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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจําปี  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  26  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 
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. นายกานต์  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.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. นายต่อชาติ   ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
2. นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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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.นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
6.นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
7.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายปกครอง 
8.นางมยุรา  ภูจริต   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9.นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
10.นางสาววารัตน์ วิวัฒนาการ  พนักงานบัญชี 
๑๑.นายโพธ์ิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
๑2.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๑ 
๑3.นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑4.นางวิภาวดี  ชุมภาแสง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
15.นางสายัณห์  จิตต์ธรรม  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16.นางบุสดี  การถัก   ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2557  เพ่ือประชุม
ตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ     จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2557  เพ่ือ
ประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน           
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อ
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี   2557   จะดําเนินการประชุม
ไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อเป็นเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่

ประชุมเร่ืองที่ ๑ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/           
สภ.40  ลงวันที่  22  สิงหาคม  ๒๕๕7  เรื่องมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี  
และพนักงานเทศบาล   เ ป็นผู้ อ ภิปราย  ช้ีแจง   หรือแถลงแทน
นายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  
ประจําปี  ๒๕๕7  ในวันที่  26  สิงหาคม  ๒๕๕7  ผมพิจารณา     
อนุญาตครับ   

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
       -  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครัง้ที่  1  ประจําปี  2557 
       เม่ือวนัที่  14  สิงหาคม  2557  

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมยัที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕7  เมื่อ
วันที่  ๑๔  สงิหาคม   ๒๕๕7    เน่ืองจากรายงานการประชุมดังกล่าว  
ยังจัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ  จึงขอนําเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บรหิาร 
-  นายสทิธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอกระทู้ถามต่อท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังน้ี  1.  ที่ดินตรงท่ีบ่อขยะเก่า
ประมาณสิบกว่าไร่ที่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมานานแล้ว  เทศบาลจะมีแนวทาง
นโยบายที่จะพัฒนาที่ดินตรงน้ีให้เกิดประโยชน์บ้างหรือไม่  2.  ปัจจุบันน้ี
ขยะมูลฝอยมีมากจริงๆเกินกว่าที่เราคิดไว้เสียอีก  ผมก็มีความเป็นห่วง
อยู่ไม่น้อย  กระผมจึงอยากจะทราบว่าบ่อขยะปัจจุบันของเทศบาลจะยัง
สามารถรองรับขยะที่มีมากมายน้ีได้อีกก่ีปี  และถ้าฝนตกหนักๆนํ้าจะ
ท่วมบ่อขยะหรือไม่  เรามีวิธีการป้องกันอย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ         

ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ผู้อํานวยการสํานักการการสาธารณสุขฯ  
เป็นผู้ตอบ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ขอเรียนเชิญท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ดังต่อไปน้ี  ข้อ  1  ปัจจุบันที่ดินตรงบ่อขยะเก่าของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ซึ่งต้ังอยู่บ้านโคกนํ้าเกล้ียง  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุใช้เป็นที่ทิ้งก่ิงไม้  ซึ่งไม่สามารถ
นําไปกําจัดโดยการฝังกลบในระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ที่อยู่บ้านแก่งนาขาม  ตําบลนาจารย์  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ      
ได้เน่ืองจากระยะทางไกลและไม่ให้บ่อฝังกลบขยะเต็มเร็วขึ้นข้อ  2  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีปริมาณขยะที่ต้องกําจัด  รวม  85  ตัน/วัน  ซึ่ง
สถานที่ฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีพ้ืนที่  109  ไร่  
แบ่งเป็น  3  เฟส  เฟส  1  พ้ืนที่  23  ไร่  ระยะเวลาใช้งาน  7  ปี  
เฟส  2  พ้ืนที่  30  ไร่  ระยะเวลาใช้งาน  7  ปี  เฟส  3  พ้ืนที่  27  
ไร่  ระยะเวลาใช้งาน  6  ปี  ปัจจุบันเฟส  1  ได้ดําเนินการมา  7  ปี  
และจากการมีกิจกรรมลดปริมาณขยะจากต้นทางทําให้ปริมาณขยะไม่
เพ่ิมมากขึ้น  ยังคงสามารถรองรับขยะได้อีกไม่น้อยกว่า  1  ปี  และได้
ขอการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างขยายเฟส  2  จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว  รอเพียงการจัดสรร
งบประมาณลงมา  ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็สามารถรองรับขยะได้อีกไม่น้อย
กว่า  7  ปี  ในเร่ืองนํ้าท่วมบ่อขยะมีโอกาสน้อยมาก  เน่ืองจากการสร้าง
บ่อขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยู่บนที่สูง  (สูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ  500  เมตร)  ซึ่งเป็นการป้องกันต้ังแต่การเลือกพ้ืนที่ก่อสร้าง  
ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอขอบพระคุณท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
เป็นอย่างย่ิงที่ท่านได้ให้ความกระจ่าง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับ   
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ   
        4.1  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  

        งบประมาณ  2558  พิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  คณะกรรมการที่สภา

ท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  4.1  เรื่องร่าง   เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2558  พิจารณาในวาระท่ี  
2  และวาระที่  3  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล ที่ทําหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติฯ  รายงาน  ขอเรียนเชิญท่าน
กมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกรียติ         
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ขอเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ดังน้ี   
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจําปี  2557  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557  ให้แปรญัตติร่าง
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย   ประจํา ปีงบประมาณ  2558             
มีกําหนดเวลาแปรญัตติ  7  วัน   ต้ังแต่วันที่  15  สิงหาคม  2557  
ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2557  ต้ังแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  
16.30  น.  น้ัน เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้มา
พร้อมแล้ว นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   เ ป็นประธานกรรมการ           
นายต่อชาติ  ฆารไสว   เป็นกรรมการ  และนายอาคม  สําราญเนตร   
เป็นกรรมการและเลขานุการ   คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2558  ดังน้ี  ส่วนที่  1  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558  ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่  2          
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไม่
มีการแก้ไข  ระหว่างเวลาแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร
มาย่ืนคําแปรญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการฯ ก็ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม    
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด  มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่าง
ใด  ถือว่าผ่านวาระที่  2  ต่อไปในการพิจารณาในวาระที่ 3  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  ข้อ  52   การพิจารณาในวาระน้ี   ไม่มีการอภิปราย  เว้น
แต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร   ดังน้ัน     
ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปราย
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กรุณายกมือครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอภิปราย  และใน
วาระน้ีให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นควรตราเป็นเทศบัญญัติฯ  หรือไม่  ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกรับรองจํานวน  16  ท่าน)  16  เสียง    งดออก
เสียง  1  เสียง  ลากิจ  1  ท่าน  มติเป็นเอกฉันท์  มติที่ประชุม  
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ . 2558  และต่อไปผมจะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ท่าน        
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  
  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 

สาขาถีนานนท์   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอใหม่  เรื่อง   ญัตติขอ

อนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์  ขอเรียน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี   

 นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน  สาขาถีนานนท์  ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ      
มีความประสงค์จะกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์  
เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานําทรัพย์สินที่ประชาชนนํามาจํานํา
ไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  หลักการ  ขออนุญาตให้
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กู้เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
ออมสิน  สาขาถีนานนท์  จํานวนเงิน  20,000,000  บาท  (ย่ีสิบล้าน
บาทถ้วน)  เหตุผล  เนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อค่าครอง
ชีพ  และการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อยประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  ดังน้ันสถานธนา
นุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน  ด้านการเงินให้กับประชาชน  การเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลจะเป็นแหล่งเงินทุนในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินกิจการของสถานธนานุบาลด้วยการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน  สาขาถีนานนท์  ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  MOR – 1.5  ต่อปี  
(ณ วันที่  22  กรกฎาคม 2557 MOR = 6.875 ต่อปี = ร้อยละ 
5.375 ต่อปี)  เป็นอัตราดอกเบ้ียที่ไม่เกินกว่าที่สํานักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลกําหนดไว้ที่  ร้อยละ  15  ต่อปี  ซึ่งการเบิกเกิน
บัญชีเป็นลักษณะการกู้เงินตามความจําเป็นอันจะเป็นการเสริมสภาพ 
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 คล่องในกิจการสถานธนานุบาล  และเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา  66 (6)  

และวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ดังน้ัน  จึงเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงิน
เ บิ ก เ กิ น บัญ ชี กับธนาคารออมสิ น   สาขาถี น านน ท์   จํ านวน  
20,000,000  (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับ
จํา นํา   ขอได้ โปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลเ พ่ือพิจารณาต่อไป         
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มที่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญทา่นบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ญัตติขออนุญาตเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขา   
ถีนานนท์  จํานวน  20,000,000  (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  ตามหลักการ
และเหตุผลยินดีและให้การสนับสนุน  และขออภิปรายเพิ่มเติมเล็กน้อย  
ตามที่สถานธนานุบาลขอกู้เงินเบิกเกินบัญชี  จํานวน  20,000,000  
บาท  เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าปัจจุบันน้ีที่ได้ออกไปดูสถานธนานุบาล
ปรากฎว่ามีคนมาไถ่ถอนทรัพย์เสร็จแล้วถึงจะมีการจํานําทําให้ประชาชน
ไม่สะดวกในการใช้บริการ ได้สอบถามทางผู้จัดการสถานธนานุบาลว่ามี
ไ ม่ มี เ งิ นทุ นหมุ น เ วี ยนมี ท รั พ ย์ที่ อ ยู่ ใ นคลั ง ข อ ง เ ร าประม าณ  
50,000,000  บาท  ซึ่งสามารถกู้ได้ถึง  50,000,000  บาท  ตามที่
ได้สอบถามมา  ถามว่าจะกู้ได้  30,000,000  บาท  หลังจากดูญัตติ
แล้วจะขอกู้  30,000,000  บาท  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จ่ายเงินค่า
ทํานุบํารุงท้องถิ่นเท่าไร  ปรากฏว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้  จํานวน  
831,133  .53  สตางค์  ได้โอนทุกปีเป็นรายได้ที่จะเข้าเทศบาลเพ่ือ
บํารุงท้องที่และพัฒนาเทศบาล  ดูในเทศบัญญัติงบประมาณที่ผ่านไป
แล้ว  ถ้าได้  20,000,000  บาท  ต้ังงบประมาณของสถานธนานุบาล
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ  2558  ต้ังไว้  900,000  ล้านบาท  ซึ่ง
คิดว่าถ้าให้การสนับสนุน  20,000,000  บาท  เทศบาลจะได้เงินทํานุ
บํารุงเพ่ือบํารุงเทศบาลได้ไม่ตํ่ากว่า  9,000,000  ล้านบาท  ในปี  
2558  มีแนวคิดว่ามีผลดีเก่ียวกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในการ
ที่จะนําของมาจํานําและมีผลดีหลายอย่างเ พ่ือเทศบาลของเรา           
ขอสนับสนุนและยินดี ขอบคุณครับ 

 
 



- 8 - 
 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุญาตให้กู้เงิน
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์ กรุณายกมือ (สมาชิก
รับรองจํานวน  16  ท่าน) 16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  ลากิจ     
1  ท่าน  เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืนๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน  ๆ  ขอเรียนเชิญท่าน

อุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มี
เรื่องเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเก่ียวกับสวนสาธารณ
กุดนํ้ากิน  คือ  จากที่ได้ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  มีพ่ี
น้องประชาขนฝากถามคณะผู้บริหารเก่ียวกับสถานท่ี  อยากจะให้คณะ
ผู้บริหารไปดูแลตกแต่งที่สวนสาธารณะไม่มีการดูแล  และอยากให้
ตกแต่งอย่างสวยงาม  เรื่อง  ฟิตเนส  มีการเปิด – ปิด  ในวันหยุดนักขัต
ฤกษ์  เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ต้องการที่จะมีวันหยุดแต่ทางประชาชนที่มาออก
กําลังกายต้องการท่ีจะออกกําลังกายเก่ียวกับฟิตเนสทุกวัน  ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าจะมีวิธีการท่ีจะทําให้ฟิตเนสเปิดบริ
การพ่ีน้องประชาชนที่มาออกกําลังกายทุกวันอย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรยีนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รตัน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ   ได้รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากชุมชนสงเปลือยนอก  ได้รับความ
เดือดร้อนจากการที่ไปสร้างถนนและท่อระบายนํ้า  ปรากฏว่าเอกสารท่ี
ส่งมาได้ส่งให้กับทางสํานักการช่างแล้ว  ฝากท่านประธานสภาไปยังคณะ
ผู้บริหารว่าให้ช่วยตรวจสอบเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องการยกระดับท่อระบาย
นํ้า  การทําท่อลอดยังไม่ได้รับความเอาใจใส่ ฝากเอกสารกับท่าน
ประธานสภา  ขณะนี้ผู้รับเหมากําลังดําเนินการถ้าเผื่อไปทักท้วงช่วงน้ี
สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้  และปล่อยให้งานเสร็จแล้วเกรงว่าการจะ
ทําท่อระบายนํ้า  ระบบระบายนํ้าๆ  จะทําให้เดือดร้อนแก่พ่ีน้อง
ประชาชนต่อไปในอนาคต    เรื่องตัดก่ิงไม้ช่วงน้ีเป็นช่วงหน้าฝน  ฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าประชาชนร้องขอตัดก่ิงต้นโพธ์ิที่
หน้าสาธารณสุขอําเภอเพราะว่าเวลารถขับผ่านสามารถก่อให้เกิด
อันตรายได้  ถนนกาฬสินธ์ุ  ถนนอรรถเปศล  เป็นภาพรวมให้ตัดก่ิงไม้  
และช่วงถนนอภัยร้านกาฬสินธ์ุพันธ์ุไม้เกรงว่าก่ิงไม้จะหักโค่นลงมาใส่
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รถยนต์  และอาจจะเป็นอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชนได้  เรื่องรถขนดิน
ทางเข้าตลาดการเกษตรบริเวณร้านตกเซ้งด้านหลัง  ฝากทางสํานักการ
สาธารณสุขฯไปแล้วและมีการปรับปรุงแก้ไข  เครื่องดูดโคลน  ท่อระบาย
นํ้า  ล้างตลาด  เห็นว่าไปทําเรียบร้อยแล้ว  แต่ว่าอยากจะกําชับว่า
ปัจจุบันน้ีรถขนดินกําลังถมดินทําให้เดือดร้อนส่งผลถึงถนนทุ่งศรีเมืองที่
ประชาชนร้องขอมาเมื่อเช้าน้ีว่าทําไมถนนทุ่งศรีเมืองที่ประชาชนร้องขอ
มาเม่ือเช้าน้ีว่าทําไมถนนทุ่งศรีเมืองมีฝุ่นละออง  ทําให้คนที่สัญจรไปมา
เดือดร้อน  และสกปรก  เรื่องหญ้าข้างถนนช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝนขึ้นเป็น
จํานวนมากเห็นไปตัดหญ้าบางสาย  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่าในช่วงฝนตกให้สํานักการช่าง  สํานักการสาธารณสุขฯไปช่วย
ดูแล  และช่วยตัดหญ้าด้วย  และกําชับเรื่องไฟสัญญาณจราจรให้สํารวจ
ดูความเรียบร้อยบางทีไฟสัญญาณจราจรมีปัญหา  ทําให้ผู้สัญจรไปมา
สับสนขอให้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขต่อไป  เรื่องตีเส้นจราจรบางสายได้รับ
การตีเส้นจราจร  ปรับปรุงหลายเส้น  อาทิ  ถนนถีนานนท์  แต่บางเส้นที่
อยู่ทางถนน  กสส.  ยังไม่ได้ตีเส้น  ได้กําชับฝ่ายเทศกิจแล้วว่าถ้าไม่มี
กําลังสามารถที่จะติดต่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติมาทํางานบริการสังคมกับเรา
เพียงแต่เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อย  และให้มาช่วยทํางาน
ประมาณวันพฤหัสบดี  หรือวันศุกร์จะมีการรายงานตัว  เพ่ือการพัฒนา
เทศบาลความสวยงาม  ปรับปรุงให้ดีขึ้นในเขตเทศบาล  ฝากท่าน
ประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ทางจังหวัดมหาสารคามได้มีการพัฒนาความเจริญได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก  และพอจะทราบว่ามีการพัฒนาความ
เจริญอย่างรวดเร็วอย่างไร  ได้ถามนักการเมืองท่านหน่ึงกล่าวว่าที่มีความ
เจริญอย่างรวดเร็วเพราะนักการเมืองร่วมมือกันเป็นอย่างดีไม่ทุจริต  
คอรัปช่ัน  อย่างกรณีหน่วยงานเทศบาลของเขา  โดยเฉพาะสมาชิกสภา
ต่างช่วยกันทํางาน  ทําหน้าที่  นําความเดือดร้อน  ปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชน  และช่วยกันเสนอแนวทางที่ดีๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาบ้านเมืองเข้ามาในสภาเพ่ือให้ผู้บริหารนําไปคิด  ปฏิบัติ  และ
นําไปแก้ไข  อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  ถ้าท่านสมาชิกท่านใดได้
ทําหน้าที่จะได้รับคําชมเชยเป็นอย่างย่ิงจากคณะผู้บริหารและประชาชน  
เป็นของจังหวัดมหาสารคาม  ขอบคุณครับ   

 
 



- 10 - 
 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล    

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  เเก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรียน
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ในช่วงที่เป็นฤดูฝน  สังเกตดูตาม
ฟุตบาทหลายๆท่ี  รู้สึกจะมีหญ้าขึ้น  บางฟุตบาทจะมีพ่ีน้องประชาชน
สัญจรไปมาตลอด  เรียนฝากไปถึงคณะผู้บริหารให้ความสําคัญ  
เพราะว่าช่วงน้ีสัตว์มีพิษจํานวนมาก  เวลาตอนกลางคืนพ่ีน้องประชาชน
ที่สัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิดอันตราย  สัตว์มีพิษบางทีขึ้นมาจากท่อ
ระบายนํ้า  หลายแห่งที่เป็นปัญหาเข้าใจบางทีในช่วงฤดูฝนเมื่อกําจัด
หญ้าไปแล้ว  หญ้าจะเกิดขึ้นใหม่เร็วมาก  หลายแห่งที่หญ้าขึ้นรกจริงๆ  
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เมื่อวานน้ีได้ขับรถไปดูแถวตลาด  ถนนเทศบาล  23  ทาง
เทศกิจ  ตํารวจไปขอคืนพ้ืนที่แบ่งพ้ืนที่ที่เป็นทางเท้า  เป็นสิ่งที่ดีเป็นการ
ขอความร่วมมือจากร้านค้า  เป็นโครงการที่ดีที่เกิดขึ้น  อยากจะขอ
ชมเชยทางเทศกิจ  ตํารวจ  ได้ทําหน้าที่ที่ดี  อยากจะให้ขยายไปทุกพ้ืนที่
ขอชมเชยคณะผู้บริหารที่เอาใจใส่ในเรื่องขอคืนพ้ืนที่ต่างๆ  ที่มีประโยชน์
เก่ียวกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล  และขอชมเชยสํานักการ
สาธารณสุขฯ     ที่ได้ไปล้างตลาดการเกษตร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จะรับ
เรื่องทั้งหมดเพ่ือที่ดําเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ในระเบียบวาระน้ี  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียน
เชิญครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  ผมต้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  
เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนใน
เขตเทศบาลที่เข้ารับฟังการประชุมสภาในคร้ังน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การ
ประชุมในวันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 


