รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕61
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน ๒๕61 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายตํอชาติ
4. นายกานต์
5. นายสรรเพชญ
6. นายนพดล
7. นายสุโรจน์
8. นายกฤษฎา
9. นายอุทิศ
10. นายกมลพันธุ์
๑1. นายธนัท
๑2. นายสุรศักดิ์
๑3. นายสิทธิภรณ์
๑4. นายธวัชพงศ์
๑5. นายอภิชัย
16. นางสาวจาลอง
17. นายบุญเส็ง
๑8. นายฉลอง

ธีรกุล
สาราญเนตร
ฆารไสว
ฆารไสว
ศรีทอง
แก๎วพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จาเริญสรรพ์
จีระสมบัติ
จิตรลดานนท์
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห์
น้าจันทร์
ภูเต๎านาค
วิโรจน์รัตน์
ฆารเลิศ

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

กุลเจริญวิรัตน์
หลํอตระกูล
รัตนานิคม

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
รํมไทรทอง
อนันตริยะทรัพย์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแทํน
กอสัตย์
ศิริพานิช

หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้เข้าประชุม
1. นายนพสิทธิ์
2. ดร.ศิรินันท์
3. นายนิติธรรม

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายมานิต
3. นายสมศักดิ์
4. นายอดิศักดิ์

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์

ลาไปตํางประเทศ
ไปราชการ
ลากิจ
ไปราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายรณยุทธ
หอมหวล
2. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
3. นายอภิวัฒน์
ปะกิทัง
4. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
5. ดร.พงษ์พิมล
คาลอย
6. นายวรวิทย์
ภูอวด
7. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท์
8. นางสาวนันทนา
สุเพ็งคาภา
9. นายจาลอง
ศรีนามล
10. นางจีรนันท์
ธารไชย
11. นายนิกร
แต๎มแก๎ว
12. นายกฤษณะ
จีนซื่อ
13. นางมนธิดา
คาก๎อน
14. นางวัชรี
คาเดช
15. นายสถิตพงษ์
บงศรีดา
16. นางศศิพรรณ
โพธิแทํน
17. นางพัชรินทร์
พิมพะจันทร์
18. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สานักการชําง
ผอ.สานักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการฯ
ผอ.สํวนพัฒนารายได๎
ผอ.สํวนบริหารการคลัง
ผอ.สํวนบริการสาธารณสุขฯ
หน.ฝุายอานวยการ
หน.ฝุายปูองกัน
หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทํานประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได๎มา

นายโฆษิต ธีรกุล

ครบองค์ประชุมแล๎ ว จึงขอเรียนเชิญ ทํานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕61 เพื่อประชุมตามระเบียบตํอไป
ประธานสภาเทศบาล เรีย นทํานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกทําน ทํา น
นายกเทศมนตรีพร๎อมคณะผู๎บริหารและทํานผู๎มีเกียรติทุกทําน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล๎ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕61 และจะดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได๎แจ๎งให๎ทําน
ทราบแล๎ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ตํ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ๎ ง
ตํอที่ประชุม เรื่องที่ 1 ได๎รับหนังสือจากสานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
จังหวัด ที่ กส 0023.4/10921 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาต
ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2561 ขออนุญาตแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎กาหนด
สมัยประชุมสมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 30
สิงหาคม 2561 เมื่อเรากาหนดวันแปรญัตติเกินกาหนดสมัยประชุม จึงได๎มีการ
ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมตํอทํานผู๎วําราชการจังหวัด และทํานผู๎วําราชการ
จังหวัดได๎แจ๎งวํา จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาแล๎ วเห็ นวํา การจัดทางบประมาณ

-3รายจํายประจาปีเป็นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎จําย
งบประมาณในการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน๎าที่ที่กฏหมายกาหนดเพื่อ
แก๎ไขปั ญหาความเดื อดร๎อนของประชาชนได๎นั้ นกฏหมายกาหนดให๎ จัดทาเป็ น
งบประมาณรายจํายประจาปี หากการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปีลําช๎า
ยํอมสํงผลกระทบตํอประชาชนโดยตรง ดังนั้น กรณีนี้จึงพิจารณาแล๎วเห็นวํามี
เหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของของประชาชนและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 24 วรรคสี่ แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 อนุญาตให๎ขยายเวลาสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกไปอีก 15
วั น ตั้ ง แตํ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 - วั น ที่ 14 กั น ยายน 2561 แตํ ทั้ ง นี้
เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่ทาให๎การประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไมํครบองค์
ประชุมแล๎วเห็นวําเกิดจากการที่สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 9 คน ได๎ลาประชุม
พร๎ อ มกั น ซึ่ ง ยํ อ มจะต๎ อ งทราบดี อ ยูํ แ ล๎ ว วํ า จะเป็ น เหตุ ใ ห๎ อ งค์ ป ระชุ ม ไมํ ค รบ
เนื่องจากปัจจุบัน มีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลอยูํจานวนทั้งสิ้น 17 คน จึงแจ๎ง
กาชับสมาชิกสภาเทศบาลให๎ระลึกถึงอานาจหน๎าที่และประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคั ญ รวมทั้ งความสิ้ น เปลื องงบประมาณในการจั ดการประชุม โดยให๎ ส ภา
เทศบาลเรํงรัดพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่อนุญาตให๎ขยายเวลาดังกลําว หากไมํแล๎ว
เสร็จโดยไมํมีเหตุผลอันสมควรจะไมํอนุญาตให๎ขยายเวลาอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และพิจ ารณาด าเนิน การตํอ ไป ขอแสดงความนับถือ นายไกรสร กองฉลาด
ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมตั้งข๎อสังเกตุการตอบหนังสือของทํานผู๎วําราชการจังหวัด ทํานลงรายละเอียดได๎
ชัดเจนมากวําการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไมํครบองค์ประชุม เมื่อ
พิจารณาแล๎วเห็นวําเกิดจากการที่สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 9 คน ได๎ลาประชุม
พร๎ อ มกั น ซึ่ ง ยํ อ มจะต๎ อ งทราบดี อ ยูํ แ ล๎ ว วํ า จะเป็ น เหตุ ใ ห๎ อ งค์ ป ระชุ ม ไมํ ค รบ
เนื่องจากปัจจุบัน มีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลอยูํจานวนทั้งสิ้น 17 คน จึงแจ๎ง
กาชับสมาชิกสภาเทศบาลให๎ระลึกถึงอานาจหน๎าที่และประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ ลักษณะการตอบหนังสือของทํานผู๎วําราชการผมดูประกอบกับหนังสือของ
ทํานประธานสภาที่สํ งไปยัง ผู๎ วําราชการฯ ทํ านแจ๎ง วํา ด๎ว ยสภาเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ์ ได๎ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ในวั น พุ ธ ที่ 15 สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ พิ จ ารณารํ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตํเนื่องจากในวันดังกลําว สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุ ม ไมํ ค รบองค์ ป ระชุ ม และพ๎ น ก าหนดเวลานั ด ประชุ ม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎ วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.
2547 ข๎อ 25 ประธานสภาเทศบาลจึงสั่งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลไปเป็น
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 และที่ประชุมมีมติรับหลักการรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายดังกลําว ทํานผู๎วําราชการไมํได๎เอํยถึงวันที่ 20 สิงหาคม
2561 ที่ เรามาพร๎อมเพรียงกัน ผมจึ งคิดวํา หนังสื อฉบับนี้ทํา นได๎อํา นหรือไมํ
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และมีสมาชิกไมํมาทาให๎เสียประโยชน์กับประชาชน หนังสือที่ทํานประธานสภา
สํ ง ไปถู ก ต๎ อ ง มี ค วามเป็ น กลาง ทํ า นได๎ ก ลํ า วถึ ง วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2561
แตํทํานผู๎วําราชการไมํได๎เอํยถึงแตํกลับไปเอํยถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผําน
มาแล๎ว วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมและมีมติรับ
หลักการรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ซึ่งการขาดการลามีกฎหมายรองรับ
ผมไมํทราบวําจะเน๎นเรื่องนีใ้ นหนังสือทาไม ถ๎าเราไมํผํานงบประมาณในวันนี้ถึงจะ
ลงหนังสือในลักษณะนี้ได๎ ทํานประธานรํางหนังสือได๎ดี แตํคนที่ตอบมานําจะไมํได๎
อํานเซ็นต์อยํางเดียว
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทํานกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ ผมไมํอาจก๎าวลํวงไปวิจารย์ทํานผู๎วํา
ราชการได๎ครับ เรื่องที่ 2 ได๎รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/
สภ.ว 24/2 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให๎รองนายกเทศมนตรี
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์) เป็นผู๎เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุม
สมั ย สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 ในวั น ที่ 14 กัน ยายน
2561 ผมอนุญาตครับ เรื่องที่ 3 ได๎รับหนังสื อจากนายกเทศมนตรี ที่ กส
๕๒๐๐๑/สภ.ว 24/3 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2561 เรื่ อ ง มอบหมายให๎ ร อง
นายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี แ ละ
พนักงานเทศบาล เป็นผู๎อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัย
ประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 ในวั น ที่ 14
กันยายน 2561 ผมอนุญาตครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมั ยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลําวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไมํแล๎วเสร็จ จึงขอนาเข๎ารับรองในการประชุมครั้งตํอไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
- ท่านนพดล แก้วพูล
- ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู๎ถามคณะผู๎บริหาร กระทู๎
ถามทํานแรก ทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใครํ ข อเรี ย นถามทํ า นประธานสภาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของคณะผู๎ บ ริ ห าร
ดังตํอไปนี้ 1. มีพี่น๎องประชาชนของชุมชนทุํงสระเขาได๎ฝากมาถามวํา เทศบาล

-5เมืองกาฬสินธุ์มาขุดสระ ขุดบํอขนาดใหญํที่บริเวณของทุํงสระ เพื่อที่จะทาอะไร
ไหนวําจะทาสวนสาธารณะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
ส าหรั บ กระทู๎ของทํานสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ ขออนุญ าตทํานประธานสภาให๎
ผอ.สานักการชํางตอบคาถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สานักการชํางครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการชําง ขออนุญาตตอบ
กระทู๎ถามทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ข๎อ 1. มีพี่น๎องประชาชนของชุมชนทุํงสระ
เขาได๎ฝากมาถามวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาขุดสระ ขุดบํอขนาดใหญํที่บริเวณ
ของทุํงสระ เพื่อที่จะทาอะไร ไหนวําจะทาสวนสาธารณะ ขอตอบวํา เทศบาล
ทาการปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎เป็นสวนสาธารณะและแก๎มลิง ชํว ยแก๎ไขปัญหาน้าทํวม
ขังชํวงฤดูฝนโดยมีแนวคิด ดังนี้ 1. ทาการขุดลอกบํอ จานวน 3 บํอ รวมพื้นที่รับ
น้าประมาณ 20 ไรํ ขุดที่ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 2. วางทํอระบายน้า ขนาด
1.00 เมตร บริเ วณข๎ างร๎านญวณแสตนเลสเพื่ อเป็ นทางลั ดน้ าที่ไ หลจากถนน
อนรรฆนาค บริเวณกาฬสินธุ์โลงทองไปรวมกันที่วงเวียนโรงมวย 3. ออกแบบการ
รับน้าทํอเดิมด๎านหลังร๎านกาฬสินธุ์โลงทอง เมื่อฝนตกจะไหลล๎นออกสูํแก๎มลิงทันที
เป็นการชํวยเรํงระบายน้าทํวมขังและจะมีทํอเชื่อมผันน้าระหวํางบํอเพื่อให๎น้าไหล
ลงสูํลาห๎วยสีทน 4. วางทํอระบายน้า เพื่อรับน้าจากบริเวณซอยคงเดชสมุนไพร
เป็นการแยกน้าเสี ยจากบ๎านเรือน ไมํให๎ไหลลงแก๎มลิง 5. ขณะนี้สานักการชําง
ก าลั ง ด าเนิ น การออกแบบปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โดยจั ด ท าเป็ น ทางเดิ น - วิ่ ง
จากสํวนกลางตํอไป โครงการลาดับที่ 1 - 4 ใช๎วิธีดาเนินการเองโดยสานักการชําง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประชาชนเขาฝากมาวําเวลาฝนตกน้ายังทํวมเหมือนเดิม เราไปขุดสระเป็นแก๎ มลิง
เพื่อรับน้ายิ่งทาให๎น้าไหลช๎ า ทาให๎พี่น๎องประชาชนในชุมชนเขาเดือดร๎อน เขา
บอกวํานําจะถมดินไปเลยสํวนทํอระบายน้าทางชุมชนเขาอยากให๎ทาสวนสาธารณะ
หรื อ ท าสนามกี ฬ า ผมไปดู แ ล๎ ว สามารถท าสนามฟุ ต บอลได๎ 2 - 3 สนาม
ถ๎าเทศบาลบริหารจัดการและพัฒนาให๎ดีที่ตรงนั้นเหมาะเป็นอยํางยิ่งที่จะให๎พี่น๎อง
ประชาชนได๎รํวมกันทากิจกรรมหรือ แขํงขันกีฬาตํางๆ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจให๎
ประชาชนได๎ไปพักผํอนเหมือนสวนสาธารณะกุดน้ากิน เพราะที่ตรงนั้นกว๎างใหญํ
ผมเสียดายที่เทศบาลไปขุดเป็นบํอโดยเปลําประโยชน์เพราะชํวยปูองกันน้าทํวม
ไมํได๎ ถ๎าทาเป็นเขื่อนผมเห็นใจบ๎านประชาชน 2 - 3 หลัง เรานําจะเอาดินไปถม
ให๎เขา พื้นที่ตรงนั้นต่าเวลาฝนตกทีไรน้าทํวมทุกที เทศบาลนํ าจะชํวยเขาใช๎ดิน
ประมาณ 4 - 5 รถก็ให๎เขาไปเลย ขนาดเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัยเรายังชํวยเขาได๎
อีกประการหนึ่งไมํใชํแคํผมแตํรวมถึงครูอาจารย์ นักวิชาการตํางๆเขาอยากเสนอ
วําทาไมที่ตรงนั้นไมํขยายเป็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวํางคงคา และเปลี่ยนจาก

-6โรงเรี ย นเทศบาลเป็นโรงเรียนกี ฬาแบบจั งหวั ดอื่นที่ เขาทากั น เพราะเราต๎อ ง
ยอมรับความจริงเด็กนักเรียนตามชุมชนตํางๆ เชํน ชุมชนดอนสวรรค์ เขามาเรียน
ที่โรงเรียนเทศบาล 2 หากถามเขาวําอยากเรียนวิชาเลื อกอะไร ร๎อยละ 95 %
เขาจะตอบวํา อยากเรียนกีฬามากกวําเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
ภาษาอังกฤษ ผมเห็นเด็กคนหนึ่งอยูํชุมชนทําสินค๎าเรียนเกํง สอบได๎ที่ 1 ตลอด
แตํเรียนไมํไหวเพราะเขาไมํมีเงิน พํอแมํเขายากจน ถ๎าเราเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
กีฬาแล๎ วเด็กตํางอาเภอ ตํางหมูํบ๎านคงมาเรียนที่นี่เป็นพันคน ประชาชนที่อยูํ
ชุมชนนั้นเขาฝากมาบอกวําฝนตกมาทีไรก็ทํวม ทาแบบนี้ยิ่งระบายน้ายากมากกวํา
เดิม ฝากให๎เข๎าไปแก๎ไขด๎วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นกระทู๎ถามของทํานนพดล แก๎วพูล เชิญครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายนพดล แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใครํขอยื่นกระทู๎
สอบถามทํานประธานสภาผํานไปยังคณะผู๎บริหาร ดังตํอไปนี้ 1. ผมอยากทราบ
วํา ตลาดรํวมใจการเกษตรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพราะเหตุใดและจาเป็น
อยํางไร ถึงต๎องให๎ทางเอกชนเข๎ามาประมูล ทาไมเทศบาลถึงไมํบริหารจัดการเอง
เหมือนตลาดสด ทั้งๆที่ทางเทศบาล ก็บริหารจัดการได๎ดีอยูํแล๎ว และก็ดีกวํา
เอกชนเสียอีก ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
สาหรั บกระทู๎ของทํานนพดล แก๎วพูล เรื่องตลาดรํวมใจการเกษตร เรามีการ
พิจารณาถึงความจาเป็น ความคุ๎มคํา และรายได๎ที่เราจัดเก็บเองกับรายได๎ที่ให๎
เอกชนประมูล เมื่ อเปรียบเทียบดูแล๎ ว เอกชนจะมีประสิ ทธิภ าพในการจัดเก็ บ
มากกวําแตํไมํได๎หมายความรวมถึงการบริหาร ในสํวนรายละเอียดเพิ่มเติมขอให๎
ผอ.สํวนพัฒนารายได๎ชี้แจงครับ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคาภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ทํ า น ดิ ฉั น นางสาวนั น ทนา สุ เ พ็ ง ค าภา ผอ.สํ ว นพั ฒ นารายได๎
ขออนุ ญ าตตอบกระทู๎ ถ ามของทํ า นนพดล แก๎ ว พู ล ตลาดรํ ว มใจการเกษตร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให๎เอกชนเข๎ามาประมูลเพราะเป็นตลาดขายปลีกและขาย
สํง มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง สํวนตลาดเทศบาลลาน 1 , 2 และ 3 มีพํอค๎า
แมํค๎าที่อยูํในเขตเทศบาลมาค๎าขายและขายเป็นเวลา การเก็บคําเชําล็อคตลาดเก็บ
ตามสัญญา เดือนละ 1 ครั้ง 3 สัญญา เดือนละ 450 บาท และต๎องจัดเจ๎าหน๎าที่
เข๎าทางานเป็นกะ กะละ 1 คน หากต๎องบริหารจัดการเอง จะต๎องมีคําบริหาร
จัดการ ดังนี้ 1. จ๎างพนักงานเก็บเงินอยํางน๎อย 3 คน/เดือนๆละ 30,000 บาท
ปีละ 360,000 บาท 2. ซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน คันละ 40,800 บาท 3.
น้ามัน เชื้อเพลิ ง/เดือน 32 ลิตร ลิ ตรละ 30 บาท ปีล ะ 11,520 บาท รวม
คําใช๎จํายปีละ 412,320 บาท กํอนเปิดประมูล รายได๎จัดเก็บเองเฉลี่ยเดือนละ
12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท เมื่อดาเนินการแล๎วขาดทุน 268,320
บาท/ปี ตกเดือนละ 22,360 บาท เมื่อเปิดประมูลให๎เอกชนเก็บเงิน 1. ไมํมี
คําใช๎จําย 2. ปัจจุบันผู๎ ประมูล คือ นางพเยาว์ จาเริญควร สั ญญาเชํา 3 ปี
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ปีละ 511,104 บาท จัดเก็บภาษีโรงเรือนร๎อยละ 12.5 % ของคําเชํารายปี
ปีละ 63,888 บาท จัดเก็บ คํารักษาความสะอาด เดือนละ 9,680 บาท ปีล ะ
116,160 บาท รวมรายรับตํอปี จานวน 691,152 บาท
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานนพดล แก๎วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายนพดล แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาล คือ
หนํวยงานที่ให๎บริการพี่น๎องประชาชนไมํวําจะเป็นด๎านสาธารณูปโภค ด๎านชีวิต
ความเป็ นอยูํ การประกอบอาชีพและการให๎ บริการ ถ๎าเราพูดถึงเรื่องกาไร ขาดทุนคงเป็นไปไมํได๎เพราะไมํใชํห๎างหุ๎นสํวนจากัด จากที่ผมได๎ไปสัมผัสตลาดรํวม
ใจการเกษตรผู๎ ที่ ท าสะอาด คื อ พนั ก งานเทศบาลตอนนี้ ต ลาดสกปรก ผม
ยกตัวอยํางถ๎ามีตลาดเอกชนขึ้นมาแขํงขันเหมือนตลาดไทยผมวําตลาดเกษตรคงไมํ
มีคนไปขาย สมมุติตรงตลาดคลองถมได๎จัดพื้นที่เป็นตลาดเกษตรให๎พี่น๎องไปขาย
สินค๎าผมวําคงไมํมีใครไปขาย การบริหารจัดการตลาดรํวมใจการเกษตรทํานรอง
นายกฯนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ทํานบอกเรื่องความคุ๎มคํา ผมวําตามที่เห็นเขาเก็บ
เงินวันหนึ่งประมาณ 3 ครั้ง แมํค๎าบํนให๎ผมฟังแตํก็ไมํทราบข๎อเท็จจริง หากจะ
บอกวําขายทั้งวัน ตอนกลางวันแมํค๎ามีแตํด๎านใน พื้นที่ด๎านนอกเราอนุญาตให๎เขา
มาขายใชํหรือไมํทั้งๆที่เป็นถนนของเทศบาล การบริหารจัดการเรื่องความสะอาด
ใช๎ไมํได๎ เอาขยะมาทิ้งตรงถนนทางเข๎า วันนั้นผมได๎เรียนทํานประธานสภาไปครั้ง
หนึ่งแล๎ว เรื่องความสะอาดถ๎าเราเอาใจใสํและดูแลรับผิดชอบอยํางมีประสิทธิภาพ
คงไมํมีขยะ ถ๎าผมมีเวลาวํางผมก็จะไปตลาดนี้เพราะเป็นตลาดขายสํง สินค๎าราคา
ถูก บางครั้งคนที่ไปเก็บเงินก็มีมารยาทที่ไมํสุภาพ เขาจึงบอกมาวําเมื่อไหรํจะมี
การประมูลอีกเขาจะมาประมูล ซึ่งการประมูลแตํละครั้งเขาก็ไมํทราบ แม๎ แตํผมก็
ไมํทราบเพราะมีการตํอสัญญา 3 ปี ถ๎าเขาให๎เรา 10 % เราก็ตํอให๎เขาเลยเพราะ
เป็นระเบียบผมเข๎าใจ แตํมีหลายคนที่อยากเข๎ามาประมูลรํวมด๎วย ตลาดสดเรายัง
บริหารจัดการได๎แตํทาไมตลาดเกษตรซึ่งเป็นสถานที่ที่จะให๎พี่น๎องประชาชนได๎นา
พืชผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาประกอบอาชีพในชุมชนมารํวมจาหนําย
ทาไมเราไมํปรับปรุงไมํมีการบริหารจัดการ หากเทศบาลเอามาทาเองงบประมาณ
เรามี ให๎ ทุ ก ปี ทาไมเราจะทาไมํ ไ ด๎ นี่ คื อความเข๎ า ใจของผมวํ า เทศบาลเราเป็ น
หนํวยงานที่ให๎บริการอยูํแล๎ว ถ๎าเราจะคิดวําให๎เอกชนทาเรานั่งดูรอเก็บเงินอยําง
เดียวก็ไมํต๎องจ๎างพนักงานเข๎ามาเพิ่ม แตํงานเราเป็นงานบริการเราจะไปคิดถึง
ผลประโยชน์เหมือนห๎างหุ๎นสํวนจากัด คงเป็นไปได๎ยาก ขอเรียนทํานประธานวํา
อยากให๎ชํวยกัน ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผมไปทุกที่ ตลาดสดเทศบาลหรือ
ตลาดเกษตรผมก็ไป วันนั้นไปเจอขยะเต็มไปหมดรํองระบายน้า ทํอระบายน้าก็สํง
กลิ่ น เนํ า เหม็ น เข๎ า ใจครั บ วํ า เป็ น ตลาดเกษตรแตํ เ ราควรบริ ห ารจั ด การให๎ ไ ด๎
คุณภาพและประสิทธิภาพมากกวํานี้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นกระทู๎ถามของทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผมขอ
อนุญาตสอบถามทํานประธานสภาวําในวัน นี้มีการถํายทอดเสียงตามสายหรือไมํ
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ในสภาที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน ผมเคยกาชับในการประชุม แล๎ว วําให๎กอง
วิชาการถํายทอดเสียงตามสายและให๎ไปตรวจสอบจุดที่ชารุด พร๎อมทั้งเข๎าไปแก๎ไข
ด๎วย สํ วนเรื่องกระทู๎ใครํขอเรียนถามทํานประธานสภาผํานไปยังคณะผู๎บริหาร
ดังตํอไปนี้ 1.ชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน อยาก
ทราบวํา 1.1 มีการเลือกประธาน - คณะกรรมการชุมชนอยํางไร ตามระเบียบของ
เทศบาลฯ สมบูรณ์หรือไมํ 1.2 ทั้ง 2 ชุมชน สามารถรํวมกันทาโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณได๎หรือไมํ 1.3 ในการทาประชามติ มีประชาชนมารํวมจานวน
เทําไหรํ ถูกต๎องหรือไมํ 1.4 ในการนาเงินงบประมาณจากโครงการไทยนิยม
ยั่งยื นมาปรับปรุงซํอมแซมบริเวณอนุส าวรีย์เจ๎าโสมพะมิตร ได๎ขออนุญาตจาก
เทศบาลหรือไมํ 2. ตามหนังสือที่สํงมาด๎วย จานวน 27 ฉบับ 2.1 ทราบวํา
นางเพียงจันทร์ เศรษฐกาเนิด ได๎สํงคาร๎องเรื่องความเดือดร๎อนตํอเทศบาลถึง 4
ครั้ง ในการกํอสร๎างอาคารด๎านหลังบ๎านของนางเพียงจันทร์และอาคารอื่นที่อยูํ
บริเวณด๎านหลังดังกลําวอีกหลายๆคูหาซึ่งเดือดร๎ อนเชํนกัน ประกอบกับได๎มีการ
ขออนุญาตถูกต๎องหรือไมํ ระวางเขต ความหํางของอาคารถูกต๎องหรือไมํ 2.2
การกํอสร๎างชิดเขตเกินไปทาให๎น้ารั่วระหวํางอาคารหลายๆคูหานั้นๆได๎รับความ
เดือดร๎อนมาก มีวิธีแก๎ไขให๎อยํางไรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
สาหรับกระทู๎ถามของทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ แบํงเป็น 2 ข๎อ ดังนี้ 1. สอบถาม
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น ผมขออนุ ญ าตทํ า นประธานสภาให๎
ผอ.กองสวัสดิการฯเป็นผู๎ตอบคาถาม 2. สอบถามเรื่องคาร๎องของคุณเพียงจันทร์
เศรษฐกาเนิด ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ขออนุญาตให๎ผอ.สานักการ
ชํางเป็นผู๎ตอบคาถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.วรวิทย์ ภูอวดครับ
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากที่ทํานสมาชิกได๎ตั้ง
กระทู๎ถาม ข๎อ 1. ชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
อยากทราบวํ า 1.1 มี ก ารเลื อ กประธาน - คณะกรรมการชุ ม ชนอยํ า งไร ตาม
ระเบี ย บของเทศบาลฯ สมบู ร ณ์ ห รื อ ไมํ ขอตอบวํ า เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ได๎จัดตั้งชุมชนออกเป็น 38 ชุมชน และได๎มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตาม
ระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วําด๎วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
โดยได๎ดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดไว๎ ในสํ วนของชุมชนที่ยังไมํมีประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได๎อาศัยอานาจข๎อ 5 แหํงระเบียบฯ ซึ่งกาหนดให๎
นายกเทศมนตรี รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อานาจตี ค วามวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบหรือยกเว๎น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 1.2 ทั้ง 2 ชุมชน สามารถรํว มกันทาโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณได๎หรือไมํ ขอตอบวํา สามารถทาได๎เพราะเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ถูกกาหนดไว๎ในคูมํ ือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
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จานวนเทําไหรํ ถูกต๎องหรือไมํ ขอตอบวําชุมชนตลาดมีจานวน 15 คน ชุมชนวัด
กลาง มีจานวน 15 คน โดยมีการประกาศเชิญชวนประชาชนเข๎ารํวมประชุมครั้ง
ที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมพํอค๎าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏวํามี
ผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํถึงร๎อยละ 50 ของครัวเรือนที่มีผู๎อาศัยจริง จึงมีการเชิญชวน
ครั้ งที่ 2 ก าหนดประชุ ม ในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมพํอ ค๎ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ และได๎มีการประชุ มคัดเลือกโครงการในวันดังกลําวถูกต๎องตาม
คูํมือ คณะกรรมการเรียกประชุมประชาคมหมูํบ๎านโดยจะต๎องมีผู๎เข๎ารํวมประชุม
ประกอบด๎วย ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูํจริง ซึ่งมีอายุไมํต่ากวํา 18 ปี ครัวเรือน
ละ 1 คน จ านวนไมํ น๎อ ยกวํา ร๎อ ยละ 50 ของครัว เรื อนที่มี ผู๎ อ าศั ยอยูํ จ ริง เพื่ อ
คัดเลือกโครงการ กรณีดังกลําวการประชุมครั้งแรกมีผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํถึงร๎อยละ
50 ให๎คณะกรรมการเรียกประชุมครั้งที่ 2 ใหมํอีกภายใน 7 วัน นับจากประชุม
ครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 หากมีตัวแทนครัวเรือนเข๎ารํวมประชุมไมํถึง
ร๎อยละ 50 ก็ถือวําเป็นการประชุมประชาคมและให๎ดาเนินการประชุมตํอไปได๎
1.4 ในการนาเงินงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาปรับปรุงซํอมแซม
บริเวณอนุสาวรีย์เจ๎าโสมพะมิ ตร ได๎ขออนุญาตจากเทศบาลหรือไมํ ขอตอบวํา
ชุมชนตลาดและชุมชนวัดกลางได๎ทาหนังสือขออนุญาตกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซม
ในพื้นที่ดงั กลําวและได๎รับอนุญาตให๎ดาเนินการจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์แล๎ว
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเชิญผอ.สานักการชํางครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการชําง กระทู๎ถามข๎อ 2.
ตามหนั ง สื อ ที่ สํ ง มาด๎ ว ย จ านวน 27 ฉบั บ 2.1 ทราบวํ า นางเพี ย งจั น ทร์
เศรษฐกาเนิด ได๎สํงคาร๎องเรื่องความเดือดร๎อนตํอเทศบาลถึง 4 ครั้ง ในการ
กํอสร๎างอาคารด๎านหลังบ๎านของนางเพียงจันทร์และอาคารอื่นที่อยูํบริ เวณด๎านหลัง
ดังกลําวอีกหลายๆคูหาซึ่งเดือดร๎อนเชํนกัน ประกอบกับได๎มีการขออนุญาตถูกต๎อง
หรือไมํ ระวางเขต ความหํางของอาคารถูกต๎องหรือไมํ ขอตอบวํา นางเพียงจันทร์
เศรษฐกาเนิด ได๎ยื่นคาร๎องวําได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างอาคารของ
นางสาวผานิต ไชยศิวามงคล จากการตรวจสอบข๎อเท็จจริงพบวําด๎านหลังของ
อาคารที่กาลั งกํอสร๎ างผนั งอาคารหํ างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 0.50 เมตร
ติดตั้งรางรับน้าจากอาคารมายังพื้นเพื่อระบายออกหน๎าอาคาร สร๎างรั้วเพื่อปูองกัน
น้าจากฝั่งที่กํอสร๎างไมํให๎เข๎าบ๎านของผู๎ร๎องซึ่งผนังชิดเขตที่ดิน อีกทั้งเป็นฤดูฝนการ
กํอสร๎ างยั งไมํแล๎ว เสร็จทาให๎ ระบบระบายน้ายังไมํทางาน กรณีผู๎ร๎องได๎แจ๎งให๎
เทศบาลไปตรวจสอบนั้นเจ๎าหน๎าที่ได๎ไปตรวจสอบทุกครั้ง ซึ่งได๎แจ๎งให๎ดาเนินการ
แก๎ไขทุกครั้ง และได๎มีการจัดประชุมไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทอาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 30
มีนาคม 2561 แตํคูํกรณียังตกลงกันไมํได๎ ฝุายที่กํอสร๎างจึงดาเนินการติดตั้งราง
รับน้าจากหลังคาและรั้วปูองกันน้าในที่ดินของตนไว๎ กรณีการขออนุญาตถูกต๎อง
หรือไมํ ขอเรียนวํานางสาวผานิต ไชยศิวามงคล ได๎รับใบอนุญาตกํอสร๎างเลขที่
172/2560 ออกให๎ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็ นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น จานวน 1 หลัง เพื่อใช๎เป็นที่พักอาศัยรวม โดยด๎านหลังหํางจากแนว
เขตที่ดิน 0.50 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนที่ได๎รับอนุญาต 2.2 การกํอสร๎างชิด
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มีวิธีแก๎ไขให๎อยํางไร ขอตอบวํา การกํอสร๎างชิดเขตเกิดจากความยินยอมและรับ
สภาพของผู๎ขออนุญาตทั้ง 2 ฝุาย จึงเป็นหน๎าที่ของเจ๎าของอาคารที่จะต๎องรํวมมือ
ในการแก๎ปัญหา ทั้งนี้ในการดาเนินการนั้นต๎องเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลพร๎อมที่จะให๎คาแนะนาและแนวทางปฏิ บัติแกํเจ๎าของ
อาคารทั้ง 2 ฝุายครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัต น์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กํอนที่ผมจะ
อภิป รายผมขอสํ งโครงการชํว ยเหลือประชาชนของเทศบาลให๎ ทํานประธานได๎
พิจ ารณาเรื่องการชํว ยเหลื อความเดือดร๎อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ทางกองสวัสดิการได๎ชี้แจงวําทั้ง 38 ชุมชน ได๎มีการเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนอยํางถูกต๎อง ผมสอบถามแล๎วเราเลือกคณะกรรมการชุมชนแคํ 36 ชุมชน
เทํ า นั้ น สั ง เกตได๎ วํา การประชุ ม ชุ มชนแตํ ล ะครั้ ง จะมี ผู๎ เข๎ า รํ ว มแคํ 36 ชุ ม ชน
สํวนอีก 2 ชุมชนเราตั้งไว๎แตํไมํมีคณะกรรมการและกรรมการ ถามวําถูกต๎องไหม
เขาบอกวําถูกต๎องแตํผมวําไมํถูกต๎อง และเห็นโครงการทั้ง 2 ชุมชนนั้นใช๎สมาคม
พํอค๎ามาแอบแฝง โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการละ 200,000 บาท อยากให๎
ทํานประธานได๎ดูด๎วยวํา ชุมชน 38 ชุมชนนั้นไมํถูกต๎อง หากมีการร๎องเรียนเรา
จะเป็นคนที่ทุจริตเงินหลวง ในการประชุมทั้ง 2 ชุมชน มีผู๎เข๎ารํวมประชุมชุมชน
ละ 15 คนเทํานั้น ผมวําไมํถูกต๎องจะต๎องเข๎ารํวมประชุม 50 % ขึ้นไป ผมขอ
เรียนทํานประธานสภาด๎วยวําการกระสิ่งใดหรือลงประชามติตํางๆควรคานึงถึงหลัก
ความจริง ไมํใชํวําเขามีเงินมาให๎กลัวไมํได๎เงินหรืออยํางไรถึงจัดโครงการนี้เข๎ามา
โครงการนี้ผมวํา 38 ชุมชนไมํถูกต๎อง ดูกันตํอไปในอนาคต ผมคิดวําครั้งแรก 15
คนมาลงประชามติ ครั้งที่ 2 ก็ 15 คน สมบูรณ์หรือไมํ อยํางชุมชนอื่นๆ 50 % มี
60 คน ก็ประชุมไมํได๎ เชํน ชุมชนของทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ มา 60 คน
ไมํได๎ต๎องมา 100 คน แล๎ว ชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดสดทาไมมี แคํ 15 คน
แล๎วผํานงบประมาณ ผมวําไมํถูกต๎อง และอีกประการหนึ่งของคุณเพียงใจ ขอให๎
ทํานประธานดูประกอบ โครงสร๎างศูนย์ชํวยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ที่มีน ายกฯเป็นประธาน ทํานปลั ดเทศบาล ฝุ ายอานวยการ ฝุ ายรับเรื่อง ฝุ าย
ติดตามประสานงาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ ขอให๎ทํานถามในกระทู๎
อยําก๎าวลํวงไปถึงศูนย์ชํวยเหลือประชาชนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล หลังจากทํานประชุมเสร็จขอให๎ทํานไปตรวจสอบดูวํา 1.ได๎รับ
ใบอนุญาตถูกต๎องเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น แตํถามวําโครงสร๎างถูกต๎องหรือไมํ
เป็นเสาเหล็กทั้งหมด ผมวําไมํถูกต๎อง ทํานอนุญาตให๎กํอสร๎างได๎อยํางไรตั้งแตํ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 2. การกํอสร๎างชิดเขต กํออิฐ ฉาบปูนติดผนังคนอื่นซึ่ง
ไมํถูกต๎อง เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 ที่ผํานมาเขาก็โทรมาหาผมวําน้า
รั่ ว และให๎ ผ มไปดู วันนั้นผมติดประชุม อยูํ ที่ห อประชุมธรรมาภิบาลก็ไมํได๎ไปดู
ความเดือดร๎อนของประชาชนเขาอยากให๎ชํวยแก๎ไขปัญหา ชํางของเราเมื่อรับเรื่อง
ร๎องทุกข์แล๎วทาไมไมํดาเนินการให๎เขา มีหนํวยเคลื่อนที่เร็วทาขึ้นมาทาไม หนํวย
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เขาสร๎างบ๎านจนจะเสร็จแล๎วยังทางานไมํได๎ เขาไปหาผมหลายครั้งเมื่อเช๎าเขาก็ไป
หาผมและถามวําจะทาอยํางไร ผมจึงบอกวําวันนี้ผมจะพูดในที่ประชุมสภาและให๎
ชํางเข๎าไปดูวําจะแก๎ไขอยํางไร ทํานผอ.สานักการชํางเข๎าไปดูพื้ นที่เลยครับวํามีที่
ไหนกํออิฐฉาบปูนติดผนัง ขอให๎ฝุายตรวจสอบเข๎าไปตรวจสอบและดูด๎วยวําจะ
ดาเนินการแก๎ไขปัญหาให๎เขาได๎อยํางไร เรื่องนี้เป็นความเดือดร๎อนของประชาชน
เขายื่นคาร๎องทํานนายกฯก็ไมํสนใจ ทํานรองนายกฯก็ไมํสนใจ เทศบาลตั้งศูนย์รับ
เรื่ อ งร๎ อ งทุ ก ข์ ไ ด๎ อ ยํ า งไร ศู น ย์ ข๎ อ มู ล ขํ า วสารปิ ด ไปเลยครั บ ไมํ ต๎ อ งรั บ ความ
เดือดร๎อนของประชาชน ทาไมํได๎ก็ไมํต๎องทาให๎เขา เทศบาลเมืองนําอยูํได๎รางวั ล
พระปกเกล๎ า ไมํ รู๎กี่ รางวั ล แล๎ ว ท าให๎ เ ขาไมํ ได๎ ห รื อครับ ผมก็ เดื อดร๎อ นแทนเขา
เหมือนกันไมํรู๎ผมจะตอบเขาวําอยํางไร มีคนอื่นที่เทศบาลดาเนินการให๎เขาแล๎ว
ร๎านประสิทธิพาณิชย์เทศบาลฟูองร๎องเขาแพ๎ไปแล๎ว เรื่องนี้ก็ควรให๎ฝุายนิติกรของ
เราดาเนินการตามกฎหมายเลยวําใครผิด ใครถูก ให๎รื้อถอนออกไปเพื่อไมํให๎เป็น
ตัวอยํางกับคนอื่นในอนาคต และเรื่องการขออนุญาตกับเทศบาลในการปรับปรุง
อนุ ส าวรี ย์ พ ระยาชั ย สุ น ทร ผมขอเรี ยนวํ า สภาเราแม๎ แ ตํ ก ารทุบ ฟุ ต บาทของ
เทศบาลก็มีการตั้งในเทศบัญญัติและมีการขออนุญาตสภาด๎วย เรื่องการปรับปรุง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นที่ศักดิ์ สิทธิ์อยากให๎ทํานประธานสภาได๎ ดูระเบียบ
ด๎วยต๎องมีการขออนุญาตสภาในการปรับปรุงแก๎ไข การทุบสิ่งของ การทาลายสิ่ง
ตํางๆนั้นจะต๎องขออนุมัติสภาหรือไมํ ผมดูกฏหมายฉบับหนึ่งไมํแนํใจวําการทุบ
ฟุตบาทที่เป็นทางเชื่อมต๎องขออนุมัติสภาเทศบาลหรือไมํ ฝากทํานประธานสภาให๎
พิจารณาเรื่องนี้ หากผิดกฏหมายก็ต๎องทาเรื่องให๎สภาอนุมัติในการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สาหรับคุณเพียงใจ เศรษฐกาเนิด ในระเบียบวาระนี้ทํานบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ได๎สอบถามกระทู๎และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบได๎ตอบข๎อซักถามแล๎ว หาก
คุณเพียงใจยังมีข๎อสงสัยผมจะให๎สอบถามในวาระอื่นๆครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
(4.1) เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท๎องถิ่น
ตั้ ง ขึ้ น พิ จ ารณาแล๎ ว เสร็ จ (4.1) เรื่ อ งรํ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจํ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ที่ทาหน๎าที่ตรวจรํางเทศบัญญัติฯ
รายงาน ขอเรียนเชิญทํานกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่
สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได๎ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให๎ รั บ หลั ก การรํ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจํ ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุม สภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให๎ เสนอคาแปรญัตติ 20 วัน ตั้งแตํวันที่ 22
สิงหาคม 2561 – 10 กันยายน 2561 ตั้งแตํเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต๎นไป
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เทศบัญญัติฯ ซึ่งประกอบด๎วย 1. นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ กรรมการ 3. นายนพดล แก๎วพูล กรรมการ 4.
นายตํอชาติ ฆารไสว กรรมการ 5. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ กรรมการ 6.
นายสุร ศักดิ์ เรืองศรีมั่น กรรมการ 7. นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ กรรมการและ
เลขานุการ และคณะกรรมการฯ ได๎ประชุมพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ สํวนที่ 1 คาแถลงงบประมาณ
รายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมํมีการแก๎ไข สํวนที่ 2 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอแก๎ไข โดยอาศัย
อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น
พ.ศ.2547 หมวด 3 ข๎อ 49 และหมวด 4 ข๎อ 59 ขอแปรตัดงบประมาณสานัก
การชําง สานักปลัดเทศบาล กองวิชาการ กองสวัสดิการสังคม และสานักการ
สาธารณสุข ดังนี้ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ
ชุมชนดงปอ เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํง ใหมํ
ชุมชนดงปอโดยกํอสร๎างทํอระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร๎อมบํอพัก และ
รางยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตั้งไว๎ 1,731,000
บาท เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 131 ลาดับที่ 11 (ตัดทั้ง
โครงการ) นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎รับรอง
นายนพดล แก๎ว พูล ผู๎ รับรอง ผู๎ เสนอคาแปรญัตติฯ ขอสงวนคาแปรญัตติ 2.
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุา
ทุํงศรีเมือง โดยกํอสร๎างระบบระบายน้า ทํอ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร๎อมบํอ
พัก ค.ส.ล. และราง ค.ส.ล. ความยาว 1,254.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด ตั้งไว๎ 4,860,000 บาท เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน๎ า 141 ล าดั บ ที่ 39 (ตั ด ทั้ ง โครงการ) นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎รับรอง นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง ผู๎เสนอคาแปร
ญัตติฯ ขอสงวนคาแปรญัตติ 3. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยหลังสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหลังสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกํอสร๎างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รู ป ตั ว ยู กว๎ า ง 0.30 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย ไมํ น๎ อ ยกวํ า 0.40 เมตร ยาว
268.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด เป็ น ไปตามหนั ง สื อ ที่ มท
0808.2/ ว 3028 ลงวั นที่ 6 มิถุ นายน 2561 เป็ นไปตามแผนพัฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 129 ลาดับที่ 4 (ปรากฏในหน๎า 231 ข๎อ 2) ตั้งไว๎
629,000 บาท (ตัดทั้งโครงการ) นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล
แก๎ว พูล ผู๎ รั บรอง นายสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎ รับรอง ผู๎ เสนอคาแปรญัตติ ฯ
ขอสงวนคาแปรญัตติ 4. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อ
จํ า ยเป็ น คํ า ใช๎ จํ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เชํ น คํ า เบี้ ย เลี้ ย ง คํ า เชํ า ที่ พั ก
คําพาหนะ คําลงทะเบียนตามคาสั่งของทางราชการและมีสิทธิเบิกคําใช๎จํายตาม
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(ปรากฏในหน๎า 107 ข๎อ 3.1) ตั้งไว๎ 800,000 บาท ตัดลด 200,000
บาท คงเหลือ 600,000 บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล
แก๎วพูล ผู๎รับรอง นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง ผู๎เสนอคาแปรญัตติฯ ขอ
สงวนคาแปรญัตติ 5. โครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําว
ชุมชน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายขําวและผู๎
ประกาศขําวชุมชนในการเผยแพรํขําวสารทางหอกระจายขําวชุมชน และคําใช๎จําย
อื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการ เป็น ไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 9
ล าดั บ ที่ 7 (ปรากฏในหน๎ า 117 ข๎ อ 2.5) ตั้ ง ไว๎ 157,000 บาท ตั ด ลด
37,000 บาท คงเหลื อ 120,000 บาท นายบุญเส็ ง วิโ รจน์ รัตน์ ผู๎ เ สนอ
นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง ผู๎เสนอคา
แปรญัตติฯ ขอสงวนคาแปรญัตติ 6. โครงการจุติสุขาวดี เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการ และคําใช๎ จํายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 179 ลาดับที่ 31 (ปรากฏใน
หน๎ า 217 ข๎ อ 1.23) ตั้ ง ไว๎ 100,000 บาท (ตั ด ทั้ ง โครงการ) นายบุ ญ เส็ ง
วิโ รจน์ รั ตน์ ผู๎ เ สนอ นายนพดล แก๎ ว พูล ผู๎ รับ รอง นายสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ
ผู๎ รั บ รอง ผู๎ เ สนอค าแปรญั ต ติ ฯ ขอสงวนค าแปรญั ต ติ 7. โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการการจัดการต๎นไม๎ ใหญํในเขตเมือง เพื่อจํา ยเป็นคําอบรม คําอาหาร
กลางวัน อาหารวําง คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม คําอุปกรณ์สาธิตในการ
ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการกาหนด เป็น ไปตาม
หนั ง สื อ ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2561 เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า117 ลาดับที่ 14 (ปรากฏในหน๎า
204 ข๎อ 2.16) ตั้ง ไว๎ 125,000 บาท ตัดลด 110,000 บาท คงเหลื อ
15,000 บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รั บรอง ผู๎เสนอคาแปรญัตติฯ ขอสงวนคาแปรญัตติ
โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 3 ข๎อ 49 หมวด 4 ข๎อ 59 และข๎อ 60 ขอเพิ่มเติม
โครงการในรํ างเทศบั ญญั ติฯ งบประมาณรายจํา ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสานักการชํางและสานักการศึกษา ดังนี้ 8. เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ
ขนาด 300 วัตต์ จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000
บาท ( โรงเรียนเทศบาล 3 ) นายนพดล แก๎วพูล ผู๎เสนอ นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
ผู๎ รั บ รอง นายสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ ผู๎ รั บ รอง นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 9. โครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรและทํอระบายน้าพร๎อมทางเท๎าคันหินรางตื้น ค.ส.ล.
บริ เวณถนนทุํงศรีเมืองจากแยกถนนอภัยถึงร๎านจิว ลี่ เพื่อปรับปรุงซํอมแซมผิ ว
จราจรและทํอระบายน้าพร๎อมทางเท๎าคันหินรางตื้น ค.ส.ล. ความยาว 165 เมตร
งบประมาณ 1,200,000 บาท โดยยกมาจากแผนพั ฒ นาสี่ ปี เ ทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ (ปี 2562) นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
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เมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ ในข๎อตํอไปขออนุญาตทําน
ประธานสภาให๎เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติทาหน๎าที่รายงานตํอครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตให๎ชํวยรายงานได๎ครับ เชิญทํานอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล ข๎อ 10. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
คํ า ที่ ดิ น และสิ่ ง กํ อ สร๎ า ง ข๎ อ 4. โครงการกํ อ สร๎ า งปู า ยชื่ อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
(ปรากฏในหน๎า 167) จากเดิมตั้งไว๎ 30,000 บาท ขอแก๎ไขเพิ่มเติมงบประมาณ
เป็น 90,000 บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 11. แผนงานศึกษาไมํกาหนดระดับ
หมวดคําใช๎สอย ข๎อ 1.17 โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สานึกรักบ๎านเกิด
(ปรากฏในหน๎า 179) จากเดิมตั้งไว๎ 10,000 บาท ขอแก๎ไขเพิ่มเติมงบประมาณ
เป็น 50,000 บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 12. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หมวดคําใช๎สอย ข๎อ 1.3 โครงการแขํงขันกีฬากลุํมโรงเรียนเทศบาล
เมื องกาฬสิ นธุ์ (ปรากฏในหน๎ า 220) จากเดิ มตั้ งไว๎ 80,000 บาท ขอแก๎ ไ ข
เพิ่ ม เติ มงบประมาณเป็ น 120,000 บาท นายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ ผู๎ เ สนอ
นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 13.
แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน สานักการชําง หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
โครงการกํอสร๎างระบบรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 6 ชุมชน
ทุํงศรีเมืองกลาง เพื่อให๎การระบายน้าสะดวกรวดเร็ว ไมํมีน้าขัง ตั้งไว๎ 1,092,000
บาท ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 135 รายการที่ 21) นายธนั ท
จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว
ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการ
ขอเพิ่มงบประมาณ 14. แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน สานักการชําง หมวด
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยยลถวิล ชุมชนหัวโนนโก
เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ตั้งไว๎ 467,500 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2562 หน๎ า 143 รายการที่ 47 ) นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับ รองในการขอเพิ่มงบประมาณ 15.
แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน สานักการชําง หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จากสะพานทุํงสระถึงทางเข๎าหมูํบ๎านศรีเมืองใหมํ
ชุมชนทุํงสระ เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไปมาได๎รับความสะดวก ตั้งไว๎ 141,000
บาท ตามแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 147 รายการที่ 57) นายธนั ท
จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว
ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการ
ขอเพิ่ มงบประมาณ 16. แผนงานกํอ สร๎ างโครงสร๎ า งพื้ นฐาน ส านัก การชํ า ง
หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนผังเมือง
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และความปลอดภั ย ในทรัพ ย์ สิ น ของประชาชน ตั้ง ไว๎ 242,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 150 รายการที่ 65) นายธนัท จิตรลดานนท์
ผู๎ เ สนอ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รั บ รอง นายตํ อ ชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่ม
งบประมาณ 17. แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน สานักการชําง หมวดคําที่
ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการกํอสร๎างสะพาน ค.ส.ล. ข๎ามลาน้าปาวชํวงศาลปูุแฮํ
ชุมชนวัดเหนือ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นสะดวกในการ
สัญจรไปมา ตั้งไว๎ 2,100,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า
153 รายการที่ 74) นายธนัท จิ ตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไมํ รั บ รองในการขอเพิ่ ม งบประมาณ 18. แผนงานกํ อ สร๎ า ง
โครงสร๎างพื้นฐาน สานักการชําง หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข๎างบ๎านประธานชุมชนคุ๎มห๎วย เพื่อให๎การ
ระบายน้าสะดวกรวดเร็วไมํมีน้าทํวมขัง ตั้งไว๎ 185,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2562 หน๎า 158 รายการที่ 87) นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์
เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รับ รอง นายตํ อชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บรอง นายจารุ วัฒ น์ บุญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ข๎อ 19. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา
สานักการศึกษา หมวดคําครุ ภัณฑ์ประเภทดนตรี ประกอบด๎วย กลองใหญํ Bass
Drum จานวน 4 ตัว 4 ขนาด ตั้งไว๎ 26,600 บาท กลองแต๏ก Snare Drum
ขนาด 12 นิ้ว จานวน 4 ตัว ตั้งไว๎ 9,600 บาท กลองควอดทอม (กลองโซโลํ
4 ใบ) Marching Tom จานวน 1 ตัว ตั้งไว๎ 7,500 บาท ฉาบเดินแถว
จานวน 1 ชุด 4 ขนาด ตั้งไว๎ 19,000 บาท มาร์ชชิ่งเบลไลลํา จานวน 2
เครื่อง ตั้งไว๎ 10,000 บาท เมโลเดี้ยน 3 แบบ แบบเสียงสูง Sobrano จานวน
5 เครื่อง ตั้งไว๎ 15,000 บาท แบบเสียงกลาง Alto จานวน 10 เครื่อง ตั้งไว๎
15,000 บาท แบบเสียงกลาง Tener จานวน 5 เครื่อง ตั้งไว๎ 9,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2562 หน๎า 256 รายการที่ 96) สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง
นายตํอ ชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บรอง นายจารุ วัฒ น์ บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเ มือ ง
กาฬสินธุ์ ไมํรับ รองในการขอเพิ่มงบประมาณ 20. แผนงานระดับมัธยมศึกษา
สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด
ตั้งไว๎ 91,200 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 257 รายการที่
97) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์
เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รั บรอง นายตํ อชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บรอง นายจารุวั ฒ น์ บุญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 21. แผนงาน
ระดับมัธยมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่อง
เชื่อมไฟฟูา 1 เครื่อง ตั้ง ไว๎ 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562
หน๎า 259 รายการที่ 103) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 นายธนัท จิตรลดานนท์
ผู๎ เ สนอ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รั บ รอง นายตํ อ ชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง
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งบประมาณ 22. แผนงานระดับมัธยมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
สานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จานวน 2 เครื่อง ๆละ
32,400 บาท ตั้งไว๎ 64,800 บาท ตามแผนพัฒ นาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า
259 รายการที่ 105 ) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 นายธนัท จิตรลดานนท์
ผู๎ เ สนอ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รั บ รอง นายตํ อ ชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่ม
งบประมาณ 23. แผนงานระดับมัธยมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 4 เครื่อง ๆละ 2,600 บาท ตั้งไว๎
10,400 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 259 รายการที่ 106)
ส าหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 2 นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ นายสุ ร ศั ก ดิ์
เรื อ งศรี มั่ น ผู๎ รั บ รอง นายตํ อ ชาติ ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 24. แผนงาน
ระดับมัธยมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ จัดซื้อ
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANDLLUMENS ตั้งไว๎
45,400 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 260 รายการที่ 109 )
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไมํ รั บ รองในการขอเพิ่ ม งบประมาณ 25. แผนงานระดั บ
มัธ ยมศึ ก ษา ส าหรับ ส านั ก การศึก ษา หมวดคํา ครุภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพรํ
จัดซื้อกริ่งสัญญาณเตือน จานวน 1 ชุด ตั้งไว๎ 12,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 261 รายการที่ 111) ส าหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 2
นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ
ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์
ไมํ รั บ รองในการขอเพิ่ ม งบประมาณ 26. แผนงานระดั บ กํ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
ชนิ ดบานเลื่ อน 6 ตู๎ ตั้งไว๎ 21,600 บาท โต๏ะทางานเหล็ กพร๎อมเก๎าอี้ 6 ชุด
ตั้งไว๎ 40,000 บาท พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว ตั้งไว๎ 15,000 บาท โต๏ะม๎าหิน
อํอน 2 ชุด ตั้งไว๎ 10,400 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 263
รายการที่ 118 ) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 27.
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ โทรทัศน์ LED 40 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง ตั้งไว๎ 94,800
บาท ตามแผนพัฒ นาสี่ ปี พ.ศ. 2562 หน๎า 274 รายการที่ 137 ) ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 28. แผนงานระดับกํอนวัย
เรี ย นและประถมศึ กษา ส านั กการศึก ษา หมวดคํา ครุ ภัณ ฑ์ส านั กงาน จั ดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว๎ 32,400
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โรงเรียนเทศบาล 5 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 29. แผนงานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อถังน้า
สแตนเลส ขนาด 2,000 ลิ ต ร จ านวน 2 ถั ง ตั้ ง ไว๎ 30,000 บาท ตาม
แผนพัฒ นาสี่ ปี ( พ.ศ. 2562 หน๎ า 275 รายการที่ 138) ส าหรั บโรงเรีย น
เทศบาล 5 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง
นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ไมํรับ รองในการขอเพิ่มงบประมาณ 30. แผนงานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 3 ตัว ตั้งไว๎ 7,500 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า
276 รายการที่ 142 ) ส าหรั บ ศพด.1 นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุ ญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ น ธุ์ ไมํ รับรองในการขอเพิ่ม งบประมาณ
31. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคํา
ครุ ภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอี้พนั กบุนวม จานวน 20 ตัว ตั้งไว๎ 12,000
บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 276 รายการที่ 142 ) สาหรับ
ศพด.1 นายธนัท จิ ตรลดานนท์ ผู๎ เ สนอ นายสุ รศัก ดิ์ เรื องศรีมั่ น ผู๎ รับ รอง
นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 32. แผนงานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา ส านักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอี้
พลาสติก จานวน 50 ตัว ตั้งไว๎ 5,250 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2562
หน๎า 276 รายการที่ 142 ) สาหรับ ศพด.1 นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 33.
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
สานักงาน จัดซื้อโต๏ะครูพร๎อมเก๎าอี้ จานวน 2 ชุด ตั้งไว๎ 14,500 บาท ตาม
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 276 รายการที่ 142 ) ส าหรั บ ศพด.1
นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ
ฆารไสว ผู๎ รั บ รอง นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์
ไมํ รั บ รองในการขอเพิ่ ม งบประมาณ 34. แผนงานระดั บ กํ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อกริ่งสัญญาณ
จานวน 1 ชุด ตั้งไว๎ 12,000 บาท ตามแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า
276 รายการที่ 142) ส าหรั บ ศพด.1 นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 35.
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
ส านั ก งาน จั ด ซื้ อ พั ด ลมอุ ต สาหกรรม 4 ตั ว ตั้ ง ไว๎ 10,000 บาท ตาม
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 279 รายการที่ 149) ส าหรั บ ศพด.2
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ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรอง
ในการขอเพิ่ม งบประมาณ 36. แผนงานระดับกํ อนวั ยเรี ยนและประถมศึกษา
สานั กการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้เด็กรับประทาน
อาหาร จานวน 4 ชุด ตั้งไว๎ 15,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562
หน๎ า 279 รายการที่ 149 ) ส าหรั บ ศพด.2 นายธนั ท จิ ตรลดานนท์ ผู๎ เ สนอ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 37.
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา สานักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์
สานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว๎
32,400 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. 2562 หน๎ า 279 รายการที่ 149)
ส าหรั บ ศพด.2 นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ ผู๎ เ สนอ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ 38. แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ ส านักการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํ ง จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก 6 ล๎อ เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม๎า จานวน 1 คัน ตั้งไว๎ 1,400,000
บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 250 รายการที่ 78) สาหรับสานัก
การศึกษา นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุ รศักดิ์ เรื องศรีมั่น ผู๎ รับรอง
นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสิ น ธุ์ ไมํรับรองในการขอเพิ่มงบประมาณ สํ วนที่ 3 งบประมาณรายจําย
เฉพาะการสถานธนานุบาล ไมํมีการแก๎ไข คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ในคาเสนอแปรญัตติ ของผู๎แปรญัตติทุกคน ทุกข๎อและคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ขอสงวนคาแปรญัตติที่เสนอทุกข๎อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดาเนินการตํอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติฯที่ได๎
รายงานการแปรญัตติให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ ในการแปรญัตติครั้งนี้ผมขอแยกเป็น
2 สํวน คือ 1. การแปรญัตติตัดลดงบประมาณ ลดรายจํายและลดจานวนเงินจําย
2. การแปรญัตติเพิ่มรายจํายหรือกาหนดรายการขึ้นใหมํ ในสํวนที่ 1 ข๎อ 1 - ข๎อ
7 เรื่ อง การแปรญัต ติรํา งเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจํายของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ซึ่งมีทั้งการลดรายจํายและการลดจานวนเงินผมรับบรรจุเข๎าระเบียบ
วาระการประชุมในครั้งนี้ ในสํวนที่ 2 จากข๎อ 8 - ข๎อ 38 เป็นการแปรญัตติเพิ่ม
รายจํายและตั้งรายการขึ้นใหมํ เมื่อปรากฏวําผู๎บริหารท๎องถิ่นไมํให๎การรับรองใน
การขอเพิ่มงบประมาณการแปรญัตติดังกลําวจึงตกไป ซึ่งเป็นข๎อห๎ามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 ข๎อ 60
จึงไมํรับบรรจุเข๎าในระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระนี้เมื่อคณะกรรมการฯ
พิจ ารณาแล๎ วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎ว ยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ.2547 ข๎อ 51 ในการพิจารณารํา งข๎อบัญญัติว าระที่ 2 ให๎
ปรึกษาเรียงตามลาดับข๎อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
แก๎ไขเทํานั้น เว๎นแตํที่ประชุมสภาท๎องถิ่นจะได๎ลงมติเป็ นอยํางอื่น และข๎อ 56
ญัตติหรือคาแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล๎วถ๎าผู๎เสนอหรือผู๎แปร
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ตํอไปผมขอเรียนเชิญผู๎ขอเสนอแปรญัตติ ข๎อ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า
ถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ ชุมชนดงปอ เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้า
ถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ ชุมชนดงปอ โดยกํอสร๎างทํอระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
0.60 เมตร พร๎อมบํอพัก และรางยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด ตั้งไว๎ 1,731,000 บาท เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน๎า 131 ลาดับที่ 11 (ตัดทั้งโครงการ) ขอเรียนเชิญทํานธนัท จิตรลดานนท์
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง
รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยอาศัย
อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น
พ.ศ.2547 หมวด 3 ข๎อ 49 และหมวด 4 ข๎อ 59 ขอแปรตัดงบประมาณ
สานักการชําง ดังนี้ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ
ชุมชนดงปอ เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ
ชุมชนดงปอ โดยกํอสร๎างทํอระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร๎อมบํอพัก
และรางยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด ตั้ ง ไว๎
1,731,000 บาทเป็ น ตามหนั ง สื อ ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวั น ที่ 6
มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 131
ลาดับที่ 11 (ตัดทั้งโครงการ) 2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎า
สานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตทํานธนัท จิตรลดานนท์ครับ ขอให๎ทํานอภิปรายทีละข๎อ
โดยให๎อภิปรายถึงเหตุผลในการขอตัดงบประมาณและผมจะถามมติที่ประชุมเรียง
ตามลาดับทีละข๎อครับ เชิญทํานตํอชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามระเบียบ
ข๎ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท๎ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ข๎ อ 51 ผมอยากเสนอทํ า น
ประธานสภาเพื่อเป็นการกระชับเวลาในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกเสนอเพียง 2 ทําน
ขอให๎ทํานสมาชิกทั้ง 2 ทํานอภิปรายรวดเดียว ผู๎เห็นชอบและผู๎ไมํเห็นชอบจะได๎
อภิปรายพร๎อมกันหลายๆคน ในสํวนการลงมติทํานประธานจะถามทีละข๎อได๎ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ เชิญทํานธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ข๎อ 2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน
ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้า ถนนหน๎า
สานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง โดยกํอสร๎างระบบระบายน้า ทํอ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. และราง ค.ส.ล. ความยาว 1,254.00
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตั้งไว๎ 4,860,000 บาท เป็นตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 141 ลาดับที่ 39 (ตัดทั้งโครงการ) ผมขอชี้แจง
เหตุผลในการขอตัดงบประมาณทั้ง 2 โครงการนี้ กํอนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2
เรารู๎ดีวําถ๎าวาระที่ 3 ทุกทํานเห็นด๎วยกับผมให๎ตัดทิ้งทั้งโครงการก็หมายความวํา
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งบประมาณปี พ.ศ. 2562 และทุกทํานที่คล๎อยตามก็อาจทาให๎งบประมาณนี้ตกทั้ง
ฉบับ ผมเข๎าใจดีวําหากเทศบัญญัติตกทั้งฉบับก็อาจเป็นเหตุให๎สมาชิกสภาเทศบาล
ถูกยุบทั้งสภา ผมจึงขอใช๎โอกาสนี้ทาหน๎าที่ให๎เต็มที่ โครงการกํอสร๎างศาลากลาง
แหํงใหมํชุมชนดงปอ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผํานมา ได๎รับเกียรติจาก
ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ เข๎ารํวมประชุมพิจารณารํางเทศบัญญัติ
ด๎วย และได๎มีการสอบถามเบื้องต๎นวําทาไมโครงการนี้ถึงได๎กํอสร๎างข๎า งศาลากลาง
ทํานให๎เหตุผลวําเป็นโครงการที่ชุมชนเสนอมา ผมไมํ ทราบวําทํานได๎บอกชุมชน
หรือยังวําทํานจะทารางระบายน้าฝั่งกาแพงไมํได๎สร๎างตรงหน๎าบ๎านเขา ทํานสร๎าง
ตรงฝั่งกาแพงที่ไมํมีปัญหาน้าทํวม น้าเนําเหม็น อีกด๎านหนึ่งมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร
มูล นิ ธิ และบ๎า นของชุม ชน ทํ านสมาชิ กเขต 3 ผมเคยมีโ อกาสได๎ คุย กับ ทํา นที่
เห็นชอบให๎ทาโครงการนี้ ทํานได๎บอกกับชุมชนหรือยังวําทํานเห็นชอบให๎สร๎างราง
ระบายน้าฝั่งศาลากลางโดยที่ไมํได๎สร๎างฝั่งบ๎านเขา มันเป็นความผิดพลาด ที่ผําน
มาทํานผู๎บริหารให๎ค วามสาคัญและเรียงลาดับความสาคัญโครงการตํางๆดี แตํ
ทาไมทํานต๎องสร๎างฝั่ งศาลากลาง มีแตํกาแพง ไมํมีปั ญหาอะไรแตํอีกฝั่ งหนึ่ ง
ชุมชนเขาอยูํกํอนที่ศาลากลางจะสร๎างแตํกลับไมํเห็นความสาคัญ อยากให๎ทําน
พิจารณาอีกครั้ง สํวนเหตุผลของสานักการชํางเขาบอกวํ าอนุมัติไปกํอนแล๎วทาฝั่ง
ตรงข๎ามได๎ ทาไมถึงตอบงํายขนาดนี้ ทํานประธานจาได๎หรือไมํ ผมเคยอภิปราย
ถนนบริเวณสวนสาธารณะแกํงดอนกลาง ผมพูดคาวําถนน ทํานไมํมีแม๎กระทั่ง
น้าใจให๎ผมอภิปราย ทํานบอกวําเป็นโครงการเดิน - วิ่ง มันไมํใชํถนน ผมก็ยอม
รับคาวินิจฉัย ผมพูดคาวําถนนไมํได๎ทํานยังไมํมีน้าใจให๎ผมอภิปรายแตํ ถนนรํอง
ระบายน้า ทํานบอกวําอนุมัติแล๎วย๎ายมาสร๎างฝั่งตรงข๎ามได๎ ถึงคราวทํานทํานบอก
วําได๎ จะได๎อยํางไรขนาดผมพูดยังไมํได๎เลยแตํโครงการนี้ทํานกาลังจะดาเนินการ
อนุมัติฝั่งขวาแตํจะไปสร๎างฝั่งซ๎าย ผมไมํทราบวําทาได๎จริงหรือไมํ ขนาดโครงการ
ในเทศบัญญัติเขียนผิดนิดเดียวยังต๎องทาเรื่องผํานสภาเพื่อทาเรื่องขอแก๎ ไขคาชี้แจง
ใหมํ แตํเรื่องนี้ทํานกลับให๎ทาได๎ ผมวําเป็นไปไมํได๎ และในวันที่ 10 กันยายน
2561 ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ ยังให๎ความเห็นอีกวํา คนที่ทางานในศาลากลางก็
เยอะ คนผํานไปมาได๎รับความลาบากเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกัน ใชํครับ เขา
ผํ านมาใช๎บริการวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ - อาทิ ตย์ มีเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ที่
รักษาการไมํกี่ทําน แตํชาวบ๎านแถวนั้นเขาอยูํอาศัยทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ใคร
เดือดร๎อนกวํา เขาคือประชาชนเขต 3 ของทํานสมาชิกสภาเขต 3 หรือไมํครับ
ทํานลองไปพบเจอคนเหลํานั้นและบอกกับเขาดูวําโครงการนี้สร๎างฝั่งกาแพง ไมํได๎
สร๎างฝั่งบ๎านคน ฝั่งนั้นน้ายังทํวม ยังเนําเหม็น การสัญจรเข๎าบ๎านลาบากอยํางไรก็
ยั ง เหมื อ นเดิ ม จะให๎ ผ มอนุ มั ติ โ ครงการนี้ ไ ด๎ อ ยํ า งไร ถ๎ า ทํ า นสร๎ า งฝั่ ง บ๎ า นคน
โครงการนี้ผํานแนํนอน 2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน
ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง เพื่อจํายเป็นคํ ากํอสร๎างระบบระบายน้า ถนนหน๎า
สานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง ทางเข๎าจะเข๎าฝั่งสานักงานเกษตรไปทะลุ
ทางเข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง เข๎าทางสานักงานที่ดินเป็นจุดตัด ถนนเส๎นนี้เป็น
ศูนย์รวมใหมํของศูนย์ราชการจะมีสานักงานการยาง สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
และส านั กงาน ปปช. ที่ก าลั งกํ อสร๎า ง เขาได๎ ทาเรื่ องขอเชื่ อมทางมาและยัง มี
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ผํานมาประมาณ 2 เดือนก็ถูกบรรจุเข๎ามาในแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณปี 2562
ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านหลายโครงการขอมา 5 - 10 ปี ทํานไมํเห็นหรือครับ
มีหลายเหตุผลที่ทาให๎เป็นอยํางนั้น ทาให๎เกิดความความสงสัยวํามีสิ่งซํอนเร๎นอะไร
หรือไมํ ผมก็ไมํทราบวําทาไมต๎องเป็นหน๎าสานักงาน ปปช. และได๎อยํางรวดเร็ว
เหตุผลที่ให๎มา คือ หากปลํอยน้าทิ้งโดยไมํมีระบบระบายน้ารองรับอาจเกิดน้าไหล
บําทํวมสถานที่ราชการและบริเวณใกล๎เคียง ผมไมํรู๎วําทํานบรรจุแผนที่เข๎ามาอยําง
เรํงดํวนเพื่ออะไร และไมํทราบวําทํานได๎ลงพื้นที่ตรวจสอบหรือไมํ ถ๎าเราเข๎าตรง
สานักงานเกษตรจังหวัดไปถึงจุดตัดตรงชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองทางจะตํางระดับซึ่ง
ถนนวัดปุาทุํงศรีเ มืองต่ากวํา สถานที่ราชการไมํทํวมครับแตํจะไปทํวมบ๎านของ
ชาวบ๎าน ตรงจุดตัดมีอาคารที่พักอาศัย 3 ตึกใหญํของสานักงานสาธารณสุข 1
อาคาร และของโรงพยาบาลอีก 2 อาคาร ทั้ง 3 อาคารทํานเคยไปดูหรือไมํวํามีกี่
คนที่อยูํในนั้น เกือบ 100 ครัวเรือน เขาอยูํนั่นมานานกํอนที่ จะมีการกํอสร๎างทั้ง
3 สานักงานนี้เสียอีก ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองเขาอยูํกันมาไมํรู๎กี่สิบปี ถนนที่ทําน
กาลังจะทารํองระบายน้าสิ้นสุดโครงการที่ทางเข๎าวัดปุาทุํงศรีเมือง ถ๎าสร๎างเสร็จ
เมื่อไหรํนั่นหมายความวําเอาน้าจากถนนบายพาสตลอดแนวไปทิ้งที่ชุมชนวัดปุา
ทุํงศรีเมืองโดยตรง ที่ผํานมาชุมชนนี้ฝนตกทีไรน้าทํวมขังตลอด ทุกวันนี้ก็ทํวม
รกร๎าง ต๎นหญ๎าสูงมาก เวลาน้าไหลมาทาให๎กาแพงที่พักของโรงพยาบาลและ
วิทยาลัยนาฏศิลป์พังเสียหาย เขาซํอมแล๎วซํอมอีกเพราะระบบการจัดการน้าไมํดี
เขาบอกวํามีความเดือดร๎อนถ๎าไมํทา ผมขอถามทํานวําเขาทางานวันจันทร์ - ศุกร์
แตํวันเสาร์ - อาทิตย์ ไมํได๎ทา แตํอีกถนนที่เป็นจุดตัดและจะเอาน้าไปทิ้งตรงนั้น
เขาอยูํตลอดเวลา ทํานกลับไมํทากํอน โครงการนี้ถ๎าถามวํานําทาหรือไมํ ก็ไมํใชํ
ปั ญ หาแตํ จุ ด ตัด ทํ า นไมํ เ ห็ นคุ ณ คํ า ของคนที่ เ ขาอยูํ กํ อน เขาเดื อดร๎ อ นมานาน
แทนที่ทํานจะทารางระบายน้าให๎เขากํอนแล๎วคํอยไปทาหน๎าสานักงาน ปปช. เขา
ขอมาแคํ 2 เดือนก็ผํานเข๎ามาในแผนพัฒนาสี่ปี ทันที ชาวบ๎านเขาขอโครงการมา
นับสิบปีผลักดันเข๎าโครงการกวําจะได๎ก็เข๎าปี 2564 คนที่เดือดร๎อนถ๎าไมํได๎ทาราง
ระบายน้าหน๎าสานักงาน ปปช. ก็มีเพียงแคํ ข๎าราชการที่ปฏิบัติหน๎าที่ ใชํครับเขา
เป็นประชาชนคนหนึ่ง รถโดยเฉลี่ย 30 - 40 คัน เฉพาะคนที่อยูํตรงนั้น สํวนคนที่
อยูํอาศัย 3 ตึกเกือบ 100 ครัวเรือน ทํานลองคิดดูวําจะมีรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์จานวนกี่คัน ใครจะเดือดร๎อนกวําและยังไมํรวมชาวบ๎านที่อยูํแถวนั้น ทําน
ชอบอ๎างเหตุผลทางวิชาการถึงความเดือดร๎อน ผมอภิปรายถึงความเดือดร๎อนของ
คนที่อยูํบริเวณนั้นแล๎ว ตํอไปผมขออภิปรายถึงคนสัญจรไปมา เวลา 11.00 12.00 น. รถยนต์ ที่ ใ ช๎ บ ริ ก ารหน๎ า ส านั ก งาน ปปช. มี จ านวน 9 คั น และ
รถจั กรยานยนต์อีก 9 คัน สํว นถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง รถยนต์ที่ใช๎
บริการ มีจานวน 16 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 36 คัน ชํวงเวลา 16.00 17.00 น. รถยนต์ ที่ใ ช๎บริ การหน๎ า ส านั กงาน ปปช. มี จ านวน 15 คัน และ
รถจั กรยานยนต์อีก 3 คัน สํ ว นถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุ าทุํงศรีเมือง รถยนต์ที่ใ ช๎
บริการ มีจานวน 25 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 42 คัน หลั งจากหมดเวลา
ราชการถนนหน๎าสานักงาน ปปช. มีรถยนต์วิ่งผําน 1 คัน รถจักรยานยนต์อีก 6
คัน สํวนถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง รถยนต์ที่ใช๎บริการ มีจานวน 36 คัน
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ความเดือดร๎อนของผู๎ใช๎บริการหรือไมํ เรากาลังอนุมัติโครงการทารํองระบายน้าทั้ง
2 ฝั่ งเพื่อ เอาน้ามาทิ้งอีกฝั่ งที่ มีคนสั ญจรมากและใช๎เป็นประจา ถ๎าทํ านทาราง
ระบายน้าถนนเส๎นนี้กํอนทํานจะได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกเป็นอยํางดี แตํทําน
รีบร๎อนและบรรจุเข๎ามาด๎วยเหตุผลอะไรทาให๎คิดไปได๎หลายเรื่อง บางคนที่เขา
ติดตามการทางานของเทศบาลและเรื่องราวทางการเมืองเขาก็พูดวํามีข๎อตอบแทน
กันหรือเปลํา ผมก็ตอบไปวํา ผมไมํรู๎ ผมมีหน๎าที่พิจารณาเหตุผลความเดือดร๎อน
และข๎อแตกตํางสํวนเรื่องอื่นผมไมํรู๎เพราะไมํใชํหน๎าที่ผม ผมมีหน๎าที่ดูวําสิ่งไหน
ควรทากํอนหลัง โครงการที่ผมตัดงบประมาณเกือบ 7 ล๎านบาท ตัดไปให๎ชุมชน
และโรงเรียน ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ทํานก็ได๎ให๎ความเห็นวําโครงการที่ผมเสนอ
มาสาคัญผมดีใจ แตํผลออกมาผมไมํทราบวําจะเชื่อที่ทํานพูดได๎อีกไหม ทาไม
โครงการถึงไมํได๎รับความเห็นชอบ เครื่องเชื่อมเหล็ก งบประมาณ 5,000 บาท
ก็ไมํได๎ โต๏ะกินข๎าวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ก็ ไมํได๎ เมื่อวานฝนตกเขาก็มานั่งกิน
ข๎าวกับพื้นที่ทางเดิน ความสาคัญอีกหลายโครงการเรียงลาดับผิดถูกคํอนข๎ างเยอะ
ในงบประมาณ ปี 2562 รถยนต์ที่เราขอไปเพื่อให๎กับโรงเรียนใช๎ในการทากิจกรรม
ตํางๆ แม๎กระทั่งสานักการศึกษา งานประเพณีเราขนอุปกรณ์ก็เยอะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตทํานธนัทครับ ขอให๎ทํานอภิปรายสํวนที่ทํานแปรญัตติตัด
ลดงบประมาณ ไมํควรก๎าวลํวงถึงสํวนที่ทํานแปรเพิ่มเพราะญัตติตกไปแล๎ว หาก
ทํานจะอภิปรายขอให๎พูดรวมๆอยําลงรายละเอียดครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ถ๎าไมํพูดวําแปรลดเพื่อเพิ่มอะไรแล๎วจะจูงใจเพื่อนสมาชิกที่จะ
ยกมือได๎อยํางไร ผมมีสาเหตุในการตัดลดงบประมาณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบผมไมํได๎บรรจุเข๎าในระเบียบวาระ เป็นญัตติที่ตกไปแล๎ว
ผมจึงบอกให๎ทํานพูดรวมๆอยําเจาะลึกลงไปในรายละเอียด ผมจะผํ อนปรนให๎
เพราะมันจะผิดระเบียบครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมพูดรวมๆครับ ถ๎าผมลงรายละเอียดผมคงพูดไปแล๎ว 26
ข๎อ ผมข๎ามมาตั้งหลายข๎อ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให๎ทํานพูดรวมๆวําตั้งเพิ่มแล๎วทํานนายกฯไมํรับรองในการขอเพิ่ม
งบประมาณ เพราะผมได๎อนุญาตให๎ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานตํอที่
ประชุมและปรากฏในรายงานการประชุมครบทุกข๎อแล๎ว
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่เราตัดต๎องบอกที่มาที่ไป สมมุติทุกทํานเห็นด๎วยกับ
ผม โครงการนี้ตกไปงบประมาณก็จะตกไปเป็นเงินสะสมทันที หลายทํานอาจเอา
ไปโพสเฟสบุ๏ควํางบประมาณเสียหาย ผมวําไมํเสียหายผมทามาให๎แล๎วทาไมทําน
ไมํเอา ใครทาเสียหาย ทํานเอาอะไรตัดสินใจ ทํานติดใจอะไรผมเงิ น 5,000
บาท ทาไมทํานถึงไมํอนุมัติ ทํานบอกวํามีความสาคัญแตํทํานไมํให๎ ทํานดูแล
สานักการศึกษาแตํทํานไมํเมตตาให๎เขาเลย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทํ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ผมอยากหารือวําให๎ผมอภิปรายตํอกํอนคํอยชี้แจงครั้งดียว
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมดูในรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ได๎ขมวด
ท๎ายไว๎วํา คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในคาเสนอแปรญัตติ
ของผู๎แปรญัตติทุกคน ทุกข๎อ และคณะกรรมการแปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติที่
เสนอทุกข๎อ ความจริงที่ถูกจะต๎องเขียนวําขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แตํไมํเป็นไรตัวหนังสืออาจเขียนผิดได๎ ถ๎าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจะต๎องเขียน
วําสงวนความเห็น สํวนผู๎เสนอแปรญัตติต๎องบอกวําผู๎เสนอแปรญัตติขอสงวนญัตติ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวําด๎ว ยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.
2547 ผมขออนุญาตอํานให๎ทํานสมาชิกได๎ฟังวําการสงวนคาแปรญัตติ หมายถึง
การที่ส มาชิกหรื อผู๎ บริห ารท๎องถิ่นขอสงวนคาแปรญัตติของตนเองในการแก๎ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงข๎ อ ความ รายละเอี ย ดในรํ า งข๎ อ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารํางข๎อบัญญัติไมํเห็นด๎วยกับคาแปรญัตติเพื่อให๎
สภาท๎องถิ่นพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวาระที่ 2 จะเห็นด๎วยกับคาแปรญัตติ หรือ
เห็นด๎วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ สมมุติ ทํานธนัทยื่นแปรญัตติ
มา 2 ข๎อ คณะกรรมการแปรญัติทั้ง 7 ทําน มีความเห็นวําไมํรับคาแปรญัตติหรือ
เมื่อประชุมเรียบร๎อยไมํรับคาแปรญัตติของทํานธนัท ทํานธนัทจะต๎องสงวนคาแปร
ญัตติเพื่อนามาอภิปรายโน๎มน๎าวให๎สภาเห็นด๎วยกับคาแปรญัตติของทํานธนัท หาก
ทํานธนัทไมํสงวนไว๎ทํานธนัทจะไมํมีสิทธิอภิปราย และในที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติก็จะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบวําไมํมีการแปรญัตติเพราะทํานธนัทไมํมีสิทธิ
อภิปราย ตํอมาการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หมายถึง การที่
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ข อแก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงข๎ อ ความของรํ า ง
ข๎อบัญญัติตํอที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแตํเสียงสํวนใหญํของคณะกรรมการ
แปรญัตติไมํเห็นด๎วย คณะกรรมการแปรญัตติขอแก๎ไข ผู๎ขอแก๎ไขสามารถสงวน
ความเห็นนั้นแล๎วไปอภิปรายตํอสภาท๎องถิ่นเพื่อให๎สภาท๎องถิ่นตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
สมมุติ ทํานคณะกรรมการทั้ง 7 คน มีกรรมการเสียงสํวนใหญํ 5 - 6 คน เห็น
ควรรับคาแปรญัตติของทํานธนัทแตํมีกรรมการอีกคนหนึ่งบอกวําไมํเห็นสมควร
เสียงสํวนใหญํชนะ เสียงข๎างน๎อยแพ๎ ก็ขอสงวนความเห็น เมื่อเข๎ามาในวาระที่ 2
ผู๎ที่เป็นเสียงสํวนน๎อยมีสิทธิอภิปรายโน๎มน๎าวให๎สมาชิกสภาเห็นด๎วยกับตนเอง เมื่อ
เข๎าใจบริ บททั้ง 2 แล๎ ว การประชุมในวาระนี้จะมีผู๎ อภิปรายเพียง 2 ทําน คือ
ทํานธนัท จิตรลดานนท์ และทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ คณะกรรมการแปรญัตติ
ทํานอื่นไมํมีสิทธิอภิปรายเพราะทํานเห็นตามผู๎เสนอแปรญัตติ เรียบร๎อยแล๎ว ไมํมี
คณะกรรมการทํานใดที่ขัดแย๎งกับทําน ถ๎าทํานบุญเส็งไมํอภิปรายถือวําญัตตินี้ตก
ไป เมื่อทํานธนัทอภิปรายเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ผมจะให๎ฝุายผู๎บริหารเจ๎าของรําง
เดิมได๎ชี้แจงเพื่อโน๎มน๎าวสภา เมื่อเรียบร๎อยผมถึงจะถามมติครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวัน
นั้ น หลั ง จากที่ เ ราประชุ ม แปรญั ต ติ ค รั้ ง สุ ด ท๎ า ยได๎ ส อบถามพนั ก งานวํ า หากจะ
อภิปรายเสริมจากทํานธนัท จิตรลดานนท์ จะต๎องสงวนคาแปรญัตติวําอยํางไร
เป็นการสงวนคาแปรญัตติทุกข๎อและทุกคน เราจึงเสนอมายังประธานสภา ถ๎าใน
วันนั้นผมเข๎าใจแบบทีท่ ํานประธานสภากลําวผมคงทาแบบทํานไปแล๎ว เราทาตาม

-24คาแนะนาของเจ๎าหน๎าที่ เพราะฉะนั้น วันนี้อยากให๎ทํานประธานสภาได๎อนุโลมให๎
สมาชิกได๎อภิปรายแล๎วคํอยให๎ผู๎บริหารตอบ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล หากผมอนุโลมให๎ทํานก็แสดงวําผมทาผิดระเบียบ เมื่อเสนอไปที่
ทํานผู๎วําราชการจังหวัดฯ ผมจะต๎องไปชี้แจงวําทาไมถึงต๎องทาผิดระเบียบ ผมขอ
วินิจฉัยตามระเบียบครับ เชิญทํานตํอชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อสักครูํได๎ฟัง
ทํานประธานสภาวินิจฉัยข๎อท๎วงติงของทํานบุญ เส็ง วิโรจน์รัตน์ ขั้นตอนที่ทําน
ประธานอธิบายเมื่อสักครูํ ไมํทราบวําทํานนาระเบียบการสงวนคาแปรญัตติมาจาก
ที่ใ ด ผมขอนุ ญาตทํ า นประธานใช๎ ข๎ อ บัง คั บ การประชุ มสภา หมวดที่ 5 การ
อภิปราย ข๎อ 64 วรรคหนึ่งเมื่อผู๎เสนอหรือผู๎แปรญัตติได๎อภิปรายแล๎ว ถ๎ามีผู๎ใด
ค๎านก็ให๎ผู๎นั้นอภิปรายเมื่อมีผู๎คัดค๎านการอภิปรายแล๎วถ๎าผู๎ใดจะสนับสนุนผู๎เสนอ
หรือผู๎แปรญัตติก็ให๎ผู๎นั้นอภิปรายและประธานสภาท๎อ งถิ่นต๎องให๎อภิปรายสลับกัน
ไป ผมวํ า ทํ า นประธานสภาสามารถใช๎ ชํ อ งทางนี้ ไ ด๎ และเมื่ อ สั ก ครูํ ทํ า น
ประธานสภาบอกวํายังไมํมีผู๎อภิปรายคัดค๎านผู๎เสนอเลยยังต๎องดาเนินการอภิปราย
ตํอครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอวินิจฉัยครับ ระเบียบที่ทํานอ๎างเมื่อสักครูํเป็นการอภิปราย
ทั่วไป สามารถอภิป รายสนับสนุนและคัดค๎านได๎แตํในกรณีนี้เป็นชั้นแปรญัตติมี
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บคณะกรรมการแปรญั ต ติ การสงวนค าแปรญั ต ติ การสงวน
ความเห็นของการแปรญัตติคนละเรื่องกัน สํวนที่ทํานอภิปรายเมื่อสักครูํเป็นการ
อภิปรายทั่วไปสามารถอภิปรายได๎ทั้งฝุายสนับสนุนและคัดค๎าน แตํตัวนี้จะเป็น
เฉพาะเรื่องงบประมาณรายจําย
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมยังมีข๎อสงสั ย
อยูํ เพราะการประชุมสภาเทศบาลเราจะต๎องยึดระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภา
ตามที่ทํานประธานได๎บอกวําระเบียบเขียนไว๎ชัดเจนผมอยากทราบวําระเบียบที่
ทํานกลําวใชํพระราชบัญญัติแปรญัตติหรือไมํ วันนี้เราประชุมสภาเทศบาลจะต๎อง
ใช๎ระเบียบข๎อนี้ครับ เมื่อสักครูํผมถามทํานวําให๎ทํานได๎โปรดกรุณาชี้แจงให๎ผมด๎วย
และนาข๎อบังคับหรือระเบียบที่ทํานกลําวแสดงให๎ที่ประชุม ทราบจะได๎หายข๎องใจ
และอีกประการหนึ่งถ๎าเป็นแบบนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ไมํทราบวําจะต๎อง
ด าเนิ น การอยํ า งไร อาจเป็ น เพราะยั ง ไมํ เ คยท ามากํ อ นก็ ไ มํ ท ราบ ถ๎ า ไมํ ใ ห๎
สนั บสนุน ผู๎ เสนอคาแปรญัตติแล๎ วจะให๎ คนอื่นพิจารณาได๎อยํางไร ผมฝากทําน
ประธานสภาด๎วยวํา จะไมํยึดถือข๎อบังคับการประชุมสภาที่เรากาลังทาหน๎าที่อยูํ
หรือครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตาม
ระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การอภิปราย ข๎อ
64 ที่ทํานตํอชาติได๎อภิปราย ผมตั้งข๎อสังเกตวําการประชุมสภาหากมีการใช๎คา
วําการอภิปรายไมํวําจะเป็นในขั้นตอนของเทศบัญญัติ กระทู๎หรือวาระอื่นๆ จะใช๎

-25คาวําอภิปราย เมื่อผู๎เสนอหรือผู๎แปรญัตติ คาวําแปรญั ตติก็ซ้ากับการแปรญัตติที่
เรากาลังพิจารณาอยูํ เมื่อผู๎เสนอแปรญัตติหรือผู๎แปรญัตติได๎อภิปรายแล๎ว ถ๎ามีผู๎
เสนอหรือผู๎คัดค๎านก็ให๎ผู๎นั้นอภิปราย เชํน สมมุติวําทํานจาลองค๎านในการตัดลด
งบประมาณก็นําจะให๎สิทธิเขาตรงนี้ ทํานจาลองอาจโน๎มน๎าวผมไมํให๎เห็นด๎วยใน
การตัดลดงบประมาณได๎ เพราะฉะนั้นคาวําอภิปรายนําจะครอบคลุมทุกหัวข๎อไมํ
วําจะเป็นการแปรญัตติงบประมาณ การอภิปรายญัตติหรือวาระอื่ นๆ จะใช๎คาวํา
อภิปรายทั้งนั้น ผมขอฝากทํานประธานสภาวําการอภิปรายในหัวข๎อใดๆก็แล๎วแตํ
นําจะครอบคลุมไปหมด ทํานนําจะอนุโลมให๎สมาชิกอยํางน๎อยการคว่าเทศบัญญัติ
อาจไมํเกิดขึ้นก็ได๎ถ๎าให๎ให๎โอกาสเขาได๎อภิปรายอยํางเต็มที่กํอนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมได๎ชี้แจงให๎สมาชิกทุกทํานทราบแล๎ววํามีระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอน
การพิจารณางบประมาณชัดเจนวําคณะกรรมการแปรญัตติและผู๎เสนอแปรญัตติจะ
อภิปรายได๎มากน๎อยแคํไหน คงไมํอาจก๎าวลํ วงวําทํานสมาชิกไมํศึกษาระเบียบ ขอ
สรุปวําหากทํานมีโทรศัพท์ให๎ก ดเข๎าไปเลยวําการสงวนคาแปรญัต ติและการสงวน
ความเห็ นหมายถึงอะไร จะมีระเบีย บของสภาใหญํและสภาท๎องถิ่นอธิบายไว๎
ชัดเจน เมื่อทํานสมาชิกบอกวําในการอภิปรายให๎อภิปรายสลับกันนั้นจะเป็นการ
อภิปรายทั่วไป ผมได๎ชี้แจงแล๎ววําระเบียบนี้จะใช๎เฉพาะการพิจารณางบประมาณ
และการแปรญัตติ ระบุไว๎ใน ข๎อ 110 ผมวินิจฉัยวําถ๎าผมอนุโลมให๎ทํานอภิปรายก็
เทํากับผมทาผิดระเบียบ ผมขอวินิจฉัยวําทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์และทํานธนัท
จิตรลดานนท์ มีสิทธิอภิปราย สํวนคณะกรรมการแปรญัตติทํานอื่นได๎เห็นตามคา
เสนอแปรญั ต ติ ข องผู๎ เ สนอแปรญั ต ติ แ ล๎ ว ไมํ มี สิ ท ธิ อ ภิ ป ราย เว๎ น แตํ มี
คณะกรรมการเสียงสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยและสงวนความเห็นไว๎เพื่ออภิปรายโน๎มน๎าว
สภาได๎
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตทํานประธานสภาครับ ผมยังข๎องใจอยูํ ถ๎าพักการ
ประชุมทํานประธานสภาชํวยกรุณานาระเบียบข๎อบังคับที่ทํานกลําวมาชี้แจงให๎ผม
หายข๎องใจด๎วย และผมขอเสนอพักการประชุมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให๎พักการประชุมเชํนเดียวกันครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตพักรับประทานอาหารเที่ยงและขอนัดประชุมอีกครั้งใน
เวลา 13.30 น. ครับ ขณะนี้เวลา 13.30 น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องค์ประชุมแล๎ว ผมขอเปิดการประชุมครับ เมื่อเช๎าเราพักการประชุมถึงขั้นตอนที่
ทํานธนัทได๎อภิปรายเกี่ยวกับการแปรตัดงบประมาณโครงการที่ 1 และโครงการที่
2 และมีทํานสมาชิกเสนอขอหารือในที่ประชุม เชิญทํานตํอชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในชํวงเช๎าได๎
พูดคุยกันในเรื่ องการอภิปรายวาระที่ 2 ผมจึงอยากหารือกับทํานประธานได๎ใช๎
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น ข๎อ 64 ตามที่ทํานประธานเห็นสมควร เพราะ
การประชุมสภาเทศบาลเราต๎องยึดข๎อบังขับการประชุมสภาเป็นสาคัญ วันนี้ผม
ขอให๎ทํานประธานสภาได๎โปรดวินิจฉัยในข๎อบังคับการประชุมสภา ข๎อ 64 ครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เพื่อให๎การประชุมเป็นไปด๎วยความราบรื่น ผมขอใช๎ดุลพินิจบางสํวน
ขอเสนอทํานกมลพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมจะอนุญาต
ให๎ประธานคณะกรรมการแปรญัตติหรือกรรมการแปรญัตติอภิปรายสนับสนุนผู๎
เสนอแปรญัตติแตํละโครงการวําทํานเห็นด๎วยอยํางไร 1 คน
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอวําให๎อภิปรายได๎ตามสมควร หากมีผู๎คัดค๎านผู๎เสนอ
แปรญัตติก็ให๎เสนอมา หากไมํมีก็ให๎ผู๎อภิปรายสนับสนุนได๎ตามที่ทํานประธานสภา
เห็นสมควรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล หมายถึงอนุญาตให๎คณะกรรมการแปรญัตติอภิปรายและให๎ฝุายที่ไมํ
เห็นด๎วยอภิปรายสนับสนุนรํางเดิมสลับกันใชํหรือไมํ ถ๎าอยํางนั้นผมอนุญาตให๎
อภิปราย 1 ทํานครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล 1 ทํานคงไมํเพียงพอครับ เพราะอยากให๎สมาชิกทั้ง 17 ทํานได๎
พิจารณารํวมกัน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตให๎คณะกรรมการแปรญัตติอภิปรายสนับสนุนได๎ 2 ทํ าน
ฝุายที่เห็นควรตามรํางเดิมหากประสงค์จะอภิปรายก็จะอนุญาตให๎อภิปรายสลับกัน
อีก 2 ทํานครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมวําไมํต๎องกาหนดเพราะฝุายผมอยํางมากคงไมํเกิน 1 - 2
คนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
ผมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เมื่อทํานธนัทได๎อภิปราย
พอสมควรแล๎ว ตํอไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติที่จะอภิปรายสนับสนุน เชิญครับ
เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายบุญเส็ง วิโ รจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน
ระเบี ย บวาระที่ 4.1 เรื่ อ ง รํ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจํ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมเห็นด๎วยกับทํานธนัทในโครงการที่ 1 โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ ชุมชนดงปอ คณะกรรมการ
แปรญัตติเราทุํมเททั้ง 20 วัน ไปตรวจสอบโครงการและไปดู ในเทศบัญญัติปี
2562 ทุกโครงการ โครงการนี้ที่ไมํเห็นชอบเพราะรางระบายน้าข๎างศาลากลาง
หลังเกํา ถ๎าเราไปตัดหญ๎าและเพิ่มคอนกรีตเข๎าไปผมวํานําจะสมบูรณ์ ไมํต๎องไป
ทารํองระบายน้า สํวนรํองระบายน้าถ๎าจะทาฝั่งตรงข๎าม ผมสอบถามเจ๎าหน๎าที่
แล๎วเขาบอกวําให๎อนุมัติไปกํอนแล๎วคํอยขอเปลี่ ยนไปทาอีกฝั่ง มันเป็นไปไมํได๎
เมื่อเราให๎ทํานผํานงบประมาณในเทศบัญญัตินี้แล๎วทํานจะมาขอเปลี่ยนไมํได๎ ผม
คิดวําในการทารางระบายน้าของศาลากลางหลังใหมํยังไมํมีความเหมาะสม อาจ
ยกโครงการไปทาปีหน๎าหรือปีตํอไปเพราะเรามีแผนพัฒนาสี่ ปีและยังมีเวลาในการ
ดาเนินการอยูํ ในสํวนนี้ผมไมํเห็นชอบเพราะเป็นการสร๎างภาระให๎กับเทศบาล ถ๎า
ไปทาอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะดีและสวยงาม ผมเห็นควรให๎ตั ดโครงการนี้ 2. โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง ต๎อง
เรียนวําผมมีเอกสารของสานักงาน ปปช. ที่จะขออนุญาตให๎ทํานประธานสภาได๎ดู
ประกอบด๎วย โครงการนี้เป็นโครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน
ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง เพื่อจํายเป็นคํ ากํอสร๎างระบบระบายน้า ถนนหน๎า
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ที่ได๎สํงให๎ทํานประธานสภาแผํนแรกเดือนมิถุนายน 2561 สานักงาน ปปช. ขอ
เชื่อมทางเข๎า - ทางออก แตํเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีหนังสือออกมาวําขอ
ทํ อ ระบายน้ าเพื่ อ ระบายน้ าและปู อ งกั น น้ าทํ ว มส านั ก งาน ปปช. ไมํ ท ราบวํ า
เหตุการณ์เกิดขึ้นได๎อยํางไร เมื่อเดือนสิงหาคมแผนตํางๆของเราเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว ใช๎เวลาประมาณ 25 วัน กลับปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีและรํางเทศบัญญัติ
ถนนสายนี้ยังไมํมีความเหมาะสม ความยาว 1,254.00 เมตร มีระยะทางที่
คํอนข๎างยาวและมีทํอด๎านข๎างอีก แฟลตของสานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ข๎างสานักงานที่ดินมีความจาเป็นมากรกร๎าง น้าทํวมไหลบําลงไปบริเวณวิทยาลัย
นาฎศิลป์ทาให๎รั้วพังเสียหาย แฟลต 3 หลังนั้นมีผู๎อาศัยอยูํประมาณ 100 กวํา
ครอบครัว เขาเดือดร๎อนมากทาไมทํ านไมํไปทาให๎เขากํอน แตํโครงการนี้ใช๎เวลา
แคํ 25 วั น ท าไมถึ ง เสร็ จ รวดเร็ ว เหลื อ เกิ น โครงการนี้ ใ ช๎ ง บประมาณถึ ง
4,860,000 บาท งบประมาณเทศบาลเกือบ 5 ล๎านบาทเอาไปลงหน๎า สานักงาน
ปปช. ที่ เ ดี ย ว หากถามวํ า มี ค วามจ าเป็ น ไหมก็ มี ค วามจ าเป็ น แตํ ถ๎ า ทํ า น
ประธานสภาไปดูสถานที่จ ริงทํานจะบอกวําที่ตรงนั้นยังไมํสมควรสร๎าง พื้นที่ตรง
นั้นสูงหากฝนมาอีกก็คงไมํทํวม พวกผมไปดูสถานที่จริงและเปรียบเทีย บกับความ
ต๎องการของประชาชนแล๎ว ไปดูถึงสวนสาธารณกุดน้ากินวําน้าเนําเหม็นอยํางไร
จะตัดงบประมาณได๎ไหม เอาน้าไปตรวจสอบหลายๆตัวอยํางน้าก็ยังเนํ าเหม็นอยูํ
พอเขามาชี้แจงก็ได๎ทราบวํางบประมาณรวมกันไมํสามารถตัดงบประมาณได๎ จากที่
เราลงไปดูยังไมํมีความจาเป็น พวกผมจึงมีมติวําไปสารวจความจาเป็นของกองฝุาย
ตํางๆมารวมกันจึงได๎ตั ดโครงการนี้ออกและเอาโครงการยํอยๆมาแทน ความ
เดือดร๎ อนแม๎แ ตํศูนย์เ ด็กเล็ ก 2 ดงปอ น้ าแฉะต๎ องเอาไม๎กระดานไปพาดเป็ น
ทางเดิน โรงเรียนเทศบาล 5 เด็กตากฝนอยากมุงหลังคาให๎เด็ก ความจาเป็นนี้ทา
ให๎เรารู๎วําต๎องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมอยํางไร จึงเป็นสาเหตุที่ต๎องตัดโครงการทั้ง 2
โครงการเพื่อเอาเงินมาบูรณะและซํอมแซมสํวนที่สึกหรอของสานักการศึกษา ทําน
ประธานคงเล็งเห็นความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน มีสมาชิกทํานหนึ่ง ทําน
อาคม สาราญเนตร ขออนุญาตเอํยนาม ทํานไปลงเฟสบุ๏ควําประชาชนต๎องมา
กํ อ น นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราต๎ อ งปรั บ ปรุ ง ให๎ ส านั ก การศึ ก ษาเขาได๎ รั บ ประโยชน์ ทํ า น
ประธานสภาเคยไปดูหรือไมํครับ เด็กนักเรียนที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนอน
อยํางกับอยูํทะเลทราย พวกผมไปเห็นสภาพความลาบากของเขา งานปูองกันฯ
เราก็ลงไปดูวําจะต๎องซํอมรถเพื่อ ทาการแพทย์ฉุกเฉิน ต๎องปรับปรุงรถตู๎ใหมํเราก็
ต๎องไปดูในความเดือดร๎อน รถปูองกันฯ รถดับเพลิงบอกวําใช๎งบประมาณหมดแล๎ว
แบตเตอร์ รี่ ไ มํ มี เ ราก็ ไ มํ ก ล๎ า ตั ด เขา พวกผมดู แ ล๎ ว วํ า โครงการไหนที่ ยั ง ไมํ เ ป็ น
ประโยชน์กับประชาชนหรือหนํวยงานเราก็ต๎องตัดออก เมื่อตัดออกเราก็ได๎หางบ
ใหมํมาบูรณาการให๎ดียิ่งขึ้น เชํน รถโดยสารของโรงเรียนเขาต๎องการ ร๎อยเอ็ดเขา
มีรถมินิบัส รถตู๎ รถสองแถว รถบิ๊คอัฟ แตํสานักการศึกษาเรามีแคํรถปิ๊คอัฟเกําๆ
แคํคันเดียว ใช๎งานมา 10 กวํ าปีแล๎ว ครูอาจารย์เขาก็ใช๎รถสํว นตัวของตัวเอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ เขาก็เข๎า รํวมประชุมพร๎อมกับ
พวกเราด๎วย ทํานก็บอกวํายังไมํมีความจาเป็น ต๎องถามวํายังไมํมีความจาเป็นหรือ
ครั บ โรงเรี ย นทั้ ง 7 โรง ทํ า นบอกวํ า จ๎ า งเหมาเอา มี คํ า ประกั น ภั ย เราไมํ ไ ด๎

-28รับผิดชอบอะไร แม๎แตํทํานมีรถทํานก็ประกันภัยหมูํได๎ ผมจึงเสนอทํานวําให๎ซื้อไว๎
เลย ถ๎าทํานใช๎ไมํคุ๎มในปี 2562 ทํานมอบให๎สานักการชําง สานักการสาธารณสุข
หรือสานักอื่นๆไปเลย ทํานก็บอกวําปีหน๎าถึงจะให๎ก็ช๎าไปอีก เพราะฉะนั้นสิ่งไหน
ที่ จ ะด าเนิ น การได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว คณะกรรมการแปรญั ต ติ ก็ จ ะรวบรวมความ
เดื อ ดร๎ อ นของพี่ น๎ อ งประชาชน โรงเรี ย น ชุ ม ชนตํ า งๆมาพิ จ ารณา การตั ด
งบประมาณทั้ง 2 โครงการนี้พวกผมเอาไปทาโครงการอื่นอีก 8 - 9 โครงการเพื่อ
น าไปบู ร ณาการให๎ กั บ ชุ ม ชนตํ า งๆให๎ เ ขาได๎ ป ระโยชน์ ม ากกวํ า นี้ ทํ า นเอา
งบประมาณไปลงที่เดียว เงิน 4,860,000 บาท เราเอาไปเฉลี่ยให๎ชุมชนตํางๆได๎
8 - 9 ชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางราชการ ประชาชน เทศบาลและสภาแหํงนี้
เพื่อนาความเดือดร๎อนของประชาชนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ผมเห็นสมควรให๎ตัด
งบประมาณทั้ง 2 โครงการ ฝากเพื่อ นสมาชิกทุกทํานด๎วยวําเหตุผลที่พวกผมตัด
งบประมาณทั้ง 2 โครงการเพื่อประโยชน์ของเทศบาลและสานัก/กองฝุายครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขออภิปรายสนับสนุนทํานบุญเส็งและทํานธนัท ทํานประธานสภาเห็นทางเข๎า
วัดชัยสุนทรหน๎าสานักงานที่ดินหรือไมํ รถสามารถวิ่งสวนกันได๎ 4 คัน ถัดไปเป็น
หอประชุมสาธารณสุขและยังมีแฟลตโรงพยาบาลอยูํรํวมกันประมาณ 100 กวํา
ครอบครัว ผมไปออกกาลังกายต๎องผํานเส๎นนั้นตลอดเห็นมีสุนัขจรจัด 4 - 5 ตัว
อยูํในแฟลตสาธารณสุข ผมเอาข๎าวไปให๎ทุกวัน วันนั้นฝนตกหนักมากผมคิดถึงก็
ไปหาและไปหลบฝนในแฟลตถนนเส๎นนั้นไมํมีทํอระบายน้า น้าฝนก็ไหลผํานแฟลต
ลงไปทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ทาให๎กาแพงเขาพัง และมีชาวบ๎านมาหาผมและบอก
ให๎สร๎างทํอระบายน้าให๎เขาด๎วยเพราะฝนตกมาทีไรล๎นเข๎าแฟลตเขาทุกปี กาแพง
วิ ท ยาลั ย นาฎศิ ล ป์ ส ร๎ า งมา 3 ครั้ ง แล๎ ว ก็ พั ง เขาจึ ง เลิ ก สร๎ า ง และอี ก วั น หนึ่ ง มี
ชาวบ๎านมาหาผมและบอกวําเทศบาลคิดอยํางไรที่จะทารางระบายน้าให๎ ปปช.
ทั้งๆที่ไมํมีบ๎านคนแม๎แตํหลังเดียว มีแตํสานักงานเกษตร สานักงานสหกรณ์ และ
สานักงาน ปปช. ที่สร๎างขึ้นใหมํ ไมํรู๎เขาได๎ขําวมาอยํางไรตอนนั้นผมก็ยังไมํทราบ
วําเทศบาลจะสร๎างรํองระบายน้า เขาบอกวําถ๎าเทศบาลไปสร๎างเขาจะไปร๎องเรียน
ขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดารงธรรมและผู๎วําราชการ เพราะเขาเดือดร๎อนมาเป็น
สิบๆปี ทํานประธานสภาและทํานรองนายกฯลองไปดูก็ได๎ถ๎าไมํเชื่อผม ถนนแฟลต
เขาก็เป็นหลุมเป็นบํอเพราะโดนน้าฝน นําสงสารเขา ข๎างกาแพงฝั่งศาลเด็กและ
เยาวชนต๎นไม๎สู งทํว มหั วผม บริเวณหน๎าแฟลตก็เชํนเดียวกันเทศบาลไมํเคยไป
สนใจเขาเลย เพราะเขาไมํมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเข๎ามาดูแล
เพราะคณะกรรมการชุ ม ชนตํ า งๆเขาก็ ดู แลชุ มชนเขา ผมขอตั ด ก็เ พื่ อ ปกปู อ ง
เทศบาลของเราถ๎าเขาไปร๎องเรียนเทศบาลจะเสียหาย ถ๎าจะทาต๎องทาให๎ถนนแถว
แฟลตเพราะเขาอยูํมาสิบกวําปี มีประชากร 100 กวําหลังคาเรือน แตํอยูํๆจะไป
สร๎างรํองระบายน้าข๎างสานักงาน ปปช. งบประมาณเกือบ 5 ล๎านบาท ทั้งๆที่แถว
นั้นไมํมีคน เขาเลิกงานเขาก็ไปพื้นที่ตรงนั้นก็สูงด๎วย น้าไหลลงไปที่ต่าอยูํแล๎ ว
ไหลลงไปกาแพงเขาพัง 4 - 5 ครั้งแล๎ว และมีขยะที่เขาเอาไปทิ้งเต็มไปหมดที่ผม
เคยบอกวําให๎เอาปูายไปตั้งไว๎ให๎ด๎วย และตอนนี้ก็ดีขึ้นที่เขาทาใหมํสะอาดและมี
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นายกฯ ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทํ า น กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ขออนุ ญาตทํ านประธานสภาอภิป รายเพิ่ มเติม เพราะการตัด งบประมาณทั้ง 2
โครงการยอดเงิน 6,951,000 บาท ซึ่งพวกกระผมในฐานะที่มีหน๎าที่ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนไมํได๎ตั้งใจจะตัดทั้ง 2 โครงการ เราดูตลอดวําอันไหนเหมาะสม
หรื อ ไมํ เ หมาะสมเพื่ อ เอางบประมาณไปแก๎ ไ ขความเดื อ ดร๎ อ นของชุ ม ชนตํ า งๆ
ตามที่ผู๎ อ ภิป รายหลายๆทํ า นได๎ อภิ ป รายมั นไมํ ถูก ศาลากลางก็ไ ปสร๎ า งอี ก ฝั่ ง
สานักงาน ปปช. วันหนึ่ง มีคนสัญจรไปมาไมํกี่คน รํองระบายน้าขอมาปีแรกก็ได๎
เลย ชาวบ๎านขอมา 4 ปีให๎รอกํอน หมูํบ๎านสันสุนีย์ขอมา 1 ล๎านกวําบาทเป็น
10 ปี ทํานผู๎บริหารก็บอกวํางบประมาณ 1 ล๎านบาท เอาไปกระจายให๎ชุมชนอื่น
กํอนได๎ไหม แตํครั้งนี้ใช๎เวลาประมาณ 2 เดือน ทํานเอาเงิน 4,860,000 บาท
ไปให๎สานักงาน ปปช. ใครจะดูไมํออกวําเหตุผลที่ให๎ศาลากลางและ ปปช. คืออะไร
ผมอยากให๎ทราบวําเงินที่เราตัดเพราะเราเอาไปให๎พี่น๎องประชาชน งบประมาณ
แคํ 5,000 บาท ก็ ยัง ไมํ ไ ด๎ ทาไมไมํ คั ดกรองความเดื อ ดร๎อ นบ๎ า ง ผมเสี ย ใจที่
ผู๎บริหารไมํเห็นคุณคําของสิ่งที่เราแปรเพิ่มเข๎าไป และจะให๎ผมเห็นคุณคําของเทศ
บัญญัตินี้ก็คงเป็นไปไมํได๎เหมือนกัน เราขอทํานแคํ 5,000 บาท ทํานยังไมํให๎ แตํ
ปปช. ขอมาแคํ 2 เดือน ทํานกลับให๎เขาไป 4 ล๎านกวําบาท พี่น๎องชุมชนดงปอ
ชุมชนทุํงศรีเมือง ชุมชนสงเปลือย ต๎องการรางระบายน้า ต๎องการถนน คสล.
นึกวําทํานไมํเห็นภาพก็นาเสนอให๎ทํานดู เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการ สานักงาน
ปปช. ทํานกลั บไมํส นใจ ผมไมํเสียมีแตํได๎ อยํางน๎อยก็ไปบอกเขาได๎วําขอให๎
แล๎ ว แตํ เ ทศบาลไมํ ใ ห๎ ผมจึ ง อยากสรุ ป วํ า ปั ญ หาคื อ เอาเงิ น ไปท าตรงที่ ไ มํ ไ ด๎
ประโยชน์เทําที่ควร โดยไมํมองถึงความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนแตํกลับไป
เห็นความสาคัญของหนํวยงานอื่นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายสนับสนุนรํางเดิมหรือไมํครับ ขอ
เรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
ผมคงต๎องกลําวเชํนเดิมตามที่ได๎เคยชี้แจงกับทําน และขอพูดในสํวนที่พาดพิง ขอ
อนุญาตเอํยนาม ทํานธนัทบอกวํากระผมบอกวําโครงการตํางๆที่เสนอมาสาคัญ
ผมพูดจริงแตํผมไมํได๎บอกวําจะต๎องให๎ในปีนี้ ผมขอยืนยั นรํางเดิม ทํานบอกวําผม
ให๎ความสาคัญแตํไมํอนุมัติ สิ่งเหลํานี้คือเหตุผลของทํานในการตัดงบประมาณและ
ทางคณะผู๎บริหารก็มีเหตุผลของผู๎บริหารที่จะพิจารณารํางเทศบัญญัติ เรารํางเทศ
บัญญัติพร๎อมกับผอ.สานัก/กองฝุาย หารือกันวํามีความเหมาะสมหรือไมํ อยํางไร
ไมํได๎พิจารณาโดยใช๎ดุลยพินิจของตนเองเราพิจารณาตามความสาคัญที่สานัก/กอง
ฝุายเสนอเข๎ามา เมื่อทํานใดเสนอเข๎ามาเกินงบประมาณก็บอกให๎ ไปพิจารณาใหมํ
โดยมีทํานปลัดเทศบาลเป็นประธานในการพิจารณาเบื้องต๎นวําโครงการไหนสาคัญ
พวกผมไมํได๎ใช๎ดุล ยพินิจ ของตนเองในการตัดงบประมาณ ทํานมีห น๎าที่ในการ
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จึงขอเรียนให๎ทํานคณะกรรมการแปรญัตติทุก ทํานได๎ทราบวําทางคณะผู๎บริหารได๎
พิจารณาอยํางรอบครอบแล๎วและขอยืนรํางเดิมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อผู๎แปรญัตติ ผู๎อภิปรายสนับสนุนและทํานผู๎บริหารได๎อภิปราย
พอสมควรแล๎ว ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในคาแปร
ญัตติฯ ข๎อ 1 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ ชุมชน
ดงปอ ตามที่ ทํา นธนั ท จิต รลดานนท์ เ สนอ กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ กเห็ นชอบ
จานวน 9 ทําน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิก
เห็ น ควรคงไว๎ ต ามรํ า งเดิ ม จ านวน 8 ทํ า น) 8 เสี ย ง งดออกเสี ย ง - ไมํ มี ตํอไปเป็นการลงมติข๎อ 2. ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบ
ในคาแปรญัตติฯ ข๎อ 2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ถนนหน๎าสานักงาน ปปช.
ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง ตามที่ทํานธนัท จิตรลดานนท์เสนอ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 9 ทําน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8 เสียง งดออกเสียง - ไมํมี ตํอไปเป็ นข๎อ 3 - ข๎อ 7 เชิญทํานบุญเส็ ง วิโ รจน์รั ตน์อภิปราย และผมจะให๎
ผู๎สนับสนุนอภิปรายสลับกันไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทํ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
การแปรญัตติของกระผมมีทั้งหมด 5 ข๎อ คือ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รู ป ตั ว ยู ซอยหลั ง ส านัก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ จํ า ยเป็ น คํ า
กํอสร๎างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหลังสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยกํอสร๎างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
0.40 เมตร ยาว 268.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด เป็นไปตาม
หนั งสื อที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวัน ที่ 6 มิ ถุ นายน 2561 เป็ นไปตาม
แผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 129 ลาดับที่ 4 (ปรากฏในหน๎า
231 ข๎อ 2) ตั้งไว๎ 629,000 บาท (ตัดทั้งโครงการ) คณะกรรมการได๎ออกไป
สารวจแล๎ววํามีความเหมาะสมหรือไมํที่จะดาเนินการในงบประมาณปี 2562 ทําน
ประธานสภาเคยออกไปดูด๎านหลังเทศบาลหรือไมํ ฝั่งซ๎ายและฝั่งขวามีประมาณไมํ
เกินฝั่งละ 2 หลัง เราจะทาแนวลาดตามถนนซึ่งอีกฝั่งยังมีความลึก ถ๎าทาเข๎าไป
คงไมํเหมาะสม ทาไปถึงสามแยกร๎านวิชัยดีเซลส์ นําจะเอาไปทาถนนสายอื่นที่มี
ความจาเป็นมากกวํานี้ ชุมชนอื่นเขามีความต๎องการที่จะทาถนน คสล. หรือรํ อง
ระบายน้าอีกเป็นจานวนมาก ถ๎าถามความจาเป็นตรงนี้ก็มีแตํต๎องดูความเรํงดํวน
ด๎วย และคณะกรรมการได๎ไปสารวจโรงเรียน สานักการสาธารณสุข และสานัก
การชํางจึงได๎ขอตัดงบประมาณนี้เพราะยังไมํมีความจาเป็น อาจทาในปี 2563 2564 ได๎ ส าหรั บ โครงการที่ 2 คํ า ใช๎ จํ า ยในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง
คําเชําที่พัก คําพาหนะ คําลงทะเบียนตามคาสั่งของทางราชการและมีสิทธิเบิก
คําใช๎จํายตามระเบียบฯ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561 (ปรากฏในหน๎า 107 ข๎อ 3.1) ตั้งไว๎ 800,000 บาท ตัดลด
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800,000 บาท ปีนี้ก็ตั้งไว๎เทําเดิม จึงได๎เชิญผอ.กอง/ฝุายเข๎ามาสอบถามวําในการ
เดินทางไปราชการทาไมกองฝุ ายอื่นเขาตั้งไว๎แคํ 40,000 - 100,000 บาท
ทาไมสานักปลัดถึงตั้งไว๎สู งถึง 800,000 บาท และได๎คาตอบวําเจ๎าหน๎าที่และ
ข๎าราชการใช๎ไมํเกิน 400,000 บาท และอีก 400,000 บาท เป็นของสมาชิก
สภาและคณะผู๎บริหาร จึงสอบถามตํอวําสมาชิกสภาได๎ไปลงทะเบียนอบรมที่ไหน
หรือไมํ ก็ไมํมี มีเฉพาะผู๎บริหารที่ใช๎ปีละ 400,000 บาท ประมาณ 2 - 3 ปี
มาแล๎ว ใครเอาไปใช๎ ใครเอาไปเรียนสถาบันพระปกเกล๎า เสียเงินไปหลายแสน
บาท ใครได๎ประโยชน์ ผมก็อ ยากเรียนเหมือ นกันแตํผ มไมํมีโ อกาส ผมไมํใ ชํ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเขาให๎ไปเรียนหรือไมํ ผู๎บริหารไปเรียน 2 - 3 ปีที่ผํานมา
จาเป็นหรือครับ ทํานจบกฎหมายขั้นสูงสุดแล๎วเอามาทาไมพระปกเกล๎า ปีหน๎า
ทํานและสมาชิกสภาจะได๎อยูํห รือไมํก็ไมํทราบ ทํานเรียนมาเพื่ออะไร เอาใบ
ประกาศนี ยบัต รมาติ ดเทศบาลแคํนั้ นหรือ ครั บ จบพระปกเกล๎ า ต๎องได๎ รางวั ล
พระปกเกล๎าทองคาแคํนั้นหรือครับ และอีกประการหนึ่งปีหน๎าผู๎บริหารคงไมํมี
โอกาสไปเรียนอีกแล๎วก็ให๎ผมตัดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหมาะสมแล๎ว
เราสมควรตั ด งบประมาณนี้ ค รั บ ส าหรั บ โครงการที่ 3 โครงการประชุ ม
ประจาเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ประชุมของคณะกรรมการหอกระจายขําวและผู๎ประกาศขําวชุมชนในการเผยแพรํ
ขํา วสารทางหอกระจายขํ าวชุ มชน และคํา ใช๎ จํา ยอื่ นๆ ที่จ าเป็น ตามโครงการ
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 9 ลาดับที่ 7 (ปรากฏในหน๎า
117 ข๎อ 2.5) ตั้งไว๎ 157,000 บาท ตัดลด 37,000 บาท คงเหลือ 120,000
บาท ผมไมํอยากตัด แตํเมื่อให๎กองฝุายมาชี้แจง ถ๎าผมจาไมํผิดในแผนพัฒนาสี่ปี
ทํานตั้งไว๎แคํ 50,000 บาท แตํปีนี้ทํานตั้งไว๎ 1 แสนกวําบาท ไมํทราบวําจะเอา
มาใช๎อะไร ทํานชี้แจงวําเวลามีการประชุมต๎องจํายคําเบี้ยเลี้ยงให๎เขาด๎วย ผมเห็น
ความจ าเป็นของพี่น๎องชุมชนตํางๆที่มาประชุมหอกระจายขําว แตํให๎เดือนละ
10,000 บาท 1 ปี ให๎ 120,000 บาท นําจะเพียงพอแล๎ว เพราะฉะนั้นเงินสํวน
ที่เหลื อคงไมํมีปัญหากับการบริห ารงานของเทศบาล ขอเรียนทํานประธานถึง
เหตุผลที่ตัดแม๎จะเป็นสํวนเล็กน๎อยที่ตัดก็เพราะเราจะเอามาให๎สํวนอื่น พวกผมคิด
วําเงิน 370,000 บาท ไมํได๎เป็นประโยชน์ ผู๎บริหารไมํเซ็นต์รับรองโครงการตํางๆ
ผมจะไมํตัดครับ แตํผมตัดไปแล๎วก็กลับคาพูดไมํได๎ จาเป็นต๎องตัดมาให๎สานัก
การศึกษา ให๎เด็กได๎นาไปซื้อโต๏ะอาหารแคํ 10,000 กวํา บาท ซื้อเครื่องปั่นไฟ
5,000 กวําบาท ถังสแตนเลส 20,000 กวําบาท ซึ่งเป็นประโยชน์กับโรงเรียน
ทั้งนั้น พวกเราไปดูโรงเรียนเทศบาล 3 ถังเก็บน้า ปั้มน้าก็ไมํมี เด็กๆเวลาจะล๎าง
จานก็ลาบาก เวลาจะทานอาหารก็ลาบาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลังคา โต๏ะ
อาหารก็ไมํมี ภารโรงได๎เอาผ๎าพลาสติกมาหํอไว๎ เราจึงเจียดงบประมาณที่ตัดไปให๎
โรงเรี ย นตํางๆเพื่อเป็น ประโยชน์กับลู กหลานชาวจังหวัดกาฬสิ นธุ์ตํอไป นี่คื อ
ความสาคัญที่เราอุสสําห์บากบั่นใช๎เวลา 20 กวําวัน ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
23 ปี ยังไมํเคยแปรญัตตินานขนาดนี้ เราทาเพื่อประชาชนและอยากให๎ประชาชน
ได๎รับประโยชน์มากที่สุด ไมํวําสานัก/กองฝุายไหนเราก็ต๎องดูความจาเป็น บางที
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ซื้อเครื่องใหมํและลองคานวณวําคุ๎มคําหรือไมํ ผมเล็งเห็นความสาคัญของกองฝุาย
ตํางๆ วัสดุงานบ๎านงานครัวเราไมํเคยตัด สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราไมํตัดแตํสิ่งที่
ไมํ เ ป็ น ประโยชน์ เ ราก็ ข อตั ด บ๎ า งเพื่ อ เอามาให๎ สํ ว นที่ เ หลื อ ตามโครงการตํ า งๆ
โครงการที่ 4 โครงการจุติ สุ ข าวดี เพื่อ จํา ยเป็น คํา ใช๎ จํา ยตามโครงการ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ เป็นไปตามหนังสือที่
มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 179 ลาดับที่ 31 (ปรากฏในหน๎า 217 ข๎อ
1.23) ตั้งไว๎ 100,000 บาท (ตัดทั้งโครงการ) การตัดโครงการนี้เราได๎เรียกกอง
ฝุายมาชี้แจง เขาบอกวําโครงการนี้เป็นการชํวยเหลือคําใช๎จํายตํางๆเพื่อ บรรเทา
ความเดือดร๎อนให๎กับผู๎ยากจนที่ไมํมีเงินคําจัดการพิธีศพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น
ใหมํ ตอนนี้เขายังทาโครงการนี้อยูํ เป็นโครงการเพื่อนชํวยเพื่อน นาเงินตํางๆมา
รวมกันและอยากบรรจุโครงการนี้เข๎าในเทศบัญญัติ ผมได๎ถามวําเงิน โครงการนี้
เหลือเยอะไหมเขาก็บอกวําเงินเหลือเยอะ ผมถามวําทํานทามากี่โครงการเขาก็
บอกวําทามาหลายโครงการแล๎ว วัดปุาทุํงศรีเมืองคนยากจนตกน้าตายเขาบอกวํา
ไมํมีเงิน ผมจึงบอกให๎ไปหาประธานชุมชนเพราะเห็ นมีโ ครงการนี้ ปรากฏวํา
โครงการนี้ไมํมีคนให๎ความรํวมมือเทําไหรํ ให๎ความรํวมมือเพียงเล็กน๎อย เขาไปหา
ผม ผมก็ให๎น้ามา 5 - 10 ลัง ไมํมีเต๎นท์เขาจะสวดวันเดียวผมก็บอกให๎ไปใช๎ เมรุวัด
เลย ศาลาก็ยังสร๎างไมํเสร็จ วันนั้นผมติดธุระที่จะมาแปรญัตติที่เทศบาลเขาจะให๎
ไปเป็นประธานก็ไมํสามารถไปได๎ ผมจึงบอกวําไปไมํได๎เพราะติดประชุมอยูํ จึงมอบ
ให๎แฟนผมไปแทน คําทาบุญพระก็ไมํมีต๎องจํายเงินอีก 1,000 บาท เป็นคําทาบุญ
ให๎เขา โครงการจุติสุขาวดีไมํ สามารถชํวยอะไรเขาได๎ ถ๎าทํานชํวยเขาผมจะไมํตัด
โครงการเลย แตํเมื่อทํานชํวยเขาไมํได๎จึงเป็นเหตุผลให๎ตัดโครงการนี้ โครงการที่
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎ใหญํในเขตเมือง เพื่อจํายเป็นคํา
อบรม คําอาหารกลางวัน อาหารวําง คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม คําอุปกรณ์
สาธิตในการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการกาหนด เป็นไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า117 ลาดับที่ 14 (ปรากฏในหน๎า 204
ข๎อ 2.16) ตั้งไว๎ 125,000 บาท ตัดลด 110,000 บาท คงเหลือ 15,000
บาท โครงการนี้เป็นโครงการที่เขาไปอบรมแล๎วอยากจัดอบรมให๎ผู๎สนใจในการตัด
ต๎นไม๎ใหญํ ผมขอถามทํานประธานวําเรามีสานักการชํางเพื่อบริการให๎ชาวบ๎านอยูํ
แล๎ว ทาไมสานักการสาธารณสุขต๎องรับบทบาทนี้ การอบรมตํางๆทํานจะใช๎เงินถึง
125,000 บาท หรือครับ ริมถนนในเขตเทศบาลไมํมีต๎นไม๎ใหญํพอที่จะให๎ตัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมให๎ความรู๎ในการตัดต๎นไม๎ใหญํ สานักการ
สาธารณสุขจะไปตัดต๎นไม๎หรือครับ นําจะมีแตํสานักการชํางที่เอารถกระเช๎า เอา
เลื่อยยนต์ไปตัดต๎นไม๎ให๎เขา โครงการนี้เป็น เพียงแคํการอบรมทาไมถึงตั้งโครงการ
ไว๎ถึง 125,000 บาท ผมจึงขอตัดลงมาให๎เหลือ 15,000 บาท หากถามวําน๎อย
หรือไมํก็น๎อยครับ แตํพวกผมสรุปงบประมาณตัดลดและเพิ่มงบประมาณแล๎วเงิน
เหลือแคํนี้จึงตั้งไว๎ให๎เขาได๎ไปดาเนินการอบรมกํอนในปีนี้ นี่คือ สาเหตุที่เราเจียด
เงินมาให๎เขาอบรม ตามที่ผมขอแปรญัตติทั้ง 5 ข๎อ เพื่อให๎ทํานประธานทราบวํา
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ของประชาชน และต๎องมาวางแผนวําในปี 2562 เรามีโครงการไหนที่ยังไมํได๎ทา
เราจะไปเอางบปี 2563 - 2564 หรือปี 2561 มาทาไมํได๎ เพราะกองวิชาการ
บอกวําต๎องทาในปี 2562 เทํานั้นมีหนังสือสั่งการมาแล๎ว เราจึงได๎รวบรวมเงิน
ทั้งหมดที่ เราแปรลดแปรเพิ่มประกอบกับความเดือ ดร๎อ นของพี่น๎ องประชาชน
เพื่อให๎เกิดการแปรญัตตินี้ขึ้น 20 กวําปีที่ผมเป็นสมาชิกสภายังไมํเคยทาแบบนี้
เลย กุดน้ากินน้าเนําเหม็นจะแก๎ปัญหาได๎หรือไมํ สมควรตัดโครงการไหนเราก็ต๎อง
ดูความจาเป็นทุกโครงการ สิ่งตํางๆเราอยากตัดมากกวํานี้แตํทุกอยํางมีความจา
เป็นเราอยากให๎ผู๎บริหารทางานไปได๎อยํางราบรื่นและเป็นประโยชน์กับประชาชน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เราได๎นาโครงการตํางๆที่ยังไมํดาเนินการ เชํ น ถนน
คอนกรีต มาให๎ผู๎บริหารและประธานสภาได๎ดูวําเหมาะสมอยํางไรแตํก็ไมํได๎ความ
รับรองซึ่งกํอให๎เกิดความเสียใจกับพวกผมและประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอยําง
ยิ่ง เพราะเขาขอมาเราถึงทาให๎เขา ไมํใชํเราจัดทาโครงการเอง สิ่งเหลํานี้ทาให๎
เรามีกาลังใจในการบริการและอยากให๎เขาได๎รับสิ่งที่ดีในปี 2562 ตํอไป
นายโฆษิ ต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล กํ อนที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ จ ะอภิ ป รายสนั บ สนุ น ทํ า น
เลขานุการสภาเทศบาลได๎มีความจาเป็นเรํงดํวนจึงขอลาการประชุม จึงขอเลือก
เลขานุการสภาชั่วคราวตามระเบียบฯ ขอเชิญทํ านรองปลัด รณยุทธ หอมหวล
ชี้แจงระเบียบครับ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข๎อ 10 ให๎ยกเลิก
ความในวรรคสองของข๎อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับ
การประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน ในการประชุม
สภาท๎องถิ่นครั้งใด ถ๎าไมํมีเลขานุการสภาท๎องถิ่นหรือมีแ ตํไมํอยูํห รืออยูํแตํไ มํ
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎หรือไมํยอมปฏิบัติหน๎าที่ ให๎สภาท๎องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือข๎าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เลขานุการสภาท๎องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให๎นาความ
ในข๎อ 13 และข๎อ 26 วรรคสอง มาใช๎บังคับโดยอนุโลม เว๎นแตํการลงคะแนน
เลือกให๎กระทาด๎วยวิธีการยกมือ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานสมาชิกเสนอ เชิญทํานอาคม สาราญเนตรครับ
นายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน กระผมนายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ผมขอเสนอทํานรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มี ทํานสมาชิกทํ านใดจะเสนอเป็นอยํา งอื่นอีกหรือไมํ ถ๎าไมํ มี
ถือ วํ า มติ ที่ ป ระชุม เห็ น ควรเลื่ อ กทํ า นรณยุ ท ธ หอมหวล เป็ นเลขานุ ก ารสภา
ชั่วคราว ตํอไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติอภิปรายสนับสนุนครับ เชิญทํานอุทิศ
จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง
การตัดโครงการไมํใชํวําคณะกรรมการจะตัดตามใจตนเอง คณะกรรมการแปร

-34ญัตติมีวิธีการ ดังนี้ เราได๎ประชุมเพื่อหาข๎อชี้แจงกับผอ.สานัก/กองฝุาย และได๎รับ
คาตอบจากข๎อ สงสั ยหลั งจากนั้ นคณะกรรมการได๎ ล งพื้ น ที่ส ารวจข๎ อ เท็ จ จริ ง ที่
คณะกรรมการแปรญัตติสงสัยในแตํละทําน โดยไมํมีการประสานกัน ให๎ทุกทําน
ดาเนิ นการได๎อยํางอิสระในการเก็บข๎อมูล มาพิจารณาในการตัดลดงบประมาณ
และได๎เชิญ ผู๎ มีสํ วนเกี่ยวข๎องแตํล ะกองฝุ ายมาให๎ ข๎อมูล ขั้นตอนตํอมาประธาน
คณะกรรมการแปรญั ตติ ก็ ได๎ นัด ประชุ มและให๎ คณะกรรมการแตํล ะทํา นเสนอ
โครงการที่ต๎องการตัดตามเหตุผลโดยไมํมีการบอกกลําวลํวงหน๎า และทุกทํานได๎
เสนอตามที่ ไ ด๎ ข๎ อ มู ล ประธานคณะกรรมการก็ ใ ห๎ ล งมติ ใ นการเลื อ กวํ า จะตั ด
โครงการใด ดังนั้นทุกโครงการที่เสนอมากระผมเห็นชอบและสนับสนุนในการแปร
ญัตติครั้งนี้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานนพดล แก๎วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผมเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ ได๎รํวมกันทางานอยํางที่ทํานบุญเส็งได๎นาเรียนไป
ข๎างต๎น การทางานปีนี้เป็นปีแรกที่เราทาเต็มรูปแบบ เมื่อกํอนเราไมํเคยทาแบบนี้
สํวนใหญํประชุมงบประมาณไมํถึง 1 - 2 ชั่วโมงก็เสร็จ แตํตอนนี้การตรวจสอบ
เรื่ องการใช๎งบประมาณที่เป็นภาษีของพี่น๎องประชาชนเป็นสิ่ งที่พวกเราซึ่งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตั้งใจอาสาเข๎ ามารักษาผลประโยชน์ที่เ ราต๎องรํ ว มกันดูแ ล
ผลประโยชน์จะได๎ตกสูํพี่น๎องประชาชนให๎มากที่สุด ฉะนั้น การทางานในครั้งนี้
มุมมองของคณะกรรมการแปรญัตติก็อาจมองไปอีกแบบหนึ่ง ทางคณะผู๎บริหารซึ่ง
ถือวําเป็นผู๎ใช๎เงินที่พวกผมจะยกมือหรือไมํยกมือให๎ก็มองอีกแบบ ผลประโยชน์แตํ
ละที่อาจไมํเหมือนกัน ถ๎าพูดถึงความน๎ อยใจในการทาหน๎าที่ครั้งนี้ ดู แล๎วเขต 1
ของผมงบประมาณในการจัดทาโครงสร๎างพื้นฐานได๎น๎อยมากสํวนใหญํจะอยูํที่เขต
3 ทํานอาคม สาราญเนตร ผมขออนุญาตเอํยนาม ผมขอยินดีด๎วย หากทําน
อ๎างวําเป็นชุมชนไกลปืนเที่ยงผมเข๎าใจ แตํคนที่มาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เขาต๎อง
ผํานเข๎ามาในเมือง เขาจะดูวําเรามีการพัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎าขนาดไหน เข๎ามา
ถนนหนทางบ๎านเมืองสะอาดสวยงามเขาก็ชมเชยแล๎ว แตํเราก็ไมํละเลยพี่น๎องที่อยูํ
ไกลปืนเที่ยง เราทราบถึงการจัดลาดับ ความสาคัญในการจัดทางบประมาณวําอัน
ไหนมีความเรํงดํวนกํอนหลัง แตํสิ่งที่เราทาในครั้งนี้คานึงถึงประโยชน์สํวนใหญํของ
พี่น๎องประชาชน ผมจะไมํเอํยถึงโครงการที่ผํานมาแล๎วทั้ง 2 โครงการ แตํสิ่งที่ผม
ค านึ ง ถึ ง ผมเคยกลํ า วที่ นี่ ห ลายครั้ ง แตํ ข ออนุ ญ าตเอํ ย นาม ทํ า นนพสิ ท ธิ์
กุล เจริ ญวิรัตน์ ทํานได๎กลําวในวันประชุมหารือวําการศึกษามีความสาคัญเป็น
อันดับ หนึ่ง ผมพยายามโน๎มน๎าวคณะกรรมการแปรญัตติห าแนวทางชํวยเหลื อ
โรงเรีย นเทศบาลเพราะตอนนี้มีโ รงเรียนเพิ่มขึ้น พูดเรื่องรถตลอดแตํทํานรอง
นายกฯนพสิ ท ธิ์ ก็บ อกวํ า อยากให๎ แ ตํ ต๎ อ งดู ค วามคุ๎ ม คํ า ในการลงทุ น ผมอาจมี
ความเห็นขัดแย๎งกับทํานรองนพสิทธิ์ทํานอาจมองวําไมํคุ๎มคํา แตํผมมองวําเราเป็น
เทศบาลเป็ นผู๎ ใ ห๎ บ ริ การหลายคนบอกวํา เทศบาลคื อกระโถนรั บ ของเสี ย ตํา งๆ
ทั้งหมดที่มีในเทศบาล หากเรามองถึงกาไร ขาดทุนคงไมํใชํ เราควรมองวําเราทา
เพื่อชีวิตความเป็นอยูํของพี่น๎องประชาชน ผมไมํกล๎าตาหนิพี่น๎องประชาชนวําบาง
ทํานอาจไมํมีความรู๎ในเรื่องภาษี แตํหลายทํานรู๎ เชํน ทํานเข๎าไปเซเวํนก็จํายภาษี

-357 % แล๎ว เงินสํวนนั้นเป็นเงินของพี่น๎องประชาชนที่เรามาใช๎กัน ไมํมีนายกคน
ไหนที่เข๎ามาเทศบาลแล๎วเอาเงินตนเองไปบริหารบ๎านเมือง เงินภาษีทั้งนั้น แตํทา
อยํางไรจะทาให๎ตกไปอยูํที่ประชาชนให๎ได๎มากที่สุด พวกผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลอยูํ ใ กล๎ ชิ ด กั บ พี่ น๎ อ งประชาชน ตื่ น เช๎ า มาบางวั น ก็ มี พี่ น๎ อ งมาหาบ๎ า ง
โทรศัพท์มาขอความชํวยเหลือตลอด โครงการที่คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7
ทําน เสนอตัดงบประมาณจะเห็นได๎วํามีมติเป็น เอกฉันท์ เมื่อตัดแล๎วก็ไมํได๎เกิด
ความเสียหายตํอคณะผู๎บริหารเพื่อเกลี่ยให๎สํวนที่มีความจาเป็นเรํงดํวน เมื่อตัด
มาแล๎วถ๎าไมํมีอะไรทางบประมาณก็ตกไปเป็นเงินสะสมที่ทํานรองนายกอธิบายผม
เข๎าใจ แตํต๎องคิดวําเมื่อตัดไปแล๎วเราจะเอามาทาอะไรให๎เกิดประโยชน์ ไมํใชํตัด
ด๎วยความสะใจ แตํด๎วยความที่เราเป็นคนของเทศบาลจะเห็นได๎วํางบประมาณที่
ถูกตัดได๎นาไปเกลี่ยให๎โครงการอื่นๆจนหมด เมื่อเราได๎ออกพื้นที่หลังจากที่ดูถนน
สายตํางๆเราได๎ไปดูที่โรงเรียนและได๎ ถามคณะครูและผู๎อานวยการวําโครงการไหน
ที่เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองไปแล๎วและอยากได๎อยูํ พวกผมได๎ตัดงบประมาณ
ที่ไมํเรํงดํวนและหาเงินมาให๎ อยํางที่ทํานบุญเส็งพูดถ๎าจะเอาโครงการปี 2561
หรือปี 2563 - 2564 มาทาไมํได๎ เพราะระเบียบการจัดทางบประมาณใหมํเขา
ให๎ใช๎ปีนี้เทํานั้น เราก็ไปดูวําปีนี้คณะครูเขาขออะไรมาและหยิบยกโครงการขึ้นมา
นาเสนอและเกลี่ยให๎ลงตัว สิ่งนี้คือสิ่งที่พวกผมได๎รํวมกันทางานเป็นเวลา 20 วัน
นี่คือสิ่งที่พวกผมคานึงรํวมกันกับคณะผู๎บริหารแตํทํานอาจจะมองตํางมุม เพื่อ
ผลประโยชน์ของพี่น๎องประชาชน ถ๎าโรงเรียนเทศบาลเราดีคงไมํมีคุณครูทํานใด
เอาลูกไปเรียนที่อื่น ลูกของผมเรียนที่โรงเรียนเทศบาลทั้งหมด ถ๎าลูกเราไปอยูํตรง
นั้นได๎รับสวัสดิการและการดูแลที่ดี มีวัสดุการเรียนการสอนที่ดีเราก็อยากให๎ลูกเรา
ไปเรียน ถ๎าโรงเรียนเราไมํดีทํานที่มีลูกอยากจะเอาลูกไปเรียนไหมครับ ก็ต๎องเอา
ไปเข๎าโรงเรียนเอกชนที่ดีกวํา เราจะทาอยํางไรให๎โรงเรียนเราดีที่สุด ผมเคยบอก
แล๎ววําการพัฒนาอะไรก็ตามต๎องพัฒนามนุษย์กํอน ตอนนี้หลักสูตรที่มีการพูดคุย
กันเราไมํมุํงไปหาคนเรียนเกํง เรียนดี แตํเราจะมุํงไปที่ทักษะการทางานของเด็ก
สิ่งเหลํานี้คือสิ่งที่เราจะให๎เขาจึงได๎เกลี่ยงบประมาณให๎ อยํางละนิดละหนํอย ทําน
รองนายกนพสิทธิ์ทํานก็เห็นความสาคัญและอธิบายให๎ผมฟัง ผมก็เข๎าใจแตํในเมื่อ
เงินที่เราหามาได๎เราจะเอาไปกองไว๎เฉยๆหรือครับ เอามาทาสํ วนนี้ไมํดีกวําหรือ
ครับ นี่คือคาขอความเห็นใจแตํสุดท๎ายก็ได๎รับคาตอบวําจะยืนตามรํางเดิมก็ไมํมี
ปั ญหาครั บ ต๎องสู๎ กันด๎ ว ยความคิด ไมํได๎สู๎ กั นด๎ว ยความโกรธเกลี ย ด เราเอา
เหตุ ผ ลมาคุ ย กั น ทั้ ง 2 ฝุ า ย แตํ สุ ด ท๎ า ยเงิ น ที่ เ ราหามาได๎ ไ มํ ไ ด๎ เ ข๎ า กระเป๋ า
คณะกรรมการแตํตกไปอยูํ ที่ลูกหลานและพี่น๎องประชาชนเรา สาหรับ โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหลังสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมวํายังไมํมีความจาเป็นเรํงดํวน เอาสํวนนี้มาให๎สิ่งที่เรํงดํวนนําจะดีกวํา อยําง
โรงเรี ย นเทศบาล 5 โทรทัศน์ก็ได๎ยืม เขา ซื้อให๎ เขาไมํไ ด๎ห รือครับ 10,000 20,000 บาท ทํานบุญเส็งก็ได๎เสนอเข๎ามาโดยผมเป็นผู๎รับรอง ถ๎าจะพูดแล๎ว
ถนนหนทางซอยตํางๆในเขต 1 ยังมีปัญหา เชํนซอยหนองลิ้นจี่ฝนตกทีไรน้าถึงหัว
เขํา มีทํอระบายน้าจริงแตํตันไปหมด เราก็อยากได๎ครับ แตํที่เลําให๎ฟังเพราะ
อยากให๎เอางบประมาณนี้มาให๎โครงการที่เรํงดํวนกํอน สาหรับโครงการคําใช๎จําย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อยํางที่ทํานบุญเส็งได๎นาเรียนปีที่แล๎ว
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200,000 บาท ถ๎าไมํพออยํางไรทํานคณะผู๎บริหารคงจะโอนเพิ่มแนํนอน เรา
เข๎ า ใจแตํ ข อเกลี่ ย งบประมาณนี้ ไ ปชํ ว ยเหลื อ โครงการอื่ น โครงการประชุ ม
ประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนและหอกระจายขําวชุมชน ผมวําโครงการนี้ไมํ
จาเป็นต๎องประชุมทุกเดือน เดือนหนึ่งๆคงไมํมีเนื้อหาอะไรมาก ไตรมาสหนึ่งคํอย
ประชุมก็ได๎ เป็นการสรุปงานทุกๆ 3 เดือนเพราะเดือนหนึ่งๆไมํคํอยมีอะไรพูด
เสี ยงตามสายของเทศบาลบางชุมชนก็ ไมํทา จะมีขําวทุกวันขนาดนั้นหรือครับ
ไมํใชํโฆษณาขายสินค๎าจึงขอตัดงบประมาณลง โครงการจุติสุขาวดี ทํานประธานก็
ทราบวํ า ผมเป็ น พิ ธี ก รงานศพบํ อ ย แตํ วั น ที่ เ ราเชิ ญ ผอ.ส านั ก /กองฝุ า ยมาให๎
รายละเอียด เขาได๎บอกถึงกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ เขาจะให๎คาแนะนาในการปฏิบัติ
ตนกํอนตาย โดยการนิมนต์พระไปสวดมนต์ให๎ฟัง ถ๎ามองแงํดีก็ได๎บุญแตํอี กแงํหนึ่ง
คือเป็นการเอาพระไปแชํงเขา ผมวํามันไมํใชํหน๎าที่เรา ถ๎าลูกหลานเขาไมํยอมจะ
ทาอยํางไร จึงถามตํอวําตอนนี้มีเงินเหลือไหม เขาก็บอกวํามีประมาณ 100,000
บาท จึ ง ให๎ เ ขาใช๎ ง บประมาณนั้ น ไปกํ อ น ตํ อ ไปสมาชิ ก ผู๎ บ ริ ห ารเขาคงชํ ว ย
สนั บ สนุ น ทํ า นท าแบบนี้ ไ ด๎ บุ ญ เป็ น งานจิ ต อาสา ผมเห็ น ด๎ ว ยวํ า ไมํ ต๎ อ งตั้ ง
งบประมาณปีนี้ขอไว๎กํอนถ๎าไมํมีจริงๆคํอยวํากัน ทุกโครงการที่ขอตัดในความคิด
ของผมถื อ วํ า เหมาะสมและไมํ ท าให๎ ก ารบริ ห ารงานของคณะผู๎ บ ริ ห ารด๎ อ ย
ประสิทธิภาพแตํอยํางใด แตํเราต๎องเอามาเติมเต็มสํวนที่ขาดครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานตํอชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ทํานบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ ขอเสนอแปรญัตติตัดลดงบประมาณทั้ง 5 โครงการ และผมได๎ ให๎
ความเห็นชอบโดยการพิจารณาแตํละโครงการ ทั้งโครงการของทํานธนัท จิตรลดานนท์
และทํานบุญเส็ง วิโรจน์ รัตน์ ซึ่งขอเสนอตัดโครงการและเห็นชอบในการขอเพิ่ม
งบประมาณซึ่ ง ทางผู๎ บ ริ ห ารไมํ รั บ รอง สมาชิ ก สภาท าหน๎ า ที่ ฝุ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ผู๎ บ ริ ห ารเทศบาลทาหน๎ าที่ในการบริห าร เมื่ อผู๎ บริห ารเสนอเทศบัญ ญัติให๎ กั บ
สมาชิกได๎พิจารณาวําจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไมํ นั่น หมายความวําจะให๎ความ
เห็นชอบในเทศบัญญัติหรือไมํ ในขณะเดียวกันสมาชิกมีห น๎าที่พิจารณาซึ่งต๎อง
พิ จ ารณาจากเทศบั ญ ญั ติ ที่ เ สนอตํ อ สภาแหํ ง นี้ วั น นี้ ผู๎ ที่ เ สนอตํ อ สภาคื อ
นายกเทศมนตรีที่เป็นผู๎บริหารเทศบาล ทํานรับหลักการแล๎ววันนี้ผมไมํทราบวํา
ทํานติดธุระอะไร ทํานจะใช๎เงินราชการไปทาธุระของทํานผมไมํท ราบ แตํนี่เป็น
เหตุผลหนึ่งที่สมาชิกสภาจะต๎องพิจารณาในแตํละสานัก/กองฝุายที่เสนอเข๎ามา
ผมพู ด ในการประชุ ม ขั้ น รั บ หลั ก การแล๎ ว วํ า เทศบั ญ ญั ติ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ค ณะ
ผู๎บริหารจะดาเนินการบริหารงานให๎กับเทศบาล องค์กร เชํนเดียวกับสมาชิกก็
ต๎องพิจารณาอยํางถี่ถ๎วนเพราะสมาชิกไมํได๎นาเงินไปใช๎ด๎วย แตํในขณะเดียวกัน
การทาหน๎าที่ของสมาชิกซึ่งเป็นผู๎รับปัญหาจากพี่น๎องประชาชนเราก็ต๎องเอาปัญหา
มาเสนอและให๎ผู๎บริหารหาแนวทางแก๎ไข ผมไมํทราบวําสมาชิกทั้ง 17 ทํานที่มีอยูํ
และคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ทํานที่ได๎เข๎าไปทาหน๎าที่ เมื่อขณะนี้มีผู๎เสนอขอ
แปรตัดลดงบประมาณ 2 ทําน ขอแปรเพิ่ม 3 ทําน ทํานธนัท จิตรลดานนท์
ทํานได๎เสนอตัดโครงการใหญํทั้งโครงการที่อยูํข๎างศาลากลางหลังใหมํและโครงการ
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วิโรจน์รัตน์ ขออนุญาตเอํยนามทํานตัดโครงการกํอสร๎างรํองระบายน้าซึ่งมองวํายัง
ไมํเหมาะสม เสนอตัดโครงการคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการโดยมองเห็ นวํา
ในการประชุมคราวนี้ที่เทศบาลเสนอรํางเทศบัญญัติและมีการพิจารณาในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 หรือทํ านไมํเห็ น ความส าคั ญในเทศบั ญญัติไ ปใช๎ คํา เดินทางไป
ราชการผมเห็นควรตามที่ทํานบุญเส็งได๎ตัดงบประมาณนี้ งบประมาณ 200,000
บาท ผมเห็นวําเหมาะสม สาหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎
ใหญํในเขตเมือง ตั้งไว๎ 125,000 บาท ตัดลด 110,000 บาท คงเหลือ
15,000 บาท โครงการนี้ผมวําทํานใจดีที่ยังเหลืองบประมาณไว๎ให๎ ผมมองไมํเห็น
ประโยชน์ของโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ตั้งใหมํยังไมํมีเจ๎าภาพชัดเจนวําจะรองรับ
การดาเนิ นการนี้อยํ างไร การที่สมาชิก ได๎ท าหน๎าที่เสนอตัดโครงการโดยค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ของประชาชนและนาความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนมาเสนอให๎
ผู๎บริหารได๎พิจารณา ผมไมํทราบวําทํานผู๎บริหารได๎เห็นญัตติที่ทํานธนัท จิตรลดานนท์
และทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ได๎เสนอในวันที่ 5 กันยายน 2561 หรือไมํ เพระทํานไมํ
อยูํ ในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ ยกตัวอยํางเชํน ถนนทุํงศรีเมือง วันไหนฝนตก
ติดตํอกันครึ่งชั่วโมงน้าทํวม ผู๎คนสัญจรไมํได๎ คนที่อยูํบริเวณนั้นเดือดร๎อนมาก รถวิ่ง
ทีไรน้ากระเซ็นเข๎าบ๎านเขาเป็นปัญหามานาน แก๎ไขปัญหามาตั้งแตํปี 2552 - 2553
เคยทาทํอมาแล๎ วครั้งหนึ่งแตํ ตอนนี้ถนนก็ยังช ารุดเสี ยหายอยูํจะแก๎ปัญหาอยํางไร
ทํานแก๎ปั ญหาแคํนารถดับเพลิ งไปจอดหน๎าส านักงานปุาไม๎ไมํให๎รถเข๎า แบบนี้ไมํ
จ าเป็ น หรื อ ครั บ ผมเชื่ อ วํ า โครงการนี้ เ สนอเข๎ า ในแผนมานาน งบประมาณ
1,200,000 บาท ผู๎คนใช๎ประโยชน์จากถนนเส๎นนี้มีจานวนมาก ถนนเส๎นนี้ถือเป็น
ทางเข๎าเมือง ผมไมํทราบวําทํานผู๎บริหารเห็นประโยชน์หรือไมํ หากเอางบประมาณที่
มีอยูํและสามารถเอาไปดาเนินการได๎ ไมํขัดข๎องและเป็นอุปสรรคในการบรรจุลงในเทศ
บัญญัตินี้ เลย พวกผมเล็ งเห็ นความเดือดร๎อนจึงเสนอมาให๎ทํานผู๎บริหารพิจารณา
แตํไมํทราบวําทํานเห็นประโยชน์ของประชาชนหรือไมํ ทํานจะแก๎ไขปัญหาให๎กับพี่
น๎องประชาชนหรือไมํ ผมไมํขอเปรียบเทียบกับสานักงาน ปปช. ทุกโครงการผมเชื่อวํา
เป็ นประโยชน์ทั้งนั้นแตํผมได๎อภิปรายหลายครั้งวําการเรียงลาดับความสาคัญของ
โครงการเป็นเรื่องที่สาคัญ วันนี้แม๎งบประมาณจะตกไปแตํสมาชิกสภาเทศบาลได๎ทา
หน๎าที่อยํ างดีที่สุ ดและเห็ นแกํประโยชน์ของประชาชน โดยอาศัยชํองทางของสภา
เทศบาลแหํงนี้ แตํเมื่อยังไมํมีโอกาสได๎ยกมือและเพิ่มโครงการให๎ก็ไมํเป็นไร ถือวํา
ผู๎บริหารไมํเห็นความสาคัญของโครงการที่ทางสมาชิกเป็นผู๎เสนอ จึงอยากเรียนทําน
ประธานสภาวําในการทาหน๎าที่ของผู๎ เสนอแปรญัตติตัดโครงการทั้ง 5 โครงการนี้
กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติจึงเห็นชอบกับผู๎เสนอ
แปรญัตติดังกลําวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 5
โครงการที่ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เสนอแปรญัตติตัดงบประมาณมีบ างโครงการ
ที่ยั งอภิป รายไมํครบถ๎ว น โครงการที่ตัดเราจะเรียกผอ.กองฝุ ายเข๎ามาอธิบาย
ไมํได๎เจาะจงวําจะตัดโครงการไหน ถ๎าอธิบายได๎วําจะเอาไปทาอะไรเราก็ให๎บรรจุ
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คําใช๎จํายตามโครงการ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการ ตอนแรกไมํมีใคร
ทราบเพราะเป็นโครงการใหมํ ทางสานัก/กองฝุายจึงได๎ชี้แจงวําเป็นโครงการที่ทา
เกี่ยวกับศพและผู๎ใกล๎จะเสียชีวิต เขาตอบวําเขาจะทาการอบรมเมื่อทราบวําบ๎าน
ไหนจะมีคนตายจะสํงผู๎เข๎าอบรมเข๎าไปนั่งข๎างเตียง ผมวําไมํเหมาะสม และจะมี
การเอาพระไปสวดผมวํ า ถ๎ า เป็ น พํ อ แมํ เ ราจะท าอยํ า งไร และมี อี ก อยํ า งหนึ่ ง
นอกจากสํงคนลงไปบอกให๎เขาทาใจทางเจ๎าหน๎าที่ตอบวํามีการทาดอกไม๎จันทน์
ฟังอยํางไรก็ฟังไมํขึ้น ถ๎าเป็นผมอธิบายรับรองโครงการนี้ได๎ไมํต่ากวํา 300,000
บาท แตํด๎วยทํานคิดวําตั้งขึ้นมาเพื่อรับเงินแล๎วคํอยทา คนอนุมัติเขาก็ลาบากใจที่
จะให๎ สํ งผู๎ เข๎าอบรมไปนั่งข๎างเตียงคนใกล๎ ตายถ๎าเป็นผมคงไมํให๎ เข๎าบ๎านแล๎ ว
ชื่อโครงการก็แปลไมํออก ไมํใชํ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โครงการถนน
ปลอดฝุุนแบบนี้จะมองเห็นภาพแตํโครงการนี้เป็นโครงการอะไรไมํรู๎ ทาไมไมํใสํชื่อ
โครงการที่เข๎าใจงํายๆ จึงจาเป็นต๎องตัดงบประมาณ ถ๎าจะทาขึ้นใหมํควรจะทาให๎
ดีกวํานี้ ผมวําทํานอาจจะทาในสิ่งที่ดีแตํนาเสนอไมํเป็น ทํานจะเปรียบเทียบกับ
โครงการปั้ ม น้ า โครงการของทํ า นตั้ ง ไว๎ 100,000 บาท ของเขาตั้ ง ไว๎ แ คํ
90,000 บาท เห็นภาพชัดเจนแล๎วทาไมไมํบรรจุโครงการให๎เขาแตํกลับบรรจุ
โครงการแบบนี้เข๎าไป บางอยํางบํงบอกถึงวิสัยทัศน์ในการทางาน วันนี้มีข๎อดีอยําง
หนึ่งที่ทํานผู๎บริหารไมํอยูํ ถ๎าอยูํก็คงไมํมีบรรยากาศในการประชุมแบบนี้ แตํใชํวํา
เราจะดีใจ ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ แคํทํานมานั่งบรรยากาศก็ผํอนคลายลงไป
เยอะ แตํไมํใชํวําผมชอบแบบนี้ ผมอยากคุยกับผู๎บริหารมากกวําเพราะทํานจะได๎
ตอบในสิ่งที่ผมอยากรู๎ เรื่องการแปรญัตติรอบนี้ผมเสียใจที่เราทางานตากแดดลง
พื้นที่ดูความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนเข๎ามานาเสนอแปรเพิ่มเป็นโครงการใหมํ
แตํทํานผู๎บริหารกลับตั้งใจไว๎แล๎ววําจะไมํให๎โดยที่ยังไมํได๎ดูโครงการ ที่ผมทราบ
เพราะทํานรองนพสิทธิ์เข๎ารํวมประชุมทํานก็เพิ่งจะได๎เห็นพร๎อมกันในวันนั้นวํามี
การแปรลด แปรเพิ่มอะไรบ๎าง แตํทํานรองนพสิทธิ์ทํานก็ตอบชัดเจนเลยวําทําน
จะยืนตามรํางเดิม หากถามวําผมเชื่อทํานไหม ผมเชื่อครับ แตํผมไมํเชื่อวําเป็น
ความคิดทําน ผมมั่นใจวํามีบางโครงการที่ทํานจะเซ็นต์ เพราะเป็นความเดือดร๎อน
ของพี่น๎องประชาชน โดยเฉพาะสานักการศึกษาที่ทํานดูแลแตํทํานยืนตามรํางเดิม
คงเป็นคาพูดของคนอื่นมากกวํา ผมมั่นใจวําคณะผู๎บริหารชุดนี้ถึงจะอยากได๎อะไร
ก็คงไมํได๎ถ๎าคนนั้นไมํเอาด๎ว ย นี่คือเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ผมเสี ยใจกับพี่น๎อง
ประชาชนที่จะได๎รับประโยชน์ในการแปรเพิ่มครั้งนี้ที่เป็นอันตกไป ถ๎ารู๎อยํางนี้คง
ไมํตัดงบประมาณ ให๎เขาทากันไปเลย แตํเมื่อเป็นแบบนี้ก็จาเป็นต๎องตัดทิ้งไปไมํ
ต๎องให๎ใครได๎ประโยชน์ ประชาชนก็ชํางเขา สานักกองฝุายเด็กนักเรียนก็ชํางเขา
มีรถนักเรียนใชํวําจะสอบได๎ที่ 1 ทุกคน วิสัยทัศน์ผู๎บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมเห็นด๎วยกับทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ โครงการตํางๆที่ผมเห็นชอบ คือ โครงการ
จุติสุขาวดี เพราะผมได๎ไปเผาศพไร๎ญาตหลายครั้ง แตํเจ๎าหน๎าที่เขาอภิปรายไมํรู๎

-39เรื่องและไร๎เหตุผล ให๎เจ๎าหน๎าที่ทาเรื่องเข๎ามาใหมํโดยให๎เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลมีสํวนรํวมด๎วย ไมํใชํขอมาแล๎วเอาไปเลยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานจาลอง ภูเต๎านาคครับ
นางสาวจาลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทํา น ดิฉัน นางสาวจาลอง ภูเ ต๎านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ์
ต๎องขอขอบคุณทํานประธานสภาที่อนุญาตให๎ดิฉันที่ไมํได๎เป็นหนึ่งในสมาชิก ของ
คณะกรรมการแปรญัตติได๎อภิปราย ในวาระนี้เชื่อวําสมาชิกทั้ง 17 ทําน ราลึกใน
หน๎าที่ของทํานและได๎ทาหน๎าที่อยํางเต็มที่ ดิฉันเองก็มีความจาเป็นเหมือนกันที่ขอ
ยืนรํางเดิม เพราะทุกโครงการกวําจะบรรจุลงในเทศบัญญัติได๎ ใช๎เวลาในการคัด
กรองนานพอสมควรทุกกองฝุาย ทุกโครงการมีความสาคัญในตัวเอง ดิฉันเองก็
มองวําถนนทุํงศรีเมืองมีความจาเป็นที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขและซํอมแซม ดิฉันไมํได๎
นิ่งดูดายและเรียนปรึกษาทํานนายกเสมอเพราะพื้นถนนทรุด แตํด๎วยสาเหตุที่วํา
งบประมาณโครงสร๎างพื้นฐานของเรามีข๎อจากั ดจึงต๎องรอในปี ตํอๆไป เพราะ
ประชาชนทุกชุมชนเขาเดือดร๎อนกันหมด บางแหํงน้าทํวมและเกิดอุบัติเหตุจากน้า
ทํวมก็ต๎องเรํงแก๎ไขปัญหาตรงนั้น โครงการจุติสุขาวดี ดิฉันเองได๎ไปรํวมงานหลาย
ครั้ง โดยเฉพาะชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองซึ่งมีพํอแมํพี่น๎องยากไร๎หลายทําน โครงการ
นี้ได๎รับการตรวจสอบจากประธานชุมชนแตํละชุมชนแล๎ววําเขายากไร๎จริง ถึงจะร๎อง
ขอได๎ เป็นเรื่องที่ดีไมํวําจะเป็นคําโลงศพ เงินใสํซอง เจ๎าภาพจะได๎จํายเฉพาะ
คําอาหารเทํานั้น ดิฉันวําเป็นเรื่องที่ดีแตํไมํทราบวําคนที่ชี้แจงให๎คณะกรรมการ
แปรญัตติทราบรายละเอียดโครงการนี้เขาพูดวําอยํางไร ขอฝากเรื่องนี้ไปยังผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องที่รับผิดชอบวําในปีหน๎าคงจะเห็นโครงการนี้ และหวังวําทํานสมาชิก
ทุกทํานจะเห็นด๎วยกับโครงการนี้ สาหรับโครงการอื่นๆตํางคนตํางความคิดไมํวํา
กัน แตํดิฉันขอขอบคุณทํานสมาชิกทั้ง 17 ทํานที่ได๎ทาหน๎าที่อยํางเต็มที่ในวาระนี้
สาหรับตัวดิฉันขอสนับสนุนรํางเดิมคํะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายสนับสนุนรํางเดิมหรือไมํครับ
ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
จากที่ได๎ฟังคณะกรรมการแปรญัตติกลําวเมื่อสักครูํ ทุกทํานมีเหตุผลในการแปรลด
แปรเพิ่มทั้งนั้น ในขณะเดียวกันทํานผู๎บริหารก็ไมํได๎ คิดเองในการจัดทารํางเทศ
บัญญัติ ปี 2562 พวกเราก็ทางานกันหนักโดยเฉพาะหัวหน๎าสํวนการงานตํางๆ
ถ๎าทํานเป็นผู๎บริหารทํานจะลาบากใจมากในการพิจารณางบประมาณที่มีน๎อยตาม
ข๎อจากัด และต๎องปฏิบัติตามหนังสือซักซ๎อมของกระทรวงมหาดไทยที่สํงมาให๎เรา
พิจารณาตามความจาเป็น งบประมาณในการจัดทาโครงสร๎างพื้นฐานหรืออุดหนุน
โรงเรียนของสานักการศึกษา ผมขอขอบพระคุณที่ทํานเห็นความสาคัญของสานัก
การศึกษา ผมเป็นรองนายกฯและดูแลสานักการศึกษามานาน คลุกคลีกับอาจารย์
ทุกทําน แม๎แตํทํานนพดล แก๎วพูล สมัยที่ทํานเป็นครู ผมก็ให๎ความเคารพและ
ความสนิทสนมมาโดยตลอด ทํานเข๎าใจถึงการทางานด๎วยความยากลาบากของ
คุณครู ฉะนั้น เวลาพิจารณางบประมาณแตํละปีพวกผมไมํได๎นิ่งนอนใจ ทํานจะ
สังเกตได๎วํางบประมาณของสานักการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี แตํจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คํอย

-40เป็ น คํ อ ยไปเพราะกองฝุ า ยอื่ น ๆก็ มี ค วามส าคั ญ เชํ น เดี ย วกั น ไมํ ใ ชํ วํ า จะเอา
งบประมาณมาใช๎กับกองฝุายใดฝุายหนึ่งมากหรือน๎อยเกินไป ทุกสํวนมีความสาคัญ
หมดเพราะความเดื อ ดร๎ อ นของทุ ก ทํ า นไมํ ใ ชํ เ ฉพาะโรงเรี ย น ผมดู แ ลส านั ก
การศึกษาผมก็อยากได๎งบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน ทํานรองมานิต ทํานก็อยาก
ได๎ไปพัฒนาสานักการชํางและสานักการสาธารณสุข เชํนเดียวกับทํานสมาชิกทุก
ทํานได๎อภิปรายวําตรงไหนบ๎างที่สาคัญ ผมทราบถ๎าไมํสาคัญไมํอยูํในแผนแนํนอน
ดังนั้น การพิจารณางบประมาณตํางๆเราไมํได๎พิจารณาเฉพาะผู๎บริหารเราเรียกทุก
กองฝุายมารํวมปรึกษาหารือ เขาเสนอมาเป็นพันล๎านบาทแตํเรามีงบประมาณ
400 ล๎านบาท ทาอยํางไรถึงจะทั่วถึงก็ต๎องขอยืนตามรํางเดิมเพราะพิจารณาแล๎ว
วํ า มี ค วามส าคั ญ ต๎ อ งขอขอบคุ ณ ทํ า นสมาชิ ก ทุ ก ทํ า นที่ ไ ด๎ พิ จ ารณาและให๎
ข๎ อ เสนอแนะมากมาย ผมไมํ ไ ด๎ เ อาไปทิ้ ง และเก็ บ ไว๎ เ ป็ น ข๎ อ มู ล ในการจั ด ท า
งบประมาณปีตํอๆไป นี่คือความงดงามของประชาธิปไตยอีกอยํางหนึ่ง ตํางคน
ตํางความคิดและมีความเห็ นตํางกัน ความเห็ นของผมเป็นแบบนี้และขออาศัย
อานาจหน๎าที่ที่มีอยูํขอคงไว๎ตามรํางเดิมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อผู๎แปรญัตติ ผู๎อภิปรายสนับสนุนและทํานผู๎บริหารได๎อภิ ปราย
พอสมควรแล๎ว ผมขอถามมติที่ประชุมทีละข๎อ เริ่มจากข๎อ 3 ทํานสมาชิกทํานใด
เห็นชอบในคาแปรญัตติฯ ข๎อ 3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยหลั งสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เสนอ
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจานวน 9 ทํ าน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดเห็น
ควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8 เสียง
งดออกเสียง - ไมํมี - ตํอไปเป็นข๎อ 4. ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทําน
ใดเห็ น ชอบในค าแปรญั ต ติ ฯ ข๎ อ 4. คํ า ใช๎ จํ า ยในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจั ก ร ตามที่ ทํ า นบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ เ สนอ กรุ ณ ายกมื อ (สมาชิ ก
เห็นชอบจานวน 9 ทําน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8 เสียง งดออกเสียง - ไมํมี ตํอไปเป็นข๎อ 5. ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในคาแปร
ญัตติฯ ข๎อ 5. โครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชน
ตามที่ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจานวน 9
ทําน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็ นควรคงไว๎
ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8 เสียง งดออกเสียง - ไมํมี - ตํอไปเป็นข๎อ 6.
ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในคาแปรญัตติฯ ข๎อ 6.
โครงการจุติสุขาวดี ตามที่ ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เสนอ กรุณายกมือ (สมาชิก
เห็นชอบจานวน 9 ทําน) 9 เสีย ง ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8 เสียง งดออกเสียง - ไมํมี ตํอไปเป็นข๎อ 7. ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในคาแปรญัตติฯ ข๎อ 7. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎ใหญํในเขตเมือง ตามที่ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
เสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจานวน 9 ทําน) 9 เสียง ทํานสมาชิกทํานใด
เห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จานวน 8 ทําน) 8
เสียง งดออกเสียง - ไมํมี - ที่ประชุมเห็นชอบให๎ผํานในวาระที่ 2 ตํอไปในการ
พิจ ารณาในวาระที่ 3 ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วํา ด๎ ว ยข๎อ บั งคั บการ

-41ประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 ข๎อ 52 การพิจารณาในวาระนี้ ไมํมีการอภิปราย
เว๎นแตํที่ประชุมจะลงมติให๎มีการอภิปรายถ๎ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ผมขอถาม
มติที่ป ระชุมวํา ทํานใดเห็ นควรให๎มีการอภิปรายกรุณายกมือ - ไมํมี - และใน
วาระนี้ ใ ห๎ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ วํ า เห็ น ชอบหรื อ ไมํ เ ห็ น ชอบให๎ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมขอถามมติที่ประชุมวํา
ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจานวน 15 ทําน) 15 เสียง
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตทํานประธานครับ เมื่อสักครูํมีสมาชิกไมํอยูํในห๎อง
ประชุมบางทําน เพราะการพิจารณาเป็นวาระที่สาคัญครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให๎เจ๎าหน๎าที่สภาแจ๎งให๎สมาชิกที่เหลือเข๎ารํวมประชุมด๎วยครับ
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล๎ว ในวาระนี้ให๎ที่ประชุมลงมติวําเห็น ชอบหรือไมํ
เห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ตราเป็นเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจํ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรุ ณ ายกมื อ
(สมาชิกเห็นชอบจานวน 15 ทําน) 15 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎ตรา
เป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –ไมํมี ไมํอยูํในห๎องประชุม 2 ทําน เมื่อที่ประชุมมีมติให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล๎วตํอไปผมจะสํงรํางเทศบัญญัติ
ดังกลําวให๎ทํานผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินโครงการ
ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหมํ (5.1) เรื่อง ญัตติ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาด
เทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญทํานนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาล และทํานสมาชิกผู๎
ทรงเกียรติทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลักการ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณ 2560 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกไปอีก 6
เดือนนับตั้ งแตํ วันที่ 1 ตุล าคม 2561 เป็นต๎นไป เหตุผ ล ด๎วยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จ๎างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดสดลาน 1 เทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ์ ตั้งแตํวันที่ 13 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นโครงการพัฒ นาตลาด
เทศบาลประจาปีงบประมาณ 2560 ผู๎บริหารอนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกจํ ายเหลื่อม
ปีงบประมาณ 2560 ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ในการดาเนินการปรับปรุงตลาดสดลาน 1 ผู๎รับจ๎างดาเนินการด๎วยความ
ลําช๎า คาดวํางานจะไมํแล๎วเสร็จตามกาหนดเวลาที่กาหนดในสัญญา ซึ่งจะทาให๎
ไมํส ามารถเบิกจํายเงินงบประมาณได๎ ทันภายในปีงบประมาณ 2561 ดังนั้ น
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ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จานวนเงิน 2,427,000 บาท
(สองล๎ านสี่ แ สนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎ว น) ออกไปอีก 6 เดือนนับตั้งแตํเดือ น
ตุ ล าคม 2561 เป็ น ต๎ น ไป ซึ่ ง เป็ น อ านาจของสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข๎อ 57 วรรคสอง ขอได๎โปรดนาเสนอตํอ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไปขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ เชิญทํานบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทํ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหมํ (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ผมดูหลักการและเหตุผลที่เราจะตํอสัญญาให๎ผู๎รับเหมาอีกเป็นเวลา 6
เดือน ครบกาหนดสัญญาในวันที่ 2 มีนาคม 2562 อยากเรียนถามทํานประธานสภา
วําในเพราะสาเหตุอะไรถึงต๎องกันเงินไว๎ ตามหลักการกันเงินเหลื่อมปีก็ต๎องมี สิ่งที่
ประชาชนได๎ รั บความเดื อ ดร๎ อ น คื อ ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ 2 ที่ ท าการกํ อ สร๎ า งไมํ เ สร็ จ
ถ๎าผู๎รับเหมาไมํมีศักยภาพเรานําจะจ๎างใหมํ เวลาที่ผํานมา 2 ปี กาหนดการกํอสร๎าง
ไมํรู๎กี่เดือน คําปรับเทําไหรํ รายละเอียดก็ไมํมีแตํมาขอกันเงินเพื่อจํายให๎ผู๎รับเหมา
ถ๎าวันนี้กันเงินไมํได๎สภาเทศบาลจะทาอยํางไร 1. ประชาชนต๎องเดือดร๎อนเป็นเวลา
เกือบ 2 ปีแล๎ว 2. ผู๎รับเหมามีปัญหาอะไร ผมทราบมาวําตอนนี้ผู๎รับเหมาทางานของ
จังหวัดเกือบ 10 ล๎านบาท เงิน 2,400,000 บาท เขาไมํมีศักยภาพที่จะทาหรือครับ
3. ถ๎าไมํมีก็บอกเลิกสัญญาเขาไปผู๎บริหารทาอะไรอยูํมีการควบคุมดูแลอยํางไร ฝุาย
ชํางมีรายงานเข๎ามาไหมก็ไมํมี มีแตํขอกันเงิน 4. หากงานไมํเสร็จต๎องจ๎างผู๎รับเหมา
คนนี้ หรื อครับ ถูกปรับก็ชํางให๎ เขาทาไปคงไมํใชํ ผู๎ บริหารต๎องมีวิสั ยทัศน์ที่กว๎าง
สัญญานี้ผํานมา 2 ปีแล๎ว ถ๎าทาจริงๆใช๎เวลา 6 เดือนก็คงเสร็จจ๎างผมได๎เลย แตํผม
คงไมํทาเพราะผมไมํใชํผู๎รับเหมา 5. การบริหารงานของผู๎ บริหารผิดพลาดหรือไมํ
ชํางควบคุมงานรายงานมาหรือไมํ ได๎ไปตรวจสอบและเรียกผู๎ รับเหมามาคุยหรือไมํ
ตอนนี้ชํางเขาทาอยูํอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งบประมาณ 9 - 10 ล๎านบาท เขายัง
ทาอยูํ ทํานไปเรียกร๎องอะไรหรือทาให๎เขาไมํพอใจหรือไมํ แคํมุงหลังคาลาน 1 ผมวํา
งานนี้ผู๎รับเหมาธรรมดาเขายังทาได๎ 6. การขอเงินนี้ใช๎เวลา 1 ปีหรือ 2 ปี ผมวํา
นําจะ 2 ปีแล๎ว แตํกันเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่เทําไหรํ ฝากทํานประธานสภาด๎วยวําควรมี
การก ากับดูแลเมื่อผู๎ รับเหมาเขาทางานไมํได๎ ก็ต๎องเรี ยกเขามาพูดคุ ยหรื อบอกเลิ ก
สัญญาเขาไปและให๎ ผู๎ รับเหมารายใหมํมาทา อยํางโรงเรียนเทศบาล 2 ก็มีปัญหา
เปลี่ยนผู๎รับเหมาตอนนี้ก็ใกล๎จะดาเนินการเสร็จแล๎ว ต๎องทาแบบนี้เพื่อการบริหารงาน
ที่ดีขึ้น ผมไมํโทษผู๎รับเหมาแตํโทษผู๎บริหารที่ไมํดูแลเอาใจใสํและเรํงรัดฝุายชํางให๎เขา
ทางานเสร็จตามกาหนด ถ๎าไมํได๎ตามกาหนดก็ให๎ยึดสัญญาคืน เงินประกันสัญญาเราก็
มี ยกเลิกสัญญาไปเลย ฝุายนิติกรคนตรวจงานของสานักการชํางทาอะไรอยูํ ทาไม
ต๎องมีปั ญหาจนถึงต๎องมากันเงิน ผมไมํอยากให๎ กันเงิ นและอยากให๎ งานแล๎ วเสร็ จ
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สภาถ๎าไมํผํานวันนี้ก็ต๎องรออีก 2 - 3 เดือนในการประชุมสภาแตํละครั้ง ผมขอตาหนิ
ผู๎บริหารที่บริหารงานไมํเหมาะสมและผิดพลาดจนต๎องเกิดการกันเงินแบบนี้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ผมเคย
เรียนทํานประธานในการประชุมครั้งที่แล๎ว วําการบริหารจัดการของคณะผู๎บริหาร
มีประสิทธิภาพน๎ อย สิ่งนี้ชี้บอกถึงการบริหารงานที่ไมํมีประสิทธิภาพ อยากให๎
ผู๎บริหารติดตามงานและเรํงรัดให๎งานแล๎วเสร็จตามสัญญาด๎วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานตํอชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
กระผมนายตํอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ญัตตินี้เป็นที่
สงสัยวําเป็นงบประมาณปี 2561 วันที่ 30 กันยายนนี้ จะสิ้นสุดปีงบประมาณยัง
ดาเนินการไมํแล๎วเสร็จและต๎องขอขยายเวลาเบิกจํายเงินออกไปอีก 6 เดือน ผม
ขอสอบถามทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารวํา การขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน
กับการกันเงินเหมือนกันหรือไมํ อีกประการหนึ่ง ผมอยากให๎ผู๎บริหารสัญญาได๎
ชี้แจงด๎วยวําสัญญาเริ่มตั้งแตํเมื่อไหรํ ถ๎าเริ่มตั้งแตํวันที่ 13 กันยายน 2560 ผม
วําโครงการมุง หลั ง คาใหมํไมํ นําจะเกิ น 180 วั น ภายในเดือ นมีนาคม 2561
ก็นําจะเสร็จ ตอนนี้ จะสิ้นปีงบประมาณแล๎ว ผมไมํทราบวําใครเป็นผู๎รับเหมาแตํ
ตอนนี้เขาถูกปรับไปแล๎วหรือไมํ ตามระเบียบต๎องปรับเขาเทําไหรํ งบประมาณใน
สํวนนี้ถ๎าจาไมํผิดปี 2560 ใช๎งบประมาณ 2,800,000 บาท ทํานยื่นประมูลได๎
2,427,000 บาท ถ๎าปรับมาเรื่อยๆปุานนี้คงไมํเหลือ เงินประกันสัญญาโดนปรับ
หรือไมํ ตามระเบียบจะทาหนังสือเวียนแจ๎งผู๎รับเหมาทิ้งงานจะต๎องดาเนินการ
อยํางไร ผมอยากฝากทํานประธานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องชี้แจงให๎สมาชิกได๎รับทราบใน
เรื่องนี้ด๎วย ผู๎ควบคุมงานทาอะไรอยูํ ทํานประธานเองก็ไปตลาดคงเห็นวํามีการ
ย๎ายพํอค๎าแมํค๎าลาน 1 ไปไว๎หน๎าสานักงานเทศบาลตั้งแตํกํอนปี 2561 จนถึง
วันนี้ก็ยังไมํแล๎วเสร็จ เมื่อต๎นเดือนที่ผํานมาเพิ่ งมีการรื้อหลังคาออกทั้งๆที่ฝนตก
ผู๎รับเหมาจะทิ้งงานหรือเปลํา คนที่เสียประโยชน์คือประชาชน ฝนตกลงมาน้าขัง
ผู๎ที่ไปตลาดก็เดือดร๎อน ขอให๎ทํานชี้แจงให๎สภาได๎ทราบด๎วยวําทํานจะขยายเวลา
เพราะอะไร ที่ทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ขออนุญาตเอํยนาม ทํานกลําววําควรจะ
เปลี่ ย นหน๎า งานได๎แล๎ ว ทาอะไรกันอยูํ ในขณะเดียวกั นก็ถือวําผู๎ บ ริห ารไมํไ ด๎
ดาเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติ อยากให๎ดาเนินโครงการนี้ด๎วยความเรํงรัด
และให๎เกิดประโยชน์กับพี่น๎องประชาชนโดยเร็วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานอาคม สาราญเนตรครับ
นายอาคม สาราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ทํ า น กระผมนายอาคม ส าราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหมํ (5.1) เรื่อง
ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
ตลาดเทศบาลลาน 1 ผมเห็นด๎วยกับทํานสมาชิกที่ได๎อภิปรายเมื่อสักครูํ ผมมีข๎อ
สงสัยเชํนเดียวกันวําเหตุผลในความลําช๎าเกิดจากอะไร ซึ่งสภาก็ยังไมํทราบข๎อเท็จจริง
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ข๎อมูลให๎ สภาเทศบาลพิจารณาวําจะอนุมัติเห็นชอบให๎มีการขยายเวลาเบิกจํายเงิน
งบประมาณหรือไมํ ถ๎าหากสภาไมํอนุมัติจะมีผลเสียกับเทศบาลหรือพี่น๎องประชาชน
อยํางไร และทางเทศบาลจะดาเนินการอยํางไรหรือจะยกเลิกสัญญาจ๎างผู๎รับเหมาคน
ใหมํจะเกินกาหนดเวลาอีก 6 เดือนหรือไมํ หรือต๎องรอระยะเวลาไปอีก 1 - 2 ปีที่ต๎อง
รอผู๎รับเหมามาดาเนินการ ผมอยากฝากทํานประธานสภาผํานไปยังคระผู๎บริหารได๎
ชี้แจงถึงความจาเป็นในการขอขยายเวลาด๎วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ ถ๎าไมํมี ขอเรียน
เชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
ต๎องขออธิบายวําการขอขยายเวลาเบิก จํายเงิ นไมํไ ด๎ขยายสั ญญา ในสํ ว นการ
บริ ห ารสั ญ ญาเป็ น หน๎ า ที่ ข องส านั ก การคลั ง ขออนุ ญ าตทํ า นประธานสภาให๎
ผอ.สํวนจาลอง ศรีนามลเป็นผู๎ตอบคาถาม ในสํวนการควบคุมการกํอสร๎างและ
การเรํ งรั ดการกํอสร๎าง ขออนุญาตให๎ ผ อ.ภาณุเ ดช เจริ ญพัน ธุว งศ์ เป็น ผู๎ ต อบ
คาถาม ต๎อ งเรีย นวํ าเทศบาลไมํอ ยากขออนุ ญ าตเพราะถ๎ า ขอในสภาต๎ องโดน
สอบถามแนํนอน แตํด๎วยเหตุที่วําการกํอสร๎างบางครั้งอาจติดปัญหา เชํน กรณี
ตลาด การหาสถานที่ให๎พํอค๎าแม๎ค๎าขายชั่วคราวซึ่งเป็นความเดือดร๎อนของเขา
ถ๎าเราใช๎ระเบียบกฏเกณฑ์เครํงครัดเกินไปอาจสํงผลกระทบกับพํอค๎าแมํค๎า บริเวณ
นั้น ต๎องหารือกันถึงความพร๎อมนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทาให๎สัญญาลําช๎าและประกอบ
กับผู๎รับเหมาก็ดาเนินการด๎วยความลําช๎าจึงต๎ องเรียนให๎ทํานสมาชิกได๎รับทราบวํา
สิ่งเหลํานี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทาสํงผลกระทบในการเบิกจํายงบประมาณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สํวนจาลอง ศรีนามลครับ
นายจาลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน กระผมนายจาลอง ศรีนามล ผอ.สํวนบริหารการคลั ง โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลลาน 1 อยูํในงบประมาณปี 2560 ทางสภาเทศบาลได๎อนุมัติ
งบประมาณเพื่อทาการปรับปรุงนั้น ใช๎งบประมาณ ประมาณ 2,800,000 บาท
ส านั ก การคลั ง ได๎ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า ง โดยมี ผู๎ รั บ เหมามาเสนอราคาประมาณ
2,400,000 บาท ทางเราได๎เรียกเขามาทาสัญญา ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2560 ทางเทศบาลไมํ ส ามารถเบิ ก จํ า ยเงิ น ได๎ ทั น ใน
ปีงบประมาณจึงขออนุมัติกันเงิน จากทํานนายกเทศมนตรีซึ่งมีอานาจอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547
ซึ่งได๎อนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกจํายถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การบริหารสัญญา ในชํวงแรกติดปัญหากับพํอค๎าแมํค๎า ตามที่ทํานรองนายกนพสิทธิ์
ได๎เรียนไปข๎างต๎น และอีกประการหนึ่งคือ อาคารดังกลําวเป็นอาคารของราชพัสดุ
หากเราจะรื้อหรือทาการปรับปรุงจะต๎องดาเนินการขออนุญาตทางราชพัสดุกํอน
การขอกันเงินไว๎เบิกจํายงบประมาณในปี 2560 นั้น ด๎วยเหตุที่ผู๎รับจ๎างไมํสามารถ
ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จตามสัญญาเดิม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ด๎ว ยเหตุ ผ ลที่ เทศบาลบริ ห ารจัดการเรื่อ งพํอ ค๎าแมํค๎า ให๎ อ อกจากสถานที่ลํ าช๎ า

-45เทศบาลจึงได๎ขยายเวลาให๎กับผู๎รับจ๎าง ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ตอนนี้ยังไมํ
สิ้นสุ ดสั ญญา ถ๎าหลังจากวันที่ 21 กันยายน 2561 หากงานแล๎ ว เสร็จลํ าช๎า
ตามที่ ก าหนดในสั ญ ญา ผู๎ รั บ จ๎ า งจะต๎ อ งเสี ย คํ า ปรั บ วั น ละ 2,400 บาท/วั น
จะเป็นเงินเทําไหรํต๎องขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการดาเนินการ การเบิกจํายเงินในปี
2561 คาดวําคงจะดาเนินการไมํทัน เนื่องจากขณะนี้ใกล๎จะสิ้นปีงบประมาณแล๎ว
ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินตํอสภา
เทศบาลไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งไมํได๎เป็นการขยายเวลาการ
กํ อ สร๎ า งให๎ ผู๎ รั บ จ๎ า ง เป็ น เพี ย งแคํ ก ารขยายเวลาการเบิ ก จํ า ยเงิ น ผู๎ รั บ จ๎ า งก็
ดาเนินการกํอสร๎างตามสัญญาที่กาหนดไว๎ การบอกเลิกสัญญาหรือการจ๎างผู๎รับ
จ๎างรายใหมํ เทศบาลได๎มีการคุยกันวําถ๎าเป็นแบบนี้เทศบาลคงไมํไหว จึงได๎ศึกษา
ระเบียบเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาซึ่งในข๎อสัญญาและระเบียบได๎ระบุวํา หาก
คําปรับเกินร๎อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ๎างก็ให๎เทศบาลแจ๎งบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสัญญาหากคูํสัญญาเห็นวําการดาเนินการจะไมํแล๎วเสร็จตามสัญญา
โดยยินยอมเสียคําปรับโดยไมํมีเงื่ อนไขใดๆทั้งสิ้น ในกรณีนี้เราจะให๎ผู๎วําจ๎างผํอน
ปรนเรื่องการยกเลิ กสั ญญา ทางผู๎ รับจ๎างเขายินยอมเสี ยคําปรับให๎ กับเทศบาล
หากสภาพิจารณาแล๎ ว เห็ นวํา อนุมั ติให๎ กัน เงิน ไว๎เ บิกจํ ายก็ จะเป็น ประโยชน์กั บ
เทศบาลและผู๎ รับจ๎าง หากสภาไมํอนุมัติทางเทศบาลคงไมํมีอานาจหน๎าที่เบิก
จํ ายเงิน ให๎ กับผู๎ รับจ๎างได๎ ซึ่งผู๎ รับจ๎างถ๎ างานไมํแล๎ ว เสร็จ และไมํได๎เงินอาจเกิ ด
ปัญหาตามมาได๎
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุก ทํ าน กระผมนายภาณุเ ดช เจริ ญ พั นธุ ว งศ์ ผอ.ส านั ก การชํา ง เรื่ องการ
กํอสร๎างตลาดสดลาน 1 สานักการชํางไมํได๎นิ่งดูดาย ได๎มีการออกหนังสือเรํงรัด
แจ๎งให๎ผู๎รับจ๎างได๎เรํงดาเนินการ เพราะเขาอาจรับงานเยอะแตํทางเราได๎มีการ
ติดตามตลอด ความคืบหน๎า ตอนนี้ได๎มีการขึ้นโครงหลังคาและได๎รับแจ๎งจากผู๎
รับจ๎างวํากาลังจะมุงหลังคา และยังมีงานเดินสายไฟฟูา ทาสีและงานอื่นๆอีกตาม
รูปแบบรายการ คาดวําดาเนินการได๎ประมาณ 50% แล๎วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อทํานสมาชิกได๎อภิปรายและทางเจ๎าหน๎าที่ ผู๎รับผิดชอบได๎ตอบข๎อ
ซักถามครบถ๎ว นแล๎ ว ผมขอปิดการอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมวํา ทําน
สมาชิกทํานใดเห็นควรอนุมัติให๎ขยายเวลาการเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ทํานรอง
นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิก อนุมัติจานวน 15 ทําน) 15 เสียง
ทํานสมาชิกทํานใด ไมํอนุมัติ -ไมํมี- งดออกเสียง 1 เสียง ไมํอยูํในห๎องประชุม
1 ทําน
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ เมื่อชํวงเช๎าในระเบียบ
วาระที่ 3 เรื่องกระทู๎ถาม ผมได๎แจ๎งคุณเพียงจันทร์ เศรษฐกาเนิดวําจะให๎
สอบถามในวาระอื่นๆ เมื่อได๎ตรวจดูระเบียบแล๎วไมํมีระเบียบใดที่จะสามารถให๎
ทํานสอบถามได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข๎อ 56 กรณีราษฎรเสนอ
ญัตติแตํทํานก็ไมํได๎เสนอมา แตํเมื่อดูระเบียบข๎อ 5 ใช๎อานาจของประธานสภา
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีกรณีที่ไมํได๎กาหนดในระเบียบ
นี้ ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นวินิจฉัยและใช๎บังคับไปพลางกํอน กระผมขอพิจารณา
อนุญาตให๎คุณเพียงจันทร์สอบถามได๎ เชิญครับ
นางเพียงจันทร์ เศรษฐกาเนิด กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน ดิฉัน
นางเพียงจันทร์ เศรษฐกาเนิด อยูํบ๎านเลขที่ 152/61 เป็นเจ๎าบ๎านเลขที่ 1/6
ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขอความเห็นใจและความสงสารในฐานะเจ๎า
บ๎าน เวลาฝนตกทีไรน้าไหลจากบริเวณกํอสร๎างเข๎าบ๎านดิฉันมากน๎อยตามปริมาณ
ฝนที่ตกลงมา วันไหนที่มีน้าขังจะไหลมาทางหน๎าบ๎านตามภาพที่ดิฉันได๎แนบมา
ทํานนายกฯได๎รับทราบแล๎วทํานเห็นใจดิฉันมาก ต๎องรีบตัดสายไฟและยกเข๎าไป
เพราะจะเกิดอันตราย ได๎แจ๎งขอความชํวยเหลือมา 4 ครั้งแล๎ว และได๎มีการบอก
ทํ า นรองมานิ ต ไชยศิ ว ามงคล เพราะดิ ฉั น เห็ น วํ า ผู๎ ข ออนุ ญ าตกํ อ สร๎ า งนั้ น
มีนามสกุลไชยศิวามงคล ดิฉันบอกกับผอ.สานักการชํางแล๎ววํามีน้าไหลเข๎าบ๎าน
ดิฉันจานวนมาก เขาใช๎เหล็กตีติดกับผนังบ๎านดิฉันทาให๎เกิดรอยแตกร๎าว ดิฉันจึง
ให๎ชํางไปซํอมแซมให๎แตํก็ยังมีปัญหาอยูํ จึงได๎ใช๎อิฐกั้นน้าก็ไหลเข๎ามาจนเป็นบํอน้า
เล็กๆกลายเป็นบํอเลี้ยงปลาหรือแหลํงเพราะพันธุ์ยุง ดิฉันจึงขอความกรุณาจาก
ทํานสมาชิกทุกทําน ณ ที่นี้ โปรดแก๎ไขให๎กับบ๎านของดิฉันและห๎องแถวบริเวณ
ใกล๎ เคีย งด๎ว ย ดิฉันได๎รับการชํว งเหลือจากผอ.ภาณุเดช ทํานขยับผนังออกไป
50 ซม. ถูกต๎องตามหลักวิชาการแตํเหล็กมันฝังเข๎าไปในผนังบ๎านดิฉัน น้าซึมเข๎า
ไปไมํใชํบ๎านดิฉันคนเดียวแตํเป็นกับทุกคน และดิฉันขอขอบคุณคุณพาที แดนวงษ์
ที่เคยให๎หนังสือกระทรวงปี 2522 แกํดิฉัน เพราะตอนแรกยังคิดไมํออกวําจะ
ดาเนินการอยํางไร และตํอมาคนที่ดูแลดิฉันคือทํานภิญโญ รัตนศาสตร์ ตํอมาเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดิฉันได๎ไปพบทํานนายกจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ทํานดี
กับดิฉันมาก และยังเขียนหนังสือถึงทํานผู๎วําด๎วย ทํานนายกฯถามดิฉันวํา มาที่นี่
ต๎องการอะไร ดิฉันจึงตอบวําต๎องการความสงบสุขจากเพื่อ นบ๎านไมํใชํน้าไหลเข๎า
มาจนเดือดร๎อน ดิฉันเห็นทํานจารุวัฒน์ทาความดีให๎จังหวัดกาฬสิน ธุ์จึงไมํรบกวน
เขารู๎เรื่องทีหลังจึงคิดวําจบไปแล๎ว ดิฉันจึงตั้งคาถามวําจริยธรรมในวิชาชีพของทําน
อยูํที่ไหน ทํานทาให๎ดิฉันมีแรงบันดาลใจในการเป็นนักการเมืองเพราะถูกรังแกจน
ไมํมีทางสู๎ รุํนพี่ของดิฉันนางพวงเพชร ศรีทอง เป็น สส.จ.กาฬสินธุ์ เขาชํวยกัน
ตลอด คนทีท่ างานให๎เขาเป็นพนักงานแตํเขาสามารถทางานได๎ตามกฎหมาย ขอให๎
ทํานแก๎ไขให๎ดิฉันด๎วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สาหรับปัญหานี้ทางฝุายผู๎บริหารจะรับเรื่องไปแก๎ไขให๎ครับ มีทําน
สมาชิกทํานใดจะอภิปราย เชิญทํานอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

-47ในระเบียบวาระอื่นๆ ผมขอความชํวยเหลือจากสานักการชําง 1. ซอยโพธิ์ไทร
ข๎างหมูํบ๎านวิลลํา เมื่อฝนตกลงมาน้าทํวมขังในถนนหมูํบ๎าน ทางชุมชนเขาต๎องการ
ให๎วางทํอลอดลงคลองฝั่งซ๎ายเพื่อให๎น้าลดลง เพราะปกติใช๎เวลาระบาย 1-2 วัน
2. มีต๎นไม๎ใหญํบ๎านครูโจ๏กตรงข๎ามร๎านสมตายายเต๏ะ ถนนอนรรฆนาค ไมํสามารถ
ตัดได๎ ไมํใชํวําเขาไมํมีความรู๎เรื่องการตัดต๎นไม๎แตํเขาขาดอุปกรณ์ในการตัดต๎นไม๎
ใหญํที่พาดเกี่ยวกับสายไฟ ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องนี้ด๎วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานนพดล แก๎วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพดล แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชน
หนองไชยวานถนนที่ขอรับเงินจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขาไปลาดแอสฟัลติกและลาด
ไมํหมดเหลือไมํถึงเมตรและเป็นคลื่น ไมํทราบวําเทศบาลได๎ไปดูแลการดาเนินการ
หรื อไมํ เพราะเทแบบนี้ตลอดทางผมกลั ว รถจั กรยานยนต์ห รือรถซาเล๎ งจะเกิด
อันตรายเพราะพื้นไมํเสมอกัน ผมวําเงิน 200,000 บาท ถ๎าจะทา ทาไมไมํทา
ชํวงหนึ่งเสียกํอน ทาแบบนี้เหมือนกับทาไมํเสร็จ ผอ. สานักการชํางได๎ลงไปดู
หรือไมํ ผมกลัวเกิดอันตรายเขาออกแบบกันเองใชํหรือไมํครับ ขออนุญาตทําน
ประธานสภาให๎ผอ.สานักการชํางตอบด๎วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สานักการชํางครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง แบบมาจากเทศบาล แตํเรื่องการควบคุมงานและการ
ตรวจรับสานักการชํางไมํได๎เข๎าไปดูแล
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล ถ๎าเป็นแบบของเราทาไมไมํแนะนาให๎เขาทาครึ่งหนึ่งกํอน ที่เหลือ
คํอยของบประมาณปีหน๎า ถ๎าทาแบบไมํเสร็จคนอื่นเขาก็มองที่เทศบาลไมํได๎มองถึง
โครงการไทยนิยมยั่งยืนเพราะเป็นถนนเทศบาล หากมีเงินที่จะเอาไปซํอมแซมก็ขอ
ความกรุณาในสํวนนี้ด๎วย และอีกเรื่องหนึ่ง ปีนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไมํคํอยมีน้า
ทํวม แตํยังมีปัญหากับบางชุมชนที่มีถนนแตํไมํมีรางระบายน้า โดยเฉพาะชุมชน
หนองลิ้นจี่ เวลาฝนตกน้าที่ไหลจากหลังคา ทํอด๎านลํางตันหมดและไหลไปตามผิว
ถนน ทํวมประมาณ 40 – 50 ซม. ขอฝากด๎วยวําตอนนี้ถ๎ามีสิ่งไหนที่พอจะ
บรรเทาความเดือดร๎อนเขาก็ฝากดูแลด๎วย และถนนที่ผมเรียนไปครั้งที่แล๎ว ชํวงนี้
หน๎าฝนคงยังไมํไปทา เหล็กปิดฝาทํอดังโดยเฉพาะหน๎าบ๎านผม บริเวณหน๎า บขส.
และวันที่ 16 จะเป็นวันทาบุญครบ 50 วัน ปัญญาสมวารของหลวงพํอเจ๎าคุณ
วัดใต๎โพธิ์ค้า ถนนที่ผมบอกเป็นคลื่นทางฝั่งบ๎านคุณยายวิลั ยฝากให๎แก๎ไขด๎วยครับ
และเชิญทุกทํานรํวมทาบุญครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู๎ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ทํ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระอื่น ๆ ขอฝากเรื่องกุดน้ากิน ผมไปเดินทุกวันประชาชน
เขาบํนมาวําขยะตามน้าไมํเก็บ พื้นลานเดินไมํกวาด หลุมบํอตํางๆรอบอาคารมี
เป็นจานวนมาก กิ่งไม๎เยอะ ขี้นก อยากให๎เข๎าไปปรับปรุงแก๎ไขด๎วย และอีกเรื่อง
คือหนองไชยวานเหมือนถนนยังทาไมํเสร็จ ผมวําทาเป็นชํวงๆนําจะดีกวํา ฝาก
สานักการชํางเข๎าไปดูแลด๎วย โครงการไทยนิยมยั่งยืนไมํใชํวําปลํอยให๎เขาทาของ
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ดูแลด๎วยหากมีโครงการนี้เข๎ามาอีกจะได๎ไมํเกิดปัญหาตามมาในอนาคตครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรง
เกีย รติทุกทําน กระผมนายสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ์ ผมขอแนะนาเรื่องโรงเรียนเทศบาล 2 ทุกวันนี้ไมํคํอยมีนักเรียนมาเรียน
งบประมาณมีเยอะและบุคลากรก็ มีจานวนมากเรานําจะเปลี่ยนใหมํ เชํน ผมเคย
แนะนาโรงเรียนวัดใต๎โพธิ์ค้าให๎เปลี่ยนเป็นโรงเรียนกีฬา ร๎อยละ 99 % นักเรียนจะ
เลือกเรียนกีฬาเพราะในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไมํมีโรงเรียนแบบนี้ แตกตํางกับจังหวัด
อื่นๆ เราต๎องยอมรับความจริงวําจะให๎ไปเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอั งกฤษคงเป็น ไปไมํไ ด๎ ถ๎ าเป็ นวิ ช ากีฬาเขาคงเรียนเพราะมีค วามส าคั ญ
สามารถสร๎ า งอนาคต สร๎ า งครอบครั ว ได๎ ทํ า นเห็ น ชุ ม ชนทุํ ง สระหรื อ ไมํ
ผมเสียดายไมํนําจะไปขุดบํอตรงนั้น ที่ตรงนั้นเป็นใจกลางเมือง ถ๎าเราทาสนาม
กีฬาให๎ประชาชนเข๎าไปทากิจกรรมตํางๆนําจะดีกวํา ไปจัดที่สนามกีฬาหรือตลาด
คลองถม ขยายโรงเรียนเราออกมา ถ๎าผมได๎มีโอกาสเข๎ามารับใช๎บ๎านเมืองรับใช๎พี่
น๎องประชาชน ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให๎ถึงที่สุดเชํนเดียวกับเรื่องรถนักเรียน ผมจะ
ขอไปเรื่อยๆ ต๎องยอมรับความจริงวําเด็กซอยน้าทิพย์ผมสวย จบโรงเรียนวัดสวําง
ตอนนี้มีลูก 3 คน แตํอนาคตไมํมี เด็กทําสินค๎าเรียนเกํงแตํไมํมีเงินเรี ยนก็ต๎องหัน
มาค๎าขาย ที่ผํ านมาผมภาคภูมิใจในการทาหน๎าที่ส มาชิกสภาเป็นอยํางยิ่งที่ได๎
รํวมมือกับสมาชิกฝุายค๎านทั้ง 9 ทําน ที่ได๎รํวมสนับสนุนงบประมาณของเทศบาล
ให๎ ผํ า นสภาไปด๎ ว ยดี เพื่ อ ที่ จ ะได๎ น างบประมาณไปพั ฒ นาบ๎ า นเมื อ งให๎
เจริญก๎าวหน๎า ทั้งๆที่เรามีเสียงข๎างมากในสภาจะคว่างบประมาณก็ได๎แตํเราไมํทา
เพราะเราเห็นแกํบ๎านเมืองมากกวําเห็นแกํประโยชน์สํวนตน ที่ผํานมาเราทั้ง 9 คน
ได๎ ท าหน๎ า ที่ อ ยํ า งเต็ ม ที่ ไมํ วํ า จะเป็ น การตรวจสอบ ร๎ อ งเรี ย น ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ของน๎องประชาชนอยํางดียิ่งตลอดมา ผมเป็นคนใจบุญชอบชํวยเหลือ
สัตว์และเพื่อนมนุษย์รํวมโลก บางคนเขาก็วําผมเป็นคนดีบางคนก็วําไมํดีแตํก็ยัง
ดีกวําพวกที่ทุจริตคอรัปชั่น เอารัดเอาเปรียบพี่น๎องประชาชนอยํางนั้นเขาเรียกวํา
คนไมํดีครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู๎ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ทํ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิน ธุ์ ในวันนี้ผ มดีใจที่งบประมาณเราได๎ผํ านไปด๎ว ยความราบรื่น และผม
ขอให๎ ฝุ า ยบริ ห ารได๎ ใ ช๎ ง บประมาณตามแผนงานที่ ว างไว๎ สิ่ ง ที่ พ วกกระผมตั ด
งบประมาณคงเป็นตกเงินสะสม สิ่งที่พวกผมกระทามาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและส านั ก /กองฝุ า ยตํ า งๆ พวกผมพยายามท าให๎ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ
เทศบาลสมกับที่ทางานมากับเทศบาลเป็นเวลา 23 ปี ในวาระนี้เป็นวาระสุดท๎าย
ที่เราจะได๎พบกันในโอกาสข๎างหน๎าอีก 2 เดื อนคงจะได๎พบกันใหมํ หากมีการ
เลือกตั้งก็คงได๎เลือกในสมัยหน๎าตํอไป ผมขอฝากฝุายบริหารด๎วยวําสิ่งไหนที่พวก
ผมทาไปหวังเพื่อให๎เป็นประโยชน์กับเทศบาลเพราะสิ่งที่เราได๎วางแนวทางไว๎เป็น
ประโยชน์อยํางยิ่ง เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาผลประโยชน์

-49ของประชาชนในเขตเทศบาล ผมขอขอบคุณคณะผู๎บริหาร ประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน และหวังเป็นอยํางยิ่งวําผมจะชํวยดูแลความ
เดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนและนาปัญหามาให๎ทํานประธานสภาเทศบาลได๎รํวม
พิจารณาตํอไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ ถ๎าไมํมี ขอเรียน
เชิญทํานรองนายกเทศมนตรี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์
วันนี้ผมมีเรื่องชี้แจงให๎ทราบ เนื่องจากผอ.สานักการศึกษาได๎ แจ๎งขําวดีวําเทศบาล
ได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับประเทศที่จังหวัด
ภูเก็ต ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 เราสํงเข๎าประกวดทั้งหมด 7 กิจกรรม
ได๎รับรางวัลทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ 1. รางวัลชนะเลิศร๎องเพลงพระราชนิพนธ์
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
เต๎นฮูลําฮูป ประเภทประกอบเพลงระดับประถมวัย ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 2 การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 4. รางวัลชมเชยโครงการ
ระดับประถมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 5. รางวัลชมเชย กิจกรรมเริงเลํน
เต๎นแดนซ์เซอร์ระดับประถมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ในวันนี้ผมต๎อง
ขอขอบพระคุ ณ ทํ า นสมาชิ ก ทั้ ง 17 ทํ า น ที่ ไ ด๎ เ ข๎ า รํ ว มประชุ ม รํ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 และได๎ให๎ความเห็นชอบอีกทั้งยังมีข๎อเสนอแนะและข๎ออภิปราย
ทางคณะผู๎บริหารจะพยายามนางบประมาณที่ทํานอนุมัติไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอพี่น๎องประชาชนและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตํอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู๎ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ทํ า น กระผมนายธนั ท จิ ต รลดานนท์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ผมขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่ง ผมได๎อภิปรายไมํเห็นชอบหลายโครงการและ
ไมํ เ ห็ น ด๎ ว ยที่ ฝุ า ยบริ ห ารไมํ อ นุ มั ติ โ ครงการเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ทํ า นพู ด หลายครั้ ง วํ า
งบประมาณมีน๎อยต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากลาบาก อาจลาบากสาหรับทําน
แตํถ๎าผมได๎เป็นฝุายบริหารผมรับประกันวําเรื่องนี้ไมํยากสาหรับผม สาหรับทํานที่
หั ว เราะทํ า นอาจไมํมี ค วามช านาญก็ไ มํ เป็ นไร ปลํ อ ยทํ า นไป ผมคิ ดวํ า ที่ทํ า น
พยายามกลั่ นกรองมาหลายขั้น ตอนด๎ว ยความยากล าบากหลายกองหลายฝุ า ย
ทํานพยายามวนไปจุดเริ่มต๎นเสมอแตํทํานลืมไปวําเรามาถึง เกือบปลายทางแล๎ ว
การที่ทํานถูกตัดงบประมาณทํานต๎องคิดวําทาอยํางไรเงินที่น๎อยนิดอยูํแล๎วและโดน
ตัดเขาเสนอเพิ่มเข๎ามาใหมํสมควรเอาไปใช๎หรือไมํ นั่นคือวิสัยทัศน์ในการมองไป
ข๎ า งหน๎ า แตํ ทํ า นยั ง อยูํ ที่ เ ดิ ม ไมํ ไ ปไหน ทํ า นพยายามชั ก จู ง ทุ ก คนให๎ ก ลั บ ไปสูํ
จุดเริ่มต๎นเสมอ ไมํใชํวิสัยทัศน์ ของผม ทํานพยายามเกลี้ ยกลํอมให๎ผมไปทางนั้น
แตํทํานทาไมํสาเร็จเพราะทํานยังวนอยูํในจุดเริ่มต๎นเสมอซึ่งทํานชี้ให๎เห็นถึงความ
ยากลาบากในการทางบประมาณแตํผมวํางํายมาก ผมเข๎ามาปีแรกผมเห็นฝุาย
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นี้งํายมากครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทํานนพดล แก๎วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายนพดล แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันนี้ถือ
วํา เป็ น วั น ส าคั ญ ที่ เราได๎ม ารํว มกั น ดูแ ลเงิน ภาษี พี่น๎ อ งประชาชน ทุ ก คนตํา งมี
ความหวังดีและสานึกในความกตัญญูตํอแผํนดินเกิดของเรา ทุกคนอยากให๎เมือง
กาฬสิ น ธุ์ พั ฒ นาไปสูํ ค วามเจริ ญ ทั้ ง นั้ น งบประมาณในวั น นี้ อ ยํ า งที่ ทํ า นธนั ท
จิตรลดานนท์กลําว ผมก็ไมํเห็นด๎วยบางโครงการผมวําดีมากและรู๎สึกเสี ยใจในปีนี้
ฝากไปถึงทํานรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ที่เขต 1 ผมได๎น๎อยมากจริงๆ ทั้งๆที่
เขต 1 เป็นทางเข๎าสูํเมืองกาฬสินธุ์ ทํานมีเหตุผลของทํานผมก็มีเหตุผลของผมแตํ
ทุกสิ่ ง ทุ กอยํา งที่ พวกผมท าไปท าด๎ ว ยจิต ส านึก ในการปฏิบั ติห น๎า ที่ส มาชิก สภา
เทศบาล หลายอยํางที่พวกเราโดนตาหนิโดยเฉพาะวันที่พวกผมลา ผมทาหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมายในการดูแลพี่น๎องประชาชนอยํางเต็มกาลังความสามารถ อาจไมํ
เต็มร๎อยแตํด๎วยความสานึกในหน๎าที่ ผมเคยถามทํานบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ และทําน
ตํอชาติ ฆารไสว ผู๎ที่มีประสบการณ์ทั้งด๎านกฎหมายและด๎านกิจการสภา แตํกํอน
เราไมํเคยมีลัก ษณะแบบนี้เพราะเราอยูํฝุายเดียวกัน ผมมาจากกลุํมรักกาฬสินธุ์
และตั้งใจมาทาเพื่อเทศบาลของเรา สิ่งไหนดีผมไมํเคยขัด สิ่งที่เราตั้งใจไว๎อาจ
ไมํได๎เต็มที่ร๎อยเปอร์เซ็นต์เพราะเหรียญมี 2 ด๎านเสมอ ผมพยายามทาใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้น ฉะนั้นวันนี้ขอฝากทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารวํ างบประมาณที่
พวกผมยกมือให๎ ในวัน นี้ไมํใชํเงินของผมและของทํานแตํเป็นเงินจากภาษีพี่น๎อง
ประชาชน เรามาชํวยกันนาเงินทั้งหมดไปพัฒนาบ๎านเมืองเรา สิ่งไหนที่พวกผมจะ
ติ ด ตามตรวจสอบก็ จ ะท าตํ อ ไปแตํ ไ มํ ใ ชํ วํ า จะมาจั บ ผิ ด ผมจะตรวจสอบการ
บริหารงานวําเป็นไปอยํางมี ประสิทธิภาพหรือไมํ เราอยําโกรธเกลียดกันมีอะไรก็
พูดคุยกัน คนที่เขามาจากที่อื่นถ๎าเขาเห็นวําดีก็คงวํากาฬสินธุ์พัฒนาถ๎าเห็นวําไมํดี
คงวํานี่หรือกาฬสินธุ์เมืองน้าดามีเขื่ อน ไดโนเสาร์ บรรพบุรุษที่ยืนยาวแตํทาไม
พั ฒ นาได๎ แ คํ นี้ ฝากทํ า นคณะผู๎ บ ริ ห ารด๎ ว ยความเคารพ ผมเป็ น หํ ว งเรื่ อ ง
งบประมาณโดยเฉพาะการตรวจสอบไมํใชํเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล มีห ลาย
องค์กรที่จะรํวมกัน อยํางน๎อยหากผมจากโลกนี้ ก็ได๎ชื่อวําเมืองกาฬสินธุ์ พัฒนาใน
สมัยทํานจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม , ทํานนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ , ทํานโฆษิต ธีรกุล เป็น
ประธานสภาและผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแคํนี้ผมก็พอใจแล๎วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระผมได๎ดาเนินการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 จนครบทุกระเบียบวาระแล๎ว วันนี้ได๎รับบรรยากาศที่มี
ความปรองดองประนี ประนอมเห็นประโยชน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นหลัก
ต๎องขอขอบพระคุณด๎ว ยใจจริ ง ผมต๎องขอขอบคุณคณะผู๎ บริห าร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน๎าสํวนการงาน เลขานุการสภาเทศบาลสภาชั่วคราว เจ๎าหน๎าที่
สภาเทศบาล ผู๎บริห ารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการ
ประชุมสภาในครั้งนี้ทุก ทํานและที่รั บฟังผํ านทางเสี ยงตามสาย ที่ไ ด๎ทาให๎ การ
ประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร๎อย ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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(ลงชื่อ)
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ๎าง

ผู๎ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแทํน)
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการฯ ได๎ตรวจรายงานการประชุมแล๎ว เมื่อวันที่
รับรองถูกต๎อง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
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(ลงชื่อ)
(นายธนัท จิตรลดานนท์)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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