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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
8. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
10. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
11. นางณัฐชนันท บงศรีดา   หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
12. นางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
13. นายสมบัติ  สันคํา   ผจก.สถานธนานุบาล 
14. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
18. นางพัชรินทร พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
19. ตัวแทนชุมชนท้ัง  36  ชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 
3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  ๒๕60  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  เม่ือสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  กอนจะเปดการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือเปนการนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและเพ่ือ
เปนการนอมถวายอาลัย  ขอเชิญทุกทานยืนสงบนิ่งเพ่ือเปนการแสดงความอาลัย
เปนเวลา  89  วินาที  ตอไปขอเชิญทุกทานถวายความเคารพสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เชิญทุกทานนั่งครับ  ผมขอเปดประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป  ๒๕60 และจะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหทานทราบแลว   

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม เรื่องท่ี ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ท่ี กส 52001/สภ.ว 24  
ลงวันท่ี  25  สิงหาคม  2560  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี          
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรแีละพนักงานเทศบาล  เปนผู
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อภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ   
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 ในวันท่ี 29  สิงหาคม ๒๕60 ผมอนุญาตครับ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   คร้ังที่  1  ประจําป  2560 
   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2560  เนื่องจากรายงาน
การประชุมดังกลาวทางงานเลขานุการสภายังจัดพิมพไมแลวเสร็จ  จึงขอนําเขา
รับรองในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทูถามคณะผูบริหาร   
    -  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
    -  ทานธนัท  จิตรลดานนท 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร         

ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอ
กระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  ผมอยากทราบวา  
เพราะอะไรและมีเหตุผลอยางไร  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุถึงไมยอมจัดซ้ือและ
จัดหารถบรรทุกนักเรียนอเนกประสงคใหกับทางโรงเรียนเทศบาลสักที  ท้ังๆท่ี
สํานักอ่ืนๆก็ใชประโยชนของรถรวมกันได 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูท้ัง 2 เรื่องมีความ
คลายคลึงกัน  ขออนุญาตทานประธานใหทานสมาชิกท้ัง 2 ทานถามแลวตอบ
พรอมกันไดหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไดครับ  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
มีขอเสนอแนะอะไรเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมขอหารือ
กับทานประธานวาในเรื่องกระทูถาม  จริงอยูครับวามันคลายกัน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมวินิจฉัยแลววากระทูมีลักษณะคลายกัน  สามารถอานครั้งเดียวจบ
ได  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอเรียน
ถามทานประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  เรื่องการจัดหารถ
บริการสําหรับกิจกรรมครู  นักเรียนนอกสถานท่ี  เนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม 2560 ไดมีการสอบถามและ
ฝายบริหารไดใหคําตอบวาไดปรึกษาหารือกับสํานักการศึกษาวายังไมมีความ
ตองการจัดซ้ือรถบัส  และใหเหตุผลวายังไมมีความจําเปนในการจัดซ้ือและใหเชา
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เหมาะสมกวา  จึงขอสอบถาม  ดังนี้  1. ทานไดปรึกษาครูแตละโรงเรียนแลวหรือ
ยังท้ัง 5 โรงเรียน  แตละโรงเรียนใหความเห็นแตละทานอยางไร  2.  การเชาใน
ตลอดปท่ีผานมามีการเชาท้ังหมดก่ีครั้ง  เปนเงินเทาไหร  ในกิจกรรมอะไรบาง  
และกิจกรรมบางอยางท่ีไมเชาเพราะอะไร  และใชเงินของงบประมาณสวนไหน  3.   
ไดมีการประชาคมนักเรียนและผูปกครองวาเห็นดวยหรือไม  ในการจัดรถบริการ
นักเรียนและครูอาจารยเพ่ือความปลอดภัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูท้ัง 2 เรื่องเปนเรื่อง
เก่ียวกับการจัดซ้ือรถ  ขออนุญาตใหทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐผูรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปนผูตอบคําถามครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงกระทูถามท้ัง 
2 ทาน  ดังนี้  กระทูถามทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  เพราะอะไรและมีเหตุผล
อยางไร  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ถึงไมยอมจัดซ้ือและจัดหารถบรรทุกนักเรียน
อเนกประสงค  ขอตอบวา  1.  ความจําเปนยังมีนอย ไมคุมคากับการลงทุน  2.  
การเดินทางไปแขงขันประกวดผลงานทางวิชาการหรือศึกษาดูงานสวนใหญจะเปน
กลุมยอย  การจางเหมารถตูประหยัดและคุมคากวา  3.  สถานะการคลังของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีจํานวนจํากัด  มีรายการท่ีจําเปนตองดําเนินการกอนเปน
จํานวนมากกวาการจดัหารถ  4.  รถบรรทุกบรรจุไวในแผนพัฒนา ป 2563 จึงไม
สามารถนํามาดําเนินการไดในป 2561  รถบรรทุกอเนกประสงคตามท่ีทาน
สอบถามเหมาะสมท่ีจะขนวัสดุอุปกรณตางๆและพานักเรียนไปทํากิจกรรมใน
ระยะใกล  ซ่ึงการเดินทางในระยะไกลรถลักษณะนี้จะไมเหมาะเพราะไมมี
เครื่องปรับอากาศ  ในสวนกระทูถามของทานธนัท  จิตรลดานนท  ขอ  1. ทานได
ปรึกษาครูแตละโรงเรียนแลวหรือยังท้ัง 5 โรงเรียน  แตละโรงเรียนใหความเห็นแต
ละทานอยางไร  ขอตอบวา  การจัดหารถบริการสําหรับกิจกรรมครูและนักเรียน
นอกสถานท่ี  ฝายบริหารไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับสํานักการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา  ในการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานและการ
ประชุมผูบริหารสถานศึกษาสัญจร  ซ่ึงไดมีการปรึกษาเก่ียวกับการจัดหารถอยู
บอยครัง้และประเมินความคุมคาของการซ้ือรถ  เนื่องจากกิจกรรมของสถานศึกษา
สวนใหญจะเปนกิจกรรมกลุมยอย  เดินทางโดยรถตูจางเหมาหรือรถตูสวนกลาง
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะชวยประหยัดงบประมาณมากกวา  สวนการเดินทาง
เปนหมูคณะท่ีตองใชรถยนตโดยสารขนาดใหญ  เชน  รถทัวร  รถบัส  จะเกิดข้ึนไม
บอยครั้งในแตละป  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงลงความเห็นวาไมคุมคาในการ
จัดซ้ือรถเพราะจะตองมีคาใชจายในการบํารุงรักษา  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  จึงเห็นพอง
กันวายังไมจําเปนตองซ้ือรถเพ่ือการเดินทางนอกสถานท่ี  ประกอบกับไมมีแผนการ
จัดซ้ือรถในปงบประมาณ 2561  ท้ังนี้   สํานักการศึกษาบรรจุแผนการซ้ือ
รถบรรทุกอเนกประสงค 6 ลอ  ไวในปงบประมาณ 2563  2.  การเชาในตลอดป
ท่ีผานมามีการเชาท้ังหมดก่ีครั้ง  เปนเงินเทาไหร  ในกิจกรรมอะไรบาง  และ
กิจกรรมบางอยางท่ีไมเชาเพราะอะไร  และใชเงินของงบประมาณสวนไหน        
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ขอตอบวา  การเชาในป ท่ีผานมามีการเชารถท้ังหมด  16  ครั้ง  ดังนี้   1.  
โครงการสานฝนเด็กดอยโอกาส  วันท่ี 14 มกราคม 2560 จ.สกลนคร  แหลง
งบประมาณเงินอุดหนุน  จํานวน 20,000  บาท  รถโดยสารปรบัอากาศจํานวน 1 
คัน  ผูโดยสาร 45 คน  2.  ฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันท่ี 
3 มีนาคม  2560 จ.จันทบุรี  แหลงงบประมาณเงินรายได  จํานวน  9,000 บาท  
รถโดยสารปรับอากาศ  จํานวน 1 คัน  ผูโดยสาร 45 คน  3.  จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ  วันท่ี  19 – 21 มิถุนายน 2560 จ.รอยเอ็ด  แหลง
งบประมาณเงินรายได  จํานวน 39,000 บาท  รถตู  13 คันๆละ  3,000 บาท  
ชุดท่ี 1 จํานวน 8 คัน ผูโดยสาร 96 คน ชุดท่ี 2 จํานวน 3 คัน ผูโดยสาร 36 คน 
ชุดท่ี 3 จํานวน 2 คัน ผูโดยสาร 24 คน 4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ  วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 จ.กรุงเทพฯ  แหลงงบประมาณเงินรายได  
จํานวน 45,000 บาท  รถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน ผูโดยสาร 45 คน  5. จัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  วันท่ี 15  สิงหาคม 2560 จ.กรุงเทพฯ 
แหลงงบประมาณเงินรายได จํานวน 12,000 บาท  รถตู 1 คัน ผูโดยสาร 13 คน  
6. โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู เรียน  กิจกรรมแหลงเรียนรู         
จ.รอยเอ็ด  วันท่ี 2 มีนาคม 2560 แหลงงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา  
จํานวน 45,000 บาท  รถโดยสารปรับอากาศ 5 คัน ผูโดยสาร 225 คน  7. 
โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมแหลงเรียนรู จ.สกลนคร  
วันท่ี 6 มีนาคม 2560 แหลงงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา  จํานวน 
57,500  รถโดยสารปรับอากาศ  5 คัน ผูโดยสาร 210 คน  8. โครงการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวมการประกวดแขงขัน
ทางวิชาการ วันท่ี 13 มีนาคม 2560 จ.มหาสารคาม แหลงงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัว  จํานวน 1,800 บาท  รถโดยสาร 1 คัน แขงขันสรภัญญะ  ระดับ
ภาค  ผูโดยสาร 7 คน  9. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ  กิจกรรม
สงเสริมนักเรียนเขารวมการประกวดแขงขันทางวิชาการ  วันท่ี 25 เมษายน 
2560 จ.กรุงเทพฯ แหลงงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จํานวน 8,400 บาท 
รถตูโดยสาร ผูโดยสาร 7 คน แขงขันสรภัญญะ  ระดับประเทศ  10. โครงการ
สงเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวมการประกวด
แขงขันทางวิชาการ  วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 จ.มุกดาหาร แหลงงบประมาณเงิน
รายไดสถานศึกษา  จํานวน 4,950 บาท รถตูโดยสาร ผูโดยสาร 7 คน ประกวด
โครงงานเปรม  รอบคัดเลือก 11. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ  
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวมการประกวดแขงขันทางวิชาการ  วันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 จ.ขอนแกน  แหลงงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา  จํานวน 
5,500 บาท รถตูโดยสาร ผูโดยสาร 7 คน แขงขันสรภัญญะระดับภาค  12. 
โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี อ.สหัสขันธ แหลงงบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน 15,000 บาท รถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน ผูโดยสาร 215 คน  
13. โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษาศิลปะดนตรี  อ.สหัสขันธ  แหลงงบประมาณ
เงินอุดหนุน จํานวน 10,500 บาท รถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน ผูโดยสาร 195 
คน 14.โครงการสัมนาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา แหลงงบประมาณเงิน
รายได  จํานวน 45,000 บาท รถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน จํานวน 45 คน  
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15. โครงการหนูนอยทองโลกกวาง แหลงงบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 
42,000 บาท รถโดยสารปรับอากาศ 6 คัน ผูโดยสาร 409 คน 16. ศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี แหลงงบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 57,500 บาท รถ
โดยสารปรับอากาศ 5 คัน ผูโดยสาร 300 คน ท้ัง 16 โครงการแยกเปนรายได
จากเทศบาล จํานวน 15,000 บาท รายไดจากเงินอุดหนุน  จํานวน 268,150  
บาท  รวมท้ังสิ้น 418,150 บาท  3. ไดมีการประชาคมนักเรียนและผูปกครองวา
เห็นดวยหรือไม  ในการจัดรถบริการนักเรียนและครูอาจารยเพ่ือความปลอดภัย  
ขอตอบวา ไมมีการประชาคมนักเรียนและผูปกครอง  เนื่องจากไมมีระเบียบ
กฏหมายใดกําหนดใหทําการประชาคมและไมจําเปนตองประชาคม  การประชาคม
จะกระทําไดก็ตอเม่ือเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนผลกระทบตอภาค
ประชาชน  ซ่ึงอยูในดุลพินิจของผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารสํานักและผูบริหาร
สูงสุด  เราจะคํานึงถึงภารกิจ  ความจําเปน  งบประมาณ  ความคุมคาและ
สถานะการคลังวาเรามีความจําเปนเรงดวนขนาดไหน  มีเงินเพียงพอหรือไมเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในแตละครั้งครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จากท่ีไดฟง
แลวตางจากความคิดของกระผมโดยสิ้นเชิง ทานประธานคงเห็นรูปแลว  ขอใหทาน
ประธานไดพิจารณาดูรูปวามีความจําเปนหรือไม  ผมอยากใหทานรองประเสริฐดู
รูปแลวพิจารณาดวย  ทางโรงเรียนเขาอยากไดรถมานานแลวต้ังแตผมเขามาสมัยท่ี 
2  โดยทานผอ.วิเชียร  ทานผอ.ประโยชน  ทานผอ.อรชรขออนุญาตเอยนามทาน  
ทานพูดมาตลอดวาตองการรถนักเรียนเพ่ือเอาไปใชในกิจการตางๆ เชน เม่ือกอน
โรงเรียนเทศบาล 2 เขามีการเลนโปงลางเปนหนาเปนตากับทางโรงเรียน  มีคนมา
ติดตอไปแสดงงานตางๆมากมายแตเราขาดรถท่ีจะไปทําการแสดง  ไมเหมือนกับ
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุท่ีเขามีรถพรอม  และทานผอ.ประโยชน  ขออนุญาตเอย
นาม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  ผมขอเรียนชี้แจงวาถาไมจําเปนอยา
พูดถึงบุคคลภายนอก  และอีกอยาง  คือ  เม่ือทานถามมาผูรับผิดชอบเขาไดตอบ
แลว  หากทานจะสอบถามเพ่ิมเติมตองอยูในประเด็น  ไมตองอภิปรายเพราะทาน
รองประเสริฐไดตอบแลววาสาเหตุท่ีไมตั้งงบประมาณเพราะอะไร  หากทานจะ
เพ่ิมเติมขอใหทานสรุป  เชิญครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอใหทานประธานดูรูปครับ  เขาโพสลงเฟสบุคชาวบานเขา
เปนหวงความปลอดภัยของเด็ก  ขนาดเด็กหยอนขาลงรถตูเฉยๆยังออกขาวท่ัวโลก  
ทานเห็นหรือไมทางโทรทัศนชอง 5 ชอง 7  แลวของเราทานทําไดอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ผมไมมีเจตนาท่ีจะไปขัดจังหวะทาน  แตขอให
ทานรักษาขอบังคับ  หากทานจะนําเสนอเอกสารใดๆข้ึนมาพูด  ทานตองขอ
อนุญาตผมกอน  แตหากไมนําเสนอเอกสารก็ใหทานอภิปรายไดครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  จากท่ีผมไดเปนคณะกรรมการสถานศึกษาและเคยสัมผัสกับ
ทางโรงเรียนมานานพอสมควร  จึงรูความตองการของทางโรงเรียนเปนอยางดี  ผม
เชื่อวาไมใชคําพูดของครูท่ีบอกวายังไมจําเปนเพราะผมสอบถามมาแลววาทานมี



                                                - 7 - 
 

ความจําเปน  โรงเรียนทุกโรงเรียนก็จําเปนท้ังนั้น  ผมขออนุญาตทานประธานใช
เอกสารประกอบครับ  จากการประชุมครั้งกอนทางสํานักการศึกษาบอกวายังไม
จําเปนแตผมมาเห็นรูปภาพจากเฟสบุคท่ีเขาสงมาใหผม  ผมตกใจมากและยิ่งเปน
หลานของผมดวย  ในวันนั้นเปนวันพุธท่ี 16  ทางโรงเรียนพาเด็กนักเรียนไป
เพาะปลูกดอกดาวเรืองท่ีศูนยโดยใชรถขนดินมาขนนักเรียน  เม่ือเสร็จจากศูนยแลว
ก็พานักเรียนไปแกงดอนกลางเพ่ือปลูกดอกดาวเรืองพอเสร็จแลวไมมีรถกลับเด็ก
นักเรียนและครูก็ตองเดินทางกลับโรงเรียน  หลานผมบอกวาไดยินครูบนวาสงสาร
นักเรียน  เม่ือกอนโรงเรียนท่ีครูเคยอยูมีรถนักเรียน  เขาสงสารนักเรียน  การ
เดินทางกลับโดยไมใชรถ  เด็กนักเรียนหลายคนไมไหวจะเปนลม  ครูก็ตองรีบเอารถ
มารับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณครับ  ทานอภิปรายครอบคลุมแลวครับ  ขอใหทาน
รักษาระเบียบดวย  หากผมไมเตือนทานก็จะมีคนอ่ืนประทวงผมวาผมไมรักษา
ระเบียบ  กระทูถามเขาตอบในกระทูของทานแลว  หากทานไมเขาใจในกระทูให
ทานถามซํ้าไดและทานก็อภิปรายพอสมควรแลวครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอสรุปครับวา  จะตองรอใหเกิดอุบัติเหตุกอนใชหรือไม  
ถึงจะมีการจัดซ้ือจัดหารถนักเรียนให  มีครั้งหนึ่งผมเคยไดยินทานนายกฯบอกวาจะ
จัดหารถมินิบัสใหอยางดี  ทุกคนไดยิน  ผมไดนําเรื่องนี้เขาประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 ครูทุกคนเขาก็ดีใจแมแตพระอาจารยก็เชนกัน  
แมแตฝายคาน  ผมขออนุญาตเอยนามทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ทานก็ดีใจวาจะได
รถมินิมัสเพราะจะไดใชในกิจการของทางโรงเรียนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะอธิบายพอสมควรแลว  ตอไปเชิญ
ทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอแสดง
ความคิดเห็น 3 ประเด็น  คือ 1.  เรื่องการไมคุมกับการลงทุน  ผมมองวาวิสัยทัศน
ไมคุมกับการลงทุน  เอาชีวิตครู  นักเรียนมาเดิมพันกับคําวา  ไมคุมกับการลงทุน  
แตเราออกรถแอมบูแลนซท่ีเคยอภิปรายวาไมคุมคากับการลงทุน เพราะในจังหวัด
กาฬสินธุมีมูลนิธิ 2 มูลนิธิ กับ 2 โรงพยาบาล เทากับมีรถตู 4 คัน ในการชวยเหลือ  
เราเคยอภิปรายวาไมคุมกับการลงทุนเพราะมีหนวยงานรองรับอยูหลายหนวยงาน  
แตรถบัสท่ีเราจะจัดซ้ือทานบอกวาไมคุมคากับการลงทุน  ผมมองแลวไมใช  ผมวา
คุมคามาก  ถามองเรื่องตัวเงินการใชงานท้ังหมด 16 ครั้ง  ตลอดท้ังปท่ีมีการ
บันทึก  ผมขอถามทานวาแลวอีกหลายครั้งท่ีไมมีการบันทึกแบงออกเปน 2 หมวด  
หมวดแรก  คือ ใชรถเทศบาล  ทานรูหรือไมแตละปใชก่ีรอบ  เรามีเอกสาร 16 
ครั้ง เทากับ 1 ป ขนนักเรียนอาทิตยเวนอาทิตย ถารวมกับท่ีไมบันทึกอีกจะอาทิตย
ละก่ีวัน  นักเรียนท่ีข้ึนรถขนดินในแตละเดือน  ในแตละปมีก่ีรอบ  ทานขนคนอยู  
คนมีคาหรือไม  ถาไมมีคาทานก็บอกเลยวาไมมีคา  ใสรถไปเลยเวลาเบรคแตละครั้ง
ก็ลมไปกองกันดานหนาและเวลาออกรถคนท่ีอยูทายๆก็เกือบตกรถ  ผมเปน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลมากอนจาก จ.มหาสารคาม ผมใชชีวิตอยูบนรถสิบลอท่ี
ขนไปมาตลอด 6 ป  เปนอยางนี้ตลอด  เด็กๆอาจชอบคิดวาเปนเรื่องสนุกสนานแต
ก็ไมรูจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหน  อันตรายมากจะข้ึนลงแตละครั้งก็ยาก  คุมหรือไม
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คุมขอใหทานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  หรือเหตุท่ีทานวาไมคุมอาจเปนเพราะลูกหลาน
ทานไมได เรียนโรงเรียนเทศบาลหรือไม จึงเห็นวาเรื่องนี้ไม มีคา  2.  เรื่อง
งบประมาณมีนอย  รายไดไมมีจัดหาไมได  โครงการท่ีรับรางเทศบัญญัติ ผมบอกไป
แลววามีโครงการหนึ่ง จํานวน 1,000,000 บาท  อันนั้นจําเปนเรงดวนกวาชีวิต
ครูและนักเรียนใชหรือไม  ถาเปนอยางนั้นทานก็ตอบไปเลยวาเรื่องนี้ไมสําคัญ  มี
อยางอ่ืนสําคัญกวา เงิน 1,000,000 บาท ท่ีพาไปอบรมทัศนศึกษามีความสําคัญ
มากกวาชีวิตเด็กนักเรียนใชหรือไม  ถาสําคัญทําเลยครับ  3.  เรื่องงบประมาณ  ไม
อยูในแผน  ผมเขาใจ  และผมไมไดบอกใหทานซ้ือตอนนี้  ผมแคบอกใหจัดซ้ือ  
จัดหา  ถาทานจะจัดซ้ือสมัยนี้ก็ได  ผมดูจากการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานของ
ทาน  รถขยะไมมีในงบประมาณ  ไมมีในแผนแตทานบอกวาสามารถจัดซ้ือได  
จัดซ้ือโดยครุภัณฑ  ผมก็บอกวาไมเห็นดวย  เครื่องตัดหญายังอยูในแผน  รถคันละ
เปนลานบาทไมอยูในแผนแตทานบอกวาซ้ือโดยครุภัณฑ  ทานใชคํานี้ถึงจะมี
ความจําเปนแตผมไมเห็นดวยเพราะไมถูกตอง  ตอนนี้หากทานใชคําวาจัดซ้ือ
ครุภัณฑถามวาทําไดหรือไม  ทําไดเพราะทานบอกวาทานทําได  แตหากทําจริงๆ
ผมไมเห็นดวยใหทานไปทําแผนมากอนอยางท่ีทานทําแผนเพ่ิมเติมเขามาในครั้งนี้  
ผมไมไดบอกวาจะตองดวนแตขอใหมีอยาปลอยใหเวลาผานไป  แลวมาบอกวา 25 
ป มันเรงดวน  ตอนนี้เราไมทําจะรอใหถึง 25 ป ใชหรือไม  ถาไมใชหากทําไดก็
อยากใหทําเพราะผมเปนหวงเด็กนักเรียน  อยากใหเห็นใจเด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดวยเพราะไมไดเปนคนมีฐานะ  เราเปดทางเลือกโรงเรียนเพ่ือคนดอย
โอกาส  เราตองทําสิ่งนี้ใหสมบูรณดวย  การมีรถถามวาเปนเรื่องยากหรือไม  ผมวา
ไมยากเพราะโรงเรียนเทศบาลสังกัดหนวยงานปกครองทองถ่ิน  สามารถดําเนินการ
งายมาก  ถาโรงเรียนเทศบาลไมสามารถซ้ือไดโรงเรียนอ่ืนก็คงยาก  ผมขอ
ความเห็นใจวาถึงจะชาก็ไมเปนไร  หากทําไดก็จะดีเพ่ือคุณภาพของนักเรียน  
เพราะการท่ีเราเอาบันทึกการใชงาน 16 ครั้งมาเปนเกณฑ ยังไมใชความเปนจริง  
เปนความจริงแค 10 – 20 % การเดินเทาเขาคายลูกเสือเดินครั้งหนึ่งก็หลายสิบ
กิโลเมตร  มีอีกหลายกิจกรรมตองดําเนินการอยามองแควาเราไปตางจังหวัด  ผม
เห็นในตัวจังหวัดเดินเทาประมาณ  4 – 5 กิโลเมตร  เด็กนักเรียนเรามีแต
ระดับประถม  ไมใชระดับมัธยม  ขอใหดูแลเขาดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ประเด็นกระทูท่ีพูดกันผม
ไมเขาใจวาซ้ือรถบรรทุกหรือซ้ือรถโดยสาร  หากหมายถึงรถบรรทุกครั้งท่ีแลวพูด
กันวาอยากใหซ้ือรถบรรทุกทางสํานักการศึกษาก็ไดมีการหารือกันและไดนําเรียน
ตอท่ีประชุมแลววายังไมคุมคาเพราะการไปแตละครั้งจะมีรถตูสวนกลางของ
เทศบาลเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน  การไปแตละครั้งจะไปเปนกลุม
ยอยหากใชรถตูจะเดินทางไดสะดวก  หากไปเปนหมูคณะจํานวนมากเราก็เชาเหมา
รถโดยสารประจําทางหรือรถยนตรับจางไมประจําทางซ่ึงมีความม่ันคง  แข็งแรง  มี
ความปลอดภัยและเปนรถขนผูโดยสารโดยเฉพาะ  หากทานสมาชิกพูดถึงเรื่อง
คุมคาความปลอดภัย  การท่ีเราเอารถบรรทุกมาขนนักเรียนก็จะมีลักษณะเหมือนท่ี
ทานสมาชิกไดบอกวาเคยเปนนักเรียนและเคยนั่งรถบรรทุกวิ่งไปมา  รถบรรทุกเขา
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ใชบรรทุกสิ่งของ  ไมไดบรรทุกผูโดยสาร  ในกรณีท่ีเราไปเปนหมูคณะหากเอา
รถบรรทุกท่ีทานอยากใหซ้ือขนนักเรียนก็คงไมปลอดภัย  ถาจะพูดถึงความ
ปลอดภัย เม่ือเทียบกับการไปจางเหมารถยนตโดยสารท่ีใชขนผูโดยสารโดยเฉพาะก็
จะปลอดภัยและคุมคากวา  ท่ีทานบอกวาไมตรง  ผมคิดวาตรง  แตทานเขาใจไม
ตรงมากกวา  คําวาเขาใจไมตรง  คือ  ทานเอาความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน
มาเปรียบเทียบกับการจัดซ้ือรถ การเชาเหมารถซ่ึงมีการรับประกัน  มีการ
ประกันภัยชีวิตในการขนนักเรียนไปทํากิจกรรมตางจังหวัด  นั่นคือ ความคุมคา
ความปลอดภัยและเหมาะสม  ถาเราจะเอารถบรรทุกมาขนนักเรียนคงไมเหมาะสม  
ถึงแมเราจะซ้ือรถบรรทุกแตหากจะไปเปนหมูคณะเราก็ตองเชาเหมารถบัสอยูดี  
ผูปกครองท่ีจะอนุญาตใหลูกหลานไปรวมกิจกรรมกับทางเทศบาล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานธนัทมีอะไรจะชี้แจงครับ  ขอใหทานนายกตอบคําถามใหจบกอน
ครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตครับ  ทานนายกตอบของทานสิทธิภรณหรือตอบ
ของผมครับ  ในสวนของผมจะเปนรถบัสครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  สรุปวาทานอยากใหจัดซ้ือท้ังรถบัสและรถบรรทุกก็คงตองอยูท่ี
งบประมาณ  ถาเรามีงบประมาณก็สามารถจัดซ้ือไดแตหากงบประมาณเรามีจํากัด  
อันไหนท่ีมีความเหมาะสมและมีความจําเปนเรงดวนนั่นคือสิ่งท่ีเราจะมาประเมิน  
เชน  รถขยะของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอด  ซอมแลวซอมอีกทําเรื่องขออนุญาตซ้ือใน
สภาพวกทานก็ไมเห็นดวยและคัดคาน  แตเม่ือเสียงในสภาสวนใหญมีการลงมติ
เห็นชอบใหจัดซ้ือเราจึงไดดําเนินการ  ซ่ึงพวกทานก็มีการรองเรียนไปท่ีทานผูวา
ราชการจังหวัดฯทําใหการซ้ือลาชา  ก็ไมไดวากันเพราะเปนหนาท่ีของทานก็ใหทาน
ทําไป  ทานยังบอกอีกวาถาหากจะทําตอนไหนก็ทําได  แตแผนเขาจัดเอาไวในป 
2563 ทําไมไดจะไมเหมือนกัน ผมไดชี้แจงไปแลววา เม่ือป 2559  ในเดือน
ตุลาคม  มีระเบียบออกมาใหมใหปรับเปลี่ยนจากการทําแผนสามปมาเปนแผนสี่ป
ใหแลวเสร็จ  แผนสี่ปท่ีเราทําใหเดือนตุลาคม 2559  นั่นคือการทําป 2561 – 
2564  บรรจุไวในแผน  สวนป 2560 เรายังใชแผนสามปอยู  เม่ือใชแผนสามป
อยูซ่ึงแผนสามปคอนขางจะมีการยืดหยุน  เขาใหระบุไวในปไมวาจะเปนปใดปหนึ่ง
ในสามปสามารถเอามาดําเนินการไดหากมีงบประมาณ  เปนรอยตอของการจัดทํา
แผนสามปและแผนสี่ป ท่ีทางราชการใหปรับเปลี่ยน  แตปนี้ เราทําแผนใน
ปงบประมาณ 2561 จะตองเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวชัดเจน  เรื่องการซ้ือรถผม
คลุกคลีกับรถยนตโดยสารและอยากจัดใหมาโดยตลอด  ผมเคยซ้ือคันหนึ่ง ราคา 2 
– 3 ลานบาท  เปนรถมินิบัส  เม่ือเขามาเปนนายกก็อยากจัดซ้ือแตพอไปสอบถาม
ปจจุบันราคาเทาไหร  เขาบอกวาราคา 5 ลานบาท  ถาเปนรถท่ีนั่งไดประมาณ 50 
- 60 คน ราคาก็จะสูงมากกวานี้อีก  การซ้ือก็ไมสามารถผอนไดจะตองซ้ือเงินสด  
ถาเทียบวาเงิน 5 – 6 ลานบาทกับเอามาซ้ือรถขยะใหกับสํานักการสาธารณสุขเรา
ก็มาพิจารณาวาเราจะเอาอะไร  ถาซ้ือรถยนตโดยสารซ่ึงจะซ้ือมาใหโรงเรียนวิ่งทุก
วันเหมือนกับรถขยะหรือไม  ตองถามไปยังสภาวาผมขอกูซ้ือรถขยะพวกทานก็ยังไม
เห็นดวย  แลวถาผมมาซ้ือรถยนตโดยสารซ่ึงมีราคาสูงกวาทานจะอนุมัติหรือครับ  
ถารูวาทานเห็นชอบก็อยากจะจัดเขามาแตแตกรณีนี้เราจะตองมีงบประมาณ  เม่ือมี
งบประมาณและเสนอเขามาหากสภาเห็นชอบก็สามารถจัดซ้ือใหกับโรงเรียนได  
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กอนท่ีเราจะซ้ือเราก็จะตองสอบถามวาปหนึ่งๆเราไปก่ีครั้ง  เหมือนกับท่ีทานถาม  
ซ่ึงเราก็พิจารณาดูแลววาถาซ้ือ 5 – 6 ลานบาท แลวเอามาไวนานๆถึงจะใชครั้ง
หนึ่งก็จะไมคุมคา  ถาพูดถึงความคุมคาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินผม
วาเปนคนละเรื่อง  แตหากเราจะซ้ือรถบรรทุกก็สามารถจัดซ้ือได  ผมก็ซ้ือเม่ือป 
2557 ไดเงินรางวัลมาผมก็เอาไปซ้ือรถบรรทุกก่ิงไม  ขอใหมีงบประมาณเทานั้น  
การไดมาซ่ึงงบประมาณในการจัดซ้ือใหโรงเรียนก็ไมจําเปนจะตองใชเฉพาะ
งบประมาณของทางราชการ  หากทานท้ังหลายประสงคเราก็ต้ังตนผาปาและซ้ือ
บริจาคใหโรงเรียนเราสามารถกระทําไดหากอยากไดจริงๆ  ขออนุญาตเรียนตอท่ี
ประชุมวาการจัดซ้ือรถเราคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ไมไดท้ิง  
ชีวิตคนมีคาสูงสุดแตเม่ือเอามาเปรียบเทียบกับการซ้ือรถมันคนละประเด็น  เราไมมี
รถเราก็ไปเชาเขาได  ไมใชวาจะตองมีรถเทานั้นชีวิตนักเรียนถึงจะม่ันคงปลอดภัย  
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการ
จัดซ้ือรถเม่ือเทียบกับรถขยะทานเปรียบเทียบได  แตทานอาจเขาใจผิดวาเราไมให
จัดซ้ือ  ผมแคบอกวาทานจัดซ้ือโดยไมมีในแผน  ไมใชวาไมใหซ้ือ  ในสวนเรื่องความ
คุมคาและเรื่องท่ีเอามาขนคน  ผมอยากใหทานคิดนิดหนึ่งวาถาเรามีรถบัสจริงๆ  
ทานเชื่อหรือครับวาจะใชเฉพาะสํานักการศึกษา  ผมวาคงใชท้ังเทศบาลและทุกงาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมเห็น
นายกชี้แจงแลวผมเศราใจวาเรื่องรถแคนี้จะเปนเรื่องใหญ  ทานธนัทพูดถูกตามท่ีผม
ฟง  เราตองนึกถึงชีวิตของคนเปนหลัก  ตองไมคิดถึงรถขยะเปนหลัก  ผมเปน
สมาชิกสภามา 3 สมัยแลว  ไมเคยเห็นซ้ือรถขยะพรอมกัน 3 คันสักที  ทาน
ประธานก็คงทราบ  แลวมาบอกวารถนักเรียนยังไมมีความจําเปนผมเศรา  และทาง
สํานักการศึกษาบอกวางบประมาณก็มีไมเพียงพอ  ยังไมมีความจําเปน  ทางคุณครู
บอกมาอยางนั้น  ถาครูเขาพูดจริงผมผิดหวังกับครูมากท่ีสุด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณพูดซํ้าประเด็นอยู  คงอภิปรายพอสมควรแลวครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ   
 4.1  เร่ือง  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

2561  พิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ิน

ตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  (4.1)  เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ท่ีทําหนาท่ีตรวจรางเทศบัญญัติฯ
รายงาน  ขอเรียนเชิญครับ  

นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามมติ
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ท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕60  เม่ือ
วันท่ี  15  สิงหาคม  ๒๕60  ท่ีประชุมมีมติใหเสนอคําแปรญัตติ  5  วัน  ตั้งแต
วันท่ี  17  สิงหาคม  2560 – วันท่ี 21 สิงหาคม 2560  ตั้งแตเวลา 09.30  -  
16.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและท่ีประชุมมีมติใหแปร
ญัตติ  4  วัน  ตั้งแตวันท่ี  22  สิงหาคม  2560  -  วันท่ี  25  สิงหาคม  2560 
ตั้งแตเวลา 09.30 - 16.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ  ซ่ึงประกอบดวย  1. นายบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ประธานกรรมการ  2. นายนพดล  แกวพูล กรรมการ 3. นายกฤษฎา 
เวียงวะลัย กรรมการ 4. นายอุทิศ จําเริญสรรพ  กรรมการ 5. นางสาวจําลอง     
ภูเตานาค  กรรมการ  6.  นายอาคม  สําราญเนตร  กรรมการและเลขานุการ  
เเละคณะกรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ดังนี้  สวนท่ี 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมมีการแกไข สวนท่ี 2 เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใน
รางเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
แผนงานสาธารณสุข หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ดังนี้  ขอ 1 ขอความเดิม 
โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ  800,000 บาท เพ่ือจายเปน
คากอสรางหองน้ําหองสวมผูพิการ ขนาด 2.5 x 2.5  เมตร  และสุขภัณฑพรอม
ทางลาดผูพิการ คสล. ผิวทรายลาง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏใน
หนา 193) ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ขอ 1  ขอความใหม  โครงการพัฒนาตลาด
สดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ  800,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคาร
หองน้ําหองสวมชาย – หญิง  และผูพิการ  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) ขอ 2  
ขอความเดิม  โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงปายโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดใตโพธิ์คํ้า เปน “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ” ขนาดกวาง  2  เมตร  ยาว  4.30  เมตร จํานวน  1  ปาย  ตัวอักษร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  (ปรากฏในหนา  179)  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง  
ดังนี้ ขอ 2 ขอความใหม  โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง
ปายโรงเรียนเทศบาล  4  วัดใตโพธิ์คํ้า  เปน  “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”  จํานวน  2  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด) ขอ  3 ขอความเดิม  โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เพ่ือจายเปนคาจางทําปายโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
30,000  บาท  จํานวน  1  ปาย  ขนาดกวาง  1.50  เมตร  ยาว  2.50  เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  (ปรากฏในหนา  179)  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้  ขอ  3  ขอความใหม  โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เพ่ือจายเปนคาจางทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
30,000  บาท  จํานวน  1 ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)  นายกฤษฎา  
เวียงวะลัย  ผูเสนอ  นายอาคม  สําราญเนตร ผูรับรอง นายสุโรจน แสงโสภาพรรณ  
ผูรับรอง ผูเสนอคําแปรญัตติฯ ขอสงวนคําแปรญัตติทุกขอ  และขอแกไขขอความ
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ในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตร ดังนี้  ขอ 4 ขอความเดิม  
คาซ้ือเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา  เพ่ือจายเปนคาเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใต
น้ํา จํานวน 1 เครื่องๆละ 500,000  บาท  เปนเงิน  500,000  บาท  ขนาดไม
นอยกวา 3  แรงมา ใชไฟฟา  380v/50 Hz/3 เฟส  ขนาดทออากาศ  50 
มิลลิเมตร  ระดับความลึกการทํางานอยูในชวง 1 - 4 เมตร  พรอมตรวจเช็คระบบ
ตูควบคุมไฟฟาและลูกลอย  สําหรับใชในโรงฆาสัตว  ราคาตามทองถ่ินกําหนด    
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏในหนา 179) ขอ 4 ขอความใหม  คาซ้ือ
เครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา  เพ่ือจายเปนคาเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 250,000  บาท  เปนเงิน  500,000  บาท  ขนาดไม
นอยกวา 3 แรงมา ใชไฟฟา 380v/50 Hz/3 เฟส ขนาดทออากาศ 50  
มิลลิเมตร  ระดับความลึกการทํางานอยูในชวง  1 - 4 เมตร พรอมตรวจเช็คและ
ซอมระบบตูควบคุมไฟฟาและลูกลอย  สําหรับใชในโรงฆาสัตว ราคาตามทองถ่ิน
กําหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏในหนา 179) นายกฤษฎา    
เวียงวะลัย  ผูเสนอ  นายอาคม  สําราญเนตร  ผูรับรอง นางสาวจําลอง  ภูเตานาค  
ผูรับรอง  ผูเสนอคําแปรญัตติฯ ขอสงวนคําแปรญัตติทุกขอ สวนท่ี 3 งบประมาณ
รายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ไมมีการแกไข  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ดําเนินการตอไป  เม่ือคณะกรรมการและสมาชิกสภาเทศบาลไดแปรญัตติแลวผม
ขอนําการแปรญัตติเขามาในสภาแหงนี้เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงรายการ  ซ่ึงจากท่ีผมได
ตรวจดูแลว  ผมขอหารือกับทานประธานสภาวาในการประชุมของสมาชิกสภา
เทศบาลตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ 59  และ
ขอ 60 จะกระทําไดหรือไม  เพราะเทศบัญญัตินี้ทางฝายบริหารเสนอมาแตขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  ซ่ึงทางฝายบริหารตองเปนผูขอเสนอถึงจะถูกตอง  จึง
ขอใหทานประธานไดพิจารณาวาในการแปรญัตตินั้นถูกตองหรือไม  ท่ีสมาชิกมาขอ
เปลี่ยนแปลง  ตามท่ีผมไดอานระเบียบขอ 59 และขอ 60 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลง
ไดเฉพาะสวนท่ีลดรายจายเทานั้น  อยากนําเรียนทานประธานสภาวาในการนี้ทาง
ผูบริหารเสนอมา  สมาชิกจะขอเปลี่ยนแปลงกระทําไดหรือไม  ในอนาคต
คณะกรรมการแปรญัตติจะไดยึดกรณีนี้เปนบรรทัดฐานในโอกาสตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในฐานะท่ีผม
เปนสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน  ได
กลาวทวงติงในการแปรญัตติของกระผม  กระผมในฐานะกรรมการแปรญัตติได
ตรวจสอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา
เหมือนกับทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทํา  ปรากฏวาในระหวางท่ีตรวจเกิดพบ
ขอผิดพลาดบางประการท่ีไมใชสาระสําคัญ  เชน  งบประมาณ 500,000 บาท  
ซ้ือ 1 เครื่อง  ซ่ึงผมไดสอบถามกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงแลวเปนการพิมพ
ผิดเล็กนอย  ซ่ึงไมใชการแปรลด  แปรเพ่ิม  หรือตั้งเปนรายการใหม  ไมไดเขาขอ
หามการแปรญัตติในครั้งนี้แตอยางใด  ซ่ึงแตกตางจากทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ใน
ฐานะกรรมการแปรญัตติท่ีไดอภิปรายเม่ือสักครู  ในสวนกระผมหากทานมองวา
เปนเรื่องของฝายบริหารเพียงฝายเดียว  ผมคิดวาไมถูกตอง  ผมในฐานะท่ีเปนท้ัง
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สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติตรวจทานหลายครั้ง  หากพบก็
ควรมีการแกไข  ไมใชปลอยผานใหเปนหนาท่ีของฝายบริหารครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงใหทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนและทานกฤษฎา  เวียงวะลัย
ไดทราบวาเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติเรายังปฏิบัติกันไมถูกตอง  แตก็ไมได
ผิดไปเสียทีเดียว  ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินจะคลายกับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร  ในรายละเอียดของการประชุมสภาทองถ่ินจะมีไมมากนัก  ผม
จึงไปศึกษาระเบียบการประชุมสภาผูแทนราษฎรและประชุมสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนกันทุกอยาง  อยากเรียนชี้แจงใหคณะกรรมการแปรญัตติไดทราบ
ถึงอํานาจหนาท่ีของทาน  ในการประชุมสภาเทศบาลเม่ือผานวาระท่ี 1 ข้ันรับ
หลั กการแล วส ง ไป ให คณะกรรมการแปรญัตติ ท่ี ได รั บแต ง ต้ั งจากสภา  
คณะกรรมการแปรญัติมีหนาท่ีแปรญัตติ  ทานไมตองไปเสนอคําแปรญัตติ  ทานมี
อํานาจอยูแลว   ให ทําการแปรญัตติ เรียงตามมาตรา  ทานมีอํานาจเชิญ
บุคคลภายนอก  พนักงานเทศบาล ผอ.สํานัก/กองตางๆ ตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล ขอ 112 – 115  ทานมีอํานาจเชิญมาชี้แจงแตละกองฝาย
และแตละขอจะทําใหเห็นขอผิดพลาดตางๆ  ทานสามารถทําการแปรญัตติแกไขให
ถูกตองได  ยกเวนสมาชิกท่ีไมไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  หากประสงคจะทํา
การแปรญัตติตองยื่นตามท่ีกําหนด  เม่ือทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเปนท้ังสมาชิกสภา
และคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงในการแปรญัตติครั้งนี้ทานแปรเพ่ือใหขอความ
สมบูรณ ไมไดแปรลดหรือแปรเพ่ิม  ซ่ึงเปนอํานาจของคณะกรรมการแปรญัตติท่ี
ตองทําอยูแลว  ในครั้งตอไปหากสภาเรามีโอกาสพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณ  ประจําป 2562  อยากนําเรียนใหคณะกรรมการแปรญัตติทําหนาท่ี
ใหเต็มท่ี  ทานไมตองยื่นเหมือนครั้งท่ีผานมาแตถามวาหากทานเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติทานยื่นในฐานะสมาชิกสภาจะผิดหรือไม  ก็ไมผิดเสียทีเดียว  แตทานไม
จําเปนตองยื่น  ทานมีหนาท่ีแปรญัตติจากขอท่ี 1 ถึงขอสุดทายของรางเทศบัญญัติ  
โดยการเรียกมาชี้แจงหากพบขอบกพรองทานสามารถแปรญัตติไดเลยเพราะเปน
อํานาจของทาน  จากท่ีทานสอบถามมาสามารถทําไดและเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการแปรญัตติโดยตรง  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขออธิบาย
ใหทานประธานสภาไดทราบวา  ผมมีแนวคิดเชนเดียวกับทานประธานสภา  ผมขอ
อนุญาตชี้แจงใหทราบเพ่ือเปนแนวทางในการแปรญัตติครั้งตอไป  หลังจากท่ีเราได
ประธานกรรมการแลวยังขาดข้ันตอนหนึ่งคือเราไมไดเรียกหัวหนาสวนการงานมา
ชี้แจงกอน  ตามประกาศ 5 วันแรกใครจะยื่นแปรญัตติก็ใหมายื่นได  ปรากฏวามี 
2 คณะท่ีเขามายื่น  เม่ือเขามายื่นแปรญัตติภายใน 5 วัน  ถูกตองแลว  หลังจาก
นั้นผมจึงไดมีการประชุมกันวาเราจะทําการแปรญัตติในอีก 4 วันตอมา  จึงได
หารือกับคณะกรรมการตอนท่ีผมไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการวา ในวันท่ี 
22 – 23 สิงหาคม 2560 ผมตองไปอบรมเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ            
ท่ีกรุงเทพฯ  การท่ีจะเรียกหัวหนาสวนการงานมาในวันท่ี 22 – 23 สิงหาคม 
2560 ผมไมอยูจะสามารถดําเนินการไดหรือไม  ทางคณะกรรมการจึงมีมติใหเชิญ
หัวหนาสวนการงานมาชี้แจงและผมกําชับท้ัง 2 ฝายใหมาแปรญัตติในวันท่ี  24 – 
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25 สิงหาคม 2560 หลังจากวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เม่ือแปรญัตติเสร็จก็จะ
สรุปและทําหนังสือสงประธานสภาเลย  เม่ือแปรญัตติเสร็จในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2560 เวลาประมาณ 16.00 - 17.00 น.  ทานกฤษฎาทานทําละเอียดและไมมี
ปญหาแตอีกคณะหนึ่งมายื่นแปรญัตติในเวลากระชั้นชิดซ่ึงใกลจะคํ่าแลว  เราไม
อยากใชงานนอกเวลาราชการจึงคิดวาจะขอขยายเวลาแตก็คิดวาไมไดเพราะเรา
ตองรีบสงประธานสภาและอีกอยางทานอาคม  สําราญเนตรท่ีเปนเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มีภารกิจในวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 จึงทําใหเกิดความ
ไมสะดวกในการทํางาน  อีกคณะหนึ่งจึงสุรปวาไมขอแปรญัตติและใหเทศบัญญัตินี้
ผานกอนและคอยไปติดตามประเมินผลการทํางานของคณะผูบริหารในโอกาส
ตอไป  จึงขอนําเรียนทานประธานสภาวาเม่ือเหตุการณเกิดแบบนี้ในครั้งตอไปเม่ือ
ไดประธานคณะกรรมการแปรญัตติแลวเราจะใหสํานักกองฝายมาชี้แจงกอนและให
ผูท่ีจะยื่นแปรญัตติทําเรื่องเสนอมาเลยใน 5 วันแรก  เหลืออีก 4 วันใหสงเอกสาร
การแปรญัตติ   สมมุติ ว าไดวัน ท่ี  25 สิงหาคมเชนเดิม  เรา ก็จะประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติและในวันสุดทายจะสรุปและสงทานประธานสภา  หาก
สมาชิกสภาเทศบาลมีโอกาสแปรญัตติในงบประมาณป 2562 ขอใหปฏิบัติตาม
แนวทางนี้เพ่ือไมใหเกิดปญหาในโอกาสตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทาท่ีฟงทาน
บุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้  ผมมี
ความเห็นคลอยตามทานทุกประการ  ยกเวนวิธีการปฏิบัติของสมาชิกสภาเทศบาล
ฝายท่ีประสงคจะแปรญัตติ  ผมขอนําเรียนวาวิธีการท่ีนาจะดีตอทุกฝาย  สมมุติวา
ทานอาคม  สําราญเนตร  มีความประสงคเห็นควรจะตัดเงินเรื่องการซ้ือเครื่องถาย
เอกสาร  จาก 100,000 บาท เหลือ 50,000 บาท  ผมวาควรทํามาใหชัดเจน 
เชน  ขอความเดิม 100,000 บาท  ขอความใหม ตัดลดเหลือ 50,000 บาท  
ผมวาเม่ือถึงเวลาคณะกรรมการแปรญัตติเชิญเจาหนาท่ีในฝายท่ีเก่ียวของมาชี้แจง
วาผมจะตัดและใหเขาชี้แจงวาจะใชงบประมาณไปทําอะไร  ผมวาอยางนี้จะดีกวา
จะไดมีเวลาใหเขาไดเตรียมตัวดวย  ไมใชวาเรียกเขามานั่งคุยตั้งแตเวลา 09.00 – 
17.00 น.  ถาเรามาอางวาผมขอฟงกอนแลวจะตัดทีหลัง  ใหไมใหมันเปนสิทธิของ
ผมแบบนี้ผมวาไมยุติธรรมกับเจาหนาท่ีและคณะผูบริหารผูท่ีเสนอญัตติ  ผมวาครั้ง
หนาใหทานทํามาใหชัดเจนเลยวาจะตัดขอไหน  ต้ังเปนรายการใหมอยางไรก็ทํา
ตามขอบังคับ 

  นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขออธิบายเพ่ิมเติมตอเนื่องจากทานกฤษฎา เวียงวะลัย  เม่ือถึง
ข้ันแปรญัตติท่ีเราทํามา  ผมดูอยูแตไมอาจกาวลวงหนาท่ีของคณะกรรมการแปร
ญัตติไดเพราะผมเปนประธานสภาแตอยากใหขอเสนอแนะนิดหนึ่งประกอบ
ระเบียบวาในคําเสนอแปรญัตติของทานบุญเส็งและสมาชิกท่ีเสนอมาเปนคําแปร
ญัตติ ท่ีไมชอบในความเห็นของผมแตไมผิดเสียทีเดียว  คําวาแปรญัตติตาม
พจนานุกรมเขาบอกวาตองเปนการแกไข  ไมใชขอดูกอน  ทานประสงคจะแปร
ญัตติเรื่องอะไรก็ใหทานเสนอไปเลยเหมือนท่ีทานกฤษฎาพูดถูกตองแลว  ทานจะ
แปรญัตติในขอนี้ใหทานเสนอเลยสวนจะเชิญบุคคลภายนอก  เจาหนาท่ีหรือ



                                                - 15 - 
 

หัวหนาแตละสํานักกองมาชี้แจงทานมีอํานาจทําได  ทานซักถามไดแตจุดท่ีทานจะ
แปรตองมีความชัดเจนวาจะแปรเรื่องอะไร  ทานเสนอคําแปรญัตติไมชอบแตใน
ฐานะท่ีทานเปนกรรมการสามัญประจําสภาในการแปรญัตติมีอํานาจแปรอยูแลว  
ถึงแมคําเสนอของทานบุญเส็งท่ีเปนกรรมการ  ทานธนัทและทานนพดลเสนอใน
ฐานะสมาชิกเปนคําแปรญัตติท่ีไมชอบเพราะทานบอกวาขอแปรญัตติท้ังหมดซ่ึง
ไมไดบอกวาตัดลงทุกโครงการ 2 – 3 % อันนั้นถูกตองสามารถทําได  แตทานบอก
วาขอแปรท้ังหมดซ่ึงไมไดระบุวาจะแปรลดหรือแปรเพ่ิมจึงเปนคําแปรท่ีไมชอบ  แต
ไปเขาในหนาท่ีของทานวาทานมีอํานาจแปรอยูแลวจึงไมผิดไปเสียทีเดียว  ในครั้ง
ตอไปฝากทานสมาชิกดวยวาในการยื่นเสนอคําแปรญัตติทานตองระบุใหชัดเจน  
เชน  ทานธนัทติดใจเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานของจิตอาสา  1,000,000 บาท  
ใหทานบอกเลยวาโครงการเดิม  จํานวน 1,000,000 บาท ทานไมเห็นดวย  ขอ
ตัดเทาไหรหรือจะตัดหมดท้ังโครงการก็เปนอํานาจของทานใหทานเสนอเขาไปเลย
จะเปนคําแปรญัตติท่ีชอบ  สวนคณะกรรมการแปรญัตติไมตองยื่นเพราะทานมี
หนาท่ีแปรญัตติทุกขออยูแลวสิ่งไหนท่ีเห็นควรแปรก็แปร  สิ่งไหนท่ีไมควรแปรก็ไม
ตองแปรโดยเรียกคณะกรรมการมาแปรญัตติ  และขอฝากนิดหนึ่งในเรื่องการ
บริหารเวลาของทานในครั้งนี้ทานขอเสนอแปรญัตติมา 5 วัน  ผมวาระยะเวลาเนิ่น
นานพอสมควร  และทานเหลือเวลาแปรญัตติ 4 วัน ทานไปบริหารแค 2 วัน
สุดทาย  2 วันขางหนาทานไมบริหาร  ตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547  ขอ 115  เม่ือมีผูเสนอคําแปรญัตติและเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติแลว
ทานจะตองประชุมและในวันประชุมจะตองมีหนังสือเชิญผูเสนอคําแปรญัตติไม
นอยกวา  24 ชั่วโมง  มาฟงการประชุมของทานวาทานจะรับคําแปรญัตติของเขา
หรือไม  ไมรับเพราะอะไรก็ตองชี้แจงใหเขาทราบ  ถาเขายังติดใจก็ใหสงวนคําแปร
ญัตติมาอภิปรายโนมนาวสมาชิกในสภาได  ทานจะตองบริหารเวลาใหดี การ
กําหนดวันเสนอจะตองกําหนดในเวลาท่ีสมควรหลังจากนั้นก็เชิญผอ.กองฝายและ
เจาหนาท่ีมาชี้แจงและทานก็ประชุมกัน  เม่ือประชุมเสร็จเห็นควรอยางไรก็ใหนัด
รับฟงผลการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทานผูบริหารทานจะตองเชิญตลอดเพราะทานเปน
ผูเสนอญัตติ  ผมเห็นอยูแตไมอาจกาวลวงอํานาจหนาท่ีของทานไดเพราะเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการแปรญัตติแลว  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผม
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากท่ีผมไดฟงเรื่องนี้เปน
เทคนิคท่ีคณะกรรมการแปรญัตติจะตองไปบริหารเวลากันเอง  เหมือนท่ีทาน
ประธานบอกวากาวลวงไมได  คือ  ทานจะเรียกผอ.สํานักกองฝายมาชี้แจงเปน
เทคนิค  ทานอาจใหสมาชิกสภาไปดูเนื้อหาเสียกอนเม่ือดูเสร็จก็นัดผอ.สํานักกอง
ฝายมาสอบถามเม่ือเสร็จแลวจะเหลือเวลาใหไดประชุมกันเหมือนอยางท่ีทาน
ประธานไดอธิบายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครูไดนั่ง
ฟงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขออนุญาตเอยนาม 
ทานไดเรียนปรึกษากับทานประธานและทานประธานก็ไดชี้แจง  ผมยังติดใจและ
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อยากสอบถามทานประธานสภา ดังนี้ การท่ีสมาชิกแปรญัตติ  ยกตัวอยางในการ
ประชุมครั้งนี้  ทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  ทานไดเสนอคําแปรญัตติท้ังหมด 4 ขอ  
ในขอ 1 – 3  เปนการเปลี่ยนแปลงขอความแตจํานวนเงินเทาเดิม  การ
เปลี่ยนแปลงขอความอาจไมไดทําใหหลักการเปลี่ยนไปแตในขอความท่ี 4 ท่ีมีการ
เปลี่ยน  คือ  เดิมจะซ้ือเครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง  ราคา 500,000 บาท  
ขอความใหม  เครื่องเติมอากาศเชนเดียวกันแตจะซ้ือจํานวน 2 เครื่อง  เหมือนจะ
ตัดขอความนี้  ตองขอชื่นชมทานคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดตรวจดูงบประมาณ  
แตดูเหมือนวาการเปลี่ยนขอความใหมจะตองตั้งจายเปนรายการใหมนาจะเปนสิ่งท่ี
ถูกตองมากกวา  ถาตั้งจายเปนรายการใหมโดยมีผูบริหารรับรองก็ยินดีเพราะ
เทศบาลไดประโยชน  ผมไมไดทวงติงเพียงแตอยากเรียนทานประธานสภาวาหาก
จะเปลี่ยนไดเลยแบบนี้โดยคณะกรรมการแปรญัตติสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไม  
อํานาจของคณะกรรมการแปรญัตติหรืออํานาจของสมาชิกท่ีมีผูรับรองในการแกไข
ขอความใหม  ผมยังติดใจในสวนนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ของทานตอชาติ  ผมดูแลววาการแปรญัตติไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการหรือจุดประสงคเพียงแตแปรญัตติใหขอความสมบูรณข้ึน  ยอดท่ีจะตอง
จายตามงบประมาณเทาเดิม จํานวน 500,000 บาท แตเพ่ิมขอความ คือ จํานวน 
2 เครื่องๆละ 250,000 บาท ซ่ึงวัตถุประสงคในการจัดซ้ืองบประมาณเทาเดิม  
และท่ีทานบอกวาควรตั้งเปนรายการใหมแตเนื่องจากการต้ังเปนรายการใหม
จะตองใหฝายบริหารเปนผูรับรอง  ถาถามวาคณะกรรมการแปรญัตติมีอํานาจ
หรือไม  ขอตอบวา  มีอํานาจในการแปรญัตติและตัดท้ังโครงการตามหนาท่ีของ
ทาน  เม่ือทานเห็นในขอความท่ีไมสมบูรณหรือไดรับคําชี้แจงจากผอ.กองฝายตางๆ
แลววารางเทศบัญญัตินี้ไมสมบูรณและไมไดเปลี่ยนแปลงแกไขทําใหหลักการเสียไป  
ผมวินิจฉัยแลววาทานมีอํานาจครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมเขาใจ
ตามท่ีทานประธานไดนําเรียนใหทราบวาข้ันตอนเปนอยางไร  แตกระผมติดใจใน
เรื่องท่ีทานบอกวาคณะกรรมการแปรญัตติสามารถเปลี่ยนแปลงขอความหรือตัด
โครงการได  ผมทราบครับ  แตการเปลี่ยนแปลงขอความในเทศบัญญัติทาง
ผูบริหารไดเสนอเขาสูสภา การเปลี่ยนแปลงขอความถาทานบอกวาได  ยกตัวอยาง
เชน  โครงการซ้ือรถขยะ 1 คัน  มูลคา 500,000 บาท ในขณะเดียวกันกรรมการ
แปรญัตติบอกวาไมไดจึงเปลี่ยนเปนซ้ือรถปคอัฟ  จํานวน 10,000 บาท  อยางนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงขอความไดใชหรือไม  ในขณะท่ีทางผูบริหารเขาเสนอมาใน
เทศบัญญัติ  เ ม่ือสักครูทานบอกชัดเจนเลยวากรรมการแปรญัตติสามารถ
เปลี่ยนแปลงขอความในเทศบัญญัติไดเลย  ถาตัดโครงการหมดผมเขาใจครับวาตัด
ไปท้ังโครงการแตเปลี่ยนแปลงผมติดใจวาสามารถทําไดเลยหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คําวาเปลี่ยนแปลง คือ ทําใหสมบูรณตามแผนซ่ึงมีแผนอยูวาซ้ือ
เครื่องจํานวน 2 เครื่อง  เหตุนี้เกิดจากท่ีเชิญผอ.กองฝายมาชี้แจง  เขาไดทํา
งบประมาณข้ึนแตดวยความผิดพลาดในการพิมพหรืออยางไรผมไมอาจกาวลวงได  
แตตนเรื่องตามแผนเขาขอซ้ือ จํานวน 2 เครื่องๆละ 250,000  บาท  รวมเปน
เงิน 500,000 บาท  ไมไดมีการเพ่ิมหรือลดงบประมาณเพียงแตทําขอความให
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สมบูรณ  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 6 ทานมีความเห็นใหแกโดยเปนเอกฉันท
และเสนอเขามาแลว  ถือวาชอบครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ถาทาน
ประธานจะอภิปรายหรือแจงใหสมาชิกทราบข้ันตอนอยางเม่ือสักครูถูกตอง  แตถา
เหมารวมวากรรมการแปรญัตติสามารถเปลี่ยนขอความเหมือนตอนแรกท่ีทานพูด
กระผมติดใจจึงไดถามเพราะคิดวาไมนาจะได  แตถาทานพูดเม่ือสักครูมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยและอยูในวงเงินคงเดิมผมก็เขาใจครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทานกระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติของเทศบัญญัติ
งบประมาณป พ.ศ. 2561  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติผมขออธิบายเพ่ิมเติม
ในสวนขอความท่ีมีการแกไขวา  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานการ
ประชุม  สวนท่ี 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรางเทศบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานสาธารณสุข หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ดังนี้ ขอ 1 ขอความเดิม โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาด
สดนาซ้ือ  800,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําหองสวมผูพิการ ขนาด 
2.5 x 2.5  เมตร  และสุขภัณฑพรอมทางลาดผูพิการ คสล. ผิวทรายลาง ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในหนา 193) ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้    
ขอความเดิม  ขนาด 2.5 x 2.5  เมตร  แตเม่ือดูแบบท่ีสํานักการชางเสนอมา   
คําวา 2.5 ถาคิดในจํานวนเงิน 800,000 บาทจะเยอะมาก  เม่ือศึกษาและได
สอบถามกับสํานักการสาธารณสุข  สํานักการชางและไดดูแบบประกอบแลว  
หองน้ําท่ีทําท้ังหมดมี 12 หอง ขนาด 9 เมตร , 8 เมตร  ตามแบบจะไมมี  ซ่ึง
งบประมาณท้ังหมดเม่ือดูคาใชจายท่ีสํานักการชางประมาณการราคาก็ตรงตาม
ราคาและมีความเหมาะสมตามแบบแปลนท่ีเสนอมา  แตเม่ือมาดูขอความท่ีสํานัก
การสาธารณสุขเสนอมา ขนาด 2.5 x 2.5  เมตร  ทําใหเปนขอความท่ีไมสมบูรณ
และไมตรงตามแบบจึงไดขอยื่นเปลี่ยนแปลงขอความบางสวนใหมีความเหมาะสม
และตรงตามวัตถุประสงคของการกอสราง  ขอ 2  ขอความเดิม  โครงการปรับปรุง
ปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงปายโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์คํ้า 
เปน “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ” ขนาดกวาง  
2  เมตร  ยาว  4.30  เมตร 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  ผมขอทักทวงผูอภิปรายนิดหนึ่งใน
ฐานะทานเปนกรรมการแปรญัตติ  ตอนนี้ทานกําลังอธิบายใหทราบวาการแปร
ญัตติเปนอยางไร  แตผมวาเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยจะดีกวาเพราะฟงแลว
ทานจะอภิปรายสนับสนุนในประเด็นนี้ซ่ึงผมรอรับฟงอยูครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมเห็นดวยครับ  ขอใหทานอาคม  สําราญเนตรอภิปรายสนับสนุน
ในคําเสนอแปรญัตติ  ผมทราบวัตถุประสงคของทานวาสาเหตุท่ีทานแปรญัตติ
เพราะอะไรและผิดพลาดอยางไร  เม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  ขอ  51  
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี  2  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัญติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  และขอ  56  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระ
พิจารณาในท่ีประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินใหถือวาไดถอนญัตตินั้น  ตอไปผมขอเรียนเชิญผูขอเสนอแปร
ญัตติแกไขขอความในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางและ
แผนงานสาธารณสุข  หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตร  ซ่ึงท้ัง 2 หมวดมีทานกฤษฎา  
เวียงวะลัยเปนผูเสนอ  และมีผูรับรองถูกตอง  ขอเรียนเชิญทานกฤษฎา เวียงวะลัย  
ไดอภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติครับ  

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
หลังจากท่ีตรวจสอบแลวผมขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ  โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  
หมวดท่ี 3 ขอ 49 วรรค 2  ในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ขอ  1  ขอความเดิม  โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ  
800,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําหองสวมผูพิการ ขนาด 2.5 x 2.5  
เมตร  และสุขภัณฑพรอมทางลาดผูพิการ  คสล.  ผิวทรายลาง  ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด (ปรากฏในหนา 193)  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง  ดังนี้  ขอ  1  
ขอความใหม  โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ  800,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารหองน้ําหองสวมชาย – หญิง  และผูพิการ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)  ตามท่ีทานอาคม  สําราญเนตรไดกลาว  จากท่ี
เราไดตรวจสอบงบประมาณแลว  หองน้ําขนาด 2.5 x 2.5  เมตร  กับเงิน 
800,000 บาท จะถูกตองหรือไม  เม่ือมาดูแบบแปลนในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ปรากฏวาคลาดเคลื่อนตรงขอความ 2.5 x 2.5  จึงไดขอแปรญัตติใน
สวนนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทาน  
ตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอ  1  ขอความ
เดิม  โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ  800,000 บาท เพ่ือ
จายเปนคากอสรางหองน้ําหองสวมผูพิการ ขนาด 2.5 x 2.5  เมตร  จากท่ีไดฟง
ทานอาคม  สําราญเนตรแลว  ผมวาไมไดเปลี่ยนนิดหนอย  แตเปลี่ยนแปลงเยอะ  
หากคณะกรรมการแปรญัตติไมไดทําการแกไขจะตองทําตามเทศบัญญัติหรือไม  
วันนี้ผมขอชื่นชมผูแปรญัตติท่ีทานทวงติงและชี้แจงมาดี  แตผมขอฝากไววาญัตตินี้
เปนญัตติท่ีทางคณะผูบริหารเสนอ  ขอฝากใหทางผูบริหารไดตรวจสอบใหถ่ีถวน
หากทําไมไดจะเสียโอกาสไป  ในสวนผมคิดวาการแกไขขอความตามรางเทศ
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บัญญัตินี้  นาจะมีการตรวจทานและผูเสนอแกไขนาจะเปนผูเสนอเอง  นั่นก็คือ
ผูบริหารครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
สมาชิกทานใดอภิปราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 76  กอนลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ิน
ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม  ถามี
สมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนองคประชุมจะทําการลงมติใดๆ
ไมได  ผมขอใหทางเลขานุการสภาไดนับจํานวนสมาชิกในหองประชุมดวยครับ  
สมาชิกในหองประชุมมีท้ังหมด  17  ทาน  เกินก่ึงหนึ่งถือวาครบองคประชุมครับ
ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขขอความในแผนงาน
สาธารณสุข  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ขอ 1  ในคําแปรญัตติตามท่ีทาน
กฤษฎา เวียงวะลัยเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 8 ทาน) 8 เสียง  
ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม – ไมมี - งดออกเสียง 9 เสียง ลาปวย 
1 ทาน  ตอไปเปน  ขอ 2  ขอเรยีนเชิญทานกฤษฎา เวียงวะลัย  ไดอภิปรายชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติครับ  

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ  2  
ขอความเดิม  โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงปายโรงเรียน
เทศบาล  4  วัดใตโพธิ์คํ้า เปน  “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ” ขนาดกวาง  2  เมตร  ยาว  4.30  เมตร จํานวน  1  ปาย  
ตัวอักษรตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  (ปรากฏในหนา  179)  ขอแกไข
เปลี่ยนแปลง  ดังนี้  ขอ  2  ขอความใหม  โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  100,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาปรับปรุงปายโรงเรียนเทศบาล  4  วัดใตโพธิ์คํ้า  เปน  “ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”  จํานวน  2  ปาย  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทาน  
นพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการปรับปรุง
ปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คงจะ
เปนปายเกาแตไปปรับปรุงใหม  ผมเขาใจวาท่ีกําหนดขนาดในเนื้อหาและไปดูปาย
แลว  ปายกวาง 2.45 เมตร ยาว 6 เมตร  เราจะไปกําหนดขนาดตรงนี้  แตเวลา
เราไปปรับปรุงจะไมตรงกัน  ผมจึงคิดวา  ตัดคําวาขนาดออกเราแคไปปรับปรุงปาย
ท่ีมีอยูแลว  หากทําใหมและเปลี่ยนตัวหนังสือเทานั้น ราคา 100,000 บาท สูง
เกินไปหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทาน  
กมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
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นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ี
มีการขอแปรญัตติผมตั้งขอสังเกตุวา การเขียนเทศบัญญัติตางๆไดมีการประสานกัน
ระหวางสํานักกองฝายและผูท่ีออกแบบแปลนหรือไม เพราะถา ขอ 1 ผิด ขอ 2 
และ ขอ 3 คงเดิม ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงก็พอฟงไดวามีการตรวจสอบ  มีการ
ประชุมการจัดทํารางเทศบัญญัติระหวางกองฝายตางๆกับผูบริหาร  แตอันนี้แกทุก
ขอแลวมาอางวาตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  เทศบาลกําหนดแบบแปลนไว
แลวชัดเจน  แตผูเสนอรางเทศบัญญัติเขาสูสภากลับไปเขียนขนาดกวาง ยาว  ซ่ึง
แตกตางกับความเปนจริงอยางมาก  ผมจึงตั้งขอสังเกตุวาการทําเทศบัญญัติและมา
แกทีหลัง  ตอนท่ีจัดทําไมไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันใชหรือไม  ถาขอเดียวก็
ไมเปนไร แตนี่เปลี่ยนแปลงขอ 1 ถึงขอ 4 ผมจึงขอฝากทานประธานผานไปยัง
คณะผูจัดทํารางเทศบัญญัติในครั้งตอไปควรมีความละเอียดถ่ีถวนมากกวานี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทาน  
บุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอ
ตั้งขอสังเกตุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 59 และ ขอ 60  ในการประชุมท่ีผมไดทักทวงทาน
ประธานสภาวาสิ่ งนี้ เปน เรื่ องของคณะผูบริหารแตท านประธานบอกว า
คณะกรรมการสามารถตัดและเปลี่ยนแปลงได  ผมก็คิดวาเราสามารถตัดและ
เปลี่ยนแปลงไดตามท่ีทานประธานไดอธิบายใหฟง  แตพอดูตอนนี้ใครจะอภิปราย
อะไร  ผมเห็นชอบกับทานกมลพันธุวาคณะผูบริหารไมไดตรวจสอบเลยใชหรือไม  
การท่ีจะเอารางเทศบัญญัติเขามาในสภาเทศบาลถือวาสมบูรณแลว  ผมวาไม
ถูกตอง จะตองทําการแกไขกอนท่ีจะเสนอรางเทศบัญญัติมาในท่ีประชุมแหงนี้  ผม
เรียนทานประธานสภาแลววาตองเปนคณะผูบริหารท่ีจะตองทําหนาท่ีขอแกไข   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  ผมไดวินิจฉัยแลววาคณะกรรมการมีอํานาจแกไข
ในประเด็นนี้  ไมตองอภิปรายครับ  และทานบุญเส็งอภิปรายในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ทานเห็นชอบในการแปรญัตติมา  หากทานไมยกมือผมก็
ไมไดตําหนิ  แตถาทานอภิปรายในทางสงวนการแปรญัตติ  ทานไมไดสงวน
ความเห็นของทานไว  หากในฐานะกรรมการแปรญัตติ  ทานสงวนความเห็นวา
คณะกรรมการแปรญัตติเสียงสวนใหญใหแปรญัตติ  สมมุติวามี 5 คน  4 คนให
แปรญัตติ  ทานเปนเสียงสวนนอยท่ีไมเห็นดวย  ทานจะตองสงวนและมาอภิปราย
โนมนาวสมาชิก  ทานไมยกมือก็เปนสิทธิของทาน  แตโดยมารยาท  ทานเปน
ประธานกรรมการแปรญัตติและทานอนุญาตใหมีการแปรญัตติมาทานคงตองแสดง
บทบาทใหถูกตอง  ผมวินิจฉัยวาเปนคําแปรญัตติท่ีถูกตองแลว  คงไมมีการ
อภิปรายในสวนนี้  ในสวนท่ีทานจะตําหนิฝายบริหารวาไมตรวจสอบก็เปนอีกเรื่อง
หนึ่ง  ถาในวันนี้ไมมีการแปรญัตติ  หากมีการตราเทศบัญญัติแลว  เม่ือนําเทศ
บัญญัติไปใชแลวใชไมได  คณะผูบริหารก็มีสิทธิขอท่ีประชุมเปลี่ยนคําชี้แจงหากท่ี
ประชุมอนุญาตก็สามารถทําได  แตเม่ือเราทําการแปรญัตติและเห็นวาขอความไม
สมบูรณเราจะทําใหขอความนั้นถูกตอง ณ ขณะนี้  เทศบัญญัติของเราก็สามารถ
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ใชไดและเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน  ทานตองอภิปรายในทางสนับสนุนใน
ความคิดของผม  เพราะทานเปนประธานกรรมการแปรญัตติ  ทานเห็นชอบในการ
แปรญัตติ  ในประเด็นท่ีทานพูดผมไดวินิจฉัยแลววาชอบครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากสักนิดหนึ่งวา  ไมนาจะทําผิดขนาดนั้นจาก 1 ปาย 
เปน 2 ปาย  และการขอทําปายเราไดไปขออนุญาตกับทางวัดหรือไม  เพราะ
โรงเรียนผูสูงอายุ  เม่ือเราทําปายแลวจะเปนปายถาวร  ทางวัดทานจะทําอะไรอีก
หรือไม  และอีกประการหนึ่งโรงเรียนผูสูงอายุเราใชแค 1 วันเทานั้น  คือ วัน
พฤหัสบดี  จึงอยากเรียนถามวาทางฝายบริหารไดติดตอประสานงานกับทางวัด
หรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานบุญเส็งในขอเสนอแนะครับ  เม่ือทานสมาชิกได
อภิปรายพอสมควรแลว  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให
แกไขขอความในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ขอ  2 ในคํา
แปรญัตติตามท่ีทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบ
จํานวน 8 ทาน) 8 เสียง  ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม – ไมมี -  
งดออกเสียง 9 เสียง  ลาปวย 1 ทาน  ตอไปเปนขอ  3  ขอเรียนเชิญทานกฤษฎา  
เวียงวะลัย  ไดอภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติครับ  

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ 3 
ขอความเดิม  โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือ
จายเปนคาจางทําปายโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  30,000  บาท  
จํานวน  1  ปาย  ขนาดกวาง  1.50  เมตร  ยาว  2.50  เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด  (ปรากฏในหนา  179)  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้  ขอ  3  
ขอความใหม  โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือ
จายเปนคาจางทําปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 30,000  บาท  
จํานวน  1  ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญทานนพดล     
แกวพูลครับ  

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีทานบุญเส็ง
ไดนําเรียนไปวาการจะทําอะไรท่ีวัดใตโพธิ์คํ้า  ทางคณะสงฆวัดใตโพธิ์คํ้าทานอยาก
ใหเรานําเสนอใหทานทราบกอน  เหมือนท่ีผานมาผมไดทราบจากทางเลขารองเจา
คณะจังหวัดกาฬสินธุ  วาไปปรับปรุงอาคารเรียน  มีการสรางหองน้ําเพ่ิมเติมและ
ทางลาดคนพิการ  ซ่ึงการสรางหองน้ํารูสึกวาจะสรางดานขางและอยูหนาอาคาร
กระปอง  ทานบอกวาทานไมทราบ  ท่ีทราบวันนั้นทางชางเขาจะเขาไปทําแลว  
ทานก็สงสัยวาทําไมไมเห็นแบบแปลนและไมไดรับการติดตอมาเพราะเห็นคุยกัน
กอนหนานั้นวามีอะไรก็จะบอกกับทางวัด  แตครั้งนั้นทานไมทราบเลย  ทานจึงมา
เรียนถามผม  ผมจึงบอกวาผมไมทราบเพราะผมก็ยังไมเห็นแบบ  วันท่ีชางเขาไป
ผมอยูพอดีจึงไดขอแบบและถายเอกสารไปใหทานดู  แตหลังจากนั้นทานมีกิจ
นิมนตบอยจึงยังไมไดหารือกับคณะเจาอาวาสและพระลูกวัด  ชางเขาก็ทําไปจะรื้อ
ก็รื้อไมได  จึงบอกวาใหทานทําไปคราวหนาถาจะทําอะไรก็ใหทานนายกฯหรือผูท่ี
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รับผิดชอบมานําเรียนวามีแบบแปลนหรือไม  จะสรางอยางไร  ใหทางวัดได
รับทราบ  ผมสนับสนุนในฐานะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
สมาชิกทานใดอภิปราย  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให
แกไขขอความในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ขอ  3 ในคํา
แปรญัตติตามท่ีทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบ
จํานวน 8 ทาน) 8 เสียง  ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม – ไมมี -  
งดออกเสียง 9 เสียง  ลาปวย 1 ทาน  ตอไปแผนงานสาธารณสุข  หมวดคา
ครุภัณฑวิทยาศาสตร  ขอ  4  ขอเรียนเชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  ไดอภิปราย
ชี้แจงประกอบการแปรญัตติครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
แผนงานสาธารณสุข  หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตร  ขอ 4 ขอความเดิม  คาซ้ือ
เครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา  เพ่ือจายเปนคาเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 500,000  บาท  เปนเงิน  500,000  บาท  ขนาดไม
นอยกวา 3  แรงมา ใชไฟฟา  380v/50 Hz/3 เฟส  ขนาดทออากาศ  50 
มิลลิเมตร  ระดับความลึกการทํางานอยูในชวง  1-4  เมตร  พรอมตรวจเช็คระบบ
ตูควบคุมไฟฟาและลูกลอย  สําหรับใชในโรงฆาสัตว  ราคาตามทองถ่ินกําหนด    
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏในหนา 179) ขอ 4 ขอความใหม  คาซ้ือ
เครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา  เพ่ือจายเปนคาเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ํา 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 250,000  บาท  เปนเงิน  500,000  บาท  ขนาดไม
นอยกวา 3 แรงมา ใชไฟฟา 380v/50 Hz/3 เฟส ขนาดทออากาศ 50  
มิลลิเมตร  ระดับความลึกการทํางานอยูในชวง  1-4 เมตร พรอมตรวจเช็คและ
ซอมระบบตูควบคุมไฟฟาและลูกลอย  สําหรับใชในโรงฆาสัตว ราคาตามทองถ่ิน
กําหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏในหนา 179) ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
สมาชิกทานใดอภิปราย  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให
แกไขขอความในแผนงานสาธารณสุข  หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตร  ขอ  4 ใน
คําแปรญัตติตามท่ีทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบ
จํานวน 8 ทาน) 8 เสียง  ทานสมาชิกทานใดเห็นควรคงไวตามรางเดิม – ไมมี -  
งดออกเสียง 9 เสียง  ลาปวย 1 ทาน  ท่ีประชุมเห็นชอบใหผานในวาระท่ี 2  
ตอไปในการพิจารณาในวาระท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ 52 การพิจารณาในวาระนี้   
ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุมจะลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุผลอันสมควร  
ดังนั้น  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานใดเห็นควรใหมีการอภิปรายกรุณายกมือ    
- ไมมี - และในวาระนี้ใหท่ีประชุมลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหตราเปนเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผมขอถามมติท่ี
ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 8 ทาน) 
8 เสียง ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  –ไมมี- งดออกเสียง 9 เสียง ลาปวย 1 ทาน  
เม่ือท่ีประชุมมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  แลวตอไปผมจะสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหทานผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กอนท่ี
จะผานการพิจารณาในวาระท่ี 3  กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลและ
คณะกรรมการแปรญัตติขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิก  ไมวาจะทําหนาท่ีใน
ฐานะสมาชิกหรือคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงขออนุญาตเอยนามทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้  ผมชื่นชมในการ
ทํางานของทานท่ีทําหนาท่ีไดอยางยุติธรรมและเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
เทศบาล  และมีความยินดีท่ีไดรวมงานกันถึงแมจะเปนชวงเวลาสั้นๆ  กระผมขอ
กราบขอบพระคุณทานบุญเส็งและเพ่ือนสมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม  (5.1)  เร่ือง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม  (5.1)  เรื่อง ญัตติ
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หลักการ  ขอความเห็นชอบใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ัน พ้ืนฐานและคณะกรรมการศูนย พัฒนาเด็ก เล็ ก  เหตุผล   เนื่ องจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในตําแหนงผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ไดครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกําหนด
จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  ระเบียบขอ 2 ในสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน  9  คน  และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 15 คน 
(5) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 1 คน ขอ 5 ให
ผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 2 (5) ให
ดําเนินการโดยสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตาม
กฏกระทรวงและมาตรฐานแนวทางดังกลาวขางตน  ขอไดโปรดนําเสนอตอสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดพิจารณาคัดเลือกตําแหนงผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้  1.  โรงเรียน
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เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวน 1 คน  2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง
คงคา  จํานวน 1 คน 3.  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  จํานวน 1  คน  4.  
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 1 คน  5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 จํานวน 1 คน  ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เพ่ือพิจารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ญัตติดังกลาวใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  5  ทาน  
เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในระเบียบขอบังคับในการเลือกจะใชระเบียบท่ัวไป  คือ  ทานสมาชิกมี
สิทธิเสนอชื่อไดไมจํากัดจํานวนและมีผูรับรอง  2  คน  หากมีผูเสนอเทาจํานวนท่ี
ตองการและไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืน  ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบทานนั้นไดรับ
เลือก  หากมีคะแนนเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาดอีก  1  เสียง  ตอไปเปนการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ  ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์  ผมขอเสนอทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให  นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ      
พิทยาสิทธิ์  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเรียนเชิญทานอาคม       
สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 
2 วัดสวางคงคา  ผมขอเสนอทานอุทิศ  จําเริญสรรพ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให  นายอุทิศ  จําเริญสรรพ       
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  
ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล  3 
วัดเหนือ  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ  ขอเรียนเชิญทานอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล  
3 วัดเหนือ  ผมขอเสนอทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ 
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 นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก   
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให  นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ตอไป
เปนการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิม
พระเกียรติ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเรียนเชิญทานอุทิศ จําเริญสรรพ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ          
ในระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ  ผมขอเสนอทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให  นายนพดล  แกวพูลเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรต ิ 
ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ  ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1  ผมขอเสนอทานอภิชัย  น้ําจันทรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบให  นายอภิชัย  น้ําจันทรเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีทานสมาชิกทานใด     

มีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันนี้เปน
การประชุมท่ีสําคัญท่ีสุดของการประชุมสภาเทศบาลทุกวาระ  เพราะเปนเรื่อง
เก่ียวกับการผานวาระเทศบัญญัติงบประมาณประจําป  กระผมและทางกลุมได
พิจารณารวมกันวาการผานรางงบประมาณประจําปนี้มีความสําคัญตอพ่ีนอง
ประชาชนในการไดรับการดูแลจากเทศบาลเมืองโดยคณะผูบริหาร  ท้ังๆท่ีพวก
กระผมมีโอกาสท่ีจะไมผาน  แตดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอหนาท่ีจึงไมนํา
เหตุผลมาหักลางคําวาแพชนะในสภาแหงนี้  ซ่ึงจะทําใหพ่ีนองประชาชนท่ีรอการใช
งบประมาณตางๆไดรับผลกระทบ  กระผมจึงอยากฝากทานประธานสภาผานไปยัง
คณะผูบริหารวาการกระทําหนาท่ีของพวกกระผมไมไดมุงเนนการหักลางและการ
แพชนะแตดวยเหตุผลในการอภิปราย  การคานหรือสนับสนุนเพราะเปนหนาท่ีโดย
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน  ถาจะไมผาน
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งบประมาณวันนี้ ก็ไดแตเราใหผานเพราะ 1. พ่ีนองประชาชนรอรับการใช
งบประมาณ 2. คณะผูบริหารสวนมากทานก็เขาใจในการทําหนาท่ีของพวกกระผม  
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวาใหเขาใจบทบาทของพวกเราในบางครั้ง
วาไมไดมุงหักลางหรือลมลาง  แตดวยเหตุผลในการอภิปรายแตละครั้งเราทําตาม
หนาท่ี  ตองขอขอบพระคุณทานประธานท่ีใหโอกาสพวกเรามาตลอดท้ังป  บางครั้ง
ผมก็อดตําหนิทานไมไดวาปลอยมาก  แตทานก็ปลอยเพราะทานใหโอกาสสมาชิก
ไดแสดงออกเต็มท่ี  ซ่ึงกระผมก็ขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล  ทานโฆษิต  
ธีรกุล  ขออนุญาตเอยนาม  ทานไดทําหนาท่ีไดเต็มท่ีและสมเกียรติท่ีไดรับการ
มอบหมายและความไววางใจ  ขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้และหวังวาการผาน
งบประมาณและการประชุมสภาในครั้งนี้  คงจะไมสงผลกระทบใหพวกเราไดยินวา
ฝายเราไมใหเหมือนกับบางครั้งท่ีผูบริหารบางทานไดนําเรียนตอพ่ีนองประชาชนวา
การประชุมสภาครั้งนี้  ฝายนี้เปนอยางไร  ทานตองเขาใจการทําหนาท่ีของพวกเรา  
ไมไดมีอะไร เม่ือประชุมสภาเสร็จก็คือพ่ีนองนอกจากจะตั้งอคติตอกัน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานกมลพันธุในขอเสนอแนะและคําติชมครับ  ขอเชิญ
ทานสมาชิกทานอ่ืน  ขอเชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กระผมขอนํา
เรียนความรูสึกถึงสิ่งท่ีกระผมจะไดนําเสนอใหทานประธาน  คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ  สิ่งท่ีผมพูดคงไมตองการคําตอบจากผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ  เรื่องนี้สืบเนื่องจากกระทูของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะและทานธนัท  
จิตรลดานนท  ขออนุญาตเอยนามท้ัง 2 ทาน  กระผมเปนสมาชิกสภาเทศบาล
เพียงทานเดียวในสมัยนี้ท่ีอดีตเคยรับราชการเปนพนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เกือบ 30 ปเศษ  ฉะนั้น  ถากระผมจะนิ่งเฉยและไมพูดเรื่องนี้เลยก็คงไมใช  
สืบเนื่องจากการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 วัน
จันทรท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ท่ีผานมา  ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม  
ขอ 5.2  ญัตติขออนุญาตกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  สํานักการชาง  
ในครั้งนั้นกระผมไดตั้งขอสังเกตและนําเรียนในท่ีประชุมแหงนี้วานาจะซ้ือใหสํานัก
การศึกษาบางหรือใหสํานักการชางท่ีขอกูเงินเพ่ือซ้ือรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 
คัน  แบงใหสํานักการศึกษาไดหรือไม  ปรากฏวาในรายงานการประชุม  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 หนา 36  ซ่ึงก็ไดรับความกรุณาจาก
การตอบของทานนายกฯวาถาอยากจะซ้ือรถใหสํานักการศึกษาก็สามารถซ้ือได  
ผมไดยินทานนายกฯตอบดวยความกรุณา  ผมก็แอบดีใจแทนสํานักการศึกษา  ถึง
อยางไรการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําป 2561 คงจะไดเห็นสํานัก
การศึกษาจัดทําโครงการจัดซ้ือรถใหกับสํานักการศึกษาบาง  ความรูสึกผมยินดี
แทนแตก็ตองผิดหวังเปนอยางมากและยังไดรับคําตอบวายังไมมีความจําเปนท่ีจะ
ซ้ือรถ  การเชารถนาจะเปนแนวทางท่ีดีกวาในตอนนี้  ผมขออนุญาตทานประธาน
นําเสนอรูปภาพท่ีทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะไดนําเสนอ  ทานประธานสังเกตุดูรูป
แลวมีความรูสึกอยางไรผมก็ไมทราบ  แตในฐานะท่ีกระผมเปนครูโรงเรียนเทศบาล
และลูกของผมทุกคนเรียนจบท่ีโรงเรียนเทศบาลแหงนี้เพราะผมรัก  ศรัทธา เชื่อม่ัน  
ไววางใจ  โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา  รูปท่ีปรากฏนี้หมายถึงอะไร  เรา
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เชาเขาหรือเอารถอะไรมาขนคน  โดยเฉพาะขนครู  นักเรียน  ซ่ึงถือวาเปน
ทรัพยากรท่ีเปนกําลังของอนาคตท่ีสําคัญและทรงคุณคาของการพัฒนาเทศบาล
และประเทศชาติ  ถาทานผูปกครองเห็นภาพนี้เขาจะรูสึกอยางไร  เขาอุตสาหนํา
บุตรหลานมาใหโรงเรียนเทศบาลเราดูแลดวยความศรัทธา  เชื่อม่ัน  และไววางใจ  
ผมอยากฝากทานประธานผานไปยังผูท่ีมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอถามทานดวยวาหลังจากท่ีทานเห็นรูปแลว
ในใจของทานคิดและมีความรูสึกอยางไร  ผมอยากระบายความรูสึกมากกวานี้แต
พูดไมออก  ถาคุณครูหรือนักเรียนคนใดคนหนึ่งตกรถลงมาตายหรือพิการใครจะ
รับผิดชอบ  ทานจะรับผิดชอบอยางไร  ทานประธานครับในฐานะท่ีทานเปนนัก
กฏหมายท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ  ผมขอถามครับวารถประเภทนี้ถาใชบรรทุกคน
จะถูกกฏหมายหรือไม  ผมไมทราบจริงๆ  ผมเห็นแตเขาเอารถประเภทนี้ไปขนอิฐ  
หิน  ปูน  ทราย  ฝาทายก็ไมมี  ดูแลวรูสึกผิดหวังเปนอยางมากครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องรถโรงเรียนผมสงสารตัวเองมากเพราะผมชวยผลักดันมาโดยตลอดเกือบ 10 ป  
ผลสุดทายแทนท่ีจะไดดอกไมกลับไดกอนอิฐ  ผมพอแลวสําหรับสํานักการศึกษา
และผมขอแนะนําดวยวาทานไมกลาหาญเลย  ผมรูวาคุณครูอยากไดแตทานไมมี
ความกลาหาญ  แทนท่ีจะพูดในสภา  ทานประธานก็ใหพูดวาจําเปนอยางไร  แต
ทานก็ไมพูด  เรื่องอ่ืนๆทานก็พูดได  แตมาพูดทีหลังวาอยากไดอยางนั้นอยางนี้  ผม
ไดยินแลวตางกันกับตรงนี้  ผมตองขอฝากทานผูบริหารเทศบาลดวยวาใหมีการ
สับเปลี่ยนหนาท่ีกันดวยเหมือนครั้งท่ีทานนายกฯภิญโญ  รัตนศาสตร  ขออนุญาต
เอยนามทาน  บางคนไมรูเรื่องระบบการศึกษาก็เอามาดูแล  บางคนท่ีเขารูเรื่องดีก็
ไมเอาเขามาดูแล  เราใชบุคลากรผิดประเภทเหมือนกับการใชรถผิดประเภท  ไมใช
วาอยากไดคนนั้น  คนนี้มาดูแล  ถามเขาหนอยวาเขาอยากไดหรือไม  บางครั้งผมรู
วาทาน ผอ. มีตําแหนงสูงสุดแลว  แตคนท่ีอยากไดคือคุณครูท่ัวไป ตําแหนงต่ํากวา  
เขาพอแลว  ไมตองการอะไรแลว  หลานผมยังบอกวาเม่ือไหรปูจะซ้ือรถใหสักที  
หลานผมนั่งอยูทายรถ  ถาหลานผมเปนอะไรไปหรือเด็กนักเรียนเปนอะไรไปใครจะ
รับผิดชอบเหมือนกับท่ีทานนพดลพูด  จะรอใหเกิดอุบัติเหตุกอนใชหรือไม  ถึงจะ
บอกวาจําเปนและจัดซ้ือให  ถาสถานีโทรทัศนชอง 5 ชอง 7 รู  จะเปนอยางไร  
จะเสียหนาหรือไม  ดีอยูท่ีไมไดออกชื่อโรงเรียนเทศบาล  คนท่ีโพสมาก็ใหทานอาน
ชื่อดูวาชื่อใคร  ไมใชผมแตเปนประชาชนท่ัวไป  เขายังรูจักวามันอันตราย  เขาเปน
หวงเด็กนักเรียนและคุณครู  คุณครูเขาก็บนวาสงสารนักเรียน  ทานบอกวาไม
จําเปน  ไมมีงบ  แตรถขยะ 3 คันกลับซ้ือได  นี่ชีวิตเด็ก  ชีวิตคนแทๆ  โรงเรียน
เทศบาล 1 ผมเปนกรรมการดวย  เปนโรงเรียนเทศบาลท่ีเปนหนาเปนตาของ
เทศบาลท่ีสุด  สามารถแขงขันกับตางจังหวัดได  พอแมเขาไววางใจใหลูกหลานเขา
มาเรียน  ถาเขาเห็นภาพนี้เขาจะรูสึกอยางไร  เทากับวาเขาเอาชีวิตเขาลูกเขามาท้ิง  
ใชเด็กก็ควรใชใหพอสมควรบาง  ถาทานคิดวาไมจําเปนก็ลองไปทํากับเด็กดูบาง  
ไปปลูกตนไม 2 – 3 ท่ีแลวใหเขาเดินกลับ  เด็กบางคนไมไหวจนครูตองเอารถ
สวนตัวไปรับ  จริงอยูทานนั่งรถไปดูเด็กเขาทํา  เด็กก็ทําไปตามประสาเขา  ในสวน
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เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชน  ถาจะไปฟองไมตองไปฟองทานบุญเส็งครับ  มา
ฟองผม  เพราะประธานชุมชนเขามาหาผมและบอกวาทางเทศบาลจัดการเลือกต้ัง
ประธานชุมชนไดหรือไม  จะขัดคําสั่ง คสช.หรือไม  มีพ่ีนองประธานชุมชนและพ่ี
นองประชาชนหลายทานสงสัย  ท้ังๆท่ีทานนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาล
รักษาการไดแตทําไมประธานชุมชนถึงรักษาการไมได  ไปงานไหนเขาก็ถามทาน
บุญเส็ง ทานสุรศักดิ์และทานนพดล  ผมจึงนําเรื่องนี้ซ่ึงเปนเรื่องท่ีประธานชุมชน
เขาตองการคําตอบเขาไปหาทหารท่ีศาลากลาง  ผมอยากไดคําตอบ  ผมไมไดไป
รองเรียน  ทานทหารก็ดีและบอกผมวาจะสงใหหนวยเหนือและใหผมรอคําตอบ ท่ี
ทานนายกและทานบุญเส็งมีปญหากันก็เพราะเรื่องนี้  และมีอีกเรื่องหนึ่งชาวบาน
ชุมชนกุดยางเขาฝากมาขอบคุณทานผอ.สํานักการชางท่ีไปทําไฟใหเขาตอนดึก  
สุดทายนี้งบประมาณป 2561 ก็ไดผานสภาไปแลว  ผมขอฝากทางเทศบาลในการ
ใชจายงบประมาณตางๆ ควรใชอยางระมัดระวัง  พอเพียง  ถูกตอง  โปรงใส
ตรวจสอบได  ตองเกิดประโยชนแกบานเมืองและพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุด  
เพราะทุกวันนี้ฝายคานมีประสบการณมาก  ขอใหทุกทานจงมีแตความสุขความ
เจริญตลอดไป ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผม
อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารเรื่องท่ีเก็บน้ําหลังวัดสวางจะแลว
เสร็จตอนไหน  เพราะขณะนี้เปนฤดูฝนและเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําทวมขัง     
ถนนอนรรฆนาคหากยังไมแลวเสร็จ  เพราะปกติบริเวณนี้จะเปนท่ีต่ําเม่ือฝนตกน้ํา
จะไหลผานบริเวณนี้ลงไปท่ีแกงดอนกลางและไหลลงเข่ือนลําปาวตรงคุมหวย  หาก
ตอนนี้ยังไมแลวเสร็จ  ซ่ึงตอนนี้ยังเปนฤดูฝนก็จะเปนปญหาน้ําทวมขังถนน  
อนรรฆนาคตลอด  นี่คือสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําทวมขังถนนอนรรฆนาค  ท่ีผานมา 
ตรงบริเวณสามแยก  เม่ือกอนยังไมมีถนนจะมีรางน้ําสงลงไปบริเวณลําหวยหลังวัด
สวางแตตอนนี้ทานมาทําถนนปดทางน้ําตรงนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําทวมขัง
ถนนอนรรฆนาค  ผมจึงอยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหทําแกมลิง
ตรงนี้ใหหายบวมเร็วๆจะไดเปนท่ีกักเก็บน้ําตามวัตถุประสงคท่ีทานตองการ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมมี 2 เรื่อง คือ เรื่องมีสาระและไมมีสาระ  การแปร
ญัตติครั้งนี้กับสํานักกองฝายรูสึกดีมาก  มีความเปนกันเองสิ่งตางๆท่ียังไมดีพวกผม
ก็ไดฝากไปแลวจึงไมมีกระทูท่ีจะถามทานประธานสภาในครั้งนี้  และในเรื่องสํานัก
การสาธารณสุข  ตอนท่ีคุยกันถึงไดทราบวาเครื่องจุมน้ําเครื่องเดียวทําไมราคาสูง  
คุณธนัญชัยก็ไดใหคําตอบวา  ความจริงแลวเปน 2 เครื่อง  ก็ไมทราบวาพิมพผิด
หรืออยางไร  และไมไดตรวจทานใชหรือไม  ตอนแรกทานกฤษฎาทํามา 3 ขอ  ผม
จึงบอกวาเปนประโยชนกับทางสํานักการสาธารณสุขใหทานยื่นเขามาอีกเรื่องหนึ่ง  
เราเห็นประโยชนและความสําคัญของสํานักการสาธารณสุข  เราจึงบรรจุตัวนี้เขา
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มา  สําหรับเรื่องนี้ผมตองขอนําเรียนทานประธานสภาไดทราบวามีเหตุผลอยางไร
และมีเหตุการณอยางไรท่ีเกิดข้ึน  ผมยอมรับวาครั้งนี้ผมทําหนาท่ีไดไมเต็มท่ีเพราะ
มีขอผิดพลาด  ตามท่ีผมไดพูดใหทานประธานไดทราบวาเปน 2 วันสุดทายและผม
ก็มีธุระ  จึงทําใหตัวนี้ขาด  ถาตัวนี้ไมขาดหายผมคิดวาจะมีการแปรญัตติอีกมาก  
ตามท่ีผมสังเกตุในการขอโอนลด  โอนจาย  โอนเพ่ิม  เม่ือรวบรวมดูแลวผมแปลก
ใจอยูวาทําไมการโอนลดสูงถึง 2 ลานกวาบาท  แตโอนเพ่ิมเพียง 1 ลานกวาบาท  
การโอนลดและการโอนเพ่ิมแตละครั้งนาจะมีความสัมพันธกัน  แตก็ไมเปนไรเพราะ
ยังไมสิ้นสุดงบประมาณ  ยังมีการดําเนินการอยู  ในสวนเรื่องอบรมกฏหมายของ
เราคุณธีรญาบอกวา  วันนั้นอบรมกฏหมายดีมาก  มีคนสนใจมาก  นี่คือสิ่งท่ีผมพูด
กับทานในวันนั้นวาการอบรมกฏหมายตองหาหัวขอตางๆมาอบรม  ประชาชนจะได
มีความสนใจ  ทางกรมบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุทานบอกผมวาถามีการอบรม
กฏหมายทานยินดีท่ีจะมาเปนวิทยากรให เชน กฏหมายเรื่อง กยศ. ตอนนี้กําลัง
เปนปญหาอยางมาก  มีการฟองรองท่ีศาลในปหนึ่งๆ ประมาณ 2 – 3 พันราย  ผม
จึงบอกวาถาอยางไรก็ใหประสานมาท่ีเทศบาล  นี่ คือสิ่งท่ีผมบอกวาตองให
ประชาชนสนใจ  คุณธีรญาบอกวาปนี้ดีมากเพราะ 1. มีศูนยไกลเกลี่ยชุมชน 2. มี
ศูนยดํารงธรรมของชุมชน สิ่งนี้คือสิ่งท่ีผมอยากปรับปรุงใหดีข้ึน  ในเรื่องรถนักเรียน  
ขอนําเรียนทานประธานวาเรายังมีโอกาสซ้ือใหเขาได  ทราบครับวาเทศบาลเรา
สงผลงานและใหทางหนวยงานตางๆมาประเมิน  ปนี้ก็นาจะไดประมาณ 10  ลาน
บาท  ฝากทานประธานดวยวาใหเอาเงินสวนนี้มาซ้ือรถใหสํานักการศึกษาสัก 1 – 
2 คัน  อาจเปนรถมินิบัส 1 คัน และรถ 6 ลอ 1 คันเพ่ือใหเขาไดใชงาน  ผมเห็น
ภาพแลวนาเปนหวง  ถาเกิดเหตุการณอะไรข้ึนก็คงเปนสิ่งท่ีนาเศราใจ  ถามีรถเราก็
สามารถใชรวมกันได  ไมใชวาซ้ือรถมา 3 – 6 ลานบาทจะไมคุม  ผมขอถามทาน
ประธานสภาเลยวาถาซ้ือรถใหสํานักการศึกษา 2 คัน  แลวเอามาจอดไวหนา
เทศบาลกองฝายไหนท่ีจะใชก็ใหเอาไปใชได  สมาชิกสภาเทศบาลจะไปอบรมหรือ
ไปสัมมนากับหัวหนาสวนการงานตางๆก็สามารถใชได  หากมีราคาสูงก็ใหซ้ือมาเลย  
ทานจะไดรางวัลอยูผมสอบถามมาแลวประมาณเกือบ 10 ลานบาท  อยางทาน
จําลอง  ทานบอกวามีการประเมินแตละครั้งทําไมทานบุญเส็งไมมาบาง  ผมจึงบอก
วาทานจําลองไปเถอะ  หากมีการสนับสนุนใหดีข้ึน  ผมอยากใหเทศบาลไดรางวัล  
ถาผมมาในวันประเมินผมกลัวทานไมไดเพราะผมเคยพูด  ผมกลัวอดพูดไมได  อีก
เรื่องหนึ่งผมขอฝากเรื่องเตาเผาศพ  ในป 2558 – 2559 เราไดเงิน  ทาน
ผูบริหารก็นําไปทําเตาเผาศพใหเขา  1,500,000 บาท  ถามวามีประโชยนหรือไม  
มีครับ  วัดและประชาชนไดประโยชน  แตทานลืมคิดไปวามีรายไดเขาเทศบาล
หรือไม  ไมครับ  เขาวัดหมด  ตอนนี้ประชาชนเขาบนมาวาจะไปใชเตาเผาศพตรง
นั้นตองใชน้ํามันดีเซลประมาณ 40 – 50 ลิตร  ตกประมาณเกือบ 3,000 บาท  
และยังมีคาเชาอาคารอีก  ถาไมมีเงิน 15,000 บาท  เตานั้นก็คงไมไดเผา  มี
ประโยชนกับประชาชน  สวยงามดีแตคาใชจายสูง  เพราะฉะนั้นผมอยากใหทาน
ประธานไดทราบวาเม่ือไดเงินมาและทางวัดก็ไมไดเรียกรอง  วัดท่ีเรียกรองคือวัดปา
ทุงศรีเมือง  เขาอยากไดใหมแตเขาไมได  ตอไปคงเปนเรื่องไรสาระครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  ทานตองพูดเรื่องท่ีเปนสาระในท่ีประชุมสภา  เรื่อง
ท่ีไมเปนสาระผมไมอนุญาตใหพูดครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องท่ีมีสาระครับ  ผมสงเอกสารใหทาน  มีคณะผูบริหารใช
วาจาไมสุภาพ  เสียดสี  สอเสียดและลงในไลนสาธารณะ  และเจาของไลน
สาธารณะก็ไลนออกมาวาทานตองสุภาพ  ถาไมสุภาพเขาจะตัดทานออกจากไลน  
เรื่องนี้มีสาระผมขออนุญาตพูดเรื่องนี ้

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรื่องนี้นอกประเด็นท่ีเราหารือกันในท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานสภาครับ  ผมวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็งเอารูปมาใหผมดูกอนแลวผมจะพิจารณาวาจะ
อนุญาตหรือไมครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เปนคําพูดของผูบริหารท่ีใชวาจาไมสุภาพและเรื่องนี้
เก่ียวเนื่องกับผมดวย  ถาไมเก่ียวกับผม  ผมคงไมใหทานประธานสภา  ในฐานะท่ี
ผมเปนผูอาวุโสในสมาชิกสภาแหงนี้  ท่ีวาไมใชสาระก็ใชอยูแตเรื่องนี้เปนเรื่อง
สําคัญ  ผมจะพูดเปนการแนะนําแตไมใชเปนการสั่งสอน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามทานบุญเส็งวาทําใหทานเสียหายหรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  มันเก่ียวเนื่องกับผม  ทานคิดดูครับวาเรื่องกฏหมายผมพูดไป
เม่ือวันท่ี 15  แลวผมก็บอกคุณธีรญาวามันเปนประโยชนมาก  แลวทานประธาน
จะไมใหผมพูดเรื่องนี้หรือครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรื่องนี้มาจากกลุมไลนอะไรครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  มาจากไลนเรารักชุมชน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  แลวเก่ียวกับเทศบาลหรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เก่ียวครับ  มีสวนเก่ียวของท้ัง 36 ชุมชน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรื่องนี้เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเราประชุมกันหรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เปนเรื่องฝาก เรื่องท่ีไมดีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานยืนยันวาทานเสียหายใชหรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมยืนยันวาผมเสียหายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  หากทานยืนยันวาทานเสียหาย  ทานไปดําเนินการขางนอกจะดี
หรือไม 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากพูดในท่ีประชุมสภาแหงนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานจะพูดไปในทิศทางไหน  หากทานจะพูดในทางไรสาระผมไม
อนุญาตใหพูดครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานสภาครับ  บางทีทานประธานสภาก็นาจะดูวา  
การท่ีผมพูดไปแลวมีคนพูดวาไรสาระ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  การอภิปรายจะจบไปเปนครั้งๆ  ทานตองเริ่มใหมวาในท่ีประชุมสภา
เราจะตองพูดในเรื่องท่ีมีสาระ ทานพูดวาจะอภิปราย 2 เรื่อง คือ เรื่องท่ีมีสาระ
และเรื่องท่ีไมมีสาระ  ในเรื่องท่ีไมมีสาระผมไมอนุญาต  เม่ือทานมาถึงเรื่องไรสาระ
แลวผมจึงตองถามทานวาทานจะอภิปรายทานอางวาเรื่องนี้เกิดความเสียหายกับ
ทาน  ผมก็แนะนําวาใหทานออกไปดําเนินการขางนอก 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขางนอกก็เปนอีกเรื่องหนึ่งแตผมขอพูดเรื่องนี้ในสภา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานจะพูดในประเด็นใดครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ความเสียหาย  การใชวาจาไมสุภาพ  เสียดสี  สอเสียด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานพูดใหกระชับภายในเวลา 1 นาที 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขออธิบายวาในการพูดของแตละบุคคล  โดยเฉพาะ

ผูบริหาร  สั่งงานทางกลุมไลนเรารักชุมชนวา  พชส.เชิญชาวบานมาอบรมตองบอก
วาเลือกต้ังศูนยดํารงธรรมเชิญกรรมการศูนยอบรมคนถึงจะเยอะ  สิบโทเส็งเค็งมัน
บอกวาคนเขาไมอยากมา  ไมมีคนสนใจ  และยังบอกอีกวาฝากผูบริหารทุกคนเปน
ธุระใหดวย  คําสั่งอยางนี้ทานประธานสภาวาสุภาพหรือไม  ไมสุภาพ  ผมขอขยาย
ความคําวาสิบโทเส็งเค็ง  มันเปนการพูดเสียดสี  ผมจะดําเนินการอยางไรก็อีกเรื่อง
หนึ่ง  ผมคิดวาไมสุภาพ  การสั่งงานแบบนี้เปนถึงผูบริหาร  ไมมีวุฒิภาวะหรือครับ
ถึงสั่งงานแบบนี้ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอ
อนุญาตประทวงผูท่ีกําลังอภิปรายครับ  ทานผูท่ีอภิปรายเม่ือสักครูพูดถึงคําวาสิบ
โทเส็งเค็งแลวก็บอกวาตนเองเสียหาย  กระผมมองวายังไมเกิดความเสียหายเพราะ
คําวาสิบโท คือ ยศของทหารบกชั้นประทวนท่ีมีมากกวาสิบตรี  ผมก็ยังไมเห็นวา
มันไปกระทบความเสียหายกับทานผูอภิปรายอยางไร  และอยูๆทานผูอภิปรายลุก
ข้ึนมาบอกวาผมเสียหายเพ่ือไมใหเปนการเสียบรรยากาศในท่ีประชุมซ่ึงจะจบอยู
แลว  ผมขออนุญาตใหผานเรื่องนี้เพราะผมมองแลวไมมีใครเสียหาย 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานใหผมพูดได 1 นาที  ผมขอสรุปครับ  การสั่งงาน
ท่ีทานบอกวาสิบโทเส็งเค็งทานตองบอกความหมายดวย สมมุติวาหัวหนาสวนการ
งานเขาถามวาผูบริหารสั่งงานอยางนี้  สิบโทเส็งเค็งหมายถึงใคร  เราตองนึกถึง
ภาวะผูนําท่ีระดับสูงอยางนี้  ใชวาจาอยางนี้ผมวาไมสุภาพ  ไมใชสั่งสอนแตเปนการ
แนะนํา  สิ่งไหนท่ีดีก็ใหนําไปใชสิ่งไหนท่ีไมดีก็อยาเอาไปใชครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งคงอภิปรายพอสมควรแลวครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องรถ  
แกมลิง  การตั้งกรรมการชุมชนและเตาเผาศพผมอยากพูด  แตเรื่องเส็งเค็งผมไม
อยากพูดเพราะไมมีประโยชนไมไดหมายถึงใคร  ถาเสียหายก็วากันไป  เปนการ
สั่งงาน  เรื่องเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเทาท่ีมีการอธิบายกับพ่ีนองประชาชนคือเลา
ความจริง  ในท่ีประชุมสภาเปนอยางไรก็เลาอยางนั้น  งดออกเสียงหรือไมงดออก
เสียง  เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ  ครั้งนี้ตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดใหความ
เห็นชอบในเทศบัญญัติงบประมาณป 2561 ท่ีจะไดใชงานตอไป  ในสวนเรื่องรถ
เม่ือมีการพูดตอนท่ีกูเงินซ้ือรถ  ผมก็ไดนําประเด็นนี้เขาไปพูดในท่ีประชุมหัวหนา
สวนการงานในขณะท่ีเรากําลังพิจารณางบประมาณ  ซ่ึงทานรองประเสริฐก็ไดบอก
แลววาไดมีการพิจารณากันในการตอบกระทู  ถามมาก็จะตอบไป  ถาผมตอบแลว
วาไรสาระ  คําถามก็ไรสาระเชนเดียวกัน  ผมจึงอยากอธิบายใหฟงวาไดมีการพูดคุย
และไดสอบถามวาดูแลวสมาชิกเขาอยากไดรถใหสํานักการศึกษาพวกเราจะวา
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อยางไร  จะบรรจุในเทศบัญญัติหรือไม  ตองขอเรียนวาในการจัดทําแผนป 2559 
เราไดทําแผนสี่ป  ตั้งแต ป 2561 – 2564 เม่ือมาใชในป 2561 เราจึงตอง
ปฏิบัติตามแผน  สิ่งท่ีแตกตางระหวางแผนสามปกับแผนสี่ป คือ แผนสี่ปจะตอง
เปนไปตามป  เม่ือในแผนกําหนดไววาจะซ้ือรถใหสํานักการศึกษาป 2563 เราจะ
ซ้ือป 2561 ก็ซ้ือไมได  ถึงแมตอนนี้จะมีเงินหรือไดเงินรางวัลมาก็เอาไปซ้ือไมได 
แตแผนสามปคอนขางท่ีจะยืดหยุนเราสามารถเอาโครงการท่ีระบุในปใดปหนึ่งหยิบ
ยกข้ึนมาทําได  ในท่ีประชุมจึงมีขอสรุปวา ถาอยากซ้ือก็ซ้ือในป 2563  ในสวน
เรื่องเด็กยืนทายรถ  ตองขอเรียนวาเราไดรับภารกิจในการปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือใช
ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพ่ือเปนการสราง
ความมีสวนรวมและความจงรักภักดีจึงเปนนโยบายท่ีพูดกันในท่ีประชุมวา  การ
กรอกดินปลูกนาจะใหเด็กนักเรียนเราไดมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีทุกคนก็เห็นดวย  จึงไดมีการจัดตารางและแบงกันวาแตละโรงเรียนจะไป
วันไหน  สวนวิธีการก็เปนเรื่องท่ีหัวหนาสวนการงานและผูอํานวยการจะนําไป
ดําเนินการ  รถท่ีทานเห็นวาเด็กไปยืนและมีการถายก็เปนรถท่ีทําเรื่องเขามาขอกู
เงินเพ่ือซ้ือเปลี่ยนใหกับสํานักการชาง  ผมรูวามันเกาถึงไดขอ  ทานก็เห็นวามันเกา  
เราไมมีเงินซ้ือจึงไดขอกูเพราะเราปลอดหนี้ในป 2559 – 2560 เพราะฉะนั้นในป 
2561 ก็สามารถท่ีจะกูไดและไมเดือดรอนตอสถานะการเงินการคลัง  ทานลองไป
อานในรายงานการประชุมพวกทานวาอยางไร  เรื่องแกมลิงทุงสระเราเชาท่ีมาและ
ตองขอเรียนวาทุงสระน้ําจะไหลลงลําหวยสีทนแนนอนแตในทํานองเดียวกันถาน้ํา
เออมาตามลําหวยสีทนก็จะลนเขาทุงสระ  การท่ีทางเทศบาลกําลังสรางทํานบเพ่ือ
ก้ันน้ําจากลําหวยสีทนท่ีเออทวมทุงสระก็เปนแนวทางปองกันน้ําทวม  ไมใชปลอย
ใหน้ําทวม  เรื่องการเลือกตั้งกรรมการชุมชนก็เรียนแลววาผมหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการชุมชนและไดศึกษาแลววาในคําสั่งท่ีใหรักษาการเขาระบุถึงผูบริหาร
และสมาชิกสภาเขาไมไดระบุถึงประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  นอกจากนี้ใน
สวนของหนาท่ีประธานชุมชนและกรรมการชุมชนก็ทําหนาท่ีคลายกับกรรมการ
หมูบาน  ผูใหญบานหรือกํานันเปนในลักษณะการปกครองทองท่ี  ของเราจะเปน
ในลักษณะการปกครองทองถ่ิน  เม่ือครบวาระตามระเบียบขอบัญญัติเขียนไววา
จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  ผมก็ไปดูวาในสวน
ของกํานันผูใหญบานเขาเลือกตั้งกันหรือไม  ซ่ึงสรุปแลวกํานันผูใหญบานเขาก็มีการ
เลือกตั้งหากครบวาระหรือพนจากตําแหนง  คําสั่งไมไดกาวลวงถึงเม่ือเปนอยางนี้
ผมก็ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชนวาเราครบวาระแลวเราจะเลือก
หรือไม  ในท่ีประชุมเขาก็พูดวาเลือกก็ดีจะไดรูวาคนท่ีเปนประธานชุมชนและ
กรรมการชุมชนปฏิบัติหนาท่ีดีมากนอยเพียงใด  ถาดีก็คงไมมีใครสมัครแขง  ถาไม
ดีก็คงมีคูแขง  สรุปแลวเราจึงไดมีการเลือกตั้งและไดมอบนโยบายไปท่ีกอง
สวัสดิการสังคมเปนผูกําหนดการเลือกตั้ง  ไมไดทําอะไรผิดระเบียบ  สวนเรื่องท่ี
ทหารทําหนังสือมาคือเขาขอความรวมมือวาชะลอไดหรือไม  ไมไดสั่งยกเลิก  เรา
จึงชะลอไว  คาใชจายของแตละคนท่ีออกไปก็ไมไดระบุวาใหคุณออกคาใชจายทํา
ปายแบบใหญโต  ทหารจึงบอกใหเราชะลอไว  เราก็คิดวาชะลอไดเพราะยังมีผู
ปฏิบัติหนาท่ีอยู  เขากําหนดไววาถาชะลอก็ใหคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอ  สวนเรื่อง
เตาเผาศพเปนหนาท่ีของเทศบาลท่ีตองจัดใหมีการจัดการฌาปนกิจ  ผมขอถามใน
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ท่ีประชุมสภาวาเทศบาลเมืองกาสินธุไดทําหนาท่ีในการจัดการฌาปนกิจใหกับพ่ี
นองประชาชนหรือไม  อยางไร  มีหรือไม  ไมเคยมี  อีกประการหนึ่งวัดสวางคงคา
เปนวัดท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 ตั้งอยูในวัด  เม่ือเทศบาล 2 ตั้งอยูในวัดเวลามีการ
ฌาปนกิจศพ  การใชเตาเผาศพแบบโบราณ คือ การใชเตาถานเวลาเผาควันก็จะ
ออก  กลิ่นของควันก็ไปรบกวนนักเรียนและพ่ีนองประชาชนในชุมชน  และเม่ือมี
เตาเผาศพสมัยใหมท่ีไมมีควันและรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงพอดีกับรางวัลท่ีไดมาท่ีเปน
รางวัลดานสิ่งแวดลอม  ผมก็อยากไปบอกทานเจาอาวาสวาถาเปนไปไดเปลี่ยน
เตาเผาถานใหเปนเตาไฟฟาไดหรือไม  แนนอนทางวัดก็คงบอกวาไมมีงบประมาณ  
ในฐานะท่ีเทศบาลมีหนาท่ีในการจัดการฌาปนกิจศพก็ดําเนินการเปนตัวอยางวา
หากมีการจัดทําเตาเผาศพก็ควรทําเตาเผาศพท่ีไมรบกวนเด็กนักเรียน  ถาหากไมมี
โรงเรียนหรือชุมชนอยูกลางทุงก็ไมเปนไรเราไมไดวาแตนี่คือสํานึกในหนาท่ีของ
เทศบาลเราจึงไดดําเนินการ  เม่ือดําเนินการแลวก็ไมไดมีกลิ่นอะไรมารบกวน
การศึกษาเลาเรียนของเด็กครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือสมาชิกไดอภิปรายพอสมควรแลวและทานคณะผูบริหารก็ได
ชี้แจงแลว  ขอเสนอแนะทานผูบริหารก็จะนําไปแกไขและปฏิบัติ   กระผม
ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีไดมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันและพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอพ่ี
นองประชาชนในเขตเทศบาล  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
เจาหนาท่ีสภาเทศบาล  พนักงานครู  ตลอดจนประชาชนท่ีรับฟงผานทางเสียงตาม
สายท่ีไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนท่ีเรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  

(ลงชื่อ)                ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 
                  พนักงานจาง 
 

(ลงชื่อ)                ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)       ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                         หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)       ผูตรวจทานรายงานการประชมุ 
                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   
                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
 

(ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   
                            เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560   
รับรองถูกตอง  

  
(ลงชื่อ)     

       (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน) 
       ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกานต  ฆารไสว) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายธนัท  จิตรลดานนท) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
 

    
(ลงชื่อ)     

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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