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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕8 

วันจันทรท์ี่  30  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
10. นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
11. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง 
13. นางจิตตา  เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา 
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14. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
15. นายจําลอง  ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
16. นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑8. จ่าเอกภราดร เนตวงษ์   หน.ฝ่ายเทศกิจ 
19. นางเบญจวรรณ์ เสน่ดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20. นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
21. นางสายัณห์  จิตต์ธรรม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 
22. นายสถิตพงษ์          บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๒ 
23. นางศศิพรรณ โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
24. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๔ 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
4  ครั้งที่  ๑ ประจําปี  ๒๕๕8  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน  ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี  ๒๕๕8   และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่าน
ทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจําปี  ๒๕๕8  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่   ๒  มีนาคม  ๒๕๕8  
ที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  
๒๕๕8  ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕8 เป็นต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  
น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ  ๒๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
4   ประจําปี  ๒๕๕8   ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  ๓๐  
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พฤศจิกายน  ๒๕๕8   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕8      
ลงช่ือนายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้ง             
ต่อที่ประชุม  เรื่องที่  ๑  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ลงวันที่  24  
พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 
4  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕8  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  ผมอนุญาต
ครับ  เรื่องที่  ๒  ได้รับโอน (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนมาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน
เทศบาล  ดังน้ี  นายสหดล  แก้วย่ิง  ข้าราชการพลเรือน  ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน  สังกัด  ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง  เขต  12  จังหวัดสกลนคร  กอง
การสื่อสารกรมการปกครอง  มาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  4  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทั้งน้ี   
ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยินดีต้อนรับครับ  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที ่ 1  ประจาํป ี 2558 

   เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2558  
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที ่ 2  ประจาํป ี 2558 
   เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2558  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  เมื่อวันที่  14  
สิงหาคม  2558  และสมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2558  เมื่อวันที่  26  
สิงหาคม  2558  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่ทํา
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังน้ี  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  เป็นประธานกรรมการ 
นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ   นายธนัท  จิตรดานนท์  เป็นกรรมการ  
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  
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เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2558  และสมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2558  
เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2558  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทําไว้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง 
ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  13
ท่าน)  13  เสียง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองฯ  ไม่มี  งดออกเสียง  5  
เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 

    -  ท่านนพดล   แก้วพูล 
    -  ท่านสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ 

-   ท่านกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร  กระทู้
ถามท่านแรก  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
กระผมได้ย่ืนกระทู้ถามต่อท่านประธานสภา  ดังต่อไปน้ี  1. ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี  2558  ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น  304,800,685  บาท ได้ใช้งบ
โครงการต่างๆตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ขอสอบถามว่า  1.1  ตามโครงการ
ต่างๆ ได้ใช้งบประมาณทุกโครงการหรือไม่  1.2  โครงการท่ีไม่ได้ใช้ตาม
งบประมาณมีก่ีโครงการ  1.3  ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  มีเงินโอน
ลด  โอนเพ่ิม  โครงการใดบ้าง  1.4  เงินที่ไม่ได้ใช้ตามงบประมาณตกเป็นเงิน
สะสมก่ีโครงการ  1.5  เงินสะสมปี  2558  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2558  เงิน
เหลือเท่าไร  1.6  เงินอุดหนุนเข้าตามเป้าหรือไม่  เข้ามาเท่าไร  1.7  เงินจัดเก็บ
จากรายได้ของเทศบาลเก็บเข้าเป้าหรือไม่  ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหารตอบกระทู้ผมด้วยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ  ในส่วนของกระทู้ที่สอบถามมา  รายละเอียดเก่ียวกับตัวเลขบัญชี  บันทึก
เก่ียวกับเรื่องการบริหารงาน  ข้อ  1.1 - 1.3  จะอยู่ในส่วนของกองวิชาการฯเป็น
ผู้รวบรวมถึงสิ้นปีงบประมาณ  วันที่  30  กันยายน  2558  ตอนน้ีสรุปเรียบร้อย
แล้ว  ขออนุญาตให้ท่านรองอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ตอบคําถาม  ข้อ  1.4 – 1.7     
จะอยู่ในส่วนของสํานักการคลัง  ขออนุญาตให้ท่านผอ.จําลอง  ศรีนามล  ตอบ
คําถาม  ขออนุญาตท่านประธานครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ใน

กระทู้ของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ข้อ  1.1 – 1.3  ส่วนที่เก่ียวข้องกับกอง
วิชาการและแผนงานเป็นผู้ดําเนินการ  กระผมขอตอบดังน้ี  ข้อ  1.1 ตาม
โครงการต่างๆ ได้ใช้งบประมาณทุกโครงการหรือไม่  ขอเรียนท่านสมาชิกว่า  การ
ดําเนินการทุกโครงการถ้ามีการดําเนินงานก็ต้องใช้งบประมาณครับ  เพราะไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของคน  เงิน  วัสดุการจัดการที่ใช้ก็ต้องใช้งบประมาณครับ  ข้อ 1.2  
โครงการใดที่ไม่ได้ใช้ตามงบประมาณมีก่ีโครงการ  ขอตอบว่า  โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558  ที่นํามาเป็นแผนดําเนินการมีทั้งสิ้น  
189  โครงการ  ดําเนินการแล้ว  182  โครงการ  ยังไม่ได้ดําเนินการเหลืออยู่  7  
โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  187,000  บาท  ดังน้ี  1.  โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย  งบที่ต้ังไว้  5,000  บาท  เน่ืองจากไม่ได้มีการ
เลือกต้ังจึงตกเป็นเงินสะสม  2.  โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม  งบที่ต้ังไว้  
50,000  บาท  เน่ืองจากปีที่ผ่านมาชุมชนได้มีการเตรียมพร้อมในการประกวด  
แต่ปีน้ีชุมชนยังไม่พร้อมจึงไม่มีการประกวด  3.  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  งบที่ต้ังไว้  20,000  บาท  
ของสํานักการช่าง  ขอเรียนว่าผังเมืองรวมของเทศบาลอยู่ ในระหว่างที่
กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการใช้ผังเมืองรวมจึงยัง
ไม่ได้ใช้โครงการ  4.  โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา  งบที่ต้ังไว้  
12,000  บาท  ของสํานักการศึกษา  ตัวน้ีต้ังงบประมาณตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะจัดอบรมผู้รับผิดชอบสนามกีฬา  แต่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไม่ได้จัดอบรมจึงไม่ได้ใช้โครงการ  5. โครงการสนับสนุนอุดหนุนเหล่า
กาชาด  งบที่ต้ังไว้  30,000  บาท  ของสํานักปลัด  ตัวน้ีเหล่ากาชาดไม่ได้ขอรับ
การสนับสนุนมาเราจึงไม่ได้ใช้  6.  โครงการสนับสนุนคนตาบอด  งบที่ต้ังไว้  
20,000  บาท  ของกองสวัสดิการสังคม  สมาคมคนตาบอดไม่ได้ขอรับการ
สนับสนุนมาจึงไม่ได้ใช้  7.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  
งบที่ต้ังไว้  50,000  บาท  ของสํานักการศึกษา  เน่ืองจากสมาคมข้าราชการ
บํานาญไม่ได้ของบประมาณมาจึงไม่ได้ใช้  ข้อ  1.3  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
2558  มีเงินโอนลด  โอนเพ่ิม  โครงการใดบ้าง  ขอตอบว่า  ในปีงบประมาณ  
2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558  
ทั้งสิ้นจํานวน  56  ครั้ง  ดังน้ี  ครั้งที่  1  โครงการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับ
เยาวชน  กองสวัสดิการสังคม  งบที่ต้ังไว้  100,000  บาท  โอนเพ่ิม  182,000  
บาท  โอนจากโครงการประชุมประจําเดือนธุรการชุมชนทางวิทยาศาสตร์และ
ยานพาหนะ  ประเพณีบุญกฐิน  ครั้งที่ 3  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานเทศบาล  สํานักปลัด  งบที่ต้ังไว้  1,000,000  
บาท  โอนเพ่ิม  500,000  บาท  โอนลดจากวัสดุก่อสร้าง  สํานักการสาธารณสุข  
โอนเพ่ิมครั้งที่ 4  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง  กอง
สวัสดิการสังคม  งบที่ต้ังไว้  120,000  บาท  โอนเพ่ิม  60,000  บาท  โอนลด
จากค่าจ้างช่ัวคราว  ครั้งที่ 6  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  350,000  บาท  โอนเพ่ิม  231,000  
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บาท  โอนจากประเพณีลอยกระทง  โครงการฝึกอบรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ประชาชน  ค่าวัสดุการกีฬา  โครงการท่ี  2   โครงการจัดกิจกรรมวันครู  สํานัก
การศึกษา  งบที่ต้ังไว้  80,000  บาท  โอนเพ่ิม  40,000  บาท  โอนลดจาก
วัสดุการกีฬา  สํานักการศึกษา  ครั้งที่  21  ที่มีการโอนเพ่ิม  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงาน  งบที่ต้ังไว้  
72,000  บาท  โอนเพ่ิม  58,000  บาท  โอนลดจาก  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ครั้งที่  22  ที่มีการโอนเพ่ิม  โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  2,700,000  
บาท   โอนเพ่ิม  29,000  บาท  โอนลดจากวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักการ
สาธารณสุข  ครั้งที่  24  ที่มีการโอนเพ่ิม  โครงการจัดงานวันเทศบาล  สํานักปลัด  
งบที่ต้ังไว้  55,000  บาท  โอนเพ่ิม  107,000  บาท  โอนลดจากวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น  สํานักปลัด  ครั้งที่  27  โครงการที่  1  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักปลัด  งบที่ ต้ังไว้  20,000  บาท  โอนเพ่ิม  
20,500  บาท  โอนลดจากโครงการคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างดีเด่น   โครงการ
สนับสนุนการเลือกต้ัง  โครงการท่ี  2  ที่มีการโอนเพ่ิมในคร้ังน้ี  คือ  โครงการ
อบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติ  สํานักปลัด  งบที่ต้ังไว้  20,000  บาท  โอนเพ่ิม  
36,700  บาท  โอนลดจากเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เงินเดือนพนักงาน  ค่าตอบแทนกรรมการ
คัดเลือกการสอบแข่งขัน  โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย  
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2558  โครงการท่ีมีการโอนเพ่ิมอีกครั้ง
หน่ึงคือ  ครั้งที่  28  โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา  สํานักการศึกษา  
โอนเพ่ิม  50,000  บาท  โอนลดจากเงินเดือนพนักงาน  กิจกรรมวันอําลา  
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  งานประเพณีลอยกระทง  ครั้งที่  29  ที่มีการ
โอนเพ่ิม  โครงการท่ี  1  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากคนสู่สัตว์  
สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  3,000  บาท  โอนเพ่ิม  59,000  บาท  โอน
ลดจากค่าไฟฟ้า  สํานักการสาธารณสุข  โครงการที่  2  โครงการจัดการขยะพิษ  
สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  50,000  บาท  โอนลด  20,000  บาท  โอน
เพ่ิมเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ครั้งที่  30 ที่มีการโอนลด  โอนเพ่ิม  
โครงการที่  1  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก  สํานักการ
สาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  50,000  บาท  โอนลด  5,200  บาท  โอนเพ่ิมเป็นเงิน
ค่าวัสดุก่อสร้าง  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการท่ี  2  โครงการดูแลและรักษา
ป้องกันโรคสัตว์  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  250,000  บาท  โอนลด  
53,430  บาท โอนเพ่ิมเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักการช่าง  โครงการที่  3  
โครงการประชุมวิชาการประจําปี  อสม.  สํานักการสาธารณสุข  งบประมาณที่ต้ัง
ไว้  60,000  บาท  โอนลด  2,640  บาท  โอนเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
สํานักการช่าง  โครงการที่  4  โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ  สํานักการ
สาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  2,000  บาท โอนลด  2,000  บาท โอนเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  สํานักการช่าง  โครงการท่ี  5  โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  10,000  
บาท  โอนลด  200  บาท  โอนเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักการช่าง  
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โครงการที่  6  โครงการลอกท่อระบายน้ํา  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  
15,000  บาท  โอนลด  9,500  บาท  โอนเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานัก
การช่าง  โครงการที่  7  โครงการล้างทําความสะอาดตลาด  สํานักการสาธารณสุข  
งบที่ต้ังไว้  130,000  บาท  โอนลด  26,750  บาท  โอนเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  สํานักการช่าง  โครงการท่ี  8  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือไส้เดือน  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ ต้ังไว้  10,000  บาท  โอนลด  
10,000  บาท  โอนเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักการช่าง  ครั้งที่  33  
โครงการที่  1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย  
สํานักปลัด  งบที่ต้ังไว้  558,000  บาท  โอนลด  11,100  บาท  โอนเป็นค่า
นํ้าประปา  สํานักปลัด  ครั้งที่  37  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม  สํานักการช่าง  
งบที่ต้ังไว้  20,000  บาท  โอนลด  20,000  บาท  โอนเป็นค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  สํานักการช่าง  ครั้งที่  38  โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  3,000,000  
บาท  โอนเพ่ิม  660,000  บาท  โอนลดจากเงินเดือนพนักงาน  เงินวิทยฐานะ  
เงินค่าตอบแทนรายเดือนครู  พนักงาน  โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และวิทยากร
แกนนํา  โครงการเข้าค่ายเยาวชน  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทําแผนการศึกษา  เงินเดือนของพนักงาน  โครงการที่  2  โครงการ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  250,000  บาท  โอน
เพ่ิม  130,000  บาท  โอนจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักการศึกษา  
โครงการท่ี  3  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ัง
ไว้  60,000  บาท   โอนเพ่ิม  100,000  บาท  โอนลดจากค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  สํานักการศึกษา  ครั้งที่  41  โครงการที่  1  โครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนเทศบาล  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  30,000  บาท  โอนเพ่ิม  
30,000  บาท  โอนลดจากเงินเดือนครู  ครั้งที่  44  โครงการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะระยะที่  2  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  5,782,000  บาท  โอน
ลด  400,000  บาท  โอนเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาพนักงาน  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  สํานักการคลัง  ครั้งที่  45  โครงการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่   2  สํานักการสาธารณสุข   งบที่ ต้ั ง ไ ว้  
5,782,000  บาท  โอนลด  1,000,000  บาท  โอนเป็นค่าบํารุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  ค่าวัสดุไฟฟ้า  ค่าวัสดุก่อสร้าง  และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักการ
ช่าง  ครั้งที่  48  โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่  2  สํานักการ
สาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  5,782,000  บาท  โอนลด  1,000,000  บาท  โอน
เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  สํานักการช่าง  ครั้งที่  49  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  งบที่ต้ังไว้  30,000  บาท  โอนเพ่ิม  20,000  
บาท  โอนลดจากเงินอบรมและทบทวนแผนชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  โครงการ
ที่  2  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กองสวัสดิการสังคม  งบที่ ต้ังไว้  
20,000  บาท  โอนลด  15,000  บาท  โอนเป็นค่าการศึกษาบุตร  กอง
สวัสดิการสังคม  โครงการท่ี  3  โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  กองสวัสดิการสังคม  งบที่ต้ังไว้  10,000  บาท  โอนลด  
5,000  บาท  โอนเป็นคนเช่าบ้านและค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ครั้งที่  50  
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โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน  กองสวัสดิการสังคม  งบที่ต้ัง
ไว้  100,000  บาท  โอนเพ่ิม  20,000  บาท  โอนลดจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักการสาธารณสุข  
ครั้งที่  52  โครงการท่ี 1  ค่าจัดการเรียนการสอน  สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  
266,900  บาท  โอนเพ่ิม  100,000  บาท  โอนลดจากเงินค่าวิทยฐานะ  
สํานักการศึกษา  โครงการท่ี  2  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  งบที่ต้ัง
ไว้  60,000  บาท  โอนเพ่ิม  30,000  บาท  โอนลดจากค่าจ้างเหมาบริการ  
สํานักการศึกษา  ครั้งที่  54  โครงการท่ี  1  โครงการจัดการเรียนการสอน  
สํานักการศึกษา  งบที่ต้ังไว้  266,900  บาท  โอนเพ่ิม  100,000  บาท  โอน
ลดจากเงินเดือนพนักงาน  สํานักการศึกษา  โครงการท่ี  2  โครงการก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะระยะที่  2  สํานักการสาธารณสุข  งบที่ต้ังไว้  5,782,000  บาท  
โอนลด  2,075,500  บาท  โอนเพ่ิมเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้าในการขยาย
เขตไฟฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงปอและโรงเรียนเทศบาล  4  ถนนประดิษฐ์  
จํานวน  1,853,000  บาท  สํานักการช่าง  โอนเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กําจัดขยะมูลฝอย  สํานักการสาธารณสุข  ขอจบการรายงานเงินโอนลด  โอนเพ่ิม  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  เพียงเท่าน้ีครับ  ขอเชิญท่านจําลอง      
ศรีนามล  ตอบคําถาม  ข้อ  1.4 – 1.7  ต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารการคลัง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง  ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ  ข้อ  1.4  เงินที่ไม่ได้ใช้ตาม
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมก่ีโครงการ  ต้องเรียนครับว่าเงินที่ไม่ได้ดําเนินการ  7  
โครงการ  ตามที่ท่านรองอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ได้ตอบไปแล้วน้ัน  รวมเป็นเงิน
ประมาณ  187,000  บาท  ข้อ  1.5  เงินสะสมปี  2558  เมื่อวันที่  31  
ตุลาคม  2558  เงินเหลือเท่าไร  ขอตอบว่า  เงินสะสมปี  2558  เหลืออยู่
จํานวน  20,198,381.18  บาท  ข้อ  1.6  เงินอุดหนุนเข้าตามเป้าหรือไม่  เข้า
มาเท่าไร  ขอตอบว่า  เงินอุดหนุนทั่วไปปี  2558  ไม่เข้าตามเป้าประมาณการ
ที่ ต้ั ง ไ ว้   ซึ่ ง ใน ปี   2558  เ รา ต้ั งประมาณการราย รับเ งิน อุดหนุนไ ว้ที่  
131,022,778  บาท  ได้รับการจัดสรรจํานวน  130,753,924  บาท  ตํ่ากว่า
ประมาณการรายรับจํานวน  260,000  บาท  1.7  เงินจัดเก็บจากรายได้ของ
เทศบาลจัดเก็บเข้าเป้าหรือไม่  ขอตอบว่า  รายได้จากการจัดเก็บงบประมาณปี  
2558  เ ก็บได้เกินเป้าที่ ต้ังไ ว้  เราตั้ งประมาณการรายรับเอาไว้จํานวน  
44,604,500  บาท จัดเก็บได้ทั้งสิ้น  49,655,381.75  บาท  รวมจัดเก็บเอง
ที่เกินเข้ามาทั้งสิ้น  5,000,000  บาท  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพ

ครับ  ทางเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงกระทู้ถามที่ต้ังไว้ครบแล้ว  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  ที่
เอาใจใส่ดูแลการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น  อยากสอบถามเพ่ิมเติมครับว่า  เงินอุดหนุน
กรณีพิเศษที่เข้ามาหลายโครงการในปีน้ี  ส่วนที่ได้มาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นมีกี่
โครงการครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ปกติแล้วคําถามเพ่ิมเติมจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการตอบคําถาม
เพ่ือไม่ให้มีการผิดพลาดเพราะไม่ได้ต้ังในกระทู้  ผมขออนุญาตเอาไว้ต้ังในกระทู้
ครั้งถัดไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านนพดล  แก้วพูล  เชิญครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่ขอเรียนถาม
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปน้ี  1.  เห็นมีการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายกุดนํ้ากิน – โรงแรมริมปาว  ขอสอบถามว่า  1.1  เป็นถนนของ
เทศบาลหรือยัง  1.2  ใช้งบประมาณก่อสร้างเท่าไรจากส่วนไหน  1.3  มีอยู่ใน
แผนชุมชนหรือเทศบัญญัติงบประมาณ  3  ปีหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ   สําหรับกระทู้ถามข้อน้ี  ขออนุญาตให้ทางผู้อํานวยการสํานักการช่างได้ตอบ
ครับ  ขออนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านครับ  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  ขอ
อนุญาตตอบกระทู้ถามของท่านนพดล  แก้วพูลครับ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
กําหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล  เช่น  
ให้มีและบํารุงทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายนํ้า  ซึ่งหน้าที่ในส่วนน้ีสํานักการช่าง
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงาน  ถนนสายกุดนํ้ากินและโรงแรมริมปาวเดิมเอกชน
เป็นเจ้าของ  ซึ่งสภาพผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการชํารุด  โดยมีประชาชน
ใช้สัญจรไปมา  เน่ืองจากเป็นเส้นทางเข้าสู่ถนนสายหลักซึ่งทางเทศบาลก็ได้รับข้อ
ร้องทุกข์จากประชาชนเข้ามาให้เทศบาลดําเนินการซ่อมแซมให้  แต่ติดขัดที่เป็น
ถนนของเอกชนทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  ต่อมาเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  
2556  ทางเอกชนผู้เป็นเจ้าของได้ยกให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์  เมื่อเรา
ทราบว่าเป็นทางสาธารณะแล้วก็ไม่ได้น่ิงดูดาย  จึงได้เข้าไปบริการปรับปรุง
ซ่อมแซม  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เราได้ต้ังงบประมาณเพ่ือที่จะปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน  ทางเท้า  หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ของเทศบาลเอาไว้ในแผนงานเคหะและชุมชนของสํานักการช่าง  ในหมวด
ค่าวัสดุประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้ที่  3,000,000  บาท  ปรากฏในหน้าที่  
160  ของเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้
ให้ความเห็นชอบไว้  โดยเราใช้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนน  คสล.  จํานวน  
300,000  บาท  ใช้ในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ประกอบกับสวนสาธารณะกุดนํ้า
กิน  เป็นสถานที่ที่พ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก  และเป็นพ้ืนที่จัด
งานต่างๆ เช่น  งานลอยกระทงประจําปี  และในการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธ์ุครบ  
222  ปี  เราจึงได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ในกระทู้ของผม  จริงๆแล้วในเรื่องน้ีผมขอยํ้านิดหน่ึงเมื่อตอนที่เข้ามาใหม่ๆ  ผมได้
เรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรีอยู่ว่า  ถนนสายน้ีมีประชาชนใช้สัญจรไปมา
พอสมควร  แต่รู้สึกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อมากในช่วงฤดูฝน  ท่านจึงให้คําตอบผมว่า  
มันทําไม่ได้เพราะเป็นที่ของเอกชน  ถ้าทําแล้วจะติดคุก  ผมก็รับฟัง  แต่ด้วยความ
เป็นห่วง  การทําถนนหนทาง  การทํารางระบายนํ้า  ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เราควร
จะดูแลเอาใจใส่  แต่ผมยังอยากฝากในจุดหน่ึงว่า  ส่วนที่เป็นปัญหาที่ พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่มาก  ผมได้ทราบจากเงินที่ทาง  ผอ.สํานัก
การช่าง  ได้ตอบเอาไว้ว่า  เงินมีอยู่ประมาณ  3,000,000  บาท  ในโครงการ
เคหะและชุมชน  ถ้ามาทําตรงน้ี  300,000  บาท  ในส่วนที่เหลืออยากให้
นําไปใช้กับพ่ีน้องประชาชนที่เขายังเดือดร้อนในจุดที่เป็นปัญหาทุกชุมชนซึ่งมีอยู่ใน
แผนชุมชนหรือแผนเทศบัญญัติงบประมาณ  3  ปี  อยากให้เราได้นําสิ่งที่จะเกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนมาให้เขาได้รับความสะดวกสบาย  หลายที่ก็มีการ
ร้องเรียนมาเหมือนกัน  ถนนท่ียังไม่ได้ปรับปรุงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เช่น  ถนนที่อยู่ในเขตชนบท  บางแห่งทําถนนไปแล้วนํ้าท่วมก็มีเพราะไม่มีราง
ระบายนํ้า  เป็นปัญหาหลายที่  โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล  และอีกเร่ืองหน่ึงผมดูแผนงบประมาณ  3  ปีแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีอยู่ในโครงการที่กําหนดไว้  ส่วนน้ีท่านผอ.สํานักการช่างยังไม่ได้ตอบ
คําถามผม  ในช่วงหลังถนนสายน้ีได้มีการซ่อมแซมเป็นบางคร้ัง  ผมไม่ทราบว่าเป็น
การซ่อมแซมของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหรือเป็นของเอกชน  แต่ส่วนที่เป็น
ปัญหาในชุมชนก็ยังมีอีกมาก  ฉะน้ันจึงอยากเรียนถามว่าโครงการน้ีมีอยู่ในแผน  3  
ปีหรือไม่  และเงินส่วนน้ีไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณแต่อยู่ในแผนเคหะ
ชุมชน  ผมเห็นว่าส่วนอ่ืนที่มีความจําเป็นกว่าน้ีมีไหมทําไมถึงไม่ทําให้เขา  ขอให้
ท่านตอบคําถามด้วยครับ      

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านอภิวัฒน์  ปะกิทังครับ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ขอตอบคําถามข้อน้ีครับ  ตัวน้ี
เป็นวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการบํารุงซ่อมแซมต่างๆในเขตเทศบาล  ต้ังงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี  2559  จํานวน  3,000,000  บาท  แต่มีอยู่ใน
แผนดําเนินการซึ่งผ่านการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนเมื่อวันที่  27  
พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมา  บรรจุในแผนดําเนินการซึ่งอยู่ในระหว่างการรวม
เล่ม  เป็นโครงการที่  48  โครงการซ่อมแซมบํารุงถนนทางเท้าในเขตเทศบาลครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตอบกระทู้ ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  แต่จากที่ ได้ฟัง     
กระทู้ถาม  ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่าถนนสายอ่ืนๆจะได้รับการพัฒนาหรือไม่  ขอ
ตอบว่ายังมีโครงการอีกมากที่เราไม่สามารถบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณได้  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการเล็กน้อยระหว่างงบประมาณ  20,000 – 50,000  
บาท  ถ้าหากเอาโครงการที่ผ่านแผนชุมชนมาแล้วเอามาใส่ในเทศบัญญัติ  คงมี
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รายละเอียดถนน  ท่อระบายนํ้าเป็นร้อยๆสาย  ในการจัดซื้อจัดจ้างการทําเอกสาร
คงเป็นเรื่องยาก  ในส่วนของสายเล็กน้อยผมได้ปรึกษากับทาง ผอ.สํานักการช่างว่า  
เราเตรียมไว้หลายเส้นทางที่จะทําในปี  2559  โดยจะใช้เงินวัสดุที่ต้ังงบประมาณ
ไว้  3,000,000  บาท  ลงไปทํา  ทางผอ.สํานักการช่างก็ได้จัดทําแผนว่าจะทํา
ในช่วงไหน  เส้นทางไหน  อย่างไร  อยากเรียนในที่ประชุมว่าเราไม่ได้น่ิงนอนใจ  
ถ้าหากดูในเทศบัญญัติ  3 –  4  ปี ที่ผ่านมาจะเห็นว่า  ในด้านของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทางคณะผู้บริหารได้บรรจุเข้าไปแต่บางชุมชนไม่มีโครงการเก่ียวกับเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานขอเข้ามาเพ่ือที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา  น่ันเพราะว่าได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จะเหลือในส่วนของชุมชนไกลปืนเที่ยง  ชุมชนที่เข้ามาใหม่ตอนท่ี
อดีตนายกเทศมนตรี  ท่านสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ท่านขอขยายเขตไว้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตอีกนิดหน่ึงครับ  ที่จริงแล้วโครงการในแผนมีอยู่หลาย

โครงการท่ีเขาทํามาก่อนนานแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ไม่ได้รับการก่อสร้าง  
ผมจึงสงสัยว่าทําไมตรงน้ีเร่งด่วนขนาดน้ันหรืออย่างไร  แล้วที่เขาทํามานานแล้ว
ทําไมถึงไม่ได้รับการพิจารณาครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานครับ  ที่เร่งด่วนเพราะเป็นช่วงที่ใกล้กับ

เทศกาลลอยกระทง  และเราซ่อมแซมมาหลายคร้ังแล้ว  ได้เอาหินคลุกไปถมแต่พอ
ถึงช่วงฤดูฝนหินก็กระเด็นออกหมด  อีกอย่างหน่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ท่านก็
ได้ทําโครงการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธ์ุครบ  222  ปี  จะได้ใช้บริ เวณ
สวนสาธารณะกุดนํ้ากินเป็นสถานท่ีจัดงาน  ถ้าหากเราไม่ทําแล้วไปทําในช่วงการ
จัดงานคงจะไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   เชิญครับ   
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เขต  1  ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังน้ี  
เทศบาลได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําการวางท่อระบายนํ้าเสียที่ถนนทางเข้าปากซอย
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์น้ัน  ไม่รู้ว่าทํากันอย่างไร  ที่ผ่านมาถนนทรุด  พังเสียหายมาโดย
ตลอด  ผมก็ได้แต่ขอความอนุเคราะห์สํานักการช่างช่วยซ่อมแซมให้เป็นประจํา  
หลายต่อหลายคร้ัง  เพราะผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้
เส้นทางน้ี  ทางเทศบาลมีแนวทางวิธีการปรับปรุงแก้ไขโดยทําให้ถาวร  ไม่ต้องมา
เสียเวลา  เสียงบประมาณที่จะทําการซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ ได้หรือไม่  อย่างไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา  ในส่วนของการซ่อมแซมจะเหมือนกับการ

ซ่อมแซมถนนเมื่อสักครู่  ขออนุญาตให้ทางผอ.สํานักการช่างได้ตอบคําถามครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ขออนุญาต
ตอบกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ  ถนนทางเข้าปากซอยชุมชน
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ซอยนํ้าทิพย์  สาเหตุที่เกิดการทรุดตัวมีหลายกรณี  ดังน้ี  1.  มีร้านขายวัสดุ
ก่อสร้างตรงหน้าปากซอย  จะมีรถบรรทุกขนวัสดุผ่านเส้นทางเข้าไปท่ีร้านเป็น
ประจํา  จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ถนนเกิดการทรุดตัว  2.  อาจเพราะดินถม
หลังท่อที่รองรับถนน  คสล.  เกิดการทรุดตัวจึงทําให้ถนน  คสล.  เกิดการทรุดตัว
ลงไป  แต่ทางสํานักการช่างไม่ได้น่ิงนอนใจ  ทางเราได้แจ้งประสานและทําหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมแล้วครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  
เป็นอย่างมากครับ  ที่ท่านได้กรุณาซ่อมแซมให้อยู่เป็นประจํา  แต่ตอนนี้ก็ยังทรุด
ตัวอยู่ครับ  จุดที่ชํารุดอยู่ตรงทางเข้า – ออก  ตรงกลางถนนเลยครับ  ท่าน
ประธานครับผมเช่ือว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาที่ทําไม่ได้มาตรฐาน  ผมจึงอยากฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่า  จะว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําอะไรก็
ตาม  เช่น  ทําถนน  ฟุตบาท  วางท่อสนามกีฬา  สร้างตึกต่างๆน้ัน  ผมคิดว่าสิ่ง
สําคัญที่สุดคือ  ต้องส่งพนักงาน  เจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญ  หรือวิศวะ  ได้ลงไป
ตรวจสอบงานกับผู้รับเหมาอย่างละเอียดสักนิดหน่ึง  ว่าผู้รับเหมาทําถูกต้องตามท่ี
ตกลงกันไว้และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานดีหรือไม่  เพราะที่ผ่านมาหลายปีที่มี
ปัญหา  ตัวอย่างเช่น  สมัยหน่ึงทางเทศบาลได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําถนนพร้อม
พรรณ  ท่านประธานก็คงทราบ  สมัยที่มีท่านวีระพงษ์  ท่านรองนายกเทศมนตรี
ฝ่ายสํานักการช่าง  ก่อนที่ทางเทศบาลจะรับมอบถนนเส้นน้ี  ท่านวีระพงษ์  ท่าน
ได้ลงไปตรวจถนนด้วยตัวของท่านเองอย่างละเอียด  ท่านเห็นว่าถนนเส้นน้ีสร้าง
ไม่ได้มาตรฐาน  ใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามสเปค  ท่านได้สั่งให้ผู้รับเหมารื้อถนนทําใหม่
ทันที  คนดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองต่อหน้าที่ควรสรรเสริญเอาเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้าครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติเชิญครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผม
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้  1. จากการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดงบประมาณเพ่ือปรับปรุงตี
เส้นและจัดระบบจราจรในบริเวณ  7  แยกนํ้าพุ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด)  
ปรากฏว่ามีพ่ีน้องประชาชนร้องเรียนมายังกระผมอย่างมาก  แม้กระทั่งตํารวจ
จราจร  ก็ร้องเรียนมาเช่นกัน  จึงขอเรียนสอบถามว่า  1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า
การนําเสาสีส้มมาปักลงกลางถนนเพ่ือบังคับรถให้เลี้ยวซ้าย – ขวา หรือตรงไปน้ัน  
กลับกลายเป็นว่าเสาเหล่าน้ันมากีดขวางทางจราจรเสียเอง  รวมถึงเกาะกลางถนน 
(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) ที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็กีดขวางทางจราจรเช่นกัน  2. 
การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ทราบมาว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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กาฬสินธ์ุ  ได้นําเงินสดซึ่งเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุลงไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึงบ้าน  ขอ
สอบถามว่า  2.1  การปฏิบัติดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บริหารหรือไม่  2.2  การ
ปฏิบัติดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ ของทางราชการใช่
หรือไม่  กระทําได้หรือไม่อย่างไร  กราบขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก  กระทู้ถามเรื่องการ

ปรับปรุงตีเส้นและจัดระบบจราจรขออนุญาตให้ทางสํานักปลัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ตอบ  ส่วนเร่ืองการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการขออนุญาตให้กอง
สวัสดิการสังคมเป็นผู้ตอบครับ 

จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายเทศกิจ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมขออนุญาตตอบกระทู้ของสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ
ครับ  ข้อ  1.  ในงบประมาณปี  2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ปรับปรุงระบบ
จราจร  คือ  วงเวียนนํ้าพุ  และวงเวียนวัดใต้โพธ์ิค้ํา  โดยการขีดสี  ตีเส้น
เครื่องหมายจราจร  ก่อสร้างก่อนบังคับทางเข้าวงเวียน  ติดต้ังป้ายห้าม  ป้ายเตือน  
และติดต้ังเสาล้มลุกสะท้อนแสงให้ชัดเจนสําหรับผู้ใช้รถให้สามารถกะระยะช่อง
จราจรได้  ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนงานขนส่งการจราจร  ที่ได้มาวิจัยและ
ออกแบบระบบการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ก่อน
ดําเนินการได้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทาง
บกจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการ  หลังจากดําเนินการ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้หารือและรับข้อเสนอแนะ  
การปรับปรุงการจัดระบบจราจรทั้ง  2  วงเวียนดังกล่าว  ไปยังสถานีตํารวจภูธร
เมืองกาฬสินธ์ุ  และได้รับคําตอบว่า  สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุได้ตรวจสอบ
บริเวณวงเวียนทั้ง  2  แห่งแล้ว  มีความเหมาะสม  ชัดเจนปลอดภัยและสามารถ
ลดอุบัติเหตุได้  จากการสุ่มสอบถามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย  
ทั้ ง น้ี เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ ยั งไ ด้ นํา เรื่ อง ดังกล่ าวเข้ าหารือในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  12  
พฤศจิกายน  2558  และที่ประชุมเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงวงเวียน
นํ้าพุ  และวงเวียนวัดใต้โพธ์ิค้ํา  ซึ่งมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
จราจรแล้ว  ในส่วนของการติดต้ังเสาล้มลุกสีส้มสะท้อนแสง  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
เพ่ือแบ่งเลนจราจร  บังคับทิศทางการจราจรให้ปลอดภัย  แก้ไขในจุดตัดของการ
สัญจรและการชะลอความเร็วของรถ  โดยเสาล้มลุกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ       
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กะระยะช่องจราจร  และหากเกิดการเฉี่ยวชนเสาล้มลุกดังกล่าว  รถยนต์ก็จะเกิด
ความเสียหายแต่เพียงเล็กน้อยเพราะเสาล้มลุกมีความยืดหยุ่น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านวรวิทย์  ภูอวดครับ 

นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ต้ังกระทู้ถามเก่ียวกับการดําเนินงานของ
กองสวัสดิการสังคมในการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ซึ่งถามว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้นําเงินสดซึ่งเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุและ
คนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุลงไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึง
บ้านน้ัน  ท่านได้สอบถาม  2  ประเด็น  คือ  2.1  การปฏิบัติดังกล่าวเป็นนโยบาย
ของผู้บริหารหรือไม่  ขอตอบว่า  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่ได้มี
นโยบาย  2.2  การปฏิบัติดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ ของ
ทางราชการใช่หรือไม่  กระทําได้หรือไม่อย่างไร  ขอตอบว่า  สามารถดําเนินการได้
โดยให้ผู้รับเบ้ียยังชีพทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมารับแทน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จากข้อ  1  
ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบคําถามก็มีความเข้าใจในเบื้องต้น  แต่กระผมมีข้อสงสัยว่า  
จากการท่ีท่านได้ไปสอบถามพ่ีน้องประชาชน  ท่านทําแบบสอบถามหรือไม่  ถ้าจะ
ให้ดีควรทําแบบสอบถาม  ข้อ  2.  การท่ีนําเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เมือง
กาฬสินธ์ุ  ไม่ว่าจะเป็นขนส่งจากกรุงเทพฯ  หรือว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่  มี
ตัวอย่างมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นวงเวียนไดโนเสาร์  วงเวียนโปงลาง  ที่เราไปขยาย
ปีก  กลับกลายเป็นทําให้ผิวจราจรคับแคบ  ผมได้อธิบายว่ารถจักรยานยนต์  
รถยนต์ได้ขึ้นไปปีนขอบตรงที่เราไปขยายปีกวงเวียน  ท่านผู้บริหารก็ได้นําไปปฏิบัติ
เอาลาดยางมาก่อให้มีระดับเอียงถือว่าผ่านไป  สรุปแล้วขยายปีกตรงน้ันก็เสีย
งบประมาณทิ้ง  รถก็ยังขึ้นได้เหมือนเดิม  การขีดเส้นขาวบริเวณวงเวียนไดโนเสาร์
ที่ทําใหม่  เอางบประมาณไปลง  ตีเส้นจราจร  ขีดเส้นขาวจนลายหูลายตา  แต่ก็
ไม่ได้ช่วยอะไร  ตอนน้ีก็ลบไปแล้ว  และมีการเอาเสาล้มลุกมาต้ัง  โดยอ้างว่าเป็น
การสํารวจ  แต่ความเป็นจริงผมมั่นใจว่าพ่ีน้องประชาชนและสมาชิกสภา  คณะ
ผู้บริหาร  และผอ.กองฝ่าย  ที่ขับรถผ่านไปก็เคือง  ขับรถไปก็ชน  เสาก็หลุดไปแล้ว
ตรงหน้าธนาคารออมสิน  ท่านเคยมาจากไปรษณีย์จะเลี้ยวขวาไปวัดใต้โพธ์ิค้ํา  ซึ่ง
ไม่ได้เก่ียวกับวงเวียนเลย  ก็ไปบังคับให้เขาเลี้ยวซ้ายมาเข้าวงเวียน  ตัวอย่างน้ีทํา
ให้รถมีความแออัดในช่วงเร่งด่วน  เปรียบเทียบคือเราไปปิดถนนตรงมาจาก  
1155  ตรงมาศาลากลาง  เราเคยปิดช่องตรงน้ันเพ่ือบังคับให้รถเลี้ยวซ้ายไป     
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วงเวียนโปงลาง  สรุปแล้วเราก็ได้ไปเอาออกเพราะว่าบังคับให้รถไปเข้าวงเวียน  
แล้วถ้าท่านมาจากธนาคารออมสินท่านจะเข้าวงเวียนเลี้ยวขวา  ท่านก็จะโผล่ไปชน
เกาะกลางถนนต้องบังคับรถให้หักซ้ายเพ่ือหลีกเลี่ยงเกาะกลางถนนตรงน้ัน  ซึ่ง
ธรรมชาติของวงเวียนไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ไม่มีใครนําสิ่งกีดขวางเข้าไปต้ัง  ถ้าท่านอยากให้ดูดี  ท่าน
ลองเอาเสาสีส้มไปจัดระเบียบตรง  7  แยกหนองแซงจะดีกว่า  เพราะตรงน้ันมี
ปัญหาอย่างมาก  แล้วเสาที่ท่านต้ังในตอนแรกที่มีการวางแผนปรึกษาประชุมกันใน
หลายๆหน่วยงาน  ท่านทําไมรื้อออก  วางแผนมาดีแล้วไม่ใช่หรือ  สิ่งนี้จึงบ่งบอก
ได้ว่าไม่ได้ผล  มันเกะกะจริงๆ  ไม่เป็นธรรมชาติของคําว่าวงเวียน  ถ้าเป็นไปได้ควร
ทําเป็นปุ่มหรือทําเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ  ผมเรียกโครงการว่าเป็นการตัดผิวจราจรให้
เหลือเล็กลง  ซึ่งถ้าตามหลักการบริหารรองรับรถยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้นต้องหาทาง
ขยายผิวจราจรให้รถว่ิงได้เยอะๆ  ไม่ใช่บีบบังคับให้เขามาเข้าแถว  ตรงนั้นอุบัติเหตุ
ไม่ค่อยมีท่านจะอ้างว่ามีอุบัติเหตุบ่อยคร้ังจึงต้องจัดระเบียบจราจรมันไม่ใช่  ผมเลย
เป็นห่วงว่าถ้าทิ้งไว้นานจํานวนรถเพ่ิมขึ้นมากๆจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต  แยก
ที่มีปัญหาที่ผมอยากฝากให้แก้ปัญหาคือแยก กสส.  ที่มีไฟเขียวสองทาง  แยกเดียว
ในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่ทราบ  ตรงน้ันน่าจะมีการเรียกประชุมใหญ่และรีบ
ดําเนินการ  ตรงน้ันเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังน่าจะรีบพิจารณาแก้ไข  แต่ตรงแยกหน้า
จวนผู้ว่าเขาอยู่ดีๆอยู่แล้ว  เพียงแค่เสริมหรือเพ่ิมอะไรนิดหน่อยก็น่าจะดูดี  ใน
สายตาของผมมันเกะกะ  จราจรก็มาร้องเรียน  ทําให้เขามีงานเพ่ิม  จากที่รถปล่อย
ไปเป็นธรรมชาติ  ตรง  7  แยกหนองแซงรถติดทุกเช้า – เย็น  ท่านลองเอาเสา    
สีส้มไปต้ังก็น่าจะดูดี  ข้อ  2  เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้นําเงินสด
ซึ่งเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุลงไป
แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึงบ้าน  ผมไม่ได้ตําหนิสมาชิกสภาเทศบาล  
ผมชมเชยท่านเสียอีกที่ท่านเป็นจิตอาสา  ในกระทู้ไม่มีคําว่าท่านทําไม่ถูก  ท่านทํา
ไม่ดีแต่ผมถามว่าการทําแบบน้ีทําได้หรือไม่  ถ้าทําได้ก็ทําไป  แล้วผลที่ตามมาจะ
เป็นอย่างไรก็ไม่ได้เก่ียวกับตัวของท่านสมาชิกสภา  ซึ่งผมชมเชยมาตลอดว่าท่าน
เป็น จิตอาสา  ท่านประธานครับ  ตรงน้ีถ้าพนักงานท่านได้ให้เกียรติตอบว่าเป็น
การกระทําได้  แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า  ตรงน้ีจริงอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมาย  สามารถ
กระทําได้แต่ถ้ามีสมาชิกสภาในห้องน้ีเพ่ิมขึ้นมาอีกสัก  7  คน  ลงไปบริการพี่น้อง
ประชาชนอย่างน้ี  แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นว่าสมาชิกท่านน้ัน  ไม่ได้เป็น
คนซื่อสัตย์  ซื่อตรง  อย่างท่านที่ได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้  แล้วนําเงินตรงน้ีไปใช้จ่าย
ก่อน  ทําให้เกิดเหตุการณ์เงินไม่ถึงมือของประชาชน  มีการร้องเรียนขึ้นมาว่า  เงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่ถึงมือ  ตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้มีวิธีการแบบน้ี  ผู้บริหารก็ทราบแต่คิดว่า
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ไม่ผิดกฎหมายก็เลยปล่อยให้ทํา  แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นท่านสามารถไม่รับผิดชอบตรง
น้ีได้หรือไม่  แต่ผลเสียขึ้นกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  คนที่เอาไปต้องรับผิดชอบก็
จริง  แต่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่  ในเมื่อท่านปล่อย
ให้มีการกระทําอย่างน้ี  ท่านประธานครับ  มีการประเมินผลประกวดเทศบาลเมือง
ในหลายๆรางวัล  มีคณะกรรมการมาประเมินถ้าท่านว่าโครงการน้ีดี  มีสมาชิกสภา
เทศบาลนําเงินไปให้ผู้รับเบ้ียยังชีพถึงบ้าน  ท่านกล้าโชว์ตรงน้ีไหม  น่ีคือเหตุผล
หน่ึงที่ผมไม่อยากเข้ามาประเมินด้วย  ถ้าพูดไปเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุก็ได้รับ
ผลกระทบ  ในความคิดของผมถ้าถามว่าดีไหม  ดีครับพ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์  
แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์  ท่านเห็นไหมครับ  แม่กับลูกสาวทะเลาะกัน  ลูกมารับ
ให้แม่หักเงินร้อยสองร้อย  แล้วเกิดปัญหา  ผมว่าควรปล่อยไปตามวิถี  หรือกอง
สวัสดิการหมดหนทางที่จะเอาเงินถึงมือพ่ีน้องประชาชนแล้วก็ยอมรับสภาพมา  ไม่
ผิดครับ  แต่เป็นห่วงผลกระทบที่จะตามมา  อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่า  สิ่งใดจริงอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมาย  สามารถกระทําได้แต่อยากให้ท่าน
คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาครับ  อยากติงท่านประธานสภานิดหน่ึง

ว่ากระทู้คือคําถาม  ไม่ใช่การอภิปราย  ไม่อยากโต้เถียงหรือตอบโต้  สรุปง่ายๆ  
คือ  ข้อ  1.  ทําถูกต้องตามหลักวิชาการ  ผมเคยถามเขาว่ายืนยันได้อย่างไรว่าสิ่งที่
เราออกแบบมาถูกต้อง  เขาบอกว่าถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ให้เอาผลงานวิจัยที่ว่าไม่
ถูกต้องมาอภิปราย  งานวิจัยต้องหักล้างด้วยงานวิจัย  ข้อ  2. เก่ียวกับเรื่องที่ให้
ผู้สูงอายุมอบอํานาจให้ใครก็ได้มารับเงินแทน  เป็นระเบียบจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบมาใช้ทั่วประเทศ  เป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามระเบียบ  
ไม่ได้มีความผิดอะไร  ขอยืนยันทั้ง  2  กรณีว่า  ปฏิบัติถูกต้องแล้วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอขอบคุณที่ท่านได้ตอบคําถาม  ซึ่งการตอบของท่านผู้บริหาร  ท่านตอบแบบน้ีก็
ไม่ต้องตอบ  เพราะผมได้พูดไปแล้วว่า  1.  ไม่ผิดกฎหมาย  2.  มีการลงมาดูแล้ว
ว่าวงเวียนทําถูกต้อง  เพราะฉะน้ันในเรื่องของตัวบทกฎหมาย  เรื่องมติของที่
ประชุม  เรื่องของขนส่งที่ให้ทําอย่างน้ี  แต่ที่ผมพูด  ผมพูดตรงที่ว่าพอนํามาปฏิบัติ
แล้วมันสร้างความเดือดร้อน  หรือรู้ทั้งรู้ว่าสร้างความเดือดร้อนแล้วจะปล่อยไป
เพราะว่าโครงการน้ีวิจัยแล้ว  ตรงน้ีต่างหากท่ีผมได้นํามาอภิปราย  ผมไม่ได้
อภิปรายว่าไม่ได้ผ่านการวิจัยแล้วท่านทําได้อย่างไร  ไม่ได้อภิปรายว่าท่านสมาชิก
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ทําผิดกฎหมายเพราะนําเงินเบ้ียยังชีพไปแจกได้อย่างไร  ผมอภิปรายว่าท่านทําถูก
แล้ว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ  ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบตามที่
ท่านถามแล้วครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ใช่ครับ  แต่ท่านตอบว่าท่านได้ทําวิจัยถูกต้อง   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  โดยหลักแล้วอภิปรายไม่ได้ครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  การต้ังคําถามใดๆก็แล้วแต่  มีการอภิปรายประกอบครับ
ท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมก็รับทราบทุกคนแล้ว  ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ตอบตามคําถามแล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเพ่ิงถามเป็นครั้งที่  2  ครับ  ผมถามได้  3  ครั้ง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  3  ครั้งก็เน้ือหาเดิมครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ครับ  จะต้องตอบให้ตรงประเด็นผมก็มีสิทธิที่จะเอา
เน้ือหาเดิมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมถามท่านเก่ียวกับเร่ืองความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน  ผมไม่ได้ถามท่านว่าวิจัยหรือยัง  แต่ถ้าหากท่านยังยืนยันว่าทําถูกแล้ว  
ประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรก็ช่าง    ก็แล้วไปครับ  ผมไม่ได้ว่า  ผมจะได้บอกเขา
ไปว่านายกเทศมนตรีตอบอย่างน้ี  เขายืนยันว่าแบบน้ี  ท่านจะขับรถเกะกะ  ท่าน
จะมีปัญหาก็แล้วไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานอ่านความเห็นของทางท่านผู้กํากับการ
ตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้ที่ดูแลเก่ียวกับเรื่องการจัดการจราจรในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านตอบว่า  สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุได้ตรวจสอบบริเวณวง
เวียนทั้ง  2  แห่งแล้ว  มีความเหมาะสม  ชัดเจน  ปลอดภัย  และสามารถลด
อุบัติเหตุได้  สุ่มสอบถามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่เห็นด้วย  ได้สอบถาม  
ได้ทําทุกอย่างแล้ว  ปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วย  สําหรับความเห็นและความรู้สึกเป็น
เรื่องส่วนตัวครับ  เหมือนกับที่เวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับหมวกกันน็อค  ความ
จริงแล้วก็บังคับให้ใส่หมวกกันน็อคเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง  แต่ผู้ขับขี่ก็ไม่
ชอบใส่  เมื่อไม่ชอบเจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการกวดขัน  ก็เป็นเรื่องผู้หวังดีอยากให้
เขาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ตัวเขาเองอาจละเลยเพิกเฉย  เป็นความเห็น
ครับ  แต่เรายืนยันว่าเราทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว  
และได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เขาก็ได้ยืนยันว่าถูกต้อง  เด๋ียวจะส่งเอกสาร
ให้ดูครับ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ไม่เป็นไร
ครับ  ที่ผมถาม  ผมถามแต่จราจรที่เขาตากแดด  ที่เขาอยู่ในพ้ืนที่  ไม่ทราบว่าท่าน
ผู้กํากับเคยลงไปยืนเป่านกหวีดตรงน้ันหรือเปล่า  เอาอย่างน้ีครับผมจะให้เขา
เซ็นต์ช่ือมาให้ว่าตรงน้ีมันกีดขวาง  ผมถามว่าทางเทศบาลได้ออกหนังสือหรือไม่  
ได้ขอความคิดเห็นให้ประชาชนทั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านจะได้รู้ความ
เดือดร้อนว่าจริงหรือไม่จริง  ผมเข้าใจว่าถูกต้อง  ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจ  ท่านทําถูก
แล้ว  แต่ที่ผมพูดคือมันขัดกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน  ผมไม่ได้ว่า
ท่านทําไม่ถูก  ถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขครับ  ถ้าไม่แก้ไขก็ไม่เป็นไร  ผมจะได้เรียนให้พ่ี
น้องประชาชนทราบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ  ต่อไปเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ต้องเรียนว่าทําถูกแล้ว  จะแก้ไขอะไรอีก  ยังยืนยันครับว่าทําถูกแล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  แต่ประชาชนเดือดร้อนครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนครับ  ผมมีหนังสือยืนยันจากทางผู้กํากับว่า  

ตํารวจเขาก็ยืนยันว่าไม่ผิด  ไม่เดือดร้อนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับ  เรื่องน้ีพอแล้วครับ   

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง  ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ  มีความประสงค์จะกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขา          
ถีนานนท์  เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานําทรัพย์สินที่ประชาชนนํามาจํานํา
ไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  หลักการ  ขออนุญาตให้สถานธนา-  
นุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กู้เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน  สาขาถีนา
นนท์ จํานวนเงิน  2๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  เหตุผล เน่ืองจาก
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อค่าครองชีพ  และการดํารงชีวิตประจําวันของ
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ประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก  ดังน้ัน  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่
จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับประชาชน  การเพ่ิม
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลจะเป็นแหล่งเงินทุนในการบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชน  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการของ
สถานธนานุบาลด้วยการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์  ใน
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  MOR -1.75  ต่อปี (ณ วันที่  9 พฤศจิกายน  2558 
MOR = 7.10 ต่อปี = ร้อยละ  5.35 ต่อปี)  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกินกว่าที่
สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลกําหนดไว้ที่ ร้อยละ  15 ต่อปี  ซึ่ง
การเบิกเกินบัญชีเป็นลักษณะการกู้เงินตามความจําเป็นอันจะเป็นการเสริมสภาพ
คล่องในกิจการสถานธนานุบาล และเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา  66 (6) และวรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 
2552  ดังน้ัน จึงขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  
สาขาถีนานนท์  จํานวน  20,000,000  (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการรับจํานํา  ขอได้โปรดนําเสนอต่อประธานสภาด้วยครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขา     
ถีนานนท์  มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบ
การประชุมวาระที่  5  (5.1)  เรื่องขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออม
สิน  สาขาถีนานนท์  จากสถานธนานุบาล  กระผมได้ดูแล้วว่าการที่จะกู้เงินสําหรับ

สถานธนานุบาลต่างๆน้ัน  กระผมพูดอยู่เสมอว่าผมสนับสนุนในการที่สถานธนา-   
นุบาลขอกู้เงินในแต่ละคร้ังที่ผ่านมา  ผมว่าเป็นประโยชน์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
การท่ีเราจะขอกู้เงินจํานวน  20,000,000  บาทน้ัน  ผมเห็นดีด้วยในจุดน้ีครับ  
ตัวอย่างเช่น  สถานธนานุบาลท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมหาสารคาม  หรืออําเภอ
กระนวน  เขามีการเอาเงินส่วนน้ีมาหมุนเวียนเป็นจํานวนมาก  ซึ่งทางจังหวัด
ร้อยเอ็ดคิดแล้วก็ประมาณเกือบ  200  กว่าล้านเกือบ  300  ล้านบาท  ส่วนหน่ึง
ก็เข้ากับเทศบาล  ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล  ทราบครับว่าในปี  2557  เทศบาล
เราได้รายได้ส่วนน้ีมา  30  เปอร์เซ็นต์  ประมาณ  900,000  กว่าบาท  และปี  
2558  ได้ประมาณ  1,200,000  กว่าบาท  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุต่อไป  กระผมเห็นดีและเห็นชอบด้วย  และ
อีกส่วนหน่ึงที่ทางสถานธนานุบาลได้ขอมา  ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เงิน
หมุนเวียนของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น  เพราะว่าถ้าเราเอาสินค้าต่างๆไปจํานอง  จํานํา
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ที่ร้านทองเขาคิดดอกเบ้ียสูง  แต่ทางสถานธนานุบาลเรามีดอกเบ้ียแค่ร้อยละ  1.5  
คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้เป็นอย่างดี   
ผมยินดีและสนับสนุนในการเบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาลให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุต่อไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
กระผมขอถามนิดหน่ึงครับว่า  รายได้สถานธนานุบาลในแต่ละปี  ท่านได้จัดสรรไป
ไหนบ้างครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผมมี
เรื่องสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังน้ี  1.  เรื่องงบดุล  ใน
ส่วนของทรัพย์สินลูกหน้ีเงินยืมทุนดําเนินการ  วงเงิน  437,145.10  บาท  ผม
ไม่เข้าใจว่าใครเป็นลูกหน้ี  หมายความว่า  โรงรับจํานําให้คนนอกยืมเงินหรือว่าให้
พนักงานยืมเงินครับ  2.  ดอกเบ้ียรับจํานําค้างรับ  824,698  บาท  หมายความ
ว่าคนที่มาจํานําแล้วยังไม่ไถ่ถอน  ซึ่งรวมกับทรัพย์สินที่ไม่มาไถ่ด้วยใช่ไหมครับ  
ยกตัวอย่างเช่น  ในส่วนของการจํานําทองคําน่าจะสัมพันธ์กับราคาที่สูงมากครับ  
เพราะฉะน้ันจากที่ผมได้เคยอภิปรายเร่ืองการขอเบิกเงิน  หรือการขอเงินกู้ครั้งที่
แล้วที่ว่าหลายล้านบาท  ผมเคยอภิปรายเร่ืองการรับจํานําทอง  ที่ตอนน้ันทอง
ราคา  20,000  กว่าบาท  ท่านบริหารจัดการอย่างไร  เก่ียวกับการรับจํานําทอง
ที่ราคาสูง  แล้วเวลาทองคําลด  ท่านจะทําอย่างไร  ผมจึงต้ังประเด็นว่า  ดอกเบ้ีย
ค้างรับหมายความว่า  เกิดจากการท่ีเขาไม่มาไถ่ใช่ไหมครับ  จึงทําให้เกิดการค้าง
รับ  800,000  กว่าบาท  ถ้ายอดค้างรับน้ีรวมท้ังทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ไถ่  เป็น
ทรัพย์สินที่มีอยู่  กับทรัพย์สินที่ราคาลดลง  ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรเก่ียวกับ
ดอกเบ้ียรับจํานําค้างรับที่มากขนาดน้ี  ดอกเบ้ียค้างรับเป็นอีกประเด็นหน่ึง  
ทรัพย์สินก็เป็นอีกประเด็นหน่ึง  แล้วทรัพย์สินค้างรับที่ราคาลดลงผมอยากถามว่า
ท่านรับจํานําเท่าไหร่ครับ ท่านจะเก็บไว้อีกนานเท่าไหร่  จะกลายเป็นหน้ีศูนย์
หรือไม่  อยากให้ท่านอภิปรายครับ  3.  เรื่องทุน  ผมไม่เข้าใจว่าเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล  878,995  บาท  หมายความว่าเทศบาลมีเงินอุดหนุนไว้ให้สถานธนานุ
บาลใช่หรือไม่ครับ  4.  การที่เราจะกู้เงินเพ่ือเอามารับจํานําสินค้าให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน  ผมสงสัยว่ามีเพดานในการก่อหน้ีของโรงรับจํานําหรือไม่  ต้องสัดส่วน
เท่าไหร่   หรือว่าต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของเทศบาลในแต่ละปี  แล้วสถานธนา
นุบาลทําการอุดหนุนได้เป็นจํานวนเท่าไหร่  หรือว่าเขาสามารถขอกู้เงินเองเท่าไหร่
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ก็ได้  ถ้าครั้งหน้าขอกู้เงินอีก  50  ล้าน  หรือว่า  100  ล้าน  อย่างน้ีได้อีกไหม
เพราะความต้องการของตลาดยังสูงอยู่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เขต  1  ก่อนอ่ืนผมต้องขอบอกว่า  ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางสถานธนา-    
นุบาล  สําหรับผมแล้วอย่าว่าแต่  20  ล้านบาท  ถ้า  100  ล้านบาทผมก็ให้   
อันน้ีเป็นความจริงครับไม่ได้พูดประชด  เพราะผมรู้ว่ามันได้ประโยชน์กับเทศบาล
และพ่ีน้องประชาชน  ผมไม่เคยเห็นสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานําของรัฐบาลที่
ไหนล้มละลาย  หน้ีสินต่างๆของธนาคารก็ใช้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว  ถ้าบริหาร
จัดการดีๆ  จะได้ดอกผลมาพัฒนาเทศบาล  พัฒนาบ้านเมืองเราได้อีกด้วย  ผมจึง
อยากสอบถามทางผู้จัดการสถานธนานุบาลหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องว่า  ในกรณีที่มี
โจรขโมยของมาจํานําที่โรงรับจํานําแต่ตํารวจจับกุมได้  ผู้ต้องหาจึงได้ให้การ
สารภาพว่าเอาของมาจํานําที่โรงรับจํานํา  สถานธนานุบาลจะต้องมีความผิดหรือไม่
ที่รับของโจร  และจะต้องเอาของกลางคืนเจ้าของหรือไม่  กรณีอย่างน้ีเคยเกิด
ขึ้นกับสถานธนานุบาลเราหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสวครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จากญัตติการขอ
กู้เงินของสถานธนานุบาลในหลายๆคร้ัง  จะมีการให้สมาชิกได้พิจารณาว่า  ท้องถิ่น
จะได้รับเงินบูรณะเพ่ิมขึ้น  30  เปอร์เซ็นต์  และเงินบําเหน็จรางวัล  ต้ังแต่ปี  
2557  ได้รับ  20  เปอร์เซ็นต์  เป็นจํานวนเงินที่แตกต่างกันไม่มากนักกับจํานวน
เงินโบนัสท้องถิ่น  30  เปอร์เซ็นต์  ในปี  2558  เงินโบนัสท้องถิ่นจํานวน  
829,000  บาท  เงินบําเหน็จรางวัล  20  เปอร์เซ็นต์  จํานวน  552,000  
บาท  เงินทุนหมุนเวียน  50  เปอร์เซ็นต์  จํานวน  1,382,000  บาท  ที่ผมต้ัง
ข้อสังเกตน้ีเน่ืองจากเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับโบนัสท้องถิ่นที่จะส่งเงินให้กับโบนัส
เทศบาลต่อไป  อยากฝากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาว่า  หากมีการกู้เงินครั้งน้ีอีก  
20  เปอร์เซ็นต์  จํานวน  20  ล้านบาท  ก็จะมีโอกาสได้เงินโบนัสท้องถิ่นมากขึ้น  
เช่นเดียวกันเงินบําเหน็จรางวัลก็เพ่ิมขึ้น  ผมไม่เถียงครับ  แต่หากเราดูการ
พิจารณาใน  2 – 3  สัญญา  ที่มีการขอกู้เงินน้ัน  ในการกู้เงินผมเช่ือว่าทาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลสามารถท่ีจะจัดการตรงน้ีได้  แต่เราเป็นห่วงตามท่ี
ท่านธนัท  จิตรลดานนท์  ท่านได้พูดถึงเร่ืองทรัพย์หลุดจํานํา  หรือทรัพย์อะไร
ต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือแม้กระทั่งปัญหาราคาทอง  ปัญหา
ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับลดลงมาก  ตรงน้ีเราเป็นห่วงว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ได้ประโยชน์สูงสุดกับสถานธนานุบาล  การอภิปราย
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ในคร้ังน้ีเป็นการต้ังข้อสังเกตว่าเงินที่เทศบาลจะได้รับจากสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น  
เงินบําเหน็จรางวัลเพ่ิมขึ้น  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ที่ต้องการใช้บริการสถานธนานุบาลก็มีความจําเป็น  ขออนุญาตอภิปรายเพ่ือให้
ทางผู้บริหารของสถานธนานุบาลได้ให้สัญญากับสภาแห่งนี้ว่า  ท่านจะบริหารเงินที่
กู้กับธนาคารออมสินให้ดีแค่ไหน  เพียงไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาครับ  เก่ียวกับเรื่องการขอกู้เงินของ
สถานธนานุบาลน้ัน  ถ้าถามความเห็นผมค่อนข้างหนักใจเก่ียวกับเร่ืองการให้
สถานธนานุบาลกู้เงิน  เพราะว่าจะเป็นการกู้เงินมาให้ผู้อ่ืนกู้ต่อ  มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ  
แต่เน่ืองจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้มีหนังสือจากท่านโชคชัย  เดชอมรธัญ  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหนังสือมาถึงท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด  ใจความว่า  ด้วยประเมินสถานการณ์ในปี  2558  ช่วงปลายปี  
ประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนานในหลายพ้ืนที่
ทั่วประเทศ  ทําให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงและเป็นระยะเวลายาวนาน  
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยเฉพาะผู้
ประกอบอาชีพทางการเกษตร  จะได้รับผลกระทบในการเพาะปลูกและการเลี้ยง
สัตว์เป็นอย่างมาก  รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังและเร่งด่วน  ทางสถานธนานุบาลก็ได้ทําเร่ือง
ขึ้นมา  ผมก็บอกว่าเอาไว้ว่าเปิดประชุมสมัยหน้าถึงจะนําเรื่องเข้าไป  สําหรับเรื่องที่
ท่านธนัท  จิตรลดานนท์  ถามว่าในวงเงินกู้มีเพดานหรือไม่  ต้องเรียนให้ทราบว่ามี
หนังสือสั่งการในการที่จะขอกู้เงินได้  เขาบอกว่ากู้เงินได้ไม่เป็นไร  แต่วงเงินสูงสุดที่
เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
ในแต่ละคร้ังเท่ากับทรัพย์จํานําคงเหลือ  ในวันที่สถานธนานุบาลจัดทําคําขอกู้เงิน
เสนอต่อนายกเทศมนตรีหรือเมืองพัทยา  100  เปอร์เซ็นต์  หมายถึงว่าจะกู้เงินได้
ยอดรวมจะต้องไม่เกินสต็อค  ของเราดูแล้วมันไม่เกินสต็อคน่ันคือเพดานสูงสุด  
สําหรับรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตอบคําถาม  แต่ปัญหาราคาทอง
ขึ้น - ลง  หรือในบางคร้ังที่ผมไปถามท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลว่า  ถ้าเกิดความ
ผิดพลาดรับจํานําเอาทองปลอม  เพชรปลอม  เข้ามา  ขายไม่ได้ใครรับผิดชอบ  
หรือว่ารับจํานําทองราคาสูง  แต่ปัจจุบันขายราคาถูกลง  ในส่วนที่ขาดหายไปใคร
รับผิดชอบ  ตรงนี้ผู้จัดการได้ตอบผมว่า  ผู้จัดการจะรับผิดชอบเอง  น่ันคือระเบียบ
ที่สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลกําหนดให้ผู้จัดการเป็นคน
รับผิดชอบ  และเมื่อพิจารณาว่าเขาเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบ  ขาดทุน  หรือได้กําไร  
ก็อยู่ที่ตัวผู้จัดการสถานธนานุบาล  น่ันเป็นเหตุผลในส่วนที่มีการจัดสรรเงินบูรณะ
ท้องถิ่น  30  เปอร์เซ็นต์  เงินทุนหมุนเวียน  50  เปอร์เซ็นต์  เงินบําเหน็จรางวัล  
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20 เปอร์เซ็นต์  ให้กับผู้ที่ดําเนินการ  ในส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้ทางรอง
ปลัดเทศบาล  หรือผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นผู้ตอบครับ    ขออนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองประเสริฐ  ออประเสริฐ  ครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ในส่วนของท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  ท่านได้ถามว่า  เงินจะจัดสรรไปที่ใดบ้าง  
ขอตอบว่า  จากผลประกอบการ  กําไร  30  เปอร์เซ็นต์จะมาเข้าที่เทศบาล  55  
เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  15  เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นเงินบําเหน็จของ
พนักงาน  สมมุติว่าผลประกอบการในปี  2558  คือเอาผลประกอบการจากปี  
2557  มาจ่ายปี  2558  อย่างที่ผ่านมาเราจ่ายเงินเข้าเทศบาล  30  เปอร์เซ็นต์  
800,000  กว่าบาท  คือผลประกอบการจากปี  2557  ซึ่ง  สตง.  รับรองยอด
ในเดือน  กันยายน  2557  เหมือนกับ  เดือนกันยายน  2558  เราจะเอาไปจ่าย
ในงบประมาณของปี  2559  เป็นผลประกอบการย้อนหลัง  ในส่วนของการรับ
จํานําทองที่ท่านธนัท  จิตรลดานนท์ถาม  ตอนนี้รับอยู่ประมาณ  70 – 80  
เปอร์เซ็นต์ของราคาของวันที่มาจํานํา  และมีการประมูล  ในเดือนที่แล้วไม่ได้มีการ
ประมูลเพราะทองลงราคา  และราคาผันผวนมาก  และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็มีหนังสือสามารถให้เราเลื่อนไปประมูลเดือนต่อไปได้  เพราะมีความ
เสี่ยงซึ่งไม่แน่นอน  ในเรื่องของเพดานเงินกู้  ก็ได้มีหนังสือสั่งการไว้ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีได้เรียนไปแล้วว่าสามารถกู้ได้ไม่เกินสต็อค  ตอนนี้เรามีทรัพย์สิน
อยู่ในสต็อคประมาณ  78,000,000  บาท  ในส่วนของงบดุล  เป็นงบดุลของ
งบประมาณสิ้นปี  2557  ซึ่ง  สตง.  รับรองยอดแล้ว  รายละเอียดผมไม่ทราบแต่
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก  สตง.  เรียบร้อยแล้วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านโพธิวัฒน์  บุญกอบ  เชิญครับ 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่อง  สตง.  สถานธนานุบาลเราต้ังตามระเบียบไม่ผิดครับ  ให้ตํารวจเข้ามาตัดยอด
ที่รับจํานําได้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพครับ  ผมข้องใจคําตอบครับ  คําว่าให้
ตัดยอด  ให้ใครตัดครับ  ให้โจร  เจ้าของทรัพย์  หรือตํารวจครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านโพธิวัฒน์  บุญกอบ  เชิญครับ 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
การตัดยอดคือให้เจ้าของทรัพย์ตัดยอดที่มาจํานําครับ  เงินไม่หายแน่นอนครับ  
โจรตัดยอดไม่ได้ครับ  ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่มาตัดยอดครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมถามอีกนิดหน่ึงครับ  ตกลงว่าโรงรับจํานําของเราไม่ผิดใช่
ไหมครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมสรุปให้ครับ  โรงรับจํานําไม่ผิดครับ  เพราะเปิดตาม  พรบ.  มี
กฎหมายคุ้มครอง  เรารับจํานําโดยชอบ  เมื่อท่านมาจํานําท่านจะต้องมีบัตร
ประชาชนเป็นการรับจํานําโดยสุจริต  ได้รับการคุ้มครองแม้จะเป็นของโจร  ก็ต้อง
มาชําระให้โรงรับจํานําครับ  เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์  ครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผม
ยังไม่ได้รับคําตอบครับ  ลูกหน้ีเงินยืมทุนดําเนินการเป็นอย่างไร  ดอกเบ้ียรับจํานํา
ค้างรับใช่ทองคํา  เพชร  พลอย  ที่ราคาลงอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่  สมมุติว่าเรา
ได้รับจํานํา  20,000  บาท  แล้วตอนน้ีราคาอยู่ที่ 18,000  บาท  ทําให้เกิน
เวลาทรัพย์หลุดจํานํา  จะไม่ให้หลุดก็ไม่ได้เพราะขายไม่ได้  ทําให้บวกดอกเบ้ียขึ้น
ไปในแต่ละเดือน  จึงเกิดดอกเบ้ียค้างรับใช่หรือไม่  และเงินอุดหนุนจากเทศบาล  
หมายถึงเทศบาลให้โรงรับจํานําใช่หรือไม่  ผมไม่เข้าใจครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในส่วนของงบดุลที่ท่านถาม  มันไม่ได้เก่ียวกับเงินที่เรากู้เลย  แต่ว่างบตัวน้ี  สตง.  
รับรองยอดแล้ว  ใช่ครับในเบ้ืองต้นเราไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชี  ยอมรับในส่วนน้ี
ครับ  แล้วที่ท่านถามว่าเงินอุดหนุนจากเทศบาลตัวน้ี  ผมเข้าใจว่าเป็นเงินของโรง
รับจํานําให้เทศบาลครับ  แต่เป็นภาษาเขียนของเขาในระบบบัญชี  ในส่วนของทุน
ดําเนินการและเงินกําไรสะสม  เทศบาลไม่ได้อุดหนุนอะไรให้กับสถานธนานุบาล
ครับ  ผมเข้าใจว่าเป็นภาษาของทางระบบบัญชีและเป็นของเก่าต้ังแต่ปี  2557  
ซึ่งผมว่าไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะต้องมาคุยกันครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านธนัท  จิตรลดานนท์  เชิญครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้เก่ียวอะไร  แต่ผมอยากให้พิจารณาว่าการที่เราให้ไป  จะ
ส่งผลกระทบไหม  เช่น  เป็นของปี  2557  ของเก่าก็จริง  แต่ปี  2558  ก็ต้องมี
ยอดน้ีโผล่ขึ้นมาอีก  ในหนังสือลูกหน้ีทุนยืมดําเนินการก็ต้องโผล่ขึ้นมาอีก  
ดอกเบ้ียรับจํานําค้างรับก็ต้องโผล่  ถามว่าในปี  2558  จะไม่มี  2  ตัวน้ีใช่ไหม
ครับ  ถ้าไม่มีผมจะคอยดู  ผมถามเพ่ือเอามาประกอบการพิจารณาว่า  การที่จะกู้
เ งิน อีก   20,000,000  บาท   จะต้องส่ งผลกระทบกับพวกน้ีอ ยู่แล้ ว  
เพราะฉะน้ันผมจึงมาดูว่าจะส่งผลกระทบไหม  ท่านยังไม่ตอบตรงน้ีเลยครับว่า
เก่ียวหรือไม่  ความจริงแล้วผู้จัดการสถานธนานุบาลก็ตอบได้ครับเพราะว่าค่า
ทองคําที่ลงจาก  20,000  บาท  เหลือ  18,000  บาท  แล้วยังค้างอยู่  ท่านก็
ปล่อยไม่ได้  จึงทําให้เกิดดอกเบ้ียขึ้นไปเร่ือยๆ  สมมุติว่า  กําหนดให้ไม่เกิด  3  
เดือน  เดือนที่  4  และเดือนที่  5  ท่านจะทําอย่างไรในเม่ือราคาทองคําลดลง  
ถ้าผ่านไป  9  เดือน  หรือ  10  เดือน  ดอกเบ้ียก็ต้องเป็นล้านบาทใช่ไหมครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีใครจะอธิบายเรื่องดอกเบ้ียค้างรับไหมครับ  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ผู้จัดการก็เป็นผู้บริหารโรงรับจํานําหรือสถานธนานุบาล  มีหน้าที่ดู
ทองคํา  ดูของต่างๆ  น่ันคือหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ในส่วนของการทําบัญชีจะเป็น
เจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบ  ถ้าหากว่าเอาเจ้าหน้าที่บัญชีมาก็สามารถตอบคําถามได้  
แต่ทางผู้จัดการไม่ได้เอาเจ้าหน้าที่บัญชีมา  กระผมพอมีความรู้ด้านบัญชีอยู่บ้าง  
คําว่าดอกเบ้ียรับจํานําค้างรับ  ในการกู้เงินกับทางโรงรับจํานํา  จะมีเง่ือนไขเวลา
จะต้อง  3 – 4  เดือน  แล้วเขาหักดอกเบ้ียไว้หรือยัง  ถ้ายังไม่ได้หักไว้  ดอกท่ี
เหลืออีกไม่ก่ีงวด  เขาเรียกว่าค้างรับ  ส่วนลูกหน้ียืมเงินทุนดําเนินการ  ผู้จัดการก็
สามารถตอบได้  แต่ถ้าจะให้ชัดเจนต้องให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีได้ตอบเพราะเป็น
ภาษาทางบัญชี  ซึ่งทางฝ่ายบัญชีกับ  สตง .  เขาจะคุยกันและตรวจสอบ  
งบประมาณปี  2557  สตง.  ได้ตรวจสอบแล้ว  ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน  ตัวเลข  
และบัญชี  ทางผู้จัดการสถานธนานุบาลก็อาจตอบไม่ค่อยได้  แต่จริงๆแล้วผม
สอบถามวิธีการทํางานของสถานธนานุบาลส่ิงที่ผมเป็นห่วงที่สุด  คือ  ผู้จัดการ
สถานธนานุบาล  เพราะถ้าผู้จัดการโกงเมื่อไหร่ผู้ที่มีรายช่ือจะต้องรับผิดชอบใช้เงิน
คืนทั้งหมดตามสัดส่วน  ผมเป็นห่วงเพราะผมก็ไม่อยากจะให้โรงรับจํานํากู้เงิน
เพราะกลัวว่าผู้จัดการคนที่จะมาบริหารจัดการจะมีความซื่อสัตย์มากน้อยแค่ไหน  
แต่เอาเป็นว่าถ้าหากรับจํานําทองคํามาในราคาปกติ  100  เปอร์เซ็นต์  ราคา  
20,000  บาท  เขาจะรับแค่  70  เปอร์เซ็นต์  อยู่ที่ประมาณ  15,000 – 
16,000  บาท  ถ้าหากทองลงมาตํ่ากว่าน้ีถึงจะขาดทุน  ถ้าหากทองไม่ตํ่ากว่าน้ีก็
ถือว่าไม่ขาดทุนน่ันคือส่วนของการรับตํ่า  การรับตํ่าผมไม่ได้ห่วงเท่าไหร่  แต่ที่ผม
ห่วงคือการรับพลาด  น่ันคือการรับทองปลอม  หรือผู้จัดการเอาทองปลอมมา
เปลี่ยนเอาทองจริงเสียเอง  ตัวน้ีผมเป็นห่วง  เพราะผมไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแล
ในส่วนของสต็อคสินค้าได้  แต่เน่ืองจากมีปัญหาประสบภัยแล้ง  ถ้าหากเราไม่ทํา
แล้วจังหวัดเราไม่สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้แล้วประชาชนเดือดร้อน  น่ัน
ก็คงปฏิเสธความรับผิดเร่ืองน้ีไม่พ้น  จึงต้องทําเรื่องน้ีเข้ามา  แล้วแต่สภาจะ
พิจารณาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านกระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่ท่าน
บอกว่ารายได้เข้าเทศบาล  30  เปอร์เซ็นต์  จากยอดของปี  2557  เข้ามา
800,000  กว่าบาท  30  เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ  240,000 – 250,000  
บาทน้ัน  ท่านเอาเงินเข้าเทศบาล  ตรงไหน  ทําอะไรบ้างครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ในการทําเทศบัญญัติงบประมาณในแต่ละปี  ถ้าหากดูให้ดีจะมีการ
ประมาณการรายรับเอาไว้  และจะมีข้อหน่ึงที่กําหนดไว้ว่าเป็นเงินที่ได้รับมาจาก
สถานธนานุบาล  ซึ่ ง เราจะรู้ ว่าปีหน้าเราจะได้รับเท่าไหร่  เ น่ืองจากผล
ประกอบการของปี  2558  เราจะเอามาใส่ในปี  2559  เป็นการประมาณการ
รายรับ  เขาจะเอาผลของปี  2558  มาจ่ายในปี  2559  ในส่วนของปี  2557  
จะเอามาจ่ายในปี  2558  เราจะรู้ประมาณอย่างใกล้เคียงที่สุดแล้วประมาณการ
เป็นรายรับเอาไว้  เมื่อประมาณการรายรับก็จะรวมเป็นยอดเงินรายรับแล้วจะมา
ประมาณการรายจ่ายเป็นยอดเงินงบประมาณการรายจ่าย  ซึ่งรายรับและรายจ่าย
จะอยู่ในภาวะที่สมดุลน่ันคือเทศบัญญัติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ  

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การที่
นําเงิน  30  เปอร์เซ็นต์ของโรงรับจํานําเข้ามาไว้ในประมาณการรายรับ  คล้ายกับ
ว่าในปีน้ันแล้วแต่ว่าเทศบาลจะนําเงินตรงน้ีซึ่งมารวมไว้ในประมาณการรายรับ  
สมมุติว่ารับเข้ามาแล้ว  30  เปอร์เซ็นต์  เทศบาลสามารถท่ีจะเอาไปทําอะไรก็ได้  
หมายถึงว่าโรงรับจํานําให้เทศบาลเอาไปบริหารเลยใช่ไหมครับ  แล้วแต่เทศบาลจะ
ทํา  ไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนใดใช่ไหมครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุญาตให้กู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท์  ตามที่นายกเทศมนตรีนําเสนอ  กรุณายกมือ 

(สมาชิกอนุญาตจํานวน  16  ท่าน)   16  เสียง  ไม่อนุญาต  ไม่มี  งดออกเสียง  
2  เสียง  เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือเสนอแนะ  เชิญท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุครับ 

นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  ดิฉันนางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เขต  1  ก่อน
อ่ืนขอบอกว่าดิฉันเป็นคนหน่ึงที่รับเบ้ียยังชีพไปให้ผู้สูงอายุ  และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าไม่ผิด  สามารถกระทําได้ถึงแม้จะไม่ใช่นโยบายของทางคณะ
ผู้บริหาร  แต่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี  เป็นการช่วยเหลือกัน  แต่ก็อดตกใจไม่ได้ที่เห็น
กระทู้น้ีเข้ามา  เพราะว่าถ้าแค่รับเบ้ียยังชีพไปให้ผู้สูงอายุเป็นกระทู้ได้  ก่อนที่ดิฉันจะ
มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันเป็นผู้นําชุมชน  ความเป็นผู้นําชุมชน  ได้เห็น
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  หรือผู้ที่ เข้าไม่ถึงโครงการต่างๆ มากมาย  สิ่งน้ีจึงเป็นการ
ช่วยเหลือกันเพียงเท่าน้ัน  ไม่ได้มีประสงค์อ่ืนใด  และดิฉันก็ไม่เช่ือว่าท่านผู้มีเกียรติ
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ในห้องน้ีจะทําเรื่องไม่ดีตามกระทู้ที่ท่านเป็นห่วง  เพราะฉะน้ันดิฉันขอบอกว่าการที่
เรานําเบ้ียผู้สูงอายุไปให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบาย  ไม่ใช่หน้าที่หรือนโยบาย
แต่ก็น่าที่จะทํา  เป็นแค่สิ่งเล็กน้อยที่จะไปเติมเต็มให้กับท่านเหล่าน้ัน  อย่างที่เรา
ทราบกันว่าปัจจุบันลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ดูแลผู้สูงอายุเท่าไหร่  และถ้าผู้สูงอายุท่านใด
ไม่มีลูกหลาน  ท่านก็ย่ิงลําบาก  ถ้าเราจะมาคิดเป็นห่วงแค่ว่าจะมีสมาชิกสภา
เทศบาลหากินกับผู้สูงอายุ  ดิฉันคิดว่ามันน่ารังเกลียด  อย่าเป็นเลยค่ะ  สําหรับ  
สมาชิกสภาเทศบาลในความหมายของดิฉันคือ  สมทบ  ต้องสมทบ  อะไรที่จะ
เพ่ิมเติม  ส่งเสริม  หรือช่วยเหลือกันได้ทําเลยค่ะ  โอกาสจะได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้  ไม่ได้ว่าให้ใครค่ะ  เพราะฉะนั้นการทําความดีทําได้ทุก
คน  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านผู้
อภิปรายเมื่อสักครู่  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุครับ  ไม่ทราบว่ามี
ใครไปว่าให้ท่าน  เพราะกระทู้ของผมเป็นกระทู้ถามท่านผู้บริหารเก่ียวกับการบริหาร  
ไม่ได้ว่าสมาชิกสภาประพฤติมิชอบ  กระผมอยากแจ้งให้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบว่า  
ผมไม่ได้อภิปรายเก่ียวกับตัวท่านเลย  ถ้ามีลักษณะอย่างน้ีเกิดขึ้นไม่ผิดกฎหมายก็
แล้วไป  ผมกลับชมเชยท่านอีกว่าตัวอย่างที่ท่านทําเป็นจิตอาสา  รอบก่อนก็ชมเชย
ว่าท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดในสายตาของกระผม  อยากทราบ
เหมือนกันครับว่าใครกล่าวหาว่าท่านจะทุจริต  ท่านประธานครับ  การที่คนจะทุจริต
หรือไม่น้ัน  ไม่ได้เก่ียวกับจังหวะหรือสิ่งใดๆที่มองเห็นเปลือกนอก  ขนาดระดับ
รัฐมนตรียังติดคุกมาแล้วท่านก็ทราบ  ตอนน้ีก็ยังมีปัญหาเก่ียวกับอดีตท่านนายก  
เพราะฉะน้ันผมไม่ได้กล่าวอ้างว่าใครทุจริต  ให้กลับไปอ่านกระทู้ของกระผม  กระผม
ถามผู้บริหารว่าทําได้ก็ทําไป  ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทํา  กลับเป็นตัวอย่างที่ดีให้
สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะได้นําไปปฏิบัติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุครับ 
นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันไม่ได้หมายความว่า  ท่านว่าให้ดิฉัน  ดิฉันบอกว่า  ด้วย

ความเป็นห่วงของผู้ที่ ย่ืนกระทู้บอกว่า  หากเกิดมีสมาชิกสภาเทศบาลไปรับเงิน
ผู้สูงอายุแล้วไม่นําไปให้ถึงมือผู้สูงอายุ  คณะผู้บริหารจะทําอย่างไร  ใช่ไหมค่ะ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ใช่ครับ  ผมถามผู้บริหาร  ท่านก็ได้ให้คําตอบแล้ว 
นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพค่ะ  ดิฉันมาเป็น  สมาชิกสภาเทศบาลสมัย

แรกๆ  ดิฉันก็ถูกต่อว่า  ว่าเป็นจิตอาสาไปรับซื้อขยะไม่สมเกียรติสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านทราบไหมค่ะว่าทุกวันน้ี  ดิฉันได้เป็นวิทยากรในการคัดแยกขยะตารางงาน
มากมายโดยไม่มีค่าตัว  น่ันก็เพราะคําว่าจิตอาสา  ขอกล่าวว่าไม่ได้กล่าวโทษใครค่ะ  
ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สรุปแล้วทั้ง  2  ฝ่าย  ไม่ได้พาดพิงกันครับ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากแจ้งให้ท่านทราบว่า  คําว่ากระทู้  เขาถามผู้บริหาร  

กระทู้ของการประชุมสภาหมายถึงสมาชิกสภาย่ืนสอบถามผู้บริหาร  เพราะฉะนั้น
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อาจพาดพิงในลักษณะกระทบ  แต่ไม่ได้กระทบไปในทางเสียหาย  แต่กลับเป็นการ
ชมเชย  ท่านเป็นจิตอาสาสุดยอดแล้วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนครับ  เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผมมีเรื่อง
สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า  ตอนน้ีบริเวณหน้าบ๊ิกซีมีงาน
เทศกาลไทคัพ  ผมเข้าใจว่าเป็นงานของเอกชน  เป็นลานจัดกิจกรรมขายอาหาร  
แสดงดนตรี  มีการประกวดขายเหล้า  เบียร์  และมีสุขาเคลื่อนที่ไปบริการ  ผมจึง
สงสัยว่าสุขาของเทศบาลไปบริการงานเอกชนได้อย่างไร  แล้วถ้าบริการได้เขามีการ
จ่ายเงินให้เทศบาลหรือไม่  หรือถ้ามีการจัดงานของเอกชนแล้วมีการขอสุขาไป
บริการอีก  น่ันหมายความว่าขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลได้ทุกรายใช่หรือไม่  
เพราะปกติจะเห็นรถสุขาเทศบาลไปเฉพาะงานที่เป็นของจังหวัด  หรืองานของชุมชน
แต่ครั้งน้ีเป็นของเอกชนผมก็เลยสงสัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา  เก่ียวกับเร่ืองการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาไทคัพ  เป็นความร่วมมือของทางเอกชนกับส่วนราชการในระดับกระทรวง  
ทบวง  กรม  ต้ังแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวและกีฬา  
เข้ามาร่วมมือกันและหลายๆภาคส่วนของทางราชการ  มีแนวทางและมีการเชิญ
ประชุมคณะทํางานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  มอบหมายหน้าที่ว่าใครจะทําอะไร  
อย่างไร  เหตุผลที่ว่าทําไมจึงต้องต้ังสุขาที่บ๊ิกซี  ความจริงแล้วต้ังในสถานที่ราชการ
ไม่ได้  เน่ืองจากจะมีการจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอร์  จึงต้องอาศัยพ้ืนที่ของบ๊ิกซี  
เป็นงานของส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน  ผมไม่แน่ใจว่าขอใช้ฟรีหรือขอเช่าพ้ืนที่ 
แต่ไปขอต้ังเพ่ือไม่ให้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอร์  แต่
เป็นโครงการที่ระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  สั่งการมาและทํากันทุกจังหวัด  อยาก
ขอเรียนว่าถ้าใครต้องการรถสุขาไปบริการ  เรามีระเบียบไว้ว่าให้เช่าได้  ส่วน
รายละเอียดผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เข้าประชุม  แต่ทางเจ้าหน้าที่ไปประชุมกับทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ในวันเปิดงานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการ
เปิดงาน  ขอเรียนให้ทราบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่าน
ประธานที่เคารพครับ  การที่สมาชิกสภาเทศบาลยื่นกระทู้ถามในแต่ละคร้ัง  ต้องถาม
เป็นรายละเอียดด้วย  ท่านประธานก็คงทราบ  พอผมจะถามเรื่องเงินอุดหนุนที่เราได้
โครงการงบประมาณต่างๆจากกระทรวง  จากกรม  มีอะไรอีกบ้าง  อีกนิดหน่ึงก็ตอบ
ไม่ได้  ผมทราบครับ  ร่องนํ้าหน้าโรงเรียนเทศบาล 1  เป็นเงินอุดหนุน  ผมอยาก
ทราบว่าโครงการในปี  2558  -  2559  เทศบาลได้เงินอุดหนุนมาจากไหน  ไม่ใช่
ว่ามีอะไรก็ต้องมาเป็นกระทู้ถามท่าน  และจากน้ีไปอีก  3  เดือน  ผมถึงจะสามารถ
ย่ืนกระทู้ถามท่านได้  มีอะไรตอบก็ตอบให้หน่อยครับท่าน  ไม่ใช่ว่ามีเรื่องอะไรให้ต้ัง
กระทู้มาถามเลย  ถามเร่ืองอ่ืนๆก็ไม่ได้  ถ้าเป็นลักษณะน้ันผมว่ามันไม่ถูก  
เพราะฉะน้ันถ้าถามเร่ืองอ่ืนๆ  ผมย่ืนกระทู้มาถ้าเกิน  3  เรื่อง  ท่านก็บอกว่าไม่ได้
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แล้ว  ผมจึงอยากขอถามว่า  1.  เรื่องการก่อสร้างร่องระบายนํ้าโรงเรียนเทศบาล 1  
เป็นงบของเทศบาลหรือไม่  ทราบว่ามีการขุดลอกกุดโง้งอีก  9,000,000  กว่าบาท  
เป็นเงินของเทศบาลหรือไม่  แล้วโครงการอื่นๆที่มาจากเงินอุดหนุน  ท่าน
ประธานสภาก็ไม่เคยที่จะทราบเลยใช่ไหมครับว่าเงินอุดหนุนเทศบาลได้มาก่ีโครงการ
ในปีน้ี  ท่านก็ไม่ทราบ  2.  เรื่องเงินรางวัล  ผมอยากทราบว่าได้รางวัลก่ีรางวัล  ได้
เงินเท่าไหร่  เงินรางวัลที่ได้มาท่านเอาไปทําอะไร  เข้าสภาหรือไม่  3.  เรื่องการไป
ทัศนศึกษาของสํานักการศึกษา  ท่านประธานก็ทราบดี  ท่านก็ไปกับรอง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลอีกท่านหน่ึง  เป็นโครงการของสํานัก
การศึกษา  ก็บอกครับว่าให้มาเปิดงาน  วันที่  16 – 17  มีการทัศนศึกษา  วันที่  
18 – 20  ผมอยากไปครับ  แต่เห็นท่านประธานสภาไปกลับมาแล้ว  ผมไม่ทราบว่า
ท่านประธานสภาไปได้  ผมก็อยากไปเช่นเดียวกัน  เพราะผมไม่พลาดอยู่แล้วครับ  
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ  สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็บ่นกับผมครับว่า
อยากไป  ไม่ทราบว่าเงินส่วนน้ีใช้เงินอะไร  เงินทัศนศึกษาของโรงเรียนก็มีแค่  3  
โรง  เงินพัฒนาครูผมไปเปิดดูแล้ว  เงินทัศนศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนการงาน  100,000  บาท  ปรากฏว่าวันน้ันทราบว่าไปรถ  3  คันครับ  
งบประมาณก็คงหลายแสนบาท  อยากฝากว่าการไปทัศนศึกษาของสํานักการศึกษา
ครั้งน้ีใช้เงินงบประมาณจากไหน  ยังมีเรื่องอ่ืนๆอีกหลายเรื่องแต่ขอฝากเพียงแค่  3  
เรื่องครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพครับ  กระผมนายสิทธิภรณ์          

ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ก่อนอ่ืนผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผอ .สายัณห์  จิตต์ธรรมและท่านผอ .ศศิพรรณ  โพธิแท่น ที่ได้ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการครับ  ท่านประธานครับ  วันที่  16  พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมา  
ผมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาลตําบลนาจารย์  นายกและผอ.ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี  ท่านก็เชิญผมไปดูการจัดการเรียนการสอน  การจัดสถานที่ต่างๆ  
เท่าที่ผมไปได้ยินเขาเล่าลือกันว่าโรงเรียนเด็กเล็กตําบลนาจารย์เขาทําได้ยอดเย่ียม
จริงๆ  ไม่ใช่ผมว่าโรงเรียนเราไม่ดีครับ  แต่เขาได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย  และสิ่ง
ที่ผมอยากฝากทางผอ.สํานักการศึกษา  ที่ศูนย์เด็กเล็กผมเห็นเด็กนักเรียนเขาเรียน
รวมกัน  หยอกล้อกัน  อาจารย์ก็ไม่มีสมาธิที่จะสอน  ผมจึงอยากเสนอทางเทศบาล
ว่าควรก้ันห้องโดยถาวรให้เขา  อันน้ีไม่ได้ก้ัน  เอาอะไรไปก้ันให้เขาก็ไม่รู้  คุณครูก็
เห็นด้วยครับ  อันน้ีเป็นปัญหานิดหน่อย  ทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ท่านครับ  ประเด็นที่  
2  ผมขอชมเชยครับ  ที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลของเราไปแข่งขันต่างๆ  ได้รับ
รางวัลมาอย่างมากมาย  ผมภาคภูมิใจจริงๆ  ต้องขอชมเชยนักเรียนของเรา  และที่
สําคัญต้องขอชมเชยคุณครูทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลา  เสียสละทรัพย์สินต่างๆ
ให้แก่เด็กนักเรียนของท่าน  จนได้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน  ให้แก่เทศบาลของเรา
เป็นอย่างดี  ผมจึงอยากฝากผอ.ของโรงเรียนเทศบาลไว้ว่า  ควรจะให้ความสําคัญ
ต่างๆกับเด็ก  กับโรงเรียนที่ไปสร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาลของเราให้มากกว่าที่ผ่านมา  
เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กทั่วไปทําเป็นตัวอย่าง  และผู้ปกครองก็จะ
เช่ือมั่นในโรงเรียนเทศบาลของเรา  ถ้าทําดีเขาก็อยากส่งลูกหลานเข้ามาเรียน  
ประเด็นสุดท้าย  เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลผมปล่อยวางแล้วครับ  ผมเป็นมา  3  
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สมัย  เป็นประธานอีก  2  สมัย  ผมทํากับชาวบ้านมาผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร  แต่ก็
ต้องทําเพราะเป็นหน้าที่  จะทุกข์จะจนขนาดไหนผมก็ต้องทําหน้าที่  ที่ผมไปให้ทาน
แก่ผู้ยากไร้  สุนัขหรือแมวทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดของเรา  บางคนก็สั่งให้ลูกน้องเอา
ไปฆ่า  เสียใจมากจริงๆครับ  อยู่ในเทศบาลของเราครับผมตามจับไม่ได้เฉยๆครับ  ที่
ผมทําอย่างน้ีเพราะความเช่ือของผมเมื่อ  10  กว่าปีที่ผ่านมา  เทวดามาเข้าฝันผม  
มีเงินทองให้ไปช่วยเหลือคนยากไร้ตามท้องถนน  สุนัข  แมว  แม้แต่สัตว์ทั่วไปที่ตก
ทุกข์ได้ยาก  ผมก็ทํามาตลอดจนถึงทุกวันน้ี  กราบขอบพระคุณครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผมขอฝากนิดหน่ึง
ครับ  เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ฝากในครั้งที่แล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ถนนประดิษฐ์
ตรงมุมวัดใต้โพธ์ิค้ําที่มันบวม  วันน้ันผมทํางานส่ง  รถพ่วงผ่านไปก็ได้ไปปีนตรงน้ัน  
ผมจึงคิดว่ามีเงิน  3,000,000  บาท  ทําไปแล้ว  300,000  บาท  ตรงน้ันช่วย
ผมหน่อยครับ  และป้ายจราจรวงเวียนวัดใต้โพธ์ิค้ําเล็กนิดเดียวครับ  ขับรถมามองไม่
เห็นครับ  ทําไมถึงทําเล็ก  ผมเคยถามอยู่ว่าเป็นกฎ  ระเบียบ  ใช่ไหม  ทําให้ใหญ่
กว่าน้ีได้ไหม  และป้ายที่บอกทางไปจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  เก่าแล้ว  
ตัวหนังสือมองไม่เห็น  เป็นป้ายของกรมทางหลวงหรือของทางเทศบาล  ติดไว้แล้วดู
ไม่สวยงาม  อ่านไม่รู้เรื่อง  ฝากคร้ังน้ีเป็นครั้งที่  2  แล้ว  ขอความกรุณาด้วยครับ  
ขอคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยาก
สอบถามว่า  ตอนน้ีผมได้มีโอกาสเข้าไปติดต่อราชการในห้องสํานักการคลังบ่อยๆ  
จึงทําให้ผมคิดว่าห้องสํานักการคลังของเราคับแคบ  แออัด  ผมจึงอยากให้มีการขยับ
ขยาย  มีการประชุมสมัยสามัญอยู่ครั้งหน่ึง  กระผมได้อภิปรายเก่ียวกับท่านคณะ
ผู้บริหารท่านจะนํางบประมาณก้อนหน่ึงไปปรับปรุง  ซ่อมแซม  สวนสาธารณะแห่ง
หน่ึง  ผมจึงบอกว่าตรงที่เร่งด่วน  เช่น  เราจะต่อปีกของเทศบาลตรงนี้ที่ทําขึ้น
มาแล้วตรงห้องคลัง  เพราะห้องคลังเขาแออัด  ท่านผู้บริหารท่านก็ให้เกียรติว่า
สมาชิกอยากได้ ก็จะทําให้ ผมก็ขอบคุณท่านไปแล้ว  ณ  ตอนนั้น แต่ถ้าจะขยาย
ความอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้ต่อไปอีก  คือ  ผลจากที่ผมเห็นห้องคลัง  ท่าน
ประธานเข้าไปสัมผัสนะครับ  พนักงานที่ทํางานได้เดินแทรกตัว  ไม่ได้เดินสง่าผ่าเผย  
ผู้มาติดต่อราชการก็เช่นเดียวกัน  ผมอยากต่อปีกห้องคลังจะได้ขยับขยายออกไป  
แต่สิ่งน้ีก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านคณะผู้บริหาร  ผมแค่ต้ังข้อสังเกตและอยากให้
ท่านมองถึงปัญหาตรงน้ีว่ามันคับแคบจริงๆ  ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านช่วยหาทาง
ขยับขยายครับ  และอีกเรื่องหน่ึง  เรื่อง  เชิญร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์  จากกองวิชาการและแผนงาน  มีการแข่งขันกีฬาถือว่าถูกต้องครับ  แต่ทุกปี
มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน  ผู้สื่อข่าว
คณะกรรมการหอกระจายข่าว  ดีครับ  เป็นโครงการที่ดี  แต่ในความเป็นจริงไม่เป็น
อย่างน้ีครับ  สมาชิกสภาเทศบาลจะมาประมาณ  2 – 3  ท่าน  ผู้สื่อข่าวเจ้าของงาน
ก็ต้องมาจับพนักงานเทศบาลลงมาเตะ  จึงต้ังข้อสังเกตว่าท่านประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
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หรือเปล่า  ผมจึงอยากฝากกองวิชาการฯ  ไปพิจารณาดู  ถ้ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ควร
ตัดรายการน้ีออก  และการแข่งขันกีฬาต่างๆถ้าสื่อมวลชนในเทศบาลมีเยอะก็น่าจะ
ใช้วิธีไหนก็ได้ไม่เกินความสามารถของท่านให้มาเข้าร่วม  ไม่ใช่เข้ามาแค่ห้องประชุม
แล้วก็กลับ  ภาพแข่งกีฬาไม่มีเลย  สิ้นเปลืองงบประมาณครับ  ขอฝากตรงน้ีด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ได้ดําเนินการมาจนครบวาระแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านคณะกรรมการสภา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภา ท่านผอ.สํานักกองฝ่ายอ่ืนๆ  ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


