1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕8
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
๓. นายกมลพันธุ์
๔. นางจินตนา
๕. นายสุรศักดิ์
๖. นายอภิชัย
๗. นายธวัชพงศ์
๘. นายนพดล
9. นายต่อชาติ
๑0. นายสิทธิภรณ์
๑1. นางจําลอง
๑2. นายบุญเส็ง
๑3. นายกฤษฎา
๑4. นายธนัท
๑5. นายอุทิศ
๑6. นายสุโรจน์
๑7. นายสรรเพชญ
18. นายกานต์
๑9 นายฉลอง

ธีรกุล
สําราญเนตร
จีระสมบัติ
ผ่องพันธุ์
เรืองศรีมั่น
น้ําจันทร์
โยคะสิงห์
แก้วพูล
ฆารไสว
ตุงคะเตชะ
ภูเต้านาค
วิโรจน์รัตน์
เวียงวะลัย
จิตรลดานนท์
จําเริญสรรพ์
แสงโสภาพรรณ
ศรีทอง
ฆารไสว
ฆารเลิศ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน์
หล่อตระกูล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย์
ออประเสริฐ
ปะกิทัง
กิตติยุทธโยธิน
โพธิแท่น
เจริญพันธุวงศ์
เสาวกุล

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการศึกษา

ผู้เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายมานิต
๓. นายนพสิทธิ์
4. นางสาวศิรินันท์
5. นายสมศักดิ์
6. นายนิติธรรม
7. นายอดิศักดิ์
8. นายประเสริฐ
9. นายอภิวัฒน์
10. นางอุบลรัตน์
11. นายพงษ์ธร
12. นายภาณุเดช
13. นางจิตตา

2
14. นายวรวิทย์
15. นายจําลอง
16. นายสมชาย
17. นายนิกร
๑8. จ่าเอกภราดร
19. นางเบญจวรรณ์
20. นายโพธิวัฒน์
21. นางสายัณห์
22. นายสถิตพงษ์
23. นางศศิพรรณ
24. นางสุมิตรา

ภูอวด
ศรีนามล
ไชยเดช
แต้มแก้ว
เนตวงษ์
เสน่ดี
บุญกอบ
จิตต์ธรรม
บงศรีดา
โพธิแท่น
ภูผาลา

ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายเทศกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
โพธิแท่น
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์
๓. นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕8 เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕8 และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่าน
ทราบแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕8 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕8
ที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี
๒๕๕8 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕8 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจํ า ปี ๒๕๕8 ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕8 ถึ ง วั น ที่ ๓๐
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พฤศจิกายน ๒๕๕8 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8
ลงชื่อนายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ทีป่ ระธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งที่ ๑ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากนายกเทศมนตรี ลงวั น ที่ 24
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕8 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
และพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕8 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ผมอนุญาต
ครับ เรื่องที่ ๒ ได้รับโอน (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาล ดังนี้ นายสหดล แก้วยิ่ง ข้าราชการพลเรือน ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 จังหวัดสกลนคร กอง
การสื่ อสารกรมการปกครอง มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับครับ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 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 ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่ ทํา
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็ น กรรมการ นายธนั ท จิ ต รดานนท์ เป็ น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่ตรวจรายงาน
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
ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร กระทู้
ถามท่านแรก เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิ กสภาเทศบาลเมื องกาฬสินธุ์
กระผมได้ ยื่ น กระทู้ ถ ามต่ อ ท่ า นประธานสภา ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1. ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณปี 2558 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 304,800,685 บาท ได้ใช้งบ
โครงการต่างๆตามเทศบัญญัติงบประมาณ ขอสอบถามว่า 1.1 ตามโครงการ
ต่ า งๆ ได้ ใ ช้ ง บประมาณทุ ก โครงการหรื อ ไม่ 1.2 โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ต าม
งบประมาณมีกี่โครงการ 1.3 ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2558 มีเงินโอน
ลด โอนเพิ่ม โครงการใดบ้าง 1.4 เงินที่ไม่ได้ใช้ตามงบประมาณตกเป็นเงิน
สะสมกี่โครงการ 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 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขบัญชี บันทึก
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน ข้อ 1.1 - 1.3 จะอยู่ในส่วนของกองวิชาการฯเป็น
ผู้รวบรวมถึงสิ้นปีงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตอนนี้สรุปเรียบร้อย
แล้ ว ขออนุญาตให้ท่านรองอภิวัฒน์ ปะกิทัง ตอบคําถาม ข้ อ 1.4 – 1.7
จะอยู่ในส่วนของสํานักการคลัง ขออนุญาตให้ท่านผอ.จําลอง ศรีนามล ตอบ
คําถาม ขออนุญาตท่านประธานครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน
กระทู้ ของท่านบุ ญเส็ ง วิโรจน์รัตน์ ข้อ 1.1 – 1.3 ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกอง
วิ ช าการและแผนงานเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การ กระผมขอตอบดั ง นี้ ข้ อ 1.1 ตาม
โครงการต่างๆ ได้ใช้งบประมาณทุกโครงการหรือไม่ ขอเรียนท่านสมาชิกว่า การ
ดําเนินการทุกโครงการถ้ามีการดําเนินงานก็ต้องใช้งบประมาณครับ เพราะไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของคน เงิน วัสดุการจัดการที่ใช้ก็ต้องใช้งบประมาณครับ ข้อ 1.2
โครงการใดที่ไม่ได้ใช้ตามงบประมาณมีกี่โครงการ ขอตอบว่า โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ที่นํามาเป็นแผนดําเนินการมีทั้งสิ้น
189 โครงการ ดําเนินการแล้ว 182 โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการเหลืออยู่ 7
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท ดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย งบที่ตั้งไว้ 5,000 บาท เนื่องจากไม่ได้มีการ
เลือกตั้งจึงตกเป็นเงินสะสม 2. โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม งบที่ตั้งไว้
50,000 บาท เนื่องจากปีที่ผ่านมาชุมชนได้มีการเตรียมพร้อมในการประกวด
แต่ปีนี้ชุมชนยังไม่พร้อมจึงไม่มีการประกวด 3. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบที่ตั้งไว้ 20,000 บาท
ของสํ า นั ก การช่ า ง ขอเรี ย นว่ า ผั ง เมื อ งรวมของเทศบาลอยู่ ใ นระหว่ า งที่
กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้ผังเมืองรวมจึงยัง
ไม่ได้ใช้โครงการ 4. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา งบที่ตั้งไว้
12,000 บาท ของสํานักการศึกษา ตัวนี้ตั้งงบประมาณตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะจัดอบรมผู้รับผิดชอบสนามกีฬา แต่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไม่ได้จัดอบรมจึงไม่ได้ใ ช้โครงการ 5. โครงการสนั บสนุนอุดหนุนเหล่า
กาชาด งบที่ตั้งไว้ 30,000 บาท ของสํานักปลัด ตัวนี้เหล่ากาชาดไม่ได้ขอรับ
การสนั บ สนุ น มาเราจึ งไม่ ได้ ใ ช้ 6. โครงการสนั บสนุ น คนตาบอด งบที่ตั้ ง ไว้
20,000 บาท ของกองสวั ส ดิ ก ารสั งคม สมาคมคนตาบอดไม่ ไ ด้ ข อรั บ การ
สนับสนุนมาจึงไม่ได้ใช้ 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
งบที่ตั้งไว้ 50,000 บาท ของสํานักการศึกษา เนื่องจากสมาคมข้าราชการ
บํานาญไม่ได้ของบประมาณมาจึงไม่ได้ใช้ ข้อ 1.3 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
2558 มีเงินโอนลด โอนเพิ่ม โครงการใดบ้าง ขอตอบว่า ในปีงบประมาณ
2558 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
ทั้งสิ้นจํานวน 56 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับ
เยาวชน กองสวัสดิการสังคม งบที่ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 182,000
บาท โอนจากโครงการประชุมประจําเดือนธุรการชุมชนทางวิทยาศาสตร์และ
ยานพาหนะ ประเพณีบุญกฐิน ครั้งที่ 3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศ น
ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานเทศบาล สํานักปลัด งบที่ตั้งไว้ 1,000,000
บาท โอนเพิ่ม 500,000 บาท โอนลดจากวัสดุก่อสร้าง สํานักการสาธารณสุข
โอนเพิ่มครั้งที่ 4 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง กอง
สวัสดิการสังคม งบที่ตั้งไว้ 120,000 บาท โอนเพิ่ม 60,000 บาท โอนลด
จากค่าจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้ 350,000 บาท โอนเพิ่ม 231,000
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บาท โอนจากประเพณีลอยกระทง โครงการฝึกอบรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ประชาชน ค่าวัสดุการกีฬา โครงการที่ 2 โครงการจัดกิจกรรมวันครู สํานัก
การศึกษา งบที่ตั้งไว้ 80,000 บาท โอนเพิ่ม 40,000 บาท โอนลดจาก
วั ส ดุ ก ารกี ฬ า สํ า นั ก การศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 21 ที่ มี ก ารโอนเพิ่ ม โครงการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองวิ ช าการและแผนงาน งบที่ ตั้ ง ไว้
72,000 บาท โอนเพิ่ม 58,000 บาท โอนลดจาก วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ครั้งที่ 22 ที่มีการโอนเพิ่ม โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 2,700,000
บาท โอนเพิ่ม 29,000 บาท โอนลดจากวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 24 ที่มีการโอนเพิ่ม โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด
งบที่ตั้งไว้ 55,000 บาท โอนเพิ่ม 107,000 บาท โอนลดจากวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สํานักปลัด ครั้งที่ 27 โครงการที่ 1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สํ า นั ก ปลั ด งบที่ ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท โอนเพิ่ ม
20,500 บาท โอนลดจากโครงการคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างดีเด่น โครงการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง โครงการที่ 2 ที่มีการโอนเพิ่มในครั้งนี้ คือ โครงการ
อบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติ สํานักปลัด งบที่ตั้งไว้ 20,000 บาท โอนเพิ่ม
36,700 บาท โอนลดจากเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ
คัดเลือกการสอบแข่งขัน โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 โครงการที่มีการโอนเพิ่มอีกครั้ง
หนึ่งคือ ครั้งที่ 28 โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา สํานักการศึกษา
โอนเพิ่ ม 50,000 บาท โอนลดจากเงิ น เดื อ นพนั ก งาน กิ จ กรรมวั น อํ า ลา
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 29 ที่มีการ
โอนเพิ่ม โครงการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากคนสู่สัตว์
สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 3,000 บาท โอนเพิ่ม 59,000 บาท โอน
ลดจากค่าไฟฟ้า สํานักการสาธารณสุข โครงการที่ 2 โครงการจัดการขยะพิษ
สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนลด 20,000 บาท โอน
เพิ่ ม เป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง ครั้ ง ที่ 30 ที่ มี ก ารโอนลด โอนเพิ่ ม
โครงการที่ 1 โครงการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก สํ า นั ก การ
สาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนลด 5,200 บาท โอนเพิ่มเป็นเงิน
ค่าวั สดุ ก่อสร้าง วัส ดุไฟฟ้าและวิท ยุ โครงการที่ 2 โครงการดูแลและรักษา
ป้องกันโรคสัตว์ สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 250,000 บาท โอนลด
53,430 บาท โอนเพิ่มเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักการช่าง โครงการที่ 3
โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม. สํานักการสาธารณสุข งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท โอนลด 2,640 บาท โอนเป็ น ค่ า วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ
สํานักการช่าง โครงการที่ 4 โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ สํานักการ
สาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 2,000 บาท โอนลด 2,000 บาท โอนเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง โครงการที่ 5 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรั บปรุงคุณภาพ สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 10,000
บาท โอนลด 200 บาท โอนเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง
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โครงการที่ 6 โครงการลอกท่อระบายน้ํา สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้
15,000 บาท โอนลด 9,500 บาท โอนเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานัก
การช่าง โครงการที่ 7 โครงการล้างทําความสะอาดตลาด สํานักการสาธารณสุข
งบที่ตั้งไว้ 130,000 บาท โอนลด 26,750 บาท โอนเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง โครงการที่ 8 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่ อ ไส้ เ ดื อ น สํ า นั ก การสาธารณสุ ข งบที่ ตั้ ง ไว้ 10,000 บาท โอนลด
10,000 บาท โอนเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักการช่าง ครั้งที่ 33
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
สํานักปลัด งบที่ตั้งไว้ 558,000 บาท โอนลด 11,100 บาท โอนเป็นค่า
น้ําประปา สํานักปลัด ครั้งที่ 37 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม สํานักการช่าง
งบที่ตั้งไว้ 20,000 บาท โอนลด 20,000 บาท โอนเป็นค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สํานักการช่าง ครั้งที่ 38 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้ 3,000,000
บาท โอนเพิ่ม 660,000 บาท โอนลดจากเงินเดือนพนักงาน เงินวิทยฐานะ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนครู พนักงาน โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และวิทยากร
แกนนํา โครงการเข้าค่ายเยาวชน โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจั ด ทํ า แผนการศึ ก ษา เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน โครงการที่ 2 โครงการ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้ 250,000 บาท โอน
เพิ่ ม 130,000 บาท โอนจากค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง สํ า นั ก การศึ ก ษา
โครงการที่ 3 งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร สํานักการศึกษา งบที่ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท โอนเพิ่ ม 100,000 บาท โอนลดจากค่ า ตอบแทน
พนักงานจ้าง สํานักการศึกษา ครั้งที่ 41 โครงการที่ 1 โครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้ 30,000 บาท โอนเพิ่ม
30,000 บาท โอนลดจากเงินเดือนครู ครั้งที่ 44 โครงการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะระยะที่ 2 สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 5,782,000 บาท โอน
ลด 400,000 บาท โอนเป็ น ค่ า ตอบแทนนอกเวลาพนั ก งาน ค่ า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน สํานักการคลัง ครั้งที่ 45 โครงการ
ก่ อ สร้ า งระบบกํ า จั ด ขยะระยะที่ 2 สํ า นั ก การสาธารณสุ ข งบที่ ตั้ ง ไว้
5,782,000 บาท โอนลด 1,000,000 บาท โอนเป็นค่าบํารุงซ่ อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักการ
ช่ า ง ครั้ ง ที่ 48 โครงการก่ อ สร้ า งระบบกํ า จั ด ขยะระยะที่ 2 สํ า นั ก การ
สาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 5,782,000 บาท โอนลด 1,000,000 บาท โอน
เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สํานักการช่าง ครั้งที่ 49 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน กองสวัสดิการสังคม งบที่ตั้งไว้ 30,000 บาท โอนเพิ่ม 20,000
บาท โอนลดจากเงินอบรมและทบทวนแผนชุมชน กองสวัสดิการสังคม โครงการ
ที่ 2 โครงการรณรงค์ ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม งบที่ ตั้ ง ไว้
20,000 บาท โอนลด 15,000 บาท โอนเป็ น ค่ า การศึ ก ษาบุ ต ร กอง
สวัสดิการสังคม โครงการที่ 3 โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กองสวัสดิการสังคม งบที่ตั้งไว้ 10,000 บาท โอนลด
5,000 บาท โอนเป็นคนเช่าบ้านและค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครั้งที่ 50
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โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน กองสวัสดิการสังคม งบที่ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 20,000 บาท โอนลดจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักการสาธารณสุข
ครั้งที่ 52 โครงการที่ 1 ค่าจัดการเรียนการสอน สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้
266,900 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท โอนลดจากเงิ นค่ า วิ ท ยฐานะ
สํานักการศึกษา โครงการที่ 2 งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งบที่ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท โอนเพิ่ม 30,000 บาท โอนลดจากค่าจ้างเหมาบริการ
สํา นั ก การศึ ก ษา ครั้ง ที่ 54 โครงการที่ 1 โครงการจั ด การเรี ย นการสอน
สํานักการศึกษา งบที่ตั้งไว้ 266,900 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท โอน
ลดจากเงินเดือนพนักงาน สํานักการศึกษา โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะระยะที่ 2 สํานักการสาธารณสุข งบที่ตั้งไว้ 5,782,000 บาท
โอนลด 2,075,500 บาท โอนเพิ่มเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้าในการขยาย
เขตไฟฟ้ า ศูนย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก ดงปอและโรงเรี ย นเทศบาล 4 ถนนประดิษ ฐ์
จํานวน 1,853,000 บาท สํานักการช่าง โอนเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กําจัดขยะมูลฝอย สํานักการสาธารณสุข ขอจบการรายงานเงินโอนลด โอนเพิ่ม
ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณปี 2558 เพี ย งเท่ า นี้ ค รั บ ขอเชิ ญ ท่ า นจํ า ลอง
ศรีนามล ตอบคําถาม ข้อ 1.4 – 1.7 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจําลอง ศรีนามล ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง ขออนุญาตตอบ
กระทู้ ถ ามของท่ า นบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ ค รั บ ข้ อ 1.4 เงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ต าม
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมกี่โครงการ ต้องเรียนครับว่าเงินที่ไม่ได้ดําเนินการ 7
โครงการ ตามที่ ท่ า นรองอภิ วั ฒ น์ ปะกิ ทั ง ได้ ต อบไปแล้ ว นั้ น รวมเป็ น เงิ น
ประมาณ 187,000 บาท ข้อ 1.5 เงิน สะสมปี 2558 เมื่อ วัน ที่ 31
ตุล าคม 2558 เงินเหลือเท่าไร ขอตอบว่า เงินสะสมปี 2558 เหลืออยู่
จํานวน 20,198,381.18 บาท ข้อ 1.6 เงินอุดหนุนเข้าตามเป้าหรือไม่ เข้า
มาเท่าไร ขอตอบว่า เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2558 ไม่เข้าตามเป้าประมาณการ
ที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ในปี 2558 เราตั้ ง ประมาณการรายรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ไว้ ที่
131,022,778 บาท ได้รับการจัดสรรจํานวน 130,753,924 บาท ต่ํากว่า
ประมาณการรายรับจํานวน 260,000 บาท 1.7 เงินจัดเก็บจากรายได้ของ
เทศบาลจัดเก็บเข้าเป้าหรือไม่ ขอตอบว่า รายได้จากการจัดเก็บงบประมาณปี
2558 เก็ บ ได้ เ กิ น เป้ า ที่ ตั้ ง ไว้ เราตั้ ง ประมาณการรายรั บ เอาไว้ จํ า นวน
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 ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงกระทู้ถามที่ตั้งไว้ครบแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่
เอาใจใส่ดูแลการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น อยากสอบถามเพิ่มเติมครับว่า เงินอุดหนุน
กรณีพิเศษที่เข้ามาหลายโครงการในปีนี้ ส่วนที่ได้มาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นมีกี่
โครงการครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ปกติแล้วคําถามเพิ่มเติมจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการตอบคําถาม
เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเพราะไม่ได้ตั้งในกระทู้ ผมขออนุญาตเอาไว้ตั้งในกระทู้
ครั้งถัดไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านนพดล แก้วพูล เชิญครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่ขอเรียนถาม
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 1. เห็นมีการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายกุดน้ํากิ น – 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 สําหรับกระทู้ถามข้อนี้ 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 และทางระบายน้ํา ซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้สํานักการช่าง
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงาน ถนนสายกุดน้ํากินและโรงแรมริมปาวเดิมเอกชน
เป็นเจ้าของ ซึ่งสภาพผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดการชํารุด โดยมีประชาชน
ใช้สัญจรไปมา เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่ถนนสายหลักซึ่งทางเทศบาลก็ได้รับข้อ
ร้องทุกข์จากประชาชนเข้ามาให้เทศบาลดําเนินการซ่อมแซมให้ แต่ติดขัดที่เป็น
ถนนของเอกชนทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2556 ทางเอกชนผู้เป็นเจ้าของได้ยกให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ เมื่อเรา
ทราบว่ า เป็ น ทางสาธารณะแล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง ดู ด าย จึ ง ได้ เ ข้ า ไปบริ ก ารปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เราได้ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ของเทศบาลเอาไว้ในแผนงานเคหะและชุมชนของสํานักการช่าง ในหมวด
ค่าวัสดุประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ที่ 3,000,000 บาท ปรากฏในหน้าที่
160 ของเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้
ให้ความเห็นชอบไว้ โดยเราใช้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จํานวน
300,000 บาท ใช้ ใ นการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ประกอบกับสวนสาธารณะกุดน้ํา
กิน เป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก และเป็นพื้นที่จัด
งานต่างๆ เช่น งานลอยกระทงประจําปี และในการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ครบ
222 ปี เราจึงได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ในกระทู้ของผม จริงๆแล้วในเรื่องนี้ผมขอย้ํานิดหนึ่งเมื่อตอนที่เข้ามาใหม่ๆ ผมได้
เรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรีอยู่ว่า ถนนสายนี้มีประชาชนใช้สัญจรไปมา
พอสมควร แต่รู้สึกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อมากในช่วงฤดูฝน ท่านจึงให้คําตอบผมว่า
มันทําไม่ได้เพราะเป็นที่ของเอกชน ถ้าทําแล้วจะติดคุก ผมก็รับฟัง แต่ด้วยความ
เป็นห่วง การทําถนนหนทาง การทํารางระบายน้ํา ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราควร
จะดู แ ลเอาใจใส่ แต่ ผ มยั ง อยากฝากในจุ ด หนึ่ ง ว่ า ส่ ว นที่ เ ป็ น ปั ญ หาที่ พี่ น้ อ ง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่มาก ผมได้ทราบจากเงินที่ทาง ผอ.สํานัก
การช่าง ได้ตอบเอาไว้ว่า เงินมีอยู่ประมาณ 3,000,000 บาท ในโครงการ
เคหะและชุ ม ชน ถ้ า มาทํ า ตรงนี้ 300,000 บาท ในส่ ว นที่ เ หลื อ อยากให้
นําไปใช้กับพี่น้องประชาชนที่เขายังเดือดร้อนในจุดที่เป็นปัญหาทุกชุมชนซึ่งมีอยู่ใน
แผนชุมชนหรือแผนเทศบัญญัติงบประมาณ 3 ปี อยากให้เราได้นําสิ่งที่จะเกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาให้เขาได้รับความสะดวกสบาย หลายที่ก็มีการ
ร้องเรียนมาเหมือนกัน ถนนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เช่น ถนนที่อยู่ในเขตชนบท บางแห่งทําถนนไปแล้วน้ําท่วมก็มีเพราะไม่มีราง
ระบายน้ํ า เป็ น ปั ญ หาหลายที่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานเป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น มากสํ า หรั บ
ประชาชนในเขตเทศบาล และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ผมดู แ ผนงบประมาณ 3 ปี แ ล้ ว
ปรากฏว่าไม่มีอยู่ในโครงการที่กําหนดไว้ ส่วนนี้ท่านผอ.สํานักการช่างยังไม่ได้ตอบ
คําถามผม ในช่วงหลังถนนสายนี้ได้มีการซ่อมแซมเป็นบางครั้ง ผมไม่ทราบว่าเป็น
การซ่อมแซมของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หรือเป็นของเอกชน แต่ส่วนที่เป็น
ปัญหาในชุมชนก็ยังมีอีกมาก ฉะนั้นจึงอยากเรียนถามว่าโครงการนี้มีอยู่ในแผน 3
ปีหรือไม่ และเงินส่วนนี้ไม่ได้อยู่ใ นเทศบัญ ญั ติงบประมาณแต่อยู่ในแผนเคหะ
ชุมชน ผมเห็นว่าส่วนอื่นที่มีความจําเป็นกว่านี้มีไหมทําไมถึงไม่ทําให้เขา ขอให้
ท่านตอบคําถามด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอภิวัฒน์ ปะกิทังครับ
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขอตอบคําถามข้อนี้ครับ ตัวนี้
เป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบํารุงซ่อมแซมต่างๆในเขตเทศบาล ตั้งงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2559 จํานวน 3,000,000 บาท แต่มีอยู่ใน
แผนดําเนินการซึ่งผ่ านการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บรรจุในแผนดําเนินการซึ่งอยู่ในระหว่างการรวม
เล่ม เป็นโครงการที่ 48 โครงการซ่อมแซมบํารุงถนนทางเท้าในเขตเทศบาลครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ต อบกระทู้ ไ ปเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ จ ากที่ ไ ด้ ฟั ง
กระทู้ถาม ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่าถนนสายอื่นๆจะได้รับการพัฒนาหรือไม่ ขอ
ตอบว่ายังมีโครงการอีกมากที่เราไม่สามารถบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเล็กน้อยระหว่างงบประมาณ 20,000 – 50,000
บาท ถ้าหากเอาโครงการที่ผ่านแผนชุมชนมาแล้วเอามาใส่ในเทศบัญญัติ คงมี
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รายละเอียดถนน ท่อระบายน้ําเป็นร้อยๆสาย ในการจัดซื้อจัดจ้างการทําเอกสาร
คงเป็นเรื่องยาก ในส่วนของสายเล็กน้อยผมได้ปรึกษากับทาง ผอ.สํานักการช่างว่า
เราเตรียมไว้หลายเส้นทางที่จะทําในปี 2559 โดยจะใช้เงินวัสดุที่ตั้งงบประมาณ
ไว้ 3,000,000 บาท ลงไปทํา ทางผอ.สํานักการช่างก็ได้จัดทําแผนว่าจะทํา
ในช่วงไหน เส้นทางไหน อย่างไร อยากเรียนในที่ประชุมว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
ถ้าหากดูในเทศบัญญัติ 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาจะเห็นว่า ในด้านของโครงสร้าง
พื้นฐาน ทางคณะผู้บริหารได้บรรจุเข้าไปแต่บางชุมชนไม่มีโครงการเกี่ยวกับเรื่อง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานขอเข้ า มาเพื่อ ที่ จ ะเข้ า ไปแก้ ไ ขปั ญ หา นั่ น เพราะว่า ได้เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว จะเหลือในส่วนของชุมชนไกลปืนเที่ยง ชุมชนที่เข้ามาใหม่ตอนที่
อดีตนายกเทศมนตรี ท่านสมศักดิ์ ร่มไทรทอง ท่านขอขยายเขตไว้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งครับ ที่จริงแล้วโครงการในแผนมีอยู่หลาย
โครงการที่เขาทํามาก่อนนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการก่อสร้าง
ผมจึงสงสัยว่าทําไมตรงนี้เร่งด่วนขนาดนั้นหรืออย่างไร แล้วที่เขาทํามานานแล้ว
ทําไมถึงไม่ได้รับการพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานครับ ที่เร่งด่วนเพราะเป็นช่วงที่ใกล้กับ
เทศกาลลอยกระทง และเราซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ได้เอาหินคลุกไปถมแต่พอ
ถึงช่วงฤดูฝนหินก็กระเด็นออกหมด อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านก็
ได้ ทํ า โครงการเฉลิ ม ฉลองเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ค รบ 222 ปี จะได้ ใ ช้ บ ริ เ วณ
สวนสาธารณะกุดน้ํากินเป็นสถานที่จัดงาน ถ้าหากเราไม่ทําแล้วไปทําในช่วงการ
จัดงานคงจะไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เขต 1 ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้
เทศบาลได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําการวางท่อระบายน้ําเสียที่ถนนทางเข้าปากซอย
ชุมชนซอยน้ําทิพย์นั้น ไม่รู้ว่าทํากันอย่างไร ที่ผ่านมาถนนทรุด พังเสียหายมาโดย
ตลอด ผมก็ได้แต่ขอความอนุเคราะห์สํานักการช่างช่วยซ่อมแซมให้เป็นประจํา
หลายต่ อ หลายครั้ ง เพราะผมกลั ว ว่ า จะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนที่ ใ ช้
เส้นทางนี้ 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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ซอยน้ํ า ทิ พย์ สาเหตุ ที่ เกิ ด การทรุ ด ตัว มี ห ลายกรณี ดั งนี้ 1. มี ร้ า นขายวั ส ดุ
ก่อสร้างตรงหน้าปากซอย จะมีรถบรรทุกขนวัสดุผ่านเส้นทางเข้าไปที่ร้านเป็น
ประจํา จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถนนเกิดการทรุดตัว 2. อาจเพราะดินถม
หลังท่อที่รองรับถนน คสล. เกิดการทรุดตัวจึงทําให้ถนน คสล. เกิดการทรุดตัว
ลงไป แต่ทางสํานักการช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางเราได้แจ้งประสานและทําหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมแล้วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เป็นอย่างมากครับ ที่ท่านได้กรุณาซ่อมแซมให้อยู่เป็นประจํา แต่ตอนนี้ก็ยังทรุด
ตั ว อยู่ ค รั บ จุ ด ที่ ชํ า รุ ด อยู่ ต รงทางเข้ า – ออก ตรงกลางถนนเลยครั บ ท่ า น
ประธานครับผมเชื่อว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาที่ทําไม่ได้มาตรฐาน ผมจึงอยากฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่า จะว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําอะไรก็
ตาม เช่น ทําถนน ฟุตบาท วางท่อสนามกีฬา สร้างตึกต่างๆนั้น ผมคิดว่าสิ่ง
สําคัญที่สุดคือ ต้องส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือวิศวะ ได้ลงไป
ตรวจสอบงานกับผู้รับเหมาอย่างละเอียดสักนิดหนึ่ง ว่าผู้รับเหมาทําถูกต้องตามที่
ตกลงกันไว้และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานดีหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาหลายปีที่มี
ปัญหา ตัวอย่างเช่น สมัยหนึ่งทางเทศบาลได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาทําถนนพร้อม
พรรณ ท่านประธานก็คงทราบ สมัยที่มีท่านวีระพงษ์ ท่านรองนายกเทศมนตรี
ฝ่ายสํานักการช่าง ก่อนที่ทางเทศบาลจะรับมอบถนนเส้นนี้ ท่านวีระพงษ์ ท่าน
ได้ลงไปตรวจถนนด้วยตัวของท่านเองอย่างละเอียด ท่านเห็นว่าถนนเส้นนี้สร้าง
ไม่ได้มาตรฐาน ใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามสเปค ท่านได้สั่งให้ผู้รับเหมารื้อถนนทําใหม่
ทันที คนดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองต่อหน้าที่ควรสรรเสริญเอาเป็นแบบอย่าง
ที่ดี บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้าครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติเชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผม
ใคร่ ข อเรี ย นถามท่ า นประธานสภาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของคณะผู้ บ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้ 1. จากการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงตี
เส้นและจัดระบบจราจรในบริเวณ 7 แยกน้ําพุ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด)
ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมายังกระผมอย่างมาก แม้กระทั่งตํารวจ
จราจร ก็ร้องเรียนมาเช่นกัน จึงขอเรียนสอบถามว่า 1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า
การนําเสาสีส้มมาปักลงกลางถนนเพื่อบังคับรถให้เลี้ยวซ้าย – ขวา หรือตรงไปนั้น
กลับกลายเป็นว่าเสาเหล่านั้นมากีดขวางทางจราจรเสียเอง รวมถึงเกาะกลางถนน
(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) ที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็กีดขวางทางจราจรเช่นกัน 2.
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ทราบมาว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ์ ได้นําเงินสดซึ่งเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในเขต
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ล งไปแจกจ่ า ยให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารถึ ง บ้ า น ขอ
สอบถามว่า 2.1 การปฏิบัติดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บริหารหรือไม่ 2.2 การ
ปฏิบัติดังกล่าวสามารถกระทําได้ โดยไม่ขั ดต่อระเบียบใดๆ ของทางราชการใช่
หรือไม่ กระทําได้หรือไม่อย่างไร กราบขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก กระทู้ถามเรื่องการ
ปรับปรุงตีเส้นและจัดระบบจราจรขออนุญาตให้ทางสํานักปลัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ตอบ ส่วนเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการขออนุญาตให้กอง
สวัสดิการสังคมเป็นผู้ตอบครับ
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายเทศกิจ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขออนุญาตตอบกระทู้ของสมาชิกสภาเทศบาล ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ
ครับ ข้อ 1. ในงบประมาณปี 2558 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ปรับปรุงระบบ
จราจร คื อ วงเวี ย นน้ํ า พุ และวงเวี ย นวั ด ใต้ โ พธิ์ ค้ํ า โดยการขี ด สี ตี เ ส้ น
เครื่องหมายจราจร ก่อสร้างก่อนบังคับทางเข้าวงเวียน ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตือน
และติดตั้งเสาล้มลุกสะท้อนแสงให้ชัดเจนสําหรับผู้ใช้รถให้สามารถกะระยะช่อง
จราจรได้ ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนงานขนส่งการจราจร ที่ได้มาวิจัยและ
ออกแบบระบบการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ก่ อ น
ดําเนินการได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทาง
บกจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการ หลังจากดําเนินการ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้หารือและรับข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการจัดระบบจราจรทั้ง 2 วงเวียนดังกล่าว ไปยังสถานีตํารวจภูธร
เมืองกาฬสินธุ์ และได้รับคําตอบว่า สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ได้ตรวจสอบ
บริเวณวงเวียนทั้ง 2 แห่งแล้ว มีความเหมาะสม ชัดเจนปลอดภัยและสามารถ
ลดอุบัติเหตุได้ จากการสุ่มสอบถามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
ทั้ ง นี้ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ยั ง ได้ นํ า เรื่ อ งดั ง กล่ า วเข้ า หารื อ ในที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ ก รรมการจั ด ระบบจราจรทางบกจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เมื่ อ วั น ที่ 12
พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงวงเวียน
น้ําพุ และวงเวียนวัดใต้โพธิ์ค้ํา ซึ่งมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
จราจรแล้ว ในส่วนของการติดตั้งเสาล้มลุกสีส้มสะท้อนแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อแบ่งเลนจราจร บังคับทิศทางการจราจรให้ปลอดภัย แก้ไขในจุดตัดของการ
สั ญ จรและการชะลอความเร็ ว ของรถ โดยเสาล้ ม ลุ ก เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
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กะระยะช่องจราจร และหากเกิดการเฉี่ยวชนเสาล้มลุกดังกล่าว รถยนต์ก็จะเกิด
ความเสียหายแต่เพียงเล็กน้อยเพราะเสาล้มลุกมีความยืดหยุ่น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านวรวิทย์ ภูอวดครับ

นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กองสวัสดิการสังคมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งถามว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้นําเงินสดซึ่งเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและ
คนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลงไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึง
บ้านนั้น ท่านได้สอบถาม 2 ประเด็น คือ 2.1 การปฏิบัติดังกล่าวเป็นนโยบาย
ของผู้ บ ริ ห ารหรือ ไม่ ขอตอบว่ า คณะผู้บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไม่ ไ ด้ มี
นโยบาย 2.2 การปฏิบัติดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ ของ
ทางราชการใช่หรือไม่ กระทําได้หรือไม่อย่างไร ขอตอบว่า สามารถดําเนินการได้
โดยให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับแทน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากข้อ 1
ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบคําถามก็มีความเข้าใจในเบื้องต้น แต่กระผมมีข้อสงสัยว่า
จากการที่ท่านได้ไปสอบถามพี่น้องประชาชน ท่านทําแบบสอบถามหรือไม่ ถ้าจะ
ให้ ดี ค วรทํ า แบบสอบถาม ข้อ 2. การที่นํา เจ้ าหน้ า ที่ที่ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นพื้น ที่เ มือ ง
กาฬสิ น ธุ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ขนส่ ง จากกรุ ง เทพฯ หรื อ ว่ า หน่ ว ยงานใดก็ แ ล้ ว แต่ มี
ตัวอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวงเวียนไดโนเสาร์ วงเวียนโปงลาง ที่เราไปขยาย
ปี ก กลั บ กลายเป็ น ทํ า ให้ ผิ ว จราจรคั บ แคบ ผมได้ อ ธิ บ ายว่ า รถจั ก รยานยนต์
รถยนต์ได้ขึ้นไปปีนขอบตรงที่เราไปขยายปีกวงเวียน ท่านผู้บริหารก็ได้นําไปปฏิบัติ
เอาลาดยางมาก่ อให้มีระดับเอียงถือว่ าผ่านไป สรุปแล้ วขยายปีกตรงนั้ นก็เสีย
งบประมาณทิ้ง รถก็ยังขึ้นได้เหมือนเดิม การขีดเส้นขาวบริเวณวงเวียนไดโนเสาร์
ที่ทําใหม่ เอางบประมาณไปลง ตีเส้นจราจร ขีดเส้นขาวจนลายหูลายตา แต่ก็
ไม่ได้ช่วยอะไร ตอนนี้ก็ลบไปแล้ว และมีการเอาเสาล้มลุกมาตั้ง โดยอ้างว่าเป็น
การสํารวจ แต่ความเป็นจริงผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนและสมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผอ.กองฝ่าย ที่ขับรถผ่านไปก็เคือง ขับรถไปก็ชน เสาก็หลุดไปแล้ว
ตรงหน้าธนาคารออมสิน ท่านเคยมาจากไปรษณีย์จะเลี้ยวขวาไปวัดใต้โพธิ์ค้ํา ซึ่ง
ไม่ได้เกี่ยวกับวงเวียนเลย ก็ไปบังคับให้เขาเลี้ยวซ้ายมาเข้าวงเวียน ตัวอย่างนี้ทํา
ให้ ร ถมี ค วามแออั ด ในช่ ว งเร่ ง ด่ ว น เปรี ย บเที ย บคื อ เราไปปิ ด ถนนตรงมาจาก
1155 ตรงมาศาลากลาง เราเคยปิดช่องตรงนั้นเพื่อบังคับให้รถเลี้ยวซ้ายไป
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วงเวียนโปงลาง สรุปแล้วเราก็ได้ไปเอาออกเพราะว่าบังคับให้รถไปเข้าวงเวียน
แล้วถ้าท่านมาจากธนาคารออมสินท่านจะเข้าวงเวียนเลี้ยวขวา ท่านก็จะโผล่ไปชน
เกาะกลางถนนต้องบังคับรถให้หักซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงเกาะกลางถนนตรงนั้น ซึ่ง
ธรรมชาติของวงเวียนไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่มีใครนําสิ่งกีดขวางเข้าไปตั้ง ถ้าท่านอยากให้ดูดี ท่าน
ลองเอาเสาสีส้มไปจัดระเบียบตรง 7 แยกหนองแซงจะดีกว่า เพราะตรงนั้นมี
ปัญหาอย่างมาก แล้วเสาที่ท่านตั้งในตอนแรกที่มีการวางแผนปรึกษาประชุมกันใน
หลายๆหน่วยงาน ท่านทําไมรื้อออก วางแผนมาดีแล้วไม่ใช่หรือ สิ่งนี้จึงบ่งบอก
ได้ว่าไม่ได้ผล มันเกะกะจริงๆ ไม่เป็นธรรมชาติของคําว่าวงเวียน ถ้าเป็นไปได้ควร
ทําเป็นปุ่มหรือทําเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ ผมเรียกโครงการว่าเป็นการตัดผิวจราจรให้
เหลือเล็กลง ซึ่งถ้าตามหลักการบริหารรองรับรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นต้องหาทาง
ขยายผิวจราจรให้รถวิ่งได้เยอะๆ ไม่ใช่บีบบังคับให้เขามาเข้าแถว ตรงนั้นอุบัติเหตุ
ไม่ค่อยมีท่านจะอ้างว่ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงต้องจัดระเบียบจราจรมันไม่ใช่ ผมเลย
เป็นห่วงว่าถ้าทิ้งไว้นานจํานวนรถเพิ่มขึ้นมากๆจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต แยก
ที่มีปัญหาที่ผมอยากฝากให้แก้ปัญหาคือแยก กสส. ที่มีไฟเขียวสองทาง แยกเดียว
ในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่ทราบ ตรงนั้นน่าจะมีการเรียกประชุมใหญ่และรีบ
ดําเนินการ ตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งน่าจะรีบพิจารณาแก้ไข แต่ตรงแยกหน้า
จวนผู้ว่าเขาอยู่ดีๆอยู่แล้ว เพียงแค่เสริมหรือเพิ่มอะไรนิดหน่อยก็น่าจะดูดี ใน
สายตาของผมมันเกะกะ จราจรก็มาร้องเรียน ทําให้เขามีงานเพิ่ม จากที่รถปล่อย
ไปเป็นธรรมชาติ ตรง 7 แยกหนองแซงรถติดทุกเช้า – เย็น ท่านลองเอาเสา
สีส้มไปตั้งก็น่าจะดูดี ข้อ 2 เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้นําเงินสด
ซึ่งเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลงไป
แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึงบ้าน ผมไม่ได้ตําหนิสมาชิกสภาเทศบาล
ผมชมเชยท่านเสียอีกที่ท่านเป็นจิตอาสา ในกระทู้ไม่มีคําว่าท่านทําไม่ถูก ท่านทํา
ไม่ดีแต่ผมถามว่าการทําแบบนี้ทําได้หรือไม่ ถ้าทําได้ก็ทําไป แล้วผลที่ตามมาจะ
เป็นอย่างไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวของท่านสมาชิกสภา ซึ่งผมชมเชยมาตลอดว่าท่าน
เป็น จิตอาสา ท่านประธานครับ ตรงนี้ถ้าพนักงานท่านได้ให้เกียรติตอบว่าเป็น
การกระทําได้ แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า ตรงนี้จริงอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมาย สามารถ
กระทําได้แต่ถ้ามีสมาชิกสภาในห้องนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสัก 7 คน ลงไปบริการพี่น้อง
ประชาชนอย่างนี้ แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นว่าสมาชิกท่านนั้น ไม่ได้เป็น
คนซื่อสัตย์ ซื่อตรง อย่างท่านที่ได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ แล้วนําเงินตรงนี้ไปใช้จ่าย
ก่อน ทําให้เกิดเหตุการณ์เงินไม่ถึงมือของประชาชน มีการร้องเรียนขึ้นมาว่า เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ถึงมือ ตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีวิธีการแบบนี้ ผู้บริหารก็ทราบแต่คิดว่า
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ไม่ผิดกฎหมายก็เลยปล่อยให้ทํา แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นท่านสามารถไม่รับผิดชอบตรง
นี้ได้หรือไม่ แต่ผลเสียขึ้นกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คนที่เอาไปต้องรับผิดชอบก็
จริง แต่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่ ในเมื่อท่านปล่อย
ให้มีการกระทําอย่างนี้ ท่านประธานครับ มีการประเมินผลประกวดเทศบาลเมือง
ในหลายๆรางวัล มีคณะกรรมการมาประเมินถ้าท่านว่าโครงการนี้ดี มีสมาชิกสภา
เทศบาลนําเงินไปให้ผู้รับเบี้ยยังชีพถึงบ้าน ท่านกล้าโชว์ตรงนี้ไหม นี่คือเหตุผล
หนึ่ งที่ ผ มไม่ อ ยากเข้ า มาประเมิ นด้ ว ย ถ้ า พู ด ไปเทศบาลเมื อ งกาฬสิ นธุ์ ก็ ได้ รั บ
ผลกระทบ ในความคิดของผมถ้าถามว่าดีไหม ดีครับพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์
แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ ท่านเห็นไหมครับ แม่กับลูกสาวทะเลาะกัน ลูกมารับ
ให้แม่หักเงินร้อยสองร้อย แล้วเกิดปัญหา ผมว่าควรปล่อยไปตามวิถี หรือกอง
สวัสดิการหมดหนทางที่จะเอาเงินถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วก็ยอมรับสภาพมา ไม่
ผิดครับ แต่เป็นห่วงผลกระทบที่จะตามมา อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่า สิ่งใดจริงอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมาย สามารถกระทําได้แต่อยากให้ท่าน
คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาครับ อยากติงท่านประธานสภานิดหนึ่ง
ว่ากระทู้คือคําถาม ไม่ใช่การอภิปราย ไม่อยากโต้เถียงหรือตอบโต้ สรุปง่ายๆ
คือ ข้อ 1. ทําถูกต้องตามหลักวิชาการ ผมเคยถามเขาว่ายืนยันได้อย่างไรว่าสิ่งที่
เราออกแบบมาถูกต้อง เขาบอกว่าถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้เอาผลงานวิจัยที่ว่าไม่
ถูกต้องมาอภิปราย งานวิจัยต้องหักล้างด้วยงานวิจัย ข้อ 2. เกี่ยวกับเรื่องที่ให้
ผู้สูงอายุมอบอํานาจให้ใครก็ได้มารับเงินแทน เป็นระเบียบจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบมาใช้ทั่วประเทศ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ไม่ได้มีความผิดอะไร ขอยืนยันทั้ง 2 กรณีว่า ปฏิบัติถูกต้องแล้วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์
จีระสมบัติ
สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ขอขอบคุณที่ท่านได้ตอบคําถาม ซึ่งการตอบของท่านผู้บริหาร ท่านตอบแบบนี้ก็
ไม่ต้องตอบ เพราะผมได้พูดไปแล้วว่า 1. ไม่ผิดกฎหมาย 2. มีการลงมาดูแล้ว
ว่าวงเวี ยนทําถูกต้อง เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวบทกฎหมาย เรื่องมติ ของที่
ประชุม เรื่องของขนส่งที่ให้ทําอย่างนี้ แต่ที่ผมพูด ผมพูดตรงที่ว่าพอนํามาปฏิบัติ
แล้วมันสร้างความเดือดร้อน หรือรู้ทั้งรู้ว่าสร้างความเดือดร้อนแล้วจะปล่อยไป
เพราะว่ า โครงการนี้ วิ จั ย แล้ ว ตรงนี้ ต่ า งหากที่ ผ มได้ นํ า มาอภิ ป ราย ผมไม่ ไ ด้
อภิปรายว่าไม่ได้ผ่านการวิจัยแล้วท่านทําได้อย่างไร ไม่ได้อภิปรายว่าท่านสมาชิก
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ทําผิดกฎหมายเพราะนําเงินเบี้ยยังชีพไปแจกได้อย่างไร ผมอภิปรายว่าท่านทําถูก
แล้ว
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบตามที่
ท่านถามแล้วครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ใช่ครับ แต่ท่านตอบว่าท่านได้ทําวิจัยถูกต้อง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล โดยหลักแล้วอภิปรายไม่ได้ครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล การตั้งคําถามใดๆก็แล้วแต่ มีการอภิปรายประกอบครับ
ท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ที่ประชุมก็รับทราบทุกคนแล้ว ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ตอบตามคําถามแล้ว
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเพิ่งถามเป็นครั้งที่ 2 ครับ ผมถามได้ 3 ครั้ง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล 3 ครั้งก็เนื้อหาเดิมครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ครับ จะต้องตอบให้ตรงประเด็นผมก็มีสิทธิที่จะเอา
เนื้อหาเดิมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายกมลพัน ธุ์ จีร ะสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาล ผมถามท่ า นเกี่ย วกั บเรื่ อ งความเดือ ดร้อ นของพี่ น้อ ง
ประชาชน ผมไม่ได้ถามท่านว่าวิจัยหรือยัง แต่ถ้าหากท่านยังยืนยันว่าทําถูกแล้ว
ประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรก็ช่าง ก็แล้วไปครับ ผมไม่ได้ว่า ผมจะได้บอกเขา
ไปว่านายกเทศมนตรีตอบอย่างนี้ เขายืนยันว่าแบบนี้ ท่านจะขับรถเกะกะ ท่าน
จะมีปัญหาก็แล้วไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานอ่านความเห็นของทางท่านผู้กํากับการ
ตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจราจรในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ท่านตอบว่า สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ได้ตรวจสอบบริเวณวง
เวียนทั้ง 2 แห่งแล้ว มีความเหมาะสม ชัดเจน ปลอดภัย และสามารถลด
อุบัติเหตุได้ สุ่มสอบถามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่เห็นด้วย ได้สอบถาม
ได้ทําทุกอย่างแล้ว ปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วย สําหรับความเห็นและความรู้สึกเป็น
เรื่องส่วนตัวครับ เหมือนกับที่เวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับหมวกกันน็อค ความ
จริงแล้วก็บังคับให้ใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง แต่ผู้ขับขี่ก็ไม่
ชอบใส่ เมื่อไม่ชอบเจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการกวดขัน ก็เป็นเรื่องผู้หวังดีอยากให้
เขาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ตัวเขาเองอาจละเลยเพิกเฉย เป็นความเห็น
ครับ แต่เรายืนยันว่าเราทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
และได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ เขาก็ได้ยืนยันว่าถูกต้อง เดี๋ยวจะส่งเอกสาร
ให้ดูครับ ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่เป็นไร
ครับ ที่ผมถาม ผมถามแต่จราจรที่เขาตากแดด ที่เขาอยู่ในพื้นที่ ไม่ทราบว่าท่าน
ผู้กํากั บเคยลงไปยืนเป่านกหวีดตรงนั้นหรือเปล่า เอาอย่ างนี้ ค รับผมจะให้เขา
เซ็นต์ชื่อมาให้ว่าตรงนี้มันกีดขวาง ผมถามว่าทางเทศบาลได้ออกหนังสือหรือไม่
ได้ ข อความคิ ด เห็ น ให้ ป ระชาชนทั้ ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ท่ า นจะได้ รู้ ค วาม
เดือดร้อนว่าจริงหรือไม่จริง ผมเข้าใจว่าถูกต้อง ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจ ท่านทําถูก
แล้ว แต่ที่ผมพูดคือมันขัดกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ผมไม่ได้ว่า
ท่านทําไม่ถูก ถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขครับ ถ้าไม่แก้ไขก็ไม่เป็นไร ผมจะได้เรียนให้พี่
น้องประชาชนทราบ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
ขอบคุณท่านกมลพันธุ์
จีระสมบัติครับ ต่อไปเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องเรียนว่าทําถูกแล้ว จะแก้ไขอะไรอีก ยังยืนยันครับว่าทําถูกแล้ว

นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล แต่ประชาชนเดือดร้อนครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนครับ ผมมีหนังสือยืนยันจากทางผู้กํากับว่า
ตํารวจเขาก็ยืนยันว่าไม่ผิด ไม่เดือดร้อนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับ เรื่องนี้พอแล้วครับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ มี ค วามประสงค์ จ ะกู้ เ งิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคารออมสิ น สาขา
ถีนานนท์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานําทรัพย์สินที่ประชาชนนํามาจํานํา
ไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลักการ ขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กู้เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน สาขาถีนา
นนท์ จํานวนเงิน 2๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เหตุผล เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อค่าครองชีพ และการดํารงชีวิตประจําวันของ
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ประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับประชาชน การเพิ่ม
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลจะเป็นแหล่งเงินทุนในการบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการของ
สถานธนานุบาลด้วยการกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 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 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรา 66 (6) และวรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
สาขาถีนานนท์ จํานวน 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการรับจํานํา ขอได้โปรดนําเสนอต่อประธานสภาด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล

ในญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา

ถีนานนท์ มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบ
การประชุมวาระที่ 5 (5.1) เรื่องขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออม
สิน สาขาถีนานนท์ จากสถานธนานุบาล กระผมได้ดูแล้วว่าการที่จะกู้เงินสําหรับ
สถานธนานุบาลต่างๆนั้น กระผมพูดอยู่เสมอว่าผมสนับสนุนในการที่สถานธนานุบาลขอกู้เงินในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ผมว่าเป็นประโยชน์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การที่เราจะขอกู้เงินจํานวน 20,000,000 บาทนั้น ผมเห็นดีด้วยในจุดนี้ครับ
ตัวอย่างเช่น สถานธนานุบาลที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม หรืออําเภอ
กระนวน เขามีการเอาเงินส่วนนี้มาหมุนเวียนเป็นจํานวนมาก ซึ่ งทางจังหวัด
ร้อยเอ็ดคิดแล้วก็ประมาณเกือบ 200 กว่าล้านเกือบ 300 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง
ก็เข้ากับเทศบาล ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล ทราบครับว่าในปี 2557 เทศบาล
เราได้รายได้ส่วนนี้มา 30 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 900,000 กว่าบาท และปี
2558 ได้ประมาณ 1,200,000 กว่าบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไป กระผมเห็นดีและเห็นชอบด้วย และ
อีก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท างสถานธนานุ บ าลได้ ข อมา ผมคิ ด ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ที่ จ ะทํ า ให้ เ งิ น
หมุนเวียนของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าถ้าเราเอาสินค้าต่างๆไปจํานอง จํานํา
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ที่ร้านทองเขาคิดดอกเบี้ยสูง แต่ทางสถานธนานุบาลเรามีดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 1.5
คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี
ผมยินดีและสนับสนุนในการเบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาลให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กระผมขอถามนิดหนึ่งครับว่า รายได้สถานธนานุบาลในแต่ละปี ท่านได้จัดสรรไป
ไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผมมี
เรื่องสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้ 1. เรื่องงบดุล ใน
ส่วนของทรัพย์สินลูกหนี้เงินยืมทุนดําเนินการ วงเงิน 437,145.10 บาท ผม
ไม่เข้าใจว่าใครเป็นลูกหนี้ หมายความว่า โรงรับจํานําให้คนนอกยืมเงินหรือว่าให้
พนักงานยืมเงินครับ 2. ดอกเบี้ยรับจํานําค้างรับ 824,698 บาท หมายความ
ว่าคนที่มาจํานําแล้วยังไม่ไถ่ถอน ซึ่งรวมกับทรัพย์สินที่ไม่มาไถ่ด้วยใช่ไหมครับ
ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของการจํานําทองคําน่าจะสัมพันธ์กับราคาที่สูงมากครับ
เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้เคยอภิปรายเรื่องการขอเบิกเงิน หรือการขอเงินกู้ครั้งที่
แล้วที่ว่าหลายล้านบาท ผมเคยอภิปรายเรื่องการรับจํานําทอง ที่ตอนนั้นทอง
ราคา 20,000 กว่าบาท ท่านบริหารจัดการอย่างไร เกี่ยวกับการรับจํานําทอง
ที่ราคาสูง แล้วเวลาทองคําลด ท่านจะทําอย่างไร ผมจึงตั้งประเด็นว่า ดอกเบี้ย
ค้างรับหมายความว่า เกิดจากการที่เขาไม่มาไถ่ใช่ไหมครับ จึงทําให้เกิดการค้าง
รับ 800,000 กว่าบาท ถ้ายอดค้างรับนี้รวมทั้งทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ไถ่ เป็น
ทรัพย์สินที่มีอยู่ กับทรัพย์สินที่ราคาลดลง ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย รั บ จํ า นํ า ค้ า งรั บ ที่ ม ากขนาดนี้ ดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ เป็ น อี ก ประเด็ น หนึ่ ง
ทรัพย์สินก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แล้วทรัพย์สินค้างรับที่ราคาลดลงผมอยากถามว่า
ท่านรับจํานําเท่าไหร่ครับ ท่านจะเก็ บไว้อีกนานเท่าไหร่ จะกลายเป็นหนี้ศูนย์
หรือไม่ อยากให้ท่านอภิปรายครับ 3. เรื่องทุน ผมไม่เข้าใจว่าเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล 878,995 บาท หมายความว่าเทศบาลมีเงินอุดหนุนไว้ให้สถานธนานุ
บาลใช่หรือไม่ครับ 4. การที่เราจะกู้เงินเพื่อเอามารับจํานําสินค้าให้กับพี่น้อง
ประชาชน ผมสงสัยว่ามีเพดานในการก่อหนี้ของโรงรับจํานําหรือไม่ ต้องสัดส่วน
เท่าไหร่ หรือว่าต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของเทศบาลในแต่ละปี แล้วสถานธนา
นุบาลทําการอุดหนุนได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ หรือว่าเขาสามารถขอกู้เงินเองเท่าไหร่
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ก็ได้ ถ้าครั้งหน้าขอกู้เงินอีก 50 ล้าน หรือว่า 100 ล้าน อย่างนี้ได้อีกไหม
เพราะความต้องการของตลาดยังสูงอยู่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เขต 1 ก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่า ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางสถานธนานุบาล สําหรับผมแล้วอย่าว่าแต่ 20 ล้านบาท ถ้า 100 ล้านบาทผมก็ให้
อันนี้เป็นความจริงครับไม่ได้พูดประชด เพราะผมรู้ว่ามันได้ประโยชน์กับเทศบาล
และพี่น้องประชาชน ผมไม่เคยเห็นสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานําของรัฐบาลที่
ไหนล้มละลาย หนี้สินต่างๆของธนาคารก็ใช้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว ถ้าบริหาร
จัดการดีๆ จะได้ดอกผลมาพัฒนาเทศบาล พัฒนาบ้านเมืองเราได้อีกด้วย ผมจึง
อยากสอบถามทางผู้จัดการสถานธนานุบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ในกรณีที่มี
โจรขโมยของมาจํ า นํ า ที่ โ รงรั บ จํ า นํ า แต่ ตํ า รวจจั บ กุ ม ได้ ผู้ ต้ อ งหาจึ ง ได้ ใ ห้ ก าร
สารภาพว่าเอาของมาจํานําที่โรงรับจํานํา สถานธนานุบาลจะต้องมีความผิดหรือไม่
ที่รับของโจร และจะต้องเอาของกลางคืนเจ้าของหรือไม่ กรณีอย่างนี้เคยเกิด
ขึ้นกับสถานธนานุบาลเราหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากญัตติการขอ
กู้เงินของสถานธนานุบาลในหลายๆครั้ง จะมีการให้สมาชิกได้พิจารณาว่า ท้องถิ่น
จะได้รับเงินบูรณะเพิ่ มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และเงินบําเหน็จรางวัล ตั้งแต่ปี
2557 ได้รับ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นจํานวนเงินที่แตกต่างกันไม่มากนักกับจํานวน
เงิ น โบนั ส ท้ อ งถิ่ น 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในปี 2558 เงิ น โบนั ส ท้ อ งถิ่ น จํ า นวน
829,000 บาท เงินบําเหน็จรางวัล 20 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 552,000
บาท เงินทุนหมุนเวียน 50 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 1,382,000 บาท ที่ผมตั้ง
ข้อสังเกตนี้เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับโบนัสท้องถิ่นที่จะส่งเงินให้กับโบนัส
เทศบาลต่อไป อยากฝากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาว่า หากมีการกู้เงินครั้งนี้อีก
20 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 20 ล้านบาท ก็จะมีโอกาสได้เงินโบนัสท้องถิ่นมากขึ้น
เช่ น เดี ย วกั น เงิ น บํ า เหน็ จ รางวั ล ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ผมไม่ เ ถี ย งครั บ แต่ ห ากเราดู ก าร
พิจ ารณาใน 2 – 3 สั ญ ญา ที่ มี ก ารขอกู้ เ งิ น นั้ น ในการกู้ เ งิ น ผมเชื่ อ ว่ า ทาง
ผู้ จั ด การสถานธนานุ บ าลสามารถที่ จ ะจั ด การตรงนี้ ไ ด้ แต่ เ ราเป็ น ห่ ว งตามที่
ท่านธนัท จิตรลดานนท์ ท่านได้พูดถึงเรื่องทรัพย์หลุดจํานํา หรือทรัพย์อะไร
ต่ า งๆ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ปั ญ หาราคาทอง ปั ญ หา
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ก ารปรั บ ลดลงมาก ตรงนี้ เ ราเป็ น ห่ ว งว่ า จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ได้ประโยชน์สูงสุดกับสถานธนานุบาล การอภิปราย
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ในครั้งนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่เทศบาลจะได้รับจากสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้น
เงินบําเหน็จรางวัลเพิ่มขึ้น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ต้องการใช้บริการสถานธนานุบาลก็มีความจําเป็น ขออนุญาตอภิปรายเพื่อให้
ทางผู้บริหารของสถานธนานุบาลได้ให้สัญญากับสภาแห่งนี้ว่า ท่านจะบริหารเงินที่
กู้กับธนาคารออมสินให้ดีแค่ไหน เพียงไร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีร กุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่ม เติมเชิญ ครับ เชิญ ท่าน
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาครับ เกี่ยวกับเรื่องการขอกู้เงินของ
สถานธนานุบ าลนั้ น ถ้ า ถามความเห็น ผมค่ อนข้ างหนัก ใจเกี่ ย วกับ เรื่อ งการให้
สถานธนานุบาลกู้เงิน เพราะว่าจะเป็นการกู้เงินมาให้ผู้อื่นกู้ต่อ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
แต่เนื่องจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้มีหนังสือจากท่านโชคชัย เดชอมรธัญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือมาถึงท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ใจความว่า ด้วยประเมินสถานการณ์ในปี 2558 ช่วงปลายปี
ประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนานในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ ทําให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงและเป็นระยะเวลายาวนาน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของประชาชน โดยเฉพาะผู้
ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะได้รับผลกระทบในการเพาะปลูกและการเลี้ยง
สัตว์เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน ทางสถานธนานุบาลก็ได้ทําเรื่อง
ขึ้นมา ผมก็บอกว่าเอาไว้ว่าเปิดประชุมสมัยหน้าถึงจะนําเรื่องเข้าไป สําหรับเรื่องที่
ท่านธนัท จิตรลดานนท์ ถามว่าในวงเงินกู้มีเพดานหรือไม่ ต้องเรียนให้ทราบว่ามี
หนังสือสั่งการในการที่จะขอกู้เงินได้ เขาบอกว่ากู้เงินได้ไม่เป็นไร แต่วงเงินสูงสุดที่
เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
ในแต่ละครั้งเท่ากับทรัพย์จํานําคงเหลือ ในวันที่สถานธนานุบาลจัดทําคําขอกู้เงิน
เสนอต่อนายกเทศมนตรีหรือเมืองพัทยา 100 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่าจะกู้เงินได้
ยอดรวมจะต้องไม่เกินสต็อค ของเราดูแล้วมันไม่เกินสต็อคนั่นคือเพดานสูงสุด
สําหรับรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตอบคําถาม แต่ปัญหาราคาทอง
ขึ้น - ลง หรือในบางครั้งที่ผมไปถามท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลว่า ถ้าเกิดความ
ผิดพลาดรับจํานําเอาทองปลอม เพชรปลอม เข้ามา ขายไม่ได้ใครรับผิดชอบ
หรือว่ารับจํานําทองราคาสูง แต่ปัจจุบันขายราคาถูกลง ในส่วนที่ขาดหายไปใคร
รับผิดชอบ ตรงนี้ผู้จัดการได้ตอบผมว่า ผู้จัดการจะรับผิดชอบเอง นั่นคือระเบียบ
ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการจั ด การสถานธนานุ บ าลกํ า หนดให้ ผู้ จั ด การเป็ น คน
รับผิดชอบ และเมื่อพิจารณาว่าเขาเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบ ขาดทุน หรือได้กําไร
ก็อยู่ที่ตัวผู้จัดการสถานธนานุบาล นั่นเป็นเหตุผลในส่วนที่มีการจัดสรรเงินบูรณะ
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
ในส่วนของท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ท่านได้ถามว่า เงินจะจัดสรรไปที่ใดบ้าง
ขอตอบว่า จากผลประกอบการ กําไร 30 เปอร์เซ็นต์จะมาเข้าที่เทศบาล 55
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ ช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น 15 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ ช้ เ ป็ น เงิ น บํ า เหน็ จ ของ
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
จํ า นํ า ทองที่ ท่ า นธนั ท จิ ต รลดานนท์ ถ าม ตอนนี้ รั บ อยู่ ป ระมาณ 70 – 80
เปอร์เซ็นต์ของราคาของวันที่มาจํานํา และมีการประมูล ในเดือนที่แล้วไม่ได้มีการ
ประมูลเพราะทองลงราคา และราคาผันผวนมาก และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็มีหนังสือสามารถให้เราเลื่อนไปประมูลเดือนต่อไปได้ เพราะมีความ
เสี่ยงซึ่งไม่แน่นอน ในเรื่องของเพดานเงินกู้ ก็ได้มีหนังสือสั่งการไว้ตามที่ท่าน
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. สถานธนานุบาลเราตั้งตามระเบียบไม่ผิดครับ 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 ผมถามอีกนิดหนึ่งครับ ตกลงว่าโรงรับจํานําของเราไม่ผิดใช่
ไหมครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมสรุปให้ครับ โรงรับจํานําไม่ผิดครับ เพราะเปิดตาม พรบ. มี
กฎหมายคุ้ ม ครอง เรารั บ จํ า นํ า โดยชอบ เมื่ อ ท่ า นมาจํ านํ า ท่ า นจะต้ อ งมี บั ต ร
ประชาชนเป็นการรับจํานําโดยสุจริต ได้รับการคุ้มครองแม้จะเป็นของโจร ก็ต้อง
มาชําระให้โรงรับจํานําครับ เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผม
ยังไม่ได้รับคําตอบครับ ลูกหนี้เงินยืมทุนดําเนินการเป็นอย่างไร ดอกเบี้ยรับจํานํา
ค้างรับใช่ทองคํา เพชร พลอย ที่ราคาลงอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่ สมมุติว่าเรา
ได้รับจํานํา 20,000 บาท แล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ 18,000 บาท ทําให้เกิน
เวลาทรัพย์หลุดจํานํา จะไม่ให้หลุดก็ไม่ได้เพราะขายไม่ได้ ทําให้บวกดอกเบี้ยขึ้น
ไปในแต่ละเดือน จึงเกิดดอกเบี้ยค้างรับใช่หรือไม่ และเงินอุดหนุนจากเทศบาล
หมายถึงเทศบาลให้โรงรับจํานําใช่หรือไม่ ผมไม่เข้าใจครับ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในส่วนของงบดุลที่ท่านถาม มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เรากู้เลย แต่ว่างบตัวนี้ สตง.
รับรองยอดแล้ว ใช่ครับในเบื้องต้นเราไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชี ยอมรับในส่วนนี้
ครับ แล้วที่ท่านถามว่าเงินอุดหนุนจากเทศบาลตัวนี้ ผมเข้าใจว่าเป็นเงินของโรง
รับจํานําให้เทศบาลครับ แต่เป็นภาษาเขียนของเขาในระบบบัญชี ในส่วนของทุน
ดําเนินการและเงินกําไรสะสม เทศบาลไม่ได้อุดหนุนอะไรให้กับสถานธนานุบาล
ครับ ผมเข้าใจว่าเป็นภาษาของทางระบบบัญชีและเป็นของเก่าตั้งแต่ปี 2557
ซึ่งผมว่าไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะต้องมาคุยกันครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านธนัท จิตรลดานนท์ เชิญครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้เกี่ยวอะไร แต่ผมอยากให้พิจารณาว่าการที่เราให้ไป จะ
ส่งผลกระทบไหม เช่น เป็นของปี 2557 ของเก่าก็จริง แต่ปี 2558 ก็ต้องมี
ยอดนี้ โ ผล่ ขึ้ น มาอี ก ในหนั ง สื อ ลู ก หนี้ ทุ น ยื ม ดํ า เนิ น การก็ ต้ อ งโผล่ ขึ้ น มาอี ก
ดอกเบี้ยรับจํานําค้างรับก็ต้องโผล่ ถามว่าในปี 2558 จะไม่มี 2 ตัวนี้ใช่ไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะคอยดู ผมถามเพื่อเอามาประกอบการพิจารณาว่า การที่จะกู้
เงิ น อี ก 20,000,000 บาท จะต้ อ งส่ ง ผลกระทบกั บ พวกนี้ อ ยู่ แ ล้ ว
เพราะฉะนั้นผมจึงมาดูว่าจะส่งผลกระทบไหม ท่านยังไม่ตอบตรงนี้เลยครับว่า
เกี่ยวหรือไม่ ความจริงแล้วผู้จัดการสถานธนานุบาลก็ตอบได้ครับเพราะว่าค่า
ทองคําที่ลงจาก 20,000 บาท เหลือ 18,000 บาท แล้วยังค้างอยู่ ท่านก็
ปล่อยไม่ได้ จึงทําให้เกิดดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆ สมมุติว่า กําหนดให้ไม่เกิด 3
เดือน เดือนที่ 4 และเดือนที่ 5 ท่านจะทําอย่างไรในเมื่อราคาทองคําลดลง
ถ้าผ่านไป 9 เดือน หรือ 10 เดือน ดอกเบี้ยก็ต้องเป็นล้านบาทใช่ไหมครับ
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นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล มี ใ ครจะอธิ บ ายเรื่ อ งดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ ไหมครั บ เชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผู้จัดการก็เป็นผู้บริหารโรงรับจํานําหรือสถานธนานุบาล มีหน้าที่ดู
ทองคํา ดูของต่างๆ นั่นคือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในส่วนของการทําบัญชีจะเป็น
เจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบ ถ้าหากว่าเอาเจ้าหน้าที่บัญชีมาก็สามารถตอบคําถามได้
แต่ทางผู้จัดการไม่ได้เอาเจ้าหน้าที่บัญชีมา กระผมพอมีความรู้ด้านบัญชีอยู่บ้าง
คําว่าดอกเบี้ยรับจํานําค้างรับ ในการกู้เงินกับทางโรงรับจํานํา จะมีเงื่อนไขเวลา
จะต้อง 3 – 4 เดือน แล้วเขาหักดอกเบี้ยไว้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้หักไว้ ดอกที่
เหลืออีกไม่กี่งวด เขาเรียกว่าค้างรับ ส่วนลูกหนี้ยืมเงินทุนดําเนินการ ผู้จัดการก็
สามารถตอบได้ แต่ถ้าจะให้ชัดเจนต้องให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีได้ตอบเพราะเป็น
ภาษาทางบั ญ ชี ซึ่ ง ทางฝ่ า ยบั ญ ชี กั บ สตง. เขาจะคุ ย กั น และตรวจสอบ
งบประมาณปี 2557 สตง. ได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน ตัวเลข
และบัญชี ทางผู้จัดการสถานธนานุบาลก็อาจตอบไม่ค่อยได้ แต่จริงๆแล้วผม
สอบถามวิธีการทํางานของสถานธนานุบาลสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด คือ ผู้จัดการ
สถานธนานุบาล เพราะถ้าผู้จัดการโกงเมื่อไหร่ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องรับผิดชอบใช้เงิน
คืนทั้งหมดตามสัดส่วน ผมเป็นห่วงเพราะผมก็ไม่อยากจะให้โรงรับจํานํากู้เงิน
เพราะกลัวว่าผู้จัดการคนที่จะมาบริหารจัดการจะมีความซื่อสัตย์มากน้อยแค่ไหน
แต่เอาเป็นว่าถ้าหากรับจํานําทองคํามาในราคาปกติ 100 เปอร์เซ็นต์ ราคา
20,000 บาท เขาจะรับแค่ 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ประมาณ 15,000 –
16,000 บาท ถ้าหากทองลงมาต่ํากว่านี้ถึงจะขาดทุน ถ้าหากทองไม่ต่ํากว่านี้ก็
ถือว่าไม่ขาดทุนนั่นคือส่วนของการรับต่ํา การรับต่ําผมไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ แต่ที่ผม
ห่วงคือการรับพลาด นั่นคือการรับทองปลอม หรือผู้จัดการเอาทองปลอมมา
เปลี่ยนเอาทองจริงเสียเอง ตัวนี้ผมเป็นห่วง เพราะผมไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแล
ในส่วนของสต็อคสินค้าได้ แต่เนื่องจากมีปัญหาประสบภัยแล้ง ถ้าหากเราไม่ทํา
แล้วจังหวัดเราไม่สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้แล้วประชาชนเดือดร้อน นั่น
ก็ค งปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด เรื่ อ งนี้ไ ม่ พ้ น จึ ง ต้ อ งทํ า เรื่ อ งนี้ เ ข้ า มา แล้ ว แต่ส ภาจะ
พิจารณาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านกระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ท่าน
บอกว่ารายได้เข้าเทศบาล 30 เปอร์เซ็นต์ จากยอดของปี 2557 เข้ ามา
800,000 กว่าบาท 30 เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 240,000 – 250,000
บาทนั้น ท่านเอาเงินเข้าเทศบาล ตรงไหน ทําอะไรบ้างครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ในการทําเทศบัญญัติงบประมาณในแต่ละปี ถ้าหากดูให้ดีจะมีการ
ประมาณการรายรับเอาไว้ และจะมีข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ว่าเป็นเงินที่ได้รับมาจาก
สถานธนานุ บ าล ซึ่ ง เราจะรู้ ว่ า ปี ห น้ า เราจะได้ รั บ เท่ า ไหร่ เนื่ อ งจากผล
ประกอบการของปี 2558 เราจะเอามาใส่ในปี 2559 เป็นการประมาณการ
รายรับ เขาจะเอาผลของปี 2558 มาจ่ายในปี 2559 ในส่วนของปี 2557
จะเอามาจ่ายในปี 2558 เราจะรู้ประมาณอย่างใกล้เคียงที่สุดแล้วประมาณการ
เป็นรายรับเอาไว้ เมื่อประมาณการรายรับก็จะรวมเป็นยอดเงินรายรับแล้วจะมา
ประมาณการรายจ่ายเป็นยอดเงินงบประมาณการรายจ่าย ซึ่งรายรับและรายจ่าย
จะอยู่ในภาวะที่สมดุลนั่นคือเทศบัญญัติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การที่
นําเงิน 30 เปอร์เซ็นต์ของโรงรับจํานําเข้ามาไว้ในประมาณการรายรับ คล้ายกับ
ว่าในปีนั้นแล้วแต่ว่าเทศบาลจะนําเงินตรงนี้ซึ่งมารวมไว้ในประมาณการรายรับ
สมมุติว่ารับเข้ามาแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลสามารถที่จะเอาไปทําอะไรก็ได้
หมายถึงว่าโรงรับจํานําให้เทศบาลเอาไปบริหารเลยใช่ไหมครับ แล้วแต่เทศบาลจะ
ทํา ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดใช่ไหมครับ 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 อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือเสนอแนะ เชิญท่านจินตนา ผ่องพันธุ์ครับ
นางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉันนางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ก่อน
อื่ น ขอบอกว่ า ดิ ฉั น เป็ น คนหนึ่ ง ที่ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ไปให้ ผู้ สู ง อายุ และขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าไม่ผิด สามารถกระทําได้ถึงแม้จะไม่ใช่นโยบายของทางคณะ
ผู้บริหาร แต่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการช่วยเหลือกัน แต่ก็อดตกใจไม่ได้ที่เห็น
กระทู้นี้เข้ามา เพราะว่าถ้าแค่รับเบี้ยยังชีพไปให้ผู้สูงอายุเป็นกระทู้ได้ ก่อนที่ดิฉันจะ
มาเป็นสมาชิ กสภาเทศบาล ดิฉั นเป็นผู้ นําชุ มชน ความเป็นผู้นําชุมชน ได้เห็น
ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร หรื อ ผู้ ที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง โครงการต่ า งๆ มากมาย สิ่ ง นี้ จึ ง เป็ น การ
ช่วยเหลือกันเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีประสงค์อื่นใด และดิฉันก็ไม่เชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติ
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ในห้องนี้จะทําเรื่องไม่ดีตามกระทู้ที่ท่านเป็นห่วง เพราะฉะนั้นดิฉันขอบอกว่าการที่
เรานําเบี้ยผู้สูงอายุไปให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบาย ไม่ใช่หน้าที่หรือนโยบาย
แต่ก็น่าที่จะทํา เป็นแค่สิ่งเล็กน้อยที่จะไปเติมเต็มให้กับท่านเหล่านั้น อย่างที่เรา
ทราบกันว่าปัจจุบันลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ดูแลผู้สูงอายุเท่าไหร่ และถ้าผู้สูงอายุท่านใด
ไม่ มี ลู ก หลาน ท่ า นก็ ยิ่ ง ลํ า บาก ถ้ า เราจะมาคิ ด เป็ น ห่ ว งแค่ ว่ า จะมี ส มาชิ ก สภา
เทศบาลหากินกับผู้สูงอายุ ดิฉันคิดว่ามันน่ารังเกลียด อย่าเป็นเลยค่ะ สําหรับ
สมาชิ ก สภาเทศบาลในความหมายของดิ ฉันคื อ สมทบ ต้ อ งสมทบ อะไรที่จ ะ
เพิ่ม เติม ส่งเสริม หรือช่วยเหลือกั นได้ทํ าเลยค่ะ โอกาสจะได้เป็ นสมาชิกสภา
เทศบาลอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่ได้ว่าให้ใครค่ะ เพราะฉะนั้นการทําความดีทําได้ทุก
คน ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่านผู้
อภิปรายเมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านจินตนา ผ่องพันธุ์ครับ ไม่ทราบว่ามี
ใครไปว่าให้ท่าน เพราะกระทู้ของผมเป็นกระทู้ถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหาร
ไม่ได้ว่าสมาชิกสภาประพฤติมิชอบ กระผมอยากแจ้งให้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบว่า
ผมไม่ได้อภิปรายเกี่ยวกับตัวท่านเลย ถ้ามีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ผิดกฎหมายก็
แล้วไป ผมกลับชมเชยท่านอีกว่าตัวอย่างที่ท่านทําเป็นจิตอาสา รอบก่อนก็ชมเชย
ว่าท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดในสายตาของกระผม อยากทราบ
เหมือนกันครับว่าใครกล่าวหาว่าท่านจะทุจริต ท่านประธานครับ การที่คนจะทุจริต
หรื อไม่นั้น ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะหรือสิ่ งใดๆที่มองเห็ นเปลื อกนอก ขนาดระดับ
รัฐมนตรียังติดคุกมาแล้วท่านก็ทราบ ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอดีตท่านนายก
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้กล่าวอ้างว่าใครทุจริต ให้กลับไปอ่านกระทู้ของกระผม กระผม
ถามผู้บ ริ ห ารว่ าทํ า ได้ก็ ทํ า ไป ผมไม่ ไ ด้ บ อกว่ า ไม่ ใ ห้ ทํ า กลั บ เป็น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้
สมาชิกสภาท่านอื่นจะได้นําไปปฏิบัติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านจินตนา ผ่องพันธุ์ครับ
นางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันไม่ได้หมายความว่า ท่านว่าให้ดิฉัน ดิฉันบอกว่า ด้วย
ความเป็นห่วงของผู้ ที่ยื่นกระทู้บอกว่า หากเกิ ดมีสมาชิกสภาเทศบาลไปรับเงิ น
ผู้สูงอายุแล้วไม่นําไปให้ถึงมือผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารจะทําอย่างไร ใช่ไหมค่ะ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ใช่ครับ ผมถามผู้บริหาร ท่านก็ได้ให้คําตอบแล้ว
นางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันมาเป็น สมาชิกสภาเทศบาลสมัย
แรกๆ ดิฉันก็ถูกต่อว่า ว่าเป็นจิตอาสาไปรับซื้อขยะไม่สมเกียรติสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านทราบไหมค่ ะว่ าทุกวั นนี้ ดิฉันได้เป็นวิทยากรในการคัดแยกขยะตารางงาน
มากมายโดยไม่มีค่าตัว นั่นก็เพราะคําว่าจิตอาสา ขอกล่าวว่าไม่ได้กล่าวโทษใครค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สรุปแล้วทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้พาดพิงกันครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากแจ้งให้ท่านทราบว่า คําว่ากระทู้ เขาถามผู้บริหาร
กระทู้ของการประชุมสภาหมายถึงสมาชิกสภายื่นสอบถามผู้บริหาร เพราะฉะนั้น
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อาจพาดพิงในลักษณะกระทบ แต่ไม่ได้กระทบไปในทางเสียหาย แต่กลับเป็นการ
ชมเชย ท่านเป็นจิตอาสาสุดยอดแล้วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผมมีเรื่อง
สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ตอนนี้บริเวณหน้าบิ๊กซีมีงาน
เทศกาลไทคัพ ผมเข้าใจว่าเป็นงานของเอกชน เป็นลานจัดกิจกรรมขายอาหาร
แสดงดนตรี มีการประกวดขายเหล้า เบียร์ และมีสุขาเคลื่อนที่ไปบริการ ผมจึง
สงสัยว่าสุขาของเทศบาลไปบริการงานเอกชนได้อย่างไร แล้วถ้าบริการได้เขามีการ
จ่ ายเงิ นให้เ ทศบาลหรื อไม่ หรื อถ้ ามีการจัด งานของเอกชนแล้วมีการขอสุ ข าไป
บริการอีก นั่นหมายความว่าขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลได้ทุกรายใช่หรือไม่
เพราะปกติจะเห็นรถสุขาเทศบาลไปเฉพาะงานที่เป็นของจังหวัด หรืองานของชุมชน
แต่ครั้งนี้เป็นของเอกชนผมก็เลยสงสัยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬ าไทคั พ เป็ น ความร่ ว มมือ ของทางเอกชนกับส่ วนราชการในระดั บ กระทรวง
ทบวง กรม ตั้งแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา
เข้ามาร่วมมือกันและหลายๆภาคส่วนของทางราชการ มีแนวทางและมีการเชิญ
ประชุมคณะทํางานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมายหน้าที่ว่าใครจะทําอะไร
อย่างไร เหตุผลที่ว่าทําไมจึงต้องตั้งสุขาที่บิ๊กซี ความจริงแล้วตั้งในสถานที่ราชการ
ไม่ได้ เนื่องจากจะมีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ จึงต้องอาศัยพื้นที่ของบิ๊กซี
เป็นงานของส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน ผมไม่แน่ใจว่าขอใช้ฟรีหรือขอเช่าพื้นที่
แต่ไปขอตั้งเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ แต่
เป็นโครงการที่ระดับกระทรวง ทบวง กรม สั่งการมาและทํากันทุกจังหวัด อยาก
ขอเรี ย นว่ า ถ้ า ใครต้ อ งการรถสุ ข าไปบริ ก าร เรามี ร ะเบี ย บไว้ ว่ า ให้ เ ช่ า ได้ ส่ ว น
รายละเอียดผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เข้าประชุม แต่ทางเจ้าหน้าที่ไปประชุมกับทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในวันเปิดงานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการ
เปิดงาน ขอเรียนให้ทราบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่าน
ประธานที่เคารพครับ การที่สมาชิกสภาเทศบาลยื่นกระทู้ถามในแต่ละครั้ง ต้องถาม
เป็นรายละเอียดด้วย ท่านประธานก็คงทราบ พอผมจะถามเรื่องเงินอุดหนุนที่เราได้
โครงการงบประมาณต่างๆจากกระทรวง จากกรม มีอะไรอีกบ้าง อีกนิดหนึ่งก็ตอบ
ไม่ได้ ผมทราบครับ ร่องน้ําหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นเงินอุดหนุน ผมอยาก
ทราบว่าโครงการในปี 2558 - 2559 เทศบาลได้เงินอุดหนุนมาจากไหน ไม่ใช่
ว่ามีอะไรก็ต้องมาเป็นกระทู้ถามท่าน และจากนี้ไปอีก 3 เดือน ผมถึงจะสามารถ
ยื่นกระทู้ถามท่านได้ มีอะไรตอบก็ตอบให้หน่อยครับท่าน ไม่ใช่ว่ามีเรื่องอะไรให้ตั้ง
กระทู้ ม าถามเลย ถามเรื่ อ งอื่ น ๆก็ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า เป็ น ลั ก ษณะนั้ น ผมว่ า มั น ไม่ ถู ก
เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องอื่นๆ ผมยื่นกระทู้มาถ้าเกิน 3 เรื่อง ท่านก็บอกว่าไม่ได้
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แล้ว ผมจึงอยากขอถามว่า 1. เรื่องการก่อสร้างร่องระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล 1
เป็นงบของเทศบาลหรือไม่ ทราบว่ามีการขุดลอกกุดโง้งอีก 9,000,000 กว่าบาท
เป็ น เงิ น ของเทศบาลหรื อ ไม่ แล้ ว โครงการอื่ น ๆที่ ม าจากเงิ น อุ ด หนุ น ท่ า น
ประธานสภาก็ไม่เคยที่จะทราบเลยใช่ไหมครับว่าเงินอุดหนุนเทศบาลได้มากี่โครงการ
ในปีนี้ ท่านก็ไม่ทราบ 2. เรื่องเงินรางวัล ผมอยากทราบว่าได้รางวัลกี่รางวัล ได้
เงินเท่าไหร่ เงินรางวัลที่ได้มาท่านเอาไปทําอะไร เข้าสภาหรือไม่ 3. เรื่องการไป
ทั ศ นศึ ก ษาของสํ า นั ก การศึ ก ษา ท่ า นประธานก็ ท ราบดี ท่ า นก็ ไ ปกั บ รอง
นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาลอี ก ท่ า นหนึ่ ง เป็ น โครงการของสํ า นั ก
การศึกษา ก็บอกครับว่าให้มาเปิดงาน วันที่ 16 – 17 มีการทัศนศึกษา วันที่
18 – 20 ผมอยากไปครับ แต่เห็นท่านประธานสภาไปกลับมาแล้ว ผมไม่ทราบว่า
ท่านประธานสภาไปได้ ผมก็อยากไปเช่นเดียวกัน เพราะผมไม่พลาดอยู่แล้วครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็บ่นกับผมครับว่า
อยากไป ไม่ทราบว่าเงินส่วนนี้ใช้เงินอะไร เงินทัศนศึกษาของโรงเรียนก็มีแค่ 3
โรง เงิ นพั ฒนาครูผมไปเปิดดู แล้ ว เงินทัศนศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนการงาน 100,000 บาท ปรากฏว่าวันนั้นทราบว่าไปรถ 3 คันครับ
งบประมาณก็คงหลายแสนบาท อยากฝากว่าการไปทัศนศึกษาของสํานักการศึกษา
ครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณจากไหน ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องแต่ขอฝากเพียงแค่ 3
เรื่องครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาล ท่ า นประธานที่ เ คารพครั บ กระผมนายสิ ท ธิ ภ รณ์
ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
ท่ า นผอ.สายั ณ ห์ จิ ต ต์ ธ รรมและท่ า นผอ.ศศิ พ รรณ โพธิ แ ท่ น ที่ ไ ด้ ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการครับ ท่านประธานครับ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
ผมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาลตําบลนาจารย์ นายกและผอ.ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี ท่านก็เชิญผมไปดูการจัดการเรียนการสอน การจัดสถานที่ต่างๆ
เท่าที่ผมไปได้ยินเขาเล่าลือกันว่าโรงเรียนเด็กเล็กตําบลนาจารย์เขาทําได้ยอดเยี่ยม
จริงๆ ไม่ใช่ผมว่าโรงเรียนเราไม่ดีครับ แต่เขาได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย และสิ่ง
ที่ผมอยากฝากทางผอ.สํานักการศึกษา ที่ศูนย์เด็กเล็กผมเห็นเด็กนักเรียนเขาเรียน
รวมกัน หยอกล้อกัน อาจารย์ก็ไม่มีสมาธิที่จะสอน ผมจึงอยากเสนอทางเทศบาล
ว่าควรกั้นห้องโดยถาวรให้เขา อันนี้ไม่ได้กั้น เอาอะไรไปกั้นให้เขาก็ไม่รู้ คุณครูก็
เห็นด้วยครับ อันนี้เป็นปัญหานิดหน่อย ทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ท่านครับ ประเด็นที่
2 ผมขอชมเชยครับ ที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลของเราไปแข่งขันต่างๆ ได้รับ
รางวัลมาอย่างมากมาย ผมภาคภูมิใจจริงๆ ต้องขอชมเชยนักเรียนของเรา และที่
สําคัญต้องขอชมเชยคุณครูทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลา เสียสละทรัพย์สินต่างๆ
ให้แก่เด็กนักเรียนของท่าน จนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ให้แก่เทศบาลของเรา
เป็นอย่างดี ผมจึงอยากฝากผอ.ของโรงเรียนเทศบาลไว้ว่า ควรจะให้ความสําคัญ
ต่างๆกับเด็ก กับโรงเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลของเราให้มากกว่าที่ผ่านมา
เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กทั่วไปทําเป็นตัวอย่าง และผู้ปกครองก็จะ
เชื่ อ มั่ น ในโรงเรี ย นเทศบาลของเรา ถ้ า ทํ า ดี เ ขาก็ อ ยากส่ ง ลู ก หลานเข้ า มาเรี ย น
ประเด็นสุดท้าย เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลผมปล่อยวางแล้วครับ ผมเป็นมา 3
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สมัย เป็นประธานอีก 2 สมัย ผมทํากับชาวบ้านมาผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร แต่ก็
ต้องทําเพราะเป็นหน้าที่ จะทุกข์จะจนขนาดไหนผมก็ต้องทําหน้าที่ ที่ผมไปให้ทาน
แก่ผู้ยากไร้ สุนัขหรือแมวทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดของเรา บางคนก็สั่งให้ลูกน้องเอา
ไปฆ่า เสียใจมากจริงๆครับ อยู่ในเทศบาลของเราครับผมตามจับไม่ได้เฉยๆครับ ที่
ผมทําอย่างนี้เพราะความเชื่อของผมเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เทวดามาเข้าฝันผม
มีเงินทองให้ไปช่วยเหลือคนยากไร้ตามท้องถนน สุนัข แมว แม้แต่สัตว์ทั่วไปที่ตก
ทุกข์ได้ยาก ผมก็ทํามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ กราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอฝากนิดหนึ่ง
ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝากในครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ถนนประดิษฐ์
ตรงมุมวัดใต้โพธิ์ค้ําที่มันบวม วันนั้นผมทํางานส่ง รถพ่วงผ่านไปก็ได้ไปปีนตรงนั้น
ผมจึงคิดว่ามีเงิน 3,000,000 บาท ทําไปแล้ว 300,000 บาท ตรงนั้นช่วย
ผมหน่อยครับ และป้ายจราจรวงเวียนวัดใต้โพธิ์ค้ําเล็กนิดเดียวครับ ขับรถมามองไม่
เห็นครับ ทําไมถึงทําเล็ก ผมเคยถามอยู่ว่าเป็นกฎ ระเบียบ ใช่ไหม ทําให้ใหญ่
กว่านี้ได้ไหม และป้ายที่บอกทางไปจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เก่าแล้ว
ตัวหนังสือมองไม่เห็น เป็นป้ายของกรมทางหลวงหรือของทางเทศบาล ติดไว้แล้วดู
ไม่สวยงาม อ่านไม่รู้เรื่อง ฝากครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ขอความกรุณาด้วยครับ
ขอคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยาก
สอบถามว่า ตอนนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปติดต่อราชการในห้องสํานักการคลังบ่อยๆ
จึงทําให้ผมคิดว่าห้องสํานักการคลังของเราคับแคบ แออัด ผมจึงอยากให้มีการขยับ
ขยาย มีการประชุมสมัยสามัญอยู่ครั้งหนึ่ง กระผมได้อภิปรายเกี่ยวกับท่านคณะ
ผู้บริหารท่านจะนํางบประมาณก้อนหนึ่งไปปรับปรุง ซ่อมแซม สวนสาธารณะแห่ง
หนึ่ง ผมจึงบอกว่าตรงที่เร่ งด่ว น เช่น เราจะต่อปีกของเทศบาลตรงนี้ที่ ทํ าขึ้ น
มาแล้วตรงห้องคลั ง เพราะห้องคลังเขาแออัด ท่านผู้บริห ารท่านก็ให้เกียรติว่า
สมาชิกอยากได้ ก็จะทําให้ ผมก็ขอบคุณท่านไปแล้ว ณ ตอนนั้น แต่ถ้าจะขยาย
ความอย่ า งที่ ผ มบอกว่ า อยากให้ ต่ อ ไปอี ก คื อ ผลจากที่ ผ มเห็ น ห้ อ งคลั ง ท่ า น
ประธานเข้าไปสัมผัสนะครับ พนักงานที่ทํางานได้เดินแทรกตัว ไม่ได้เดินสง่าผ่าเผย
ผู้มาติดต่อราชการก็เช่นเดียวกัน ผมอยากต่อปีกห้องคลังจะได้ขยับขยายออกไป
แต่สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านคณะผู้บริหาร ผมแค่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้
ท่านมองถึงปัญหาตรงนี้ว่ามันคับแคบจริงๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านช่วยหาทาง
ขยับขยายครับ และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง เชิญร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ จากกองวิชาการและแผนงาน มีการแข่งขันกีฬาถือว่าถูกต้องครับ แต่ทุกปี
มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอลระหว่ า งสมาชิ ก สภาเทศบาลและพนั ก งาน ผู้ สื่ อ ข่ า ว
คณะกรรมการหอกระจายข่าว ดีครับ เป็นโครงการที่ดี แต่ในความเป็นจริงไม่เป็น
อย่างนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลจะมาประมาณ 2 – 3 ท่าน ผู้สื่อข่าวเจ้าของงาน
ก็ต้องมาจับพนักงานเทศบาลลงมาเตะ จึงตั้งข้อสังเกตว่าท่านประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
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หรือเปล่า ผมจึงอยากฝากกองวิชาการฯ ไปพิจารณาดู ถ้ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ควร
ตัดรายการนี้ออก และการแข่งขันกีฬาต่างๆถ้าสื่อมวลชนในเทศบาลมีเยอะก็น่าจะ
ใช้วิธีไหนก็ได้ไม่เกินความสามารถของท่านให้มาเข้าร่วม ไม่ใช่เข้ามาแค่ห้องประชุม
แล้วก็กลับ ภาพแข่งกีฬาไม่มีเลย สิ้นเปลืองงบประมาณครับ ขอฝากตรงนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
โฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ได้ดําเนินการมาจนครบวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านคณะกรรมการสภา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภา ท่านผอ.สํานักกองฝ่ายอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

