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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
       สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  3  ประจําป ี ๒๕๕๗ 

       วันศุกร์ที่  12  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  09.๓๐   น. 
   ณ   ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

   ………………………..  
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. นายต่อชาติ   ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๓. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๕.นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9.  นายฉลอง  ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต   ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายเข็มชาติ   ฆารไสว   รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัด 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
๑.นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
๒.นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔.นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการ 
๕.นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รองผอ.สํานักการศึกษา 
6.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๗.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๘.นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๙.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๐.นาวสาวณัฐภาส์ การรินทร์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
11.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
12.นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ 
๑3.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 
๑4.นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑5.นางวิภาวดี  ชุมภาแสง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
๑๖.ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา
เทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้ งที่  3  ประจําปี  2557          
เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน             
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจําปี   2557   จะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว   

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุม   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ทราบ  เรื่องที่  1  ได้รับหนังสือจากจังหวัด  ที่ กส 0023.4/13333  
ลงวันที่  5  กันยายน  2557  เรื่อง  อนุญาตให้ขยายเวลาสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  2557  เรียน  ประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อ้างถึง  หนังสือเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ          
ที่  กส 52001/สภ.ว.41 ลงวันที่  28  สิงหาคม  2557  ตามท่ี
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้มีหนังสือขอขยายเวลาสมัยประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  2557  ออกไปอีก  15  วัน  นับต้ังแต่
วันที่  31  สิงหาคม  2557  ถึงวันที่  14  กันยายน  2557  
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เ น่ืองจากผู้บริหารมี เรื่ องที่ จะ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล            
เพ่ือพิจารณาและขอรับความเห็นชอบ  ซึ่งระยะเวลาสมัยประชุม       
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  จะหมดสมัยประชุมในวันที่   30  สิงหาคม  
2557  ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง  น้ัน  ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธ์ุพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  เพ่ือให้การดําเนินกิจการสภาฯ ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา   24  วรรคสี่ แ ห่ งพระราช บัญญั ติ เทศบาล             
พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. 2546       
จึงอนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ประจําปี  2557  ออกไปอีก  15  วัน  นับต้ังแต่วันที่  31  
สิงหาคม  2557  เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  ลงช่ือ  นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
รักษาราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เรื่องที่  2  ได้รับ
หนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.86  ลงวันที่  8  
กันยายน  ๒๕๕7   เรื่อง   มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี            
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงาน
เทศบาล  เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี        
ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจําปี  ๒๕๕7        
ในวันที่  12  กันยายน  ๒๕๕7    ผมพิจารณาอนุญาตครับ  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
          -  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  1  ประจําปี  2557 
             เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2557  
          -  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  2  ประจําปี  2557 
             เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2557  

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมยัที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕7  เมื่อ
วันที่  ๑๔  สงิหาคม   ๒๕๕7  สมัยสามญั  สมัยที ่  3  ครั้งที่  2  
ประจําปี  2557  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557  เน่ืองจากรายงาน
การประชุมดังกล่าวยังจัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จจงึขอนําเข้ารับรองในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถามคณะผู้บรหิาร 
          - ทา่นบุญเส็ง   วิโรจน์รตัน ์

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร    
ขอเรียนเชิญทา่นบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ข้อ  1  ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  2557  ที่จะสิ้นสุด
ในวันที่  30  กันยายน  2557  ขอสอบถามว่า  1.1  ถึงวันที่  4  
กันยายน  2557  โครงการที่ยังไม่ดําเนินการมีก่ีโครงการ  โครงการ
อะไรบ้าง  จํานวนเงินเท่าไร  1.2  เงินสํารองจ่ายปี  2557  ที่ต้ังไว้
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณทางคณะผู้บริหารได้ใช้เงินส่วนน้ีไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง  และเงินสํารองจ่ายในส่วนน้ีเหลือเท่าไร  1.3  เงินจัดเก็บ
ของเทศบาลต้ังไว้จํานวนเท่าไร  ปี  2557  จัดเก็บได้ตามเป้าที่ต้ังไว้
หรือไม่  1.4  เงินโครงการต่างๆในปี  2557  ใช้จ่ายไปจํานวนเท่าไร  
เพียงพอหรือไม่  2.  ขอสอบถามว่าเงินสะสมถึงวันที่  30  กันยายน  
2557  มียอดเหลือเท่าไร ขอบคุณครับ     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  กระทู้ที่
สอบถามมาเป็นเรื่องที่ เ ก่ียวกับรายละเอียดระบบบัญชี  ระบบ
ดําเนินการ  เอกสารต่างๆ  ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ         
ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเป็นผู้ตอบ  ท่านผอ.อภิวัฒน์  ปะกิทัง  และ   
หน.ฝ่ายจําลอง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน  ขอตอบกระทู้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ในข้อ  1.1  ใน
ปีงบประมาณ  2557  มีโครงการในแผนดําเนินการ  219  โครงการ  
ถึงวันที่  4  กันยายน  ช่วงน้ีอยู่ในระหว่างติดตามและประเมินผล  
เน่ืองจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ  เบ้ืองต้นมีโครงการท่ียังไม่ดําเนินการ
ทั้งสิ้น  17  โครงการ  แจ้งเป็นสํานักปลัดเทศบาล  10  โครงการ  
เ ป็นเ งิน   370,000  บาท   สํา นักการศึกษา   3  โครงการ  
งบประมาณ  68,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  438,000  บาท  โครงการ
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการคือโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้สําหรับสมาชิก
สภาเทศบาล  จํานวน  300,000  บาท  โครงการที่  2  โครงการ
คัดเลือกสมาชิกสภาดีเด่น  จํานวน  20,000  บาท  โครงการที่  3  
อบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง  จํานวน  
20,000  บาท  โครงการท่ี  4  โครงการสนับสนุนอุดหนุนเหล่า
กาชาด  จํานวน  30,000  บาท  รวม  370,000  บาท  โครงการ
ของสํานักการศึกษาที่ยังไม่ดําเนินการ  1  โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส  จํานวน  6,000  บาท  โครงการ
ที่  2  โครงการมหกรรมดนตรีกีฬาประชาธิปไตย  50,000  บาท  
โครงการที่  3  โครงการอบรมสัมมนาผู้ รับผิดชอบสนามกีฬา  
12,000  บาท  รวมสํานักการศึกษา  68,000  บาท  ข้อ  2  และ  
ข้อ  1.4  เงินโครงการต่างๆในปี  2557  ใช้จ่ายไปจํานวนเท่าไร  
เพียงพอหรือไม่ขอตอบว่าขณะน้ียังไม่สิ้นปีงบประมาณ  2557  จะสิ้น
งบประมาณวันที่  30  กันยายน  2557  อยู่ในระหว่างติดตามและ
ประเมินผลแผน จึงไม่อาจทราบเงินสะสมคงเหลือ  จึงขออนุญาตนํา
เรียนท่านประธานสภาจะรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ  และต้ังยอดเงิน
สะสมคงเหลือให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านหน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   

ทุกท่าน  กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  และ
ท รั พ ย์ สิ น   ข อ ต อ บ ก ร ะ ทู้ ถ า ม ท่ า น ส ม า ชิ ก ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ             
ข้อ   1.2  เ งินสํารองจ่ายปี   2557  ที่ ต้ั งไ ว้ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณทางคณะผู้บริหารได้ใช้เงินส่วนน้ีไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  และ
เงินสํารองจ่ายในส่วนน้ีเหลือเท่าไร  ในปีงบประมาณ  2557  เทศ
บาทได้ต้ังเงินสํารองจ่ายไว้  จํานวน  2,520,690  บาท  จ่ายเป็นค่า
ช่วยภัยหนาว  352,500  บาท  จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  
จํานวน  84,020  บาท  จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  จํานวน  
20,000  บาท  โอนลดให้สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  230,000  
บาท  โอนลดให้สํานักการสาธารณสุขฯ  จํานวน  490,000  บาท  
โอนลดให้สํานักการช่าง  295,000  บาท  โอนลดให้สํานักการคลัง  
333,190  บาท  โอนลดให้กองสวัสดิการสังคม  จํานวน  500,000  
บาท  รวมจ่ายและโอนทั้งสิ้น  2,304,710  บาท  คงเหลือเงินสํารอง
จ่ายในบัญชีขณะนี้จํานวน  215,980  บาท  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านผอ.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ฝ่ายพัฒนารายได้   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา
รายได้  ขอตอบกระทู้ข้อ  1.3  เงินจัดเก็บของเทศบาลที่ ต้ังใน
ปีงบประมาณ  2557  จํานวน  39,797,000  บาท  ผลรายงาน
สิ้ น สุ ด   ณ   วั น ที่   3 1   สิ ง ห า ค ม   2 5 5 7   จั ด เ ก็ บ ไ ด้  
420,644,661.21  บาท  ซึ่งเกินประมาณการรายรับ  จํานวน  
2,847,661.21  บาท  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  มีข้อ  1.2  ที่ยังสงสัย  เรื่องโอนลดสําหรับสํานักการ
สาธารณสุขทราบแล้วว่าโอนลดไป  กองสวัสดิการทราบว่าโอนลดไป  
สํานักการคลังโอนลดไป  333,190  บาท  และสํานักการช่างโอนลด
ไป  295,000  บาท  ในส่วนน้ีที่ท่านได้แจ้งไว้  อยากจะทราบว่า
สํานักการช่างและสํานักการคลัง  โอนไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านหน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   

ทุกท่าน  กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  และ
ทรัพย์สิน   สําหรับสํ า นักการคลังค่ าใ ช้จ่ ายที่ โอนมา   จํานวน  
333,190  บาท  รายละเอียดที่ชัดเจนยังไม่มี  แต่จําได้ว่าโอนมาเพ่ือ
การจัดหาวัสดุสํานักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์  และหมวดเงินที่ไม่
เพียงพอกันจ่าย  สํานักการช่าง  เท่าที่ดูเรื่องการโอนเงิน  เพ่ิมในค่า 
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ของวัสดุก่อสร้างที่จะไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ถนน  ที่ไม่สะดวกและปลอดภัย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ทราบว่ามีการช้ีแจงว่าถูกต้องตามท่ีกระผมสงสัยว่าไปใช้จ่าย
อย่างไรบ้าง  เหลือเท่าไร  ได้ช้ีแจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ทราบ  เงินที่ทางเทศบัญญัติงบประมาณปี  2557  ได้นําไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง  เป็นสิ่งที่ได้อธิบายให้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้น  พิจารณาแล้วเสร็จ   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  คณะกรรมการท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  ไม่มีนะครับ   
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  
  5.1  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  เรื่อง ญัตติ

ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ด้วย   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับคําร้องของนายฉัตรชัย   
พานิชย์พงษ์มงคล  เรื่อง  ขออนุญาตโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์  
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คูหาเลขที่  104 – 108   ต้ังอยู่ถนน
ภิรมย์ ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับ
นางสาวสุธิดา  ขจรโกวิทย์   ซึ่งอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่  8  ปี  3  
เดือน  - วัน น้ัน  หลักการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะต้องดําเนินการให้
โอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลได้  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2543  ดังน้ี  ข้อ  20  การให้เช่าช่วงการโอน
สิทธิการเช่า  หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า  อสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (1)  สัญญาเช่าที่เหลืออยู่ไม่เกินสามปี  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ  (2)  อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี  ให้
สภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุมัติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาล   ได้กําหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาลคูหาเลขที่  104 – 108   ไว้  6  เท่าของค่าเช่าหน่ึงปี ของปีที่มี 
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การโอน  เหตุผลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้โอนสิทธิการเช่าครั้งน้ี  จะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่าทําให้เทศบาลฯ มีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่าในคร้ังน้ีเป็นจํานวนเงิน  137,592 
บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  ฉะน้ัน  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2543 
ข้อ 20 (2) การให้เช่าช่วง, การโอนสิทธิการเช่า หรือการเปลี่ยนตัวผู้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่เกินสามปี  ให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุมัติ  ดังน้ัน  จึงนําเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง      
วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ   5.1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามหลักการและเหตุผลเห็นดีว่าการโอนสิทธิ
การเช่าแต่ละครั้งเทศบาลจะได้ผลประโยชน์  ครั้งน้ีเป็นสิ่งที่น่าดีใจว่า
เงินค่าธรรมเนียมต่างๆเทศบาลจะได้  137,000  บาท  เป็นสิ่งที่ดีใน
การดําเนินการโอนสิทธิการเช่า  เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารว่าในการประชุมสภาแต่ละครั้งต้องใช้เวลา  3  เดือน      
ถ้าพรุ่งน้ีไม่มีการประชุมสภามีการโอนสิทธิการเช่าต้องรออีก  3  เดือน  
เพ่ือที่จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมสภาก่อนหรือไม่  ทําอย่างไรถึงจะทําให้
การโอนสิทธิการเช่าเร็วมากกว่าเดิม  เรื่องสิทธิการโอนการเช่าวันน้ี
ยินดีและสนับสนุนในการที่เทศบาลจะได้ผลประโยชน์เก่ียวกับการโอน
สิทธิการเช่า  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  การที่นําเข้าสภาเป็นไปตามระเบียบการจัดหาประโยชน์ที่
ทางกระทรวงมหาดไทยกําหนด  เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์และในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2543  ต้องรอการเข้าสภาทุกครั้งเพราะถือว่าที่ดิน
เป็นที่ดินของเทศบาล  ถ้าหากว่าจะให้โอนโดยทันทีไปแก้ระเบียบ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเพิ่มสักเล็กน้อยว่าในกรณีที่สภาเทศบาลมีการประชุม  3  
เดือนต่อครั้ง  เมื่อเกิดมีการขอโอนมีสิทธิการเช่าระหว่างน้ีก่อนจะมีการ
ประชุมสภา  โอนไม่ได้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  ต้องมาพิจารณาว่า
มีความจําเป็นเร่งด่วนถึงขนาดต้องเปิดสมัยการประชุม  สมัยวิสามัญ   
ให้หรือไม่  รายเดียวหรือก่ีรายต้องพิจารณาความจําเป็นเร่งด่วนรอ
ไม่ได้ถ้าจะต้องเปิดการประชุมสภาก็ต้องเปิดการประชุม   
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มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอนสิทธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
เสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจํานวน  17  ท่าน)  17  เสียง ไม่
อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  เป็นเอกฉันท์    
5.2  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบค่า
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม  
11  โครงการ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็น  5.2  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบ
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม  11  
โครงการ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ขอเรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. และรางระบายนํ้า  ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม  11  โครงการ  
หลักการ  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2557 โดยเฉพาะงบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  เพ่ือดําเนินการโครงการตามโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 
43 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 28,017,100 บาท (ย่ีสิบแปดล้าน
หน่ึงหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)  ในจํานวนน้ี 11 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 5,267,800 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพัน   
แปดร้อยบาทถ้วน )   ยังมิ ไ ด้ ก่อหน้ีผูกพันกับผู้ชนะการประมูล        
ราคา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้พยายามเพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
บางกิจกรรมลง เพ่ือให้มีเงินเพียงพอกับการดําเนินการตามโครงการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  สามารถนําเงินจํานวน  
2 ,897,290 บาท  (สองล้ านแปดแสนเก้ าหมื่น เจ็ดพันสอง -            
ร้ อ ย เ ก้ า สิ บ บ าทถ้ ว น )   จ า กก า รป ร ะห ยั ด งบป ร ะม าณม า             
เป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง จํานวน  11  โครงการ แต่ยังไม่เพียงพอ       
กับค่าดําเนินการดังกล่าว  เป็นเงินจํานวน  2,370,510  บาท (สอง
ล้าน-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)  เหตุผล เทศบาล-        
เมืองกาฬสินธ์ุ ได้ทําการตรวจสอบงบประมาณที่คาดว่า  จะได้         
รั บแล้ ว  ปั จจุ บัน เ งินงบประมาณรายรั บ ยั ง ตํ่ าก ว่ าประมาณ             
การรายรับหลายล้านบาท   และคาดว่าจะไม่ เ พียงพอกับการ       
ดําเนินการเป็นเงิน  จํานวน 2,370,510 บาท (สองล้านสามแสน    
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เจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่ 
25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี การใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง
น้ี เพ่ือมาดําเนินการก่อสร้างตามโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 11 
โครงการ (ตามเอกสารท่ีมาพร้อมญัตติน้ี) ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ดําเนินการ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ เ ป็นโครงการที่ กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาล และเป็นโครงการที่ ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 แต่มีเงินงบประมาณ
ไม่เพียงพอ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายสมทบค่า
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 11 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 
2,370,510 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)  
ขอได้โปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต่อไปขออนุญาตท่าน
ประธานสภาอ่านโครงการ  11  โครงการของโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ขอรับงบประมาณในการจ่ายขาดครั้งน้ี  1.  โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.ซอยหลังตลาดการเกษตร  ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา  งบประมาณ  
614,000  บาท  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  169  เมตร  หนา  
15  เซนติเมตร  2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ข้างสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  งบประมาณ  2,487,000  บาท  ช่วงที่  1  กว้าง  
6  เมตร  ยาว  278  เซนติเมตร  หนา  15  เซนติเมตร  พ้ืนผิว
จราจร  1,668  ตารางเมตร  ช่วงที่  2  กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว
ประมาณ  350  เซนติเมตร  หนา  15  เซนติเมตร  พ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  2,100  ตารางเมตร  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอย
พงษ์ปลัด  ชุมชนหาดลําดวน  งบประมาณ  298,000  บาท  กว้าง  
3  เมตร  ยาว  161  เมตร  หนา  15  เซนติเมตร  พ้ืนผิวไม่น้อยกว่า  
483  ตารางเมตร  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู  
ซอยแก่งสําโรง  ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ํา  งบประมาณ  1,777,000  บาท  
กว้าง  30  เซนติเมตร  ลึก  40  เซนติเมตร  ยาว  53  เมตร  วาง
ท่อคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง  40  เซนติเมตร  จํานวน  18  ท่อ  พร้อม
บ่อพัก  13  บ่อ  5.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู  
ซอยเจริญชัย  ชุมชนวัดทุ่งศรีเมืองกลาง  งบประมาณ  354,000  
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บาท  กว้าง  30  เซนติเมตร  ลึก  40  เซนติเมตร  ยาว  127  เมตร  
6. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู  ซอยสมหวัง  ชุมชนทุ่ง
ศรีเมืองกลาง  งบประมาณ  446,000  บาท  กว้าง  30  เซนติเมตร  
ลึก  40  เซนติเมตร  ยาว  160  เมตร  7.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู  ซอยกมลชัยพัฒนา  1  ชุมชนหนองไชยวาน  
งบประมาณ  111,000  บาท  กว้าง  30  เซนติเมตร  ลึก  40  
เซนติเมตร  ยาว  20  เมตร  8.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.เรียบ
คลองชลประทาน  ชุมชนโพธ์ิไทร  งบประมาณ  924,000  บาท  
กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  15  เซนติเมตร  มีพ้ืนผิว
จราจรกว่า  1,000  ตารางเมตร  9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
หาดลําดวน  1  ต่อจากโครงการเดิม  ชุมชนหาดลําดวน  งบประมาณ  
55,800  บาท  กว้าง  4  เมตร  ยาว  230  เมตร  หนา  15  
เซนติเมตร  หรือมี พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  920  ตารางเมตร       
10. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เรียบคลองชลประทาน  ชุมชนกุด-
ยางสามัคคี  จากถนนชุมชนกุดยางสามัคคี  งบประมาณ  929,000  
บาท  กว้าง  2  เมตร  30  เซนติเมตร  ยาว  425  เมตร  หนา  15  
เซนติเมตร  มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,062.50  ตารางเมตร  11.  
โครงการ ก่อสร้ างถนนคสล .ซอยสีดาว   2  ชุมชนหั ว โนนโก  
งบประมาณ  327,000  บาท  กว้าง  5  เมตร  ยาว  107  เมตร  
หนา  15  เซนติเมตร  มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย  535  ตารางเมตร           
น้ีเป็นราคาที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแต่พอมีการจัดซื้อจัด
จ้างมีการแข่งขันทางด้านราคาทําให้ราคาลดลงไปอีกมาก  ปรากฏตาม
เอกสารท่ีแนบมา  เพราะฉะน้ันเหลือเงินที่ได้จากการแข่งขันราคาและ
ลดลงมาเรียกว่าเงินที่เกิดจากการทํางานและนําเงินดังกล่าวมากระจาย
และทํ า ใ ห้ เ งินขาดอยู่ ใ นจํ านวนรวมทั้ ง สิ้ น   11   โครงการ   
2,370,510 บาท  เป็นเงินงบประมาณที่ขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสม  
เป็นการเสนอญัตติตามระเบียบที่เสนอต่อสภา  และขออนุญาตท่าน
ประธานสภาอธิบายเก่ียวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาว่าทําไมถึงต้องจ่าย
ขาดเงินสะสมและทําโครงการทั้งหมด  11  โครงการ  ดังน้ี  ต้ังแต่
เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมามีเงินที่ทําให้เทศบาลเป็นสัญญาณเตือนว่าปี  
2557  งบประมาณที่ทางรัฐบาลอุดหนุนให้กับทางเทศบาลจะไม่
เป็นไปตามที่ได้ประมาณการเอาไว้  เน่ืองจากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
ขึ้น  มีการแถลงจากทางรัฐบาลว่าเก็บภาษีของกรมสรรพากรตํ่ากว่า
เป้า  จํานวน  160,000,000,000  บาท   แล้วเงินงบประมาณที่จะ
มาจัดสรรให้กับท้องถิ่นเป็นเงินที่เกิดจากภาษี  ในเดือนมิถุนายนมี
ข้อสังเกตว่าเงินจัดสรรที่เคยจ่ายมาให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุก
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เดือน  เดือนละประมาณ  10,000,000  บาท  ไม่มีมา  แต่มีเงินเข้า
มาในเดือนกรกฎาคม  ในเดือนกรกฎาคมจึงได้เตรียมการประชุมเพ่ือ
เตรียมทําเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  หลังจากทําโครงการต่างๆ  
เตรียมโครงการต่างๆท่ีจะทําในเทศบัญญัติงบประมาณ  2558  
เรียบร้อยแล้ว  จึงมาประชุมพิจารณาว่าในปี  2557  จะมีเงินเข้า
ตามท่ีประมาณการไว้หรือไม่   ดู เ งินเข้ า   ดูกระแสเ งินสดเข้า             
ดูเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  2  ปี  เริ่มต้ังแต่ปี  2555  2556  และ
มาดูปี  2558  และเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าเงินในปี 2557  
จะตํ่ากว่าประมาณการที่คาดหมายไว้ที่จะได้  จํานวน  10,000,000  
บาท  คาดว่าจะต่ํากว่าประมาณการ  10,000,000  บาท  อย่าง
แน่นอน  จึงมาประชุมกันและพิจารณาโครงการไหนท่ีดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  หรือดําเนินการยังไม่เสร็จ  ถ้าหยุดทําเงินจะเหลือเท่าไร  
โครงการไหนท่ียังไม่ทํา  ถ้าหากยังไม่ทําจะประหยัดเงินได้เท่าไร  สรุป
ในที่ประชุมสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนที่จะชะลอโครงการ
ต่างๆได้ประมาณเกือบ  4,000,000  บาท  คืองบประมาณท่ีชะลอ
โครงการเอาไว้  การชะลอโครงการคือหากมีงบประมาณเข้ามาสามารถ
หยิบโครงการน้ันมาทําได้  แต่ถ้าหากงบประมาณยังไม่มาจะชะลอไว้ 
และมีปัญหาคือในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่แจ้งให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับทราบในเทศบัญญัติงบประมาณ  2557  ว่าจะได้อะไรบ้าง  เป็น
เงินงบประมาณเท่าไร  และได้ดําเนินการในการหาผู้รับจ้างเปิด
ประกวดราคาตามระเบียบพัสดุทุกอย่าง  เหลืออยู่ประมาณ  20  กว่า
โครงการที่ ยังไม่สามารถที่จะก่อหน้ีผูกพันหรือว่าไปทําสัญญากับ
ผู้รับเหมาได้เพราะว่ายังไม่มีเงิน  จํานวน  25  โครงการ  ประมาณ  
12,000,000  บาท  ในการพิจารณางบประมาณปี  2558  มีท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาคม  สําราญเนตร  
ท่านทราบสถานการณ์เงินของเทศบาลว่ารัฐบาลน่าจะไม่มีเงินจ่าย
อุดหนุนหรือจัดสรรให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ตามที่ประมาณการ
เรียกว่าเงินขาด  และท่านได้ถามในที่ประชุมจําไม่ผิดท่านถามว่าแล้ว
จะทําอย่างไรกับโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งยังไม่ได้ทําสัญญา  ตอบไปว่าใน
ส่วนของโครงการที่ยังขาดถ้าหากไม่มีเงินมาจริงๆ  จะขอกู้กองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลหรือกู้กสท.  การกู้กสท.คือการกู้เงินของ
เทศบาลเอง  ถ้าหากเทศบาลมีเงินสะสมเก็บเอาไว้หรือตกเอาไว้จะ     
ถูกหัก  10  เปอร์เซ็นต์  เข้าสมทบกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
หรือกสท.  ถ้าขอกู้มาเป็นการขอกู้เงินเทศบาลเองดอกเบ้ียจะถูก  
ดังน้ันเมื่อทําเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  ผ่านสภาในวันที่  15  
สิงหาคม  2557  ไปเรียบร้อยแล้ว  จึงนําเร่ืองขออนุญาตต่อท่าน
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ประธานสภาขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาออกไปอีก  15  วัน  
จะครบกําหนดจากวันที่  1  กันยายน  ถึงวันที่  14  กันยายน  ช่วงที่
ขอขยายระยะเวลาต้องมาประชุมและนําโครงการต่างๆ  มาดูว่าจะขอกู้
ต้องไปติดต่อกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจะขอกู้ได้เท่าไร  
ปรากฏว่าไปเจอเง่ือนไขข้อจํากัดอยู่  1  ข้อ  ว่า  จะขอกู้จํานวนเท่าไร
ก็ ไ ด้สิท ธิของ เทศบาลเ มืองกาฬสิน ธ์ุ   ข้อ กู้ ไ ด้ เยอะประมาณ  
40,000,000  บาท  จะต้องทําเรื่องกู้ผ่านสภาเทศบาล  ผ่านจังหวัด
ไปถึงกสท.ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะหมดวาระ  จะหมดวาระวันที่  9  
มกราคม  2558  เพราะฉะน้ันต้องส่งเรื่องไปถึง  กสท.ก่อนวันที่  9  
มกราคม  2558  ถ้าหากเปิดสภาและผ่านสภาในการขอกู้ต้องรอที่
จังหวัดเพราะว่าจังหวัดต้องไปต้ังคณะกรรมการพิจารณาว่าจะอนุญาต
ให้ท้องถิ่นกู้หรือไม่  ซึ่งไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไร  และถ้าเกิดประชุมช้า
คิดว่าคงจะไม่ทันและผิดเง่ือนไขที่ทางกสท.จะปฏิเสธไม่ให้กู้น้ีคือ
เหตุผล  ถ้าไม่กู้จะทําอย่างไร  จึงปรึกษาว่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสม
เพราะว่าเงินสะสมของเทศบาลมีมากพอสมควร  ดูเงินสะสมต้ังแต่ปี  
2556  มีเงินสะสมค้างประมาณ  20,000,000  บาท  เพราะฉะนั้น
การขอจ่ายขาดเงินสะสมประมาณ  10,000,000  บาท  เมื่อจะขอ
จ่ายขาดเงินสะสม  จึงมาพิจารณาถ้าหากประหยัดงบประมาณหรือจาก
เงินเหลือจ่ายจากทุกโครงการมารวบรวมกันจะมีเงินจํานวนเท่าไร  จาก
การท่ีมีการฟันราคาในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างรวมแล้วจะตกเป็น
เงินจํานวนเท่าไร  สรุปจากเบ้ืองต้นที่คุยกันและชะลอโครงการเอาไว้จะ
ประหยัดได้ประมาณเกือบ  4,000,000  บาท  และมีเงินเหลือจาก
การจัดซื้อจัดจ้างอีกประมาณเกือบ  4,000,000  บาท  ตกประมาณ  
8,000,000  บาท  และทางหน.จําลอง  ศรีนามล  ไปหารือกับ
สํานักงานสตง.ว่าถ้าหากจ่ายขาดจะทําอย่างไร  จะปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างไรให้ถูกต้องสตง.แนะนํามาว่าให้นําเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัด
จ้างที่เทศบาลมีกระจายไปใส่โครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติบางส่วนและ
ขอจ่ายขาดบางส่วนมาสมทบกันถ้าทําอย่างน้ีไม่ผิดระเบียบ  จึงมาสรุป
เละได้ข้อยุติว่าเงินที่ต้องการท่ีจะจ่ายขาดคือยอดที่ขอกับทางสภา
เทศบาลในคร้ังน้ี  ประมาณ  2,370,510  บาท  น้ีคือยอดที่สรุป
ออกมาได้ว่านําเงินที่ชะลอโครงการต่างๆบวกกับเงินที่เหลือจากการจัด
จัดจ้างเหลือเท่าไรแล้วนําไปต้ังแล้วลบออกจากโครงการที่ต้ังเอาไว้  
จะต้องใช้จ่ายเงินเพียง2,370,510  บาท  น้ีคือที่มาของการย่ืนขอ
ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ี  และถ้าหากว่าสตง.มาตรวจคิดว่า
เราปฏิบัติตามคําแนะนําของสตง.คงจะไม่มีปัญหาเก่ียวกับเรียกเงินคืน  
ถ้าหากว่ามีการเรียกเงินคืนท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านไม่ได้
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รับผิดชอบอะไรอยู่แล้ว  เพราะว่าคณะผู้บริหารกับท่านผอ.ต่างๆท่ีทํา
ญัตติออกมาต้องเป็นผู้รับชอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง      วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ระเบียบวาระที่  5.2  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูป
ตัวยู รวม  11  โครงการ  ขอเท้าความเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  
2557  ท่านประธานสภาได้มีหนังสือที่  กส  52001 / 3218  ขอ
อนุญาตขยายสมัยประชุม  ปี  2557  รายรับไม่เข้าจําเป็นต้องขอกู้
เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปรากฎว่าขยาย
ไปอีก  15  วัน  ที่ทางคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงว่าเพราะเหตุใดจึงต้องขอ
กู้เงินเพราะฉะนั้นประการน้ีจะไม่ถามเพราะท่านได้อธิบายเรียบร้อย  
เเล้ว  วาระที่  5.2  คณะผู้บริหารได้แจ้งว่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
สมทบการก่อสร้างท่อระบายนํ้าและรางระบายนํ้า  11  โครงการ  
ตามหลักการในวาระที่  5.2  แจ้งว่ามีโครงการ  11  โครงการ  
จํานวน  5,200,000  กว่าบาท  ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันกับผู้ชนะการ
ประมูลราคา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้พยายามเพ่ิมรายได้ และลด
ค่าใช้จ่ายบางกิจกรรมลง เพ่ือให้มีเงินเพียงพอกับการดําเนินการตาม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  สามารถนําเงิน
จํานวน  2,897,290 บาท จากการประหยัดงบประมาณมาเป็นค่า
ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน  11  โครงการ แต่ยังไม่เพียงพอกับค่า
ดําเนินการดังกล่าว เป็นเงินจํานวน  2,370,510  บาท  มาดูในใบ
ขวางของโครงการ  11  โครงการงบประมาณท่ีต้ังไว้  โครงการที่  1  
ต้ังไ ว้   614,000  บาท   เ ป็นค่า ก่อสร้าง   424,000  บาท  
งบประมาณ  233,200  บาท  ต้องจ่ายขาดเงินสะสม  190,800  
บาท  โครงการที่  2  ต้ังไว้  2,487,000  บาท  ค่าก่อสร้าง  
1,695,000  บาท  งบประมาณ  932,250  บาท  ต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม  706,750  บาท  โครงการท่ี  3  298,000  บาท  ค่า
ก่อสร้าง  22,000  บาท  งบประมาณ  111,100  บาท  ต้องจ่าย
ขาดเงินสะสม  90,900  บาท  โครงการที่  4  177,000  บาท  ค่า
ก่อสร้าง  177,000  บาท  แต่งบประมาณ  97,350  บาท  จะต้อง
จ่ายขาดเงินสะสม  79,650  บาท  โครงการที่  5  ต้ังไว้  354,000  
บาท  ค่าก่อสร้าง  354,000  บาท  งบประมาณ  194,700  บาท  
จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม  159,300  บาท  โครงการที่  6  ต้ังไว้  
446,000  บาท  ค่าก่อสร้าง  446,000  บาท  งบประมาณ  



- 14 - 
 

245,300  บาท  จ่ายขาดเงินสะสม  200,700  บาท  โครงการท่ี  
7  ต้ั ง ไ ว้   111,000  บาท   ค่า ก่อสร้าง   111,000  บาท  
งบประมาณ  61,050  บาท  จ่ายขาดเงินสะสม  49,950  บาท  
โครงการที่  8  ต้ังไว้  924,000  บาท  ค่าก่อสร้าง  599,000  
บาท  งบประมาณ  329,450  บาท  จ่ายขาดเงินสะสม  269,530  
บาท   โครงการ ท่ี   9  ต้ั ง ไ ว้   558,000  บาท   ค่า ก่อสร้าง  
385,000  บาท  งบประมาณ  211,750  บาท  จ่ายขาดเงินสะสม  
173250  บาท  โครงการที่  10  ต้ังไ ว้   929,000  บาท          
ค่าก่อสร้าง  640,000  บาท  งบประมาณ  352,000  บาท       
จ่ายขาดเงินสะสม  288,000  บาท  โครงการท่ี  11  ต้ังไว้  
327,000  บาท  ค่าก่อสร้าง  234,800  บาท  งบประมาณ  
129,140  บาท  จ่ายขาดเงินสะสม  105,660  บาท  อยากทราบ
ว่าในช่องที่  1  ค่าก่อสร้างเป็นการประมูลราคาที่คณะผู้บริหารได้
อธิบายเรียบร้อยแล้วพอเข้าใจ  ในการฟันงานต่างๆก่อสร้างคิดว่า
โครงการต่างๆจะด้อยคุณภาพไป  สังเกตดูโครงการท่ี  2  ค่าก่อสร้าง  
1,600,000  บาท  หายไปประมาณ  800,000  กว่าบาท  เกรงว่า
คุณภาพของงานจะไม่ได้  เป็นประเด็นที่วิเคราะห์และสังเกต  ในช่องที่  
2  สมมุ ติ เปรียบเทียบให้ท่านประธานดูโครงการท่ี   4  ต้ังไ ว้  
177,000  บาท  ค่าก่อสร้าง  177,000  บาท  แต่ว่างบประมาณ
ในช่องที่  2  จะต้องงบประมาณไว้  97,350  บาท  ท่านได้มาจาก
ไหน  แต่ว่าทําไมถึงมีเงินถึง  97,350  บาท  โครงการที่  4  โครงการ
ที่  5  โครงการที่  6  โครงการที่  7  ที่เต็มโครงการ  แต่มียอด
งบประมาณเข้ามา  อาทิ  คือโครงการที่  6  งบประมาณ  245,300  
บาท  ต้ังเงินจ่ายขาด  200,700  บาท  สงสัยว่าได้เงินงบประมาณ
จากไหน  ช่องที่  3  ท่านจะจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการท่านใช้
หลักใดคํานวณ  ท่านประธานสภาที่เคารพมาดูแผ่นสุดท้ายในเอกสารที่
ส่งมาด้วย  รายงานเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปี  พ.ศ.  2557  ปี  
พ.ศ.  2556  เงินสะสมที่เหลือที่สามารถจ่ายได้  28,432,125.19  
สตางค์  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด  9  รายการ  10,319,000.06  
สตางค์  ถ้าท่านประธานดูจริงๆเศษสตางค์ผิด  เป็นข้อสังเกตการพิมพ์
งานยังไม่ละเอียด  เงินสะสมคงเหลือประมาณ  18,011,3125.13  
สตางค์  เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้เหลือ  15,000,000  เศษ  
คงเหลือเงินสะสมที่จ่ายในปี  พ.ศ.  2558   15,000,000  เศษ  ยัง
สงสัยการจ่ายขาดเงินสะสม  9  รายการ  แต่มีรายการที่คณะผู้บริหาร
เสนอมา  คือ  รายการที่  8  2,370,510  บาท  รวมอยู่ใน 9  
โครงการ  ประการสุดท้ายเงินสะสมเหลืออยู่  15,000,000  เศษ  
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แต่ถามว่าอีก  8  โครงการท่านจะขอจ่ายขาดเงินสะสมอย่างไร        
แต่ท่านมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  ไม่ทราบญัตติที่ท่านเสนอที่ประชุม
สภาเมื่อไร  เกรงว่าในอนาคตเงินของเทศบาลเงินสะสมจะเหลือน้อย  
ถ้าเกิดภาวะวิกฤติขึ้นมาในปี  พ.ศ.  2558  เงินไม่เข้าตามที่วางไว้จะ
ทําอย่างไร  เกรงว่าในการบริหารงานปี พ.ศ.  2558  ของเทศบาลจะ
ขาดดุลไปเงินสะสมที่เหลืออยู่  15,000,000  บาท  จะไม่พอใช้  
ประกอบกับมีข้อเสนอแนะว่าการที่สภาแห่งน้ีสนับสนุนคณะผู้บริหารได้
ผ่านงบประมาณปี  พ.ศ.  2557  ไปแล้วน้ัน  เมื่อสักครู่ที่กระทู้ถาม
ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่า  11  โครงการยังไม่ดําเนินการยังมีปัญหา
ไม่ได้บอก  เพียงแต่บอกว่าว่ายอดต่างๆเพียงพอแก่การใช้จ่าย          
ที่สอบถามในกระทู้ในวาระที่  3  ไม่ได้บอกว่ามีติดขัดในเร่ืองการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว  ในการบริหารงานของคณะบริหาร
ชุดน้ีท่านต้องมองเห็นถึง  ปีพ.ศ.  2557  สภาแห่งน้ีได้อนุมัติให้ท่าน
ไปดําเนินการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว  แต่ท่านนําไปบริหาร
อย่างไรไม่ทราบ  สุดท้ายจะสิ้นสุดงบประมาณแล้วท่านบอกว่าเงินไม่
เพียงพอแก่การใช้จ่ายท่านจะขอจ่ายขาดเงินสะสม  ถามว่าสภาแห่งน้ี
เห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหรือไม่  เห็นความเดือดร้อน
ประชาชนแต่คณะผู้บริหารต้องมาคํานึงว่าท่านเปิดประมูลงานท่านมี
เงินหรือไม่  ท่านจะต้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบอย่างไรในเม่ือถ้าไม่มี
เงินเข้ามาท่านจะไม่ทําสัญญาได้หรือไม่  จะมีการฟ้องร้องหรือไม่  ท่าน
มาคิดในเมื่อประมูลเสร็จแล้วต้องมีเงินในมือถึงประมูลได้  ท่านไม่มีเงิน
แล้วท่านไม่มีเงินประมูลผู้รับเหมาอาจจะฟ้องได้  ว่าประมูลเสร็จแล้ว
เงินไม่เข้า  และไม่สามารถที่จะทําสัญญาได้  เป็นความผิดพลาดของ
คณะบริหารในปี  พ.ศ.  2557  ที่ท่านได้บริหารงานแต่ว่าขาดดุลไป  
ยังดีใจที่ยังไม่ถึงวันที่  30  กันยายน  2557  ขอเวลาให้อภิปรายสัก
เล็กน้อยเพราะว่าในการอภิปรายในคร้ังน้ีเพ่ือจะจ่ายขาดเงินสะสม  
ถามว่าถ้าโครงการต่างๆวันน้ีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไม่เห็นชอบ
หรือไม่สนับสนุน  คณะผู้บริหารชุดน้ีท่านสามารถใช้จ่ายเงินบางส่วน
หรือการก่อสร้างบางส่วนมาบริหารงานได้  ทราบดีว่าฝีมือของคณะ
บริหารชุดน้ีเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าท่านมีความรู้  ความสามารถใน
การบริหารบ้านเมือง  ยกย่องท่านว่ามีการบริหารบ้านเมือง  คิดว่าถ้า
เงินก้อนน้ีในวาระที่  5.2  จ่ายขาดเงินสะสม  ไม่ผ่านท่านคงจะมี
วิธีการบริหารจัดการที่ดีได้  ไม่สามารถที่จะบอกท่านได้ว่าท่านควรจะ
ทําอย่างไร  ถ้าคณะบริหารบอกว่าเงินไม่เข้ามาจํานวน  2,300,000  
บาท  โครงการต่างๆท่ีจัดทําขึ้น  11  โครงการ  จะถอนออกมา  3  
โครงการได้หรือไม่  เพ่ือจะนําเงิน  2,300,000  บาท  ไปให้กับอีก  
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8  โครงการที่จะก่อสร้างได้  เป็นแนวคิดที่จะตัดออก  3  โครงการ  
ในเม่ือสิ้นเดือนเงินงบประมาณเข้ามาชาวบ้านไม่สามารถว่าได้เพราะ
เงินไม่เข้าไม่สามารถที่จะทําให้ได้  ยกตัวอย่าง  ปีที่แล้วได้เงินล้นมา  
30,000,000  กว่าบาท  โครงการต่างๆ  สามารถเพ่ิมได้  หมู่บ้าน   
วราภรณ์  หมู่บ้านสันสุนีย์  ได้อีก  10,000,000  บาท  คือผลงาน
ของคณะบริหารไม่มีเงินงบประมาณที่จะเข้าในปี  พ.ศ.  2556       
แต่ท่านสามารถมีเงินล้นสามารถทําโครงการดังกล่าวได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  วียงวะลัย 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  พยายามพิจารณาและจับประเด็นของท่านผู้อภิปรายเมื่อ
สักครู่  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ซึ่งพยายามฟังแต่
ว่ายังจับประเด็นไม่ได้อยากให้ท่านประธานกําชับในการอภิปรายและ
สรุปรวบรัดตกลงจะให้หรือไม่ให้เพ่ือเป็นการพิจารณาของสมาชิกสภา
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็งให้กระชับลงประเด็นว่าจะเห็นชอบหรือไม่  ให้สิทธิใน
การอภิปรายได้เต็มที่แต่ว่าให้อยู่ในประเด็น  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเวลา  1  นาที  เพราะว่าแบบโครงการของปี  2556     
ที่เงินล้นเข้ามาเทศบาลได้ประโยชน์มากมาย  เหลือเวลาอีกคร่ึงเดือน  
คสช.อาจจะโอนเงินเข้ามาอีก  30,000,000  บาท  มีโอกาส  
โครงการ  11  โครงการตัดออก  3  โครงการจะได้หรือไม่เพ่ือนําเงิน
ส่วนน้ันมา  เพ่ือที่จะได้ไม่ไปจ่ายขาดเงินสะสม  การอภิปรายมีทั้งเสนอ
แนวคิดมีทั้งข้อสอบถาม  ไม่ใช่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลในสภาแห่งน้ีมี
เวทีที่จะพูดได้  คือ  การประชุมสภาเท่าน้ัน  หลังจากที่ประชุมเสร็จ
แล้วไม่สามารถที่จะไปพูดนอกประชุมได้เรื่องที่ได้กล่าวถึง  ขอเวลา
สมาชิกทุกท่านที่เสียเวลา  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท ์
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในญัตติขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสมดีใจกับทางผู้บริหารที่เห็น
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในคร้ังน้ีที่จะไปจัดสรรเงินไปกับ
โครงการสาธารณูปโภค  ถนน  ยกร่องนํ้า  แต่มีข้อทักท้วงจาก
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งบประมาณเพ่ิมเติมฉบับที่  1  ฉบับที่  2  ได้อภิปรายกับสมาชิกหลาย
ท่านทําไมต้องทําตามโครงการที่ท่านได้เสนอมา  มีหลายโครงการที่ไม่
เร่งด่วน  จําได้ว่าท่านนายกเทศมนตรีได้พูดในสภาว่าฝ่ายไหน  กอง
ไหน  สมาชิกท่านใดต้องการอะไรบอกมาจัดไปจําได้  มีหลายโครงการ
มากท่ีไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนส่วนใหญ่  90  เปอร์เซ็นต์  อภิปรายว่า
ทําไมถึงไม่ใช้งบบางส่วนมาบรรเทาส่ิงที่ชาวบ้านเดือดร้อน  อาทิ  
โครงการสร้างร้ัวพุทธมณฑล  มาทําถนนได้  10  สาย  ถ้าท่านฟังเรา
ต้ังแต่ปี  2556  ปี  2557  คงไม่ต้องมาขอจ่ายเงินขาดสะสม  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาค 
นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  ดิฉันนางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5.2  ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือไป
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนของเรา  ในส่วนตัว        
ขอสนับสนุนเพราะว่าโครงการทั้ง  11  โครงการ  ได้ลงพ้ืนที่ไปดูพ่ี
น้องประชาชนมีความเดือดร้อนที่สุด  ยกตัวอย่างเช่น  ชุมชนหาด
ลําดวนเม่ือเกิดฝนตกนํ้าจะท่วมถึงเข่าทําให้การสัญจรไปมาลําบาก       
ทุ่งศรีเมืองกลางที่อยู่ใกล้ตัวดิฉันไม่มีรางระบายนํ้าเวลานํ้าเสียไหล
ออกมาส่ งกลิ่น เหม็นเป็นที่ รบกวนและเป็นมลพิษทางอากาศ
เพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนโพธ์ิไทร  ซึ่งถนน
สัญจรไปมาขรุขระมากเกรงว่าจะเกิดอันตรายในช่วงหน้าฝนและอยู่ริม
คลอง  ล้วนแล้วทั้ง  11  โครงการ  เมื่อพ่ีน้องประชาชนได้ร้องขอ  ซึ่ง
เทศบาลสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้  ดิฉันเองเป็นคนหน่ึงไม่มี
ความสบายใจถ้าไม่ได้ช่วยพ่ีน้องประชาชน  เมื่อมาเป็นปากเป็นเสียง
แทนพ่ีน้องประชาชน  เห็นชอบและสนับสนุนที่จะให้จ่ายขาดเงิน   
สะสมได้  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ญัตติขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบการก่อสร้าง
ถนนคสล.ในครั้งน้ี  มีเหตุผลเพราะว่าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน  แต่ใน
มุมมองกลับมองในอีกภาพหนึ่งคําว่าเดือดร้อนใช่ว่าจะเพ่ิงมาเดือดร้อน
ตอนน้ี  พ่ีน้องประชาชนทั้ง  11  โครงการเดือดร้อนมานานแล้วและมี
การร้องขอมาตลอดแต่โครงการปี  2557  ทั้ง  43  โครงการ  ได้รับ
การหยิบขึ้นมาทําไปแล้ว  33  โครงการ  สรุปแล้ว  11  โครงการเป็น
โครงการสุดท้ายที่เพ่ิงดีรับการเหลียวแลที่เพ่ิงจะหยิบขึ้นมาทําหลังจาก
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ที่ทําให้ชุมชนอ่ืนทั้งหมดแล้ว  ยังดีที่มีโอกาสหยิบขึ้นมาทําแต่ใน
ขณะเดียวกันโครงการ  43  โครงการ  ที่ดําเนินการไปแล้ว  33  
โครงการ  บางโครงการไม่ได้เดือดร้อนเท่า  11  โครงการ  แต่ได้รับ
ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  เพราะฉะน้ันใคร่อยากถามท่านประธานว่า
การท่ีท่านหยิบโครงการขึ้นมาแต่ละโครงการใช้คําว่าพ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนน้ัน  เอาความเดือดร้อนจริงหรือเอาตัวไหนเป็นตัวช้ีวัด  
ยกตัวอย่างเช่น  ถนนจากดอนกลอยเช่ือมแก่งดอนกลางความกว้าง
ประมาณ  6  เมตร  เมื่อวานน้ีทั้งวันไปน่ังรถที่ขับผ่านคนเดินผ่านได้
ประมาณ  15  คน  ไม่มีใครสัญจรถามว่ามีประชาชนใช้หรือไม่ตอบว่า
มีถามว่าเดือดร้อนหรือไม่ตอบว่าไม่  แต่ท่านได้ดําเนินการไปเรียบร้อย
แล้ว  ในลักษณะเดียวกันขออนุญาตเอ่ยนามท่านจําลอง  ภูเต้านาค  
ท่านอภิปรายว่าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนนํ้าท่วมท่านเป็นตัวแทนพ่ี
น้องประชาชนท่านนําเรื่องเข้ามาในที่ประชุมสภาน้ีคือหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล  ในกรณีน้ีและกรณีที่ได้อภิปรายไปว่าตัวไหนคือ
ตัวที่เดือดร้อนมากกว่ากัน  ในอีกมุมมองหนึ่งเงินสะสมค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลใช้จ่ายเดือนหน่ึงประมาณ  10,000,000  ล้านบาท  ในกรณี
ที่เงินไม่เข้าหรือต้องใช้เงินเข้ามาใช้จ่ายในการใช้จ่ายเป็นเงินประจําของ
เทศบาลไม่เพียงพอในอนาคต  เมื่อผู้บริหารชุดน้ีหมดวาระไปแล้ว
ปัญหา เหล่ า น้ี เ กิ ดขึ้ นท่ า นปลั ด เทศบาล ในฐ านะรั กษากา ร
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุท่านจะใช้เงินตัวไหนมาบริหารจัดการ  
ถ้าเงินสะสมของเทศบาลไม่เพียงพอ  อยากฝากท่านประธานให้
คํานึงถึงว่าการจะนําเงินสะสมมาใช้น้ันให้พิจารณาให้รอบคอบ  ถ้าจะ
อ้างความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนมาต้ังนานแล้ว  เพ่ิง
สร้างหรือสร้างมานานแล้วแต่จะว่าไปเหลือเลือก  11   โครงการ  33  
โครงการไปนานแล้ว  แต่  11  โครงการเพ่ิงจะนําขึ้นมาทําเพ่ิงจะหมด
วาระ  อยากถามว่าทําไมไม่เอาความเดือดร้อนจริงๆ  ยกตัวอย่างเช่น  
ขออนุญาตเอ่ยนามซอยที่ท่านปลัดสร้างบ้านใหม่ถนนขรุขระน้ําท่วม
ร้องขอมาตลอดแต่สุดท้ายไม่มีในโครงการ  ไม่ได้บรรจุเข้าในแผนใน
ลักษณะอย่างน้ีพ่ีน้องประชาชนเกือบ  200  กว่าชีวิต  ไม่ได้รับการ 
เหลียวแล  สิ่งน้ีที่มองเห็นว่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็น
หลักที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้พิจารณาคําว่า
ความเดือดร้อนลองลงไปสัมผัสจริงหรือไม่  และสิ่งที่ว่าเดือดร้อนแล้ว
สร้างไปแล้วมีการเดือดร้อนจริงหรือไม่  เอาความถูกต้องและ           
พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์มาเป็นหลัก  การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งน้ีมี 
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 ความเห็นอกเห็นใจพ่ีน้องประชาชนทั้ง  11  โครงการน้ีหรือไม่เห็นใจ
มากแต่ส่วนการท่ีจะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่เป็นเหตุผลแต่ละบุคคล
ในสภาแห่งน้ีพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้บริหารนําเข้ามามีความเหมาะสมหรือไม่  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสว 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ            

ทุกท่าน  กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เท่าที่ได้รับฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาประเด็น
คล้ายๆกัน  ขอเพ่ิมเติมสักเล็กน้อยผ่านท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร  ในโครงการทั้ง  43  โครงการ  หมายความว่าทั้ง  32       
โครงการ  ได้ดําเนินการไปแล้วหรือไม่  คําถามที่สอง  โครงการทั้ง  11  
โครงการท่ีเข้าสภาในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ี  เท่าที่ได้ดูและ
รับฟังท่านนายกเทศมนตรีท่านได้อธิบายประกอบญัตติ  เมื่อรับฟังแล้ว
เหมือนตอนน้ียังไม่มีเงิน  จํานวน  2,800,000  บาท  จะมีเพราะว่า
หักมาจากที่มีคนประมูลราคา  เมื่อมีผู้รับจ้างจะสามารถนําเงินส่วนน้ีได้
เป็นเงิน  2,300,000  บาท  เพราะฉะนั้นตอนน้ีเทศบาลไม่รู้ว่าจะ
เข้าใจถูกหรือไม่  อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
ว่าแสดงว่าตอนน้ีเทศบาลยังไม่มีเงินสําหรับ  11  โครงการ  จากที่ท่าน
สมาชิกสภา  ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
ท่านได้อภิปรายไปในส่วนของการที่จะเรียงลําดับก่อนหลังในการใช้
งบประมาณ  ความจําเป็นเร่งด่วน  ความสําคัญต่างๆ  ตรงน้ีเป็นเรื่อง
ของคณะผู้บริหารที่ท่านจะเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์  สิ่งไหนที่มี
ความจําเป็นมากน้อยกระทําก่อนหลัง  เราทําหน้าที่ในการสื่อสารผ่าน
สภาแห่งน้ีว่าความสําคัญเร่งด่วนเป็นอย่างไร  อีกประเด็นหน่ึงที่อยาก
กราบเรียนคืองบประมาณทั้ง  43  โครงการ  วันน้ีพ่ีน้องทางชุมชน
โพธ์ิไทรเข้ามาร่วมรับฟัง  อยากจะทราบโครงการไม่ใช่เฉพาะชุมชนโพธ์ิ
ไทรมีหลายโครงการ  และเรียนว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ผ่าน  ตราเทศ
บัญญัติ  ได้สนับสนุนผู้บริหารได้ตราเป็นเทศบัญญัติไปแล้ว  ผ่านสภา
เรียบร้อยแล้วและบังคับใช้แล้ว  เพียงแต่ตอนน้ีเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหาร
มีปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการทางงบประมาณเท่าน้ัน  สมาชิกสภา
สนับสนุนมาตลอดในการจัดทําโครงการที่เสนอมาทั้ง  11  โครงการ  
จริงๆสนับสนุนเป็นเทศบัญญัติแล้ว  สมมุติว่าโครงการท่ีจําเป็นและได้ดู
โครงการท่ีมีราคามากท่ีสุด  คือ  โครงการท่ี  2  2,487,000   บาท  
โครงการก่อสร้างคสล.ข้างสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ  หากท่าน
ประหยัดงบประมาณในการหาผู้รับจ้าง  ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์      
ได้อธิบายบอกว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่  จะทําได้สมบูรณ์แบบตามที่
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ทางเทศบาลกําหนดไว้หรือไม่  แต่เมื่อถ้าจะประหยัดงบประมาณท่าน
ลองพิจารณาดูว่าโครงการไหนท่ีเป็นโครงการที่จะต้องใช้เงินมาก      
แล้วนํามาใช้ในโครงการอ่ืนก่อน  มาใช้กับโครงการที่ใช้งบประมาณไม่
มากและพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน  จําเป็นเร่งด่วนที่ใช้ในงบประมาณ
ปี  2557  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารในการแสดงความ
คิดเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอํานาจหน้าที่ของทางคณะ
ผู้บริหาร  แต่สมาชิกสภาเทศบาลขอทําหน้าที่ในการท่ีจะตรวจสอบที่
จะร่วมในการพิจารณาสิ่งที่เสนอต่อสภา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ            

ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทํา
โครงการท่ียังคงเหลืออยู่ทั้ง  11  โครงการ  และมีท่านสมาชิกสภา
เทศบาลหลายท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลายแนวทาง
ล้วนแล้วแต่มีเหตุผล  แต่มองว่าและหนักใจกับทางผู้บริหาร  จาก
ข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน  เช่น  ถ้าไม่จ่ายขาดเงิน
สะสมหรือไม่ขอกู้จะทําอย่างไรกับโครงการ  หรือท่านสมาชิกบางท่าน
น่าจะตัดออกบางโครงการ  ถามว่าจะตัดโครงการไหนท่ีไม่จําเป็นทั้ง  
11  โครงการ  ผมว่าจําเป็นทุกโครงการถ้าจะถามว่าทุกโครงการมี
ความจําเป็นอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นความจําเป็นน้ันเป็นสําคัญ  การ
เรียงลําดับขออนุญาตเอ่ยนามท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  ท่านบอกว่า
โครงการไหนมีความเร่งด่วนคิดเหมือนกันกับท่านในการนําโครงการแต่
ละโครงการมาทํา  และในการเรียงลําดับการจัดทําโครงการมีการจัด
เรียงลําดับโครงการอย่างไร  ทุกโครงการมีความจําเป็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า
คนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระผมอยู่ชุมชนดงปอ  ถนนหน้าบ้านไม่
มีปัญหาไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าชุมชนอ่ืนได้รับความเดือดร้อน    
ทุกวันมองว่าน้ีคือสิ่งที่จําเป็น  ขอบคุณครับ                           

นายโฆษิต  ธีรกุลประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอตอบคําถาม
ท่านอาคม  สําราญเนตร  ฟังจาก  2 , 3  ท่าน  อยากทราบว่า
เรียงลําดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทําไปท้ัง  40  กว่าโครงการอย่างไร  
เรียนว่าเราทําแผนชุมชนตามความต้องการของชุมชนเสนอเข้ามา     
เมื่อเสนอเข้ามาได้นํามาบรรจุในเทศบัญญัติและนํามาผ่านสภา  การที่มี
โครงการโครงสร้าง พ้ืนฐานผ่านสภาทุกโครงการถือว่าจํา เ ป็น           



- 21 - 
 

ทุกโครงการและทําให้ได้ทุกโครงการเท่ากันหมด  เมื่อนําเสนอโครงการ
ลงไปยังสํานักการคลัง  ไม่ได้ออกจากห้องนายกเทศมนตรี  ออกจาก
สํานักการช่าง  และสํานักการช่างจะสํารวจและออกแบบอีกครั้งว่า
งบประมาณที่เขียนเอาไว้กับโครงการที่นําเสนอมาแล้วได้รับอนุญาตได้
ไปรุกที่สาธารณะ  ได้ไปรุกที่เอกชน  ได้ไปรุกที่ของกรมชลประทาน  
ต้องไปสํารวจก่อน  เรื่องไหนที่ง่ายชัดเจนจะเร็ว  และเร่ืองไหนที่ติดขัด
ว่าอยู่ในเขตชลประทาน  อยู่ในเขตของเอกชนจะต้องลงไปเจรจา       
ช้าหน่อย  น้ีคือลําดับว่าความลําบากในการทําของสํานักการช่าง  
สํานักการช่างทําเสร็จแล้วส่งลงไปสํานักการคลังจะลงเป็นชุดๆที่ทํา
เสร็จ  ทางสํานักการคลังจะมาทําการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  
บางโครงการมีผู้รับจ้างมาประมูลคนเดียว  เมื่อมีผู้รับจ้างมาประมูลคน
เดียวทางสํานักการคลังปล่อยไปไม่ได้ตามระเบียบพัสดุว่าจะต้องยกเลิก
และประกาศใหม่  เมื่อประกาศใหม่ต้องดูราคาอีกครั้ง  ราคาที่กําหนด
ไว้ในเทศบัญญัติต้องประเมินราคากลางจากสํานักงานพาณิชย์  
ประเมินครั้งหน่ึงทําได้แค่  1  ครั้ง  ทําได้แค่  3  เดือน  ถ้าจะซื้อจัด
จ้างนับจากวันที่ประเมินราคาไม่ทัน  3  เดือน  ต้องนํามาประเมินใหม่
เพราะราคาเปลี่ยนไปเร่ือยๆ  เมื่อไม่มีคนมาจัดซื้อจัดจ้างหรือมีคนมา
ประมูลราคาเพียง  1  ราย  ต้องส่งกลับคืนมาที่สํานักการช่างเพ่ือที่ทํา
ราคาใหม่และนําลงมาที่สํานักการคลัง  ตรวจสอบอย่างน้ีทําไมบาง
โครงการถึงเร็ว  บางโครงการถึงช้า  แต่ก่อนไม่ได้มีปัญหาเพราะว่า
โครงการไม่มาก  และปัจจุบันน้ีจัดโครงการให้พ่ีน้องประชาชนจํานวน
มาก  20,000,000  กว่าล้านบาท  ตามความต้องการของประชาชน  
ไม่มีถนนเส้นไหนผ่านหน้าบ้านนายกฯสักคน  ไม่มีสิ่งไหนที่ได้ประโยชน์  
มีแต่ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเสนอข้ึนมาผ่านท่านประธาน
ชุมชนเข้ามา  และบรรจุในเทศบัญญัติและผ่านเทศบัญญัติลงไป  น้ีคือ
ลําดับขั้นตอนของการเรียงว่าทําไมถึงช้าทําไมถึงไม่ช้า  ตอนน้ีถามว่า
จัดซื้อจัดจ้างหมดหรือยัง  ยังมี  3  โครงการท่ีประกาศและไม่มี
ผู้รับเหมามาประมูล  น้ีคือวิธีเรียงลําดับความสําคัญ  ซึ่งต้องมีวิธีการ
ทางพัสดุต่อไป  ตอบท่านอาคม  และนําเรียนว่าทําไมถึงนํามาจ่ายขาด  
เพราะว่า  1.  สมัยประชุมเกรงว่าจะปิดก่อนและปิดก่อนสิ้น
ปีงบประมาณจะทําไม่ทัน   แต่ในช่วงที่ เหลืออ ยู่ถ้ าหากมี เ งิน
งบประมาณเข้ามาเกินที่ประมาณการเอาไว้  สามารถที่จะนํามาใช้จ่าย  
ชดเชย  2,300,000  บาท  ได้จะไปจ่ายขาดทําไม  ไปจ่ายขาดให้  
สตง.  ต้ังข้อสังเกตหรืออย่างไร  เป็นการป้องกันถ้าหากว่าเงินตํ่ากว่า
เป้าประมาณการซึ่งนําเรียนเอาไว้ว่าคาดว่าจะมาตํ่ากว่าเป้า  จึงทําเรื่อง
ขอจ่ายขาดเอาไว้  แต่ถ้าไม่ขอจ่ายขาดเอาไว้บางทีเสียดายที่ผู้รับเหมา
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มาฟันงานราคาลดลง  และไม่มีการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพราะเงินไม่
เข้า  และโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้  และไม่สามารถลงนาม
เซ็นสัญญาลงนามกับผู้รับจ้างได้กันเงินไม่ได้โครงการจะตกไป  ถามว่า
ปี  2558  นําโครงการไปใส่ให้หรือไม่  มาได้ใส่เมื่อปี  2558  ไม่ได้
ต้องทํา  ปี  2559  ทําเสร็จประมาณปี  2560  น้ีคือความจําเป็นว่า
มาขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือที่จะบันทึกตกลงทําสัญญา  ตอนน้ีฟันงาน
กันถ้าเกิดยกเลิกไปมาเปิดประมูลใหม่อาจจะได้ราคาใหม่ที่ท่านสมาชิก
ทั้งหลายเป็นห่วงว่างานจะไม่มีคุณภาพ  อยู่ที่ช่างควบคุมงาน  เป็น
คณะกรรมการควบคุม   คณะกรรมการตรวจรับงาน   ซึ่ ง เ ป็น
ผู้รับผิดชอบถ้าทํางานตํ่ากว่าคุณภาพ  ตํ่ากว่ามาตรฐาน  ท่านก็เห็น
วิศวกรติดคุกกันมากมาย  อาคารถล่ม  วิศวกรที่ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกร  มาเป็นกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ข้าราชการท้ังน้ัน  
พนักงานของเทศบาลท้ังน้ัน  อยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปตรวจรับงานที่ไม่มี
คุณภาพ  เรื่องอย่างน้ีปิดกันไม่ได้แต่เรื่องที่เขามาฟันงานเป็นเรื่องที่เรา
ควบคุมกันไม่ได้  เมื่อราคาตํ่าเสียดายถ้าอย่างน้ันมาสรุปขอทําเรื่องจ่าย
ขาดต่อสภา  ปลายปีถ้าหากมีเงินเข้ามาเกินจํานวนดังกล่าว  ไม่ต้องไป
จ่าย  ข้อสําคัญเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุกําลังได้รับการประเมินรางวัล   
ธรรมาภิบาล  ถ้าได้ที่หน่ึง  รางวัล  9,000,000  ล้านบาท  รางวัลที่
สอง  7,000,000  ล้านบาท  รางวัลที่สาม  5,000,000  ล้านบาท  
รางวัลชมเชยรางวัลละ  2,500,000  บาท  มีเทศบาลที่เข้ารอบเพียง  
11  เทศบาล  จากเทศบาลท่ัวประเทศ  174  เทศบาล  เราเป็น  1  
ในเทศบาลที่เข้ารอบและมีสิทธ์ิที่จะลุ้น  1  ใน  7  รางวัล ถ้าได้รางวัล
สุดท้ายรางวัลชมเชย  2,500,000  บาท  ไม่จ่ายขาดแน่นอน  จะไป
จ่ายขาดทําไมมีเงินเข้ามาแล้ว  และต้องใช้ให้ทัน  ตอบรวมๆกัน
เพราะว่าบางท่านพูดมาจับประเด็นไม่ได้  ของท่านอาคมเรียงลําดับ
ก่อนหลังทําอย่างไรทําไมถึงโครงการก่อนโครงการหลัง  บางโครงการ
ไปสํารวจเจ้าของที่ไม่อนุญาตต้องไปเจรจา  ตอนน้ีไม่มีปัญหาเรื่องน้ัน
นําลงมาจัดซื้อจัดจ้างได้หมดมีหนังสือยินยอมทั้งหมด  ท่านต่อชาติ  
ประเด็นยกเลิกบางโครงการได้หรือไม่อย่างที่ท่านอาคมพูดจะยกเลิก
โครงการไหน  ในเมื่อเราเห็นว่าสําคัญหมด  เราอยากจะทําทุกโครงการ  
ท่านบอกว่าโครงการสนามกีฬาถ้ายกเลิกโครงการเดียวไม่ต้องมาจ่าย
ขาด  ถนนเส้นน้ันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯท่านจะทําเป็นศูนย์ราชการ
เป็นสํานักงานปปช.  สํานักงานสตง. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์  
สํานักงานเก่ียวกับเรื่องยางพารา  ซึ่งเปิดเมื่อเร็วๆน้ี  ถนนเส้นน้ีกว้าง  
8  เมตร  เป็นที่ดินของราชพัสดุยาวไปถึงศูนย์สูบนํ้าและออกทะลุ
สนามกีฬา  ซึ่งสตง.ได้เงินในปี  2558  งบประมาณมา  แต่ใส่ตอนน้ี
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ไม่ได้มีสภาพเป็นถนนเลยไม่จําเป็นหรืออย่างไร  ถ้าท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าใจว่าท่านให้ความเห็นชอบกับงบประมาณปี  2557  แล้ว  
ถือว่าสําคัญทุกโครงการ  และหยิบมาทําตามความสามารถที่เราทําได้  
ยกเลิกบางโครงการได้หรือไม่ตอบว่าจะยกเลิกโครงการไหน          
ท่านกมลพันธ์ุ  เดือดร้อนเร่งด่วนก่อนหลัง  เหลือเลือกผู้รับเหมา  
ผู้รับเหมาทุกคนอยากได้ตัวไหนจะประมูลเอาไม่เอา  ตอนน้ีเหลือ  3  
โครงการท่านบอกพรรคพวกมาประมูลหน่อย  ระยะเวลาไม่รู้จะ
เพียงพอหรือไม่แล้วแต่ระเบียบพัสดุ  ประเด็นเดียวกันที่พูดมาทั้งหมด  
ท่านธนัทคืองบประมาณที่ทําในปี  2557  ทําในเดือนสิงหาคม  แต่
เงินล้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน  รั้วแก่งดอนกลางเป็นเงินล้นของ
ปี  2556  และมาทําเป็นเทศบัญญัติเพ่ิมเติมหลังจากที่ทําเทศบัญญัติ
ปี  2557  เรียบร้อยแล้ว  ท่านพูดทํานองว่าโครงการที่เดือดร้อนในปี  
2557  ทําไมไม่นําเงินเพ่ิมเติมที่จัดเตรียมมาทําก่อน  ทําไม่ได้
เพราะว่าจะซ้ําซ้อน  ปี  2557  พิจารณาผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว  
และมีเงินล้นมาทํางบเพ่ิมเติม  จะไปหยิบโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลปี  2557  นํามาทําในปี  2556  เพ่ิมเติม  
ไม่ได้ต้องเดินไปที่โครงการใหม่มีโครงการอะไรบ้างที่อยากจะทํา  ให้
เกียรติท่านว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน  เห็นความลําบากของพ่ีน้อง
ประชาชนท่านเสนอเข้ามาว่าตอนน้ีมีเงินเพ่ิมเติมพอที่จะจัดให้  ครั้งที่
แล้วจะขอจ่ายเงินสะสมหรือขอเงินกู้เพ่ือที่จะนํามาทําโครงการท่อ
ระบายนํ้า  ถนนสันสุนีย์และวราภรณ์  แต่มาน่ังพิจารณาไม่ขอจ่ายขาด
เงินสะสมและขอกู้เพราะไม่อยากเป็นหน้ี  จึงถอนญัตติออกไปและเม่ือ
มีเงินล้นเข้ามาจึงนําโครงการเข้ามาในตอนน้ันบรรจุในเทศบัญญัติไม่ได้
เพราะว่า  2  โครงการน้ี  10,000,000  กว่าล้านบาท  ถ้าหากว่าให้
พ่ีน้องประชาชน  ประธานชุมชนที่เสนอเข้ามาอาจจะได้หลายชุมชน
กว่า  2  หมู่บ้าน  จึงชะลอเอา  โชคดีประเทศไทยช่วงน้ันมีรายได้มาก
จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเกินประมาณการเอาไว้  ปี  2556  มี
เ งินงบประมาณรับจริ ง   302,000,000  ล้านบาท   แต่ ต้ั ง
งบประมาณปี  2557  293,000,000  ล้านบาท  ตํ่ากว่าปี  2556  
แต่พอมาปี  2557  เกิดวิกฤติที่ทราบกันทําให้เงินจ่ายขาดน้อยลง  ไม่
แน่นอนว่าอาจจะมีเงินเข้ามาถ้ามาสรุปแล้วอยากจะให้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนได้ทําทั้งหมดต้องขออนุญาตจ่ายขาดน้ีคือ
คําตอบของท่านธนัท  เราทํารั้วหลังจากที่เทศบัญญัติปี  2557  ผ่าน
แล้ว  สําหรับท่านบุญเส็งจับประเด็นแทบจะไม่ได้เลย  ฟันงานด้อย
คุณภาพอยู่ที่ผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาท่านเคยเป็นผู้รับเหมามาคงจะรู้ว่า
ผู้บริหารไม่ได้ไปเก่ียว  ช่องราคาทําตามคําแนะนําของสตง.บอกว่านํา
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เ งินที่ เหลือจากจัดซื้อจัดจ้างมากระจายให้กับทุกโครงการให้มี
เปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรแต่เหลือเท่าไรค่อยขอจ่ายขาดเป็นวิธีการที่ทํา
แล้วจะไม่ถูกต้ังข้อสังเกตจากสตง.  เพราะฉะน้ันที่ท่านเข้าใจว่าอันดับ
แรกราคาค่าก่อสร้าง  โครงการที่ทางเทศบาลคํานวณและผ่านสภา  แต่
พอจัดซื้อจัดจ้างจริงช่องแรกฟันราคากันมาเป็นไปตามน้ัน  ช่องที่สอง  
คือสัดส่วนของทางเทศบาลทําตามที่สตง.แนะนํา  ช่องที่สามเงินเหลือที่
จะไปจ่ายขาด  เห็นว่าท่านเข้าใจรู้เท่าที่พูดมา  แน่นอนว่าใครจะ
ประมูลเต็ม  ใครจะฟันงาน  ถ้าท่านเข้าไปยุ่งเก่ียวได้ถือว่าท่านเก่งเรา
ไมก่ล้า  คือควบคุมไม่ได้จะเต็มหรือไม่เต็ม  แต่มีเงินเหลือเฉพาะปีน้ีเงิน
งบประมาณ  28,000,000  ล้านบาท  เหลือเงินที่ฟันงานเกือบ  
4,000,000  ล้านบาท  เกือบ  10  เปอร์เซ็นต์  ปี  2556  แค่ 4 – 
5 เปอร์เซ็นต์  กระดาษก่อนสองแผ่นสุดท้ายเรียนว่าเป็นเอกสารท่ี
สํานักการคลังเสนอเข้ามาแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องยอดเงินสะสมเมื่อจะ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมต้องแจ้งเงินสะสมให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ  ถ้า
ท่านสังเกตให้ดีท่านดูหน้าก่อนน้ีเป็นตารางเป็นแบบฟอร์มที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้ทําเพราะฉันเป็นตัวพิมพ์  จะมี
ตัวหนังสือเขียน  2  ช่อง  คือ  2,370,510  บาท  เป็นยอดขอจ่าย
ขาดจะเห็นเป็นตัวเขียนไม่ใช่ตัวพิมพ์  ยอด  15,000,000  ล้านบาท  
หมายความว่าถ้าหากจ่ายขาดเงินสะสม  ถ้าสภาแห่งน้ีอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสมจํานวน 2,370,510  บาท  จะเหลือเ งินสะสม  
15,800,000  บาท  เป็นตัวเขียน  ปกติปีหน่ึงทําครั้งเดียวกับ
เก่ียวกับการสรุปใบจ่ายขาดเงินสะสม  และแผ่นสุดท้ายอธิบายว่ายอด  
29,000,000  ล้านบาท  ทั้งหมด  ของปี  2556  จริงแล้วมีเงิน
สะสม  29,000,000  ล้านบาท  แต่ต้องจ่ายเงินสมทบ  10  
เปอร์เซ็นต์  ประมาณ  1,000,000  ล้านบาท  จะเหลือประมาณ  
28,000,000  ล้านบาท  ข้อ 1 ถึง  ข้อ  9  ยกเว้น  ข้อ  8  เป็น
การจ่ายขาดที่เงินจ่ายขาดไปแล้ว  ไม่ได้มาขอสภาเพราะเป็นค่าจ้าง
ค่าตอบแทน  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมว่าถ้าหากขึ้นเงินเดือน
ในระหว่างปีที่เราต้ังเงินเดือนไว้ไม่เพียงพอให้ไปจ่ายขาดเงินสะสมได้  
ใส่ข้อมูลให้ดูทั้งหมด  ถ้าหากสภาอนุมัติให้จ่ายขาด  2,300,000  
บาท  จะเหลือเงิน  18,000,000  ล้านบาท  2,200,000  บาท  ที่
เป็นเงินยืมเงินสะสม  เงินยืมไปจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกันยายน  
ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่  8  บังเอิญว่าเงินตัวน้ีปกติกรมจะให้ใน
งบอุดหนุน  แต่เดือนกันยายนยังไม่มา  เมื่อยังไม่มาผู้สูงอายุเราจึงนํา
เงินสะสมมาจ่ายให้ผู้สูงอายุก่อนแล้วรอให้ทางกรมจ่ายคืนเพราะฉะน้ัน
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เงินยืมเงินสะสม  2,200,000  บาท  ได้คืนเด๋ียวเงินก็เข้ามา  จะมี
ยอด  18,000,000  ล้านบาท  จ่ายขาดแล้วเหลือ  18,000,000  
ล้านบาท  แต่ตอนที่มาเป็นนายกเทศมนตรีปี  2554  เข้ามาแล้วมา
เช็คยอดเงินสะสมเหลือยอดเงินสะสม  6,000,000  ล้านบาท  ใช้ได้
แค่  3,000,000  ล้านบาท  อีก  3,000,000  ล้านบาทใช้ไม่ได้  
เ พ ร า ะนํ า ไ ปจ่ า ยอ ย่ า ง อ่ื น   แ ต่ ตอนนี้ เ ท ศบาลมี เ งิ น ส ะสม  
18,000,000  ล้านบาท  ถ้าหากว่าอนุมัติแต่ถ้าไม่นับว่าอนุมัติ  
เทศบาลมีเงินสะสม  20,000,000  ล้านบาท  คงจะไม่ไปกระทบกับ
ยอดเงินสะสมท่ีมีอยู่  และในปี  2558  ได้ยินว่าคสช.จะขึ้นเงินเดือน
ให้กับพนักงานอีก  5  เปอร์เซ็นต์  แล้วเราต้ังงบประมาณเอาไว้ไม่ได้
เผื่อ  5  เปอร์เซ็นต์  และ  5  เปอร์เซ็นต์ที่คสช.เพ่ิมมาจากไหน  
นํามาจากยอดเงินสะสม  ท่านจะเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
คุณหมอวิชชุตา  จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเงินประจําตําแหน่งของ
ท่านวรวิทย์  เมื่อท่านผอ.วรวิทย์ได้เป็นผอ.ท่านได้เงินประจําตําแหน่ง
ต้องไปนําเงินสะสมมาจ่ายขาดตกเบิกเพ่ิมคุณวุฒิมีระเบียบมาว่าใครมี
คุณวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  มีเงินเพ่ิมคุณวุฒิต้องไปนําเงินสะสมมา
จ่าย  จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคุณหมอบุษรินทร์  จ่ายขาดเป็น
บําเหน็จนายแกล้วกล้า  นายแกล้วกล้ามาลาออกไป  ไม่ได้เตรียมเงิน
บําเหน็จไว้ให้นายแกล้วกล้า  ไม่ต้องขออนุมัติท่านเพราะระเบียบให้
จ่ายขาดได้เราเตรียมไว้ยอด  10,000,000  กว่าล้านบาท  ปีน้ีถ้ามี
เงินเข้ามาจริงอาจจะมีเงินเหลือ  ที่ตอบกระทู้ท่านไม่ได้เพราะว่าปีหน่ึง
ทําครั้งเดียวเก่ียวกับเรื่องเงินสะสมท่านเขียนกระทู้มาว่ายอดเงินสะสม
ของ  30  กันยายน  2558  เท่าไร  ทําให้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึง 30  
กันยายน  2558  ทําไมถึงมีบางโครงการเต็มราคา  เอาอะไรมาต้ัง  
ต้ังมาจากไหนต้ังตามสัดส่วนแล้วนําเงินที่ เหลือจ่ายมากระจาย        
เศษสตางค์ผิดไม่แปลกเพราะไม่ใช่เอกสารท่ีเป็นตัวจริงยังไม่ได้ทํา  แต่
เป็นเหมือนงบทดลอง  ถ้าเป็นภาษาบัญชีเรียกว่างบทดลอง  ผิดพลาด
เล็กน้อยยังไม่จริงเพราะว่าต้องออกตอนหลังจาก  30  กันยายน  
2557  เป็นตัวจริง  น้ีคือเขียนให้ดูไม่ทํา  3 – 4  โครงการให้รอเงิน
ก่อนตอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ทําไม่ได้  ตามท่ีรวบรวมประเด็นที่เขียนมา
มีเพียงเท่าน้ี  ถ้าคิดว่ายังขาดบกพร่องอะไรเชิญท่านถามเป็นประเด็น  
เป็นข้อๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในภาพรวมพอเข้าใจในการตอบของท่านผู้บริหาร  แต่สงสัย
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ในคําถามที่ว่าในการนําโครงการต่างๆข้ึนมาทําน้ัน  สมาชิกหลายท่าน
ได้ถามท่านนําโครงการน้ันขึ้นมาทําได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนเป็นหลักหรือไม่  ท่านผู้บริหารได้ตอบในลักษณะที่ว่า
โครงการท่ีตราในเทศบัญญัติเรียบร้อยในแต่ละปีได้มอบหมายให้ทาง
สํานักการช่างลงไปตรวจสอบว่าโครงการไหนท่ีสามารถนํามาทําได้เลย  
โครงการไหนทําได้ง่ายทําก่อน  โครงการไหนไม่มีปัญหาทําก่อน  
สําหรับผู้บริหารไม่ได้ดูแลในส่วนน้ีเพราะว่าผ่านเทศบัญญัติให้สํานัก
การช่างลงไปจัดทําถูกต้อง  น้ีคือประเด็นที่บอกว่าถ้าผู้บริหารจะลงไปดู
ด้วยในถนนเส้นน้ันๆ  โครงการน้ันๆ  เดือดร้อนมากอย่าเพ่ิงไปสํารวจ
เลยตรงน้ันเขาไม่ได้เดือดร้อนเท่าไร  ให้มาดูเส้นน้ีเส้นที่นํ้าท่วมสามารถ
ทําได้หรือไม่ติดขัดตรงไหน  ใช้งบประมาณอะไรผ่านไปหมดแล้ว       
นําขึ้นมาทําก่อนตามที่ท่านตอบในลักษณะมอบหมายให้สํานักการช่าง
ลงไปทําไม่ เ ก่ียวกับผู้บริหาร  อยากให้ผู้บริหารลงไปดูว่าซอยนี้
เดือดร้อนจริงมาทําก่อนได้หรือไม่  ที่บอกว่าจัดลําดับก่อนหลังคือตรง
ความเดือดร้อนไม่ใช่ตรงยากง่าย  ถ้าจัดลําดับตามความยากง่ายไม่มี
ปัญหา  แต่สมาชิกที่อภิปรายหลายๆท่าน  อยากจะให้ทางผู้บริหาร
จัดลําดับการหยิบโครงการข้ึนมาทําตามความเดือดร้อนมากน้อย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  การที่พ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อนเพราะเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่
ถูกจัดอ ยู่ในเทศบัญญั ติงบประมาณ   เมื่ อบรรจุ ในเทศบัญญั ติ
งบประมาณถือว่าเดือดร้อนเท่าๆกันหมด  และดําเนินการตามระเบียบ
และที่สามารถควบคุมได้  ขอให้ยกตัวอย่างโครงการที่ท่านบอกว่า
เดือดร้อนและต้องรีบดําเนินการ  ถ้าสมมุติว่าไปรีบในโครงการน้ันให้
ทําก่อนแต่พอประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา  ผู้รับเหมาไม่ย่ืนราคา  
ผู้รับเหมาไม่แข่งขันราคา  ผู้รับเหมามาราคาเดียว  ผู้บริหารควบคุม
ไม่ได้  เรียนให้ทราบว่าโครงการที่อยากได้มากคือโครงการสี่แยกไฟแดง  
และโครงการ  CCTV  ซึ่งผลักดันโครงการไปขอรับเงินที่ประมูลราคา  
โครงการละ  4,000,000  ล้านกว่าบาท  2  โครงการ  9,000,000  
บาท  แต่เงินไม่ได้ผ่านที่เทศบาลแต่ไปลงที่จังหวัด   ตอนน้ีจะสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลย  ถามว่าเดือดร้อน
หรือไม่  ไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่สี่แยกป่าไม้อยากจะเปลี่ยน  หน้าที่เราคือ
ว่ิงหางบประมาณใช่หรือไม่  ไปขอรับมาได้แล้วไปแสดงความเห็นอก
เห็นใจกับท่านประธานโครงการท่ีมาประมูลป้ายทะเบียนรถได้แล้ว  แต่
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ติดขัดเก่ียวกับเร่ืองระเบียบพัสดุที่ดําเนินการมา  ถ้าหากว่าเงินตัวน้ีตก
ไปไม่ทันปีงบประมาณเสียใจเหมือนกันไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ในหน้าที่
ของผมทําเรียบร้อยแล้ว  หรือจะต้องให้ไปจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ัน
อีก  เงินไม่ได้เข้ามาในช่องทางเรา  บางอย่างสามารถควบคุมได้  
บางอย่างไม่สามารถควบคุมได้  ท่านประธานชุมชนโพธ์ิไทรมีปัญหา
เรื่องที่ต้องไปประสานงานกับทางกรมชลประทานมาแบ่งเขต  มาขีด
เส้น  มากําหนดแนวเขตให้ชัดเจนแล้วเราไปทํา  เมื่อเราดําเนินการ
ประกวดราคาไปแล้วมีปัญหาเก่ียวกับระเบียบพัสดุต้องมาประกาศใหม่  
คงไม่กล้าที่จะไปเรียงลําดับก่อนหลังในเมื่อผ่านสภาเทศบาลเป็นความ
จําเป็นเร่งด่วน  เป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนท้ังหมด  43  
โครงการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในสิ่งที่ได้อภิปรายสอบถามในครั้งแรกกับเพ่ือนสมาชิก  
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ผู้บริหารเอามาตรฐานหรือสิ่งใด  
หยิบขึ้นมาทําในรอบแรกน้ันท่านไม่ได้ตอบอย่างน้ี  จึงได้ลุกมาถาม  ใน
รอบแรกท่านตอบว่าเทศบัญญัติต่างๆ  โครงการต่างๆ  ผ่านสภาไปแล้ว 
ท่านได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทางสํานักการช่างเปิดเทปดูนะ ท่าน
มอบหมายให้สํานักการช่างนําไปปฏิบัติ ได้รับโครงการน้ันยากง่าย
ตรงไหนผิดที่ตรงไหนพ่อให้แต่ลูกไม่ให้  ท่านตอบว่าอย่างน้ี  กระผมจึง
ได้ลุกขึ้นมาถามใหม่ว่า  ที่ทางสมาชิกสอบถามน้ัน  ทําไมท่านไม่เอา
ความเดือดร้อนไปหลักจึงอยากสอบตรงนี้เฉยๆ  ไม่ได้ว่าท่านไม่ได้
รับผิดชอบ  แต่ท่านตอบคร้ังแรกว่ามอบหมายให้สํานักการช่าง  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุลประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  รอบแรกเป็น
การตอบภาพรวมบังเอิญว่าท่านประธานสภาให้ท่านสมาชิกส่วนใหญ่
อภิปรายไป  และได้จดประเด็นไปด้วย  เมื่อเวลาตอบไล่เรียงทีละท่าน  
ของท่านอาคมถามเก่ียวกับเรื่องเรียงลําดับอย่างไร  เร่งด่วนอย่างไร  
ทําอย่างไร  ถามถึงวิธีการทํางานตอบถึงวิธีการทํางาน  ครั้งต่อไปขอ
อนุญาตให้ท่านประธานสภาให้ตอบทีละท่านไม่ต้องรวม  จะได้เข้าใจ
ชัดเจนก่อนที่จะผ่านไปท่านอ่ืน  ขอบคุณครับ 



- 28 - 
 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายนํ้า      
ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม  11  โครงการ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  
กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจํานวน  9  ท่าน) 9  เสียง ไม่อนุมัติ
จํานวน  -  ไม่มี -  ท่าน งดออกเสียง  9  เสียง  เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  ขอเรียนเชิญท่านธนัท  
จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  มีเรื่องถาม  1  เรื่อง  เรื่องแก่งดอนกลางเห็นงบประมาณที่
ทางเทศบาล  อยากทราบว่าขอบเขตของแก่งดอนกลางที่เทศบาล
รับผิดชอบเพราะว่าที่บริเวณรอบแก่งดอนกลางงบประมาณไม่ว่าภาษี
โรงเรือน  จึงสงสัยเงินโอนไปที่น้ัน  แต่รายได้ไม่เข้ามา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุลประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  แก่งดอนกลาง
มีพ้ืนที่  105  ไร่  ตรงเกาะเป็นที่ดินของราชพัสดุเทศบาลขอใช้
เพ่ือที่จะทําเป็นพุทธมณฑล  ต้ังแต่จําความได้เพ่ิงนํางบประมาณไป
ก่อสร้างรั้ว  ส่วนโครงการถนนคอนกรีต  10,000,000  กว่าล้าน
บาท  ใช้เงินงบประมาณของจังหวัด  ในโครงการผู้ว่า  CEO  การ
บริหารงานแบบผู้ว่าราชการจังหวัดที่บรรจุในแผนเพราะว่าได้มีการ
ผลักดันพุทธมณฑลจังหวัดเข้าไปเป็นโครงการของจังหวัด  อยู่ในแผน
ของจังหวัด  และในปี  2558  ได้อีก  14,500,000  บาท  มาทํา
ฐานพระพุทธรูป  ถ้าหากว่าท่านผู้ว่าราชการไมถูกโยกย้ายไปก่อน  ปี  
2557  ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  13,500,000  บาท  แต่
เผอิญว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเห็นว่าโครงการ  3D  คนดี  
สุขภาพดี  รายได้ดี  ของสํานักงานสาธารณสุขที่ขับเคล่ือนต่อเน่ืองมา
ไม่มีเงิน  จึงตัดเอาเงินจากแก่งดอนกลางไปทําก่อน  แต่ท่านรับปากว่า
ปี  2558  จะจัดงบประมาณมาให้  และปี  2558  ได้รับทราบจาก
สํานักงานโยธาว่าได้ไปช้ีแจงที่รัฐสภาแล้ว  และทางกรรมาธิการ
งบประมาณเห็นชอบที่จะให้ผ่าน  จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ  แต่เงินที่
นําไปทํารั้วเท่าน้ันที่เป็นงบประมาณของเทศบาล  นอกน้ันเป็นค่าแรง  
ตัดหญ้า  ค่านํ้ามัน  เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลในฐานะเป็น
นายกเทศมนตรีให้ พ่ีน้องประชาชนปออกกําลังกาย  ไปพักผ่อน          
มีหลายคนในช่วงที่ก่อสร้างรั้วห้ามเข้า  โทรมาโวยวายว่ามากั้นไม่ให้   
เข้าไป  รถเข้าไปไม่ได้  ว่ิงเข้าไปไม่ได้  จึงเข้าไปออกกําลังกายไม่ได้        
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จึงสอบถามปรากฏว่าเป็นช่วงที่ผู้รับเหมาวางคานคอดินของประตู
เพ่ือที่จะทํารางเลื่อน  จึงจําเป็นต้องให้แข็งแรงจึงสามารถให้รถผ่านเข้า
ได้ เงินที่ลงไปประมาณ  1,000,000  ล้านกว่าบาท  ที่ท่านทราบทํา
รั้วอย่างเดียว  ถ้าหากเราไม่ทําคือคืนให้กับทางราชพัสดุเพราะว่าเอา
เงินไปลงไม่คุ้ม  ถ้าใครจะมาเอาเราก็ขอเงินคืนขอรับเงินคืนที่เราลงไป
เพ่ือที่จะแลกสิทธ์ิการบริหารพ้ืนที่แก่งดอนกลางบริเวณน้ัน  แต่พอทํา
ประชาวิจารณ์ว่าทางท่านผู้ อํานวยการมหาวิทยาลัยราชมงกุฎฯ      
ท่านอยากได้ไปเปิดเป็นวิทยาเขต  เมื่อนําเข้าที่ประชุมเพ่ือสอบถาม
ประชาคมพ่ีน้องประชาชนเห็นคัดค้านหลวงพ่อท่านท่านจึงบอกว่าถ้า
คัดค้านท่านจึงไม่เอา  ท่านจึงมาขอถอนเร่ือง  ถ้าหากว่าท่านสมาชิก
อยากจะให้คืนยินดี  แต่ถ้าอยากให้ทําต่อยินดี  เพราะถือว่าได้มาแล้ว
และยังจะได้เป็นพุทธมณฑล  เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพ่ีน้องประชาชน  
จะให้ทําอย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร  
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  คือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถนนชุมชนดงปอ    
เส้นถนนบายพาสดงปอเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกที่เป็นถนนลูกรังเป็นทาง
เช่ือมระหว่างเทศบาลตําบลเหนือกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรียนถาม
ว่าเมื่อประชาชนเขียนคําร้องมาแล้ว  เมื่อคําร้องไปถึงคณะผู้บริหาร  
เเละคณะผู้บริหารได้มีการสั่งการให้ดําเนินการ  แต่ยังไม่เห็นมีใครมา
ดําเนินการ  ปัจจุบันยังเหมือนเดิม  ซึ่งดูจากสภาพพื้นที่จริงนําเรียนว่า
ท่านนายกเทศมนตรีลงไปเห็นซอยเน้ือย่างมหาชัยสภาพถนนเสื่อม
โทรมมากรถขับผ่านไม่ได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับเรื่อง
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ถ้ามีหนังสือมาจะถึงท่านรอง     
แต่บอกว่าให้ดําเนินการแก้ไขไม่ต้องถาม  ถ้าหากว่าไปแก้ไขให้กับพ่ี
น้องประชาชนไม่ต้องถามไม่ต้องถือมา  ถ้ามาถึงเราต้องเห็นชอบและ
อนุมัติ  รีบดําเนินการแก้ไขน้ันคือคําสั่ง  ถ้าไปดูเช่ือว่าท่านรองต้องสั่ง
แบบน้ีเหมือนกัน  แต่ส่วนที่สํานักการช่างนําไปแล้วไม่ไปเรียงลําดับใน
การทําหรือว่างานเยอะ  ไม่เป็นไรรับไว้แล้วจะเร่งสํานักการช่างให้       
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอทําหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล  คือ  ขอฝากหรือจะว่า
ร้องเรียนก็ได้  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารหรือ      
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ผอ.สํานักการช่าง  ขณะนี้ถนนทางเข้าปากซอยนํ้าทิพย์ที่ทางเทศบาล
ได้ไปวางท่อระบายน้ําใหม่ๆ  บังเอิญได้เกิดชํารุดไม่รู้ว่าดําเนินการ
อย่างไรเพราะว่าเพ่ิงสร้างใหม่  รถขับผ่านไปมาลําบากพอสมควร  
บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ  ขอให้ท่านกรุณาช่วยแก้ไขก่อนที่จะเกิดการชํารุด
เสียหายมากกว่าน้ี  และเรื่องเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ได้มา
จากหยาดเหง่ือแรงงานแรงกายของพ่ีน้องประชาชนทุกๆคน  ถ้าหาก
ใครคิดที่จะโกงกินทุจริตคอรัปช่ันควรนึกถึงนรกสวรรค์ไว้บ้าง     
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ฝากเรื่องภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ช่วงน้ีเป็นฤดูฝน  
ถนนเข้าซอยตกเซ้งด้านหลังตลาดเกษตร  รถบรรทุกขับผ่านปัจจุบันน้ี
ถนนเทศบาลทรุดโทรมเสียหายมาก  ถนนทุ่ งศรี เมืองตรงข้าม
ซุปเปอร์ลัคก้ี  วันน้ันมีรถเก่งไปชนแล้วยางรั่ว  ได้เรียนท่านรองเข็มชาติ  
ท่านได้นําเหล็กไปกันไว้  แต่ว่าอยากจะให้มีการซ่อมแซมท่ีเร็วกว่าน้ี  
เรื่องตามฟุตบาทต่างๆตามที่ได้ฝากคร้ังที่แล้ว  มีต้นไม้ที่ย่ืนออกมาจาก
ถนนทําให้สามารถเกิดอุบัติเหตุฝากให้ดูแลและดําเนินการตัดต้นไม้ที่
ย่ืนออกมา  อาทิ  ถนนกาฬสินธ์ุ  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ฝากเรื่องภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรื่องวงเวียนวัดใต้ปัจจุบันน้ีป้ายไวนิลที่
ไปทําเป็นเคร่ืองหมายอยู่ข้างวัดสภาพเก่าสีตกหมดแล้ว  รถขับย้อนศร
ตลอดเวลา  อันตรายโดยเฉพาะเวลากลางคืนรถมอเตอร์ไซค์เด็กแว้น
เสียงดังมาก  บางทีรถบรรทุกใหญ่ๆ  วันน้ันคิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถเรือ
นาวามาจากพิจิตรมาเลี้ยวโค้งเห็นไฟกระพริบไปหมดนึกว่าเกิด
อุบัติเหตุ  ฝากเรื่องป้ายจราจรสามารถทําให้ใหม่ได้หรือไม่ในช่วงที่รอ
งบประมาณผ่านไปแล้ว  ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น  บางทีควบคุมลําบาก  
เรานั่งดูแต่ละวันอันตราย  แต่ช่วงน้ีดีขึ้นแต่มาจากหลายๆที่  ซึ่งไม่มอง  
คิดว่าป้ายที่ติดอยู่มองหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านกานต์  ฆารไสว 

นายกานต์  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน  กระผมนายกานต์  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในนามที่ เป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งทางชมรม      
บาสเกตบอลเมืองกาฬสินธ์ุ  เยาวชน  ประชาชน  ได้ฝากข้อความว่า  
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปยังฝ่ายผู้ดูแลสนามบาสเกตบอล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่ได้เปิดโอกาสให้สมาคม  นักกีฬา   ประชาชน      
ทุกท่านได้เข้าไปใช้งาน  และอยากสอบถามว่าการที่ได้เปิดโอกาสให้
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ทางสมาคม  ประชาชน  เยาวชน  เข้าไปร่วมใช้สนามกีฬาจังหวัด
ตลอดเวลาได้  เพราะว่าในมุมมองได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส  ทาง
สมาคมชมรมบาสเกตบอลเป็นตัวแทนที่จะดูแลรักษาความสะอาดให้
ทางโรงยิมของเราด้วย  เข้าไปวันแรกมูลนกเต็มไปหมดถ้าทําทีละ
เล็กน้อยมูลนกตรงสนามบาสเกตบอลเร่ิมจะหมดไปแล้ว  จึงขอถามว่า
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดโอกาสให้ใช้งานตลอด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องเดือดร้อน
รับไว้เจ้าหน้าที่มาน่ังจดไปเรียบร้อยแล้วจะดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย  
ส่วนเร่ืองสนามบาสเกตบอลต้องท่านผอ.สํานักการศึกษาเป็นผู้ดูแล
โรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ขอบคุณครับ 

นายกานต์  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    สนามกีฬาโรงยิมของจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  สนามกีฬาสนามบาสเกตบอลเล่นกันทุกวัน 
นายกานต์  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    พอดีทางชมรมได้ขออนุญาตเข้าไปใช้  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   ถ้าอยู่ในโรงยิมจะอยู่ในความดูแลของสํานักการศึกษา  บังเอิญว่า

ติดขัดเรื่องค่าไฟที่จะต้องจ่ายเอง  แต่ถ้าทางโรงเรียนไม่ได้จ่าย 
นายกานต์  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    ทางชมรมบาสเกตบอลได้มีความอนุเคราะห์ที่จะสนับสนุนช่วย

ค่าไฟด้วยฝากไปถึงท่านผอ.สํานักการศึกษา  ขอบคุณครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ในระเบียบวาระน้ี  มีท่านสมาชิกท่านใดมี เรื่องจะเสนอ        

ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  
ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
การงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจน
ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับฟังการประชุมสภาในคร้ังน้ีทุกท่าน  ที่ได้
ทําให้การประชุมในวันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


