอยากสอบถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอื่น  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับสํานักการคลัง  เปนสํานักที่จัดเก็บรายไดใหเทศบาลมากที่สุด  
ผมดูแลวมีการตั้งงบประมาณที่เหมาะสม  
สวนใหญเปนสิ่งจําเปนกับสํานักการคลังทั้งสิ้น  จึงอยากขอผานวันนี้ไมขอสอบถาม  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนัท  
จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอสอบถามเรื่องหมวดคาใชสอย  หนา  121  ขอ  2.3  
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโปรแกรม  LTAX  300 – LTAX  
GIS  ตั้งไว  600,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
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โปรแกรม  LTAX  300 – LTAX  GIS  จํานวน  5  คน  ในอัตราจางเดือนละ  
10,000  บาท  การตั้งงบประมาณสวนนี้ไมเคยมี  
อยากทราบวาที่ผานมาเราจัดการงานสวนนี้อยางไรในการจัดทําแผนที่ภาษีแลวการ
จางงานสวนนี้เปนบุคคลเดิมหรือบุคคลใหม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับสํานักการคลังเชิญครับ  
เมื่อไมมีทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตใหทางผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลเปนผูตอบครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลครับ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตามที่ทานสมาชิกสงสัยเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ  
ในหมวดคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
สํานักการคลังเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานหลังสํานักอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องการทําบัญชี  
ซึ่งในสวนนี้การจัดทําในเวลาปกติสวนใหญจะไมคอยทันจึงไดขอปฏิบัติงานลวงเวล
าเปนประจําทุกป  ในป  2559  เทาที่ดูมีการเบิกจายในสวนนี้แลวประมาณ  2  
แสนกวาบาท  และในป  2560  จะตองจัดทําระบบบัญชี E-LAAS 
ใหแลวเสร็จตามเปาหมายของกรมสงเสริมฯ  จึงขอตั้งงบประมาณไว  300,000  
บาท  ซึ่งเปนจํานวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานของสํานักการคลัง  
ในสวนการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโปรแกรมในเทศบั
ญญัตินี้ปรากฏเปน LTAX 300 ไมใชครับ  จะตองเปน  LTAX 3,000  
เดิมทีสํานักการคลังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยการจางพนั
กงานออกสํารวจภาคสนาม  จํานวน  5  คน  
ซึ่งในสวนนี้เปนคนเดิมที่เราจางมาหลายปแลว  แตในสวนที่เพิ่มโปรแกรม LTAX  
3,000 – LTAX  GIS  
เขามาเพราะเปนโปรแกรมใหมที่กรมสงเสริมฯเพิ่มเติมเขามา  
ซึ่งระบบนี้จะเปนระบบที่เชื่อมโยงฐานขอมูลผูเสียภาษีครบถวนกวาระบบเดิม  
การจางพนักงานออกสํารวจภาคสนาม  จํานวน  5  คน  
จางเพื่อทําการออกสํารวจภาคสนามแลวนําขอมูลมาปรับปรุงระบบขอมูลฐานภาษี
ในระบบ  LTAX  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  LTAX  3,000  ก็ไมเปนไรครับแตที่ผมอานเปน LTAX  300  

คงจะผิดพลาดไป  และอีกประเด็นหนึ่งเทศบัญญัติงบประมาณเลมนี้ทั้งเลม  
การจัดทําผิดพลาดคอนขางเยอะ  ไมวาจะเปนตัวหนังสือ  หรือ  พ.ศ.  หนาหนึ่ง  
ป  พ.ศ.  2559  และอีกหนาหนึ่ง  พ.ศ.  2560  ก็มี  แตสวนที่สําคัญคือตัวเลข  
การเปรียบเทียบอัตราสัดสวนของปตอปใหมบางสํานักก็เชื่อถือได  
และอีกหลายสํานักเชื่อถือไมได  ตัวเลขเกาเทาไหร  
ตัวเลขใหมเทาไหรแตก็ยังเขียนวาเพิ่ม  100  เปอรเซ็นตก็มี  
เพราะฉะนั้นเวลาอานผมจึงไมคอยเชื่อตองมานั่งกดตัวเลขตาม  
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เปนการสุมตรวจเทานั้นไมสามารถกดไดทุกตัวแตผิดพลาดเยอะมาก  
ทําใหการเชื่อถือเอกสารมันดอยคาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน  300,000  บาท  
ที่ทานผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลชี้แจง  ผมเชื่อเพราะไดจายจริง  
แตมันโยงไปถึงงานสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขฯที่งานเยอะและคนงาน
ก็เยอะ  
ผมจึงอยากสอบถามสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขฯวาทานจายจริงหรือไ
ม  หรือสุมจาย  บางทีผมเห็นสํานักการชางเก็บของที่หนาศาลากลางเวลาประมาณ  
22.00 น. – 23.00 น.  ไมรูวาไดคิดใหเขาหรือไม  
สาธารณสุขฯก็เชนเดียวกันขุดลอกตอนน้ําทวม  เวลาประมาณ  21.00 น. – 
22.00 น. ไมรูวาไดคิดใหเขาหรือไม  แตถาคิดจริงทั้ง  2  
สํานักควรจะตั้งงบประมาณ  300,000  บาท  ขออนุญาตเอยนาม  
ในสมัยทานผอ.เจริญศักดิ์ ทานเคยยอมรับในสภาวาตอนนั้นตั้งงบประมาณไว  
60,000  บาท  
ผมถามวาเงินคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาปนี้ทานใชไปเทาไหร  
ทานตอบวาทานไมไดใชเอาไปใชในสวนที่จําเปนอยางไรบาง  
ผมจึงตองติดตามเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพราะเงินเดือนเ
ขาก็นอยอยูแลว  
ผมอยากใหจายจริงทําบัญชีและแจงเขามาในสภาวาตั้งงบประมาณตรงนี้ไวใหพนัก
งานทุกสํานักที่เขาทํางานลวงเวลา  นี่คือขวัญกําลังใจ  
ผมไมเชื่อวาสํานักการชางและสํานักการสธารณสุขฯจะจายจริง  
ขอฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปกองวิชาการฯ  เชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กระผมขออนุญาตทานประธานเชื่อมโยงไปทางกองสวัสดิการฯดวยเพราะมีความสั
มพันธกัน  
กองหนึ่งเปนผูนําความตองการของชาวบานและอีกฝายเปนผูกําหนดการวางแผน  
หนา  182  กองสวัสดิการฯจัดทําทบทวนแผนโครงการเปนเงิน  50,000  บาท  
และไดเงินจากรายจายในการดําเนินการเปนเงินหลายแสนบาทในการจัดทําแตละค
รั้ง  
ประเด็นอยูที่นโยบายของคณะผูบริหารในการพัฒนาเทศบาลใหเปนไปตามความต
องการของชาวบานโดยไดมอบหมายใหกองสวัสดิการเปนผูดําเนินการซึ่งมีการพาช
าวบานและผูนําชุมชนไปจัดทําแผนและเสนอแผน  
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นอกจากนั้นยังมีการประชาคมซึ่งไดแผนความตองการของชาวบานเยอะมาก  
ผมติดใจวาเมื่อไดโครงการหรือแผนที่ชาวบานตองการมาแลวการกําหนดแผนจะต
อบสนองความตองการของชาวบานมากนอยเพียงไร  
เพราะถาหากเราไปเอาความตองการของชาวบานแลวแตชาวบานไมไดรับการตอบ
สนอง  
ปญหามันจะเกิดตามมาคือความรูสึกของชาวบานในเรื่องสิ่งที่เขาตองการแตไมไดรั
บการตอบสนอง  
ตอมาคือผลกระทบตอคณะผูบริหารเองถาเขาไมไดรับการตอบสนองอาจเหมือนกับ
เปนการสรางภาพ  
ทําเพื่อใหมันเขาหลักเกณฑแตสิ่งที่เขาเสนอมาไมไดรับการตอบสนอง  
ผมจึงอยากใหทางกองสวัสดิการฯหรือกองวิชาการฯ  
ชวยชี้แจงดวยวาโครงการที่ชาวบานเสนอมาไดรับการตอบสนองกี่โครงการ  
ไดรับทุกชุมชนหรือไม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับกองวิชาการฯ  เชิญทาน 
บุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอสอบถามหนา  114  การซื้อตูโทรศัพทสาขา  ป  2560  ตั้งไว  75,000  
บาท  แตผมดูในเทศบัญญัติป  2559  
ทานตั้งไวเปนการซื้อตูโทรศัพทภายในเชนเดียวกัน  60,000  กวาบาทเศษ  
อยากสอบถามวาปที่ผานมาไมไดทําหรืออยางไรหรือทําในปนี้  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับกองวิชาการฯ  เชิญครับ  
เมื่อไมมีทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรื่องการจัดทําแผนชุมชนตั้งงบประมาณไว  50,000  บาท  
คงไปไหนไมได  การจัดทําแผนชุมชนเทาที่จําไดใชหองประชุมแหงนี้  
มีการเชิญวิทยากรมาและจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและความตองการ  
เราไดมีการลงพื้นที่ไปเก็บขอมูลในชุมชนเพื่อทําแผนชุมชน  
เมื่อไดมาแลวก็สงไปที่กองวิชาการฯ  
เขาจะเปนคนจัดลําดับตามความจําเปนกอนหลัง  
จากโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดที่ไดประมาณ  30 – 40  โครงการ  
มาจากแผนชุมชนทั้งสิ้น  รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําแผนชุมชน  
ขออนุญาตใหผอ.วรวิทย  ภูอวดเปนผูนําเรียน  
ในสวนเรื่องตูสาขาขออนุญาตใหทานรองอภิวัฒน   ปะกิทังเปนผูชี้แจง  
ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.วรวิทย  ภูอวดครับ 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ  
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จากที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดใหเกียรติถามวาเมื่อนําชุมชนจัดทําแผนแลวไดรับ
การตอบสนองจากคณะผูบริหารของเทศบาลมากนอยแคไหน  
จากการรวบรวมเอกสารของชุมชนที่ดําเนินการเปนรอยกวาโครงการแยกอยูในแต
ละสํานักกองฝาย  
มีการจัดลําดับกอนหลังเขาไปสูแผนตามความจําเปนเรงดวนตามลําดับ  
เราเรียงลําดับความจําเปนโดยมีคณะกรรมการทั้ง  36  ชุมชน  รวมพิจารณาดวย  
ซึ่งเห็นพองตองกันจึงจัดทํางบประมาณที่เปนประโยชนแตละรายป  
อยูในงบประมาณทั้งหมดแตอยูใน  3  ป  
เอกสารอยูตรงนี้แลวจะอยูในดานโครงสรางความจําเปนพื้นฐานเปนสวนมาก  
มีทุกสํานักกองฝายที่เกี่ยวของในงบประมาณสําหรับเอกสารถาตองการเราจะจัดหา
ให  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองอภิวัฒน   ปะกิทังครับ 
นายอภิวัฒน   ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอภิวัฒน   ปะกิทัง  ขอตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องตูสาขา  ในป  2559  
เรื่องตูสาขา  ตั้งไว  60,000  บาท  เปนการจางเหมายายตูสาขา  ปรับปรุง  
เดินสาย  เนื่องจากตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัตขิองเราติดตั้งมาตั้งแตป  2547  
ตูสาขาเดิมไมไดยายแตมีการสับเปลี่ยนหองและเดินสายสับไปมา  
เราจึงจางเหมาใหเดินสายใหมซึ่งไดดําเนินการแลวแตตูสาขาหมดอายุการใชงานจะ
ซอมก็ไมได  และมีการรองเรียนถึงศูนยดํารงธรรมวาโทรศัพทใชไมได  
เราจึงแกไขโดยการใหตอสายตรง  คือ  เบอร  043 - 821354  กองวิชาการฯ  
เบอร  043 - 821355  สํานักการคลัง  เบอร  043 - 821356  
สํานักปลัดเทศบาล  
เปนการใชงานชั่วคราวแตถาไดเครื่องอัตโนมัติที่จะโอนสายไดก็จะตองรองบประมา
ณนี ้

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กองวิชาการฯ  หนา  113  ขอ  2.4  
โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาว  ตั้งไว  50,000  บาท  
ความสําคัญหรือการเอาโครงการนี้มาปฏิบัติยังไมถึงแกน  
เปนโครงการที่ดีพบสื่อมวลชนเพื่อประสานความสามัคคีแตดูกิจกรรมแลวมันขาดค
วามรวมมือ  ไมใชจากเทศบาลแตเปนผูประกาศขาว  สังเกตจากชวงแขงขันกีฬา  
เชน  
แขงขันกีฬาฟุตบอลคนของเทศบาลมีเยอะแตคนของสื่อมวลชนและผูประกาศขาว
มา  3 – 4 คน  ตองเอาคนของเทศบาลลงไปเตะชวย  
ถาจะใหดีหาวิธีการใหตื่นตัวมากกวานี้  
ใหเขาเขามารวมกิจกรรมสมกับที่เราตั้งงบประมาณไว  
เปนโครงการที่ดีแตปฏิบัติไมเขาเปาสักเทาไหร  ขอ  2.5  
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โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายขาว  
ผมเคยอภิปรายเมื่อปที่แลวและทุกวันนี้ก็ยังรออยู  ขอทานไปวาชุมชนทั้ง  36  
ชุมชน  หอกระจายขาวที่ใชไดมีกี่ชุมชนและที่ยังไมมีหอกระจายขาวมีกี่ชุมชน  
ทานรับฟงแตตอนนี้ยังไมไดรับการรายงานเขามาวาใชไดกี่ชุมชน  
ผมจะเอามาเปนขอมูลในการดูเทศบัญญัติ  ขอ  2.5  
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายขาวเพราะเราตั้งงบประมา
ณไวถึง  120,000  บาท  ทั้ง  36  ชุมชน  
บางชุมชนก็ไมมีหอกระจายขาวแตก็มาอบรมทุกป  
ผมอยากใหเราดูแลเรื่องหอกระจายขาวหาวิธีการใหมีครบทุกชุมชนและมาทําโครง
การตรงนี้  ทานมาสอนทฤษฎีในการปนจักรยานในขณะที่ทานไมมีจักรยานจริงๆ  
ออกจากหองประชุมไปเขาก็กลับบานและไมมีโอกาสเอาสิ่งที่อบรมไปปฏิบัติ  
เปลืองงบประมาณ  
ทานตองวงเล็บวาโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน  
(เฉพาะชุมชนที่มีหอกระจายขาว)  
ถาเอาคนเขามาศึกษาโดยไมมีหอกระจายขาวมันผานมากี่ปแลว  ถาตอนนี้มีครบทั้ง  
36  ชุมชนและพรอมทํางานแลวผมตองขอโทษทางกองวิชาการฯดวย  
การอบรมแลวเขาไมไดเอาไปปฏิบัติเพราะไมมีหอกระจายขาวผมอยากใหแกไขหรือ
ไมอยางนั้นก็ตั้งงบในการสรางหอกระจายขาวใหเขาเพราะไมเห็นตั้งงบประมาณเข
ามาเลย  ขอ  2.6  
โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระ
จายขาว  
ปที่แลวผมเคยเสนอใหเอาไปรวมกับโครงการที่แลวแตก็ยังมีมาเหมือนเดิม  
เปนลักษณะคลายกันแตแยกออกเปนสวน  คําวาหอกระจายขาว  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาว  
ฝกอบรมกรรมการหอกระจายขาวชุมชนมันซ้ําซอนกันในความรูสึกของผม  
ฝากกองวิชาการฯดวยวาทานจะปฏิบัติอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอฝากเรื่องหอกระจายขาวมีประโยชนจริงๆ  ขอยกตัวอยาง  ชุมชนซอยน้ําทิพย  
เวลามีขาวสารตางๆจากทางเทศบาล  ทางโฆษก ขออนุญาตเอยนาม 
ทานอาจารยสมศักดิ์  ทานจะประกาศทันทีและประชาชนก็ตั้งใจฟง  เขาใจงาย  
ขาวสารตางๆระดับชาติ  
ระดับเทศบาลเวลามาถึงในชุมชนทานก็อานใหชุมชนไดรับฟง  
เรื่องเงินผูสูงอายุเมื่อผูสูงอายุไดยินเสียงทานก็ดีใจ  ผมวาเปนประโยชนมาก  
พยายามทําใหครบทุกชุมชนและอบรมพิธีกรใหมีประสิทธิภาพจะเปนเรื่องที่ดี  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 
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นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คําตอบที่ผมไดรับยังไมชัดเจนแตก็ไมเปนไร  
ผมอยากเสนอแนะในการจัดทําแผนแตละครั้ง  
เนื่องจากแตละสํานักกองฝายที่จะนําความตองการของชุมชนมาเรียงลําดับความสํา
คัญและเสนอใหกองวิชาการฯกําหนดแผนงาน  
ผมอยากใหผูที่เกี่ยวของแตละกองฝายชวยติดตามและประสานกับกองวิชาการฯใน
การกําหนดโครงการเพื่อออกมาเปนแผนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน  
หรือกองวิชาการฯจะจัดประชุมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อวางแผนและเอาหัวหนากองฝ
ายหรือผูที่เกี่ยวของมารวมกันเสนอโครงการที่ชุมชนตองการหรือรวมกันกําหนดแผ
นจะไดแผนทีด่ีกวา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  

ในสวนของหอกระจายขาวอยากใหหน.ศศิญา  กิตติธรรมเปนผูอธิบายครับ 

นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  ขออธิบายวา  หอกระจายขาวของเรามี  37  
หอกระจายขาว  มีครบทั้ง  36  ชุมชนและเพิ่มมาอีก  1  
ที่คือหอกระจายขาวของตลาดเกษตร  
ทุกครั้งที่มาอบรมเราจะมีขาวประชาสัมพันธตางๆของเทศบาลใหแตละหอกระจาย
ขาวไปประกาศ  
การอบรมผูประกาศขาวในการสื่อสารและการใหขอมูลเราไดเชิญวิทยากรมาใหควา
มรูและมีการดูแลรักษาหอกระจายขาว  และอีก  4  
หอกระจายขาวที่ขอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เปนหอกระจายขาว  SML  
มีสภาพเกาเขาจึงขอใหม  
ในเรื่องนี้จะทําเปนลายลักษณอักษรใหทานทราบอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ปที่แลวทานก็ตอบวาทานจะทําหนังสือแจงวาขณะนี้มีหอกระจายขาวกี่หอ  
ใชการไดและใชการไมไดจํานวนกี่หอ  
ถาทานแจงผมตั้งแตปที่แลวตามที่รับปากคําถามของผมวันนี้ก็จะไมเกิดขึ้น  เชน  
สํานักการศึกษาผมขอเอกสารวาทํากิจกรรมจริงหรือไม  
ทางสํานักการศึกษาก็ตอบวาประชุมเสร็จจะจัดให  
ตื่นเชามาก็ไดอยางที่เขาพูดและไดตรวจดูวาเขาทําจริง  
ผมก็ไมไดตามมาสอบถามอีก  
จะวาผมพลาดก็ไดเพราะผมไมทราบและจะวาทานพลาดก็ไดเพราะทานไมสง  
ถาทานอธิบายอยางนี้ผมก็เขาใจ  
ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายตอนนี้ถึงไหนแลวครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตใหหน.ศศิญา  กิตติธรรมเปนผูอธิบายครับ 
นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  เรื่องเสียงตามสาย  ตอนนี้ใชไดทุกสาย  

ไมไดมีปญหา  แตเสียงไรสายกําลังดําเนินการปรับปรุง  
เสียงไรสายคือรอบนอกแตขางในเมืองจะเปนเสียงตามสาย  
เมื่อวานก็ไดใหชางเขามาสํารวจแลววาเสียงไรสายจุดไหนบางที่ใชงานไมได  
ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคมฯ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  165  
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  ขอ  1.1  
เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ  1.2  
เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  1.3  
เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด  1.4   เงินอุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุ  
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  จํานวน  220,000  บาท 
ผมสนับสนุนทุกโครงการแตฝากบอกสมาคมตางๆดวยวาใหดูตัวอยาง  
สมาคมคนตาบอด  เขาไมไดเอากับเราแคอยางเดียว  
เทศบาลเมืองฯทํากิจกรรมอะไรเขาจะมารวมสมทบและมารวมกิจกรรม  
บางสมาคมไดรับเงินเปนแสนบาท  
ฝากไปยังกองสวัสดิการฯดวยวาขอดูผลงานของแตละสมาคมวามีการเคลื่อนไหวอะ
ไรบาง  หนา  181  ขอ  1.3  
โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน  ตั้งไว  100,000  บาท  
เพื่อใชจายในการจัดประชุม  
การจัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและคาใชจ
ายอื่นๆ  แตหลักๆคือการจัดประชุม  
ถาอานตัวหนังสือแลวมาดูตัวเลขผมวางบประมาณสูงเกินไปแตถาทานชี้แจงก็จะรับ
ฟง  ขอ  1.7  โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการและคาใชจายอื่น  ตั้งไว  30,000  
บาท  ขอทราบรายละเอียดดวยวาดําเนินการอยางไร  หนา  182  ขอ  1.8  
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตามโครงกา
ร  ตั้งไว 40,000  บาท  ขอทราบรายละเอียดดวยครับ  ขอ  1.15  
โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตามโครงกา
ร  ขอทราบรายละเอียดเพื่อประกอบการแปรญัตติ  ขอ  1.16  
โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน  ฟงแลวอาจซ้ํากับ  ขอ  1.8  
โครงการครอบครัวคุณธรรม  
ครอบครัวคุณธรรมตองเปนงบที่มีความรักความสามัคคีความอบอุนอยูในตัวถารวม
กันไดนาจะด ี หนา  183  ขอ  1.17  
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โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน  
ตั้งไว  100,000  บาท  ไมทราบวาพอหรือไม  
การตั้งงบประมาณในการไปทัศนศึกษาไมวาหนวยงานหรือสํานักงานใด  
ผมคิดวาควรตั้งไวอยางนอย  200,000  บาท  หนา  183  ขอ  2  
เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ  ตั้งไว  50,000  บาท  ปที่แลวไดตั้งไวหรือไม  
ถามีขอเขามาผมอยากขอเอกสารในการทํากลุมอาชีพนั้นๆ  
ตองยอมรับวาเราโดนหลอกมาตลอดในการขอเงินสนับสนุนกลุมอาชีพ  
ฝากทานประธานผานไปยังกองสวัสดิการฯดวย  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  182 – 
183  ขอ  1.15 – 1.21  ปที่แลวไมมีแตปนี้จัดใหมทั้งหมด  ขอ  1.15   
โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ  ตั้งไว  30,000  บาท  ขอ  1.16  
โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน  ตั้งไว  50,000  บาท  ขอ  1.17   
โครงการเขาคายเยาวชน  ตั้งไว  100,000  บาท  ขอ  1.18  
โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ตั้งไว  100,000  บาท  
1.19  โครงการสงเสริมการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน  ตั้งไว  30,000  
บาท  ขอ  1.21  โครงการบําบัดฟนฟูผูติดและผูเสพสารเสพติด  ตั้งไว  
325,000  บาท  ทั้ง  6  โครงการเปนโครงการใหม  
ขอสอบถามวาเปนโครงการใหมใชหรือไม  หนา  182  ขอ  1.13  
โครงการประกวดชุมชนดีเดน  ตั้งไว  30,000  บาท  ปที่แลวตั้งไว  20,000  
บาท  ปนี้ทําไมถึงตั้งเพิ่มขึ้น  ขอ  1.10  โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  ตั้งไว  
30,000  บาท  ปที่แลวตั้งไว  20,000  บาท  ปนี้ทําไมถึงตั้งเพิ่มขึ้น  หนา  
181  ขอ  1.5  โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  ตั้งไว  
30,000  บาท  ปที่แลวตั้งไว  20,000  บาท  ปนี้ทําไมถึงตั้งเพิ่มขึ้น  ขอ  1.6  
โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพร
ะเจาอยูหัว  ปที่แลวตั้งไว  40,000  บาท  แตปนี้ตั้งไว  30,000  บาท  ขอ  
1.7  โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5  ตั้งไว  30,000  บาท  
เปนโครงการใหมขอสอบถามวาจะดําเนินการอยางไร  หนา  180  
คาซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  1  เครื่อง  จํานวน  10,000  บาท  
ผมไมเคยเห็นเปนอยางไรครับ  หนา  179  ขอ  1.2  คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งหรือจางจัดทําสิ่งของตางๆ  
ปที่แลวตั้งไว  130,000  บาท  แตปนี้ตั้งเพิ่มเปน  370,000  บาท  
ไมทราบวาตั้งเพราะเหตุผลใด  
ในวรรคตอมาเพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสํารวจขอมูลชุ
มชน  จํานวน  3  คนๆละ  10,000  บาท  รวมเปนเงิน  360,000  บาท  ในป  
2559  ผมไมเห็นแตเห็นในป  2560  ขอ  3.1  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ปที่แลวตั้งไว  30,000  
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บาท  แตปนี้ตั้งไว  70,000  บาท  อยากสอบถามวาเพิ่มขึ้นดวยเหตุผลใด  
สําหรับเรื่องอื่นๆผมจะดูรายละเอียดตอไป  ขอสอบถามเพียงแคนี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนัท  
จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  183  
เรื่องโครงการบําบัดฟนฟูผูติดและผูเสพยาเสพติด  ตั้งจากงบอุดหนุนเปน 
งบที่ตั้งใหม  จํานวน  325,000 บาท  อยากทราบวามีการจัดการอยางไร         
ใชบุคลากรสวนไหน  มีกลุมเปาหมายหรือยัง  ถามีจํานวนเทาไหร  
หรือเราตั้งงบไวสนับสนุนหนวยงานอื่น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกซักถามพอสมควรแลว  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตใหผอ.กองสวัสดิการสังคมเปนผูชี้แจงครับ 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถาม  หนา  179  
คาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดทําสิ่งของอยางใดอยางหนึ่ง  
แยกเปนการจางพนักงาน  เราไมไดจางพนักงานตามภารกิจหรือเปนลูกจาง  
เราจางพนักงานจางเปนโครงการๆไป  คาใชจายเดินทางไปราชการ  ขอ  3.1  
ตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคมที่ไดรับการถายโอนภารกิจเขามาโดยเฉพาะกระ
ทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
จะมีการเชิญเจาหนาที่โดยเฉพาะฝายสังคมสงเคราะหไปประชุมในปหนึ่งๆไมต่ํากว
า  7 – 8  ครั้ง  แลวแตกระบวนการที่เขาดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตร  
พนักงานฝายสังคมสงเคราะห  ฝายพัฒนาชุมชน  
ฝายสงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวกับภารกิจของกองสวัสดิการสังคมคิดวาเงิน  
70,000  บาทอาจไมพอในแตละป  
เพราะภารกิจถายโอนเกี่ยวกับบุคคลโดยกองสวัสดิการสังคมจะเปนหลักสูตรอบรมเ
นื้อหาใหมๆที่เกี่ยวของตามภารกิจถายโอน  เงิน  70,000  บาท  
อาจไมพอในปหนา  และในหนา  180  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
เปนเครื่องขยายเสียงแบบหูหิ้วจะมีเครื่องขยายเสียงและไมคลอยในตัว  
ใชสําหรับลงพื้นที่ในชุมชนเวลาไปประชุมประชาคม  
บางชุมชนก็มีหอกระจายขาวแตลําโพงของหอกระจายขาวมันรบกวนชาวบาน  
ตอนแรกอยากขอ  3  ชุดโดยแบงเปนเขต  เขตละ  1  ชุด  
งบประมาณตองขอบคุณทานผูบริหารและนําเรียนสภาเทศบาลไว  หนา  181  
ขอ  1.3  โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน  ตั้งไว  100,000  
บาท  เปนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาล  ใชในการประชุมใหญ  
ประชุมคณะกรรมการและจัดกิจกรรมในแตละครั้ง  
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเราจะมีการแสดงกิจกรรมที่ตลาดโตรุ
ง  ศาลากลางและกุดน้ํากิน  
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จัดขึ้นตามภารกิจวันสําคัญหรือกิจกรรมที่จังหวัดประสานมาโดยรวมกับสภาเด็กแล
ะเยาวชนของจังหวัด  ขอ  1.5  โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร  
เปนโครงการที่เราไดรับภารกิจถายโอนจากสํานักงานเกษตร  มีการทํา  MOU 
กับสํานักงานเกษตรและสหกรณโดยใหแตละตําบลจัดตัง้ศูนย  
ซึ่งศูนยของเราตอนนีด้ําเนินการกอสรางที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
เปนการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  เราจะตองใชทั้งเมล็ดพันธุพืช  
แทงคน้ํา  ปมน้ําซึ่งตองซื้อเพิ่มเติม  เงิน  30,000  บาทถือวายังนอยในสวนนี้  
ขอ  1.6  โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว  
30,000  บาท  เปนหนังสือสั่งการเขาใหทุก อปท. 
ดําเนินกิจกรรมโดยสงเสริมชุมชนใหดํารงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการรักษาศีล 5 เปนนโยบายของรัฐบาลที่ใหทุก อปท.  
ใหชุมชนประชาชนยึดหลักศีล 5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เราจะจัดอบรมใหความรูประมาณวันที่  22  สิงหาคม  2559  และจะมีการทํา 
MOU กับผูนําชุมชนจาก  8  คุมวัด  ที่จะรวมกันรักษาศีล 5  
ไดนิมนตพระมาอบรมเพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนใหประชาชนและชุมชนรัก
ษาศีล 5 เพื่อขยายไปสูชุมชนตอไป  หนา  182  ขอ  1.8  
โครงการอบรมคุณธรรม  
ดําเนินการมาแลวเปนการอบรมครอบครัวโดยพาชุมชนเขาวัดและกิจกรรมสวดมน
ตขามคืนในวันที่  4  ธันวาคมที่แกงดอนกลาง  ขอ  1.10  
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด วันที่  26  
มิถุนายนของทุกปจะเปนวันตอตานยาเสพติด  
กิจกรรมของเราไดรับการประสานงานจากจังหวัดโดยการรวมรณรงคและเสนอกิจ
กรรมตางๆ  ในปนี้ไดรวมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ  
งบประมาณในสวนนี้นาจะเปนคาเสื้อและคาน้ําดื่ม  หนา  182  ขอ  1.15  
โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ  
ปที่แลวไมไดตั้งแตมาตั้งในปนี้ตามนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาว
ชนเพราะกิจกรรมสวนนี้จะออกจากแผนสภาเด็กและเยาวชนของเราซึ่งอยากใหมีก
ารจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแหงชาติ  ตรงกับวันที่  20  กันยายนของทุกป  ขอ  
1.16  โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน  
เปนหนังสือขอความรวมมือจากกิจการสตรีและครอบครัวใหแตละพื้นที่สรางกิจกร
รมนี้เพื่อความอบอุนในครอบครัว  เทศบาลเราไดรับรางวัล  7  ปซอน  
โครงการเขาคายเยาวชน  ตั้งไว  100,000  บาท  
งบประมาณไมพอขึ้นอยูกับความตองการของเด็กและเยาวชนจะเสนอผูใหญใจดีวา
จะใหไปใกลหรือไกลแคไหน  ขอ  1.19  
โครงการสงเสริมการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน  ในเขตเทศบาลมี  7 – 8 
กองทุนที่ดําเนินการขับเคลื่อนและมีกองทุนตัวอยาง  คือ  
กองทุนแมของแผนดินดงปอ  
มีการจัดอบรมใหความรูไมใชแคอบรมยาเสพติดแตใหความรูภาษาอาเซียนสําหรับเ
ด็กและเยาวชนโดยการใชเวลาวางใหเปนประโยชนในวันเสาร – อาทิตย  
บริเวณศาลาที่ทําการชุมชนดงปอ  ขอ  1.21  โครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด  
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เปนนโยบายของ ปปส. , รัฐบาลและจังหวัด  ใหทุก อปท. 
เสนอแผนและงบประมาณเขาไปเพื่อขอรับการสนับสนุนในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเ
สพติดเพื่อคืนคนดีสูสังคม  เปนการจัดฝกอบรมเขาคาย  11  คืน  12  วัน  
ประมาณหัวละ  3,500  บาท/คน  เปาหมายของเราในเขตเทศบาลคือ  50  คน  
มีขอมูลแลวจากที่ประสานกับศูนยยาเสพติดของจังหวัด  เราจัดอบรมไปแลว  50  
ราย  เมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา  
และโครงการนี้เปนงบประมาณที่เราขอรับการสนับสนุนเพื่อดําเนินการในปตอไป  
เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ  ตั้งไว  50,000  บาท  
ปที่แลวใชสนับสนุนชุมชนสงเปลือยโรงสีขาวกลองเพื่อเอาไปขยายตอยอด  จํานวน  
35,000 – 40,000  บาท  
ที่ตั้งไวเพราะจะมีการฝกอบรมอาชีพใหกับชุมชนตามที่ชุมชนเสนอขอเราจะรวมกลุ
มอบรมให  เมื่ออบรมเสร็จชุมชนใดที่มีความประสงคเราจะตั้งงบประมาณไวรองรับ  
50,000  บาท  
ถามีเยอะขึ้นก็อาจของบประมาณเพิ่มเติมโดยการโอนงบประมาณเขามา  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปสํานักการชาง  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับสํานักการชางมีโครงการตางๆทั้งหมด  36  โครงการ  
ผมขอเปนตัวแทนพี่นองประชาชน  เขต  2  โครงการการกอสราง 
คสล.และรางระบายน้ําทั้ง  36  โครงการ  เปนโครงการของเขต  1  จํานวน  16  
โครงการ  โครงการของเขต  3  จํานวน  15  โครงการ  โครงการของเขต  2  
จํานวน  5  โครงการ   ไมทราบวาเพราะเหตุใด  
พิจารณาตามความเรงดวนหรือเขต  2  ไมมีอะไรแลว  
เพื่อความสบายใจผมขอเรียนถามวาทําไมถึงออกมาในลักษณะนี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สํานักการชาง  
หนา  166  เรื่อง  หมวดคาใชสอย  รายจายคาจางเหมาบริการ  1,440,000  
บาท  มีการจางบุคลากรเพิ่มเติมอยากทราบวาเปนการจางคนเดิมหรือจางคนใหม  
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง  2  คน  
จางเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  2  คน  
จางเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  6  คน  
จางเหมาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานธุรการ  1  คน  
จํานวน  120,000  บาท  จางเหมาบุคลากรบํารุงระบบสาธารณูปโภค  1  คน  
จํานวน  120,000  บาท  ไมทราบวาเปนคนเดิมหรืออยางไร  
ในสวนเรื่องคาวัสดุตางๆจะกลับไปตรวจดูรายละเอียดและนําไปแปรญัตติในครั้งตอ
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ไป  ขอเพิ่มเติมสําหรับโครงการตางๆทางดานโครงสรางพื้นฐาน  
หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง  หนา  192  ทั้งหมด  36  โครงการ  จํานวน  
19,781,000  บาท  โครงการที่ผมติดใจ  คือ  โครงการที่  31  
โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวัดสวางคงคาถึงแยกทางไปหวยสีทน  
ตั้งไว  2,838,000  บาท  
จากวัดสวางคงคาไปถึงสี่แยกหวยสีทนทางสํานักการชางไดตรวจสอบแลวหรือวาดา
นลางมีทอทรุดตัวตรงแฟรี่ 2  ถนนหนาเซเวนเปนถนนขรุขระ  
เขาเรียกวาเปนถนนอเนจอนาถ  
อยากสอบถามวาไดสํารวจพื้นขางลางวามันเรียบรอยหรือยัง  โครงการที่  35  
โครงการปรับปรุงทางเทาถนนประชาสามัคคีชุมชนดอนกลอย  490,000  บาท  
ผมเปนหวงทานเคยสังเกตหรือไมถาเรามาจากวัดประชานิยมฝงขวามือทําเสร็จแลว
แตลักษณะการทําไมทราบวาสํานักการชางออกแบบอยางไร  
มันลาดเอียงขึ้นจากวัดใตโพธิ์ค้ําไปถึงศาลเจาพอหลักเมือง  
ดีที่ฟุตบาทเล็กทําใหมุมลาดเอียงมันนิดเดียว  แตซอยประชาสามัคคีที่เอาเงิน  
5,000,000  บาท  มาทํามันลาดเอียงเยอะ  ประชาชนคนแกคนเฒาลื่นครับ  
ถาทําอีกฝงผมเกรงวาจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกพี่นองประชาชน  
ฝากทานประธานสภาผานไปยังสํานักการชางวา  ให  10  ซม.  
ขึ้นมากอนคอยทําลาดเอียงขึ้นไป  ขออนุญาตเอยนาม  ทานธนัท  จิตรลดานนท  
ทานเคยเสนอเรื่องนี้มาแลว  
ผมบอกวาทานธนัทตรงนี้ก็ดีแตเวลาเราทํามันไมใชอยางนั้น  
จากถนนลาดเอียงขึ้นมาเลย  
ฝากสํานักการชางดวยวาใหออกแบบและดูความปลอดภัยของประชาชนดวย  
โครงการตางๆทั้ง  36  โครงการ  ผมสํารวจแลวชุมชนดงปอได  2  โครงการ  
ชุมชนซอยน้ําทิพยได  2  โครงการ  ชุมชนสุขสบายใจได  3  โครงการ  
ชุมชนกุดยางสามัคคีได  2  โครงการ   ชุมชนหัวคูได  1  โครงการ  
ชุมชนหาดลําดวนได  1  โครงการ   ชุมชนหัวโนนโกได  1  โครงการ  
ชุมชนดอนสวรรคได  1  โครงการ  ชุมชนคุมหวยได  1  โครงการ  
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองได  3  โครงการ  ชุมชนทาสินคาได  1  โครงการ  
ชุมชนริมแกงได  1  โครงการ  ชุมชนทุงมนได  1  โครงการ  
ชุมชนหนองผักแวนได  3  โครงการ  ชุมชนโรงงิ้วได  1  โครงการ  
ชุมชนสงเปลือยกลางได  1  โครงการ  ชุมชนโพธิ์ไทรได  1  โครงการ   
ชุมชนวัดสวางพัฒนาได  1  โครงการ  ชุมชนสงเปลือยในได  3  โครงการ  
ชุมชนหนองไชยวานได  1  โครงการ  ชุมชนสงเปลือยนอกได  1  โครงการ  
ชุมชนวัดสวางได  1  โครงการ  ชุมชนเกษตรสมบูรณได  1  โครงการ  
ชุมชนทุงศรีเมืองกลางได  1  โครงการ  ชุมชนดอนกลอยได  1  โครงการ  
โครงการที่ชุมชนไดมี  25  ชุมชน  36  โครงการ  ชุมชนที่ไมไดคือ  
ชุมชนตลาดเกา  ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา  ชุมชนหนองลิ้นจี่  ชุมชนหนาโรงซอม รพช.  
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  ชุมชนบุญกวาง  ชุมชนวัดเหนือ  ชุมชนโรงเลื่อย  
ชุมชนดอนสวรรค  ชุมชนกสส.  ชุมชนหนองลิ้นจี่  ทั้งหมด  11  ชุมชน  
นี่หรือที่บอกวาทําแผนชุมชนแลวเขาจะไดทุกโครงการ  
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มากนอยเทาไหรตองเฉลี่ยใหเขาถึงจะถูกตอง  
นี่คือสิ่งที่ผมอัดอั้นตันใจและประชาชนเขาก็บอกวาใหมีความยุติธรรมดวย  
มากนอยไมวาแตใหเฉลี่ยกัน  แผนชุมชนเราจะทําไปเพื่ออะไร  
เพื่อใหทุกชุมชนไดและเขาจะไดดีใจ  
เขาตองภูมิใจวาแผนโครงการที่เราจัดทําขึ้นใชเงินและวัสดุอุปกรณอยางคุมคา  
ฝากทานประธานไววาสิ่งเล็กนอยที่สมาชิกสภาเทศบาลไดดู  
สํารวจและพูดในที่ประชุมแหงนี้เปนประโยชนแกพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล  
เมื่อสักครูมีคนโทรมาบอกวา  7  แยกหนองแซง  
เสียงตามสายไมดังแตเจาหนาทีก่ลบับอกวาดังทุกจุดรับรองได  
ผมอยากฝากสิ่งตางๆที่สมาชิกสภานําปญหาตางๆมาใหทานไดทราบ  
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณทานประธานสภาที่ใหเกียรติสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรา
ยในญัตติเทศบัญญัติงบประมาณ  
สําหรับวันนี้เปนสิ่งที่นาภูมิใจที่เราไดทํางานใหกับเทศบาลเพื่อเปนประโยชนแกพี่น
องประชาชน  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

จากที่ฟงทานอภิปรายประมาณวาไมไดโครงการทุกชุมชน  
ตองขอเรียนวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดตั้งขึ้นในป  2480  มีเขตพื้นที่เบื้องตน  
4  ตารางกิโลเมตร  ในสวนของตลาดในถนนโสมพะมิตรและถนนภิรมย  
ตลาดนอกคือถนนเทศบาล 23 และเทศบาล 24  ตอมาป  2524  
มีการขยายเขตพื้นที่เปน  16.96  ตารางกิโลเมตร  ไดเอาชุมชนดงปอ  สงเปลือย  
หัวโนนโก  ดอนสวรรค  ซอยน้ําทิพยบางสวนเขามาเปนพื้นที่เพิ่มเติมเขาไป  
ทานคิดดูวาตั้งแตป  2480 – 2524  
คณะผูบริหารเขาก็ทําในสวนของตลาดและปรับปรุงเรื่อยมา  
ผมออกสํารวจพื้นที่ที่เปนแผนชุมชนในสวนที่ไมไดรับงบประมาณนั่นคือไมมีอะไร
ทําหรือตองใชงบประมาณเกินขีดความสามารถที่เราทําได  
ตองหาแนวทางรับงบประมาณจากทางอื่น  เชน  
ชุมชนตลาดเกาถนนและทอระบายน้ําทําหมดแลว  
ประธานชุมชนขอปรับปรุงฟุตบาทแตในสวนของฟุตบาทมันไมเทากันจึงบอกวาเรา
จะเริ่มทําถนนแกงสําโรงนั่นคือตัวอยางฟุตบาทวาจะทําสวยหรือไม  
พอชุมชนดอนกลอยเขาทําเรื่องเขาไปปรับปรุงฟุตบาทหนามัสยิดเปนโครงการตําบ
ลละ  5,000,000  บาท  ไดงบประมาณมา  490,000  บาท  
คนที่เปนชางควบคุมงานเปนคนจากที่อื่น  คนจัดซื้อจัดจางคืออําเภอเมืองกาฬสินธุ  
ไมทราบวาตรวจรับงานกันอยางไร  
ตามแบบของเราเขียนแบบอยูในถนนแกงสําโรง  
ในสวนที่เราทําในเทศบัญญัติก็เปนแบบเดียวกับถนนแกงสําโรง  
รายละเอียดขออนุญาตใหผอ.สํานักการชางชี้แจงเพิ่มเติมและในสวนที่ทานพูดวามั
นไมมีตองเรียนวามันเกินขีดความสามารถของเรา  เชน  ถาจะทําในเขต  2  
ผมอยากวางทอใหญเหมือนทอขนาด  1  เมตร  50  เซนติเมตร  
ที่วางมาตั้งแตทุงศรีเมืองจนถึงสามแยกที่ดินลงไปถึงบริเวณลําหวยสีทนขางวัดสวาง
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คงคา  ทอนี้เปนทอใหญรับน้ําจากสายอื่นๆ 
เขามาดวยแตตอนนี้บานเรือนมากขึ้นทอน้ําเต็มแลว  
แนวทางที่เราอยากแกไขปญหาคือ  
อยากทําทอตอลงไปถนนแกงสําโรงและไปลงที่ลําน้ําปาวแตตองใชงบประมาณ  
19 – 20  ลานบาท  มีจุดน้ําทวมซ้ําซาก  เชน  
บริเวณหนาสถานีขนสงตองทําทอเชนเดียวกัน  
กอนที่จะทําเรื่องนี้ผมไดประสานงานกับทานผูวาราชการฯทําโครงการแกไขปญหา
น้ําทวมขังในยานเศรษฐกิจของเทศบาลซึ่งอยูในเขต  2  ขอรับงบประมาณกับผูวา 
CEO  จํานวน  27  ลานบาทเศษ  เมื่อวันที่  5  
ผมกับทานรองผูวาราชการฯก็ไดไปชี้แจงกับสํานักงบประมาณที่สภาผูแทนราษฎรแ
ละในวันที่  10  ผมไดมอบใหทานปลัดเทศบาลไปชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียด  
จํานวน  27,876,000  บาท  มีทั้งหมด  5  โครงการ  และผานทั้ง  5  โครงการ  
ในสวนดานโครงสรางพื้นฐาน  19  ลานบาทเศษ  รวมกับ  27  
ลานบาทถือวาไดมากพอสมควรและมากกวาทุกป  
โครงการปองกันน้ําทวมขังถนนกาฬสินธุถึงถนนแกงสําโรงซอยอนรรฆนาค 9  
เบื้องตนเราอยากรับน้ําจาก  3  
แยกสํานักงานที่ดินและลงไปที่ถนนแกงสําโรงหนาสถานีดับเพลิงและลงลําน้ําปาวเ
ปนการแกไขปญหาน้ําฝน  
แตเมื่อลงไปสํารวจแลวทางชางบอกวาถาลงไปจะไปเจอปญหาเกี่ยวกับทอตางๆที่อ
ยูใตดินจึงเลี้ยวขวาที่ศาลหลักเมืองและตรงไปที่ซอยอนรรฆนาค 9  งบประมาณ  
19,890,000  บาท  โครงการที่  2  โครงการปองกันน้ําทวมซอยอภัย 2  
จํานวน  1,800,000  บาท  โครงการที่  3  
โครงการปองกันน้ําทวมถนนพรอมพรรณอุทิศ  3,308,000  บาท  โครงการที่  
4  
โครงการปองกันน้ําทวมถนนอรรฆนาคชวงแยกซอยเดชสมุนไพรถึงวงเวียนหนาโรง
มวย  1,797,000  บาท  
โครงการปองกันน้ําทวมถนนประดิษฐชวงหนาสถานีขนสง  1,078,000  บาท  
ทั้งหมดเราทําเปนโครงการตางๆและขอรับงบประมาณไป  
ทานปลัดเทศบาลทานไปกับทานรองผูวาราชการฯ  
ทานบอกวาทางกรรมการทานไมตัดเลยตอนนี้เรารอวางบประมาณจะมาเมื่อไหร  
การจัดซื้อจัดจางไมไดเกี่ยวกับเทศบาลเพราะเปนงบของผูวา CEO  
แตผลประโยชนตกกับพี่นองประชาชน  ทั้ง  36  โครงการ  
ทําตามแผนชุมชนที่กําหนดเขามาบางชุมชน  เชน  
ชุมชนโรงงิ้วไมมีอะไรทําแลวเขาจึงขอทอระบายน้ําชุมชนโรงงิ้วทางเขาวัดเหนือ  
เราจึงบอกวาใหเอาทอออกเพราะฝงนั้นไมมีบานคนเปนกําแพงโรงงิ้ว  
เราแคทําโครงการเทพื้นคอนกรีต  
อยากใหเลิกพูดเสียทีในเรื่องการกระจายใหไดทุกชุมชนเนื่องจากมีขอจํากัด  
ชุมชนที่อยูรอบในพื้นที่  4  ตารางกิโลเมตร  เขาทําเรื่อยมาตั้งแตป  2480  
ปญหาตอนนี้คือทอระบายน้ําชุมชนรอบในมันเล็กระบายน้ําไมทันจึงไดทําการแกไข  
แตทอขนาดขนาด  1  เมตร  50  
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เซนติเมตรเราไมไดทําเพราะกลัวจะเกิดปญหาอาจทําใหดินทรุดลงไป  
ทั้งหมดคือสิ่งที่คณะผูบริหารพยายามแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานใหกับพี่นอ
งประชาชน  ในสวนของรายละเอียดอื่นๆที่ทานสมาชิกสอบถาม  
ขออนุญาตใหผอ.สํานักการชางเปนผูชี้แจง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  

ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องหมวดคาใชสอยรายไดใหไดมาซึ่งบริการ  
คาจางเหมาบริการหรือจางจัดทําสิ่งตางๆเปนของปที่แลวที่ตั้งไว  
งานสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้นเพราะตองเขาไปดูแลบริเวณสวนสาธารณะริมแกงดอน
กลางทั้งภายในและภายนอกและเรือนเพาะชําตนไมที่ตองใชในบางสวน  
โครงการที่  31  
ปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงจากหนาวัดสวางคงคาถึงแยกทางไปเรือนจําความยาว
ประมาณ  585  เมตร  
บริเวณที่ทรุดตัวลงจะอยูแถวรานกมลซุปเปอรแถวโรงเรียนอนุบาล  
แตที่ผานมาหลายปไดมีการซอมแซมอยูตลอดและบางสวนทางสํานักก็จะขอบูรณา
การกอนโดยการใชแอสฟลติกสําเร็จรูปปรับพื้นผิวกอน  
ในสวนตัวโครงการจะเปนแอสฟลติกหนาประมาณ  5  ซม.  
ปูทับเพื่อใหถนนไมเกิดความขรุขระ  
มีความราบเรียบและมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  โครงการที่  35  
โครงการปรับปรุงทางเทาตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหคําชี้แนะผมจะนําไปปรั
บปรุงเพื่อเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมไดฟงทานผูบริหารบอกวาทอระบายน้ําทําเกือบหมดแลวภายในเขตกาฬสินธุ  
ตั้งแตผมเกิดมาหรือเปนสมาชิกสภาเทศบาลผมไมเคยเอาเปรียบใคร  
หนาบานของผมตั้งแตศูนยไปถึงหนาบานคุณหมอจีรนันท  
ไมมีทอระบายน้ําเลยผมดูตั้งแตป  2559  และในปนี้ก็ไมได  
ผมอยากฝากทานประธานสภาและผอ.สํานักการชางกรุณาพิจารณาใหผมดวยเพรา
ะที่ศูนยของผมไมมีทอระบายน้ําเลย  แตป  2559  
ที่ไดคือไปทําตรงทางแยกเขาบานประธานแทนที่จะทําตรงศูนยเกาไปเรื่อยๆ  ในป  
2560  ซอยน้ําทิพยทําถนนเสร็จเมื่อปที่แลวและไดทอระบายน้ําทั้ง 2 ที่  
ผมโทรไปหาทานประธานทานก็บอกวาอยางไรก็ได  
ฝากทานประธานสภาและผอ.สํานักการชางพิจารณาใหผมดวย  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  196  
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ขอ  31  โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวัดสวางถึงแยกทางไปเรือนจํา  
ตั้งไว  2,800,000  บาท  โครงการนี้ไมไดอภิปรายวาไมสนับสนุน    
แตหนักหนาสาหัสจริง  ผมเคยอภิปรายแลวดวยความเปนหวงคณะผูบริหาร  
ผมกลารับประกันวาถาทานเอาแอสฟลติกไปเททับโดยไมมีมาตรการรองรับดานลา
งไมนานก็ทรุดลงไปเหมือนเดิม  ผมวาหางบประมาณตั้งเงินศึกษาดีกวาหรือไม  
แตถาจะแกปญหาที่ปลายเหตุทั้งๆที่รูวาขางลางมันทรุด  ถนนที่ผิวขรุขระ  เชน  
จากปมแกส  สว.วิรัช  ขออนุญาตเอยนาม  ตรงลงไปถึงแยกเรือนจํา  
ตอนที่ทานนายกฯภิญโญ  รัตนศาสตร  ทานเททับทําใหมันแนนแตผิวมันขรขุระ  
รถวิ่งไปเหยียบรั่วเพราะเศษปูนมันโผลที่ผิวถนนแตขางลางมันไมทรุด  
ซึ่งในชวงที่เราจะทําถนนขางลางมันทรุด  
ตอนแรกผมรับรองวาจะไดรับเสียงปรบมือไดถนนสีดําตีเสนสวยงามแตไมนานก็ตอ
งทรุดลงไปเปนแองเหมือนเดิม  ฝากทานพิจารณาดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อสักครูทางคณะผูบริหารทานไดตอบขอซักถามของผมวาทานขอรับงบประมาณ
ที่ทางจังหวัดพิจารณาใหกับเราหลายโครงการงบประมาณหลายสิบลานบาท  
และทานบอกวาชุมชนโรงงิ้วไมมีอะไรทําแลว  เขาไปเทคอนกรีตให  
ผมไดรับเอกสารความตองการของชุมชนโรงงิ้ว  คือ  1.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูบริเวณถนนอนรรฆนาคซอย 4  
ยังไมทําใหเขา  โครงการกอสรางถนน คสล.เขาบานนายชาต ิ 
ภูภาษิตก็ยังไมทําใหเขา  แตทําไมเมื่อสักครูทานบอกวามันไมมีที่จะทําแลว  
โครงการตางๆของชุมชนโรงงิ้ว  ความตองการเขามี  15  
โครงการแตผมไมอาจสามารถอานใหหมดได  ผมเอาแค  2  
โครงการที่เขามีความตองการ  แตผูบริหารกลับตอบวาไมมีอะไรจะทําแลว  15  
โครงการที่เขาทํามาไมมีความหมายเลยหรืออยางไร  
อยาพูดในสิ่งที่มีหลักฐานผมพูดในสิ่งที่มีหลักฐาน  
เรื่องเล็กนอยอยากฝากทานประธานไว  
และชุมชนอื่นอีกผมพยายามสอบถามอยูวาโครงการตางๆที่เขาเสนอมามันเขาแผน
หรือไม  ถาไมอยางนั้นโครงการทําแผนชุมชนก็อยาทําเลย  
ผมจะสํารวจทุกชุมชนวาความตองการของเขามันตรงกับผูบริหารที่เสนอโครงการม
าหรือไม  ถาไมตรงผมจะเรียนใหทานทราบในครั้งตอไป   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  

ในแผนชุมชนเขารวบรวมแผนเกาเขามาแตพอจะทําเราจะสงไปที่ชางซึ่งเปนชางสํา
รวจออกไป เมื่อเขาออกไปเขาก็บอกวาทําแลวเราจึงตัดออก  
ผมจําไมไดวามีอะไรบางแตก็มีพอสมควรที่ปรากฏอยูในแผนป  2560  เชน  
อนรรฆนาค 10  ไมแนใจวาทําแลว  
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ฝายชางไปทําแตกองวิชาการฯไมไดตัดออกสวนกองสวัสดิการฯลงไปเก็บขอมูลใหม  
เมื่อไดขอมูลกองวิชาการฯก็เพิ่มขอมูลใหมเขาไป  
กองวิชาการฯเปนคนทําแผนชุมชน  บางครั้งผมไดบอกวาอันที่ทําแลวทําไมยังมีอยู  
การเสนอแผนชุมชนสวนใหญผูนําชุมชุนจะเปนคนเสนอ  
เมื่อผูนําชุมชนเสนอเขามาเราเห็นวาลงไปแลวพี่นองประชาชนไมขัดของเราก็บันทึก
เขาไป  เรื่องทอระบายน้ําของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  
ขอเรียนวาหลังบานทานเปนลําน้ําปาว  เวลาฝนตกลงมาน้ําก็ไหลลงลําน้ําปาว 
เราเคยคุยกันวาไปทําทอระบายน้ําตอจะเปนอยางไร  
เขาบอกวาถาจะวาไปน้ํามันไหลลงลําน้ําปาว  
ทําไมเขาถึงทําฝงตรงขามเพราะฝงตรงขามจะไดรับน้ําเพราะหลังบานไมไดลงลําน้ํา
ปาว  ถาทานอยากไดก็ไมเปนไรโอกาสตอไปเราจะจัดการให  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเขาใจดีวาหลังบานผมเปนลําน้ําปาว  

แตเวลาฝนตกหนักน้ํามันทวมหนาบานผมตรงรานสมตําเขาดาผมทุกวัน  
มันทวมถึงหัวเขาไมไดไหลลงลําน้ําปาว  
ตรงศูนยไหลลงอยูแตตรงนี้มันไหลเขาบานเขา  
ตองกราบขอบพระคุณที่ทานจะทําให  ผมจะรอ  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนสถานธนานุบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สถานธนานุบาลโดยภาพรวมแลวสําหรับผมผาน  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมแปลกใจอยูวาในครั้งนี้ไมไดมีการของบประมาณ  

สงสัยจะประสบผลสําเร็จเปนอยางดีสําหรับงบประมาณตางๆที่ทางสภาอนุมัติให  
เพียงพอหรือไม  ถาไมพอก็คอยวากันใหม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สถาน 
ธนานุบาลของเรานาเห็นใจเพราะทราบวาเงินในบัญชีเหลืออยูไมมากเทาไหร  
ผจก.สถานธนานุบาลนาจะเสนอญัตตินี้เขามาดวยเพราะผมเปนหวง  
ทานประธานเห็นตรงซีเอ็ดเกาหรือไม  
สรางเปนโรงรับจํานําสยามเขากําลังจะมาแขงขันกับโรงรับจํานําเทศบาลเมืองกาฬ
สินธุแลว  
เขามีเจาสัวหรือนายทุนใหญมาจากบุรีรัมยเขาจึงเห็นวาโรงรับจํานําของเทศบาลเมื
องกาฬสินธุคงใชไมไดแลวไปทีไรก็ตองเขาคิว  
คนมาไถถอนก็ถึงโทรไปเอาเขามารับจํานําได  ไมมีเงินที่จะรับจํานําทอง  
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จังหวัดรอยเอ็ดเขาเปนรอยสองรอยลานเขายังไมกลัว ไดเงินรางวัลตางๆมากมาย  
โรงรับจํานําของเรากําลังจะมีคูแขงแลว  
ถึงจะแพงอยางไรคนเขาก็ตองไปเพราะเขาไมมีที่พึ่งเขาตองหาทางไปจํานําที่อื่น  
ผมเปนหวงอยากใหสถานธนานุบาลขอกูมาเลยเพื่อใหประชาชนใชบริการของเราไ
ดเต็มที่รับรองวาโรงรับจํานําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุดอกเบี้ยถูกกวาทุกที่  
เอกชนเขามาดอกเบี้ยตองสูงกวาแนนอน  
ฝากผจก.สถานธนานุบาลถามีอะไรใหทานทําเรื่องเสนอเขามาเลย  
พวกเราพรอมที่จะยกมือให  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานโพธิวัฒน  บุญกอบครับ 
นายโพธิวัฒน  บุญกอง  ผจก.สถานธนานุบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ทานสนับสนุนใหเงินกูอีก  
ตอนนี้ยังมีเงินอีก  21  ลานกวาบาทครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไมมีทานสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ        
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับหลักการ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 
9  ทาน) 9 เสียง  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ - ไมมี - (งดออกเสียงจํานวน  9  
ทาน)  9  เสียง  
ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
เนื่องจากการคัดเลือกคณะกรรมการที่ผานมาเราไดดําเนินการคัดเลือกครั้งเดียว  3  
ทาน  ซึง่ตามระเบียบหรือขอบังคับนั้น สมาชิก 1 ทาน  สามารถเสนอไดเพียง  1  
ทาน  และมีผูรับรองจํานวน  2  ทาน  คือ  
เลือกคนที่หนึ่งกอนแลวจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจํานวนที่สภาทองถิ่นมีมิติกําห
นดไว  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก  
ขอเรียนเชิญครับ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  ขอ  103 (1)  
คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น  มีจํานวนไมนอยกวา  3  
คน  แตไมเกิน  7  คน  ขอ 105  ภายใตขอบังคับขอ 103  และขอ 104 (2) 
(3)  
สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเ
ปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ  
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่นและขอ  107  
ภายใตบังคับขอ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น  
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  
ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน  สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  
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เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตามขอ  12  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ขอ  12  ใหนําความในขอ  8  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
วิธีการเลือกตามขอ  8  
คือใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็
นวาสมควรใหรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ
าย  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  
โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  
ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้
น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่นผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  
ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดย
ใชวิธีเดิม  
ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพา
ะผูไดคะแนนสูงสุดเทากันและใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยก
วาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกคงเขาใจวิธีการเลือกแลว  
ตอไปผมขอถามทานสมาชิกวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจําน
วนกี่คน  ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ขอเรียนถามทานประธานสภากอนวามีทานสมาชิกหลายทานไมเขาใจวาทําไมตอง
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติใหมเพราะเดิมเรามีอยูแลว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เราเคยตั้งแลวในสมัยทานนายกฯภิญโญ  รัตนศาสตร 
และเรากําหนดใหอยูในวาระ  4  ป  
ซึ่งตามขอบังคับแลวคณะกรรมการแปรญัตติจะทํางานตามภารกิจที่มอบหมาย  คือ  
ทําการแปรญัตติเมื่อทําการแปรญัตติเสร็จจะหมดหนาที่อายุจะหมดเลย  เชน  
สภาผูแทนราษฎรในการประชุมงบประมาณเขาจะตั้งใหมทุกป  
ผมจึงมาดูขอบังคับกรรมการสภาทองถิ่นพนหนาที่เมื่อ  1.  
ลาออกเมื่อยื่นหนังสือตอประธานสภา  2.  ตาย  3.  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นสิ้นสุดลง  4.  
เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหมคณะเกาหมดไปหรืองานที่ไดรับมอบหมายสิ้
นสุดลง  
กรรมการแปรญัตติจะทําหนาที่แปรญัตติเมื่อทําการแปรญัตติเสร็จแลวและมีการป
ระชุมวาระ 2 และวาระ  3  ในขั้นแปรญัตติและขั้นตราเปนเทศบัญญัติ  
เมื่อผานเปนเทศบัญญัติแลวอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแปรญัตตจิะหมดไปโด
ยอัตโนมัต ิ 
ซึ่งเราทํามาตลอดและเราไดรับคําชี้แนะจากคณะกรรมการทองถิ่นจังหวัดเขามาตร
วจตัวชี้วัดของเทศบาล  
เราไดคะแนนนอยเพราะเราไมตั้งทุกปจงึอยากทําใหถูกตองตามระเบียบ                                                                            
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ฉะนั้น  
ผมขอถามทานสมาชิกวาเห็นควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวน
กี่คน  ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เพื่อทําใหถูกตองตามระเบียบผมขอเสนอจํานวน  6  ทาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีก  
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติใหเลือกจํานวน  6  คน  
ตอไปผมขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอผูที่ทานเห็นวาสมควรใหเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ขอเรียนเชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมขอเสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  
15  ทาน)  15  เสยีง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  3  ทาน) 3  เสียง  

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  2  ผมขอเสนอทานตอชาติ  ฆารไสว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานตอชาติ  
ฆารไสว  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  
17  ทาน)  17  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  1  ทาน) 1  เสียง  

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  3  ผมขอเสนอทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานกมลพันธุ  
จีระสมบัติ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  
16  ทาน)  16  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  2  ทาน)  2  
เสียง 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  4  ผมขอเสนอทานกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานกฤษฎา  
เวียงวะลัย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  
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16  ทาน)  16  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสยีงจํานวน  2  ทาน)  2  
เสียง 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  5  ผมขอเสนอทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานสุโรจน  
แสงโสภาพรรณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจํานวน  15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  
(งดออกเสียงจํานวน  3  ทาน)  3  เสียง 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ทานที่  6  ผมขอเสนอกระผม  นายอาคม        
สําราญเนตรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม  
ถาไมมีผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให      ทานอาคม  
สําราญเนตร  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  
15  ทาน)  15  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  (งดออกเสียงจํานวน  3  ทาน)  3  
เสียง  ถือวาที่ประชุมไดเลือกทั้ง  6  ทาน  คือ  1.  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  2.  
ทานตอชาติ  ฆารไสว  3.  ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  4.  ทานกฤษฎา  
เวียงวะลัย  5.  ทานสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  6.  ทานอาคม  สําราญเนตร  
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  2560  ขอ 109  
การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก  
ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น  
โดยใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่ง ๆ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้น ๆ กันเอง  
ซึ่งตอไปทางเลขานุการจะไดประสานคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรร
มการและเลขานุการตอไป  เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจํานวนแลว  
ตอไปจะสงรางเทศบัญญัติฯ  ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
ตอไปผมขอปรึกษาที่ประชุมจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมก
ารการแปรญัตติกี่วัน ขอเรียนเชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอรับคําแปรญัตติ  2 วัน  ตั้งแตวันที่  17 – 18  สิงหาคม  2559 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม  
เมื่อไมมีถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหรับคําแปรญัตติ  2  วัน  คือวันที่  17  สิงหาคม  
2559  ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2559  เมื่อไดวันเสนอรับคําแปรญัตติแลว  
เพื่อใหการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
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ทันตามกําหนดสมัยประชุมตอไปเปนการเสนอแปรญัตติ  
ขอปรึกษาที่ประชุมวาจะเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน 

    นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอใหแปรญัตติ  7  วัน ตั้งแตวันที่  
19สิงหาคม  2559 – วันที่  25  สิงหาคม 2559  มีผูใดจะเสนอเปนอยางอื่น  
ถาไมมีถือวาที่ประชุมใหคณะกรรมการแปรญัตติ  7  วัน  ตามที่ทานอาคม     
สําราญเนตรเสนอ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปผมขอนัดประชุม  ในวาระที่  2  และวาระที่  3  
ขั้นแปรญัตติและขั้นเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม  ในวันที่  30  สิงหาคม  
2559  เวลา  09.30  น.   ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  
มีทานสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในระเบียบวาระอื่นๆ  มีบางชุมชนเขาโทรศัพทมาหาผมเขาฝากเรื่องมา  คือ  1.  
เรื่องกุดโงง  งบประมาณ  8 – 9 ลานบาท  ยืดเยื้อมาผูรับเหมาทิ้งงานหรืออยางไร  
ชุมชนสงเปลือยจึงฝากใหผมพูดในสภาดวยวากุดโงงจะทําอยางไร  
จะทําเสร็จหรือไม  ผูรับเหมาทิ้งงานหรืออยางไร  2.  
เรื่องศาลาหัวโนนโกยังไมเสร็จ  ประตูหนาตางก็ยังไมไปติดใหเขา  3.  
เรื่องหลังรานอาหารตาลฟาระบายน้ําลงไปเกิดกลิ่นเนาเหม็นประชาชนรองเรียนมา
เขายื่นคํารองมาแลวแตยังไมไดดําเนินการใหเขาเลย  4.  เรื่องกุดน้ํากิน  
ตรงศาลาผมถายรูปไวแลวสกปรกมากเศษขยะเยอะไมไดรับการดูแลเอาใจใสในเรื่อ
งความสะอาด  การตัดตนไม  ตัดหญา  เวลากลางวันก็เปนแหลงมั่วสุมของนักเรียน  
มีรอยรถจักรยานยนตเขาไป  และเขายังบอกอีกวาน้ํามีกลิ่น  
ผมมีโอกาสไปถายรูปมาแลวประชุมวันที่  30  
สิงหาคมจะเอามาใหทานดูแมแตผักตบชวาก็กําลังจะตายขอใหปรับปรุงแกไขใหเขา
ดวย  ขอบพระคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมฝาก  2  เรื่อง  คือ 1. เรื่องจอ LED หนาสํานักงานปาไม  

ไมไดใชประโยชนอะไรเลย  
ควรพิจารณาดูวาจะเอาออกหรือจะเอาไปทําอะไรอยางไร  2.  
เรื่องที่รับฝากรถของเทศบาล  ผมถามคนที่รับฝากรถวาทุกวันนี้ไดเงินวันละเทาไหร  
เขาบอกวาไมคอยไดเงิน  ชั่วโมงหนึ่งถึงจะได  10  บาท  
สวนใหญแลวเขาจะจอดแค  10 – 30  นาที  เขาก็ออกมาแลว  แตกอนได  700 
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– 800  บาท  แตทุกวันนี้ไดไมเกินวันละ  400 – 500  บาท  
ผมคิดวารถเขาราคาเปนลานบาท  เอาคันละ  10  บาทก็นาจะดีครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานใดเสนอ  
กระผม ไดดําเนินการประชุมมาจนครบวาระแลว  
ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจําป  2559  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
เจาหนาที่สภาเทศบาล  พนักงานครู 
ตลอดจนประชาชนที่รับฟงผานทางเสียงตามสายและไดเขารวมรับฟงการประชุมส
ภาในวันนี ้ ที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนที่เรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   20.00  น. 
 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
(นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

พนักงานจาง 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
(นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
(นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 
(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

(นายพงษธร   โพธิแทน) 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 

(ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายฉลอง   ฆารเลิศ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่          เดือน      พ.ศ.  2559 
รับรองถูกตอง 

 
(ลงชื่อ) 

(นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น) 
ประธานกรรมการ 
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(ลงชื่อ) 
(นายกานต  ฆารไสว) 

กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) 

(นายธนัท  จิตรลดานนท) 
กรรมการ 

 
(ลงชื่อ) 

(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน      พ.ศ.  2559 
 

(ลงชื่อ) 
(นายโฆษิต  ธีรกุล) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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