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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕7 
วันพฤหัสบดทีี่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
……………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายต่อชาติ    ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑0. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑6. นายปวเรศ  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายสรรเพชญ     ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8  นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายกานต์  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายเข็มชาติ   ฆารไสว   รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๒.  นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๓.  นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช  เจ้าพนักงานธุรการ  สํานักปลัดฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
๑.นางอุบลรัตน์  เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล 
๒.นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
๓.นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงค์  ผอ.สํานักการช่าง 
๔.นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.นายวิเชียร  สมภาร   ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๖.นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๗.นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุ 
๘.นายวรวิทย์  ภูอวด   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชุน 
๙.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายปกครอง 
๑๐.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๑๑.นายโพธ์ิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
๑2.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๑ 
๑3.นายสถิตพงษ์          บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๒ 
๑4.นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑5.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๔ 
๑6.นางวิภาวดี  ชุมภาแสง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
17.ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลบัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2557  เพ่ือประชุมตาม
ระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน  ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อ
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี   2557   จะดําเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจําปี  ๒๕๕7  ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่           
๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี  ๒๕๕7  ต้ังแต่วันที่  ๑  สิงหาคม      
๒๕๕7  เป็นต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ  ๒๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   
ประจําปี  ๒๕๕7  ต้ังแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕7  ถึงวันที่  ๓๐  
สิงหาคม ๒๕๕7 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒5  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7  
ลงช่ือ  นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อเป็นเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่

ประชุมเรื่องที่ ๑  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.
16  ลงวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๕7  เรื่องมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงาน
เทศบาล  เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕7  ในวันที่  14
สิงหาคม  ๒๕๕7  ผมพิจารณาอนุญาตครับ  เรื่องที่ ๒   ได้รับการรับโอน 
(ย้าย) พนักงานเทศบาลมาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล  ๑.  นางสาว
นวพร  ภูงามทอง  พนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับ  3   สังกัดส่วนเทศบาลตําบลพนมรุ้ง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์  มาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี  ระดับ  3  สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ทั้งน้ี  
ต้ังแต่วันที่  8  สิงหาคม  ๒๕๕7  เรื่องที่  3  รายงานเก่ียวกับกิจการสภา  
ประจําปี  2556  ได้วางไว้ที่ โต๊ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เรียบร้อยแล้ว  เรื่องที่  4  ได้รับหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรี  ลงวันที่  
13  สิงหาคม  2557  เรื่อง  ขออนุญาตแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558  เรียนประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558  ต่อมาสภา
เทศบาลได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติไปแล้วน้ัน  แต่มีหน้าที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้ร่าง
เทศบัญญัติมีรายละเอียดเข้าใจง่ายขออนุญาตแก้ไขในหน้าที่  3  4  18  
19  20  21  22  52  53  54  55  56  58  89  และ  168       

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

    -  สมัยสามัญ  สมัยที ่  ๒   ครั้งที ่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕7 
       เม่ือวนัที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕7 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  2557  เมื่อ
วันที่  30  พฤษภาคม  2557  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล  ที่ทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่าน      
สุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 
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นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการ
ตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ีคณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ เรืองศรีมั่น    
เป็นประธานกรรมการ นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ  นายธนัท  
จิตรดานนท์ เป็นกรรมการ  นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและ
เลขานุการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕7  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕7
ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทําไว้อย่างละเอียดรอบคอบ   ผลการ
ตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความท่ีถูกต้องไม่มีข้อความใด    
ที่ต้องแก้ไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป   ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญ
ครับเมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจํานวน  15  ท่าน)  15  เสียง ไม่รับรองจํานวน  -ไม่มี-  
ท่าน งดออกเสียง  2  เสียง   ลากิจ  1  ท่าน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
      -  ท่านบุญเส็ง    วิโรจน์รัตน์ 
      -  ท่านสิทธิภรณ์    ตุงคะเตชะ 
      -  ท่านอุทิศ   จําเริญสรรพ์ 

   -  ท่านนพดล    แก้วพูล 
   -   ท่านอาคม   สําราญเนตร 
   -   ท่านกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตจน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  
ดังต่อไปน้ี  1.  เรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ
ร้านแผงลอยตลาดและตลาดโต้รุ่ง  งบประมาณที่ต้ังไว้  200,000  บาท  
มีผู้เข้าร่วม  87  คน  รถทัวร์  2  คัน  1.1 ขอทราบรายละเอียดวงเงิน
จํานวน  200,000  บาท  เพียงพอหรือไม่หมดค่าใช้จ่ายเท่าไร  1.2  
งบประมาณเกินนําเงินส่วนใดมาใช้จ่าย  2.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู้นําชุมชน  งบประมาณ  500,000  บาท  ต้ังไว้  3  
เขต  3  ครั้ง   2.1  ขอทราบรายละเอียดว่าการใช้จ่าย  3  ครั้ง  3  เขต  
ใช้รถทัวร์  9  คัน  เงินงบที่ต้ังไว้เพียงพอหรือไม่  2.2  หากงบประมาณไม่
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เพียงพอนําเ งินส่วนใดมาเป็นค่าใ ช้จ่าย  3.  เรื่องการอนุญาตให้
วิทยาลัยศาสนศาสตร์  เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  ใช้ที่ดินราชพัสดุ  50  
ไร่  แก่งดอนกลาง  ขอสอบถามว่า  3.1  ท่านใช้ระเบียบใดที่อนุญาตให้ใช้
ที่ดินราชพัสดุที่เทศบาลครอบครองอยู่ถึง  50  ไร่  3.2  วิทยาลัยดังกล่าว
ให้ประโยชน์อะไรกับเทศบาลบ้างเทศบาลมีแต่เสีย  เช่น  เหลือที่ดิน  50  
ไร่  พุทธมณฑลเล็กที่อยู่ในส่วนที่วิทยาลัยได้ขอมา , ลานจอดรถที่จังหวัด
ให้งบประมาณมา  ทําไมต้องมอบให้ เขา  รั้ วที่ เทศบาลจัดทําขึ้น
งบประมาณไม่น้อย  ทําไมต้องมอบให้เขา  3.3 ที่ดินอีก  50  ไร่เศษ  
เหลือมีแต่ต้นไม้  ท่านมีนโยบายจะทําอย่างไร  3.4  เรื่องการสร้างพุทธ
มณฑล  โครงการ  150  ล้าน  ท่านจะดําเนินการอย่างไรอีก  7  
โครงการที่เหลืออยู่จึงขอให้ท่านประธานสภาได้โปรดนํากระทู้ของกระผม
บรรจุในวาระการประชุมด้วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอตอบ
กระทู้ที่ถามเก่ียวกับเรื่องการบริหารของคณะผู้บริหาร  เรื่องที่  1  การไป
อบรมทัศนศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยและตลาดโต้รุ่ง  
ไปรถทัวร์  2  คัน  จํานวน  87  คน  ขอทราบรายละเอียดวงเงินจํานวน  
200,000  บาท  เพียงพอหรือไม่ตอบว่าไม่เพียงพอใช้เงินไปประมาณ  
326,545  บาท  ส่วนที่เหลือไม่เพียงพอแล้วนํามาจากไหน  นําโอน
เพ่ิมเติมจากแผนงบกลาง  ประเภทรายจ่ายเงินสํารองจ่าย   เรื่องที่  2  
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้นําชุมชน  งบประมาณ  
500,000  บาท  ต้ังไว้  3  เขต  3  ครั้ง   2.1  ขอทราบรายละเอียดว่า
การใช้จ่าย  3  ครั้ง  3  เขต  ใช้รถทัวร์  9  คัน  เงินงบที่ต้ังไว้เพียงพอ
หรือไม่  ขอตอบว่าไม่เพียงพอแต่ละครั้งใช้เงินรุ่นละ  306,450  บาท  
รวมทั้งหมด  3  รุ่น  เป็นเงินจํานวน  919,350  บาท  เมื่อไม่เพียงพอ
ทําอย่างไร  โอนมาจากไหน  ขอตอบว่าโอนจากแผนงานงบกลาง  
ประเภทรายจ่ายเงินสํารองจ่าย  เรื่องที่  3  เรื่องการอนุญาตให้
วิทยาลัยศาสนศาสตร์  เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  ใช้ที่ดินราชพัสดุ  50  
ไร่  แก่งดอนกลาง  ขอเรียนว่าไม่ได้อนุญาต  ข้อ  3.1  3.2  3.3  3.4  
คิดว่าคงไม่มีเหตุผลที่จะต้องตอบ  ขอบคุณครับ       

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ยังข้องใจข้อ  3  การท่ีท่านได้มีหนังสือขอความคิดเห็น  มีการให้เสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาลมาดูรายละเอียดในประกาศของ
เทศบาลคร้ังแรกให้รับฟังความคิดเห็นแจ้งไปเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  
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2557  ไ ด้มาศึกษาดูแล้ว ว่าประการแรกประกาศของเทศบาล            
ไม่รู้ว่าการอนุญาตให้วิทยาลัยศาสนศาสตร์  เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ      
ใช้ที่ดินราชพัสดุแก่งดอนกลาง  และมาอ่านตอนท้ายประกาศ  ณ  วันที่  
10  กรกฎาคม  2554  เกิดอะไรข้ึนไม่ทราบหรือว่าพิมพ์ผิด  ประการ    
ที่สอง  โครงการที่ทางวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ปรากฏว่าทาง
มหาวิทยาลัยทําโครงการขึ้นมาเสนอ  แต่ถ้าดูแผ่นสุดท้ายผู้รับผิดชอบ
โครงการมี  5  คน  ปรากฏว่ามีนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ข้องใจว่าทําไมท่านนายกเทศมนตรีต้องไป
รับผิดชอบโครงการ  ทําไมต้องไปรับผิดชอบ  ท่านมีผลประโยชน์อะไร
หรือไม่  ผู้อนุมัติโครงการของมมร.ต้องเป็นอธิการบดี  หรือผู้อํานวยการ  
แต่ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น  ปกติการ
อนุมัติโครงการต่างๆต้องสิ้นสุดที่น้ัน  เช่น  โครงการเทศบาลทําขึ้นใครเป็น
ผู้อนุมัติโครงการต้องผู้รับผิดชอบและต้องมีโครงการที่จะต้องดําเนินการให้
เสร็จเรียบร้อยในโครงการน้ัน  ได้ทราบจากทางผู้ ช่วยราชพัสดุเป็น
สุภาพสตรีได้มาช้ีแจงให้ทราบว่าในการที่จะนําพ้ืนที่  150  ไร่  ไปใช้
ประโยชน์อะไร  วันน้ันท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงว่าต้องทําเป็น
สวนสาธารณะ  โครงการแรกทําแล้วคือโครงการสวนสาธารณะแก่งดอน
กลาง  ทั้งหมดจํานวน  8  โครงการ  เหลือ  7  โครงการ  ทําไปแล้ว      
1  โครงการได้งบประมาณจากจังหวัด  13  ล้านเศษมาทําลานจอดรถ  
เหลืออีก  7  โครงการที่ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย  ปรากฏว่าเราแบ่งเน้ือที่
ให้  50  ไร่  ที่ได้ต้ังกระทู้ถาม  ผู้ช่วยราชพัสดุบอกว่าตามหลักจริงๆถ้า
เทศบาลไม่ใช้เป็นสวนสาธารณะต้องคืนพ้ืนที่  50  ไร่  แก่ราชพัสดุ  
หลังจากน้ันมมร.จึงไปขอใช้  เมื่อมมร.ไปขอใช้พ้ืนที่ไม่ทราบว่าราชพัสดุ
หรือไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน  เพราะฉะน้ันการที่จะมอบหมายหรือมอบ
ที่ดินให้กับมมร.คิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ฝากท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  พระสงฆ์ท่านมีหนังสือ
คัดค้านมาตามท่ีได้ทราบมาท่านไม่พอใจเหมือนกันที่จะมอบที่ดิน  50  ไร่  
ให้กับมมร.  และเน้ือที่เราทําเป็นสาธารณะอยากให้เป็นของจังหวัด
กาฬสินธ์ุเพ่ือชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุต่อไปลูกหลานเราจะได้ใช้ที่ดินส่วนน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะช้ีแจงหรือไม่ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   สรุปว่าไม่ได้อนุญาตคือไม่ได้อนุญาต 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   คืออยากจะทราบว่าประกาศของเทศบาล  พ.ศ.  2554  
ท่านไม่ได้กรองงานหรือไม่   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ไม่เก่ียวกับกระทู้เมื่อกระทู้ท่านนายกเทศมนตรีตอบครบ
หมดแล้ว  ส่วนท่านสอบถามเมื่อสักครู่ไม่เก่ียวกับกระทู้ท่านนายกได้แจ้งว่า
ตอบครบถ้วนแล้ว   ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะ
ครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุขอกระทู้ถามต่อท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผ่านไป
ยังคณะผู้บริหาร  ดังน้ี  1.  มีพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  บางท่าน
ได้มาบ่นกับกระผมว่าไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรม  ความยุติธรรม  ในการ
พิจารณาความดีความชอบ  ขั้น  ตําแหน่ง  เงินเดือนกระผมจึงอยาก     
ถามว่า  ในการพิจารณาถึงความดี ความชอบ  ขั้น  ตําแหน่ง  เงินเดือนน้ัน  
ใครเป็นผู้พิจารณา  และมีกฎเกณฑ์  กฎระเบียบหลักการ  หลักปฏิบัติ  
อย่างไร  ในการพิจารณา  2.  ปี  พ.ศ.  2556  ถึงปัจจุบันน้ี  เทศบาล
ได้รับพนักงานจ้างเข้ามาทํางานก่ีคนตําแหน่งใดบ้างและเข้ามาโดยวิธีใด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  กระทู้ข้อน้ี
สอบถามเก่ียวกับเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ  ซึ่งเป็นระเบียบใน
การปฏิบัติงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับพนักงานครูต้องขออนุญาต
ให้ทางเจ้าหน้าที่ศึกษาเป็นผู้ตอบ  ข้อ  2  เก่ียวกับพนักงานจ้างเข้ามา
ทํางานก่ีคนตําแหน่งใดบ้างและเข้ามาโดยวิธีใด  เป็นงานบุคลากรของ
เทศบาลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรเป็นผู้ตอบ  อยากขอเพ่ิมเติมในกระทู้    
ข้อ  1  ถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
สามารถอุทรณ์หรือไม่สามารถฟ้องศาลปกครอง  มีช่องทางหลายช่องทาง
ที่จะดําเนินการ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.สํานักการศึกษา 

นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิเชียร  สมภาร  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  สําหรับกระทู้
ข้อ  1  ขอเรียนตอบว่า  ในส่วนของพนักงานครูเทศบาลขั้นตอนในการ
พิจารณาความดีความชอบจะมีการต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย
อนุกรรมการซึ่งเป็นอนุกรรมการระดับโรงเรียนเป็นอนุกรรมการกลั่นกรอง
เป็นอันดับแรก  มีท่านผู้อํานวยการโรงเรียน  รองผู้อํานวยการโรงเรียน   
ทุกท่าน  และครูผู้สอนอย่างน้อย  3  คน ร่วมเป็นกรรมการ  ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการเป็นครูผู้สอนมาจากการคัดเลือกของคณะครู
ทั้งหมดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนน้ันๆ  หลังจากการพิจารณาของ
สถานศึกษาประกอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎระเบียบคือ  1.  เรื่องของ      
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วันลา  2.  ดูผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องความดีความชอบใน
รอบ  6  เดือน  ว่าผลงานอยู่ในระดับใด  ถ้าผลงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ต้ังแต่  90  เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  มีสิทธ์ิที่จะได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษคือ  1  ขั้น  เป็นเพียงสิทธ์ิที่จะได้รับ  ถ้าปกติดี
สูงสุดไม่เกิน  0.5  ขั้น  คือ  ครึ่งขั้น  ถ้าปรับปรุงไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
เ ป็นสิท ธิตามระเบียบทางโรงเรียนใ ช้หลักเกณฑ์คือดู เรื่ อง วันลา             
ผลประเมินการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นภาพรวมของครู  แล้วนําเสนอผ่าน
ขึ้นมาที่สํานักในส่วนระดับของเทศบาลจะมีคณะกรรมการะดับเทศบาลมี  
2  คณะ  คณะ  1  เรียกว่าคณะกรรมการกลั่นกรอง  จะพิจารณาเร่ืองผล
การประเมินการปฏิบัติงาน  ซึ่งผ่านระดับโรงเรียนมาแล้วว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ว่าครูแต่ละท่านผลการประเมินที่ดีเด่น  ปกติดี  และ
ปรับปรุ งทางโรงเรียนประเมินด้วยความบริสุท ธ์ิ ยุ ติธรรมหรือไม่  
คณะกรรมการชุดน้ีมีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน  หัวหน้าส่วนใน
เทศบาลเป็นกรรมการ  เมื่อการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานผ่านท่าน
นายกเทศมนตรีพิจารณาว่าเป็นไปตามคณะกรรมการกลั่นกรอง  ซึ่งไม่มี
การแก้ไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองต้ังแต่ระดับโรงเรยีน  ระดับ
เทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีประกาศ  เมื่อประกาศกรรมการระดับ
เทศบาลเรื่องความดีความชอบ   กรรมการระดับเทศบาลมีท่าน
นายกเทศมนตรี  เป็นประธาน  ท่านรองนายกเทศมนตรี  3  ท่าน       
เป็นกรรมการ  ท่านปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ  ในการนําเสนอ          
ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีในส่วนสํานักการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
พิจารณาระดับโรงเรียน  เรียนให้ท่านทราบว่าเราปฏิบัติตามหลักตาม
หลักเกณฑ์ของกท . กําหนดและทุกขั้นตอนในการพิจารณาความดี
ความชอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับที่โรงเรียนนําเสนอ  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน  กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล          
ขอตอบกระทู้ข้อ  2  ในปี  พ.ศ .  2556 – ถึงปัจจุบัน  ได้สรรหา
พนักงานจ้างทั้งหมด  ซึ่งประกอบด้วยตําแหน่งดังน้ี พนักงานขับรถยนต์รถ
นํ้าดับเพลิง  พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  ครูอัตรา
จ้าง  นักการ  คนงานสาธารณสุข  คนงานช่าง  พนักงานเก็บเงิน  คนงาน
สนามกีฬา  และภารโรง  โดยทุกตําแหน่งได้ดําเนินการสรรหาเพ่ือ
เลือกสรรเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2547  ทุกประกาศเป็นไปอย่างเป็นธรรม  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  พอจะเข้าใจในคําตอบ  ทางพนักงานครูที่มาบ่นกับผมคงจะ
เกิดขึ้นทั่วไปสมาชิกบางท่านอาจจะได้ยินเหมือนผม  ปัจจุบันได้สังเกตเห็น
พนักงานจ้างคนใหม่หลายคน  บางคนแทบจะเดินชน  เมื่อรับเข้ามา
ทํางานควรจะนํามาแนะนําตัวบ้าง  และเช่ือว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมี
ความโปร่งใส  มีความบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  อย่างย่ิง  ขณะที่พนักงานจ้างบาง
คนเสียชีวิตลงในการปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ลูกเข้าทํางานกวาดขยะเท่าน้ันยัง
ไม่รับเข้าทํางาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับ
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุขอต้ังกระทู้ถามดังต่อไปน้ี  1.  ในฤดูฝนจะเกิดนํ้าท่วมทุกปี  ได้มี
คนร้องเรียนมาตลอด  แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้บริหาร  อยากทราบว่า
ท่านผู้บริหารจะดําเนินการอย่างไร  1.1  ชุมชนวัดสว่าง  (ข้างโรงพิมพ์
ประสานการพิมพ์)  1.2  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  ถนนหน้าหอพักโสภิดา    
2.  การก่อสร้างทางระบายนํ้าชุมชนท่าสินค้า  ซอยแก่นจันทร์  แต่ไม่มี
ทางออกของนํ้าทําให้นํ้าล้นขึ้นมาท่วมบ้านของประชาชน  ท่านจะมีวิธีการ
แก้ไขให้ชาวบ้านอย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับ
เรื่องในฤดูฝนและเกิดนํ้าท่วมขังในชุมชนวัดสว่างคงคา  ถ้าจะบอกว่า
ร้องเรียนมาตลอดไม่ได้รับการแก้ไขต้องขอโทษแก้ไขให้ตลอดถ้าไม่ได้รับ
การแก้ไขคงจมอยู่ในนํ้าอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่  วิธีการคือส่วนใหญ่
เป็นจุดเดียวกันที่ท่านสมาชิกผู้เกียติกระทู้ถามมาว่าข้างโรงพิมพ์ประสาน
การพิมพ์  น่าจะหมายถึงซอยบ้านยายทิพย์  ถ้าเกิดว่าเป็นซอยของบ้าน
ยายทิพย์จะอยู่ที่ก่อสร้างบ้านที่ปลูกบ้านจะอยู่ด้านหลังของร้านประสาน
การพิมพ์และอยู่ตํ่ากว่าถนนประมาณ  1  เมตร  เรื่องจริงแต่เป็นที่ของ
เอกชนเป็นที่ส่วนบุคคล  ถนนทางเข้าเป็นถนนส่วนบุคคล  ตอนที่ยังเป็น
ทนายความยายทิพย์เป็นผู้ที่ไปฟ้องเปิดทางขยายให้ถนนกว้างขึ้น  สู้กัน  3  
ศาล  ชนะศาลฎีกา  ตัวเจ้าของบ้านเป็นลูกสาวยายทิพย์รู้ว่าที่ดินเป็นของ
ส่วนบุคคล  เวลาฝนตกเตรียมความพร้อมคือซื้อไดร์เวอร์และต่อสายดูด
เอาน้ําฝนท่ีอยู่ในบ้านออกมาข้างนอก  ถ้าเคร่ืองไดร์เวอร์ชํารุดท่านจะโทร
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มาบอกแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนําเครื่องสูบนํ้าไปช่วยโดยการดูดนํ้า
ออกจากบ้านตลอด  ถ้าวันไหนตกหนักติดต่อกันหลายวันต้องต้ังเคร่ืองสูบ
นํ้าที่น้ันจนกว่านํ้าหมด  ที่ถามว่าไม่ได้รับการแก้ไขคงไม่จริงแล้วถ้าหากว่า
จะแก้ไขให้ถาวรต้องไปถมดินให้  ซึ่งทําไม่ได้เพราะเป็นที่เอกชนที่ส่วน
บุคคลต้องให้ถมดินเองเพ่ือยกบ้านให้สูงขึ้น  ทําท่อระบายนํ้าจากข้างใน
ออกข้างนอกเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านเองเพราะว่าเป็นถนนส่วนบุคคล  
ส่วนชุมชนเกษตรสมบูรณ์หน้าหอพักโสภิดา  ต้องเรียนว่าทีท่อระบายน้ํามี
การก่อสร้างก่อนที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรี  พอได้มาเป็นนายกเทศมนตรี
ท่อระบายนํ้าถนนสายน้ีได้มีการก่อสร้างแล้ว  และเป็นการรับนํ้าเสียจาก
หอพักไหลลงตามธรรมชาติไหลจากที่สูงเดิมเจ้าของที่ข้างเคียงเป็นที่ปลาย
ท่อไม่ได้ปลูกสร้างอะไรเวลาฝนตกนํ้าไหลลงท่อระบายนํ้าระบายลงที่นา  
คลองชลประทาน  ตามสภาพไปไม่มีปัญหา  ตอนหลังเจ้าของที่ได้มาถม
ดินแล้วปิดก้ันปลายท่อเพ่ือไม่ให้นํ้าไหล  เป็นปัญหาว่าจะเอานํ้าออกที่ไหน
เวลาฝนตกแล้วนํ้าเต็มทางเจ้าของหอพักจะโทรมาแล้วขอความช่วยเหลือ
จากเรา  ให้นํารถดูดโคลนไปดูดนํ้าที่อยู่ในท่อมาทิ้ง  ไปดูดให้ทุกครั้งที่ฝน
ตกไม่ใช่ว่าไม่ดูด  ถ้าไม่ดูดนํ้าคงจะล้นท่อ  ล้นถนน  เปียกถนนอยู่ตลอด  
ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด  เรื่องน้ีไม่ได้น่ิงนอนใจเตรียมวิธีแก้ไขว่า
ปรึกษาหารือกับทางสํานักการสาธารณสุขฯ  ท่านผอ.สมชาย  บอกว่าควร
จะต้ังเคร่ืองสูบนํ้าถาวรไว้เวลาฝนตกเราเปิดเคร่ืองสูบนํ้าและให้สูบนํ้าจาก
ท่อข้างล่างดันมาสู่ท่อข้างบนคือดันขึ้นมาบนถนนหน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลฯ  เพ่ือที่จะให้นํ้าลงท่อ  เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นทางลง
เนินท่อระบายนํ้าอยู่ตํ่ากว่าถนนมากต้องสูบนํ้าแล้วดันขึ้นมานี้คือวิธีการ
แก้ไขที่คิดไว้  อีกวิธีการแก้ไขคือขออนุญาตชลประทานวางท่อระบายนํ้า
ถาวรข้ามคลองส่งนํ้าชลประทานเพราะว่าอยู่ในเขตชลประทานต้องขอ
อนุญาตจากชลประทานก่อน  เมื่อวางท่อส่งนํ้าข้ามคลองชลประทานจะมา
ออกถนนสายดินทุ่ง  แล้วเปิดร่องเพ่ือให้นํ้าฝนหรือนํ้าเสียของหอพักไหลลง
ซอยนามนอุทิศ  เพ่ือเช่ือมกับถนนสหัสขันธ์กาฬสินธ์ุอีกต่อไป  เป็นการที่
จะใ ช้งบประมาณเป็นจํ านวนมากและใช้ เวลาในการขออนุญาต
ประสานงานกับกรมชลประทาน 1.1  ชุมชนวัดสว่าง  (ข้างโรงพิมพ์
ประสานการพิมพ์)  1.2  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  ทางเราไม่ได้น่ิงนอนใจ  
เราช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  ในส่วนข้อ  2   การก่อสร้างทางระบายนํ้า
ชุมชนท่าสินค้า  ซอยแก่นจันทร์  ซอยแก่นจันทร์เพ่ิงไปทําท่อระบายนํ้าให้
เดิมไม่มีท่อระบายนํ้า  เวลาฝนตกลงมาจะไหลลงลํานํ้าปาว  แต่พอมีการ
ไปทําท่อระบายน้ําตอนที่ไปทําท่อระบายนํ้าช่างก่อสร้างได้ไปควบคุมงาน
ว่าทําถูกต้องตรวจรับงานกันมา  แต่พอฝนตกจริงๆปรากฏว่ามีผู้บุกรุกซึ่ง
ไปสร้างที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณลํานํ้าปาวไปก่อสร้างสิ่งกีดขวางท่อระบายนํ้า
เพ่ือไม่ให้นํ้าไหลลงลํานํ้าปาว  พอไปเจอและได้ไปเปิดทางนํ้าเรียบร้อยแล้ว  
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และได้ดําเนินคดีกับผู้บุกรุกลํานํ้าปาวเร่ืองอยู่ที่นิติกรเบ้ืองต้นแจ้งให้เข้ามา
ยอมรับว่าบุกรุกจริงแต่จะขออยู่เพียงช่ัวคราวแต่จําไม่ได้ว่าจะอยู่  4  
เดือนหรือ  5  เดือน  เมื่อครบกําหนดแล้วจะย้ายไป  แต่ตอนน้ีครบ
กําหนดแล้วและไม่ได้ย้ายออก  ตอนน้ีนิติกรได้ทําเรื่องขับไล่ผู้บุกรุก  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในพ้ืนที่
ที่มีนํ้าท่วมคือมีเจ้าของพ้ืนที่คนหน่ึงมาถมที่แล้วขวางทางนํ้า  เมื่อนํ้าไม่มี
ทางออกทําให้นํ้าท่วมพ้ืนที่อยู่ประมาณ  4  ช่วงตึก  ฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารถ้าอยากให้แก้ไขอย่างถาวร  ขออนุญาตเสนอว่าควรไป
ขออนุญาตทางเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือทําทางท่อระบายน้ําออกพอจะได้หรือไม่  
ดีกว่าที่จะมาต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแล้วสูบออกทุกปีเป็นการแก้ไขที่ไม่ถาวร  และ
สิ้นเปลืองงบประมาณ  ถ้าสามารถทําวิธีการดังกล่าวจะทําให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างถาวร  ทราบว่าทางผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาในเร่ืองการทําทาง
ระบายนํ้าแต่ที่ไปดูว่าการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่  ถ้านํ้า
เสียในชุมชนไหลลงไปจะทําให้ลํานํ้าปาวเกิดเป็นนํ้าเสียทางเราจะมี
ความผิดหรือไม่  หรือรับผิดชอบอะไรหรือไม่  ฝากพิจารณาด้วย      
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับต่อไป
ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่
ขอเรียนกระทู้สอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ขณะน้ี
กระผมได้สังเกตเห็นลํานํ้าปาวที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลของเรามีวัชพืช   
ต่าง ๆ  ขึ้นเต็มไปหมด  อยากจะทราบว่าท่านจะมีแนวทางในการกําจัด
วัชพืชเหล่าน้ีเหมือนเช่นที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับ
เรื่องลํานํ้าปาวเราไม่ได้น่ิงนอนใจ  เป็นคนที่ประสานงานจนได้รับการขุด
ร่องลํานํ้าปาวและแก้ไขปัญหานํ้าที่เคยท่วมประจําปีจนไม่มีปัญหาน้ําท่วม  
ในส่ วนของ วัชพืชต้อง เรี ยน ว่าแ ต่ ก่อนทาง เทศบาลไ ด้จ้ า ง เหมา
บุคคลภายนอกมาดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์ลํานํ้าปาวและให้รื้อถอน
วัชพืชขึ้นจากลํานํ้าปาว  แต่ปัจจุบันเราไม่มีโครงการจ้างเหมาเราจึงให้ช่าง
เทศบาลลงไปดําเนินการร้ือเอง  ต้องเรียนว่าทําให้ระบบนิเวศน์เสียไป
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เพราะว่านํ้าเสียมีการไหลลงลํานํ้าปาวด้วยและมีการนํานํ้าจากลํานํ้าปาว
มาตรวจสอบทุกเดือนบางเดือนพบว่าถ้าเดือนไหนที่สะอาดไม่มี่วัชพืชเดือน
น้ันค่า  ดีโอดีของลํานํ้าปาวจะสูงเน่ืองจากว่าไม่มีระบบนิเวศน์ที่จะไป     
กลั่นกรองน้ํา  ถ้าเดือนไหนมีวัชพืชขึ้นมาช่วงน้ันลํานํ้าปาวจะไม่เสียค่า      
ดีโอดีของลํานํ้าปาวเกณฑ์  เพราะฉะน้ันเป็นทั้งผลดีและผลเสีย  ผลเสีย
อาจจะมองว่าไม่สวยงาม  ถ้าเป็นผลดีวัชพืชที่ลอยอยู่บริเวณลํานํ้าปาวเป็น
ระบบนิเวศน์ที่กรองนํ้าได้สะอาดได้อีกทางหน่ึง  แต่พยายามที่จะ
ดําเนินการจึงให้เจ้าหน้าที่จากสํานักการสาธารณสุขฯลงไปร้ือถอนแต่คงรื้อ
ถอนได้ไม่หมดอาจจะเป็นช่วงๆ  ในช่วงที่เห็นว่าคนผ่านไปผ่านมาพบเห็น
แล้วไม่สะอาดตาเราจะร้ือส่วนไหนที่อยู่ข้างหลังไม่มีผู้พบเห็นอาจจะไม่ได้มี
การลงไปรื้อเพ่ือที่จะรักษาระบบนิเวศน์  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่จริงแล้ว
ในความรู้สึกเสียดายที่เราทําสวยแต่ก่อนยอมรับว่าสะอาดหูสะอาดตา  
เข้าใจในเรื่องของงบประมาณ  แต่ในเร่ืองลํานํ้าปาวแต่ละฝั่งต้นไม้ขึ้นเต็ม
แต่ก่อนสะอาดมาก  ปัจจุบันน้ีต้นไม้ขึ้นสูงยาวเต็มไปหมดมองไปแล้วไม่
สวยงาม  เวลาขับรถจะออกไปกุดยางฝั่งสะพานมองไปมีแต่ต้นไม้ขึ้นตาม
ลํานํ้าปาว  รู้สึกจะละเลยในความคิดของผมถ้าเราสร้างการมีส่วนร่วม  
โดยเฉพาะช่วงน้ีอยากให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ทางเทศบาล
ลองคุยกับทางประธานชุมชนแต่ละชุมชนที่อยู่บริเวณน้ัน  หาโอกาสดีไป 
BIG Cleaning  เพราะว่าเรากําลังศูนย์ความรักความสามัคคีขอความช่วย
เหลือขอความร่วมมือ  โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตามริมฝั่งต่างๆ  ช่วยกัน
ออกไปทํา  คิดว่าจะได้รับความร่วมมือจะได้เป็นประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชน  เป็นแนวคิดของผมการท่ีเราสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน
เราเกิดความรักความห่วงแหนในสิ่งที่เป็นสาธารณะจะเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาเทศบาลในอนาคต  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านนพดล  แก้วพูล  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับต่อไปขอ
เรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอกระทู้ถามต่อท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผ่านไป
ยังคณะผู้บริหาร  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2557  ทางคณะผู้บริหารได้
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2557  เสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุและทางสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้พิจารณาอนุมัติเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2557  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภา  
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ซึ่งในการจัดทํางบประมาณปี  2557  เป็นเงิน  293,265,000  บาท  
ปัจจุบันในรอบปีงบประมาณรายจ่ายปี  2557  ใกล้จะสิ้นสุดลงในวันที่  
30  กันยายน  2557  น้ัน  ทางคณะผู้บริหารได้จัดทําโครงการพ้ืนฐาน
ให้แต่ละชุมชนในขณะน้ีหลายโครงการยังไม่มีการดําเนินการใด ๆ  เลย  
ใคร่ขอกระทู้ถามต่อท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารดังน้ี  1.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2557  โดยเฉพาะ
ด้าน โครงส ร้ า ง พ้ืนฐานทั้ งหมด   43  โครงการ   รวม เ ป็น เ งิน  
28,017,100  บาททางคณะผู้บริหารได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
จัดทํ า โครงการตามเทศบัญญั ติ งบประมาณราย จ่าย ปี   2557             
ทุกโครงการหรือไม่อย่างไร  2.  ในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศเกิด
ความไม่สงบมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  
2557  ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆหรือไม่อย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นคําถาม
ที่ถามเจ้าหน้าที่ประจําถามทุกครั้งที่มีการประชุมเหมือนที่ท่านต้ังกระทู้
ถามในวันน้ี  เมื่อไหร่จะเสร็จ  โครงการน้ันทําหรือยัง  เหลืออีกก่ีโครงการ  
ถามตลอดหนักใจเหมือนกันมีปัญหาหลายอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ตอบและทํา
ให้เป็นอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง  ขออนุญาตท่านประธานให้นายจําลอง     
ศรีนามล  หัวหน้างานพัสดุ  ตอบในข้อที่  1  ส่วนในข้อ  2  ช่วง
เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดความไม่สงบมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเทศบัญญัติ
ปี  2557  เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ตาม
เป้าหมายเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายการจ่ายภาษีลงมายัง
ท้องถิ่นในส่วนของเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามที่เคยจ่าย  เราได้ตํ่ากว่าที่เคย
จ่ายมาแต่ละปีที่ผ่านมามาก  ยอดเงินขออนุญาตให้ทางท่านจําลอง        
ศรีนามล  เป็นคนตอบ  ในส่วนดีมีคือโครงการต่างๆท่ีเกิดขึ้นในปี  2558  
ไม่ต้องว่ิงหาเหมือนกับแต่ก่อนต้องประสานงานกับคนรู้จักให้ประสานเอา
งบประมาณมา  ปัจจุบันน้ีทางคสช.จัดให้  ซึ่งจะปรากฏในปี  2558  เป็น
ส่วนใหญ่   แต่เผอิญว่ากระทู้มาในปี  2557  ถามเ ก่ียวกับเ ร่ือง          
พ.ศ.  2557  จะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

นายจําลอง  ศรีนามล  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน  ขอตอบกระทู้ถาม  ข้อ  1  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เฉพาะงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของสํานักการช่างจํานวน  43  
โครงการเป็นเงินประมาณ  28  ล้านบาท  ขอเรียนว่าในกระบวนการ
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จัดซื้อจัดจ้าง  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
เกือบทุกโครงการ  ขณะนี้ยังมีอีกหลายโครงการอยู่ในระหว่างการเย่ียมผู้
รับจ้างเพ่ือเข้าทําสัญญาจ้างกับเทศบาล  ทั้งน้ีการก่อหน้ีผูกพันหรือการทํา
สัญญาจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อเทศบาลมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะ
เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้  ขณะน้ีเงินงบประมาณรายรับที่เทศบาลได้รับยัง
ตํ่ากว่าประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณ  
30  ล้านบาท  ถ้าหากมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายทางเทศบาล
จะดําเนินการเรียกผู้รับจ้างที่ประมูลงานได้แล้วเข้ามาทําสัญญาและ
ดําเนินการตามโครงการต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุในส่วนที่ท่านจําลองได้อธิบาย  เข้าใจแต่ยังมีความกังวลอยู่  
สมมุติว่าจัดซื้อจัดจ้างไปเกือบทุกโครงการถ้าไม่มีเงินเข้ามาในจํานวน       
ที่สามารถจ่ายได้  แต่ยังกังวลต่อพ่ีน้องประชาชนในส่วนของเทศบัญญัติ
งบประมาณปี  2557  ที่ยังมีอยู่ในแผนปี  2557  โดยเฉพาะงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องมีการตัดลดลงหรือยกเลิกโครงการหรือถอน
โครงการออกมาเพราะไม่มีเงินงบประมาณทําโครงการให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนตามที่เข้าใจ  สมมุติว่ามีเงินก้อนหน่ึงมาและโครงการถนนคสล.
ต้องยกเลิกไปหรือโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นปัญหา
ที่หนักใจเหมือนกับท่านอาคม  เงินยังไม่เข้า  30  ล้านบาท  แต่เหลือ
ระยะเวลาก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ  2  เดือน  คือเดือนสิงหาคม  เดือน
กันยายน  ถ้าไปดูเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา  ในปีน้ันมีเงินเข้าหน่ึงเดือน  
40  ล้านบาท  จนเงินล้นทําให้คณะผู้บริหารต้องบรรจุเทศบัญญัติเพ่ิมเติม  
2  ครั้ง  เพ่ือที่จะทําเรื่องใช้จ่ายเงินที่ล้นจากที่ประมาณการเอาไว้  แต่พอ
เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นมาเงินไม่เข้ามา  เมื่อเงินไม่เข้ามาเจ้าหน้าที่พัสดุ
เกรงว่าหากเซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีเงินเข้ามาจะเอาจากท่ีไหนจ่าย  แต่ทาง
งานพัสดุได้ดําเนินการหาผู้รับจ้างเอาไว้คือเปิดประกาศประกวดราคาสอบ
ราคาตามระเบียบ  แต่มีเง่ือนไขในประกาศว่าจะเซ็นสัญญาเมื่อมีเงินเข้ามา  
เพราะฉะน้ันในส่วนน้ีตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างไม่มี
การผูกพันเพราะมีหมายเหตุไว้ว่าจะเซ็นสญัญาเมื่อมีงบประมาณตกมาแล้ว  
มีเวลาเหลืออยู่เพ่ือที่จะรอดูว่าทางรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้สอดคล้อง
กับปี  2556  หรือไม่  คิดไว้หลายแนวทาง  สมมุติว่ามีเงินงบประมาณ
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เรียกมาทําสัญญาและกันเงินเอาไว้เพ่ือที่จะทําในปีงบประมาณต่อไป       
ถ้าเงินงบประมาณไม่เข้ามาจะทําอย่างไรเพราะพ่ีน้องประชาชนได้ทราบ
แล้วว่าโครงการของตนเองได้มีการผ่านเทศบัญญัติแต่เงินไม่มา  ซึ่งตอนน้ี
ถ้าไม่มีเงินเข้ามาไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาได้  เมื่อไม่สามารถเซ็นสัญญา
ได้โครงการต้องตกไป  โครงการเคยตกไปเมื่อปี  2554  เพราะว่าเงิน
งบประมาณไม่เข้ามา  คิดไว้ว้าถ้าเงินงบประมาณไม่เข้ามาแต่โครงการที่ทํา
ไว้แล้วในเทศบัญญัติ  และในปี  2558  ไม่ได้บรรจุโครงการน้ีในเทศ
บัญญัติปี  2558  โครงการน้ีเป็นโครงการที่พ่ีน้องประชาชนมีความหวัง
และจะทําอย่างไร  มีแนวคิดเอาไว้ว่าถ้าหากเงินไม่มาหลังปีงบประมาณ  
30  กันยายน  จะขออนุญาตเปิดสภาและขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการสภาเทศบาล  ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  เมื่อได้
เงินกู้มาจะมาดําเนินการให้พ่ีน้องประชาชนภายในปลายปี  2557 – ต้นปี  
2558  ปีน้ีเป็นปีพิเศษอาจจะมีข้อผิดพลาดถึงแม้จะระมัดระวังอย่าง
เต็มที่  เงินงบประมาณ  2556  เข้ามาเกือบ  303,000,000  บาท  
แต่ในปี  2557  ต้ังงบประมาณไว้เพียง  293,000,000  บาท  น้ัน    
คือตํ่ากว่าเงินที่เข้ามาในปี  2556  10,000,000  บาท  แต่ขณะน้ัน
กังวลเมื่อตอนปลายปีเงินจะมาตามจํานวนที่ประมาการไว้หรือไม่      
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อสักถามและอธิบายถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  ยังอุ่นใจแทนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้
ดําเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานในปี  2557  ซึ่งยังรอความหวังอยู่ว่าผลจะ
ออกมาอย่างไร  เมื่อปี  2557 ต้ังไว้  293  ล้านบาท  แต่ปี  2558     
ต้ังงบประมาณไว้  304  ล้านบาท  จะมีผลต่อเน่ืองเมื่อปี  2557  
งบประมาณยังมาไม่เท่ากับรายจ่ายที่ต้ังไว้  และปี  2558  คณะผู้บริหาร
ต้ังงบประมาณไว้สูงเพ่ิมอีก  5 – 8  ล้านบาท  ท่านคิดว่าจะเข้ามาตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือให้
วาระของกระทู้จบไปในส่วนเก่ียวกับเรื่องปี  2558  จะไปอธิบายให้กับ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเ กียรติไ ด้รับทราบว่าทําไมจึง ต้ังงบประมาณไว้  
304,000,000  บาทเป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องการคําตอบ  
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านอาคม  สําราญเนตร  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับต่อไป
ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุขอนอกเรื่องสักเล็กน้อยเก่ียวกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระทู้    
ทุกท่านไม่ว่าจะคร้ังน้ีหรือครั้งที่ผ่านมาได้รับคําชมเชยจากพ่ีน้องประชาชน
ที่เข้ามารับฟังใคร่ว่าท่านทําหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขรู้ปัญหาลงพื้นที่  ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  
ดังต่อไปนี้  1. ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝนอยากทราบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เก่ียวกับถนน ซอย  ที่โดนนํ้าท่วมขัง  2. ในการพิจารณานําโครงการที่ผ่าน
สภา  และอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว  มาลงมือปฏิบัติเก่ียวกับการสร้าง  ถนนค
สล.  รางระบายนํ้า  ท่านมีวิธีการใดในการเลือกโครงการ อันไหนก่อน  อัน
ไหนหลังมาลงมือปฏิบัติ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ในส่วนของ
กระทู้ข้อ  1  เรื่อง  ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝนอยากทราบการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเก่ียวกับถนน ซอย  ที่โดนนํ้าท่วมขัง  มีการแก้ไขอย่างแน่นอน       
ทุกส่วนการงานลงไปช่วยเหลือทุกส่วน  อาทิ  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  ป้องกัน  
เจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขฯ  สํานักการช่าง  ในการตอบกระทู้ใคร่ขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักการสาธารณสุขฯ  หรือ
สํานักการช่างเป็นผู้ตอบในแนวทางปฏิบัติว่าได้ดําเนินการอย่างไรในกรณีที่
ฝนตกลงมา  ข้อ  2 ในการพิจารณานําโครงการที่ผ่านสภา  และอยู่ในเทศ
บัญญัติแล้ว  มาลงมือปฏิบัติเก่ียวกับการสร้าง  ถนนคสล.  รางระบายนํ้า  
ท่านมีวิธีการใดในการเลือกโครงการ อันไหนก่อน  อันไหนหลังมาลงมือ
ปฏิบัติเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ในไลน์ของเจ้าหน้าที่ประจําขออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือท่านผอ.อภิวัฒน์  เป็นผู้ตอบ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.สํานักการช่าง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
ขอตอบกระทู้ข้อ   1  แนวทางในการแก้ไขปัญหามี  2  กรณี  คือ  กรณีที่  
1  ในบริเวณถนนซอยที่มีระบบระบายนํ้าอยู่แล้วถ้านํ้าท่วมขังแสดงว่ามีสิ่ง
กีดขวางการไหลของนํ้าในระบบระบายนํ้าสํานักการสาธารณสุขฯจะ
ดําเนินการรื้อถอนหรือกําจัดสิ่งที่ตกค้างในระบบรางระบายนํ้าทันที  กรณี
ที่  2  ในบริเวณถนนซอยท่ียังไม่มีระบบระบายนํ้าสํานักการช่างจะ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ  โดยนําเครื่องจักรกลทําการเปิดทางให้
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นํ้าไหลได้ช่ัวคราวและจะดําเนินการสํารวจออกแบบประเมินราคาเพ่ือ
บรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.กองวิชาการและแผนงาน  

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน  ขอตอบกระทู้  ข้อ  2 ในการพิจารณานําโครงการที่ผ่าน
สภา  และอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว  มาลงมือปฏิบัติเก่ียวกับการสร้าง  ถนน   
คสล.  รางระบายนํ้า  ท่านมีวิธีการใดในการเลือกโครงการ อันไหนก่อน  
อันไหนหลังมาลงมือปฏิบัติจะมีขั้นตอนการดําเนินการ  คือ  เมื่อเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านความเห็นชอบของสภาและ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  และประกาศใช้แล้ว  จะนําแผนงาน
โครงการต่างๆมาลงมือปฏิบัติโดยจัดทําเป็นแผนดําเนินการประจําปี  การ
จัดทําโครงการแผนดําเนินการประจําปีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผน  พ.ศ.  2548  หมวดที่  5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังน้ี  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วย
ราชการส ่วนกลาง ส ่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ           
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเพ่ือประกาศใช้  แนวทางในการปฏิบัติสํานัก/กองฝ่ายต่างๆเป็น
ผู้จัดทําแผนงานโครงการตามท่ีเทศบาลกําหนดว่าอยู่ในห้วงเวลาใด        
จะดําเนินการในช่วงใด  ตลอดปีงบประมาณแต่ต้องสอดคล้องกับแผนการ
จัดหาพัสดุแผนการใช้จ่ายเงิน  จึงนําเสนอคณะกรรมการสนับสนุน             
คณะผู้อํานวยการ  คณะผู้บริหารตามลําดับ  ในกรณีที่ท่านสมาชิกถามการ
เลือกโครงการด้านพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน   เ พ่ือดําเ นินการใน
ปีงบประมาณ  2557  โครงการถนน  โครงการร่องระบายนํ้า  จะกําหนด
ในห้วงเวลา  6  เดือนหลัง  แต่จะมีบางโครงการที่ในแผนดําเนินการปี  
2557  6  เดือนแรก  เน่ืองจากเป็นโครงการที่ผ่านสภาในช่วงเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติม  2556  ฉบับที่  1  ฉบับที่  2  จะเป็นการดําเนินการในช่วง  6  
เดือนแรกส่วนใหญ่  การเลือกโครงการดําเนินการก่อน-หลัง  จะคํานึง
สถานะการเงินของสํานักการคลังของเทศบาลเป็นหลักก่อนจะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและต้องสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการ
จ่ายเงินของเทศบาล  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ตามที่ทางสํานักกอง/ฝ่ายได้ตอบกระทู้คือการตอบโดยภาพรวม  
กระทู้ที่ถามเป็นกระทู้ถามท่ีสั้นแต่ความหมายอาจจะกว้างไป  อาทิ        
ข้อ  1.  ฤดูฝนอยากทราบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ียวกับถนน ซอย  
ที่โดนน้ําท่วมขัง  หมายถึงว่าทุกซอกซอยในเทศบาลไม่เจาะจงเฉพาะ
บริเวณที่ นํ้าท่วม สมมติว่าฝนตกหนักนํ้าท่วมบริเวณถนนเส้นน้ี  ทาง
ดับเพลิง  ทางสํานักการช่าง  เตรียมเครื่องมือลงไปช่วย  น้ีคือการแก้ไข
เฉพาะหน้าที่ถูกต้อง  อีกอย่างที่ถนนบางเส้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีนํ้าท่วมขัง
แต่ไม่ถึงจนต้องสูบนํ้าออก  คือท่วมในลักษณะที่ทําให้การสัญจรไปมา
ลําบาก  ในลักษณะดังกล่าวมีการร้องเรียนเข้ามาทางเทศบาลในถนนบาง
เส้นออกไปดูและรับปากว่าให้หมดฝนก่อนจะมาปรับปรุงให้  อีกอย่างใน
บางซอยบางถนนที่มี ปัญหาเวลาฝนตกเคยขอเข้ามาเ ป็นประจํ า  
ยกตัวอย่าง  เช่น  หมู่บ้านในฝัน  ถ้าท่านประธานสภาจําได้มีอยู่ครั้งหน่ึงที่
ประชุมสภาได้รับหนังสือร้องเรียนและได้ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่าน
ในที่ประชุมสภา  ในขณะน้ันได้มีการรับปากว่าจะดูแลให้แต่ดูงบประมาณ
ปีน้ีไม่มีเข้ามา  ซึ่งจะว่าไปเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าหรือไม่ไม่เป็นการเเก้ไข
เฉพาะหน้าแต่ผ่านมาหลายปีแล้วเทียบเท่ากับหมู่ บ้านสันสุนีย์และ
หมู่บ้านวราภรณ์  และซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างข้างในมีหมู่บ้าน
บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ  20  กว่าหลัง  
จํานวนประชากรประมาณเกือบ  100  คน  ได้ไปดูกับตาของตัวเองมา
ร้องเรียนถึงที่บ้าน  ลําบากเวลาหน้าฝนนํ้าท่วมขัง  ทางสํานักงานกอง/ฝ่าย  
คือแก้ไขปัญหาเฉพาะบริเวณที่มีนํ้าท่วมขังแล้วลงไปแก้ไข  ที่หมายถึงคือ
บริเวณที่กล่าวไปเมื่อสักครู่กระทู้อาจจะกว้างไปแต่สามารถอยู่ในหัวข้อน้ีได้  
คือเวลาฝนตกนํ้าจะท่วมขัง  จึงถามพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวว่า
ท่านได้ไปร้องเรียนแล้วใช่หรือไม่  เขาตอบว่าได้ไปร้องเรียนแล้ว  คงจะอยู่
ในปีงบประมาณ  2558  ตอบเขาไป  แต่พอมาดูไม่มีน้ีคือความเดือดร้อน
ที่ขอมาหลายปีไม่ใช่แค่  1  ปี  เฝ้ารองบประมาณแต่ละปีถนนเส้นน้ีโดน
ถอดออกไปไม่มีที่ได้กล่าวไปตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างแถววิทยาลัย
นาฎศิลป์กาฬสินธ์ุ  และเวลาท่านผอ.สํานักการช่างให้เจ้าหน้าที่ลงไปดู
ตอนที่เดือนร้อนเฉพาะหน้าแต่จะกลายเป็นประเพณีว่า  1.  รับเรื่องไว้ไปดู
แล้วปล่อยปะละเลย  2.  รับปากชาวบ้านว่าฝนหยุดตกจะมาดําเนินการให้  
แต่ถ้าฝนหยุดตกโดยธรรมชาติถนนจะแห้งเมื่อแห้งแล้วก็พอสัญจรไปมาได้   
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 อาจจะเป็นหลุมบ้างแต่ไม่ได้เดือดร้อน  ตรงนี้เทศบาลไม่ได้ลงไปดูอีก  ถ้า

มาร้องเรียนอีกบอกว่าเมื่อฝนหยุดตกจะมาเเก้ไขให้  อ้างต่อไปว่าอยู่ใน
แผน  ข้อ  2.  การเลือกโครงการถ้าอยู่ในงบประมาณแล้วสามารถนํา
ขึ้นมาดําเนินการได้  ท่านผอ.ได้กล่าวว่าต้องให้สอดคล้องกับแผน  ขอต้ัง
ข้อสังเกตว่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนถนนบางเส้นถ้ารู้ว่าบริเวณ
ไหนท่ีมีความเดือดร้อนมากควรจะนํามาแก้ไขก่อน  ในบางครั้งถนนที่ผู้คน
ไม่ค่อยสัญจรไปมาแต่ได้รับการดําเนินการแก้ไข  เช่น  ถนนบริเวณแก่ง
ดอนกลางแต่เป็นเขตรับผิดชอบของชุมชนดอนกลอยที่เช่ือมจากแก่งดอน
กลางอ้อมเข้าไปดอนกลอย  มีประโยชน์หรือไม่มีมากพ่ีน้องประชาชน
พอใจ  แต่ถ้าไปเทียบกับความเดือดร้อนที่พ่ีน้องประชาชนที่สัญจรบริเวณ
ถนนที่มีนํ้าท่วมขังน่าจะดําเนินการแก้ไขในบริเวณที่มีความเดือนร้อนมาก  
น้ีคือเหตุผลที่กล่าวว่าท่านมีวิธีการใดในการคัดเลือกโครงการไหนทําก่อน  
โครงการไหนทําหลัง  ถ้าเป็นผมจะคัดเลือกโครงการที่พ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนมาก  ชัดเจน  คือตัวอย่างเล็กน้อยที่สอบถามพ่ีน้องประชาชน
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าในเรื่องเล็กน้อยเล่าน้ีพ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อนจริงหรือจะให้นําพ่ีน้องประชาชนแต่ละซอยที่กล่าวอ้าง
รวมตัวมาพบท่านผู้บริหารยินดีที่พามา  นําความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนเข้ามาสู่ที่ประชุมสภาเพื่อที่จะให้ท่านพิจารณาสิ่งที่พูดไปมีส่วน
หรือไม่ในการที่นําเรื่องที่เดือดร้อนก่อนนําขึ้นมาดําเนินการแก้ไขก่อนได้
หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามท่ีเรียน
ท่านประธานสภาว่าเมื่อยอดรวมรับจริงปี  2556  ผิด  ไปกระทบยอด
ทั้งหมดในส่วนที่ขออนุญาตแก้ไขคือในส่วนที่ถูกต้องคือขอเปลี่ยนเป็นว่าถ้า
หากจะเอาเอกสารที่กําหนดหน้าเปลี่ยนเข้าไปแล้ว  ให้ดูตามเอกสารท่ี
แก้ไขใหม่   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  คณะกรรมการท้องถ่ินที่สภาอ้างขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  คณะกรรมการท้องถิ่นที่

สภาอ้างขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ   
 

- ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1  เรื่อง  ญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมอบหมายให้

สมาชิกฯ เข้าเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอใหม่  5.1  ญัตติขอให้
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมอบหมายให้สมาชิกฯ เข้าเป็นกรรมการกองทุน
หลั กประ กันสุ ขภาพ เทศบาล เมื อ งกาฬสิ น ธ์ุ ขอ เ รี ยน เ ชิญท่ าน
นายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอ
ญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมอบหมายให้สมาชิกฯ เข้าเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ดังน้ีด้วย
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้ประกาศปรับปรุง
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
โดยออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
พ.ศ . 2557  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2557  มีผลทําให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุดปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งถึง  
30  กันยายน  2557  ซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้แทนจากสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 2 คน คือ  นางจินตนา ผ่องพันธ์ุ และนางจําลอง  ภูเต้า
นาค  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมอบหมายให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  จํานวน  2  คน  เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุชุดใหม่  เหตุผล  เพ่ือให้การดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ  ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2557  ซึ่งต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย  จํานวน  2  คน  เป็นกรรมการด้วย
จึงขอเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มอบหมายให้สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพิจารณามอบหมาย
ต่อไป 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จํานวน  ๒  ท่าน  ขอเรียน
เชิญครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สํารายเนตร  รอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ๑. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  ๒. 
นางจําลอง  ภูเต้านาค 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีก     

ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้  ๑. นางจินตนา       
ผ่องพันธ์ุ  ๒ . นางจําลอง  ภูเต้านาค  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ด้วยมิติเป็นเอกฉันท์  

5.2  เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
ประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอใหม่  5.2  เรื่องร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8       
ก่อนจะพิจารณาอยากจะให้ท่านช้ีแจงเก่ียวกับการขออนุญาตแก้ไขเพ่ือให้
ท่านสมาชิกได้เข้าใจขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ในวาระ
เก่ียวกับเร่ืองขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  ทางคณะผู้บริหารพยายามที่จะกําชับในการ
จัดทําให้ทําด้วยความรอบครอบอย่าให้มีผิดพลาด  ข้อผิดพลาดต่างๆพูด
แล้วพูดอีกจนไม่อยากจะพูดอีกอย่างหน่ึงเราไม่ได้ทําเอง  ผู้ที่ทําคือ
เจ้าหน้าที่หลังจากที่ทําเป็นเดือนต้ังแต่เมื่อคร้ังได้นําผู้นําชุมชนไปทําแผน
ชุมชนเพ่ือที่จะนําโครงการที่ทางผู้นําชุมชนได้นําเสนอมาบรรจุลงในเทศ
บัญญัติให้เจ้าหน้าที่เริ่มทําพร้อมกับที่เราได้ไปหาข้อมูลว่าในแต่ละชุมชน
อยากจะให้เทศบาลพัฒนาอย่างไร  เมื่อได้มาแล้วนํามามอบให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการให้เรียบร้อย  เมื่อประชุมคณะกรรมการ  หัวหน้า
ส่วนการงาน  กําชับว่าอย่าให้มีผิดพลาดเมื่อทําเสร็จส่งให้แต่ละส่วนการ
งานตรวจสอบความถูกต้อง  มีกําหนดระยะเวลาเข้ามาเร่ิมต้นก่อนน้ีหน้าน้ี
ใช้เวลาพอสมควรแต่เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารเป็นเทศบัญญัติ
ให้แก่ผู้บริหาร  ซึ่งได้ทีหลังจากสมาชิกสภาเทศบาล  มาน่ังอ่านเห็น
ข้อผิดพลาด  1  ข้อ  คือ  ยอดรวมรายรับจริงปี  2556  ในเอกสารฉบับ
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ที่ส่งให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลลงบอกว่ารับจริงในปี  2556  หน้า  
3  ช่องสุดท้ายรวม  209,757,029  บาท  เป็นไปได้อย่างไร  เมื่อมีการ
ร าย ง านคณะผู้ บ ริ ห า รตลอด ว่ า เ ร า รั บ จ ริ ง ปี   2556   เ กื อบ  
303,000,000  แต่ทําไมถึงมารับจริง  รวม  209,757,029  บาท      
จะมีปัญหาทีหลังเพ่ิมมาได้อย่างไร  ได้รับคําตอบจาก  ผอ.กองวิชาการ
และแผนงานไม่ได้นําเงินเดือนครูเข้ามาบรรจุข้างใน  ทางผอ.อภิวัฒน์    
โทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่รอถึงเวลาเปิดทําการเผอิญว่าช่วงน้ี
ปิดวันแม่และมีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เพ่ิมวันหยุด  1  
วัน  คือ  11  สิงหาคม  2556  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  ได้ประชุม
หัวหน้าส่วนการงานว่าผิดหรือถูก  สรุปออกมาว่าผิดเมื่อผิดจุดน้ีจุดเดียว
ยอดรวมรายรับจริงทั้งหมดขอท่านประธานแก้ไขคือแก้ไขช่องน้ีช่องเดียว
รับจริงปี 2556 ตามเอกสารที่ขอแก้ไขหน้า 3  คือ  302,886,982.56  
ล้านบาท  เมื่อแก้ไขแล้วไปกระทบหน้าอ่ืนๆอีก  10  หน้า  ตามที่ได้ขอ
อนุญาตแก้ไขมา  เพราะฉะนั้นจากข้อผิดพลาดจึงขออนุญาตแก้ไขหน้า     
3 , 4  18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 52 ,  53 ,  54 ,  55 , 56 , 58 , 
89  และ  168  น้ีคือเฉพาะในส่วนทําเร่ืองขออนุญาตท่านประธานเพ่ือ
ขอแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง  แต่ประมาณการปี  2558  ไม่มีผิดพลาดมี
ผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องการพิมพ์เกิน  คือ  พิมพ์เกินหน้า  168  
เน่ืองจากว่าเราอยากจะทําโครงการอะไรได้รับข้อมูลจากทางท่านประธาน
ชุมชนให้แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของเขาด้วยโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานทําถนน  ท่อระบายนํ้า  ใส่เข้าไปพอไม่มีเงินต้องตัดออกเผอิญว่า
ติดเข้าไปด้วยขอแก้ไขหน้า  168  นอกนั้นจะมีแก้ไขเร่ืองรับจริง  2556  
จาก   209,757,029  บาท  เป็น  302,886,982.56  ล้านบาท  
และทางโรงรับจํานําส่งตัวเลขมาผิดความจริงตัวเลขที่ถูกต้องบรรจุใน
เอกสารฉบับน้ีแล้วหน้า  174  ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองจริงในปี  2557  กับ
จ่ายจริงปี  2557  รับจริงที่ปรากฏในหน้า  174  5,514,445.28  
ล้านบาท  จ่ายจริงปี  2557  5072179.24  ล้านบาท  แต่ในส่วนใบ
ข้างหน้า   2  พิมพ์ผิดเป็นข้อมูลเ ก่ายังไม่ ไ ด้แก้ไข   ความจริงคือ  
6,800,000  บาท  บรรทัดสุดท้ายของรวมทุกหมวดนําช่องหมวดรายได้
มาลงแทนท่ีจะเอารวมทุกหมวดมาลง  สรุปอยากจะขออนุญาตท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติแก้ไขหน้า  2  ข้อที่ 3  งบเฉพาะกาล  ประเภทกิจการ
สถานธนานุบาลรายรับจริงจํานวน  5,500,000  บาท  ขอแก้ไขเป็น  
6,899,667.83  ล้านบาท  รายจ่ายจริงจาก  3,600,000  บาท  
แก้ไขเป็น  5,072,179.24  ล้านบาท  ส่วนข้อมูลข้างในถูกต้อง  
ขอบคุณครับ  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญท่านต่อชาติ      
ฆารไสว 

นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในวันน้ี
ทางท่านนายกเทศมนตรีได้ขอแก้ไขเอกสาร  ซึ่งเป็นคําแถลงการใน
งบประมาณและเป็นประมาณการรายรับ  ขออนุญาตกราบเรียนที่ทางท่าน
นายกเทศมนตรีช้ีแจงต่อท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในส่วนที่มีการขอ
แก้ไข  เมื่อคืนได้มีโอกาสได้น่ังดูคําแถลงงบประมาณและประมาณการ
รายรับในปีต่างๆ  ทางท่านนายกได้กล่าวถึงรายรับจริงในหน้าที่ 3 ที่มีการ
แก้ไขส่งให้สมาชิกพิจารณาจํานวน   209,757,029  บาท  และมีการ
แก้ไขเป็น  303,000,000  บาท  เงินดังกล่าวน่าจะเป็นเงินในส่วนที่จะ
อุดหนุนทางด้านการศึกษาที่ไม่นําลงมาหรือไม่  ถ้าเงินจํานวนดังกล่าวเป็น
ส่วนของเงินการศึกษา  มาดูประมาณการรายรับในปี  2556  ผิดหมด
เลยที่พิมพ์มาให้สมาชิกพิจารณาในใบขวาง  มาดูยอดจากประมาณการท่ี
เป็นเปอร์เซ็นต์  น่ังดูว่าเปอร์เซ็นต์คิดอย่างไร  เอาจากยอดไหนมาคิดไม่
เข้าใจ  เมื่อมีการแก้ไขเยอะ  ในปี  2557  เมื่อสักครู่ที่ได้ทราบว่ารายรับ
จริงตํ่ากว่าประมาณการ  30  กว่าล้าน  เรื่องน้ีเป็นข้อผิดพลาดมาก
พอสมควร  ไม่ได้ขัดข้องทางผู้บริหารขอแก้ไขแต่ทําให้การพิจารณา
งบประมาณของสมาชิกสภาเทศบาลเกิดความสับสนฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารว่ากําชับเจ้าหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เกิดคามผิดพลาดอีก  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  อย่างที่ได้
เรียนไปแล้วว่าเมื่อยอดรวมรับจริงปี  2556  ผิดจะกระทบยอดทั้งหมดใน
ส่วนที่ขออนุญาตแก้ไขคือส่วนที่ถูกต้อง  ถ้าหากจะเอาเอกสารท่ีกําหนด
หน้าไว้สอดเข้าไปไม่ต้องไปดูว่าในช่องรับจริงปี  2556 เป็นอย่างไร  ให้ดู
ตามเอกสารใหม่ที่แก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.กองวิชาการและแผนงาน  

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงานข้อมูลจ่ายจริงปี  2556  คือ  ปี  2554  เก็บข้อมูลจากทาง
สํานักคลัง  ปี  2554  งบประมาณที่เป็นเงินครูไม่ได้เข้างบประมาณ  แต่
ปี  2556  นําเข้างบประมาณ  เจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจไม่ถูกจึงไม่ได้บวก
เงินเดือนครูและเก็บข้อมูลยังเหลือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  คือเก็บข้อมูล
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ครบทั้งหมดในปีงบประมาณ  2556  จําเป็นต้องขอเปลี่ยนทําให้ยอดรับ
จริงปี  2556  เปลี่ยนไปจะกระทบหลายหน้า  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   สอบถามเพ่ิมเติมว่ากระทบเกี่ยวกับงบประมาณปี  2558  
หรือไม ่

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ไม่กระทบกับงบประมาณแต่กระทบกับรายงาน
เปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบของปี  2554  2555  2556  2557  
2558  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอท้วงติงเก่ียวกับหนังสือขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  อ่านไปแล้วจึงขออนุญาตแก้ไขในหน้า  3 , 4 ,  18 ,  
19 ,  20 ,  21 ,  22  52 ,  53 ,  54 ,  55 ,  56 ,  58 ,  89  
และ  168  ไม่มีหน้าที่  2  หรือจะมองข้ามเก่ียวกับการขออนุญาต  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่ได้เรียน
ไปท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไม่ทราบว่าฟังโดยตลอดหรือไม่  ในส่วนปี  
2556  ผิดพลาดตรงยอดรวมจึงได้แก้ไขและขอเอกสารฉบับน้ี  แต่พอ
ตอนมื้อเช้าน้ีท่านผอ.อภิวัฒน์เดินเข้ามาบอกว่าทางโรงรับจํานําพิมพ์ตัวเลข
ผิดของหน้า  2  ขออนุญาตท่านแล้ว  ในส่วนที่ส่งไปคือรับจริงปี  2556  
ที่ขอแก้ไขยอดรวม  หน้า  2  เป็นเรื่องของโรงรับจํานําถ้าฟังแล้วจะเข้าใจ
ว่าขออนุญาตแก้ไขหน้า  2  ของโรงรับจํานําและในส่วนของเอกสารท่ีขอ
แก้ไขหน้า  3 ,  4 ,  18 ,  19 ,  20  21 ,  22 ,  52 ,  53 ,  54 ,  
55 ,  56 ,  58 ,  89  และ  168   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ฟังมาตลอดแต่ยึดลายลักษณ์อักษร  ส่วนท่านจะเดินสวนทาง
กับท่านผอ.อภิวัฒน์เป็นเรื่องของผู้บริหาร  แต่ยึดลายลักษณ์อักษร ถ้าท่าน
จะขอแก้ไขต้องท่านประธานขอที่ประชุมหรือท่านนายกเทศมนตรีขอแก้ไข
ได้เลย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงและได้อนุญาตให้ช้ีแจงว่าจะขอแก้ไข
อะไร  ท่านได้ขอแก้ไขตามเอกสารที่ส่งมา  ผมยังไม่ได้ถามท่ีประชุม 
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นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   ตัวท่านประธานยังไม่ได้ช้ีแจงที่ประชุม   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ยังไม่ได้ถามท่ีประชุมว่าจะอนุญาตให้แก้ไขหรือไม่  ยังไม่ลงมติ  
ท่ านฟัง ก่อนท่ านนายกเทศมนตรี ไ ด้ ย่ืนขอแก้ ไข ไ ด้บอกใ ห้ท่ าน
นายกเทศมนตรีอธิบายว่าจะแก้ไขอย่างไรมีเหตุผลอย่างไร  เมื่อท่าน
นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมและช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเพ่ิงทราบว่า
สถานธนานุบาลต้องมีการแก้ไขเมื่อสักครู่ท่านจึงขอแก้ไขแถลงต่อที่ประชุม  
ยังไม่ได้ถามมติที่ประชุม 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   อยากได้แบบบรรทัดฐาน  สมมุติว่าท่านนายกเทศมนตรี
ขอแก้ไขหน้า  3 , 4  แต่ถ้าในลักษณะน้ีท่านเดินเข้ามาเจอท่านผอ.สํานัก
ฝ่ายต่างๆ  มาขอแก้ไขหน้าเพ่ิมเติมได้ใช่หรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   จะให้สมบูรณ์ต้องอยู่ที่มติสภา 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    ต้องทําเป็นบรรทัดฐาน  ต่อไปถ้าจะแก้ไขไม่ต้องทําเป็น
หนังสือให้เข้ามาขอแก้ไขกันข้างในง่ายดี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   อยู่ที่ดุจพินิจของประธานเรียนเชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสว 
นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
ป ร ะ เ ด็ น ที่ ฟั ง จ า ก ท่ า น อ ภิ วั ฒ น์ พู ด เ มื่ อ สั ก ค รู่    เ งิ น จํ า น ว น  
209,757,029  บาท  และมีการแก้ไขเข้ามา  ในหน้า  18  ใบขวางจะ
เป็นรายรับจริงในปี  2556  ทั้งแถบค่าธรรมเนียม  ค่าปรับใบอนุญาต  
แต่รายรับจริงที่ส่งใบขวางมาเช่น  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ไม่น่าจะ
เก่ียวกับเร่ืองของเงินอุดหนุนเป็นค่าธรรมเนียมที่ระบุว่ารับจริง  ที่ทักท้วง  
ยกตัวอย่างเช่น  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์แต่รายรับจริงปี  2556  ที่ส่ง
ก่อน  383,898  บาท  ที่ส่งใหม่  513,177 บาท  ที่ผมลุกขึ้นท้วงติง
ผิดทั้งหมดตัวเลขค่อนข้างห่างกันเยอะและมาผิดในยอดต่างส่วนของ
เปอร์เซ็นต์ด้วยทําให้เกิดความสับสนในการพิจารณางบประมาณฝากท่าน
ประธาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  1.  ผมใน
ฐานะเป็นผู้ย่ืนญัตตินายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารจะขอแก้ไขถ้อยคําที่
พิมพ์ผิดโดยวาจาได้หรือไม่  2.  เอกสารที่ขอแก้ไขใหม่ในส่วนของปี  
2556  ไม่ได้เก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณพิจารณาในปี  2558  
คือ ปี  2558  ไม่ ได้พิมพ์แค่ เปรียบเทียบ  ซึ่ งสามารถแก้ไขหรือ
ดําเนินการได้ในขั้นแปรญัตติขอหารือกับท่านประธานสภาว่าจะทําในสิ่งที่
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ถูกต้องตามที่ได้ขอแก้หรือไม่ส่วนจะผิดหรืออะไรในส่วนที่เปรียบเทียบใน
ขั้นการแปรญัตติขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  จึงได้ถามยํ้ากับท่านผอ.อภิวัฒน์  ว่ากระทบกับปี  2558  
หรือไม่  ส่วนปีที่ผ่านมาท่านได้ไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องที่ตัวเลข  อย่าให้
ไปกระทบกับปี  2558  ท่านยืนยันว่าไม่กระทบ  เมื่อสรุปแล้วจึงได้ถาม
มติที่ประชุมมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรีได้
ขอแก้ไขตามที่ เสนอเอกสารพร้อมกับสถานธนานุบาลกรุณายกมือ         

(สมาชิกอนุญาต  จํานวน  11  ท่าน)  11  เสียง  ไม่อนุญาต  6  ท่าน     
งดออกเสียง  1  เสียงมติเอกฉันท ์ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
เสนอร่ า ง เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี งบประมาณ            
พ.ศ.  ๒๕๕8  ขอเรียนเชิญครับ 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่  3        
พ .ศ .   2543  ข้อ  23  ให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  
ของทุกปี  บัดน้ี  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดทําร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558  มาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุในสมัยประชุมน้ี ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  ดังน้ี คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เรียน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอีก
ครั้งหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ี  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ       
พ.ศ.  2558  ดังต่อไปน้ี   1.  สถานะการคลัง  1.1.  งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณพ.ศ.  2557  ณ วันที่  30  มิถุนายน             
พ.ศ .  2557  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีสถานะการเงินดังน้ี  1.1.1      
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  110,190,818.39  บาท  1.1.2  เงินสะสม 
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 8 9 , 5 7 8 , 6 0 6 . 8 2   บ า ท  1 . 1 . 3   ทุ น สํ า ร อ ง เ งิ น ส ะ ส ม  
24,881,629.87  บาท  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพัน
และยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน  3  โครงการรวม  9,959,000  บาท  
1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน  2  
โครงการรวม  540,000  บาท  1.2.  เงินกู้คงค้าง  48,478,036.30  
บาท  2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2557  ณ  วันที่  
30  มิถุนายน  2557  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  223,456,705.30  
บาท  ประกอบด้วยหมวดภาษีอากร  16,009,208.85  บาท  หมวด
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  6,888,220.35  บาท  หมวด
รายได้จากทรัพย์สิน  6,792,688.39  บาท  หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิช ย์  – บาทหมวดรายไ ด้ เ บ็ด เตล็ ด
5,972,879.25บาทหมวดรายได้จากทุน – บาทหมวดภาษีจัดสรร
70,028,529.46  บาท  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  117,765,179  
บ า ท   ( 2 )   เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล ใ ห้ โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
4 3 , 5 4 6 , 4 8 8 . 0 2   บ า ท   ( 3 )   ร า ย จ่ า ย จ ริ ง   จํ า น ว น  
182,624,451.28  บาท  ประกอบด้วยงบกลาง  13,533,780.76 
บาท  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) 
94,813,136.43  บาท  งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 55,806,673.84 บาท  งบลงทุน  
(หมวดค่าครุ ภัณฑ์   ที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง )   1,285,925  บาท            
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) –บาทงบเงินอุดหนุน  (หมวดเงิน
อุดหนุน)  17,184,935.25 บาท  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  31,078,560.53 บาท  (5)  มีการ
จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม เ พ่ื อ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม อํ า น า จ ห น้ า ที่   จํ า น ว น  
7,843,605.86 บาท  3.  งบเฉพาะการประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  (ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2557 ) รายรับ
จริ งจํ านวน   6 ,899,667.83  บาท   รายจ่ ายจริ ง   จํ านวน  
5 , 0 7 2 , 1 7 9 . 2 4บ าท กู้ เ งิ น จ า ก ธน า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย   จํ า น วน  
15,724,578.10  บาท   กู้ เ งินจากธนาคารออมสิน   จํานวน  
19,869,441.25  บาท  กู้ ก.บ.ท.จํานวน  1,366,749.84  บาท  
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  (ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม  2557)  จํานวน  
3,429.75  บาท ทรัพย์จํานํา  (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  2557)  
จํานวน  57,725,600  บาท  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านบริหารทั่วไป  
ยอดรวม  65,479,759  บาท  แผนงานบริหารทั่วไป  53,401,915  
บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  12,077,844  บาท        
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  190,786,209  บาท  แผนงานการศึกษา  
113,905,074  บาท  แผนงานสาธารณสุข  13,236,460 บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  245,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  
52 ,872 ,020บาท   แผนงานส ร้ า งความ เข้ มแข็ ง ของ ชุมชน  
5,173,280 บาท   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5,354,375 บาท  ด้านการเศรษฐกิจ  24,097,720 บาท  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  24,097,720  บาท  ด้านการดําเนินการอ่ืน
24,436,997  บาท  แผนงานงบกลาง  24,436,997  บาท  
งบประมาณรายจ่ ายทั้ งสิ้ น304,800,685  บาท   เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุอําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยที่ เ ป็นการสมควรต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  65  จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และ
โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ข้อ  1  เทศบัญญัติ  น้ีเรียกว่า  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ข้อ  
2  เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  เป็นต้นไปข้อ  3  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เป็นจํานวนรวม
ทั้งสิ้น  304,800,685  บาท ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่าย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 304,800,685 บาท  โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังน้ีแผนงานด้านบริหารทั่วไป  ยอดรวม  65,479,759  
บาทแผนงานบริหารทั่วไป  53,401,915  บาท  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  12,077,844 บาท  ด้านบริการชุมชนและสังคม
190,786,209 บาท  แผนงานการศึกษา  113,905,074  บาท  
แผนงานสาธารณสุข  13,236,460 บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
245,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  52,872,020 บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,173,280 บาท   แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  5,354,375  บาท  ด้านการ
เศรษฐกิจ  24,097,720 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
24,097,720 บาท  ด้านการดําเนินการอ่ืน  24,436,997 บาท  
แผนงานงบกลาง 24,436,997 บาท  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
304,800,685  บาทข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจาก
รายได้  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  8,715,942  บาท  ดังน้ี  งบกลางยอด
รวม  2,387,936  บาท  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา
และค่าจ้างช่ัวคราว)  1,398,160 บาท  งบดําเนินการ  (หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค )  1,414,800  
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บาท  งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 37,000  บาท  
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  3,478,046  บาท  งบเงินอุดหนุน 
(หมวดเงินอุดหนุน)  - รวมรายจ่าย  8,715,942  บาท  ข้อ  6  ให้
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลข้อ  7  ให้
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี
ประกาศ  ณ  วันที่  (ลงนาม)  (นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม)  ตําแหน่ง  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุอนุมัติ / เห็นชอบ  (ลงนาม)  (นายภุชงค์      
โพธิกุฎสัย)  ตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  คือร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณเป็นญัตติที่นําเสนอต่อที่ประชุมสภา  ใคร่ขออนุญาตที่ประชุม
สภาอธิบายเก่ียวกับที่มาว่าที่ติดค้างท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เมื่อสักครู่
ทําไมถึงต้องเป็นจํานวน  304,000,000  บาท  มาจากไหนด้วยความ
ห่วงใยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องขอขอบพระคุณ  และกังวลไม่ใช่ว่า
ไม่กังวลเรามีงบรับจริงในปี  2556  302,886,957  บาท  ในการ
จัดทํางบประมาณปี  2557  ในหนังสือแนะนําการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณปี  2557  คือ  ผ่านมาแล้ว  บอกว่าให้นํางบประมาณปี      
ที่ผ่านมาประมาณการให้ใกล้เคียง  และดําเนินการแต่ทางเทศบาลต้ัง
งบประมาณในปี  2557  จํานวน  2,093,265,000  บาท  น้ันคือเพ่ือ
ความปลอดภัยอาจจะมีเงินไม่เข่า  และเป็นไปตามที่คาดคิดว่าตอนน้ีเงิน
ตํ่ากว่าปีงบประมาณ  2556  ที่ผ่านมา  ส่วนในปี  2558  มีท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติบอกว่าเมื่อมาต้ัง  304  ล้านบาท  แล้วเงินจะเข้ามาหรือไม่  
หรืออาจจะมีปัญหาเหมือนปี  2557  ที่ เป็นอยู่น้ี  เรียนว่าการต้ัง
งบประมาณ  304,000,000  บาท  ที่เพ่ิมขึ้นมาอีก  10  กว่าล้านบาท  
เพ่ิมขึ้นมาจากอะไร  ถ้าหากว่าท่านเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นมา  10  กว่าล้านจะลง
ไปที่  293,000,000  บาท  เหมือนกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เหมือนเดิม  น้ันคือเราประมาณรายรับหมวด  ก.  สูงกว่าปี  2557  
เน่ืองจากมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  และขยาย
ฐานภาษีโรงเรือน  และที่ดินจากห้างสรรพสินค้าคิดเต็มปีเพ่ิมขึ้นประมาณ  
2,880,907  บาท  และมีการประมาณการรายรับหมวด ข  สูงกว่าปี  
2557  เน่ืองจากมีการปรับปรุงเงินเดือนครูและเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา  เช่น  อาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  เพ่ิมขึ้นจํานวน  
8,654,778  บาท  ซึ่งรวมแล้วประมาณ  11,000,000  บาท  ถ้าจะ
เอา  11,000,000  บาท  ไปบวกกับ  293,000,000  บาท          
ตกประมาณ  304,000,000  บาทพอดี  สรุปว่าเงินงบประมาณปี  
2558  ที่เป็นร่างเทศบัญญัตินําเสนอต่อที่ประชุมสภาจะมีประมาณการ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านคือปี  2557  ปี  2557  ถ้าจะลงรายละเอียดจะมาก
เกินไป  ใคร่ขออนุญาตท่านประธานสภาช้ีแจงให้กับทางท่านสมาชิก            
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ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบในส่วนของงบลงทุนของแต่ละกองฝ่ายเพิ่มเติมเข้า
ไปเพราะว่าทางที่พ่ีน้องประชาชนมาน่ังฟังอยู่อาจจะอยากทราบว่าในส่วน
ของชุมชนของตนเองได้รับงบประมาณไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาในชุมชน
อย่างไร  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่ทําเอาไว้ในปี  2558           
ที่เก่ียวกับงบลงทุน  เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาลจะมีเก่ียวกับเงินอุดหนุน
หอการค้าทําโครงการ  CCTV  หรือ  ทีวีวงจรปิด  400,000  บาท  และ
จะมีงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จัดระบบจราจรวงเวียนนํ้าผุและรอบวัด
ใต้โพธ์ิค้ําอีกประมาณ  725,000  บาท  กองวิชาการมีงบลงทุนคือ  เป็น
ค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างมีโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายซื้อเคร่ือง
ขยายเสียงหอกระจายข่าวของชุมชน  10  ชุมชน  สํานักการคลังมี      
งบลงทุน  คือ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  39500  บาท  สํานักการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นตามที่ได้เรียนไปว่าเพ่ิมขึ้นมากเพราะเงินเดือนครู  และ
อาหารเสริมนม  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะมีงบลงทุนในค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประมาณ  7,574,500 บาท  คือ มีโครงการก่อสร้าง
ห้องนํ้าสาธารณะตลาดร่วมใจการเกษตร  400,000  บาท  ก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้าตลาดโต้รุ่ง  750,000  บาท  และสมทบโครงการ
ก่อสร้างระบบบําบัดขยะระยะที่  2  5,728,000  บาท  เป็นเงินที่ต้ัง
สมทบเอาไว้จะรับงบประมาณจากรัฐบาลอีกประมาณ  57,000,000  
บาท  สํานักการช่างจัดเป็นส่วนของงบลงทุนทั้งสิ้นรวม  21,802,000  
บาท  แยกเป็นโครงการก่อสร้าง  45  โครงการดังน้ี  1. โครงการก่อสร้าง
รางระบาย นํ้า  คสล .รูป ตัว ยู  ซอยอุดมชัย  ชุมชนกุดยางสามัคคี   
งบประมาณ 1,539,000 บาท  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ซอยท่าสินค้า 1 งบประมาณ  1,663,000  บาท3. โครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองไชยวานงบประมาณ  400,000  
บาท4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 5 
ชุมขนหน้าโรงเล่ือย  งบประมาณ 169,000  บาท  5. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย (ต่อจากโครงการเดิม)   
งบประมาณ 49,000 บาท  6. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย
งบประมาณ50,000บาท  7. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ  
งบประมาณ  100,000  บาท  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยติด
กําแพงวัดหอไตรปิฏการาม  งบประมาณ  169,000  บาท  9. โครงการ
ก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม
งบประมาณ 350,000 บาท  10. โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่าง
คงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา  งบประมาณ 350,000  บาท  11. โครงการ
ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก  งบประมาณ  
350,000 บาท12. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล .รูปตัวยู      
ซอยวาสนา  ชุ มชนหั ว โนน โก   งบประมาณ  825 ,000 บาท             
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13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโยสะอาด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง   
งบประมาณ 71,000  บาท  14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอง
เจืออุทิศเช่ือมวิโรจน์รัตน์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง  งบประมาณ 517,000 
บาท  15. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร 
ชุมชนทุ่งศรีเมืองงบประมาณ 1,391,000 บาท 16. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์   งบประมาณ 
2,321,000 บาท  17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคริสต์จักร 
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ งบประมาณ  80,000  บาท  18. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยนํ้าทิพย์งบประมาณ 
118,000 บาท  19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าหมู่บ้าน
จารุพัฒนา ชุมชนโพธ์ิไทร   งบประมาณ 530,000 บาท  20. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายซาถึงบ้านยายนูญท้าพิสูจน์ ชุมชนดอน
สวรรค์ งบประมาณ 78,000 บาท  21. โครงการก่อสร้างทางเท้าจาก
แยกวัดใต้ถึ งหน้าศาลหลักเมือง  ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ํ า  งบประมาณ  
662,000 บาท  22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายทองสุข ชุมชน
วัดสว่างพัฒนางบประมาณ  741,000 บาท  23.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย  ชุมชนบุญกว้าง  งบประมาณ 
120,000  บาท  24. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน 
SML ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  งบประมาณ  502,000 บาท            
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ซอยสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชน         
สุขสบายใจ  งบประมาณ 472,000 บาท  26. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล .ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ  งบประมาณ 
203,000 บาท  27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมา
ประณีตเย้ืองหมู่บ้านปาวรีย์ข้างร้าน ก๋วยเต๋ียว  ชุมชนสุขสบายใจ 
งบประมาณ  234,000 บาท  28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ ชุมชน ก.ส.ส.  งบประมาณ  427,000 บาท  
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชน
สงเปลือยใน   งบประมาณ  676,000 บาท  30. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า  คสล .รูปตัวยู  หน้าหอพักสุรีพร  ชุมชนสงเปลือยกลาง 
งบประมาณ  154,000 บาท  31. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชนดงปอ งบประมาณ 1,297,000 บาท32. 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน ชุมชนวัดป่า
ทุ่งศรีเมือง  งบประมาณ 316,000 บาท  33. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก  
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 140,000 บาท  34. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (ติดกําแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมือง     
ฝั่ง ทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 235,000 บาท    
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35. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ซอยอ่อนสําอางค์ ชุมชนดงปอ  
งบประมาณ 162,000 บาท  36. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล.
รูปตัวยู ซอยบ้านนายโกศล ชุมชนหัวคู-หนองเรือ งบประมาณ 535,000 
บาท  37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์ 
ชุมชนกุดยางสามัคคี  งบประมาณ  181,000 บาท  38. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์ฟูศักด์ิ ทักษิมา (ซอยบักโจ้เก่า)  
ชุมชนกุดยางสามัคคี งบประมาณ 181,000 บาท  39. โครงการ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว์ ชุมชนสงเปลือยกลาง  
งบประมาณ 329,000 บาท 40. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเช่ือมริมแก่ง ดอนกลาง ชุมชนดอนกลอย 
งบประมาณ  275,000 บาท  41. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก
ซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทาง  (ตรงข้ามบ้าน นายสังวาลย์ เมืองโคตร) 
ชุมชนสุขสบายใจ งบประมาณ 226,000 บาท  42. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้ายทาง (ข้างบ้านป้าบรรจง) ชุมชน
หน้าโรงซ่อม รพช. งบประมาณ 99,000 บาท  43. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ถนนพิมพะนิตย์ จากแยกแดง
ป้ายไปบ้านกุดอ้อ  ชุมชนสงเปลือยใน  งบประมาณ 482,000 บาท  
44. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนนวิโรจน์รัตน์จากแยก
โรงพยาบาลสัตว์ถึงหน้า  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ชุมชนทุ่งศรี
เมืองกลาง  งบประมาณ 1,542,000 บาท  45. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล .พร้อมรางระบายนํ้า  คสล .รูปตัวยู ซอยโรงเ รียนอนุบาลบุญ
โฮมศุภฤกษ งบประมาณ 491,000 บาทสําหรับกองสวัสดิการงบลงทุน
ไม่มี  สถานธนานุบาลตามรายละเอียดที่ได้แถลงต่อที่ประชุมไปแล้ว       
ในการพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆทางคณะผู้บริหารได้ประชุมหัวหน้า
ส่วนการงานและได้ประชุมกับทางผู้นําชุมชนสอบถามถึงความจําเป็น
เร่งด่วนในการที่ทางท่านผู้นําชุมชนได้เลือกโครงการตางๆให้กับผู้บริหาร
เพ่ือบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ  บางโครงการได้  บางโครงการ
ไม่ได้  ตามพ้ืนที่และตามสภาพข้อเท็จจริงที่ได้ออกสํารวจในการพิจารณา
งบประมาณทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาร่วมกับผู้นําชุมชน  เพ่ือกระจาย
ให้ทั่วถึงชุมชนต่างๆทุกชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ปลายเขตของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ซึ่งเป็นชุมชนที่ทางอดีตท่านนายกเทศมนตรี     
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ได้ขยายเขตไปใหม่        
เมื่อขยายเขตไปใหม่แล้วชุมชนเหล่าน้ีจึงได้เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลและ
ต้องการความพัฒนาอย่างมาก  ส่วนชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเบ้ืองต้น  4  
ตารางกิโลเมตรแรก  ซึ่งได้จัดต้ังขึ้นมาต้ังแต่ปี  2480  ได้รับการพัฒนา
มาโดยต่อเน่ือง  จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โครงการจะลงเฉพาะชุมชนชายขอบ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นส่วนใหญ่    ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาค 

นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่ขอ
อภิปรายในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจําปี  2557  หลังจากที่คณะผู้บริหารได้เสนอเทศบัญญัติได้รับทราบ
รายละเอียด  ฟังและรู้สึกดีใจส่วนที่สําคัญที่สุดคือโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่าน
ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญแก่พ่ีน้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน  อาทิ        
เรื่องถนนที่ชาวบ้านทุกชุมชนได้นําเสนอมาตามแผนพัฒนาของเทศบาล  ที่ชาว 

 ชุมชนได้ทําขึ้นมาและเผอิญได้มีโอกาสเข้าทําแผนร่วมกับชุมชนทุกชุมชนที่ได้
นําเสนอโครงการเข้ามาล้วนแล้วแต่ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารที่นํา
แผนโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละชุมชนเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ  ดิฉันในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของชุมชนขอกราบขอบพระคุณคณะท่านผู้บริหารที่ให้ความเป็นธรรม
และให้ความเสมอกับทุกชุมชนท้ัง  36  ชุมชน  และขอให้กําลังใจแก่ผู้บริหาร
เพราะว่าในการทํางาน  ในช่วงฤดูฝนทราบว่าทุกกองฝ่ายทํางานหนักมาก
โดยเฉพาะสํานักการสาธารณสุขและสํานักการช่างฝนตกแดดออกเจ้าหน้าที่ไม่
เคยอยู่ในบ้าน  บางคร้ังเมื่อฝนตกหนักๆ  พวกเรายังอยู่ในบ้าน  เมื่อโทรไม่เกิน  
15  นาที  ถึงพ้ืนที่ออกไปดูประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน  ชุมชนทุ่งมน      
มีปัญหาเรื่องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเมื่อก่อนชุมชนทุ่งมนเป็นชุมชน
พ้ืนที่ที่อยู่ชายขอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  หลังจากน้ันมีการตัดถนนบาย
พายทําให้ชุมชนทุ่งมนเป็นพ้ืนที่ตํ่า  ปัจจุบันนํ้าท่วมแต่เน่ืองจากอยากมีการ
พัฒนาชุมชนต้องยอมเสียบางส่วน  แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะชาวชุมชนทุ่งมนยินดี
เพราะว่าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  เราไม่ได้ทิ้งชาวชุมชนทุ่งมนได้ให้ความดูแล  
ให้ความสําคัญ  ถ้าเกิดมีนํ้าท่วมเราจะนํารถเข้าไปช่วยเหลือ  วันน้ีรู้สึกดีใจแทน
พ่ีน้องชุมชนทุ่งมนเป็นอย่างมาก  และฝากขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน  และผอ.สํานัก/กอง  ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์  
ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558  เข้าใจโดยเฉพาะ
ในปีงบประมาณ  2557  ต้ังเป้าหมายไว้เยอะ  พยายามติดตามตรวจสอบว่าสิ่ง
ต่างๆท่ีทางคณะผู้บริหารได้นําเสนอโครงการต่างๆหลายโครงการได้รับการ
ปฏิบัติแต่หลายโครงการยังไม่ได้ปฏิบัติ  เข้าใจเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหลาย
สิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป  แต่สําหรับงบประมาณประจําปี  2558  ขอต้ัง
ข้อสังเกตว่ารายละเอียดในการใช้งบประมาณ  เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัวอาทิ  
กองวิชาการและแผนงาน  เปรียบเทียบทุกปีต้ังงบประมาณเอาไว้  สมมุติต้ังไว้  
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5,000  บาท  ปีน้ี ต้ังไว้  5,000  บาท  สงสัยว่าวัสดุงานบ้านงานครัว
บางอย่างน่าจะเหลือใช้แต่ทําไมต้องช้ือใหม่ทุกปีหรืออย่างไร  ต้ังเป็นข้อสังเกตุ
ไว้วัสดุในการซ่อมแซมเครื่องจักรกล  คือบางอย่างต้ังงบไว้มาก  จะนําเรื่องต่างๆ
น้ีไปในขั้นแปรญัตติจะไปดูรายละเอียดอีกคร้ัง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทา่นต่อชาติ  ฆารไสว 
นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในการจัดทํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติทุก
ครั้งที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารเมื่อถึงกําหนดเวลาทางคณะผู้บริหารจะได้จัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซึ่งปีน้ีต้ังงบประมาณไว้  จํานวน  
304,800,685 บาท  ปีน้ีเป็นงบประมาณที่เพ่ิมจากปีที่แล้วประมาณ       
10,000,000  ล้านบาท  ในส่วนขั้นตอนการทํางบประมาณเป็นปกติซึ่งทาง
คณะผู้บริหารได้นําเสนอทั้งประมาณการรายรับ  ประมาณการรายจ่าย  ผู้ที่จะ
ใช้งบประมาณในการบริหารกิจการของเทศบาล  ในปี  พ.ศ.    2558  บังเอิญ
ว่าคณะผู้บริหารชุดน้ีจะครบวาระในเดือนมกราคม  2558  ซึ่งในขณะปัจจุบัน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่  85 / 2557  ในกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลงให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม
หมายความว่าท่านปลัดเทศบาลจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  เป็นที่ทราบ
ว่าต้นปีงบประมาณเงินงบประมาณจะเข้ามาจริงๆเดือนมกราคมของทุกๆปี  ที่
พูดเพราะว่าท่านผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังที่มาจากพ่ีน้องประชาชนจะเข้า
ใจความต้องการของพ่ีน้องปะชาชน  จะมีความยึดโยงกับพ่ีน้องประชาชนมาก  
ซึ่งท่านได้ให้คํามั่นสัญญากับพ่ีน้องประชาชนในการเลือกต้ังว่าท่านจะเข้ามาดู
และพัฒนา  ทําตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  เมื่อเป็นอย่างน้ีแล้วต้อง
ฝากไปถึงผู้ที่จะใช้งบประมาณพวกเราไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
หรือไม่หากไม่มีคําเปล่ียนแปลงคําสั่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่คือปลัดเทศบาล  ฝากการ
ใช้งบประมาณที่มีความสําคัญเมื่อเช้ามีการพูดจาถึงการเรียงลําดับความสําคัญ
ของงบประมาณก่อนหลัง  ฝากเรื่องนอกจากที่จะเรียงลําดับความสําคัญของ
งบประมาณแล้ว  การแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีงบประมาณที่จะตราเป็นเทศ
บัญญัติที่จะผ่านสภาแห่งน้ีเป็นกฎหมายที่ ใช้ในท้องถิ่น  การเรียงลําดับ
ความสําคัญก่อน – หลัง  อย่างไร  จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันที
อย่างไร  เข้าใจว่าเงินงบประมาณอาจจะมาช้า  จะตรวจดูงบประมาณทุกปีว่า
โครงสร้างพ้ืนฐาน  อาทิ  เรื่อง  ถนน  รางระบายนํ้า  หากจัดเรียงลําดับอย่าง     
ครบถ้วน  ถ้าสมมุติว่าเงินงบประมาณยังมาไม่ครบจะมาทําต้องช้าไปอีก  1  ปี  
ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่จะปฏิบัติหน้าในฐานะผู้บริหารเทศบาลต่อไป  
ส่วนเน้ือหาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ขออนุญาตเริ่มที่ประมาณการ
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รายรับได้ตรวจดูใบขวางและรายละเอียดประมาณการรายรับในหน้า  23        
มีการแก้ไขคงไม่พูดถึง  หน้าที่  3  มีการประมาณการรายรับไว้จํานวน  
304,800,685   บาท  มีหลายหมวดขอต้ังข้อสังเกตและสอบถามไปยังคณะ
ผู้บริหารที่มีส่วนต่างๆเพ่ิมขึ้น  หมวดภาษีอากร  ข้อ  6  ค่าธรรมเนียมขยะ     
มูลฝอย  ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี  2557  จํานวน  300,000  บาท       
ข้อ  7  ใบอนุญาตติดต้ังแผ่นป้ายโฆษณา  ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี  
2557  จํานวน   50,000  บาท  ข้อ  11  ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย  
ต้ังขึ้นจากประมาณปี  2557  จํานวน  1,500,000  บาท  หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน  ค่าเช่าที่ดินเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี  2557  จํานวน  250,000  
บาท  ค่าเช่าอาคารโรงเรือนปี  2557  ไม่ทราบว่ามีหรือไม่เพราะว่าไม่พบ
เอกสาร    ข้อ  6  ค่าจําหน่ายขยะรีไซเคิลต้ังลดลงจากประมาณการปี  2557  
จํานวน  150,000  บาท  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว  
จํานวน  600,000  บาท  และในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ข้อ  1  เงินที่มีผู้
อุทิศให้ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2557 จํานวน  1,300,000  บาท
 เ งินค่าขายแบบแปลนต้ังเ พ่ิมขึ้นจากประมาณการปี  2557 จํานวน  
100,000  บาท  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆต้ังลดลงจากประมาณการปี 2557 
จํานวน 37,500  บาทหมวดภาษีจัดสรร  ข้อ  5  ภาษีสุราและเครื่องด่ืมต้ัง
เพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2557 จํานวน  1,000,000  บาทข้อ  9 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดินต้ังลดลงจากประมาณการปี 2557 จํานวน 
5,000,000  บาท  ที่ได้นําเรียนท่านประธานในส่วนประมาณรายการรายรับ
เน่ืองจากประมาณการรายรับเป็นประมาณการส่วนจะรับจริงแค่ไหนอย่างไร  
จะมีปัญหาในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่  ซึ่งมีส่วนที่สําคัญในการใช้จ่าย
งบประมาณ  ที่นําเรียนในส่วนที่ประมาณเพ่ิมขึ้นและประมาณการลดลงไม่
ทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการประมาณการเพ่ิมขึ้นหรือมีส่งใดเป็นสิ่งที่บ่งช้ี  
เช่น  ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี  2557  
จํานวน  300,000  บาท  เป็นจํานวน  1,100,000  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก
ประมาณการ  จํานวน  800,000  บาท  ที่พูดเพียงต้ังข้อสังเกตในส่วนของ
ประมาณการเพ่ิมขึ้นและประมาณการลดลง  และประมาณการรายรับที่ต้ังสูงถึง  
จํานวน  304,800,685   บาท  จะมีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย  
ในส่วนงบประมาณรายจ่าย  แผนงานงบกลาง  ข้อ  5  รายจ่ายตามข้อผูกพัน           
มีลักษณะตามที่เทศบัญญัติหลายปีที่ผ่านมามีการต้ังในลักษณะน้ี  เรียนถาม
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารในข้อ  5.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  
จํานวน  500,000  บาท  ดูหัวข้อคือรายจ่ายตามข้อผูกพัน  อยากจะสอบถาม
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ารายจ่ายตามข้อผูกพันดังที่กล่าวไปเมื่อ
สักครู่หมายถึงอย่างไร  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรทางเทศบาลมีความผูกพัน
หรืออย่างไรในการที่จะใช้เงินจํานวน  500,000  บาท  ไม่มีรายละเอียดช้ีแจง
ว่าจะใช้จ่ายประเภทไหน  มองย้อนกลับมาที่ประมาณการรายรับ  ข้อ  10  
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หน้า  24  ค่าปรับจราจร  ประมาณการไว้จํานวน  300,000  บาท    แต่ใน
รายจ่ายตามข้อผูกพันระบุไว้ว่าประมาณการรายจ่ายจํานวน  500,000  บาท   
จึงมองว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กันในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  แต่ไม่ได้
กล่าวหาอะไร  หากว่ามีข้อตกลงที่จะต้องอุดหนุนเพ่ือใช้จ่ายในการจราจรของ
ทางสถานีตํารวจภูธร  หรือใช้จ่ายในการจัดการจราจรของทางเทศบาลเองอยาก
เรียนสอบถาม  ข้อ  6  เงินสํารองจ่าย  ได้มีโอกาสอภิปรายในส่วนประมาณ
รายจ่ายและพูดถึงเงินสํารองจ่ายทุกครั้ง  ครั้งน้ีต้ังงบประมาณไว้จํานวน  
1590,000  บาท  เป็นจํานวนเงินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นส่วน
ที่ ไม่ ไ ด้มี งบประมาณในการ ต้ั งจ่ ายไ ว้   ปีที่ แล้ ว ต้ั ง ไ ว้ น่ าจะประมาณ  
2500,000  บาท  ต้ังข้อสังเกตให้ท่านประธานได้พิจารณา  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  หน้า  93  เงินประจําตําแหน่ง  ข้อ  2.2  และข้อ  2.3  
ระบุไว้ว่าปลัดเทศบาล  1  อัตรา  รองปลัดเทศบาล  3  อัตรา  เงินเพ่ิมประจํา
ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  1  อัตรา  รองปลัดเทศบาล  3  อัตรา  ไม่ทราบว่า
ตอนน้ีเทศบาลมีรองปลัดเทศบาล  3  คนตามท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่  หรือจะรับ
เพ่ิมอย่างไร  ขอต้ังข้อสังเกตและสอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
และมีอีกหลายโครงการที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น  อาทิ  ข้อ  4  หน้า  96  ข้อ  4.2  
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีน้ีต้ังไว้  จํานวน  800,000  บาท  
ปีที่แล้วต้ังไว้ที่  จํานวน  200,000  บาท  ไม่ทราบว่าเมื่อเห็นตัวเลขมีความ
ห่างกันมากพอสมควร  จึงต้องนําเรียนให้ท่านประธานสอบถามให้ด้วยว่าในเทศ
บัญญัติบอกไว้เพียงว่าเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างในสํานักปลัดเทศบาล  
งานเทศกิจ  สํานักปลัดเทศบาล  หน้า  113  งบลงทุนโครงการที่  1  
โครงการที่  2  คือโครงการจัดระเบียบโครงการจราจรวงเวียนนํ้าพุ  และการจัด
ระเบียบจราจรวัดใต้โพธ์ิค้ํา  ถ้าจําไม่ผิดเคยจัดระเบียบจราจรในบริเวณ  7  
แยกหนองแซง  และจัดระเบียบจราจรบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อโสมมิตร  ใน
ครั้งน้ันได้มีการแก้ไขหลายคร้ัง  หวังว่าในการจัดระเบียบจราจรในคร้ังน้ีฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารจะทําอย่างไรให้สามารถท่ีจะใช้ในการ
สัญจรได้ด้วยดี  ที่เห็นในเทศบัญญัติเป็นการจ้างเหมาในการตีเส้นเคร่ืองหมาย
จราจรพร้อมทั้งสอบขอบบังคับ  ความต้องการเข้าใจว่าต้องการให้การจราจร
สะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา  จํานวนพ้ืนที่บริเวณรอบวัดใต้  
มีจํานวนพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง วงเวียนนํ้าพุ  ในการจัดการจราจรวัดใต้ใช้เงิน  ๆ
จํานวน  370,000  บาท  การจัดการจราจรวงเวียนวัดใต้ใช้เงินจํานวน  
350,000  บาท  ต้ังเป็นข้อสังเกตไว้ให้ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
งานป้องกันหน้า  116  ครุภัณฑ์เกษตร  ค่าช้ือเครื่องสูบนํ้าไดโวล์เป็นเรื่องที่ดี
เป็นการที่จะได้นําเครื่องสูบนํ้าไปบริการแก่พ่ีน้องประชาชนในช่วงที่มีฝนตกนํ้า
ท่วมขัง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้  ตามที่ได้ดูรายละเอียด
โครงการในหลายๆโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีทําให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชนเป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนท่ีจะได้รับการบริการ  
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แก้ไขปัญหา  และได้รับการบรรเทาตามท่ีเทศบาลได้กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี  2558  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้ร่วมพิจารณาจะได้ทํา
หน้าที่ในการขอติดตามและตรวจสอบในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  2558  ต่อไป  ในครั้งน้ีให้การสนับสนุน  ส่วนในขั้นการแปรญัตติถึง
จะลงรายละเอียดว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรขอสงวนคําแปรญัตติ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ         

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ในระเบียบวาระการประชุม  5.2  ขอเรียนท่านประธานว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่  
เ ห็นญัตติของท่านนายกเทศมนตรี ย่ืนมา  เรื่อง  ร่างญัตติเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  2557  จะขอแก้ไขหรือไม่หรือเอา
ตามน้ี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุเป็นเฉพาะช่ือ
เรื่องแต่รายละเอียดกล่าวถึงรายละเอียดปี  2558  บัดน้ี  คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
2558  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เน้ือหาทั้งหมดเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
2558  เห็นได้ชัดว่าอาจจะเป็นการพิมพ์ผิดในชื่อเรื่องเท่าน้ัน  คงพิจารณาเอง  
ไม่ใช่เป็นแค่ใบปะหน้า  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ไม่ใช่ใบปะหน้าหนังสือเชิญประชุม  การประชุมสภาเทศบาลแผ่นสุดท้าย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุแถลงเฉพาะปี  
2558  คําพูดในเทปเป็นปี  2558 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   คงเป็นการพิมพ์ไม่เป็นสาระสําคัญเท่าไรเพราะว่าเน้ือหาเป็น   
เทศบัญญัติปี  2558  ในอํานาจของประธานสภาอนุญาตให้แก้ไขเป็นปี  
2558  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558  ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายถึง  จํานวน  304,800,685  บาท  ข้อสังเกตคือ  ในการ
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  ตามหลักการเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณที่สมบูรณ์และอยู่ในภาวะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ต้ัง
งบประมาณไว้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง  หน้า  90  ยอดงบประมาณเงินเดือน  สํานัก
ปลัดเทศบาล อภิปรายไปเร่ือยๆถ้าหากผู้บริหารจะตอบสามารถตอบได้ถ้าไม่
ตอบจะขอสงวนคําอภิปรายเพ่ือจะเพ่ิมในขั้นแปรญัตติต่อไป  หน้า  90       
สํานักปลัดเทศบาล  เ งินสํารองจ่าย  พิจารณาว่าน้อยเกินไป  จํานวน  
1,590,100  บาท  อยากจะให้พิจารณาด้วยท่านประธานสภา  เงินตอบแทน
(โบนัส )  เมื่อสตง .   ที่กล่าวว่าโบนัสไม่สามารถจ่ายได้เราต้ังไว้จํานวน  
100,000  บาท  ไม่ทราบว่าต้ังเป็นเช้ือไว้หรือไม่  เงินค่าบํารุงรักษาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้  800,000  บาท  ไม่ทราบว่าจะทําอะไรบ้างรายละเอียด
แจกแจกน้อยมาก  บางโครงการใช้เงินน้อยแต่รายะเอียดแจกแจงมาก  อาทิ  
คอมพิวเตอร์  ซื้อแค่  2  เครื่อง  แต่อธิบายหลายบรรทัด  วัสดุเช้ือเพลิงต้ังไว้  
10,000,000  บาท  เมื่อปีที่แล้วต้ังไว้ จํานวน  10,000,000  บาท  
เหมือนกัน  กองวิชาการและแผนงาน  หน้า  101  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย  ต้ังไว้  50,000  บาท  ไม่ทราบว่าบํารุงรักษาอย่างไร  
หมวดค่าวัสดุ  งานบ้านงานครัว  ต้ังไว้ทุกปี  ของเก่าหายไปไหนมีแต่จะซื้อใหม่  
หน้า  102  ซื้อโต๊ะทํางานของกองวิชาการฯ  ซื้อเปลี่ยน  16  ตัว  โต๊ะ  4  
ฟุต  ชุดหน่ึง  5,000  บาท  อยากสอบถามว่าโต๊ะทํางานเดิมชํารุดมากหรือไม่  
ต้องเปลี่ยนทั้งหมดหรืออย่างไร  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ซื้อเคร่ืองขยาย  
เครื่องเล่นซีดี  เพ่ือใช้งานในชุมชนแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าชุมชนไหน        
แต่ชุมชนอยากได้ทุกชุมชน  หน้า  103  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ต้ังไว้  จํานวน  100,000  บาท  ภายในหน่วยงานรู้สึกว่าจะมากเกินไป  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าทางกองวิชาการฯปรับปรุงติดต้ัง
เสียงตามสาย  จํานวน  2,440,200  บาท  อยากจะสอบถามว่าสามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งหมดหรือไม่ในเขตเทศบาล  เพราะว่าของเก่ายังสามารถใช้    
การได้  เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถครอบคลุมทั้ง  36  ชุมชน  ขอให้พิจารณา      
แผนงบกลาง  สํานักการคลัง  หน้า  105  สํานักการคลังเป็นสํานักที่หารายได้
เข้าเทศบาล  สํานักการคลังไม่ของบประมาณไม่มาก  เครื่องใช้สํานักงาน  ต้ังไว้  
1,000,000  บาท  ให้มาเบิกที่กองคลังทั้งหมด  ไม่ทราบว่าจะพอหรือไม่  
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสํานัก/กองฝ่ายต่างๆ  ต้ังไว้  จํานวน  600,000  
บาท  เป็นห่วงสํานักการคลังเพราะว่าต้องรับผิดชอบเร่ืองที่ขอมาค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จํานวน  2  เครื่อง  สมควรที่จะซื้อและสมควรที่จะให้  สํานัก
ปลัดเทศบาล  109  บริหารงานรักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ในการป้องกัน  จํานวน  100,000  บาท  ไม่มีรายละเอียดแจกแจงว่า
ซ่อมแซมอะไรบ้าง  ค่าวัสดุมีงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะขนส่งอ่ืนๆ        
ที่ ต้องใช้ตามความจําเป็น  จํานวน  150,000  บาท  ไม่ได้ระบุรายละเอียด  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง  ต้ังไว้  จํานวน  100,000  บาท  ไม่ทราบว่าจะซื้ออะไร
ไม่ได้ระบุรายละเอียดอยากจะสอบถามว่าเป็นวัสดุประเภทใด  เงินอุดหนุน
หอการค้าปีที่แล้วต้ังไว้  400,000  บาท  ปี  2558  ต้ังไว้  จํานวน  
400,000  บาท  ไม่ทราบว่าปีที่แล้วใช้โครงการของ  CCTV  หมดหรือไม่  
ต้องการหรือไม่และเพียงพอหรือไม่  หน้า  112  รักษาความสงบภายในกอง
วิชาการฯ  มีเรื่องหน่ึงที่ยังข้องใจเรื่องเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนิติกร  8  
วช  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  67,200  บาท  ไม่ทราบว่าเป็นค่าตอบแทน
เงินเดือนนิติกรของวิชาการที่ ต้ังไว้ยังข้องใจ  หน้า  113  งานเทศกิจ       
สํานักปลัดเทศบาล  หมวดค่าใช้สอย  โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชน      
ต้ังไว้  จํานวน  10,000  บาท  ต้ังงบประมาณไว้น้อยจะสามารถดําเนินการ
อะไรได้โครงการน้ีเป็นโครงการที่ดีแต่อยากให้โครงการน้ีเป็นโครงการตัวอย่าง  
อาทิ  หน้าศาลปูแฮ่ยึดเอาฟุตบาททํามาเป็นร้านค้า  ฝากให้ลงไปตรวจสอบ  
โครงการณรงค์และลดอุบัติเหตุเทศบาลได้ประโยชน์อะไรใช้เงิน  100,000  
บาท  เปรียบเทียบรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุ  มีแต่ทางจังหวัดได้  แต่โครงการคืน
ทางเท้าให้ประชาชนต้ังไว้เพียง  10,000  บาท  ฝากท่านประธานควร
พิจารณา  หน้า  113  จัดระเบียบจราจรหน้าจวนผู้ว่าฯและจัดระเบียบรอบวัด
ใต้โพธ์ิค้ําเป็นสิ่งที่ดีมากที่จัดโครงการทั้ง  2  โครงการ  เพ่ือเป็นตัวอย่างของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  อยากจะให้จัดระเบียบหลายที่  อาทิ  จาก  7  แยกหนองแซง
เข้ามา  บริเวณหน้าโรงเรียนกสส.  ไฟจราจรบริเวณน้ันสับสนประชาชนหรือคน
ต่างจังหวัดเดินทางผ่านบริเวณถนนเส้นน้ีจะเกิดความสับสน  บางท่านที่ไปใช้
สนามกีฬาที่ผ่านมาค่าไฟฟ้าเทศบาลไม่มีจ่าย  ไม่สามารถที่จะเปิดไฟฟ้าให้ใช้ได้  
อยากจะสอบถาม  สอบถามว่าปี  2558  ค่าไฟฟ้าของสนามกีฬาเพียงพอ
หรือไม่  โครงที่ซ้ําซ้อนกันมีหลายโครงการ  โครงการรณรงค์ยาเสพติดใน
สถานศึกษา  ต้ังไว้  จํานวน  45,000  บาท  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดดีเด่นในโรงเรียนต้ังไว้  จํานวน  300,000  บาท   เวลารณรงค์ต้ัง
งบประมาณไว้น้อย  แต่เก่ียวกับเรื่องของยาเสพติดดีเด่นในโรงเรียน  ต้ังไว้  
จํานวน  300,000  บาท  ทําไมต่างกันมาก  รณรงค์เป็นการป้องกันน่าจะใช้
เงินงบประมาณมากกว่า  หมวดครุภัณฑ์สํานักงานซ้ือตู้เก็บเอกสารโรงเรียน
เทศบาล  4  มีความจําเป็น  ดูรายละเอียด  เร่ืองพัดลม  16  น้ิว  ปัจจุบัน     
ถ้าท่านประธานไปที่ห้างต่างๆจะเห็นพัดลมโคจร  18  น้ิวซื้อมาใช้เอง  1,580  
บาท  โครงการเป็นโครงการที่ดี  อยากจะให้เพ่ิมเป็น  18  น้ิว  จะเป็น
ประโยชน์กับโรงเรียนมากขึ้น  ซื้อเคร่ืองสูบนํ้าของโรงเรียนเทศบาล  3  เห็น
ด้วย  หน้า  124  ครุภัณฑ์และดนตรี  เห็นชอบด้วย  แต่ไม่ทราบว่าให้โรงเรียน
ใดนําไปใช้  ทํารั้วโรงเรียนเทศบาล  4  เสาธงโรงเรียนเทศบาล  4  ก่อสร้างหอ
พระ  ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล  4  (ถนนประดิษฐ์)  200,000  บาท  
อาคารเรียนยังไม่ได้เรียนขอค่าซ่อมแซมแล้ว  ไม่แน่ใจว่าอาคารยังไม่เสร็จแต่ขอ
ค่าซ่อมแซม  หน้า  127  งานระดับมัธยมศึกษาและสํานักศึกษา  โครงการ
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ณรงค์ยาเสพติดดีเด่นของสถานศึกษา  100,000  บาท  และโครงการส่งเสริม
การปกครองของท้องถิ่นจะทําแผนพัฒนาดีเด่น จํานวน  50,000  บาท  
โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน  จํานวน  80,000  บาท  คิดว่างบประมาณ
ซ้ําซ้อนกัน  งบประมาณของระดับมัธยมหรือประถมศึกษาสามารถจัดเป็น
หมวดหมู่เดียวกันได้หรือไม่  ซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน   จํานวน  30  ชุด  ของ
โรงเรียนเทศบาล  2  เห็นชอบ  ครุภัณฑ์เกษตรโรงเรียนเทศบาล  2  เครื่องสูบ
นํ้าบาดาล  21,000  บาท  จําเป็นที่จะต้องใช้ต้องให้โรงเรียน  หน้า  130  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ก่อสร้างทางเท้าโรงเรียนเทศบาล  2  65,000  
บาท  ซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล  2  ต้องได้รับเงินจัดสรรมาก่อนถึงจะ
ดําเนินการได้  สํานักการสาธารณสุขฯ  หน้า  133  ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  ต้ังงบประมาณไว้น้อย  ค่าวัสดุถังรองรับขยะ  ไม้กวาด  ต้ังไว้  
20,000  บาท  ค่านํ้าประปาต้ังงบประมาณไว้มาก  จํานวน  1,200,000  
บาท  ปีที่แล้วไม่ทราบว่าใช้จํานวนมากเท่าไร  สวัสดิการสังคม  สมาคมผู้สูงอายุ  
750,000  บาท  สมาคมฌาปณกิจ  150,000  บาท  สมาคมคนตาบอด  
2,0000  บาท  เป็นโครงการที่ดี  สํานักการช่าง  หน้า  143  ค่าบํารุงซอม
แซมครุภัณฑ์  650,000  บาท  เป็นงบประมาณที่สูง  หมวดค่าวัสดุไฟฟ้า  ต้ัง
งบประมาณไว้มากแต่ว่ามีความจําเป็นสําหรับชุมชนต่างๆ  วัสดุก่อสร้างต้ัง
งบประมาณ  2,000,000  บาท  หน้า  144  หมวดสาธารณูปโภค  ต้ังระบบ
ไฟฟ้า  1,500,000  บาท ประปา  100,000  บาท  หน้า  144 , 145  
ขยายไฟฟ้า  500,000  บาท  ขยายประปา  500,000  บาท  ปีหน่ึง
งบประมาณไม่เพียงพอ  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ามีแนวทางที่
จะแก้ไขเพราะถ้าอุดหนุนปีละ  1,000,000  บาท  10  ปี เป็นเ งิน  
10,000,000  บาท  แต่เงิน  10,000,000  บาท  สามารถไปทําประโยชน์
ได้มากกว่าน้ี  หน้า  146  ค่าวัสดุทางการเกษตรต้ังงบประมาณ  400,000  
บาทต่อปี  งบลงทุนซื้อเครื่องตัดหญ้า  4  เครื่อง  38,000  บาท  ปีที่แล้วซื้อ
เครื่องตัดหญ้า  ไม่ทราบว่าปีที่แล้วได้ซื้อหรือไม่  งานกําจัดขยะมูลฝอย  สํานัก
การสาธารณสุขฯ  หน้า  148  149  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวมีซื้อไม่กวาด  
เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ  นํ้าด่ืม  ถังขยะ  จํานวน  400,000  บาท  งานบ้านงานครัว  
100,000  บาท  เก่ียวกับยานพาหนะต้ังไว้  540,000  บาท  หน้า  150  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ซื้อเครื่องตัดหญ้า  4  เครื่อง  เครื่องละ  9,500  
บาท  รวมเป็นเงิน  38,000  บาท  ครุภัณฑ์ซื้อเคร่ืองไล่นก  600,000  บาท  
เครื่องไล่นกไม่ทราบว่าเป็นอุปกรณ์อย่างไร  แต่มีการอธิบายประมาณ  10  
บรรทัด  อยากสอบถามว่าได้ไปตรวจสอบหรือไม่ว่าใช้การได้ผลหรือไม่  สร้าง
ระบบระบายนํ้าตลาดโต้รุ่งเป็นโครงการที่ดี 750,000  บาท  ระบบระบายน้ํา
ของตลาดโตรุ่งยังใช้การได้ดี  ฝนตกไม่เห็นจะมีนํ้าท่วม  อยากจะทราบว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขตัวไหน  การก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่สองเราต้องสมทบกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์  10  เปอร์เซ็นต์  จํานวน  5,782,000  บาท         
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เป็นโครงการที่ดีในอนาคต  หน้า  151  ระบบนํ้าเสียใช้งบประมาณ  96,000  
บาท  หน้า  152  กองสวัสดิการ  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  ต้ังไว้  30,000  
บาท  ค่าวัสดุ  หน้า  154  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน     
กองสวัสดิการสังคม  เป็นโครงการที่ดี  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  คณะผู้บริหารได้นําเสนอจํานวน  45  โครงการ  เป็นยอด
รวม  210,802,000  บาท  หน้า  168  โครงการที่  45 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อมรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮม       
ศุภฤกษ์  งบประมาณ 491,000 บาท  มาดูแผนสามปี  หน้า  133  ใช้เงิน
งบประมาณ  1,098,000  บาท  รายละเอียดต่างๆเหมือนกัน  ในแผนสาม
ทําไมถึงต้องใช้เงินถึง  1,098,000  บาท  งบประมาณรายจ่ายต้ังงบประมาณ
ไว้เพียง  491,000 บาท อยากสอบถามว่าโครงการดังกล่าวจะสําเร็จหรือไม่  
ท่านประธานที่เคารพในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณมีหลายสิ่งที่อยากให้
ท่านประธานพิจารณา  1.  การพิจารณาของสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบัญญัติ
งบประมาณสมาชิกสภาเทศบาลต้องดูเรื่องอะไรบ้าง  1.  ดูแผนสามปี           
2.  แผนปีที่ผ่านมา  3.  ดูแผนปีที่จะดําเนินการใหม่  เวลาไม่ค่อยเพียงพอ        
ดูรายละเอียดไม่ค่อยละเอียดของสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านมีการอภิปราย  
เพ่ือให้เข้ากับหลักเกณฑ์  บางโครงการงบประมาณมากแต่อธิบายน้อย          
แต่โครงการงบประมาณน้อยแต่อธิบายน้อย  ไม่ทราบว่าต้องใช้หลักเกณฑ์
อย่างไร  เพราะว่าการอธิบายบางคร้ังไม้ได้ระบุจะใช้ที่ไหนบ้าง  ฝากท่าน
ประธานสภาว่าในการทํางบประมาณปี  2559  ถ้ามีโอกาสให้ส่งแต่เนินจะได้
ประชุมดูรายละเอียดและพิจารณาร่วมกันได้  ยินดีรับหลักการวันน้ี  ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารได้จัดทํา  ขอสงวนคําแปรญัตติไว้
เพ่ือแปรญัตติในครั้งต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่านกระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยตอบคําถามเพราะว่า  2  ครั้งหลัง
ไม่ได้ตอบประเด็น  ประเด็น  1  หน้า  20  หมวดรายได้สาธารณูปโภคของเงิน
ช่วยเหลือสถานธนานุบาล  ปี  2556  เห็นเป็นช่องว่างไม่ทราบว่าคืออะไร  
หน้า  80  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดู
งานของผู้นําขุมชนและกลุ่มต่างๆ  ปีน้ีต้ังงบประมาณไว้  จํานวน  500,000  
บาท  ปี  2558  ต้ังไว้  จํานวน  50,000  บาท  ต้ังงบประมาณไว้น้อยเกินไป  
หน้า  123  ค่าซื้อกล้องวงจรปิด  ข้องใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป้าหมายไม่
ทราบว่าซื้อเพ่ืออะไร  แต่ถ้าซื้อเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานผ่าน
อินเตอร์เน็ตจะเป็นเรื่องที่ดีมาก  ช่วงน้ีมีคลิปการทําร้ายเด็กของผู้ดูและเด็ก  
และเป็นการยกมาตรฐาน  หน้า  174  หมวดรายได้อ่ืนๆ  เงินบําเหน็จ        
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20  เปอรฺเซ็นต์  ปี  2557  เป็นช่องว่าง  และเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นช่องว่างไว้  ไม่เข้าใจ  ประเด็นสุดท้ายเรื่องโรงเรียนเทศบาล  4  
เข้าใจว่าเป็นที่เดิมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารประกอบงบประมาณในการก่อสร้าง  
โรงเรียนเทศบาล  4  จะมีช่ือเฉพาะหรือไม่ และงบประมาณท่ีขอใช้จ่ายหลาย
รายการมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่ขออุปกรณ์  สถานที่  หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ       
ครบพอที่จะเปิดดําเนินการได้หรือไม่  อยากจะให้ขยายความว่าเพียงพอหรือไม่  
เมื่อ เ พียงพออยากทราบว่าสามารถย้ายหรือเปิดดําเนินการได้ เมื่อใด        
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่านกระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ          
มีข้อสังเกตเก่ียวกับเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  2  ประเด็น  ประเด็นที่  
1  เทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  ตามท่ีได้สังเกตดูบางโครงการจะทําซ้ํา
กับโครงการเดิมที่ผ่านมา  ซึ่งไม่มีการพัฒนายังเหมือนเดิม  อาทิ  โครงการ
ตรวจสอบการทุจริต  ปีที่แล้วยังมีโครงการน้ีพอมาปีน้ีแต่จะทําอะไรต่อไปในการ
พัฒนาให้เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ  เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเพราะเป็น
โครงการท่ีทําให้มีการตรวจสอบอย่างย่ังยืน  ถ้าเปรียบกับโครงการหน่ึง          
ต้ังงบประมาณไว้  จํานวน  100,000  บาท  แต่โครงการตรวจสอบการทุจริต
ต้ังไว้  จํานวน  20,000  บาท  ถ้าต้ังใจที่จะทําโครงการน้ีจริงตามที่ได้เรียน
ท่านประธานว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ตรวจสอบการทํางานของ
คณะผู้บริหารอย่างย่ังยืนหลายคณะผู้บริหาร  เมื่อปีที่แล้วมีการอบรมปีน้ีควรจะ
มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  และสร้างเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบ  หรือ
พัฒนาและศึกษาดูงานและมาทําการทดลองตรวจสอบจริงๆ  ประเด็นที่  2  
เรื่องการขุดลอกท่อระบายนํ้าทุกปีต้ังงบประมาณไว้  จํานวน  150,000  บาท  
เป้าหมายที่ต้ังไว้  27  สาย  ในการขุดลอก  ในทางปฏิบัติจริงๆไม่ถึงเป้าหมาย
อย่างมากขุดลอกได้แค่  14  สาย  ที่สามารถปฏิบัติได้  และมีบางสายที่ขุดลอก
ซ้ํา  บ่งบอกถึงการปฏิบัติงานของเราว่ามีการขุดลอกทุกปี  และทําการขุดลอก
เมื่อปีที่แล้วขุดลอกอย่างไร  ติดตามข้อมูลต้ังแต่ปี  2553  การขุดลอกซ้ําสาย
เดิม  ธนะพล อนรรฆนาค  สุจินดา  อีก  10  สายมีเพียงเท่าน้ีที่ทําการขุดลอก  
โอกาสที่จะขยายไปขุดลอกสายอ่ืนน่าจะมี  ปัญหานํ้าท่วมจะไม่มีการเกิดขึ้น  
รายละเอียดขอสงวนไว้ในขั้นแปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ       
สงสัยเรื่องเครื่องไล่นก  ราคา  600,000  บาท  เราจะเอาไปไล่ที่ไหนเพราะว่า
ตลาดมี  2 – 3  ลาน  และเป็นเคร่ืองที่มีราคาแพง  ไปพบที่ไหนว่าสามารถไล่ 
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 นกได้ผล  ที่ทราบมาจากตลาดเทศบาลพ่อค้าแม่ค้าได้มีการร้องเรียนมาเร่ืองนก  

ไม่ถึงขนาดท่ีจะสร้างปัญหาหนัก  เป็นเพียงเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าร้องเรียนมา       
แต่มาสงสัยเรื่องราคาเคร่ืองไล่นก  เมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้าใช้กระป๋องไล่  ไม่เกิน  
100  ตัว  แล้วใช้ไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อคนหรือไม่เป็นห่วงเหมือนกัน          
ถ้าหากเกิดไฟฟ้ารั่ว  ไม่ได้สงสัยเรื่องงบประมาณเพราะว่าทําตามหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอความกรุณาให้งบประมาณโครงการต่างๆท่ีทางสภา
เทศบาลอนุมัติให้  ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนให้ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านอภิชัย  นํ้าจันทร ์
นายอภิชัย  น้ําจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฟังมาต้ังแต่
ตอนเช้าทุกท่านมีข้อสงสัยและความคิดเห็นต่างๆ  ในการจัดทําร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณปี  2558  เป็นผลประโยชน์ที่ตกให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลทั้งหมด  ก่อนที่จะมีการร่างเทศบัญญัติครั้งน้ีขึ้นมา  ทางเจ้าหน้าที่
สํานักปลัดเทศบาล  กองวิชาการฯ  ได้มีหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ให้มาร่วมพิจารณาของแต่ละกองฝ่ายด้วยกัน  ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆสามารถ
ทักท้วงและสามารถติชมได้  เมื่อถึงกําหนดไม่มีท่านสมาชิกท่านใดมาไม่ทราบว่า
วันน้ีมาน่ังฟังต้ังแต่เช้าคือปัญหาเดิมที่เคยคุยกันตลอดทําไมไม่มาคุยต้ังแต่ช่วง
น้ัน  พอมาถึงการประชุมครั้งน้ีสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่าง  ขอความ
คิดเห็น  อาทิ  อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลถามว่าเครื่องไล่นก  จํานวน  
600,000  บาท  จะนําไปไว้ที่ตลาดไหน  ถ้าท่านมาในวันน้ันท่านจะรู้คําตอบ
และเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ทําและไปลงที่ไหน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ถ้าท่านรู้หลักการปฏิบัติไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร         
และหัวหน้าฝ่ายท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมัยแรกท่านไม่รู้จักอะไรหรอก  
จะมาหรือไม่มาเป็นเรื่องสมาชิกไม่ได้บังคับ  คิดเหมือนกันเรื่องเคร่ืองไล่นก  
ราคา  600,000  บาท  ไปไล่อย่างไร  ขนาดลิงอยู่ที่ลพบุรีเป็นล้านมีปัญญาไล่
หรือไม่ยังไม่สามารถทําอะไรได้  อยากจะขอบอกไว้ว่าการประชุมใดๆก็ตามไม่
น่าจะมาบังคับสมาชิกนอกจากความพอใจของสมาชิก  อย่างการประชุมต่างๆท่ี
ทําหนังสือเชิญไปแล้วแต่สมาชิกจะมาหรือไม่  อยากเตือนสมาชิกรุ่นน้องให้รู้ไว้  
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านอภิชัย  นํ้าจันทร ์
นายอภิชัย  น้ําจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในหนังสือ
เชิญไม่ได้บอกว่าบังคับหรือไม่  มาด้วยความสมัครใจการจะเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลจะรุ่นแรกหรือรุ่นหลังไม่เก่ียวกันอยู่ที่ผลงานทุกวันน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทา่นต่อชาติ  ฆารไสว 
นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาต
ขัดจังหวะสักเล็กน้อย  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกท่านอภิชัย  นํ้าจันทร์  ได้
พูดเหมือนมีความขัดแย้งในการประชุมสภาเทศบาล  และพูดจามาเหมือนไม่
เข้าใจ  ที่ประชุมสภาแห่งน้ีเป็นการแสดงออกความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เทศบาล  ตามที่ท่านสมาชิกท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าการ
ประชุมสภาเทศบาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความพอใจแต่เคารพหน้าที่ที่รับอาสาพ่ีน้อง
ประชาชนในการที่จะมาทําหน้าที่ในสภาแห่งน้ีในฝ่ายนิติบัญญัติ  ส่วนท่าน
ผู้บริหารให้ความกรุณาให้เกียรติสมาชิกเข้าร่วมจัดทําเป็นความยินดี  แต่หาก
ท่านสมาชิกท่านใดไม่เข้าร่วมในการจัดทํางบประมาณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่เป็น
สิ่งที่รู้และเคารพในหน้าที่ของตนเองที่จะมาแสดงความคิดเห็น  อภิปราย        
ในสภาเทศบาล  ในการทําหน้าที่แบบน้ีถึงเรียกว่าการประชุมสมาชิกสภา
เทศบาลที่จะต้องพิจารณาและกลั่นกรอง  กฎหมาย  เทศบัญญัติต่างๆท่ีทาง
คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภา  ขออนุญาตพูดแทนท่านสิทธิภรณ์ไม่ได้ว่าสมัย
แรก  สมัยสอง  สมัยสาม  อยากจะพูดให้เข้าใจถึงบทบาท  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จากการฟังคํา
อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  ส่วนใหญ่จับ
ประเด็นได้เก่ียวกับเรื่องรายละเอียดคําช้ีแจง  คําอธิบายไม่ชัดเจน  สงสัยเห็นดี
ด้วย  น้อยไปมากไป  ต่างคนต่างคิด  อยากจะขออธิบายจริงแล้วไม่ได้เป็นคน
ร่างแบบ  ในการทําเป็นร่างเทศบัญญัติ  น้ีเป็นการจัดทําระบบใหม่เรียกว่า
ระบบ  e - LAAS  และเพ่ิงใช้เมื่อปี  2557  หลังจากที่ได้จัดทําเทศบัญญัติ     
แบบเก่า  แต่ต้องแก้ไขเป็นแบบใหม่  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าน้ีคือระบบใหม่ที่
ทางกรมฯกําหนดให้ทําแล้วต้องไปคีย์ข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และข้อมูล
จะถูกส่งไปที่กรมฯ  เพราะฉะนั้นกรมฯ  จะเปิดดูเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายแต่ละส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบ  e – LAAS       
ทั่วประเทศ  เมื่อทางข้าราชการประจําผู้มีหน้าที่ในการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณระบุมาอย่างน้ีต้องทําตาม  กรมสั่งให้ทําอย่างน้ีต้องยอมรับ  ก่อนที่
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จะทําจะมีหนังสือช้ีแจงมาบอกว่าเป็นหนังสือซักซ้อมแนะนําในการจัดทํา
งบประมาณของแต่ละปี  เช่น  ปี  2558  มีมาเป็นสองสามระยะตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมจนกระทั่งฉบับสุดท้าย  8  สิงหาคม  ยังมีคําซักซ้อมในการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณว่าคุณจะต้องทําอย่างไรใส่โครงการอะไรเข้าไปอย่างไร  เงิน
งบประมาณที่คุณควรที่จะประมาณการเอาไว้จะต้องกําหนดเท่าไร  เช่น  ฉบับ
วันที่  18  กรกฎาคม  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้แนวทางในการ
ดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี  
2558  ดังน้ีข้อ  1  การอนุมัติวงเงินจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แบ่งเป็นรายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐแบ่งให้  และเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ทั้งหมดต้องคิดเป็นร้อยละ  27.80  ของรายได้สุทธิของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น
จากปี  2557  0.43  จะมีหนังสือให้ซักซ้อมให้จัดทําตลอด  นอกจากน้ียังมี
ประกาศ  คสช.  ฉบับที่  111  / 2557  เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติ  สรุปในกรณีจัดทําเทศบัญญัติให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนมาจัดการเก่ียวกับ
เรื่องการจัดการจราจร  เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เก่ียวกับเรื่องยาเสพติดและต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้วย  น้ี
เป็นการเพ่ิมเติม  ความจริงแล้วในส่วนของโครงการที่เก่ียวกับเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการจราจร  การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจะมีอยู่แล้วในหนังสือซักซ้อมการจัดทําเทศบัญญัติทุกปี  เพราะฉะนั้น
จะเห็นว่าโครงการปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันสอดคล้องหรือเหมือนกันอาจจะ
ต่างกันที่ตัวเลขงบประมาณ  ในส่วนสํานักการศึกษาจะมีเงินอุดหนุนขึ้นมา      
จะอุดหนุนเก่ียวกับเรื่องค่าซ่อมแซมอาคารเรียน  จะเทพ้ืน  ทําอะไรได้หมด  
กําหนดว่าให้โรงเรียนละ  200,000  บาท  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมฯต้องมา
ต้ังรับไว้และต้องจ่ายส่วนจะทําอะไรดูว่าโรงเรียนจะซ่อมแซมอะไร  เทศบาล
กาฬสินธ์ุมี  4  โรงเรียน  และ  1  ศูนย์เด็กเล็ก  จะให้มาโรงเรียนละ  
200,000  บาท  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารที่จะดําเนินการซ่อมแซม  จะมี
เงินค่าอุดหนุน  ตอบแทนค่าประโยชน์ใช้สอย  ค่าอาหารกลางวัน  ส่วนใหญ่จะ
มีคําสั่งมาให้เทศบาลต้ังรับและต้องจ่ายออกไปตามน้ี  ไปแตะต้องเงินไม่ได้  
คําอธิบายในรายละเอียดทําให้เกิดความสับสนสําหรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่
อาจจะดูและสงสัยเพราะว่าท่านสามารถไปช้ีแจงและสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจําช้ีแจงได้  ตามท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านต่อชาติ        
ฆารไสว  ได้พูดขึ้นมาว่าวาระของนายกเทศมนตรีเหลืออีก  5  เดือน  วันที่  9  
มกราคม  2558  หมดวาระแล้ว  คนที่จะรักษาการคือท่านปลัดเทศบาล  
เพราะฉะน้ันเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของหัวหน้า
ส่วนการงานอยากจะทํากิจกรรมอะไรตามนโยบายตามที่ผู้บริหารได้กําหนด  
ตอนน้ียังเป็นนายกเทศมนตรี  และยังมีนโยบาย  ต้องดําเนินการและต้ัง
งบประมาณให้สอดคล้องกดกัน  หลังจากที่หมดวาระไปแล้วเป็นหน้าที่ของท่าน
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ปลัดเทศบาลท่ีจะต้องกํากับดูแลและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  ในการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณต้องเรียนว่าจะให้แต่ละกองฝ่ายดูว่ามีปัญหาอะไร       
1.  อยากจะทําโครงการอะไร  2.  อยากจะแก้ไขปัญหาอะไร  อยู่ในแต่ละกอง
ฝ่ายสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และจะบรรจุเข้ามาในเทศบัญญัติหลังจาก
ที่ บ ร ร จุ เ ข้ ามา ใน เทศ บัญญั ติ งบประมาณที่ ต้ั ง เ อา ไ ว้ ตั ดลงมา เห ลือ  
304,800,685  สิ่ งที่อยากทํามีมากมาย  จึงบอกว่าตกลงคือให้ท่าน
ปลัดเทศบาล  ซึ่งจะเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีในอนาคตให้ท่านไปประชุมกับ
หัวหน้าส่วนการงานว่ามีความต้องการอย่างไรเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอ
คณะผู้บริหาร  และเมื่อเสนอคณะผู้เสนอจะเชิญท่านสมาชิกทั้งหลายมารับฟัง
ด้วย  ไม่ได้บังคับ  ถ้าท่านมาท่านจะได้เข้าใจจะลดเกี่ยวกับเรื่องการสอบถาม  
เหมือนกับที่ทางท่านอภิชัย  นํ้าจันทร์ได้พูดถึงเพียงแต่จะทําให้ระยะเวลาในการ
ประชุมกระชับลงเพราะว่าเข้าใจในครั้งที่มารับฟังพร้อมกัน  เพราะฉะน้ันในส่วน
ที่ทางท่านสมาชิกที่มารับฟังคําช้ีแจงของหัวหน้าส่วนการงานแต่ละกองฝ่ายที่จะ
นําเสนอว่าจะขอพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณไม่มีอะไรมาถามเพราะเข้าใจ  
อาทิ  เคร่ืองไล่นก  ท่านสมาชิกท่านเคยอนุมัติมาแล้วจําไม่ผิดประมาณปี  
2555  ในการจัดทําเทศบัญญัติไปทําที่ตลาดลาน  2  เพราะว่ามีหลังคาขนาด
ไหนจะมีนกเข้ามาพอนกเข้ามาจํานวนมากและอุจจาระลงมาแม่ค้าต้องทํา
หลั งคา ข้างล่ าง เ พ่ือ กันอุจจาระนก   มาตัดสินใจลองดูถ้ าจํ า ไม่ผิดใ ห้
นายสัตวแพทย์ที่ได้รับเข้ามาใหม่ลองไปหาทางว่าจะไล่นกอย่างไร  ตอนที่ไม่ได้
เป็นนายกเดินไปที่ตลาดลาน  2  แม่ค้าบอกว่าเทศบาลทําเคร่ืองไล่นกคือ
กระป๋องนมเปล่ามามัดกันเป็นพวงและนําขึ้นไปข้างบนถ้าเห็นนกจะชักให้เกิด
เสียงดังและไล่นก  เห็นแล้วละอาย  เมื่อได้กลับมาเป็นนายกเทศมนตรีพยายาม
หาวิธีการไล่นกลองทุกวิถีทาง  และตลาดลาน  2  เป็นตลาดลานขายอาหาร
จําหน่ายสินค้าประเภทอาหารตอนเย็นสกปรกไม่ได้  จึงให้นายสัตวแพทย์ลอง
ไปหาวิธี  หมอเป้ิลได้ไปศึกษาตามที่ได้เรียนมา  เสนอว่าวิธีการน้ีจะใช้ได้ผลแต่
ราคาสูงลองดูใช้งบประมาณ  จํานวน  400,000  บาท  ทําจัดซื้อจัดจ้างไป
เรียบร้อยเสร็จแล้วไปสอบถามแม่ค้าคณะกรรมการตลาดลาน  2  ว่าเป็น
อย่างไร   คณะกรรมการตลาดบอกว่าได้ผล   สรุปเป็นที่ พ่ึ งพอใจของ
คณะกรรมการตลาดของบรรดาแม่ค้า  พอติดต้ังเครื่องไล่นกมีนกเข้ามาหรือไม่  
มีครับวันที่ไฟฟ้าดับ  วันที่ไฟฟ้าช็อต  หรือวันที่ฟิลว์ขาด   เเม่ค้าจะสังเกตถ้าไฟ
ติดจะโทรเรียกผอ.สมชาย  จะไปดูว่าติดขัดตรงไหนเร่ืองระบบไฟ  พอแก้ไขไป
ไม่มีนกถือว่าได้ผลระดับหน่ึงและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  และปัญหาได้มาเกิด
ที่ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดโต้รุ่งเป็นตลาดจําหน่ายอาหารตอนเย็นนกมาอุจจาระทําไม
ราคาซื้อเคร่ืองไล่นกจํานวน  600,000  บาท  เพราะว่าวัดตามพ้ืนที่ว่าก่ี
ตารางเมตร  ตกใจเหมือนกันเมื่อเห็นจํานวนเงินไม่อยากจะให้อยากจะไปทํา
อย่างอ่ืนแต่เมื่อนําเสนอขึ้นมาอยู่ที่จํานวนตารางเมตรนึกภาพลานล่างกว้างกว่า
ตลาดลาน  2  รายละเอียดไปสอบถามได้ในขั้นแปรญัตติ  วิธีในการจัดทํา
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งบประมาณถึงแม้ว่าวันน้ีบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะไม่เพ่ิมเติมอะไรอีกลงตัว
หมดแล้ว  ตราบใดที่ทําเทศบัญญัติยังไม่ได้พิมพ์อะไรออกมาอย่างชัดเจนจะ
แก้ไขอยู่ตลอดแต่ละกองฝ่าย  และยังมีการมาขอแก้ไขตอนที่ประชุมสภาถามว่า
ชอบหรือไม่ชอบ  เราพยายามกํากับดูแลทําให้เสร็จจะต้องทําแต่เนินเพ่ือลด
ปัญหาต่างๆ  แต่ผิดพลาด  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่อยากให้ไปกระทบ
ยอดตัวอ่ืนๆ  จะเอาเงินส่วนใหญ่มาต้ังในเงินสํารองจ่ายนายกเทศมนตรี  ถ้าไม่มี
เอาเงินจากงสํารองจ่ายมาเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบยอดอื่น  เรื่องงานโครงการ
สร้างพ้ืนฐานที่เตรียมเอาไว้  เอาแผนชุมชนเรียงลําดับลงมามากมาย  แต่พอเงิน
จํากัดต้องตัดออกจนไม่มีการมาแก้ไขในเทศบัญญัติ  ถ้าหากว่าเป็นเทศบัญญัติ
จริงคงไม่มีการแก้ไขจะเป็นฉบับที่สมบูรณ์  ในการประมาณการรายได้ตามที่
ท่านต่อชาติได้พูดจะมาดูปัจจุบันและปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้จริงเท่าไร  ตอนน้ี
จัดเก็บได้เท่าไร  ปีที่แล้วจัดเก็บได้เท่าไร  เพ่ือที่จะกําหนดในปีต่อไปจะทําให้
ใกล้เคียงที่สุด  แน่นอนว่าจะจัดเก็บค่ากําจัดขยะได้มากข้ึน  เพราะว่า
นายกเทศมนตรีมีหนังสือแจ้งสําหรับท้องถิ่นที่นําขยะมาทิ้งกับเทศบาลปีหน้าจะ
เพ่ิมค่ากําจัดขยะเพ่ิมขึ้นตันละ  100  บาท  วันหน่ึงขนมากี่ตันคูณเป็นเดือน
คูณเป็นปีคูณจํานวนเงินค่าที่เราเพ่ิมเข้าไปเพ่ิมเข้าไปอีกเท่าไรประมาณรายรับ
ได้ใกล้ เคียงชัดเจน  เมื่อประมาณการรายรับใกล้ เคียงชัดเจนถึงจะนํา
งบประมาณรายจ่ายออกเพ่ือให้เป็นงบดุลที่สมดุลกันทั้งรายรับและรายจ่าย  คง
จะไม่อธิบายและตอบแต่ละท่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านถามมาเหมือนกันกับภาพรวม
ที่จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ  เช่น  เรื่องรองปลัด  3  ตําแหน่ง  ท่าน
ปลัดเทศบาลว่าที่นายกเทศมนตรีบอกว่าจะปรับปรุงแผนอัตรากําลังของท่าน
เพ่ิมรองปลัดเป็น  3  คน  ตามกรอบและปริมาณงานและงบประมาณท่าน
เสนอแผนเข้าไป  เมื่อท่านได้รับแผนเข้ามารับรองปลัดเทศบาลเพ่ิมเข้ามา  และ
ไม่มีเงินต้ังจ่าย  แล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่าย  ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้ังเอาไว้ว่ามี
แผนที่จะดําเนินการ  ถ้าหากว่าท่านไปดูเทศบัญญัติงบประมาณเงินเดือนคณะ
ผู้บริหารถึงวันที่  8  ธันวาคม  ไม่ได้คํานวณทั้งปีเอาตามความเป็นจริงเพ่ือให้
ประมาณการใกล้เคียงที่สุด  ถ้าหากรายรับมาอย่างน้ีรายจ่ายของเราได้อย่างน้ี
จะสมดุลและไม่มีปัญหาเว้นแต่เกิด  Accident  ไม่ใช่ประมาณการเอาไว้สูง
เพ่ือที่จะหลอกลวงหรือทําอะไรใคร  ตามท่ีได้ยกตัวอย่างให้ฟังในปี  2556  มี
เงินรายรับจริงจํานวน  302,000,000  บาท  ในปี  2557  ต้ังไว้เพียง  
293,000,000  บาท  ปลอดภัยไว้ก่อน  เมื่อต้ังปี  2588  ใกล้เคียงกับปี  
2556  เพ่ิมขึ้นมาเพราะอะไรมีหนังสือช้ีแจงมาหนังสือจากกรมฯเรื่องเงิน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเรื่องครู  ค่าครองชีพ  เงินเดือน  จะต้องต้ังเอาไว้  และยินว่า
ทาง  คสช.จะขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการอีกในอนาคต  ตามที่ได้แถลงถึง
สถานะการเงินปัจจุบันของเทศบาลท่านจะเห็นได้ว่าเงินสะสมทางเทศบาลม่ันคง
จากการที่ไม่มีเงินสะสมและไม่มีเงินจ่ายเงินเดือน  แต่ทุกวันน้ีมีเงินฝากธนาคาร
ทั้งสิ้น  110,000,000  บาท  มีเงินสะสม  89,000,000  บาท  มีเงินทุน
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สํารองเงินสะสม  24,800,000  บาท  เทศบัญญัติดําเนินการไปตามท่ี
ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย  ในส่วนของเงินสํารองจ่ายท่าน
คงไม่สงสัยความจริงอยากจะต้ังให้มากเพ่ือแก้ไขปัญหา  ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต้ังไว้  800,000  บาท  ได้เรียกมาถามว่าต้ังไว้ทําไม  เจ้าหน้าที่
บอกว่าแฟลตพนักงานสร้างมา  10  ปี  จ่ายค่าเงินกู้กสท.มาก่อสร้างหมดแล้ว  
สมควรหรือไม่ที่จะปรับปรุงสมควรที่จะซ่อมแซม  เงินค่าซ่อมแซมท่ีอยู่ในสํานัก
ปลัดเทศบาล  เวลาฝนตกแล้วนํ้าท่วมอยากจะซ่อมแซมหลังคา  ห้องนํ้า  เป็นไป
ตามที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการประจําที่เห็นว่าควรที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมและ
อนุมั ติ ใหม่   ทุก วัน น้ีมีคณะกรรมการจราจรของจั งห วัดกาฬสิน ธ์ุซึ่ ง             
ดร.กฤษณ์  คลังบุญครอง  เป็นผู้ออกกแบบการบริหารจราจรในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุไว้ต้ังปี  2549  ท่านเป็นคนมาติดตามและทํางานวิจัยทิ้งไว้แล้ว  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมาแก้ไขปัญหาด้านการจราจรโชคดีปีที่ผ่านมาได้
ดําเนินการที่วงเวียนไดโนเสาร์  วงเวียนโปงลาง  ปีหน้าทําอีก  2  วงเวียน  คือ  
วงเวียนนํ้าพุ  วงเวียนวัดใต้  ถ้าหากว่าตัวเลขต่างกันเพราะว่างานที่ออกมาไม่
เหมือนกันวัดใต้วงเวียนใหญ่จริงแต่ไม่มีเกาะที่จะทําอะไรมากมาย  วงเวียนนํ้าพุ
มีส่วนที่จะต้องปรับปรุงมากเพราะว่าเป็นเกาะกลางเมืองกาฬสินธ์ุหน้าจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด จะต้องขีดสีตีเส้นทําอะไรมากมายให้สมบูรณ์  ป้ายจะต้อง
สมบูรณ์การทําอาจจะแพงแต่ราคาไม่แตกต่างกันมาก  โต๊ะทํางาน  16  ตัว  
ทําไมต้ังซื้อกองวิชาการฯเป็นเพราะว่าท่านสมาชิกท่านเมตตาให้อาคารใหม่ต่อ
ปีก  1  ข้าง ทางเดินนํามาทําเป็นห้องทํางาน  ขอช้ันบนไม่ว่ากัน  โต๊ะที่มีอยู่ทุก
วันน้ีเป็นโต๊ะเก่าๆทั้งน้ัน  ไปดูแล้วสมควรที่จะเปลี่ยนให้  วัสดุดับเพลิงปีที่แล้ว
ซื้อปีน้ีทําไมซื้ออีกอย่าคิดว่าอยากให้ไม่ได้อยากให้แต่ถ้าหากว่าจะนําไปซื้อสาย
ดับเพลิงทําเรื่องขอมาแล้วนายกเทศมนตรีไม่อนุมัติ  สภาเทศบาลไม่อนุมัติ  
สภาเทศบาลไปตัดตอนแปรญัตติสายดับเพลิงพอมาถึงดับเพลิงจริงๆดึงสาย
ดับเพลิงมาฉีดสายแตกไฟไหม้บ้านดับไม่ทันคนตาย  ไม่กล้าชีวิตคน  การจราจร  
ทําไมไปสนับสนุนโครงการจราจรจังหวัด  ชีวิตคนคนตายคนหนึ่งไม่จําเป็นว่า
เทศบาลต้องได้หน้า  เราจะไม่ให้มีคนตายสักคน  จะต้องจัดช่วยเหลือดูแล
โดยเฉพาะมีหนังสือซักซ้อมมาว่าเทศบาลจะต้องจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ  อาทิ  ปีใหม่  สงกรานต์  การส่งร่าง
เทศบัญญัติให้ท่านส่งตามระเบียบกฎหมายส่งก่อน  3  วัน  เราส่งก่อนกําหนด
ถ้าจะกล่าวไป  ส่งต้ังแต่วันศุกร์เปิดประชุมวันที่  14  สิงหาคม  จริงแล้วอยาก
ประชุมวันที่  13  สิงหาคม  แต่พนักงานบอกว่าเผื่อเกิดการผิดพลาดจะได้มี
การแก้ไขจริงเหมือนที่พูดไว้  โครงการ  CCTV  ท่านผู้กํากับท่านทําหนังสือมา
ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะตํารวจ  100,000  บาท  จึงบอกให้ไปคุยกับ
ทางหอการค้าเพราะว่าหอการค้าต้ังไว้  400,000  บาท  ปิดโครงการไปได้  
100  จุด  ตามเป้าหมายน้ีเฉพาะตามห้างร้าน  ถามว่าชุมชนอยากได้หรือไม่
ชุมชนอยากได้ต้ังไว้ไปถามหอการค้า  ตํารวจยินดีที่จะทําร่วมกันหรือไม่ได้รับ
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คําตอบว่ายินดีทําร่วมกัน  แต่ทางตํารวจขอให้เฉพาะตํารวจ   100,000  บาท  
ตามหนังสือ  คสช.  จึงบอกว่าต้ังให้ไม่ทันให้ท่านมาเอาในโครงการน้ีเป็นเงิน
อุดหนุน  โรงเรียนเทศบาล  4  ถามว่าจะเปิดได้เมื่อไรที่ท่านธนัทถาม  ต้อง
เรียนว่าจะต้องได้ตึกมา  2  หลัง  แต่ตอนน้ีได้ตึกมา  1  หลัง  หอประชุม  1  
หลัง  ไม่อยากใช้คําว่าว่ิง  ที่บอกว่าบางครั้งการที่มี  คสช.มาดีตรงที่ว่าจัดให้ได้
ศูนย์เด็กดงปอ  ถ้าไม่ผิดบรรจุไว้ในปี  2558  เรียบร้อยแล้ว  จะได้ตอนต้นปี  
2 อาคารเรียน  4 / 12  ตามท่ีขอไปได้คู่กัน  บรรจุไว้ในแผน  ห้องนํ้า  2  
หลัง  ถ้าปี  2558  งบประมาณจากกรมฯมาจริงสร้างเสร็จปี  2558  เป็นปีที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระชนมพรรษาครบ  60  
พรรษา  จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างย่ิงใหญ่  มอบนโยบายไว้กับว่าที่
ท่านายกเทศมนตรีคนใหม่  โรงเรียนเทศบาล  4  ขอเป็นโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯได้หรือไม่  โรงเรียนเทศบาล  4  จะไม่ช่ือวัดใต้แล้ว  
โรงเรียนเทศบาล  4  จะมีช่ือว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ท.4  
คงสร้างไม่ทันขณะที่ยังเป็นนายกเทศมนตรี  เก่ียวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต
เป็นโครงการที่ดี  เช่นปีที่ผ่านมาทําเท่าที่ทําได้  แต่สิ่งที่ทําและประทับใจ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติ  เห็นฝีมือเราจึงมอบหมาย
ให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นเจ้าภาพในการขยายเครือข่ายให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  นํางบประมาณของสํานักงานปปช.  จํานวน  400,000  
บาท  มาจัดทําที่โรงแรมริมปาว  จัดทําเป็นที่เรียบร้อยขยายเครือข่ายกับ
ท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุทั้งหมด  18  ตําบล  ได้บางอําเภอที่เข้า
มาร่วมด้วยจําไม่ได้ว่ามีก่ีท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมในการขยายเครือข่ายอยู่ที่วิธีการ
ดําเนินงานทุกคนเท่าที่ทํางานตลอดเวลาที่ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเกือบ  
4  ปี  พนักงานทุกคนต้ังใจทํางาน  พนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าใน
ชีวิตของตนเอง  ในชีวิตราชการ  พนักงานทุกคนต้องการท่ีอยากจะสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเป็นผลงานตนเองในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง  เมื่อเป็นอย่างน้ีมี
ความช่ืนใจ  และรู้สึกโชคดีว่าพนักงานของเราเป็นอย่างน้ีเรื่องผิดพลาดมีบ้างไม่
มีใครที่ทําอะไรไม่ผิดเลย  ใครกล้ายืนยันว่าตนเองทําอะไรไม่ผิดเลย  แต่เมื่อผิด
แล้วแก้ไขถูกต้องได้หรือไม่  ยอมรับได้หรือไม่ในสิ่งที่แก้ไข  ถ้าหากว่าแก้ไขในสิ่ง
ที่ถูกต้องและยอมรับและบอกว่าคร้ังต่อไปให้ระมัดระวังอย่าให้ผิดพลาดอีกจะ
เป็นพระคุณอย่างสูง  เห็นหลายท่านสอบถามมาเป็นเรื่องรายละเอียดในเทศ
บัญญัติและเช่ือมั่นว่าท่านทั้งหลายคงจะปฏิบัติหน้าที่ในการท่ีจะแปรญัตติถึง
ขั้นตอนแปรญัตติปีที่ผ่านมาเห็นว่าท่านนําแต่ละกองฝ่ายไปซักถามทุกบรรทัด  
จะขออนุญาตไม่พูดรายละเอียดในที่น้ี  เพ่ือให้ท่านให้ท่านนําไปสอบถามในขั้น
แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ท่านใด
เห็นชอบให้รับหลักการ กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  15  ท่าน)  15  
เสียง ไม่เห็นด้วย  2  ท่าน  ลากิจ  1  ท่าน  เป็นเอกฉันท์  ต่อไปจะส่ง        
ร่างเทศบัญญัติฯ ให้กับคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล   ชุดทําหน้าที่
ตรวจร่างเทศบัญญัติฯ  ไปพิจารณา  ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะเสนอแปรญัตติก่ี
วัน  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเสนอแปรญัตติ  7  วัน  คือต้ังแต่วันที่  15 – 21  สิงหาคม  
2557  ต้ังแต่เวลา  08.00  น. – 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองครับ  รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แปรญัตติ  7  
วัน  นับต้ังแต่วันที่  15  สิงหาคม  2557  ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2557  
ต่อไปผมขอนัดประชุม  ในวาระที่  2  และวาระที่  3  ขั้นแปรญัตติและขั้นเห็น
ควรตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ผมขอนัดประชุมในวันที่  26  สิงหาคม  
2557  เวลา  09.30  น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  ขอเรียนเชิญ

ท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ        
มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน  2  เรื่อง  เรื่องที่  1  เรื่องสะพานท่ีอนุมัติ
สร้างใหม่บริเวณชุมชนวัดสว่างพัฒนาชาวบ้านบอกว่าคอสะพานชํารุด อยากให้
ขยายความ  เรื่องที่  2  เดือนที่แล้วได้รับแจ้งจากชาวบ้านได้ไปดูและเก็บภาพ
ตัวอย่างบริเวรหน้าป้ายสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเห็นป้ายติดไว้ว่าบ่อนํ้า
ศักด์ิสิทธ์ิ  อีก  2  ปีเสร็จ  หลังจากน้ันมาอีก  2  อาทิตย์ไปดูใหม่  เห็นป้าย
เขียนไว้ว่างานซ่อมแซมท่อระบายนํ้า  ขณะนี้เครื่องจักรกลของสํานักการช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเกิดการชํารุดไม่สามารถทํางานได้และกําลังดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน  จึงขออภัยในความไม่สะดวก  สํานักการช่าง  วันน้ีเมื่อ
ตอนเช้าได้ไปดูอีกครั้งเห็นสํานักการช่างต้ังเต็นท์จึงไปสอบถามว่ามาต้ังทําอะไร
จึงได้รับคําตอบว่ามาซ่อมเครื่องจักรกลที่ชํารุด  จึงสอบถามว่าเคร่ืองจักรกลที่
ซ่อมแซมตัวไหนไปซ่อมแซมไม่เข้าใจเครื่องจักรกลหนักตัวที่ซ่อมเป็นตัวที่ต้อง
มาทํางานหรืออย่างไร  ใช้อย่างอ่ืนไ  ม่ได้หรืออย่างไร  จึงต้องรอตัวที่กําลัง
ซ่อมแซม  ถ้าในกรณีเร่งด่วนจะทําอย่างไร  ต้องเหมือนในกรณีอย่างน้ีหรือไม่  
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อยากจะสอบว่าตัวที่ซ่อมคืออะไร  ช่วงที่ลงไปตรวจประมาณ  2  เดือน  ตัวอ่ืน
ใช้แทนได้หรือไม่  หรือมีสัญญาตกค้างที่ผู้รับเหมาต้อมาดูแลหรือเราต้อง
รับผิดชอบทําไมถึงล่าช้า  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ถนนท่ีอยู่หน้าร้านกุญแจทองวัดใต้  พังและดู
ไม่สวยในช่วงที่รองบประมาณที่ท่านนายกบอกว่าจะมีการปรับปรุงจราจร
บริเวณวงเวียนวัดใต้ในช่วงน้ีดูมาสวยจริงๆ  และอิฐประสานแตกป้ายล้มลง  
ในช่วงน้ีให้ไปตรวจสอบว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในช่วงที่รองบประมาณ  
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ในช่วงระยะเวลาหน้าฝนที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้าน
ที่มีลักษณะอยู่ตํ่า  ซึ่งกระผมเองได้รับการติดต่อประสานงานและขอความช่วย
เหลือหลายคร้ัง  บางคร้ังเรียนท่านนายกเทศมนตรี  บางคร้ังถือวิสาสะโทรไปที่
สํานักการการช่าง  งานป้องกัน  งานสํานักการสาธารณสุขฯ  ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี  ขอช่ืนชมในการทํางานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ช่ืนชมไปยัง
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ ช่วยกันบรรเทาเก่ียวกับเรื่องนํ้าท่วม           
มา  ณ  ที่น้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุยเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อยากจะบอก
ว่าซื้อไม่ถูกแต่หวย  รู้ว่าพวกท่านจะถามอะไรทางลงแก่งทําสะพานไปกว่าจะหา
ผู้รับจ้างได้ไม่มีใครมารับจ้าง  ค่อนข้างจนกลัวผู้รับเหมาจะทิ้งงาน  แต่เรา
ควบคุมกํากับจนกระทั่งทํางานเสร็จแต่ไม่ได้ด่ังใจ  เห็นพ่ีน้องประชาชนพ่ีน้อง
ชุมชนวัดสว่างคงคาดีใจมากที่ได้สะพานดีใจเป็นนายกเทศมนตรีต้ังแต่ปี  
2545  สิ่งที่ชาวบ้านจูงแขนไปดูว่าอยากจะให้ทําสะพานบริเวณน้ีให้เพ่ือที่
เช่ือมกับพ่ีน้องที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อบําบัดนํ้าเสีย หาโอกาสมานานเพราะว่าไม่มี
เงิน  แต่โชคดีที่มีเงินเหลือจ่ายมาจึงได้นํามาทําสะพาน  เมื่อทําเสร็จยังหาผู้รับ
จ้างไม่ได้  ต้องภาวนาขอให้งานเสร็จอย่าทิ้งงานผลสุดท้ายสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  เปิดได้ไม่เท่าไรได้รับแจ้งว่าคอสะพานที่เป็นพ้ืนดินเกิดทรุด  ทางประธาน
คณะกรรมการชุมชน  ชาวบ้าน  ถ่ายรูปส่งมาให้ดูรีบบอกท่านผอ.ภาณุเดชรับ
ไปแก้ไขให้ด่วน  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หัวหน้างานไฟฟ้าบ้านอยู่บริเวณน้ัน  และ
ถ่ายรูปแจ้งมาบอกว่าท่านนายกต้องการที่จะซ่อมแซมด่วนหลังจากน้ันได้รับ
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รายงานจากผอ.ภาณุเดชว่าได้นํายางนึกไปลงเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับเหมามาแก้ไขให้แล้ว  ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบเรียกว่าประกัน
ผลงานหลังจากที่ส่งงานเสร็จเรียบร้อย  2  ปี  ถ้าหากว่าไม่แก้ไขให้ยึดเงิน
ประกันเราสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขโดยนําเงินที่ทางผู้รับเหมาประกันเงิน
เอาไว้มาซ่อมเอง  ถ้าหากว่าเรามีหนังสือแจ้งไปหลายๆครั้ง  และทางผู้รับเหมา
ไม่มา  รับไว้และให้ผอ.ภาณุเดชดําเนินการให้เร็วชาวบ้านเดือนร้อนและ
ร้องเรียนผ่านมาทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล    เรื่องบ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิคนทําได้
ใจไปเลยถ้ารู้ว่าใครทําอยากจะให้เงิน  5,000  บาท  ผมตามและจ้ีจนผอ.ภาณุ
เดชไม่อยากจะคุยด้วย  ครั้งสุดท้ายจะจัดงานจักรยานเพ่ือที่จะป่ันจักรยานรอบ
แก่งดอนกลางและมีส่วนหน่ึงไปที่ ไดโนเสาร์จัดงานให้เรียบร้อยท่าน            
ผอ.ภาณุเดช  รับปากว่าจะจัดการให้เรียบร้อย  เครื่องจักรหนักที่พังคือแมคโค
รแขนยาว  ไปเช่ามาไม่ได้หรืออย่างไร  เงินค่าใช้สอยมี  ไปยืมใครไม่ได้หรือ
อย่างไร  ไม่ใช่ไม่พูด  เคยเจอบ้างหรือไม่ลูกน้องครับๆ   

นายดฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ์
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง      
ในเร่ืองงานซ่อมแซมบ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ  มีความเป็นห่วงอย่างมากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะร่วมมือได้ในเรื่องของเคร่ืองจักรกลคือเครื่องจักรกลตอน
ที่ทําการขุดยังทํางานได้ปกติ  ตอนที่ชํารุดช่วงรื้อท่อที่แตกออกบริเวณกระบอก
ไฮโดรริกแตก  และซีนไฮโดรริกบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของห้องเคร่ืองคนขับแตก
ทั้ง  2  กระบอก  และเครื่องจักรไม่สามรถทํางานได้  และได้ทํารายงานเสนอ
และส่งหนังสือให้บริษัทมารับไปซ่อมแซมและทางบริษัทได้ส่งอุปกรณ์ไปที่
กรุงเทพใช้เวลานานเร่งเป็นประจําทําทุกอย่างเพ่ือที่จะให้งานทําให้สําเร็จ      
ขอกราบขอโทษ  ณ  ที่น้ีด้วย  และวันน้ีได้ปิดเส้นทางนํ้าที่ลงในบ่อ  มีประมาณ  
3  เส้นทาง  คือต้องใช้เวลาและได้ประสานไปที่งานป้องกันใช้เครื่องสูบนํ้าออก
ก่อนและอุดท่อเดิมและจะลงท่อใหม่เช่ือมต่อไปที่บ่อบําบัดนํ้าเสีย  คือ  จะเร่ง
ให้เร็วที่สุดตอนน้ีจัดเจ้าหน้าที่ไปที่จุดดังกล่าว  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระน้ี  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก         
ขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  ผม
ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  
เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลที่เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การประชุมใน
วันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 
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