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ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายตํอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แก๎วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล   
7. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธวัชพงศ ์ โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาวจ าลอง ภูเต๎านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
2. ดร.ศิรินันท ์  หลํอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี   ลาไปตํางประเทศ 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี  ไปราชการ 
3. นายสมศักดิ ์  รํมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ลากิจ 
4. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี ไปราชการ 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแทํน   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการชําง 
5. ดร.พงษ์พิมล  ค าลอย   ผอ.ส านักการศึกษา 
6. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ 
8. นางสาวนันทนา สุเพ็งค าภา  ผอ.สํวนพัฒนารายได๎ 
9. นายจ าลอง  ศรีนามล   ผอ.สํวนบริหารการคลัง 
10. นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.สํวนบริการสาธารณสุขฯ 
11. นายนิกร  แต๎มแก๎ว  หน.ฝุายอ านวยการ 
12. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝุายปูองกัน 
13. นางมนธิดา  ค าก๎อน   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
14. นางวัชรี  ค าเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางศศิพรรณ โพธิแทํน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
18. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได๎มา

ครบองค์ประชุมแล๎ว  จึงขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61  เพ่ือประชุมตามระเบียบตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล   เรียนทํานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกทําน  ทําน
นายกเทศมนตรีพร๎อมคณะผู๎บริหารและทํานผู๎มีเกียรติทุกทําน  เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล๎ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี  ๒๕61 และจะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได๎แจ๎งให๎ทําน
ทราบแล๎ว   

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานจะแจ๎ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตํอที่ประชุม  เรื่องที่ 1  ได๎รับหนังสือจากส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
จังหวัด ที่ กส 0023.4/10921 ลงวันที่ 30  สิงหาคม 2561  เรื่อง ขออนุญาต
ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2561  ขออนุญาตแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎ก าหนด
สมัยประชุมสมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 30  
สิงหาคม 2561  เมื่อเราก าหนดวันแปรญัตติเกินก าหนดสมัยประชุม  จึงได๎มีการ
ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมตํอทํานผู๎วําราชการจังหวัด  และทํานผู๎วําราชการ
จังหวัดได๎แจ๎งวํา  จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาแล๎วเห็นวํา  การจัดท างบประมาณ
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รายจํายประจ าปีเป็นเรื่องที่ส าคัญ  เนื่องจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎จําย
งบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน๎าที่ที่กฏหมายก าหนดเพ่ือ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎นั้นกฏหมายก าหนดให๎จัดท าเป็น
งบประมาณรายจํายประจ าปี  หากการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีลําช๎า
ยํอมสํงผลกระทบตํอประชาชนโดยตรง  ดังนั้น  กรณีนี้จึงพิจารณาแล๎วเห็นวํามี
เหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของของประชาชนและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคสี่  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 อนุญาตให๎ขยายเวลาสมัยประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ออกไปอีก 15 
วัน ตั้งแตํวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - วันที่ 14 กันยายน 2561 แตํทั้งนี้       
เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่ท าให๎การประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไมํครบองค์
ประชุมแล๎วเห็นวําเกิดจากการที่สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 9 คน ได๎ลาประชุม
พร๎อมกัน ซึ่งยํอมจะต๎องทราบดีอยูํแล๎ววําจะเป็นเหตุให๎องค์ประชุมไมํครบ
เนื่องจากปัจจุบัน  มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลอยูํจ านวนทั้งสิ้น 17 คน จึงแจ๎ง
ก าชับสมาชิกสภาเทศบาลให๎ระลึกถึงอ านาจหน๎าที่และประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  รวมทั้งความสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการประชุม  โดยให๎สภา
เทศบาลเรํงรัดพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่อนุญาตให๎ขยายเวลาดังกลําว  หากไมํแล๎ว
เสร็จโดยไมํมีเหตุผลอันสมควรจะไมํอนุญาตให๎ขยายเวลาอีก  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
และพิจารณาด าเนินการตํอไป  ขอแสดงความนับถือ  นายไกรสร  กองฉลาด   
ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ผมตั้งข๎อสังเกตุการตอบหนังสือของทํานผู๎วําราชการจังหวัด  ทํานลงรายละเอียดได๎
ชัดเจนมากวําการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไมํครบองค์ประชุม เมื่อ
พิจารณาแล๎วเห็นวําเกิดจากการที่สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 9 คน ได๎ลาประชุม
พร๎อมกัน ซึ่งยํอมจะต๎องทราบดีอยูํแล๎ววําจะเป็นเหตุให๎องค์ประชุ มไมํครบ
เนื่องจากปัจจุบัน  มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลอยูํจ านวนทั้งสิ้น 17 คน จึงแจ๎ง
ก าชับสมาชิกสภาเทศบาลให๎ระลึกถึงอ านาจหน๎าที่และประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  ลักษณะการตอบหนังสือของทํานผู๎วําราชการผมดูประกอบกับหนังสือของ
ทํานประธานสภาที่สํงไปยังผู๎วําราชการฯ  ทํานแจ๎งวํา ด๎วยสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได๎ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561  
ในวันพุธที่ 15  สิงหาคม  2561  เพ่ือพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แตํเนื่องจากในวันดังกลําว สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมไมํครบองค์ประชุมและพ๎นก าหนดเวลานัดประชุม        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข๎อ  25  ประธานสภาเทศบาลจึงสั่งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลไปเป็น
วันจันทร์ที่  20 สิงหาคม  2561  และที่ประชุมมีมติรับหลักการรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายดังกลําว  ทํานผู๎วําราชการไมํได๎เอํยถึงวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ที่เรามาพร๎อมเพรียงกัน  ผมจึงคิดวําหนังสือฉบับนี้ทํานได๎อํานหรือไมํ    
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ใครเป็นคนรํางหนังสือ  ทํานทราบละเอียดถึงขนาดวํามีสมาชิกสภาทั้งสิ้น 17 คน 
และมีสมาชิกไมํมาท าให๎เสียประโยชน์กับประชาชน  หนังสือที่ทํานประธานสภา
สํงไปถูกต๎อง  มีความเป็นกลาง  ทํานได๎กลําวถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561       
แตํทํานผู๎วําราชการไมํได๎เอํยถึงแตํกลับไปเอํยถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผําน
มาแล๎ว  วันที่  20 สิงหาคม  2561  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมและมีมติรับ
หลักการรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ซึ่งการขาดการลามีกฎหมายรองรับ  
ผมไมํทราบวําจะเน๎นเรื่องนีใ้นหนังสือท าไม  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) เป็นผู๎เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในสมัยประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕61  ในวันที่  14  กันยายน  
2561  ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่ 3  ได๎รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส 
๕๒๐๐๑/สภ.ว 24/3 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให๎รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาล  เป็นผู๎อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี   ๒๕61  ในวันที่   14  
กันยายน  2561  ผมอนญุาตครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561 เมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  2561 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลําวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไมํแล๎วเสร็จ  จึงขอน าเข๎ารับรองในการประชุมครั้งตํอไป 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  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  
ใครํขอเรียนถามทํานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู๎บริหาร  
ดังตํอไปนี้ 1. มีพ่ีน๎องประชาชนของชุมชนทุํงสระเขาได๎ฝากมาถามวํา  เทศบาล
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เมืองกาฬสินธุ์มาขุดสระ  ขุดบํอขนาดใหญํที่บริเวณของทุํงสระ  เพ่ือที่จะท าอะไร  
ไหนวําจะท าสวนสาธารณะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ส าหรับกระทู๎ของทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ขออนุญาตทํานประธานสภาให๎    
ผอ.ส านักการชํางตอบค าถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ส านักการชํางครับ  
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการชําง ขออนุญาตตอบ
กระทู๎ถามทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ข๎อ 1. มีพ่ีน๎องประชาชนของชุมชนทุํงสระ
เขาได๎ฝากมาถามวํา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาขุดสระ  ขุดบํอขนาดใหญํที่บริเวณ
ของทุํงสระ  เพ่ือที่จะท าอะไร  ไหนวําจะท าสวนสาธารณะ  ขอตอบวํา  เทศบาล
ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎เป็นสวนสาธารณะและแก๎มลิง  ชํวยแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขังชํวงฤดูฝนโดยมีแนวคิด  ดังนี้  1.  ท าการขุดลอกบํอ จ านวน 3 บํอ รวมพ้ืนที่รับ
น้ าประมาณ 20 ไรํ ขุดที่ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 2. วางทํอระบายน้ า ขนาด 
1.00 เมตร บริเวณข๎างร๎านญวณแสตนเลสเพ่ือเป็นทางลัดน้ าที่ไหลจากถนน
อนรรฆนาค  บริเวณกาฬสินธุ์โลงทองไปรวมกันที่วงเวียนโรงมวย  3. ออกแบบการ
รับน้ าทํอเดิมด๎านหลังร๎านกาฬสินธุ์โลงทอง  เมื่อฝนตกจะไหลล๎นออกสูํแก๎มลิงทันที  
เป็นการชํวยเรํงระบายน้ าทํวมขังและจะมีทํอเชื่อมผันน้ าระหวํางบํอเพ่ือให๎น้ าไหล
ลงสูํล าห๎วยสีทน  4.  วางทํอระบายน้ า  เพ่ือรับน้ าจากบริเวณซอยคงเดชสมุนไพร  
เป็นการแยกน้ าเสียจากบ๎านเรือน  ไมํให๎ไหลลงแก๎มลิง 5. ขณะนี้ส านักการชําง
ก าลังด า เนินการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์   โดยจัดท าเป็นทางเดิน - วิ่ ง          
จากสํวนกลางตํอไป  โครงการล าดับที่ 1 - 4 ใช๎วิธีด าเนินการเองโดยส านักการชําง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ประชาชนเขาฝากมาวําเวลาฝนตกน้ ายังทํวมเหมือนเดิม  เราไปขุดสระเป็นแก๎มลิง
เพ่ือรับน้ ายิ่งท าให๎น้ าไหลช๎า  ท าให๎พ่ีน๎องประชาชนในชุมชนเขาเดือดร๎อน  เขา
บอกวํานําจะถมดินไปเลยสํวนทํอระบายน้ าทางชุมชนเขาอยากให๎ท าสวนสาธารณะ
หรือท าสนามกีฬา  ผมไปดูแล๎วสามารถท าสนามฟุตบอลได๎ 2 - 3 สนาม          
ถ๎าเทศบาลบริหารจัดการและพัฒนาให๎ดีที่ตรงนั้นเหมาะเป็นอยํางยิ่งที่จะให๎พ่ีน๎อง
ประชาชนได๎รํวมกันท ากิจกรรมหรือแขํงขันกีฬาตํางๆ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจให๎
ประชาชนได๎ไปพักผํอนเหมือนสวนสาธารณะกุดน้ ากิน  เพราะที่ตรงนั้นกว๎างใหญํ 
ผมเสียดายที่เทศบาลไปขุดเป็นบํอโดยเปลําประโยชน์เพราะชํวยปูองกันน้ าทํวม
ไมํได๎  ถ๎าท าเป็นเขื่อนผมเห็นใจบ๎านประชาชน 2 - 3 หลัง เรานําจะเอาดินไปถม
ให๎เขา  พ้ืนที่ตรงนั้นต่ าเวลาฝนตกทีไรน้ าทํวมทุกที  เทศบาลนําจะชํวยเขาใช๎ดิน
ประมาณ 4 - 5 รถก็ให๎เขาไปเลย  ขนาดเกิดเหตุอุทกภัย  วาตภัยเรายังชํวยเขาได๎  
อีกประการหนึ่งไมํใชํแคํผมแตํรวมถึงครูอาจารย์  นักวิชาการตํางๆเขาอยากเสนอ
วําท าไมที่ตรงนั้นไมํขยายเป็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวํางคงคา  และเปลี่ยนจาก
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โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนกีฬาแบบจังหวัดอ่ืนที่เขาท ากัน  เพราะเราต๎อง
ยอมรับความจริงเด็กนักเรียนตามชุมชนตํางๆ  เชํน ชุมชนดอนสวรรค์  เขามาเรียน
ที่โรงเรียนเทศบาล 2 หากถามเขาวําอยากเรียนวิชาเลือกอะไร ร๎อยละ 95 %    
เขาจะตอบวําอยากเรียนกีฬามากกวําเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์หรือ
ภาษาอังกฤษ  ผมเห็นเด็กคนหนึ่งอยูํชุมชนทําสินค๎าเรียนเกํง  สอบได๎ที่ 1 ตลอด
แตํเรียนไมํไหวเพราะเขาไมํมีเงิน  พํอแมํเขายากจน  ถ๎าเราเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
กีฬาแล๎วเด็กตํางอ าเภอ  ตํางหมูํบ๎านคงมาเรียนที่นี่เป็นพันคน  ประชาชนที่อยูํ
ชุมชนนั้นเขาฝากมาบอกวําฝนตกมาทีไรก็ทํวม  ท าแบบนี้ยิ่งระบายน้ ายากมากกวํา
เดิม  ฝากให๎เข๎าไปแก๎ไขด๎วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นกระท๎ูถามของทํานนพดล  แก๎วพูล  เชิญครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน   

กระผมนายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ใครํขอยื่นกระทู๎
สอบถามทํานประธานสภาผํานไปยังคณะผู๎บริหาร  ดังตํอไปนี้  1. ผมอยากทราบ
วํา  ตลาดรํวมใจการเกษตรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพราะเหตุใดและจ าเป็น
อยํางไร  ถึงต๎องให๎ทางเอกชนเข๎ามาประมูล  ท าไมเทศบาลถึงไมํบริหารจัดการเอง
เหมือนตลาดสด  ทั้งๆที่ทางเทศบาล ก็บริหารจัดการได๎ดีอยูํแล๎ว  และก็ดีกวํา
เอกชนเสียอีก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ส าหรับกระทู๎ของทํานนพดล  แก๎วพูล  เรื่องตลาดรํวมใจการเกษตร  เรามีการ
พิจารณาถึงความจ าเป็น  ความคุ๎มคํา และรายได๎ที่เราจัดเก็บเองกับรายได๎ที่ให๎
เอกชนประมูล  เมื่อเปรียบเทียบดูแล๎วเอกชนจะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
มากกวําแตํไมํได๎หมายความรวมถึงการบริหาร  ในสํวนรายละเอียดเพ่ิมเติมขอให๎
ผอ.สํวนพัฒนารายได๎ชี้แจงครับ 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งค าภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน  ดิฉันนางสาวนันทนา  สุ เพ็งค าภา  ผอ.สํวนพัฒนารายได๎          
ขออนุญาตตอบกระทู๎ถามของทํานนพดล  แก๎วพูล  ตลาดรํวมใจการเกษตร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให๎เอกชนเข๎ามาประมูลเพราะเป็นตลาดขายปลีกและขาย
สํง  มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง สํวนตลาดเทศบาลลาน 1 , 2 และ 3 มีพํอค๎า
แมํค๎าที่อยูํในเขตเทศบาลมาค๎าขายและขายเป็นเวลา  การเก็บคําเชําล็อคตลาดเก็บ
ตามสัญญา  เดือนละ 1 ครั้ง 3 สัญญา  เดือนละ 450 บาท และต๎องจัดเจ๎าหน๎าที่
เข๎าท างานเป็นกะ  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. 
น้ ามันเชื้อเพลิง/เดือน 32 ลิตร  ลิตรละ 30 บาท  ปีละ 11 ,520 บาท รวม
คําใช๎จํายปีละ 412,320  บาท  กํอนเปิดประมูล  รายได๎จัดเก็บเองเฉลี่ยเดือนละ 
12,000 บาท  ปีละ 144,000 บาท  เมื่อด าเนินการแล๎วขาดทุน 268 ,320 
บาท/ปี  ตกเดือนละ 22,360 บาท  เมื่อเปิดประมูลให๎เอกชนเก็บเงิน 1. ไมํมี
คําใช๎จําย  2.  ปัจจุบันผู๎ประมูล คือ นางพเยาว์  จ าเริญควร  สัญญาเชํา 3 ปี     
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(1 มีนาคม 2561 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) อัตราคําเชําเดือนละ 42,592 บาท 
ปีละ 511,104 บาท จัดเก็บภาษีโรงเรือนร๎อยละ 12.5 % ของคําเชํารายปี      
ปีละ 63,888 บาท จัดเก็บคํารักษาความสะอาด เดือนละ 9,680 บาท ปีละ 
116,160 บาท  รวมรายรับตํอปี จ านวน 691,152 บาท 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน   

กระผมนายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เทศบาล คือ
หนํวยงานที่ให๎บริการพ่ีน๎องประชาชนไมํวําจะเป็นด๎านสาธารณูปโภค  ด๎านชีวิต
ความเป็นอยูํ  การประกอบอาชีพและการให๎บริการ  ถ๎าเราพูดถึงเรื่องก าไร - 
ขาดทุนคงเป็นไปไมํได๎เพราะไมํใชํห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด จากที่ผมได๎ไปสัมผัสตลาดรํวม
ใจการเกษตรผู๎ที่ท าสะอาด คือ พนักงานเทศบาลตอนนี้ตลาดสกปรก  ผม
ยกตัวอยํางถ๎ามีตลาดเอกชนขึ้นมาแขํงขันเหมือนตลาดไทยผมวําตลาดเกษตรคงไมํ
มีคนไปขาย  สมมุติตรงตลาดคลองถมได๎จัดพ้ืนที่เป็นตลาดเกษตรให๎พ่ีน๎องไปขาย
สินค๎าผมวําคงไมํมีใครไปขาย  การบริหารจัดการตลาดรํวมใจการเกษตรทํานรอง
นายกฯนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์  ทํานบอกเรื่องความค๎ุมคํา  ผมวําตามที่เห็นเขาเก็บ
เงินวันหนึ่งประมาณ 3 ครั้ง  แมํค๎าบํนให๎ผมฟังแตํก็ไมํทราบข๎อเท็จจริง  หากจะ
บอกวําขายทั้งวัน  ตอนกลางวันแมํค๎ามีแตํด๎านใน  พ้ืนที่ด๎านนอกเราอนุญาตให๎เขา
มาขายใชํหรือไมํทั้งๆที่เป็นถนนของเทศบาล  การบริหารจัดการเรื่องความสะอาด
ใช๎ไมํได๎  เอาขยะมาทิ้งตรงถนนทางเข๎า  วันนั้นผมได๎เรียนทํานประธานสภาไปครั้ง
หนึ่งแล๎ว  เรื่องความสะอาดถ๎าเราเอาใจใสํและดูแลรับผิดชอบอยํางมีประสิทธิภาพ
คงไมํมีขยะ  ถ๎าผมมีเวลาวํางผมก็จะไปตลาดนี้เพราะเป็นตลาดขายสํง  สินค๎าราคา
ถูก  บางครั้งคนที่ไปเก็บเงินก็มีมารยาทที่ไมํสุภาพ  เขาจึงบอกมาวําเมื่อไหรํจะมี
การประมูลอีกเขาจะมาประมูล  ซึ่งการประมูลแตํละครั้งเขาก็ไมํทราบ  แม๎แตํผมก็
ไมํทราบเพราะมีการตํอสัญญา 3 ปี ถ๎าเขาให๎เรา 10 % เราก็ตํอให๎เขาเลยเพราะ
เป็นระเบียบผมเข๎าใจ  แตํมีหลายคนที่อยากเข๎ามาประมูลรํวมด๎วย  ตลาดสดเรายัง
บริหารจัดการได๎แตํท าไมตลาดเกษตรซึ่งเป็นสถานที่ที่จะให๎พ่ีน๎องประชาชนได๎น า
พืชผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาประกอบอาชีพในชุมชนมารํวมจ าหนําย  
ท าไมเราไมํปรับปรุงไมํมีการบริหารจัดการ หากเทศบาลเอามาท าเองงบประมาณ
เรามีให๎ทุกปีท าไมเราจะท าไมํได๎  นี่คือความเข๎าใจของผมวําเทศบาลเราเป็น
หนํวยงานที่ให๎บริการอยูํแล๎ว  ถ๎าเราจะคิดวําให๎เอกชนท าเรานั่งดูรอเก็บเงินอยําง
เดียวก็ไมํต๎องจ๎างพนักงานเข๎ามาเพ่ิม  แตํงานเราเป็นงานบริการเราจะไปคิดถึง
ผลประโยชน์เหมือนห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดคงเป็นไปได๎ยาก  ขอเรียนทํานประธานวํา
อยากให๎ชํวยกัน  ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผมไปทุกที่  ตลาดสดเทศบาลหรือ
ตลาดเกษตรผมก็ไป  วันนั้นไปเจอขยะเต็มไปหมดรํองระบายน้ า  ทํอระบายน้ าก็สํง
กลิ่นเนําเหม็น  เข๎าใจครับวําเป็นตลาดเกษตรแตํเราควรบริหารจัดการให๎ได๎
คุณภาพและประสิทธิภาพมากกวํานี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นกระท๎ูถามของทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ เชิญครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน   

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมขอ
อนุญาตสอบถามทํานประธานสภาวําในวันนี้มีการถํายทอดเสียงตามสายหรือไมํ
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เพราะประชาชนเขารอฟังเสียงผมอยูํ  ซึ่งการประชุมสภาแตํละครั้งมีการพูดคุยกัน
ในสภาที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน  ผมเคยก าชับในการประชุมแล๎ววําให๎กอง
วิชาการถํายทอดเสียงตามสายและให๎ไปตรวจสอบจุดที่ช ารุดพร๎อมทั้งเข๎าไปแก๎ไข
ด๎วย  สํวนเรื่องกระทู๎ใครํขอเรียนถามทํานประธานสภาผํานไปยังคณะผู๎บริหาร  
ดังตํอไปนี้ 1.ชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  อยาก
ทราบวํา 1.1 มีการเลือกประธาน - คณะกรรมการชุมชนอยํางไร ตามระเบียบของ
เทศบาลฯ  สมบูรณ์หรือไมํ  1.2  ทั้ง 2 ชุมชน สามารถรํวมกันท าโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณได๎หรือไมํ  1.3  ในการท าประชามติ  มีประชาชนมารํวมจ านวน
เทําไหรํ  ถูกต๎องหรือไมํ  1.4  ในการน าเงินงบประมาณจากโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนมาปรับปรุงซํอมแซมบริเวณอนุสาวรีย์เจ๎าโสมพะมิตร  ได๎ขออนุญาตจาก
เทศบาลหรือไมํ  2.  ตามหนังสือที่สํงมาด๎วย จ านวน 27 ฉบับ  2.1  ทราบวํา 
นางเพียงจันทร์  เศรษฐก าเนิด  ได๎สํงค าร๎องเรื่องความเดือดร๎อนตํอเทศบาลถึง 4 
ครั้ง  ในการกํอสร๎างอาคารด๎านหลังบ๎านของนางเพียงจันทร์และอาคารอ่ืนที่อยูํ
บริเวณด๎านหลังดังกลําวอีกหลายๆคูหาซึ่งเดือดร๎อนเชํนกัน  ประกอบกับได๎มีการ
ขออนุญาตถูกต๎องหรือไมํ  ระวางเขต  ความหํางของอาคารถูกต๎องหรือไมํ  2.2 
การกํอสร๎างชิดเขตเกินไปท าให๎น้ ารั่วระหวํางอาคารหลายๆคูหานั้นๆได๎รับความ
เดือดร๎อนมาก มีวิธีแก๎ไขให๎อยํางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ส าหรับกระทู๎ถามของทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ แบํงเป็น 2 ข๎อ  ดังนี้ 1. สอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยนิยมยั่ งยืน ผมขออนุญาตทํานประธานสภาให๎          
ผอ.กองสวัสดิการฯเป็นผู๎ตอบค าถาม 2. สอบถามเรื่องค าร๎องของคุณเพียงจันทร์  
เศรษฐก าเนิด  ซึ่งจะเก่ียวข๎องกับ พรบ.ควบคุมอาคาร  ขออนุญาตให๎ผอ.ส านักการ
ชํางเป็นผู๎ตอบค าถามครับ 

นายโฆษติ  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.วรวิทย์  ภูอวดครับ 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  จากที่ทํานสมาชิกได๎ตั้ง
กระทู๎ถาม  ข๎อ 1. ชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
อยากทราบวํา 1.1 มีการเลือกประธาน - คณะกรรมการชุมชนอยํางไร ตาม
ระเบียบของเทศบาลฯ  สมบูรณ์หรือไมํ   ขอตอบวํา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       
ได๎จัดตั้งชุมชนออกเป็น 38 ชุมชน  และได๎มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตาม
ระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วําด๎วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555  
โดยได๎ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดไว๎  ในสํวนของชุมชนที่ยังไมํมีประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ได๎อาศัยอ านาจข๎อ 5 แหํงระเบียบฯ ซึ่งก าหนดให๎
นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพ่ือด าเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบหรือยกเว๎น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้  1.2  ทั้ง 2 ชุมชน สามารถรํวมกันท าโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณได๎หรือไมํ ขอตอบวํา สามารถท าได๎เพราะเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ถูกก าหนดไว๎ในคูมํือ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
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ในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 1.3  ในการท าประชามติมีประชาชนมารํวม
จ านวนเทําไหรํ  ถูกต๎องหรือไมํ  ขอตอบวําชุมชนตลาดมีจ านวน 15 คน ชุมชนวัด
กลาง  มีจ านวน 15 คน  โดยมีการประกาศเชิญชวนประชาชนเข๎ารํวมประชุมครั้ง
ที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมพํอค๎าจังหวัดกาฬสินธุ์  ปรากฏวํามี
ผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํถึงร๎อยละ 50 ของครัวเรือนที่มีผู๎อาศัยจริง  จึงมีการเชิญชวน
ครั้งที่ 2 ก าหนดประชุม  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  ณ  สมาคมพํอค๎า
จังหวัดกาฬสินธุ์  และได๎มีการประชุมคัดเลือกโครงการในวันดังกลําวถูกต๎องตาม
คูํมือ  คณะกรรมการเรียกประชุมประชาคมหมูํบ๎านโดยจะต๎องมีผู๎เข๎ารํวมประชุม  
ประกอบด๎วย  ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูํจริง  ซึ่งมีอายุไมํต่ ากวํา 18 ปี ครัวเรือน
ละ 1 คน จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของครัวเรือนที่มีผู๎อาศัยอยูํ จริงเพ่ือ
คัดเลือกโครงการ  กรณีดังกลําวการประชุมครั้งแรกมีผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํถึงร๎อยละ 
50 ให๎คณะกรรมการเรียกประชุมครั้งที่ 2 ใหมํอีกภายใน 7 วัน นับจากประชุม
ครั้งแรก  โดยในการประชุมครั้งที่ 2 หากมีตัวแทนครัวเรือนเข๎ารํวมประชุมไมํถึง
ร๎อยละ 50 ก็ถือวําเป็นการประชุมประชาคมและให๎ด าเนินการประชุมตํอไปได๎ 
1.4  ในการน าเงินงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาปรับปรุงซํอมแซม
บริเวณอนุสาวรีย์เจ๎าโสมพะมิตร  ได๎ขออนุญาตจากเทศบาลหรือไมํ  ขอตอบวํา  
ชุมชนตลาดและชุมชนวัดกลางได๎ท าหนังสือขออนุญาตกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซม
ในพ้ืนที่ดงักลําวและได๎รับอนุญาตให๎ด าเนินการจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์แล๎ว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเชิญผอ.ส านักการชํางครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส านักการช่าง  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส านักการชําง  กระทู๎ถามข๎อ  2.  
ตามหนังสือที่สํ งมาด๎วย จ านวน 27 ฉบับ  2.1 ทราบวํานางเพียงจันทร์      
เศรษฐก าเนิด  ได๎สํงค าร๎องเรื่องความเดือดร๎อนตํอเทศบาลถึง 4 ครั้ง  ในการ
กํอสร๎างอาคารด๎านหลังบ๎านของนางเพียงจันทร์และอาคารอ่ืนที่อยูํบริเวณด๎านหลัง
ดังกลําวอีกหลายๆคูหาซึ่งเดือดร๎อนเชํนกัน  ประกอบกับได๎มีการขออนุญาตถูกต๎อง
หรือไมํ ระวางเขต  ความหํางของอาคารถูกต๎องหรือไมํ ขอตอบวํา นางเพียงจันทร์  
เศรษฐก าเนิด  ได๎ยื่นค าร๎องวําได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างอาคารของ
นางสาวผานิต  ไชยศิวามงคล จากการตรวจสอบข๎อเท็จจริงพบวําด๎านหลังของ
อาคารที่ก าลังกํอสร๎างผนังอาคารหํางจากแนวเขตที่ดินประมาณ 0.50 เมตร  
ติดตั้งรางรับน้ าจากอาคารมายังพ้ืนเพื่อระบายออกหน๎าอาคาร  สร๎างรั้วเพ่ือปูองกัน
น้ าจากฝั่งที่กํอสร๎างไมํให๎เข๎าบ๎านของผู๎ร๎องซึ่งผนังชิดเขตท่ีดิน  อีกทั้งเป็นฤดูฝนการ
กํอสร๎างยังไมํแล๎วเสร็จท าให๎ระบบระบายน้ ายังไมํท างาน  กรณีผู๎ร๎องได๎แจ๎งให๎
เทศบาลไปตรวจสอบนั้นเจ๎าหน๎าที่ได๎ไปตรวจสอบทุกครั้ง  ซึ่งได๎แจ๎งให๎ด าเนินการ
แก๎ไขทุกครั้ง  และได๎มีการจัดประชุมไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทอาคาร  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 
มีนาคม 2561 แตํคูํกรณียังตกลงกันไมํได๎  ฝุายที่กํอสร๎างจึงด าเนินการติดตั้งราง
รับน้ าจากหลังคาและรั้วปูองกันน้ าในที่ดินของตนไว๎  กรณีการขออนุญาตถูกต๎อง
หรือไมํ  ขอเรียนวํานางสาวผานิต  ไชยศิวามงคล  ได๎รับใบอนุญาตกํอสร๎างเลขที่ 
172/2560  ออกให๎ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง เพ่ือใช๎เป็นที่พักอาศัยรวม  โดยด๎านหลังหํางจากแนว
เขตที่ดิน 0.50 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนที่ได๎รับอนุญาต  2.2 การกํอสร๎างชิด
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เขตเกินไปท าให๎น้ ารั่วระหวํางอาคารหลายๆคูหานั้นๆได๎รับความเดือดร๎อนมาก    
มีวิธีแก๎ไขให๎อยํางไร  ขอตอบวํา  การกํอสร๎างชิดเขตเกิดจากความยินยอมและรับ
สภาพของผู๎ขออนุญาตทั้ง 2 ฝุาย จึงเป็นหน๎าที่ของเจ๎าของอาคารที่จะต๎องรํวมมือ
ในการแก๎ปัญหา  ทั้งนี้ในการด าเนินการนั้นต๎องเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  
ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลพร๎อมที่จะให๎ค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติแกํเจ๎าของ
อาคารทั้ง 2 ฝุายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนทํานประธานและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน   

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กํอนที่ผมจะ
อภิปรายผมขอสํงโครงการชํวยเหลือประชาชนของเทศบาลให๎ทํานประธานได๎
พิจารณาเรื่องการชํวยเหลือความเดือดร๎อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ทางกองสวัสดิการได๎ชี้แจงวําทั้ง 38 ชุมชน  ได๎มีการเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนอยํางถูกต๎อง  ผมสอบถามแล๎วเราเลือกคณะกรรมการชุมชนแคํ 36 ชุมชน
เทํานั้น  สังเกตได๎วําการประชุมชุมชนแตํละครั้งจะมีผู๎เข๎ารํวมแคํ 36 ชุมชน    
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
เรียนทํานประธานสภาด๎วยวําการกระสิ่งใดหรือลงประชามติตํางๆควรค านึงถึงหลัก
ความจริง  ไมํใชํวําเขามีเงินมาให๎กลัวไมํได๎เงินหรืออยํางไรถึงจัดโครงการนี้เข๎ามา  
โครงการนี้ผมวํา 38 ชุมชนไมํถูกต๎อง  ดูกันตํอไปในอนาคต  ผมคิดวําครั้งแรก 15 
คนมาลงประชามติ ครั้งที่ 2 ก็ 15 คน สมบูรณ์หรือไมํ  อยํางชุมชนอ่ืนๆ 50 % มี 
60 คน ก็ประชุมไมํได๎  เชํน ชุมชนของทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ มา 60 คน 
ไมํได๎ต๎องมา 100 คน  แล๎วชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดสดท าไมมีแคํ 15 คน
แล๎วผํานงบประมาณ ผมวําไมํถูกต๎อง  และอีกประการหนึ่งของคุณเพียงใจ  ขอให๎
ทํานประธานดูประกอบ  โครงสร๎างศูนย์ชํวยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ที่มีนายกฯเป็นประธาน  ทํานปลัดเทศบาล ฝุายอ านวยการ ฝุายรับเรื่อง ฝุาย
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  ฉาบปูนติดผนังคนอ่ืนซึ่ง
ไมํถูกต๎อง  เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 ที่ผํานมาเขาก็โทรมาหาผมวําน้ า
รั่วและให๎ผมไปดู  วันนั้นผมติดประชุมอยูํที่หอประชุมธรรมาภิบาลก็ไมํได๎ไปดู  
ความเดือดร๎อนของประชาชนเขาอยากให๎ชํวยแก๎ไขปัญหา  ชํางของเราเมื่อรับเรื่อง
ร๎องทุกข์แล๎วท าไมไมํด าเนินการให๎เขา  มีหนํวยเคลื่อนที่เร็วท าขึ้นมาท าไม  หนํวย
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เคลื่อนที่เร็วรับค าร๎องของเขาแล๎วต๎องไปท าให๎เขา  หนํวยเคลื่อนที่เร็วเราอยูํที่ไหน  
เขาสร๎างบ๎านจนจะเสร็จแล๎วยังท างานไมํได๎  เขาไปหาผมหลายครั้งเมื่อเช๎าเขาก็ไป
หาผมและถามวําจะท าอยํางไร  ผมจึงบอกวําวันนี้ผมจะพูดในที่ประชุมสภาและให๎
ชํางเข๎าไปดูวําจะแก๎ไขอยํางไร  ทํานผอ.ส านักการชํางเข๎าไปดูพ้ืนที่เลยครับวํามีที่
ไหนกํออิฐฉาบปูนติดผนัง  ขอให๎ฝุายตรวจสอบเข๎าไปตรวจสอบและดูด๎วยวําจะ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาให๎เขาได๎อยํางไร  เรื่องนี้เป็นความเดือดร๎อนของประชาชน  
เขายื่นค าร๎องทํานนายกฯก็ไมํสนใจ  ทํานรองนายกฯก็ไมํสนใจ  เทศบาลตั้งศูนย์รับ
เรื่องร๎องทุกข์ได๎อยํางไร  ศูนย์ข๎อมูลขําวสารปิดไปเลยครับ  ไมํต๎องรับความ
เดือดร๎อนของประชาชน  ท าไมํได๎ก็ไมํต๎องท าให๎เขา  เทศบาลเมืองนําอยูํได๎รางวัล
พระปกเกล๎าไมํรู๎กี่รางวัลแล๎วท าให๎เขาไมํได๎หรือครับ  ผมก็เดือดร๎อนแทนเขา
เหมือนกันไมํรู๎ผมจะตอบเขาวําอยํางไร มีคนอ่ืนที่เทศบาลด าเนินการให๎เขาแล๎ว  
ร๎านประสิทธิพาณิชย์เทศบาลฟูองร๎องเขาแพ๎ไปแล๎ว  เรื่องนี้ก็ควรให๎ฝุายนิติกรของ
เราด าเนินการตามกฎหมายเลยวําใครผิด  ใครถูก  ให๎รื้อถอนออกไปเพ่ือไมํให๎เป็น
ตัวอยํางกับคนอ่ืนในอนาคต  และเรื่องการขออนุญาตกับเทศบาลในการปรับปรุง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ผมขอเรียนวํา สภาเราแม๎แตํการทุบฟุตบาทของ
เทศบาลก็มีการตั้งในเทศบัญญัติและมีการขออนุญาตสภาด๎วย  เรื่องการปรับปรุง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยากให๎ทํานประธานสภาได๎ดูระเบียบ
ด๎วยต๎องมีการขออนุญาตสภาในการปรับปรุงแก๎ไข  การทุบสิ่งของ การท าลายสิ่ง
ตํางๆนั้นจะต๎องขออนุมัติสภาหรือไมํ  ผมดูกฏหมายฉบับหนึ่งไมํแนํใจวําการทุบ
ฟุตบาทที่เป็นทางเชื่อมต๎องขออนุมัติสภาเทศบาลหรือไมํ  ฝากทํานประธานสภาให๎
พิจารณาเรื่องนี้  หากผิดกฏหมายก็ต๎องท าเรื่องให๎สภาอนุมัติในการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับคุณเพียงใจ เศรษฐก าเนิด ในระเบียบวาระนี้ทํานบุญเส็ง 
วิโรจน์รัตน์ได๎สอบถามกระทู๎และเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบได๎ตอบข๎อซักถามแล๎ว หาก
คุณเพียงใจยังมีข๎อสงสัยผมจะให๎สอบถามในวาระอ่ืนๆครับ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  (4.1)  เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท๎องถิ่น

ตั้งขึ้นพิจารณาแล๎วเสร็จ  (4.1)  เรื่องรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ที่ท าหน๎าที่ตรวจรํางเทศบัญญัติฯ
รายงาน  ขอเรียนเชิญทํานกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ  

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามที่
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได๎มีมติเห็นชอบให๎รับหลักการรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  2561 ที่ประชุมมีมติให๎เสนอค าแปรญัตติ 20 วัน ตั้งแตํวันที่  22 
สิงหาคม  2561  – 10  กันยายน  2561  ตั้งแตํเวลา  ๐๙.๓๐  น. เป็นต๎นไป       
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ณ  ห๎องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นั้น  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรําง
เทศบัญญัติฯ  ซึ่งประกอบด๎วย  1.  นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  ประธานกรรมการ  
2.  นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  กรรมการ  3.  นายนพดล  แก๎วพูล  กรรมการ  4.  
นายตํอชาติ  ฆารไสว กรรมการ  5.  นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ กรรมการ 6.  
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น กรรมการ  7. นายอุทิศ จ าเริญสรรพ์  กรรมการและ
เลขานุการ  และคณะกรรมการฯ ได๎ประชุมพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  สํวนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณ
รายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมํมีการแก๎ไข สํวนที่ 2 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอแก๎ไข  โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  
พ.ศ.2547  หมวด 3 ข๎อ 49 และหมวด 4 ข๎อ 59 ขอแปรตัดงบประมาณส านัก
การชําง  ส านักปลัดเทศบาล  กองวิชาการ  กองสวัสดิการสังคม  และส านักการ
สาธารณสุข ดังนี้ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ 
ชุมชนดงปอ  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ 
ชุมชนดงปอโดยกํอสร๎างทํอระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร๎อมบํอพัก  และ
รางยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  ตั้งไว๎  1,731,000  
บาท เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎า 131 ล าดับที่ 11 (ตัดทั้ง
โครงการ)  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ   นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ผู๎รับรอง 
นายนพดล  แก๎วพูล ผู๎รับรอง  ผู๎เสนอค าแปรญัตติฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ 2. 
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุา  
ทุํงศรีเมือง  โดยกํอสร๎างระบบระบายน้ า ทํอ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร  พร๎อมบํอ
พัก ค.ส.ล. และราง ค.ส.ล. ความยาว  1,254.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด  ตั้งไว๎ 4,860,000  บาท  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 
ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน๎า 141 ล าดับที่ 39  (ตัดทั้งโครงการ)  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ     
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ผู๎รับรอง นายนพดล  แก๎วพูล ผู๎รับรอง ผู๎เสนอค าแปร
ญัตติฯ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 3. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกํอสร๎างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว๎าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 0.40 เมตร  ยาว 
268.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด เป็นไปตามหนังสือที่  มท 
0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 129 ล าดับที่ 4 (ปรากฏในหน๎า 231 ข๎อ 2)  ตั้งไว๎ 
629,000 บาท  (ตัดทั้งโครงการ)  นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ผู๎เสนอ นายนพดล  
แก๎วพูล ผู๎รับรอง  นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ผู๎รับรอง ผู๎เสนอค าแปรญัตติฯ     
ขอสงวนค าแปรญัตติ 4. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพ่ือ
จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก         
คําพาหนะ  คําลงทะเบียนตามค าสั่งของทางราชการและมีสิทธิเบิกคําใช๎จํายตาม
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ระเบียบฯ เป็นตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
(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 ผู๎เสนอค าแปรญัตติฯ ขอ
สงวนค าแปรญัตติ 5. โครงการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําว
ชุมชน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายขําวและผู๎
ประกาศขําวชุมชนในการเผยแพรํขําวสารทางหอกระจายขําวชุมชน และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 9 
ล าดับที่  7 (ปรากฏในหน๎า  117 ข๎อ 2.5) ตั้งไว๎ 157,000 บาท ตัดลด  
37,000  บาท  คงเหลือ 120,000 บาท นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ    
นายนพดล  แก๎วพูล  ผู๎รับรอง  นายสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง  ผู๎เสนอค า
แปรญัตติฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ  6. โครงการจุติสุขาวดี เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎าที่ 179 ล าดับที่ 31 (ปรากฏใน
หน๎า 217 ข๎อ 1.23) ตั้งไว๎ 100,000 บาท (ตัดทั้งโครงการ) นายบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล  แก๎วพูล ผู๎รับรอง นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ       
ผู๎รับรอง  ผู๎เสนอค าแปรญัตติฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ 7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎ใหญํในเขตเมือง เพ่ือจํายเป็นคําอบรม  คําอาหาร
กลางวัน  อาหารวําง  คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม คําอุปกรณ์สาธิตในการ
ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามโครงการก าหนด  เป็น ไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า117 ล าดับที่ 14 (ปรากฏในหน๎า 
204 ข๎อ 2.16)  ตั้งไว๎ 125,000  บาท ตัดลด 110,000  บาท คงเหลือ 
15,000  บาท นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ  นายนพดล  แก๎วพูล ผู๎รับรอง 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ผู๎รับรอง  ผู๎เสนอค าแปรญัตติฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ  
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2547 หมวด 3 ข๎อ 49 หมวด 4 ข๎อ 59  และข๎อ 60  ขอเพ่ิมเติม
โครงการในรํางเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ของส านักการชํางและส านักการศึกษา ดังนี้  8. เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ 
ขนาด 300 วัตต์  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท  รวมเป็นเงิน 18,000  
บาท ( โรงเรียนเทศบาล 3 ) นายนพดล  แก๎วพูล ผู๎เสนอ   นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ 
ผู๎ รั บ รอง  นายสิ ทธิภ รณ์  ตุ งคะ เตชะ  ผู๎ รั บ รอง  นายจารุ วัฒน์  บุญ เ พ่ิม  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 9. โครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรและทํอระบายน้ าพร๎อมทางเท๎าคันหินรางตื้น ค.ส.ล. 
บริเวณถนนทุํงศรีเมืองจากแยกถนนอภัยถึงร๎านจิวลี่  เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมผิว
จราจรและทํอระบายน้ าพร๎อมทางเท๎าคันหินรางตื้น ค.ส.ล. ความยาว 165 เมตร 
งบประมาณ 1,200,000 บาท  โดยยกมาจากแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  (ปี 2562)  นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น   
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ผู๎รับรอง นายตํอชาติ  ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  ในข๎อตํอไปขออนุญาตทําน
ประธานสภาให๎เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติท าหน๎าที่รายงานตํอครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตให๎ชํวยรายงานได๎ครับ เชิญทํานอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ครับ 
นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ข๎อ 10. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด

คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ข๎อ 4. โครงการกํอสร๎างปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ปรากฏในหน๎า 167) จากเดิมตั้งไว๎ 30,000 บาท ขอแก๎ไขเพ่ิมเติมงบประมาณ
เป็น 90,000 บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์  ผู๎เสนอ นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 11. แผนงานศึกษาไมํก าหนดระดับ 
หมวดคําใช๎สอย  ข๎อ 1.17 โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ส านึกรักบ๎านเกิด 
(ปรากฏในหน๎า 179) จากเดิมตั้งไว๎ 10,000 บาท ขอแก๎ไขเพ่ิมเติมงบประมาณ
เป็น 50,000  บาท นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 12. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หมวดคําใช๎สอย  ข๎อ 1.3 โครงการแขํงขันกีฬากลุํมโรงเรียนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในหน๎า 220) จากเดิมตั้งไว๎ 80,000 บาท ขอแก๎ไข
เพ่ิมเติมงบประมาณเป็น 120,000  บาท  นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ผู๎เสนอ    
นายนพดล แก๎วพูล ผู๎รับรอง  นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  13. 
แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ส านักการชําง  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
โครงการกํอสร๎างระบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 6 ชุมชน   
ทุํงศรีเมืองกลาง เพ่ือให๎การระบายน้ าสะดวกรวดเร็ว ไมํมีน้ าขัง ตั้งไว๎ 1,092,000  
บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 135 รายการที่ 21) นายธนัท  
จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว   
ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการ
ขอเพ่ิมงบประมาณ 14. แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ส านักการชําง  หมวด
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยยลถวิล ชุมชนหัวโนนโก  
เพ่ือการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว  ตั้งไว๎ 467,500  บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2562 หน๎า 143 รายการที่ 47 ) นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ       
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 15.  
แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ส านักการชําง  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จากสะพานทุํงสระถึงทางเข๎าหมูํบ๎านศรีเมืองใหมํ  
ชุมชนทุํงสระ  เพ่ือให๎ประชาชนสัญจรไปมาได๎รับความสะดวก  ตั้งไว๎ 141,000  
บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 147 รายการที่ 57)  นายธนัท  
จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว   
ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการ
ขอเพ่ิมงบประมาณ 16.  แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ส านักการชําง  
หมวดคําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนผังเมือง 
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(ง.6)  ฝั่งขวามือ ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา เพ่ือการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน  ตั้งไว๎ 242,000  บาท ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 150 รายการที่ 65) นายธนัท จิตรลดานนท์ 
ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง     
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิม
งบประมาณ  17.  แผนงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ส านักการชําง  หมวดคําที่
ดินและสิ่งกํอสร๎าง  โครงการกํอสร๎างสะพาน ค.ส.ล. ข๎ามล าน้ าปาวชํวงศาลปูุแฮํ  
ชุมชนวัดเหนือ  เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสะดวกในการ
สัญจรไปมา  ตั้งไว๎ 2,100,000  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562  หน๎า 
153 รายการที่ 74)  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  
ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 18.  แผนงานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน  ส านักการชําง  หมวดคําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข๎างบ๎านประธานชุมชนคุ๎มห๎วย เพ่ือให๎การ
ระบายน้ าสะดวกรวดเร็วไมํมีน้ าทํวมขัง ตั้งไว๎ 185,000 บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2562 หน๎า 158 รายการที่ 87) นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  
เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ข๎อ  19. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ประเภทดนตรี  ประกอบด๎วย กลองใหญํ Bass 
Drum จ านวน 4 ตัว 4 ขนาด  ตั้งไว๎ 26,600 บาท  กลองแต๏ก  Snare Drum  
ขนาด 12 นิ้ว  จ านวน 4 ตัว  ตั้งไว๎  9,600  บาท  กลองควอดทอม  (กลองโซโลํ 
4 ใบ)  Marching  Tom  จ านวน 1 ตัว  ตั้งไว๎ 7,500  บาท  ฉาบเดินแถว  
จ านวน 1 ชุด  4 ขนาด  ตั้งไว๎  19,000  บาท  มาร์ชชิ่งเบลไลลํา  จ านวน 2 
เครื่อง  ตั้งไว๎ 10,000  บาท  เมโลเดี้ยน 3 แบบ แบบเสียงสูง  Sobrano จ านวน 
5 เครื่อง   ตั้งไว๎ 15,000 บาท แบบเสียงกลาง Alto  จ านวน 10 เครื่อง ตั้งไว๎  
15,000  บาท  แบบเสียงกลาง Tener  จ านวน 5 เครื่อง  ตั้งไว๎ 9,000 บาท  
ตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2562 หน๎า 256 รายการที่ 96)  ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 1  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง 
นายตํอชาติ  ฆารไสว ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 20. แผนงานระดับมัธยมศึกษา 
ส านักการศึกษา หมวดคําครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  จัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน 1 ชุด  
ตั้งไว๎ 91,200  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 257 รายการที่ 
97)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  
เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ  ฆารไสว ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 21. แผนงาน
ระดับมัธยมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์อุตสาหกรรม  จัดซื้อเครื่อง
เชื่อมไฟฟูา 1 เครื่อง  ตั้งไว๎  5,000  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 
หน๎า 259 รายการที่ 103)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นายธนัท  จิตรลดานนท์ 
ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง     
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นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิม
งบประมาณ 22.  แผนงานระดับมัธยมศึกษา ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000  BTU จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 
32,400 บาท  ตั้งไว๎ 64,800 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2562 หน๎า 
259 รายการที่ 105 ) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นายธนัท  จิตรลดานนท์      
ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง     
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิม
งบประมาณ  23.  แผนงานระดับมัธยมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน 4 เครื่อง ๆละ 2,600 บาท  ตั้งไว๎ 
10,400  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 259 รายการที่ 106)  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ นายสุรศักดิ์       
เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง นายตํอชาติ ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 24. แผนงาน
ระดับมัธยมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  จัดซื้อ
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 4,500  ANDLLUMENS ตั้งไว๎ 
45,400  บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 260 รายการที่ 109 ) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น           
ผู๎รับรอง นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์   ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 25.  แผนงานระดับ
มัธยมศึกษา  ส าหรับส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  
จัดซื้อกริ่งสัญญาณเตือน  จ านวน 1 ชุด  ตั้งไว๎ 12,000  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 261 รายการที่ 111)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  
นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  
ฆารไสว  ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์         
ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 26.  แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 6 ตู๎ ตั้งไว๎  21,600 บาท โต๏ะท างานเหล็กพร๎อมเก๎าอ้ี 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 ) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3  นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ 
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 27.  
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ  โทรทัศน์ LED  40 นิ้ว  จ านวน 6 เครื่อง ตั้งไว๎ 94,800  
บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2562 หน๎า 274 รายการที่  137 ) ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น     
ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  28. แผนงานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 BTU  จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว๎ 32,400  
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บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 275 รายการที่ 138)  ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น    
ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  29.  แผนงานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อถังน้ า
สแตนเลส  ขนาด 2,000 ลิตร  จ านวน 2 ถัง ตั้งไว๎ 30,000  บาท  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2562 หน๎า 275 รายการที่ 138)  ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 5  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง  
นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ 30.  แผนงานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 3 ตัว ตั้งไว๎ 7,500 บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 
276 รายการที่ 142 ) ส าหรับ ศพด.1  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ       
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ     
31.  แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคํา
ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก๎าอ้ีพนักบุนวม  จ านวน 20 ตัว  ตั้งไว๎  12,000  
บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 276 รายการที่ 142 ) ส าหรับ 
ศพด.1  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง    
นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  32.  แผนงานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก๎าอ้ี
พลาสติก จ านวน 50 ตัว  ตั้งไว๎  5,250  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2562 
หน๎า 276 รายการที่ 142 ) ส าหรับ ศพด.1  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ 
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  33.  
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
ส านักงาน  จัดซื้อโต๏ะครูพร๎อมเก๎าอ้ี  จ านวน 2 ชุด  ตั้งไว๎ 14,500  บาท ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 276 รายการที่ 142 ) ส าหรับ ศพด.1  
นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  
ฆารไสว  ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์         
ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  34.  แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อกริ่งสัญญาณ  
จ านวน 1 ชุด  ตั้งไว๎ 12,000 บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 
276 รายการที่ 142)  ส าหรับ ศพด.1  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ       
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  35.  
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
ส านักงาน  จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 4 ตัว  ตั้ งไว๎  10,000 บาท  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 279 รายการที่ 149)  ส าหรับ ศพด.2  
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นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  
ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรอง
ในการขอเพ่ิมงบประมาณ 36. แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีเด็กรับประทาน
อาหาร  จ านวน 4 ชุด  ตั้งไว๎  15,000  บาท  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562  
หน๎า 279 รายการที่ 149 ) ส าหรับ ศพด.2  นายธนัท จิตรลดานนท์  ผู๎เสนอ      
นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น ผู๎รับรอง   นายตํอชาติ  ฆารไสว ผู๎รับรอง นายจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  37.  
แผนงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ส านักการศึกษา  หมวดคําครุภัณฑ์
ส านักงาน  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว๎ 
32,400 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562 หน๎า 279 รายการที่ 149)  
ส าหรับ ศพด.2  นายธนัท  จิตรลดานนท์ ผู๎ เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น         
ผู๎รับรอง  นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  38.  แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับส านักการศึกษา  หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง  จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก 6 ล๎อ  เครื่องยนต์ดีเซล  150 แรงม๎า  จ านวน 1 คัน  ตั้งไว๎ 1,400,000 
บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2562 หน๎า 250 รายการที่ 78)  ส าหรับส านัก
การศึกษา  นายธนัท จิตรลดานนท์ ผู๎เสนอ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ผู๎รับรอง  
นายตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎รับรอง  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์  ไมํรับรองในการขอเพ่ิมงบประมาณ  สํวนที่ 3 งบประมาณรายจําย
เฉพาะการสถานธนานุบาล ไมํมีการแก๎ไข  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ในค าเสนอแปรญัตติของผู๎แปรญัตติทุกคน ทุกข๎อและคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ขอสงวนค าแปรญัตติที่เสนอทุกข๎อ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ด าเนินการตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติฯที่ได๎
รายงานการแปรญัตติให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ  ในการแปรญัตติครั้งนี้ผมขอแยกเป็น 
2 สํวน คือ 1. การแปรญัตติตัดลดงบประมาณ  ลดรายจํายและลดจ านวนเงินจําย  
2. การแปรญัตติเพ่ิมรายจํายหรือก าหนดรายการขึ้นใหมํ  ในสํวนที่ 1  ข๎อ 1 - ข๎อ 
7 เรื่อง  การแปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายของคณะกรรมการ      
แปรญัตติฯ  ซึ่งมีทั้งการลดรายจํายและการลดจ านวนเงินผมรับบรรจุเข๎าระเบียบ
วาระการประชุมในครั้งนี้  ในสํวนที่ 2 จากข๎อ 8 - ข๎อ 38 เป็นการแปรญัตติเพ่ิม
รายจํายและตั้งรายการขึ้นใหมํ  เมื่อปรากฏวําผู๎บริหารท๎องถิ่นไมํให๎การรับรองใน
การขอเพ่ิมงบประมาณการแปรญัตติดังกลําวจึงตกไป  ซึ่งเป็นข๎อห๎ามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 ข๎อ 60 
จึงไมํรับบรรจุเข๎าในระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระนี้เมื่อคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล๎วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2547  ข๎อ  51  ในการพิจารณารํางข๎อบัญญัติวาระที่  2  ให๎
ปรึกษาเรียงตามล าดับข๎อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก๎ไขเทํานั้น  เว๎นแตํที่ประชุมสภาท๎องถิ่นจะได๎ลงมติเป็นอยํางอ่ืน และข๎อ 56  
ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล๎วถ๎าผู๎เสนอหรือผู๎แปร
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ญัตติไมํขออภิปรายหรือไมํอยูํในที่ประชุมสภาท๎องถิ่นให๎ถือวําได๎ถอนญัตตินั้น  
ตํอไปผมขอเรียนเชิญผู๎ขอเสนอแปรญัตติ ข๎อ 1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ  ชุมชนดงปอ  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ า
ถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ  ชุมชนดงปอ  โดยกํอสร๎างทํอระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 เมตร  พร๎อมบํอพัก  และรางยาว  450.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด  ตั้งไว๎  1,731,000  บาท เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 
ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน๎า 131 ล าดับที่ 11   (ตัดทั้งโครงการ)  ขอเรียนเชิญทํานธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  
รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  
พ.ศ.2547   หมวด 3 ข๎อ 49 และหมวด  4  ข๎อ  59  ขอแปรตัดงบประมาณ 
ส านักการชําง ดังนี้  1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ  
ชุมชนดงปอ  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ  
ชุมชนดงปอ  โดยกํอสร๎างทํอระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร  พร๎อมบํอพัก  
และรางยาว  450.00  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  ตั้ ง ไว๎  
1,731 ,000  บาทเป็นตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6  
มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎า 131 
ล าดับที่ 11  (ตัดทั้งโครงการ)  2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎า
ส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตทํานธนัท  จิตรลดานนท์ครับ  ขอให๎ทํานอภิปรายทีละข๎อ
โดยให๎อภิปรายถึงเหตุผลในการขอตัดงบประมาณและผมจะถามมติที่ประชุมเรียง
ตามล าดับทีละข๎อครับ  เชิญทํานตํอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายตํอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามระเบียบ
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 ข๎อ 51  ผมอยากเสนอทําน
ประธานสภาเพ่ือเป็นการกระชับเวลาในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกเสนอเพียง 2 ทําน  
ขอให๎ทํานสมาชิกทั้ง 2 ทํานอภิปรายรวดเดียว  ผู๎เห็นชอบและผู๎ไมํเห็นชอบจะได๎
อภิปรายพร๎อมกันหลายๆคน  ในสํวนการลงมติทํานประธานจะถามทีละข๎อได๎ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ  เชิญทํานธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ข๎อ 2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน 

ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ า  ถนนหน๎า
ส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  โดยกํอสร๎างระบบระบายน้ า ทํอ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร  พร๎อมบํอพัก  ค.ส.ล. และราง ค.ส.ล. ความยาว  1 ,254.00 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  ตั้งไว๎ 4,860,000  บาท  เป็นตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎า 141 ล าดับที่ 39  (ตัดทั้งโครงการ) ผมขอชี้แจง
เหตุผลในการขอตัดงบประมาณทั้ง 2 โครงการนี้  กํอนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 
เรารู๎ดีวําถ๎าวาระที่ 3 ทุกทํานเห็นด๎วยกับผมให๎ตัดทิ้งทั้งโครงการก็หมายความวํา
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โครงการนี้ตกไป  ผมไมํเห็นชอบกับโครงการนี้  ซึ่งวาระที่ 3 ผมอาจไมํเห็นด๎วยกับ
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 และทุกทํานที่คล๎อยตามก็อาจท าให๎งบประมาณนี้ตกทั้ง
ฉบับ  ผมเข๎าใจดีวําหากเทศบัญญัติตกท้ังฉบับก็อาจเป็นเหตุให๎สมาชิกสภาเทศบาล
ถูกยุบทั้งสภา  ผมจึงขอใช๎โอกาสนี้ท าหน๎าที่ให๎เต็มที่  โครงการกํอสร๎างศาลากลาง
แหํงใหมํชุมชนดงปอ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผํานมา ได๎รับเกียรติจาก
ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์  เข๎ารํวมประชุมพิจารณารํางเทศบัญญัติ
ด๎วย  และได๎มีการสอบถามเบื้องต๎นวําท าไมโครงการนี้ถึงได๎กํอสร๎างข๎างศาลากลาง  
ทํานให๎เหตุผลวําเป็นโครงการที่ชุมชนเสนอมา  ผมไมํทราบวําทํานได๎บอกชุมชน
หรือยังวําทํานจะท ารางระบายน้ าฝั่งก าแพงไมํได๎สร๎างตรงหน๎าบ๎านเขา  ทํานสร๎าง
ตรงฝั่งก าแพงที่ไมํมีปัญหาน้ าทํวม  น้ าเนําเหม็น  อีกด๎านหนึ่งมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร 
มูลนิธิ และบ๎านของชุมชน ทํานสมาชิกเขต 3 ผมเคยมีโอกาสได๎คุยกับทํานที่
เห็นชอบให๎ท าโครงการนี้  ทํานได๎บอกกับชุมชนหรือยังวําทํานเห็นชอบให๎สร๎างราง
ระบายน้ าฝั่งศาลากลางโดยที่ไมํได๎สร๎างฝั่งบ๎านเขา  มันเป็นความผิดพลาด  ที่ผําน
มาทํานผู๎บริหารให๎ความส าคัญและเรียงล าดับความส าคัญโครงการตํางๆดี  แตํ
ท าไมทํานต๎องสร๎างฝั่งศาลากลาง  มีแตํก าแพง  ไมํมีปัญหาอะไรแตํอีกฝั่งหนึ่ง
ชุมชนเขาอยูํกํอนที่ศาลากลางจะสร๎างแตํกลับไมํเห็นความส าคัญ  อยากให๎ทําน
พิจารณาอีกครั้ง  สํวนเหตุผลของส านักการชํางเขาบอกวําอนุมัติไปกํอนแล๎วท าฝั่ง
ตรงข๎ามได๎  ท าไมถึงตอบงํายขนาดนี้  ทํานประธานจ าได๎หรือไมํ  ผมเคยอภิปราย
ถนนบริเวณสวนสาธารณะแกํงดอนกลาง  ผมพูดค าวําถนน  ทํานไมํมีแม๎กระทั่ง
น้ าใจให๎ผมอภิปราย  ทํานบอกวําเป็นโครงการเดิน - วิ่ง มันไมํใชํถนน  ผมก็ยอม
รับค าวินิจฉัย  ผมพูดค าวําถนนไมํได๎ทํานยังไมํมีน้ าใจให๎ผมอภิปรายแตํถนนรํอง
ระบายน้ า ทํานบอกวําอนุมัติแล๎วย๎ายมาสร๎างฝั่งตรงข๎ามได๎  ถึงคราวทํานทํานบอก
วําได๎  จะได๎อยํางไรขนาดผมพูดยังไมํได๎เลยแตํโครงการนี้ทํานก าลังจะด าเนินการ
อนุมัติฝั่งขวาแตํจะไปสร๎างฝั่งซ๎าย  ผมไมํทราบวําท าได๎จริงหรือไมํ  ขนาดโครงการ
ในเทศบัญญัติเขียนผิดนิดเดียวยังต๎องท าเรื่องผํานสภาเพ่ือท าเรื่องขอแก๎ไขค าชี้แจง
ใหมํ  แตํเรื่องนี้ทํานกลับให๎ท าได๎  ผมวําเป็นไปไมํได๎  และในวันที่ 10 กันยายน 
2561 ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์  ยังให๎ความเห็นอีกวํา  คนที่ท างานในศาลากลางก็
เยอะ  คนผํานไปมาได๎รับความล าบากเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกัน  ใชํครับ  เขา
ผํานมาใช๎บริการวันจันทร์ - ศุกร์  และวันเสาร์ - อาทิตย์ มีเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ที่
รักษาการไมํกี่ทําน แตํชาวบ๎านแถวนั้นเขาอยูํอาศัยทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง  ใคร
เดือดร๎อนกวํา  เขาคือประชาชนเขต 3 ของทํานสมาชิกสภาเขต 3 หรือไมํครับ  
ทํานลองไปพบเจอคนเหลํานั้นและบอกกับเขาดูวําโครงการนี้สร๎างฝั่งก าแพง  ไมํได๎
สร๎างฝั่งบ๎านคน  ฝั่งนั้นน้ ายังทํวม ยังเนําเหม็น  การสัญจรเข๎าบ๎านล าบากอยํางไรก็
ยังเหมือนเดิม  จะให๎ผมอนุมัติโครงการนี้ได๎อยํางไร  ถ๎าทํานสร๎างฝั่งบ๎านคน
โครงการนี้ผํานแนํนอน  2. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน 
ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ า  ถนนหน๎า
ส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  ทางเข๎าจะเข๎าฝั่งส านักงานเกษตรไปทะลุ
ทางเข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  เข๎าทางส านักงานที่ดินเป็นจุดตัด  ถนนเส๎นนี้เป็น
ศูนย์รวมใหมํของศูนย์ราชการจะมีส านักงานการยาง สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
และส านักงาน ปปช. ที่ก าลังกํอสร๎าง  เขาได๎ท าเรื่องขอเชื่อมทางมาและยังมี
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการท ารางระบายน้ า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ผํานมาประมาณ 2 เดือนก็ถูกบรรจุเข๎ามาในแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณปี 2562 
ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านหลายโครงการขอมา 5 - 10 ปี ทํานไมํเห็นหรือครับ  
มีหลายเหตุผลที่ท าให๎เป็นอยํางนั้น  ท าให๎เกิดความความสงสัยวํามีสิ่งซํอนเร๎นอะไร
หรือไมํ  ผมก็ไมํทราบวําท าไมต๎องเป็นหน๎าส านักงาน ปปช. และได๎อยํางรวดเร็ว 
เหตุผลที่ให๎มา คือ หากปลํอยน้ าทิ้งโดยไมํมีระบบระบายน้ ารองรับอาจเกิดน้ าไหล
บําทํวมสถานที่ราชการและบริเวณใกล๎เคียง  ผมไมํรู๎วําทํานบรรจุแผนที่เข๎ามาอยําง
เรํงดํวนเพ่ืออะไร  และไมํทราบวําทํานได๎ลงพ้ืนที่ตรวจสอบหรือไมํ  ถ๎าเราเข๎าตรง
ส านักงานเกษตรจังหวัดไปถึงจุดตัดตรงชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองทางจะตํางระดับซึ่ง
ถนนวัดปุาทุํงศรีเมืองต่ ากวํา  สถานที่ราชการไมํทํวมครับแตํจะไปทํวมบ๎านของ
ชาวบ๎าน  ตรงจุดตัดมีอาคารที่พักอาศัย 3 ตึกใหญํของส านักงานสาธารณสุข 1 
อาคาร และของโรงพยาบาลอีก 2 อาคาร ทั้ง 3 อาคารทํานเคยไปดูหรือไมํวํามีกี่
คนที่อยูํในนั้น  เกือบ 100 ครัวเรือน  เขาอยูํนั่นมานานกํอนที่จะมีการกํอสร๎างทั้ง 
3  ส านักงานนี้เสียอีก  ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองเขาอยูํกันมาไมํรู๎กี่สิบปี  ถนนที่ทําน
ก าลังจะท ารํองระบายน้ าสิ้นสุดโครงการที่ทางเข๎าวัดปุาทุํงศรีเมือง  ถ๎าสร๎างเสร็จ
เมื่อไหรํนั่นหมายความวําเอาน้ าจากถนนบายพาสตลอดแนวไปทิ้งที่ชุมชนวัดปุา  
ทุํงศรีเมืองโดยตรง  ที่ผํานมาชุมชนนี้ฝนตกทีไรน้ าทํวมขังตลอด  ทุกวันนี้ก็ทํวม  
รกร๎าง  ต๎นหญ๎าสูงมาก  เวลาน้ าไหลมาท าให๎ก าแพงที่พักของโรงพยาบาลและ
วิทยาลัยนาฏศิลป์พังเสียหาย  เขาซํอมแล๎วซํอมอีกเพราะระบบการจัดการน้ าไมํดี  
เขาบอกวํามีความเดือดร๎อนถ๎าไมํท า  ผมขอถามทํานวําเขาท างานวันจันทร์ - ศุกร์  
แตํวันเสาร์ - อาทิตย์ ไมํได๎ท า  แตํอีกถนนที่เป็นจุดตัดและจะเอาน้ าไปทิ้งตรงนั้น
เขาอยูํตลอดเวลา  ทํานกลับไมํท ากํอน  โครงการนี้ถ๎าถามวํานําท าหรือไมํ   ก็ไมํใชํ
ปัญหาแตํจุดตัดทํานไมํเห็นคุณคําของคนที่เขาอยูํกํอน  เขาเดือดร๎อนมานาน  
แทนที่ทํานจะท ารางระบายน้ าให๎เขากํอนแล๎วคํอยไปท าหน๎าส านักงาน ปปช. เขา
ขอมาแคํ 2 เดือนก็ผํานเข๎ามาในแผนพัฒนาสี่ปีทันที  ชาวบ๎านเขาขอโครงการมา
นับสิบปีผลักดันเข๎าโครงการกวําจะได๎ก็เข๎าปี 2564 คนที่เดือดร๎อนถ๎าไมํได๎ท าราง
ระบายน้ าหน๎าส านักงาน ปปช. ก็มีเพียงแคํข๎าราชการที่ปฏิบัติหน๎าที่  ใชํครับเขา
เป็นประชาชนคนหนึ่ง รถโดยเฉลี่ย 30 - 40 คัน เฉพาะคนที่อยูํตรงนั้น  สํวนคนที่
อยูํอาศัย 3 ตึกเกือบ 100 ครัวเรือน  ทํานลองคิดดูวําจะมีรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์จ านวนกี่คัน  ใครจะเดือดร๎อนกวําและยังไมํรวมชาวบ๎านที่อยูํแถวนั้น  ทําน
ชอบอ๎างเหตุผลทางวิชาการถึงความเดือดร๎อน  ผมอภิปรายถึงความเดือดร๎อนของ
คนที่อยูํบริเวณนั้นแล๎ว  ตํอไปผมขออภิปรายถึงคนสัญจรไปมา  เวลา 11.00 - 
12.00 น.  รถยนต์ที่ใช๎บริการหน๎า ส านักงาน ปปช. มีจ านวน 9 คัน และ
รถจักรยานยนต์อีก 9 คัน  สํวนถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  รถยนต์ที่ใช๎
บริการ มีจ านวน 16 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 36 คัน ชํวงเวลา 16.00 - 
17.00 น. รถยนต์ที่ใช๎บริการหน๎า ส านักงาน ปปช. มี จ านวน 15 คัน และ
รถจักรยานยนต์อีก 3 คัน สํวนถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  รถยนต์ที่ใช๎
บริการ มีจ านวน 25 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 42 คัน  หลังจากหมดเวลา
ราชการถนนหน๎าส านักงาน ปปช. มีรถยนต์วิ่งผําน 1 คัน รถจักรยานยนต์อีก 6 
คัน สํวนถนนที่เข๎าชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  รถยนต์ที่ใช๎บริการ มีจ านวน 36 คัน 
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และรถจักรยานยนต์อีก 61 คัน  ทํานเห็นภาพความหนาแนํนของการสัญจรและ
ความเดือดร๎อนของผู๎ใช๎บริการหรือไมํ  เราก าลังอนุมัติโครงการท ารํองระบายน้ าทั้ง 
2 ฝั่งเพ่ือเอาน้ ามาทิ้งอีกฝั่งที่มีคนสัญจรมากและใช๎เป็นประจ า ถ๎าทํานท าราง
ระบายน้ าถนนเส๎นนี้กํอนทํานจะได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกเป็นอยํางดี  แตํทําน
รีบร๎อนและบรรจุเข๎ามาด๎วยเหตุผลอะไรท าให๎คิดไปได๎หลายเรื่อง  บางคนที่เขา
ติดตามการท างานของเทศบาลและเรื่องราวทางการเมืองเขาก็พูดวํามีข๎อตอบแทน
กันหรือเปลํา  ผมก็ตอบไปวําผมไมํรู๎  ผมมีหน๎าที่พิจารณาเหตุผลความเดือดร๎อน
และข๎อแตกตํางสํวนเรื่องอ่ืนผมไมํรู๎เพราะไมํใชํหน๎าที่ผม  ผมมีหน๎าที่ดูวําสิ่งไหน
ควรท ากํอนหลัง  โครงการที่ผมตัดงบประมาณเกือบ 7 ล๎านบาท  ตัดไปให๎ชุมชน
และโรงเรียน  ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ทํานก็ได๎ให๎ความเห็นวําโครงการที่ผมเสนอ
มาส าคัญผมดีใจ  แตํผลออกมาผมไมํทราบวําจะเชื่อที่ทํานพูดได๎อีกไหม  ท าไม
โครงการถึงไมํได๎รับความเห็นชอบ  เครื่องเชื่อมเหล็ก งบประมาณ 5 ,000 บาท   
ก็ไมํได๎  โต๏ะกินข๎าวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ก็ไมํได๎  เมื่อวานฝนตกเขาก็มานั่งกิน
ข๎าวกับพ้ืนที่ทางเดนิ  ความส าคัญอีกหลายโครงการเรียงล าดับผิดถูกคํอนข๎างเยอะ
ในงบประมาณ ปี 2562 รถยนต์ที่เราขอไปเพื่อให๎กับโรงเรียนใช๎ในการท ากิจกรรม
ตํางๆ  แม๎กระทั่งส านักการศึกษา  งานประเพณีเราขนอุปกรณ์ก็เยอะ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตทํานธนัทครับ  ขอให๎ทํานอภิปรายสํวนที่ทํานแปรญัตติตัด
ลดงบประมาณ  ไมํควรก๎าวลํวงถึงสํวนที่ทํานแปรเพ่ิมเพราะญัตติตกไปแล๎ว  หาก
ทํานจะอภิปรายขอให๎พูดรวมๆอยําลงรายละเอียดครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ถ๎าไมํพูดวําแปรลดเพ่ือเพ่ิมอะไรแล๎วจะจูงใจเพ่ือนสมาชิกที่จะ
ยกมือได๎อยํางไร  ผมมีสาเหตุในการตัดลดงบประมาณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบผมไมํได๎บรรจุเข๎าในระเบียบวาระ  เป็นญัตติที่ตกไปแล๎ว  
ผมจึงบอกให๎ทํานพูดรวมๆอยําเจาะลึกลงไปในรายละเอียด  ผมจะผํอนปรนให๎
เพราะมันจะผิดระเบียบครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพูดรวมๆครับ  ถ๎าผมลงรายละเอียดผมคงพูดไปแล๎ว 26 
ข๎อ ผมข๎ามมาตั้งหลายข๎อ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอให๎ทํานพูดรวมๆวําตั้งเพ่ิมแล๎วทํานนายกฯไมํรับรองในการขอเพ่ิม
งบประมาณ  เพราะผมได๎อนุญาตให๎ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานตํอที่
ประชุมและปรากฏในรายงานการประชุมครบทุกข๎อแล๎ว 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการที่เราตัดต๎องบอกที่มาที่ไป  สมมุติทุกทํานเห็นด๎วยกับ
ผม  โครงการนี้ตกไปงบประมาณก็จะตกไปเป็นเงินสะสมทันที  หลายทํานอาจเอา
ไปโพสเฟสบุ๏ควํางบประมาณเสียหาย  ผมวําไมํเสียหายผมท ามาให๎แล๎วท าไมทําน
ไมํเอา  ใครท าเสียหาย  ทํานเอาอะไรตัดสินใจ  ทํานติดใจอะไรผมเงิน 5,000 
บาท ท าไมทํานถึงไมํอนุมัติ  ทํานบอกวํามีความส าคัญแตํทํานไมํให๎   ทํานดูแล
ส านักการศึกษาแตํทํานไมํเมตตาให๎เขาเลย  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        
ผมอยากหารือวําให๎ผมอภิปรายตํอกํอนคํอยชี้แจงครั้งดียว 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมดูในรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ได๎ขมวด
ท๎ายไว๎วํา  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในค าเสนอแปรญัตติ  
ของผู๎แปรญัตติทุกคน  ทุกข๎อ  และคณะกรรมการแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติที่
เสนอทุกข๎อ  ความจริงที่ถูกจะต๎องเขียนวําขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการ  
แตํไมํเป็นไรตัวหนังสืออาจเขียนผิดได๎  ถ๎าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจะต๎องเขียน
วําสงวนความเห็น  สํวนผู๎เสนอแปรญัตติต๎องบอกวําผู๎เสนอแปรญัตติขอสงวนญัตติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 
2547 ผมขออนุญาตอํานให๎ทํานสมาชิกได๎ฟังวําการสงวนค าแปรญัตติ  หมายถึง  
การที่สมาชิกหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นขอสงวนค าแปรญัตติของตนเองในการแก๎ไข
เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ ยนแปลงข๎อความ  รายละเ อียดในรํ างข๎อบัญญัติ   ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารํางข๎อบัญญัติไมํเห็นด๎วยกับค าแปรญัตติเพ่ือให๎
สภาท๎องถิ่นพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวาระที่ 2  จะเห็นด๎วยกับค าแปรญัตติ  หรือ
เห็นด๎วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  สมมุติ  ทํานธนัทยื่นแปรญัตติ
มา 2 ข๎อ คณะกรรมการแปรญัติทั้ง 7 ทําน มีความเห็นวําไมํรับค าแปรญัตติหรือ
เมื่อประชุมเรียบร๎อยไมํรับค าแปรญัตติของทํานธนัท  ทํานธนัทจะต๎องสงวนค าแปร
ญัตติเพ่ือน ามาอภิปรายโน๎มน๎าวให๎สภาเห็นด๎วยกับค าแปรญัตติของทํานธนัท  หาก
ทํานธนัทไมํสงวนไว๎ทํานธนัทจะไมํมีสิทธิอภิปราย  และในที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติก็จะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบวําไมํมีการแปรญัตติเพราะทํานธนัทไมํมีสิทธิ
อภิปราย  ตํอมาการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  หมายถึง  การที่
คณะกรรมการแปรญัตติขอแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อความของรําง
ข๎อบัญญัติตํอที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแตํเสียงสํวนใหญํของคณะกรรมการ
แปรญัตติไมํเห็นด๎วย  คณะกรรมการแปรญัตติขอแก๎ไข  ผู๎ขอแก๎ไขสามารถสงวน
ความเห็นนั้นแล๎วไปอภิปรายตํอสภาท๎องถิ่นเพ่ือให๎สภาท๎องถิ่นตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง  
สมมุติ  ทํานคณะกรรมการทั้ง 7 คน  มีกรรมการเสียงสํวนใหญํ 5 - 6 คน เห็น
ควรรับค าแปรญัตติของทํานธนัทแตํมีกรรมการอีกคนหนึ่งบอกวําไมํเห็นสมควร  
เสียงสํวนใหญํชนะ  เสียงข๎างน๎อยแพ๎  ก็ขอสงวนความเห็น  เมื่อเข๎ามาในวาระที่ 2  
ผู๎ที่เป็นเสียงสํวนน๎อยมีสิทธิอภิปรายโน๎มน๎าวให๎สมาชิกสภาเห็นด๎วยกับตนเอง  เมื่อ
เข๎าใจบริบททั้ง 2 แล๎ว  การประชุมในวาระนี้จะมีผู๎อภิปรายเพียง 2 ทําน คือ 
ทํานธนัท  จิตรลดานนท์ และทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  คณะกรรมการแปรญัตติ
ทํานอ่ืนไมํมีสิทธิอภิปรายเพราะทํานเห็นตามผู๎เสนอแปรญัตติ เรียบร๎อยแล๎ว  ไมํมี
คณะกรรมการทํานใดที่ขัดแย๎งกับทําน  ถ๎าทํานบุญเส็งไมํอภิปรายถือวําญัตตินี้ตก
ไป  เมื่อทํานธนัทอภิปรายเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  ผมจะให๎ฝุายผู๎บริหารเจ๎าของรําง
เดิมได๎ชี้แจงเพ่ือโน๎มน๎าวสภา  เมื่อเรียบร๎อยผมถึงจะถามมติครับ     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในวัน
นั้นหลังจากที่เราประชุมแปรญัตติครั้งสุดท๎ายได๎สอบถามพนักงานวําหากจะ
อภิปรายเสริมจากทํานธนัท  จิตรลดานนท์  จะต๎องสงวนค าแปรญัตติวําอยํางไร  
เป็นการสงวนค าแปรญัตติทุกข๎อและทุกคน  เราจึงเสนอมายังประธานสภา  ถ๎าใน
วันนั้นผมเข๎าใจแบบทีท่ํานประธานสภากลําวผมคงท าแบบทํานไปแล๎ว  เราท าตาม
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ค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที ่ เพราะฉะนั้น  วันนี้อยากให๎ทํานประธานสภาได๎อนุโลมให๎
สมาชิกได๎อภิปรายแล๎วคํอยให๎ผู๎บริหารตอบ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  หากผมอนุโลมให๎ทํานก็แสดงวําผมท าผิดระเบียบ  เมื่อเสนอไปที่
ทํานผู๎วําราชการจังหวัดฯ  ผมจะต๎องไปชี้แจงวําท าไมถึงต๎องท าผิดระเบียบ  ผมขอ
วินิจฉัยตามระเบียบครับ  เชิญทํานตํอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายตํอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมื่อสักครูํได๎ฟัง
ทํานประธานสภาวินิจฉัยข๎อท๎วงติงของทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ขั้นตอนที่ทําน
ประธานอธิบายเมื่อสักครูํ  ไมํทราบวําทํานน าระเบียบการสงวนค าแปรญัตติมาจาก
ที่ใด  ผมขอนุญาตทํานประธานใช๎ข๎อบังคับการประชุมสภา  หมวดที่ 5 การ
อภิปราย  ข๎อ 64 วรรคหนึ่งเมื่อผู๎เสนอหรือผู๎แปรญัตติได๎อภิปรายแล๎ว  ถ๎ามีผู๎ใด
ค๎านก็ให๎ผู๎นั้นอภิปรายเมื่อมีผู๎คัดค๎านการอภิปรายแล๎วถ๎าผู๎ใดจะสนับสนุนผู๎เสนอ
หรือผู๎แปรญัตติก็ให๎ผู๎นั้นอภิปรายและประธานสภาท๎องถิ่นต๎องให๎อภิปรายสลับกัน
ไป  ผมวําทํานประธานสภาสามารถใช๎ชํองทางนี้ ได๎   และเมื่อสักครูํทําน
ประธานสภาบอกวํายังไมํมีผู๎อภิปรายคัดค๎านผู๎เสนอเลยยังต๎องด าเนินการอภิปราย
ตํอครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอวินิจฉัยครับ  ระเบียบที่ทํานอ๎างเมื่อสักครูํเป็นการอภิปราย
ทั่วไป สามารถอภิปรายสนับสนุนและคัดค๎านได๎แตํในกรณีนี้เป็นชั้นแปรญัตติมี
ระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติ  การสงวนค าแปรญัตติ  การสงวน
ความเห็นของการแปรญัตติคนละเรื่องกัน สํวนที่ทํานอภิปรายเมื่อสักครูํเป็นการ
อภิปรายทั่วไปสามารถอภิปรายได๎ทั้งฝุายสนับสนุนและคัดค๎าน  แตํตัวนี้จะเป็น
เฉพาะเรื่องงบประมาณรายจําย 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายตํอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมยังมีข๎อสงสัย
อยูํ  เพราะการประชุมสภาเทศบาลเราจะต๎องยึดระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภา  
ตามที่ทํานประธานได๎บอกวําระเบียบเขียนไว๎ชัดเจนผมอยากทราบวําระเบียบที่
ทํานกลําวใชํพระราชบัญญัติแปรญัตติหรือไมํ  วันนี้เราประชุมสภาเทศบาลจะต๎อง
ใช๎ระเบียบข๎อนี้ครับ  เมื่อสักครูํผมถามทํานวําให๎ทํานได๎โปรดกรุณาชี้แจงให๎ผมด๎วย
และน าข๎อบังคับหรือระเบียบที่ทํานกลําวแสดงให๎ที่ประชุมทราบจะได๎หายข๎องใจ  
และอีกประการหนึ่งถ๎าเป็นแบบนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ไมํทราบวําจะต๎อง
ด าเนินการอยํางไร  อาจเป็นเพราะยังไมํเคยท ามากํอนก็ไมํทราบ  ถ๎าไมํให๎
สนับสนุนผู๎เสนอค าแปรญัตติแล๎วจะให๎คนอ่ืนพิจารณาได๎อยํางไร  ผมฝากทําน
ประธานสภาด๎วยวํา  จะไมํยึดถือข๎อบังคับการประชุมสภาที่เราก าลังท าหน๎าที่อยูํ
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  ผมตั้งข๎อสังเกตวําการประชุมสภาหากมีการใช๎ค า
วําการอภิปรายไมํวําจะเป็นในขั้นตอนของเทศบัญญัติ  กระทู๎หรือวาระอ่ืนๆ  จะใช๎
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ค าวําอภิปราย  เมื่อผู๎เสนอหรือผู๎แปรญัตติ  ค าวําแปรญัตติก็ซ้ ากับการแปรญัตติที่
เราก าลังพิจารณาอยูํ  เมื่อผู๎เสนอแปรญัตติหรือผู๎แปรญัตติได๎อภิปรายแล๎ว  ถ๎ามีผู๎
เสนอหรือผู๎คัดค๎านก็ให๎ผู๎นั้นอภิปราย  เชํน  สมมุติวําทํานจ าลองค๎านในการตัดลด
งบประมาณก็นําจะให๎สิทธิเขาตรงนี้  ทํานจ าลองอาจโน๎มน๎าวผมไมํให๎เห็นด๎วยใน
การตัดลดงบประมาณได๎  เพราะฉะนั้นค าวําอภิปรายนําจะครอบคลุมทุกหัวข๎อไมํ
วําจะเป็นการแปรญัตติงบประมาณ  การอภิปรายญัตติหรือวาระอ่ืนๆ  จะใช๎ค าวํา
อภิปรายทั้งนั้น  ผมขอฝากทํานประธานสภาวําการอภิปรายในหัวข๎อใดๆก็แล๎วแตํ
นําจะครอบคลุมไปหมด  ทํานนําจะอนุโลมให๎สมาชิกอยํางน๎อยการคว่ าเทศบัญญัติ
อาจไมํเกิดข้ึนก็ได๎ถ๎าให๎ให๎โอกาสเขาได๎อภิปรายอยํางเต็มที่กํอนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมได๎ชี้แจงให๎สมาชิกทุกทํานทราบแล๎ววํามีระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอน
การพิจารณางบประมาณชัดเจนวําคณะกรรมการแปรญัตติและผู๎เสนอแปรญัตติจะ
อภิปรายได๎มากน๎อยแคํไหน คงไมํอาจก๎าวลํวงวําทํานสมาชิกไมํศึกษาระเบียบ  ขอ
สรุปวําหากทํานมีโทรศัพท์ให๎กดเข๎าไปเลยวําการสงวนค าแปรญัตติและการสงวน
ความเห็นหมายถึงอะไร  จะมีระเบียบของสภาใหญํและสภาท๎องถิ่นอธิบายไว๎
ชัดเจน  เมื่อทํานสมาชิกบอกวําในการอภิปรายให๎อภิปรายสลับกันนั้นจะเป็นการ
อภิปรายทั่วไป  ผมได๎ชี้แจงแล๎ววําระเบียบนี้จะใช๎เฉพาะการพิจารณางบประมาณ
และการแปรญัตติ ระบุไว๎ใน ข๎อ 110 ผมวินิจฉัยวําถ๎าผมอนุโลมให๎ทํานอภิปรายก็
เทํากับผมท าผิดระเบียบ  ผมขอวินิจฉัยวําทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์และทํานธนัท  
จิตรลดานนท์ มีสิทธิอภิปราย  สํวนคณะกรรมการแปรญัตติทํานอ่ืนได๎เห็นตามค า
เสนอแปรญัตติของผู๎ เสนอแปรญัตติแล๎ ว   ไมํมีสิทธิอภิปราย  เว๎นแตํมี
คณะกรรมการเสียงสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยและสงวนความเห็นไว๎เพ่ืออภิปรายโน๎มน๎าว
สภาได๎   

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทํานประธานสภาครับ  ผมยังข๎องใจอยูํ  ถ๎าพักการ
ประชุมทํานประธานสภาชํวยกรุณาน าระเบียบข๎อบังคับที่ทํานกลําวมาชี้แจงให๎ผม
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
พูดคุยกันในเรื่องการอภิปรายวาระที่ 2 ผมจึงอยากหารือกับทํานประธานได๎ใช๎
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น ข๎อ 64 ตามที่ทํานประธานเห็นสมควร  เพราะ
การประชุมสภาเทศบาลเราต๎องยึดข๎อบังขับการประชุมสภาเป็นส าคัญ  วันนี้ผม
ขอให๎ทํานประธานสภาได๎โปรดวินิจฉัยในข๎อบังคับการประชุมสภา ข๎อ 64 ครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือให๎การประชุมเป็นไปด๎วยความราบรื่น  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 ทําน  
ฝุายที่เห็นควรตามรํางเดิมหากประสงค์จะอภิปรายก็จะอนุญาตให๎อภิปรายสลับกัน
อีก 2 ทํานครับ 

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมวําไมํต๎องก าหนดเพราะฝุายผมอยํางมากคงไมํเกิน 1 - 2 
คนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  เมื่อทํานธนัทได๎อภิปราย
พอสมควรแล๎ว ตํอไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติที่จะอภิปรายสนับสนุน เชิญครับ  
เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใน
ระเบียบวาระที่  4.1 เรื่อง รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมเห็นด๎วยกับทํานธนัทในโครงการที่ 1  โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ ชุมชนดงปอ  คณะกรรมการ
แปรญัตติเราทุํมเททั้ง 20 วัน  ไปตรวจสอบโครงการและไปดูในเทศบัญญัติปี 
2562 ทุกโครงการ  โครงการนี้ที่ไมํเห็นชอบเพราะรางระบายน้ าข๎างศาลากลาง
หลังเกํา  ถ๎าเราไปตัดหญ๎าและเพ่ิมคอนกรีตเข๎าไปผมวํานําจะสมบูรณ์  ไมํต๎องไป
ท ารํองระบายน้ า  สํวนรํองระบายน้ าถ๎าจะท าฝั่งตรงข๎าม  ผมสอบถามเจ๎าหน๎าที่
แล๎วเขาบอกวําให๎อนุมัติไปกํอนแล๎วคํอยขอเปลี่ยนไปท าอีกฝั่ง  มันเป็นไปไมํได๎  
เมื่อเราให๎ทํานผํานงบประมาณในเทศบัญญัตินี้แล๎วทํานจะมาขอเปลี่ยนไมํได๎  ผม
คิดวําในการท ารางระบายน้ าของศาลากลางหลังใหมํยังไมํมีความเหมาะสม  อาจ
ยกโครงการไปท าปีหน๎าหรือปีตํอไปเพราะเรามีแผนพัฒนาสี่ปีและยังมีเวลาในการ
ด าเนินการอยูํ  ในสํวนนี้ผมไมํเห็นชอบเพราะเป็นการสร๎างภาระให๎กับเทศบาล  ถ๎า
ไปท าอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะดีและสวยงาม  ผมเห็นควรให๎ตัดโครงการนี้  2. โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  ต๎อง
เรียนวําผมมีเอกสารของส านักงาน ปปช.  ที่จะขออนุญาตให๎ทํานประธานสภาได๎ดู
ประกอบด๎วย  โครงการนี้เป็นโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน 
ปปช. ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างระบบระบายน้ า  ถนนหน๎า
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ส านักงาน ปปช. ซึ่งมีสหกรณ์การยางและชุมชนสวนยางตรงนั้น  ผมดูตามเอกสาร
ที่ได๎สํงให๎ทํานประธานสภาแผํนแรกเดือนมิถุนายน  2561  ส านักงาน ปปช. ขอ
เชื่อมทางเข๎า - ทางออก แตํเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีหนังสือออกมาวําขอ
ทํอระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าและปูองกันน้ าทํวมส านักงาน ปปช. ไมํทราบวํา
เหตุการณ์เกิดขึ้นได๎อยํางไร  เมื่อเดือนสิงหาคมแผนตํางๆของเราเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว  ใช๎เวลาประมาณ 25 วัน  กลับปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีและรํางเทศบัญญัติ 
ถนนสายนี้ยังไมํมีความเหมาะสม  ความยาว  1 ,254.00 เมตร  มีระยะทางที่
คํอนข๎างยาวและมีทํอด๎านข๎างอีก แฟลตของส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ข๎างส านักงานที่ดินมีความจ าเป็นมากรกร๎าง น้ าทํวมไหลบําลงไปบริเวณวิทยาลัย
นาฎศิลป์ท าให๎รั้วพังเสียหาย  แฟลต 3 หลังนั้นมีผู๎อาศัยอยูํประมาณ 100 กวํา
ครอบครัว  เขาเดือดร๎อนมากท าไมทํานไมํไปท าให๎เขากํอน  แตํโครงการนี้ใช๎เวลา
แคํ 25 วัน ท าไมถึงเสร็จรวดเร็วเหลือเกิน  โครงการนี้ ใช๎งบประมาณถึง 
4,860,000 บาท งบประมาณเทศบาลเกือบ 5 ล๎านบาทเอาไปลงหน๎าส านักงาน 
ปปช. ที่ เดียว  หากถามวํามีความจ าเป็นไหมก็มีความจ าเป็น  แตํถ๎าทําน
ประธานสภาไปดูสถานที่จริงทํานจะบอกวําที่ตรงนั้นยังไมํสมควรสร๎าง  พ้ืนที่ตรง
นั้นสูงหากฝนมาอีกก็คงไมํทํวม  พวกผมไปดูสถานที่จริงและเปรียบเทียบกับความ
ต๎องการของประชาชนแล๎ว  ไปดูถึงสวนสาธารณกุดน้ ากินวําน้ าเนําเหม็นอยํางไร  
จะตัดงบประมาณได๎ไหม  เอาน้ าไปตรวจสอบหลายๆตัวอยํางน้ าก็ยังเนําเหม็นอยูํ  
พอเขามาชี้แจงก็ได๎ทราบวํางบประมาณรวมกันไมํสามารถตัดงบประมาณได๎ จากที่
เราลงไปดูยังไมํมีความจ าเป็น  พวกผมจึงมีมติวําไปส ารวจความจ าเป็นของกองฝุาย
ตํางๆมารวมกันจึงได๎ตัดโครงการนี้ออกและเอาโครงการยํอยๆมาแทน  ความ
เดือดร๎อนแม๎แตํศูนย์เด็กเล็ก 2 ดงปอ  น้ าแฉะต๎องเอาไม๎กระดานไปพาดเป็น
ทางเดิน  โรงเรียนเทศบาล 5 เด็กตากฝนอยากมุงหลังคาให๎เด็ก  ความจ าเป็นนี้ท า
ให๎เรารู๎วําต๎องตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอยํางไร  จึงเป็นสาเหตุที่ต๎องตัดโครงการทั้ง 2 
โครงการเพื่อเอาเงินมาบูรณะและซํอมแซมสํวนที่สึกหรอของส านักการศึกษา  ทําน
ประธานคงเล็งเห็นความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชน  มีสมาชิกทํานหนึ่ง  ทําน
อาคม  ส าราญเนตร  ขออนุญาตเอํยนาม  ทํานไปลงเฟสบุ๏ควําประชาชนต๎องมา
กํอน  นี่คือสิ่งที่เราต๎องปรับปรุงให๎ส านักการศึกษาเขาได๎รับประโยชน์  ทําน
ประธานสภาเคยไปดูหรือไมํครับ  เด็กนักเรียนที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนอน
อยํางกับอยูํทะเลทราย  พวกผมไปเห็นสภาพความล าบากของเขา  งานปูองกันฯ 
เราก็ลงไปดูวําจะต๎องซํอมรถเพ่ือท าการแพทย์ฉุกเฉิน  ต๎องปรับปรุงรถตู๎ใหมํเราก็
ต๎องไปดูในความเดือดร๎อน รถปูองกันฯ  รถดับเพลิงบอกวําใช๎งบประมาณหมดแล๎ว
แบตเตอร์รี่ไมํมีเราก็ไมํกล๎าตัดเขา  พวกผมดูแล๎ววําโครงการไหนที่ยังไมํเป็น
ประโยชน์กับประชาชนหรือหนํวยงานเราก็ต๎องตัดออก  เมื่อตัดออกเราก็ได๎หางบ
ใหมํมาบูรณาการให๎ดียิ่งข้ึน  เชํน  รถโดยสารของโรงเรียนเขาตอ๎งการ  ร๎อยเอ็ดเขา
มีรถมินิบัส รถตู๎ รถสองแถว รถบิ๊คอัฟ  แตํส านักการศึกษาเรามีแคํรถปิ๊คอัฟเกําๆ
แคํคันเดียว  ใช๎งานมา 10 กวําปีแล๎ว  ครูอาจารย์เขาก็ใช๎รถสํวนตัวของตัวเอง  
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์ เขาก็เข๎ารํวมประชุมพร๎อมกับ
พวกเราด๎วย  ทํานก็บอกวํายังไมํมีความจ าเป็น  ต๎องถามวํายังไมํมีความจ าเป็นหรือ
ครับ  โรงเรียนทั้ง 7 โรง ทํานบอกวําจ๎างเหมาเอา  มีคําประกันภัยเราไมํได๎
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รับผิดชอบอะไร  แม๎แตํทํานมีรถทํานก็ประกันภัยหมูํได๎  ผมจึงเสนอทํานวําให๎ซื้อไว๎
เลย  ถ๎าทํานใช๎ไมํค๎ุมในปี 2562 ทํานมอบให๎ส านักการชําง ส านักการสาธารณสุข
หรือส านักอ่ืนๆไปเลย  ทํานก็บอกวําปีหน๎าถึงจะให๎ก็ช๎าไปอีก  เพราะฉะนั้นสิ่งไหน
ที่จะด าเนินการได๎อยํางรวดเร็วคณะกรรมการแปรญัตติก็จะรวบรวมความ
เดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชน  โรงเรียน  ชุมชนตํางๆมาพิจารณา  การตัด
งบประมาณทั้ง 2 โครงการนี้พวกผมเอาไปท าโครงการอ่ืนอีก 8 - 9 โครงการเพ่ือ
น าไปบูรณาการให๎กับชุมชนตํางๆให๎ เขาได๎ประโยชน์มากกวํานี้   ทํานเอา
งบประมาณไปลงที่เดียว  เงิน 4,860,000 บาท เราเอาไปเฉลี่ยให๎ชุมชนตํางๆได๎ 
8 - 9 ชุมชน  ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางราชการ  ประชาชน เทศบาลและสภาแหํงนี้
เพ่ือน าความเดือดร๎อนของประชาชนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ผมเห็นสมควรให๎ตัด
งบประมาณทั้ง 2 โครงการ  ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกทํานด๎วยวําเหตุผลที่พวกผมตัด
งบประมาณท้ัง 2 โครงการเพื่อประโยชน์ของเทศบาลและส านัก/กองฝุายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ผมขออภิปรายสนับสนุนทํานบุญเส็งและทํานธนัท  ทํานประธานสภาเห็นทางเข๎า
วัดชัยสุนทรหน๎าส านักงานที่ดินหรือไมํ  รถสามารถวิ่งสวนกันได๎ 4 คัน  ถัดไปเป็น
หอประชุมสาธารณสุขและยังมีแฟลตโรงพยาบาลอยูํรํวมกันประมาณ 100 กวํา
ครอบครัว  ผมไปออกก าลังกายต๎องผํานเส๎นนั้นตลอดเห็นมีสุนัขจรจัด 4 - 5 ตัว 
อยูํในแฟลตสาธารณสุข  ผมเอาข๎าวไปให๎ทุกวัน  วันนั้นฝนตกหนักมากผมคิดถึงก็
ไปหาและไปหลบฝนในแฟลตถนนเส๎นนั้นไมํมีทํอระบายน้ า  น้ าฝนก็ไหลผํานแฟลต
ลงไปทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ท าให๎ก าแพงเขาพัง  และมีชาวบ๎านมาหาผมและบอก
ให๎สร๎างทํอระบายน้ าให๎เขาด๎วยเพราะฝนตกมาทีไรล๎นเข๎าแฟลตเขาทุกปี  ก าแพง
วิทยาลัยนาฎศิลป์สร๎างมา 3 ครั้งแล๎ว ก็พังเขาจึงเลิกสร๎าง  และอีกวันหนึ่งมี
ชาวบ๎านมาหาผมและบอกวําเทศบาลคิดอยํางไรที่จะท ารางระบายน้ าให๎ ปปช.  
ทั้งๆที่ไมํมีบ๎านคนแม๎แตํหลังเดียว  มีแตํส านักงานเกษตร  ส านักงานสหกรณ์ และ
ส านักงาน ปปช. ที่สร๎างขึ้นใหมํ  ไมํรู๎เขาได๎ขําวมาอยํางไรตอนนั้นผมก็ยังไมํทราบ
วําเทศบาลจะสร๎างรํองระบายน้ า  เขาบอกวําถ๎าเทศบาลไปสร๎างเขาจะไปร๎องเรียน
ขอความเป็นธรรมกับศูนย์ด ารงธรรมและผู๎วําราชการ  เพราะเขาเดือดร๎อนมาเป็น
สิบๆปี  ทํานประธานสภาและทํานรองนายกฯลองไปดูก็ได๎ถ๎าไมํเชื่อผม  ถนนแฟลต
เขาก็เป็นหลุมเป็นบํอเพราะโดนน้ าฝน  นําสงสารเขา  ข๎างก าแพงฝั่งศาลเด็กและ
เยาวชนต๎นไม๎สูงทํวมหัวผม  บริเวณหน๎าแฟลตก็เชํนเดียวกันเทศบาลไมํเคยไป
สนใจเขาเลย  เพราะเขาไมํมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเข๎ามาดูแล
เพราะคณะกรรมการชุมชนตํางๆเขาก็ดูแลชุมชนเขา  ผมขอตัดก็เ พ่ือปกปูอง
เทศบาลของเราถ๎าเขาไปร๎องเรียนเทศบาลจะเสียหาย  ถ๎าจะท าต๎องท าให๎ถนนแถว
แฟลตเพราะเขาอยูํมาสิบกวําปี  มีประชากร 100 กวําหลังคาเรือน  แตํอยูํๆจะไป
สร๎างรํองระบายน้ าข๎างส านักงาน ปปช. งบประมาณเกือบ 5 ล๎านบาท  ทั้งๆที่แถว
นั้นไมํมีคน  เขาเลิกงานเขาก็ไปพ้ืนที่ตรงนั้นก็สูงด๎วย  น้ าไหลลงไปที่ต่ าอยูํแล๎ว  
ไหลลงไปก าแพงเขาพัง 4 - 5 ครั้งแล๎ว  และมีขยะที่เขาเอาไปทิ้งเต็มไปหมดที่ผม
เคยบอกวําให๎เอาปูายไปตั้งไว๎ให๎ด๎วย  และตอนนี้ก็ดีขึ้นที่เขาท าใหมํสะอาดและมี
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ส านักงานตรวจเงินแผํนดินไปอยูํตรงนั้น  ผมปกปูองเทศบาลเราปกปูองแม๎กระทั่ง
นายกฯ ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ขออนุญาตทํานประธานสภาอภิปรายเพ่ิมเติมเพราะการตัดงบประมาณทั้ง 2 
โครงการยอดเงิน 6,951,000 บาท  ซึ่งพวกกระผมในฐานะท่ีมีหน๎าที่ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนไมํได๎ตั้งใจจะตัดทั้ง 2 โครงการ  เราดูตลอดวําอันไหนเหมาะสม
หรือไมํเหมาะสมเพ่ือเอางบประมาณไปแก๎ไขความเดือดร๎อนของชุมชนตํางๆ  
ตามที่ผู๎อภิปรายหลายๆทํานได๎อภิปรายมันไมํถูก  ศาลากลางก็ไปสร๎างอีกฝั่ง 
ส านักงาน ปปช. วันหนึ่งมีคนสัญจรไปมาไมํกี่คน  รํองระบายน้ าขอมาปีแรกก็ได๎
เลย  ชาวบ๎านขอมา 4 ปีให๎รอกํอน  หมูํบ๎านสันสุนีย์ขอมา 1 ล๎านกวําบาทเป็น 
10 ปี  ทํานผู๎บริหารก็บอกวํางบประมาณ 1 ล๎านบาท เอาไปกระจายให๎ชุมชนอ่ืน
กํอนได๎ไหม  แตํครั้งนี้ใช๎เวลาประมาณ 2 เดือน ทํานเอาเงิน 4,860,000 บาท 
ไปให๎ส านักงาน ปปช.  ใครจะดูไมํออกวําเหตุผลที่ให๎ศาลากลางและ ปปช. คืออะไร  
ผมอยากให๎ทราบวําเงินที่เราตัดเพราะเราเอาไปให๎พ่ีน๎องประชาชน  งบประมาณ
แคํ 5,000 บาท ก็ยังไมํได๎ ท าไมไมํคัดกรองความเดือดร๎อนบ๎าง ผมเสียใจที่
ผู๎บริหารไมํเห็นคุณคําของสิ่งที่เราแปรเพ่ิมเข๎าไป  และจะให๎ผมเห็นคุณคําของเทศ
บัญญัตินี้ก็คงเป็นไปไมํได๎เหมือนกัน  เราขอทํานแคํ 5,000 บาท  ทํานยังไมํให๎ แตํ 
ปปช. ขอมาแคํ 2 เดือน ทํานกลับให๎เขาไป 4 ล๎านกวําบาท  พ่ีน๎องชุมชนดงปอ 
ชุมชนทุํงศรีเมือง  ชุมชนสงเปลือย  ต๎องการรางระบายน้ า  ต๎องการถนน คสล.  
นึกวําทํานไมํเห็นภาพก็น าเสนอให๎ทํานดูเพ่ือเปรียบเทียบกับโครงการ ส านักงาน 
ปปช.  ทํานกลับไมํสนใจ  ผมไมํเสียมีแตํได๎  อยํางน๎อยก็ไปบอกเขาได๎วําขอให๎
แล๎วแตํเทศบาลไมํให๎  ผมจึงอยากสรุปวําปัญหาคือเอาเงินไปท าตรงที่ไมํได๎
ประโยชน์เทําที่ควร  โดยไมํมองถึงความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนแตํกลับไป
เห็นความส าคัญของหนํวยงานอื่นครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายสนับสนุนรํางเดิมหรือไมํครับ  ขอ
เรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ผมคงต๎องกลําวเชํนเดิมตามท่ีได๎เคยชี้แจงกับทําน  และขอพูดในสํวนที่พาดพิง  ขอ
อนุญาตเอํยนาม  ทํานธนัทบอกวํากระผมบอกวําโครงการตํางๆที่เสนอมาส าคัญ  
ผมพูดจริงแตํผมไมํได๎บอกวําจะต๎องให๎ในปีนี้ ผมขอยืนยันรํางเดิม ทํานบอกวําผม
ให๎ความส าคัญแตํไมํอนุมัติ  สิ่งเหลํานี้คือเหตุผลของทํานในการตัดงบประมาณและ
ทางคณะผู๎บริหารก็มีเหตุผลของผู๎บริหารที่จะพิจารณารํางเทศบัญญัติ  เรารํางเทศ
บัญญัติพร๎อมกับผอ.ส านัก/กองฝุาย หารือกันวํามีความเหมาะสมหรือไมํ  อยํางไร  
ไมํได๎พิจารณาโดยใช๎ดุลยพินิจของตนเองเราพิจารณาตามความส าคัญที่ส านัก/กอง
ฝุายเสนอเข๎ามา เมื่อทํานใดเสนอเข๎ามาเกินงบประมาณก็บอกให๎ไปพิจารณาใหมํ
โดยมีทํานปลัดเทศบาลเป็นประธานในการพิจารณาเบื้องต๎นวําโครงการไหนส าคัญ  
พวกผมไมํได๎ใช๎ดุลยพินิจของตนเองในการตัดงบประมาณ  ทํานมีหน๎าที่ในการ
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พิจารณาวําสิ่งไหนเหมาะสมและผมก็มีหน๎าที่พิจารณาถึงความเหมาะสมเชํนกัน  
จึงขอเรียนให๎ทํานคณะกรรมการแปรญัตติทุกทํานได๎ทราบวําทางคณะผู๎บริหารได๎
พิจารณาอยํางรอบครอบแล๎วและขอยืนรํางเดิมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผู๎แปรญัตติ  ผู๎อภิปรายสนับสนุนและทํานผู๎บริหารได๎อภิปราย
พอสมควรแล๎ว  ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในค าแปร
ญัตติฯ ข๎อ 1 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าถนนข๎างศาลากลางแหํงใหมํ  ชุมชน
ดงปอ  ตามที่ทํานธนัท  จิตรลดานนท์เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบ
จ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิก
เห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -     
ตํอไปเป็นการลงมติข๎อ  2.  ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบ
ในค าแปรญัตติฯ ข๎อ 2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ถนนหน๎าส านักงาน ปปช. 
ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง ตามที่ทํานธนัท  จิตรลดานนท์เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิก
เห็นชอบจ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม 
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -    
ตํอไปเป็นข๎อ 3 - ข๎อ 7 เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์อภิปราย  และผมจะให๎
ผู๎สนับสนุนอภิปรายสลับกันไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       
การแปรญัตติของกระผมมีทั้งหมด 5 ข๎อ  คือ  1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า     
ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เพ่ือจํ ายเป็นคํา
กํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  รูปตัวยูซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
โดยกํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว๎าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 
0.40 เมตร  ยาว 268.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด เป็นไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 129 ล าดับที่ 4 (ปรากฏในหน๎า 
231 ข๎อ 2) ตั้งไว๎ 629,000 บาท  (ตัดทั้งโครงการ)  คณะกรรมการได๎ออกไป
ส ารวจแล๎ววํามีความเหมาะสมหรือไมํที่จะด าเนินการในงบประมาณปี 2562 ทําน
ประธานสภาเคยออกไปดูด๎านหลังเทศบาลหรือไมํ  ฝั่งซ๎ายและฝั่งขวามีประมาณไมํ
เกินฝั่งละ 2 หลัง  เราจะท าแนวลาดตามถนนซึ่งอีกฝั่งยังมีความลึก  ถ๎าท าเข๎าไป
คงไมํเหมาะสม  ท าไปถึงสามแยกร๎านวิชัยดีเซลส์นําจะเอาไปท าถนนสายอ่ืนที่มี
ความจ าเป็นมากกวํานี้  ชุมชนอ่ืนเขามีความต๎องการที่จะท าถนน คสล. หรือรํ อง
ระบายน้ าอีกเป็นจ านวนมาก  ถ๎าถามความจ าเป็นตรงนี้ก็มีแตํต๎องดูความเรํงดํวน
ด๎วย  และคณะกรรมการได๎ไปส ารวจโรงเรียน  ส านักการสาธารณสุข  และส านัก
การชํางจึงได๎ขอตัดงบประมาณนี้เพราะยังไมํมีความจ าเป็น  อาจท าในปี 2563 - 
2564 ได๎   ส าหรับโครงการที่  2   คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง  
คําเชําที่พัก คําพาหนะ  คําลงทะเบียนตามค าสั่งของทางราชการและมีสิทธิเบิก
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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200,000  บาท  คงเหลือ 600 ,000  บาท ส าหรับโครงการนี้ปีที่แล๎วตั้งไว๎ 
800,000 บาท ปีนี้ก็ตั้งไว๎เทําเดิม จึงได๎เชิญผอ.กอง/ฝุายเข๎ามาสอบถามวําในการ
เดินทางไปราชการท าไมกองฝุายอ่ืนเขาตั้งไว๎แคํ 40 ,000 - 100,000  บาท  
ท าไมส านักปลัดถึงตั้งไว๎สูงถึง 800,000  บาท  และได๎ค าตอบวําเจ๎าหน๎าที่และ
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  ผมก็อยากเรียนเหมือนกันแตํผมไมํมีโอกาส  ผมไมํใชํ
ผู๎บริหาร  สมาชิกสภาเขาให๎ไปเรียนหรือไมํ  ผู๎บริหารไปเรียน 2 - 3 ปีที่ผํานมา
จ าเป็นหรือครับ  ทํานจบกฎหมายขั้นสูงสุดแล๎วเอามาท าไมพระปกเกล๎า  ปีหน๎า
ทํานและสมาชิกสภาจะได๎อยูํหรือไมํก็ไมํทราบ  ทํานเรียนมาเพ่ืออะไร  เอาใบ
ประกาศนียบัตรมาติดเทศบาลแคํนั้นหรือครับ  จบพระปกเกล๎าต๎องได๎รางวัล
พระปกเกล๎าทองค าแคํนั้นหรือครับ  และอีกประการหนึ่งปีหน๎าผู๎บริหารคงไมํมี
โอกาสไปเรียนอีกแล๎วก็ให๎ผมตัดงบประมาณ 200 ,000 บาท  คงเหมาะสมแล๎ว  
เราสมควรตัดงบประมาณนี้ครับ  ส าหรับโครงการที่  3  โครงการประชุม
ประจ าเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชน  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ประชุมของคณะกรรมการหอกระจายขําวและผู๎ประกาศขําวชุมชนในการเผยแพรํ
ขําวสารทางหอกระจายขําวชุมชน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ  
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎าที่ 9 ล าดับที่ 7  (ปรากฏในหน๎า 
117 ข๎อ 2.5) ต้ังไว๎ 157,000 บาท ตัดลด 37,000 บาท คงเหลือ 120,000 
บาท  ผมไมํอยากตัด  แตํเมื่อให๎กองฝุายมาชี้แจง  ถ๎าผมจ าไมํผิดในแผนพัฒนาสี่ปี
ทํานตั้งไว๎แคํ 50,000 บาท  แตํปีนี้ทํานตั้งไว๎ 1 แสนกวําบาท  ไมํทราบวําจะเอา
มาใช๎อะไร  ทํานชี้แจงวําเวลามีการประชุมต๎องจํายคําเบี้ยเลี้ยงให๎เขาด๎วย  ผมเห็น
ความจ าเป็นของพ่ีน๎องชุมชนตํางๆที่มาประชุมหอกระจายขําว  แตํให๎เดือนละ 
10,000 บาท 1 ปี ให๎ 120,000 บาท นําจะเพียงพอแล๎ว  เพราะฉะนั้นเงินสํวน
ที่เหลือคงไมํมีปัญหากับการบริหารงานของเทศบาล  ขอเรียนทํานประธานถึง
เหตุผลที่ตัดแม๎จะเป็นสํวนเล็กน๎อยที่ตัดก็เพราะเราจะเอามาให๎สํวนอ่ืน  พวกผมคิด
วําเงิน 370,000 บาท ไมํได๎เป็นประโยชน์  ผู๎บริหารไมํเซ็นต์รับรองโครงการตํางๆ  
ผมจะไมํตัดครับ  แตํผมตัดไปแล๎วก็กลับค าพูดไมํได๎  จ าเป็นต๎องตัดมาให๎ส านัก
การศึกษา  ให๎เด็กได๎น าไปซื้อโต๏ะอาหารแคํ 10 ,000 กวําบาท ซื้อเครื่องปั่นไฟ 
5,000 กวําบาท ถังสแตนเลส 20,000 กวําบาท  ซึ่งเป็นประโยชน์กับโรงเรียน
ทั้งนั้น  พวกเราไปดูโรงเรียนเทศบาล 3 ถังเก็บน้ า  ปั้มน้ าก็ไมํมี  เด็กๆเวลาจะล๎าง
จานก็ล าบาก  เวลาจะทานอาหารก็ล าบาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  หลังคา  โต๏ะ
อาหารก็ไมํมี  ภารโรงได๎เอาผ๎าพลาสติกมาหํอไว๎  เราจึงเจียดงบประมาณที่ตัดไปให๎
โรงเรียนตํางๆเพ่ือเป็นประโยชน์กับลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ตํอไป  นี่คือ
ความส าคัญที่เราอุสสําห์บากบั่นใช๎เวลา 20 กวําวัน  ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
23 ปี ยังไมํเคยแปรญัตตินานขนาดนี้  เราท าเพ่ือประชาชนและอยากให๎ประชาชน
ได๎รับประโยชน์มากที่สุด  ไมํวําส านัก/กองฝุายไหนเราก็ต๎องดูความจ าเป็น  บางที



-32- 
 

การถํายเอกสารตั้งไว๎ 100,000 บาท บอกวําไมํพอ  ผมก็ได๎แนะน าวําให๎ลองไป
ซื้อเครื่องใหมํและลองค านวณวําคุ๎มคําหรือไมํ  ผมเล็งเห็นความส าคัญของกองฝุาย
ตํางๆ  วัสดุงานบ๎านงานครัวเราไมํเคยตัด  สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราไมํตัดแตํสิ่งที่
ไมํเป็นประโยชน์เราก็ขอตัดบ๎างเพ่ือเอามาให๎สํวนที่เหลือตามโครงการตํางๆ  
โครงการที่ 4  โครงการจุติสุขาวดี  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  เป็นไปตามหนังสือที่ 
มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎าที่ 179 ล าดับที่ 31 (ปรากฏในหน๎า 217 ข๎อ 
1.23)  ตั้งไว๎ 100,000  บาท (ตัดทั้งโครงการ)  การตัดโครงการนี้เราได๎เรียกกอง
ฝุายมาชี้แจง เขาบอกวําโครงการนี้เป็นการชํวยเหลือคําใช๎จํายตํางๆเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร๎อนให๎กับผู๎ยากจนที่ไมํมีเงินคําจัดการพิธีศพ  เป็นโครงการที่เกิดขึ้น
ใหมํ  ตอนนี้เขายังท าโครงการนี้อยูํ  เป็นโครงการเพ่ือนชํวยเพ่ือน  น าเงินตํางๆมา
รวมกันและอยากบรรจุโครงการนี้เข๎าในเทศบัญญัติ  ผมได๎ถามวําเงินโครงการนี้
เหลือเยอะไหมเขาก็บอกวําเงินเหลือเยอะ  ผมถามวําทํานท ามากี่โครงการเขาก็
บอกวําท ามาหลายโครงการแล๎ว  วัดปุาทุํงศรีเมืองคนยากจนตกน้ าตายเขาบอกวํา
ไมํมีเงิน  ผมจึงบอกให๎ไปหาประธานชุมชนเพราะเห็นมีโครงการนี้  ปรากฏวํา
โครงการนี้ไมํมีคนให๎ความรํวมมือเทําไหรํ  ให๎ความรํวมมือเพียงเล็กน๎อย  เขาไปหา
ผม  ผมก็ให๎น้ ามา 5 - 10 ลัง ไมํมีเต๎นท์เขาจะสวดวันเดียวผมก็บอกให๎ไปใช๎เมรุวัด
เลย  ศาลาก็ยังสร๎างไมํเสร็จ  วันนั้นผมติดธุระที่จะมาแปรญัตติที่เทศบาลเขาจะให๎
ไปเป็นประธานก็ไมํสามารถไปได๎ ผมจึงบอกวําไปไมํได๎เพราะติดประชุมอยูํจึงมอบ
ให๎แฟนผมไปแทน  คําท าบุญพระก็ไมํมีต๎องจํายเงินอีก 1,000 บาท เป็นคําท าบุญ
ให๎เขา  โครงการจุติสุขาวดีไมํสามารถชํวยอะไรเขาได๎  ถ๎าทํานชํวยเขาผมจะไมํตัด
โครงการเลย  แตํเมื่อทํานชํวยเขาไมํได๎จึงเป็นเหตุผลให๎ตัดโครงการนี้  โครงการที่ 
5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎ใหญํในเขตเมือง  เพ่ือจํายเป็นคํา
อบรม  คําอาหารกลางวัน  อาหารวําง  คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม  คําอุปกรณ์
สาธิตในการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามโครงการก าหนด  เป็นไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า117 ล าดับที่ 14 (ปรากฏในหน๎า 204 
ข๎อ 2.16)  ตั้งไว๎ 125,000  บาท  ตัดลด  110,000  บาท  คงเหลือ 15,000  
บาท  โครงการนี้เป็นโครงการที่เขาไปอบรมแล๎วอยากจัดอบรมให๎ผู๎สนใจในการตัด
ต๎นไม๎ใหญํ  ผมขอถามทํานประธานวําเรามีส านักการชํางเพ่ือบริการให๎ชาวบ๎านอยูํ
แล๎ว  ท าไมส านักการสาธารณสุขต๎องรับบทบาทนี้  การอบรมตํางๆทํานจะใช๎เงินถึง 
125,000 บาท หรือครับ  ริมถนนในเขตเทศบาลไมํมีต๎นไม๎ใหญํพอที่จะให๎ตัด  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมให๎ความรู๎ในการตัดต๎นไม๎ใหญํ  ส านักการ
สาธารณสุขจะไปตัดต๎นไม๎หรือครับ  นําจะมีแตํส านักการชํางที่เอารถกระเช๎า เอา
เลื่อยยนต์ไปตัดต๎นไม๎ให๎เขา  โครงการนี้เป็นเพียงแคํการอบรมท าไมถึงตั้งโครงการ
ไว๎ถึง 125,000 บาท  ผมจึงขอตัดลงมาให๎เหลือ 15,000 บาท หากถามวําน๎อย
หรือไมํก็น๎อยครับ  แตํพวกผมสรุปงบประมาณตัดลดและเพ่ิมงบประมาณแล๎วเงิน
เหลือแคํนี้จึงตั้งไว๎ให๎เขาได๎ไปด าเนินการอบรมกํอนในปีนี้  นี่คือสาเหตุที่เราเจียด
เงินมาให๎เขาอบรม  ตามที่ผมขอแปรญัตติทั้ง 5 ข๎อ เพ่ือให๎ทํานประธานทราบวํา
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คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ทําน ได๎ลงพ้ืนที่สอบถามและส ารวจความเดือดร๎อน
ของประชาชน  และต๎องมาวางแผนวําในปี 2562 เรามีโครงการไหนที่ยังไมํได๎ท า 
เราจะไปเอางบปี 2563 - 2564  หรือปี 2561 มาท าไมํได๎  เพราะกองวิชาการ
บอกวําต๎องท าในปี 2562 เทํานั้นมีหนังสือสั่งการมาแล๎ว เราจึงได๎รวบรวมเงิน
ทั้งหมดที่เราแปรลดแปรเพ่ิมประกอบกับความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชน
เพ่ือให๎เกิดการแปรญัตตินี้ขึ้น  20 กวําปีที่ผมเป็นสมาชิกสภายังไมํเคยท าแบบนี้
เลย  กุดน้ ากินน้ าเนําเหม็นจะแก๎ปัญหาได๎หรือไม ํ สมควรตัดโครงการไหนเราก็ต๎อง
ดูความจ าเป็นทุกโครงการ  สิ่งตํางๆเราอยากตัดมากกวํานี้แตํทุกอยํางมีความจ า
เป็นเราอยากให๎ผู๎บริหารท างานไปได๎อยํางราบรื่นและเป็นประโยชน์กับประชาชน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เราได๎น าโครงการตํางๆที่ยังไมํด าเนินการ เชํน ถนน
คอนกรีต  มาให๎ผู๎บริหารและประธานสภาได๎ดูวําเหมาะสมอยํางไรแตํก็ไมํได๎ความ
รับรองซึ่งกํอให๎เกิดความเสียใจกับพวกผมและประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอยําง
ยิ่ง  เพราะเขาขอมาเราถึงท าให๎เขา  ไมํใชํเราจัดท าโครงการเอง  สิ่งเหลํานี้ท าให๎
เรามีก าลังใจในการบริการและอยากให๎เขาได๎รับสิ่งที่ดีในปี 2562 ตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   กํอนที่คณะกรรมการแปรญัตติจะอภิปรายสนับสนุน  ทําน
เลขานุการสภาเทศบาลได๎มีความจ าเป็นเรํงดํวนจึงขอลาการประชุม  จึงขอเลือก
เลขานุการสภาชั่วคราวตามระเบียบฯ  ขอเชิญทํานรองปลัดรณยุทธ  หอมหวล
ชี้แจงระเบียบครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายรณยุทธ หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข๎อ 10 ให๎ยกเลิก
ความในวรรคสองของข๎อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับ
การประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน  ในการประชุม
สภาท๎องถิ่นครั้งใด  ถ๎าไมํมีเลขานุการสภาท๎องถิ่นหรือมีแตํไมํอยูํหรืออยูํแตํไมํ
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎หรือไมํยอมปฏิบัติหน๎าที่  ให๎สภาท๎องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือข๎าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เลขานุการสภาท๎องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให๎น าความ
ในข๎อ 13 และข๎อ 26 วรรคสอง มาใช๎บังคับโดยอนุโลม  เว๎นแตํการลงคะแนน
เลือกให๎กระท าด๎วยวิธีการยกมือ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานสมาชิกเสนอ  เชิญทํานอาคม  ส าราญเนตรครับ 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ผมขอเสนอทํานรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอ่ืนอีกหรือไมํ  ถ๎าไมํมี       
ถือวํามติที่ประชุมเห็นควรเลื่อกทํานรณยุทธ  หอมหวล  เป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว  ตํอไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติอภิปรายสนับสนุนครับ  เชิญทํานอุทิศ  
จ าเริญสรรพ์ครับ 

นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน  กระผมนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง
การตัดโครงการไมํใชํวําคณะกรรมการจะตัดตามใจตนเอง  คณะกรรมการแปร
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ญัตติมีวิธีการ  ดังนี้ เราได๎ประชุมเพ่ือหาข๎อชี้แจงกับผอ.ส านัก/กองฝุาย และได๎รับ
ค าตอบจากข๎อสงสัยหลังจากนั้นคณะกรรมการได๎ลงพ้ืนที่ส ารวจข๎อเท็จจริงที่
คณะกรรมการแปรญัตติสงสัยในแตํละทําน  โดยไมํมีการประสานกัน  ให๎ทุกทําน
ด าเนินการได๎อยํางอิสระในการเก็บข๎อมูลมาพิจารณาในการตัดลดงบประมาณ  
และได๎เชิญผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องแตํละกองฝุายมาให๎ข๎อมูล  ขั้นตอนตํอมาประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได๎นัดประชุมและให๎คณะกรรมการแตํละทํานเสนอ
โครงการที่ต๎องการตัดตามเหตุผลโดยไมํมีการบอกกลําวลํวงหน๎า  และทุกทํานได๎
เสนอตามที่ได๎ข๎อมูล  ประธานคณะกรรมการก็ให๎ลงมติในการเลือกวําจะตัด
โครงการใด  ดังนั้นทุกโครงการที่เสนอมากระผมเห็นชอบและสนับสนุนในการแปร
ญัตติครั้งนี ้

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ  ได๎รํวมกันท างานอยํางที่ทํานบุญเส็งได๎น าเรียนไป
ข๎างต๎น  การท างานปีนี้เป็นปีแรกที่เราท าเต็มรูปแบบ  เมื่อกํอนเราไมํเคยท าแบบนี้  
สํวนใหญํประชุมงบประมาณไมํถึง 1 - 2 ชั่วโมงก็เสร็จ  แตํตอนนี้การตรวจสอบ
เรื่องการใช๎งบประมาณที่เป็นภาษีของพ่ีน๎องประชาชนเป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตั้งใจอาสาเข๎ามารักษาผลประโยชน์ที่เราต๎องรํวมกันดูแล
ผลประโยชน์จะได๎ตกสูํพ่ีน๎องประชาชนให๎มากที่สุด  ฉะนั้น  การท างานในครั้งนี้  
มุมมองของคณะกรรมการแปรญัตติก็อาจมองไปอีกแบบหนึ่ง  ทางคณะผู๎บริหารซึ่ง
ถือวําเป็นผู๎ใช๎เงินที่พวกผมจะยกมือหรือไมํยกมือให๎ก็มองอีกแบบ  ผลประโยชน์แตํ
ละที่อาจไมํเหมือนกัน  ถ๎าพูดถึงความน๎อยใจในการท าหน๎าที่ครั้งนี้  ดูแล๎วเขต 1 
ของผมงบประมาณในการจัดท าโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎น๎อยมากสํวนใหญํจะอยูํที่เขต 
3  ทํานอาคม  ส าราญเนตร  ผมขออนุญาตเอํยนาม   ผมขอยินดีด๎วย  หากทําน
อ๎างวําเป็นชุมชนไกลปืนเที่ยงผมเข๎าใจ แตํคนที่มาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เขาต๎อง
ผํานเข๎ามาในเมือง  เขาจะดูวําเรามีการพัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎าขนาดไหน  เข๎ามา
ถนนหนทางบ๎านเมืองสะอาดสวยงามเขาก็ชมเชยแล๎ว  แตํเราก็ไมํละเลยพ่ีน๎องที่อยูํ
ไกลปืนเที่ยง  เราทราบถึงการจัดล าดับความส าคัญในการจัดท างบประมาณวําอัน
ไหนมีความเรํงดํวนกํอนหลัง  แตํสิ่งที่เราท าในครั้งนี้ค านึงถึงประโยชน์สํวนใหญํของ
พ่ีน๎องประชาชน  ผมจะไมํเอํยถึงโครงการที่ผํานมาแล๎วทั้ง 2 โครงการ  แตํสิ่งที่ผม
ค านึงถึงผมเคยกลําวที่นี่หลายครั้ ง  แตํขออนุญาตเอํยนาม  ทํานนพสิทธิ์          
กุลเจริญวิรัตน์  ทํานได๎กลําวในวันประชุมหารือวําการศึกษามีความส าคัญเป็น
อันดับหนึ่ง  ผมพยายามโน๎มน๎าวคณะกรรมการแปรญัตติหาแนวทางชํวยเหลือ
โรงเรียนเทศบาลเพราะตอนนี้มีโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  พูดเรื่องรถตลอดแตํทํานรอง
นายกฯนพสิทธิ์ก็บอกวําอยากให๎แตํต๎องดูความคุ๎มคําในการลงทุน  ผมอาจมี
ความเห็นขัดแย๎งกับทํานรองนพสิทธิ์ทํานอาจมองวําไมํคุ๎มคํา  แตํผมมองวําเราเป็น
เทศบาลเป็นผู๎ให๎บริการหลายคนบอกวําเทศบาลคือกระโถนรับของเสียตํางๆ
ทั้งหมดที่มีในเทศบาล  หากเรามองถึงก าไร ขาดทุนคงไมํใชํ  เราควรมองวําเราท า
เพ่ือชีวิตความเป็นอยูํของพ่ีน๎องประชาชน  ผมไมํกล๎าต าหนิพ่ีน๎องประชาชนวําบาง
ทํานอาจไมํมีความรู๎ในเรื่องภาษี  แตํหลายทํานรู๎  เชํน ทํานเข๎าไปเซเวํนก็จํายภาษี 
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7 % แล๎ว  เงินสํวนนั้นเป็นเงินของพ่ีน๎องประชาชนที่เรามาใช๎กัน  ไมํมีนายกคน
ไหนที่เข๎ามาเทศบาลแล๎วเอาเงินตนเองไปบริหารบ๎านเมือง  เงินภาษีทั้งนั้น  แตํท า
อยํางไรจะท าให๎ตกไปอยูํที่ประชาชนให๎ได๎มากที่สุด  พวกผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลอยูํใกล๎ชิดกับพ่ีน๎องประชาชน  ตื่นเช๎ามาบางวันก็มีพ่ีน๎องมาหาบ๎าง  
โทรศัพท์มาขอความชํวยเหลือตลอด  โครงการที่คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 
ทําน  เสนอตัดงบประมาณจะเห็นได๎วํามีมติเป็นเอกฉันท์  เมื่อตัดแล๎วก็ไมํได๎เกิด
ความเสียหายตํอคณะผู๎บริหารเพ่ือเกลี่ยให๎สํวนที่มีความจ าเป็นเรํงดํวน  เมื่อตัด
มาแล๎วถ๎าไมํมีอะไรท างบประมาณก็ตกไปเป็นเงินสะสมที่ทํานรองนายกอธิบายผม
เข๎าใจ  แตํต๎องคิดวําเมื่อตัดไปแล๎วเราจะเอามาท าอะไรให๎เกิดประโยชน์  ไมํใชํตัด
ด๎วยความสะใจ  แตํด๎วยความที่เราเป็นคนของเทศบาลจะเห็นได๎วํางบประมาณที่
ถูกตัดได๎น าไปเกลี่ยให๎โครงการอ่ืนๆจนหมด  เมื่อเราได๎ออกพ้ืนที่หลังจากที่ดูถนน
สายตํางๆเราได๎ไปดูที่โรงเรียนและได๎ถามคณะครูและผู๎อ านวยการวําโครงการไหน
ที่เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองไปแล๎วและอยากได๎อยูํ  พวกผมได๎ตัดงบประมาณ
ที่ไมํเรํงดํวนและหาเงินมาให๎  อยํางที่ทํานบุญเส็งพูดถ๎าจะเอาโครงการปี 2561 
หรือปี 2563 - 2564 มาท าไมํได๎  เพราะระเบียบการจัดท างบประมาณใหมํเขา
ให๎ใช๎ปีนี้เทํานั้น  เราก็ไปดูวําปีนี้คณะครูเขาขออะไรมาและหยิบยกโครงการขึ้นมา
น าเสนอและเกลี่ยให๎ลงตัว  สิ่งนี้คือสิ่งที่พวกผมได๎รํวมกันท างานเป็นเวลา 20 วัน  
นี่คือสิ่งที่พวกผมค านึงรํวมกันกับคณะผู๎บริหารแตํทํานอาจจะมองตํางมุม  เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพ่ีน๎องประชาชน  ถ๎าโรงเรียนเทศบาลเราดีคงไมํมีคุณครูทํานใด
เอาลูกไปเรียนที่อ่ืน  ลูกของผมเรียนที่โรงเรียนเทศบาลทั้งหมด  ถ๎าลูกเราไปอยูํตรง
นั้นได๎รับสวัสดิการและการดูแลที่ดี  มีวัสดุการเรียนการสอนที่ดีเราก็อยากให๎ลูกเรา
ไปเรียน  ถ๎าโรงเรียนเราไมํดีทํานที่มีลูกอยากจะเอาลูกไปเรียนไหมครับ  ก็ต๎องเอา
ไปเข๎าโรงเรียนเอกชนที่ดีกวํา  เราจะท าอยํางไรให๎โรงเรียนเราดีที่สุด  ผมเคยบอก
แล๎ววําการพัฒนาอะไรก็ตามต๎องพัฒนามนุษย์กํอน  ตอนนี้หลักสูตรที่มีการพูดคุย
กันเราไมํมุํงไปหาคนเรียนเกํง เรียนดี แตํเราจะมุํงไปที่ทักษะการท างานของเด็ก  
สิ่งเหลํานี้คือสิ่งที่เราจะให๎เขาจึงได๎เกลี่ยงบประมาณให๎อยํางละนิดละหนํอย  ทําน
รองนายกนพสิทธิ์ทํานก็เห็นความส าคัญและอธิบายให๎ผมฟัง  ผมก็เข๎าใจแตํในเมื่อ
เงินที่เราหามาได๎เราจะเอาไปกองไว๎เฉยๆหรือครับ  เอามาท าสํวนนี้ไมํดีกวําหรือ
ครับ  นี่คือค าขอความเห็นใจแตํสุดท๎ายก็ได๎รับค าตอบวําจะยืนตามรํางเดิมก็ไมํมี
ปัญหาครับ  ต๎องสู๎กันด๎วยความคิด  ไมํได๎สู๎กันด๎วยความโกรธเกลียด  เราเอา
เหตุผลมาคุยกันทั้ ง 2 ฝุาย แตํสุดท๎ายเงินที่ เราหามาได๎ไมํได๎ เข๎ากระเป๋า
คณะกรรมการแตํตกไปอยูํที่ลูกหลานและพ่ีน๎องประชาชนเรา ส าหรับโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ผมวํายังไมํมีความจ าเป็นเรํงดํวน  เอาสํวนนี้มาให๎สิ่งที่เรํงดํวนนําจะดีกวํา  อยําง
โรงเรียนเทศบาล 5  โทรทัศน์ก็ได๎ยืมเขา ซื้อให๎เขาไมํได๎หรือครับ 10 ,000 - 
20,000 บาท  ทํานบุญเส็งก็ได๎เสนอเข๎ามาโดยผมเป็นผู๎รับรอง  ถ๎าจะพูดแล๎ว
ถนนหนทางซอยตํางๆในเขต 1 ยังมีปัญหา  เชํนซอยหนองลิ้นจี่ฝนตกทีไรน้ าถึงหัว
เขํา  มีทํอระบายน้ าจริงแตํตันไปหมด  เราก็อยากได๎ครับ  แตํที่เลําให๎ฟังเพราะ
อยากให๎เอางบประมาณนี้มาให๎โครงการที่เรํงดํวนกํอน  ส าหรับโครงการคําใช๎จําย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อยํางที่ทํานบุญเส็งได๎น าเรียนปีที่แล๎ว
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สมาชิกสภาคงไมํมีทํานใดขออนุญาตไปอบรม  ผมจึงขอตัดงบประมาณนี้มาสัก 
200,000 บาท  ถ๎าไมํพออยํางไรทํานคณะผู๎บริหารคงจะโอนเพ่ิมแนํนอน เรา
เข๎าใจแตํขอเกลี่ยงบประมาณนี้ไปชํวยเหลือโครงการอ่ืน  โครงการประชุม
ประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนและหอกระจายขําวชุมชน  ผมวําโครงการนี้ไมํ
จ าเป็นต๎องประชุมทุกเดือน  เดือนหนึ่งๆคงไมํมีเนื้อหาอะไรมาก  ไตรมาสหนึ่งคํอย
ประชุมก็ได๎  เป็นการสรุปงานทุกๆ 3 เดือนเพราะเดือนหนึ่งๆไมํคํอยมีอะไรพูด
เสียงตามสายของเทศบาลบางชุมชนก็ไมํท า  จะมีขําวทุกวันขนาดนั้นหรือครับ  
ไมํใชํโฆษณาขายสินค๎าจึงขอตัดงบประมาณลง  โครงการจุติสุขาวดี  ทํานประธานก็
ทราบวําผมเป็นพิธีกรงานศพบํอย  แตํวันที่เราเชิญผอ.ส านัก/กองฝุายมาให๎
รายละเอียด  เขาได๎บอกถึงกิจกรรมตํางๆ  ดังนี้  เขาจะให๎ค าแนะน าในการปฏิบัติ
ตนกํอนตาย โดยการนิมนต์พระไปสวดมนต์ให๎ฟัง  ถ๎ามองแงํดีก็ได๎บุญแตํอีกแงํหนึ่ง
คือเป็นการเอาพระไปแชํงเขา  ผมวํามันไมํใชํหน๎าที่เรา  ถ๎าลูกหลานเขาไมํยอมจะ
ท าอยํางไร  จึงถามตํอวําตอนนี้มีเงินเหลือไหม  เขาก็บอกวํามีประมาณ 100,000 
บาท  จึงให๎เขาใช๎งบประมาณนั้นไปกํอน  ตํอไปสมาชิก ผู๎บริหารเขาคงชํวย
สนับสนุน  ทํานท าแบบนี้ได๎บุญเป็นงานจิตอาสา  ผมเห็นด๎วยวําไมํต๎องตั้ง
งบประมาณปีนี้ขอไว๎กํอนถ๎าไมํมีจริงๆคํอยวํากัน  ทุกโครงการที่ขอตัดในความคิด
ของผมถือวําเหมาะสมและไมํท าให๎การบริหารงานของคณะผู๎บริหารด๎อย
ประสิทธิภาพแตํอยํางใด  แตํเราต๎องเอามาเติมเต็มสํวนที่ขาดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานตํอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายตํอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  ขอเสนอแปรญัตติตัดลดงบประมาณทั้ง 5 โครงการ  และผมได๎ให๎
ความเห็นชอบโดยการพิจารณาแตํละโครงการ ทั้งโครงการของทํานธนัท จิตรลดานนท์
และทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ซึ่งขอเสนอตัดโครงการและเห็นชอบในการขอเพ่ิม
งบประมาณซึ่งทางผู๎บริหารไมํรับรอง  สมาชิกสภาท าหน๎าที่ฝุายนิติบัญญัติ  
ผู๎บริหารเทศบาลท าหน๎าที่ในการบริหาร  เมื่อผู๎บริหารเสนอเทศบัญญัติให๎กับ
สมาชิกได๎พิจารณาวําจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไมํ  นั่นหมายความวําจะให๎ความ
เห็นชอบในเทศบัญญัติหรือไมํ  ในขณะเดียวกันสมาชิกมีหน๎าที่พิจารณาซึ่งต๎อง
พิจารณาจากเทศบัญญัติที่ เสนอตํอสภาแหํงนี้   วันนี้ผู๎ ที่ เสนอตํอสภาคือ
นายกเทศมนตรีที่เป็นผู๎บริหารเทศบาล  ทํานรับหลักการแล๎ววันนี้ผมไมํทราบวํา
ทํานติดธุระอะไร  ทํานจะใช๎เงินราชการไปท าธุระของทํานผมไมํทราบ  แตํนี่เป็น
เหตุผลหนึ่งที่สมาชิกสภาจะต๎องพิจารณาในแตํละส านัก/กองฝุายที่เสนอเข๎ามา   
ผมพูดในการประชุมขั้นรับหลักการแล๎ววํา  เทศบัญญัติเป็นเครื่องมือที่คณะ
ผู๎บริหารจะด าเนินการบริหารงานให๎กับเทศบาล  องค์กร  เชํนเดียวกับสมาชิกก็
ต๎องพิจารณาอยํางถี่ถ๎วนเพราะสมาชิกไมํได๎น าเงินไปใช๎ด๎วย  แตํในขณะเดียวกัน
การท าหน๎าที่ของสมาชิกซ่ึงเป็นผู๎รับปัญหาจากพ่ีน๎องประชาชนเราก็ต๎องเอาปัญหา
มาเสนอและให๎ผู๎บริหารหาแนวทางแก๎ไข ผมไมํทราบวําสมาชิกทั้ง 17 ทํานที่มีอยูํ  
และคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ทํานที่ได๎เข๎าไปท าหน๎าที่  เมื่อขณะนี้มีผู๎เสนอขอ
แปรตัดลดงบประมาณ 2 ทําน ขอแปรเพ่ิม 3 ทําน  ทํานธนัท  จิตรลดานนท์  
ทํานได๎เสนอตัดโครงการใหญํทั้งโครงการที่อยูํข๎างศาลากลางหลังใหมํและโครงการ
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ที่อยูํหน๎าส านักงาน ปปช. ทั้ง 2 โครงการใช๎งบประมาณมากพอสมควร ทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  ขออนุญาตเอํยนามทํานตัดโครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าซึ่งมองวํายัง
ไมํเหมาะสม  เสนอตัดโครงการคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการโดยมองเห็นวํา
ในการประชุมคราวนี้ที่เทศบาลเสนอรํางเทศบัญญัติและมีการพิจารณาในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3 หรือทํานไมํเห็นความส าคัญในเทศบัญญัติไปใช๎  คําเดินทางไป
ราชการผมเห็นควรตามที่ทํานบุญเส็งได๎ตัดงบประมาณนี้ งบประมาณ  200,000 
บาท  ผมเห็นวําเหมาะสม  ส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎
ใหญํในเขตเมือง  ตั้งไว๎ 125,000  บาท  ตัดลด  110,000  บาท  คงเหลือ 
15,000  บาท  โครงการนี้ผมวําทํานใจดีที่ยังเหลืองบประมาณไว๎ให๎  ผมมองไมํเห็น
ประโยชน์ของโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ตั้งใหมํยังไมํมีเจ๎าภาพชัดเจนวําจะรองรับ
การด าเนินการนี้อยํางไร  การที่สมาชิกได๎ท าหน๎าที่เสนอตัดโครงการโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและน าความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนมาเสนอให๎
ผู๎บริหารได๎พิจารณา  ผมไมํทราบวําทํานผู๎บริหารได๎เห็นญัตติที่ทํานธนัท จิตรลดานนท์
และทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ได๎เสนอในวันที่ 5 กันยายน 2561 หรือไมํ  เพระทํานไมํ
อยูํ  ในการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณ  ยกตัวอยํางเชํน  ถนนทุํงศรีเมือง  วันไหนฝนตก
ติดตํอกันครึ่งชั่วโมงน้ าทํวม  ผู๎คนสัญจรไมํได๎  คนที่อยูํบริเวณนั้นเดือดร๎อนมาก  รถวิ่ง
ทีไรน้ ากระเซ็นเข๎าบ๎านเขาเป็นปัญหามานาน  แก๎ไขปัญหามาตั้งแตํปี 2552 - 2553  
เคยท าทํอมาแล๎วครั้งหนึ่งแตํตอนนี้ถนนก็ยังช ารุดเสียหายอยูํจะแก๎ปัญหาอยํางไร  
ทํานแก๎ปัญหาแคํน ารถดับเพลิงไปจอดหน๎าส านักงานปุาไม๎ไมํให๎รถเข๎า  แบบนี้ไมํ
จ าเป็นหรือครับ  ผมเชื่อวําโครงการนี้ เสนอเข๎าในแผนมานาน  งบประมาณ 
1,200,000 บาท ผู๎คนใช๎ประโยชน์จากถนนเส๎นนี้มีจ านวนมาก  ถนนเส๎นนี้ถือเป็น
ทางเข๎าเมือง  ผมไมํทราบวําทํานผู๎บริหารเห็นประโยชน์หรือไมํ  หากเอางบประมาณที่
มีอยูํและสามารถเอาไปด าเนินการได๎  ไมํขัดข๎องและเป็นอุปสรรคในการบรรจุลงในเทศ
บัญญัตินี้เลย  พวกผมเล็งเห็นความเดือดร๎อนจึงเสนอมาให๎ทํานผู๎บริหารพิจารณา    
แตํไมํทราบวําทํานเห็นประโยชน์ของประชาชนหรือไมํ  ทํานจะแก๎ไขปัญหาให๎กับพี่
น๎องประชาชนหรือไมํ  ผมไมํขอเปรียบเทียบกับส านักงาน ปปช. ทุกโครงการผมเชื่อวํา
เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแตํผมได๎อภิปรายหลายครั้งวําการเรียงล าดับความส าคัญของ
โครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญ  วันนี้แม๎งบประมาณจะตกไปแตํสมาชิกสภาเทศบาลได๎ท า
หน๎าที่อยํางดีที่สุดและเห็นแกํประโยชน์ของประชาชน  โดยอาศัยชํองทางของสภา
เทศบาลแหํงนี้  แตํเมื่อยังไมํมีโอกาสได๎ยกมือและเพ่ิมโครงการให๎ก็ไมํเป็นไร  ถือวํา
ผู๎บริหารไมํเห็นความส าคัญของโครงการที่ทางสมาชิกเป็นผู๎เสนอ  จึงอยากเรียนทําน
ประธานสภาวําในการท าหน๎าที่ของผู๎เสนอแปรญัตติตัดโครงการทั้ง 5 โครงการนี้  
กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติจึงเห็นชอบกับผู๎เสนอ
แปรญัตติดังกลําวครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้ง 5 
โครงการที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เสนอแปรญัตติตัดงบประมาณมีบางโครงการ
ที่ยังอภิปรายไมํครบถ๎วน  โครงการที่ตัดเราจะเรียกผอ.กองฝุายเข๎ามาอธิบาย  
ไมํได๎เจาะจงวําจะตัดโครงการไหน  ถ๎าอธิบายได๎วําจะเอาไปท าอะไรเราก็ให๎บรรจุ
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เข๎าในแผน  แตํผมตั้งข๎อสังเกตโครงการที่ 4  โครงการจุติสุขาวดี  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายตามโครงการ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ  ตอนแรกไมํมีใคร
ทราบเพราะเป็นโครงการใหมํ  ทางส านัก/กองฝุายจึงได๎ชี้แจงวําเป็นโครงการที่ท า
เกี่ยวกับศพและผู๎ใกล๎จะเสียชีวิต  เขาตอบวําเขาจะท าการอบรมเมื่อทราบวําบ๎าน
ไหนจะมีคนตายจะสํงผู๎เข๎าอบรมเข๎าไปนั่งข๎างเตียง  ผมวําไมํเหมาะสม  และจะมี
การเอาพระไปสวดผมวําถ๎าเป็นพํอแมํเราจะท าอยํางไร  และมีอีกอยํางหนึ่ง
นอกจากสํงคนลงไปบอกให๎เขาท าใจทางเจ๎าหน๎าที่ตอบวํามีการท าดอกไม๎จันทน์  
ฟังอยํางไรก็ฟังไมํขึ้น  ถ๎าเป็นผมอธิบายรับรองโครงการนี้ได๎ไมํต่ ากวํา 300,000 
บาท  แตํด๎วยทํานคิดวําตั้งขึ้นมาเพ่ือรับเงินแล๎วคํอยท า  คนอนุมัติเขาก็ล าบากใจที่
จะให๎  สํงผู๎เข๎าอบรมไปนั่งข๎างเตียงคนใกล๎ตายถ๎าเป็นผมคงไมํให๎เข๎าบ๎านแล๎ว     
ชื่อโครงการก็แปลไมํออก  ไมํใชํโครงการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ  โครงการถนน
ปลอดฝุุนแบบนี้จะมองเห็นภาพแตํโครงการนี้เป็นโครงการอะไรไมํรู๎  ท าไมไมํใสํชื่อ
โครงการที่เข๎าใจงํายๆ  จึงจ าเป็นต๎องตัดงบประมาณ  ถ๎าจะท าขึ้นใหมํควรจะท าให๎
ดีกวํานี้  ผมวําทํานอาจจะท าในสิ่งที่ดีแตํน าเสนอไมํเป็น  ทํานจะเปรียบเทียบกับ
โครงการปั้มน้ า  โครงการของทํานตั้งไว๎ 100 ,000 บาท ของเขาตั้งไว๎แคํ 
90,000 บาท  เห็นภาพชัดเจนแล๎วท าไมไมํบรรจุโครงการให๎เขาแตํกลับบรรจุ
โครงการแบบนี้เข๎าไป  บางอยํางบํงบอกถึงวิสัยทัศน์ในการท างาน วันนี้มีข๎อดีอยําง
หนึ่งที่ทํานผู๎บริหารไมํอยูํ  ถ๎าอยูํก็คงไมํมีบรรยากาศในการประชุมแบบนี้  แตํใชํวํา
เราจะดีใจ  ทํานรองนายกฯนพสิทธิ์  แคํทํานมานั่งบรรยากาศก็ผํอนคลายลงไป
เยอะ  แตํไมํใชํวําผมชอบแบบนี้  ผมอยากคุยกับผู๎บริหารมากกวําเพราะทํานจะได๎
ตอบในสิ่งที่ผมอยากรู๎  เรื่องการแปรญัตติรอบนี้ผมเสียใจที่เราท างานตากแดดลง
พ้ืนที่ดูความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนเข๎ามาน าเสนอแปรเพิ่มเป็นโครงการใหมํ  
แตํทํานผู๎บริหารกลับตั้งใจไว๎แล๎ววําจะไมํให๎โดยที่ยังไมํได๎ดูโครงการ  ที่ผมทราบ
เพราะทํานรองนพสิทธิ์เข๎ารํวมประชุมทํานก็เพ่ิงจะได๎เห็นพร๎อมกันในวันนั้นวํามี
การแปรลด  แปรเพ่ิมอะไรบ๎าง  แตํทํานรองนพสิทธิ์ทํานก็ตอบชัดเจนเลยวําทําน
จะยืนตามรํางเดิม  หากถามวําผมเชื่อทํานไหม  ผมเชื่อครับ  แตํผมไมํเชื่อวําเป็น
ความคิดทําน  ผมมั่นใจวํามีบางโครงการที่ทํานจะเซ็นต์  เพราะเป็นความเดือดร๎อน
ของพ่ีน๎องประชาชน  โดยเฉพาะส านักการศึกษาที่ทํานดูแลแตํทํานยืนตามรํางเดิม
คงเป็นค าพูดของคนอ่ืนมากกวํา  ผมมั่นใจวําคณะผู๎บริหารชุดนี้ถึงจะอยากได๎อะไร
ก็คงไมํได๎ถ๎าคนนั้นไมํเอาด๎วย  นี่คือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมเสียใจกับพ่ีน๎อง
ประชาชนที่จะได๎รับประโยชน์ในการแปรเพ่ิมครั้งนี้ที่เป็นอันตกไป  ถ๎ารู๎อยํางนี้คง
ไมํตัดงบประมาณ  ให๎เขาท ากันไปเลย  แตํเมื่อเป็นแบบนี้ก็จ าเป็นต๎องตัดทิ้งไปไมํ
ต๎องให๎ใครได๎ประโยชน์  ประชาชนก็ชํางเขา  ส านักกองฝุายเด็กนักเรียนก็ชํางเขา  
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
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เรื่องและไร๎เหตุผล  ให๎เจ๎าหน๎าที่ท าเรื่องเข๎ามาใหมํโดยให๎เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลมีสํวนรํวมด๎วย  ไมํใชํขอมาแล๎วเอาไปเลยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานจ าลอง  ภูเต๎านาคครับ 
นางสาวจ าลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  ดิฉันนางสาวจ าลอง  ภูเต๎านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
ต๎องขอขอบคุณทํานประธานสภาที่อนุญาตให๎ดิฉันที่ไมํได๎เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
คณะกรรมการแปรญัตติได๎อภิปราย  ในวาระนี้เชื่อวําสมาชิกทั้ง 17 ทําน ร าลึกใน
หน๎าที่ของทํานและได๎ท าหน๎าที่อยํางเต็มที่  ดิฉันเองก็มีความจ าเป็นเหมือนกันที่ขอ
ยืนรํางเดิม  เพราะทุกโครงการกวําจะบรรจุลงในเทศบัญญัติได๎ใช๎เวลาในการคัด
กรองนานพอสมควรทุกกองฝุาย  ทุกโครงการมีความส าคัญในตัวเอง  ดิฉันเองก็
มองวําถนนทุํงศรีเมืองมีความจ าเป็นที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขและซํอมแซม ดิฉันไมํได๎
นิ่งดูดายและเรียนปรึกษาทํานนายกเสมอเพราะพ้ืนถนนทรุด  แตํด๎วยสาเหตุที่วํา
งบประมาณโครงสร๎างพ้ืนฐานของเรามีข๎อจ ากัดจึงต๎องรอในปีตํอๆไป  เพราะ
ประชาชนทุกชุมชนเขาเดือดร๎อนกันหมด  บางแหํงน้ าทํวมและเกิดอุบัติเหตุจากน้ า
ทํวมก็ต๎องเรํงแก๎ไขปัญหาตรงนั้น  โครงการจุติสุขาวดี  ดิฉันเองได๎ไปรํวมงานหลาย
ครั้ง  โดยเฉพาะชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมืองซึ่งมีพํอแมํพ่ีน๎องยากไร๎หลายทําน  โครงการ
นี้ได๎รับการตรวจสอบจากประธานชุมชนแตํละชุมชนแล๎ววําเขายากไร๎จริงถึงจะร๎อง
ขอได๎  เป็นเรื่องที่ดีไมํวําจะเป็นคําโลงศพ เงินใสํซอง  เจ๎าภาพจะได๎จํายเฉพาะ
คําอาหารเทํานั้น  ดิฉันวําเป็นเรื่องที่ดีแตํไมํทราบวําคนที่ชี้แจงให๎คณะกรรมการ
แปรญัตติทราบรายละเอียดโครงการนี้เขาพูดวําอยํางไร   ขอฝากเรื่องนี้ไปยังผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องที่รับผิดชอบวําในปีหน๎าคงจะเห็นโครงการนี้  และหวังวําทํานสมาชิก
ทุกทํานจะเห็นด๎วยกับโครงการนี้  ส าหรับโครงการอ่ืนๆตํางคนตํางความคิดไมํวํา
กัน  แตํดิฉันขอขอบคุณทํานสมาชิกทั้ง 17 ทํานที่ได๎ท าหน๎าที่อยํางเต็มที่ในวาระนี้  
ส าหรับตัวดิฉันขอสนับสนุนรํางเดิมคํะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายสนับสนุนรํางเดิมหรือไมํครับ      
ขอเรียนเชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
จากที่ได๎ฟังคณะกรรมการแปรญัตติกลําวเมื่อสักครูํ  ทุกทํานมีเหตุผลในการแปรลด
แปรเพ่ิมทั้งนั้น  ในขณะเดียวกันทํานผู๎บริหารก็ไมํได๎คิดเองในการจัดท ารํางเทศ
บัญญัติ ปี 2562 พวกเราก็ท างานกันหนักโดยเฉพาะหัวหน๎าสํวนการงานตํางๆ  
ถ๎าทํานเป็นผู๎บริหารทํานจะล าบากใจมากในการพิจารณางบประมาณที่มีน๎อยตาม
ข๎อจ ากัด  และต๎องปฏิบัติตามหนังสือซักซ๎อมของกระทรวงมหาดไทยที่สํงมาให๎เรา
พิจารณาตามความจ าเป็น  งบประมาณในการจัดท าโครงสร๎างพ้ืนฐานหรืออุดหนุน
โรงเรียนของส านักการศึกษา  ผมขอขอบพระคุณที่ทํานเห็นความส าคัญของส านัก
การศึกษา  ผมเป็นรองนายกฯและดูแลส านักการศึกษามานาน  คลุกคลีกับอาจารย์
ทุกทําน  แม๎แตํทํานนพดล  แก๎วพูล  สมัยที่ทํานเป็นครู  ผมก็ให๎ความเคารพและ
ความสนิทสนมมาโดยตลอด  ทํานเข๎าใจถึงการท างานด๎วยความยากล าบากของ
คุณครู  ฉะนั้น  เวลาพิจารณางบประมาณแตํละปีพวกผมไมํได๎นิ่งนอนใจ  ทํานจะ
สังเกตได๎วํางบประมาณของส านักการศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี  แตํจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คํอย
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เป็นคํอยไปเพราะกองฝุายอ่ืนๆก็มีความส าคัญเชํนเดียวกัน  ไมํใชํวําจะเอา
งบประมาณมาใช๎กับกองฝุายใดฝุายหนึ่งมากหรือน๎อยเกินไป  ทุกสํวนมีความส าคัญ
หมดเพราะความเดือดร๎อนของทุกทํานไมํใชํเฉพาะโรงเรียน  ผมดูแลส านัก
การศึกษาผมก็อยากได๎งบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน  ทํานรองมานิต  ทํานก็อยาก
ได๎ไปพัฒนาส านักการชํางและส านักการสาธารณสุข  เชํนเดียวกับทํานสมาชิกทุก
ทํานได๎อภิปรายวําตรงไหนบ๎างที่ส าคัญ  ผมทราบถ๎าไมํส าคัญไมํอยูํในแผนแนํนอน  
ดังนั้น  การพิจารณางบประมาณตํางๆเราไมํได๎พิจารณาเฉพาะผู๎บริหารเราเรียกทุก
กองฝุายมารํวมปรึกษาหารือ  เขาเสนอมาเป็นพันล๎านบาทแตํเรามีงบประมาณ 
400 ล๎านบาท ท าอยํางไรถึงจะทั่วถึงก็ต๎องขอยืนตามรํางเดิมเพราะพิจารณาแล๎ว
วํามีความส าคัญ  ต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกทุกทํานที่ได๎พิจารณาและให๎
ข๎อเสนอแนะมากมาย  ผมไมํได๎เอาไปทิ้งและเก็บไว๎เป็นข๎อมูลในการจัดท า
งบประมาณปีตํอๆไป  นี่คือความงดงามของประชาธิปไตยอีกอยํางหนึ่ง  ตํางคน
ตํางความคิดและมีความเห็นตํางกัน  ความเห็นของผมเป็นแบบนี้และขออาศัย
อ านาจหน๎าที่ที่มีอยูํขอคงไว๎ตามรํางเดิมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อผู๎แปรญัตติ  ผู๎อภิปรายสนับสนุนและทํานผู๎บริหารได๎อภิปราย
พอสมควรแล๎ว  ผมขอถามมติที่ประชุมทีละข๎อ  เริ่มจากข๎อ 3  ทํานสมาชิกทํานใด
เห็นชอบในค าแปรญัตติฯ ข๎อ 3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ซอยหลังส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์เสนอ 
กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็น
ควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  
งดออกเสียง  - ไมํมี - ตํอไปเป็นข๎อ 4. ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทําน
ใดเห็นชอบในค าแปรญัตติฯ ข๎อ 4. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ตามที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิก
เห็นชอบจ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม 
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -  
ตํอไปเป็นข๎อ  5. ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในค าแปร
ญัตติฯ ข๎อ 5. โครงการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชน  
ตามที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจ านวน 9 
ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว๎
ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -  ตํอไปเป็นข๎อ 6.   
ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในค าแปรญัตติฯ ข๎อ  6. 
โครงการจุติสุขาวดี  ตามที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิก
เห็นชอบจ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม 
(สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -  
ตํอไปเป็นข๎อ  7. ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบในค าแปรญัตติฯ ข๎อ 7. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต๎นไม๎ใหญํในเขตเมือง  ตามที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์
เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจ านวน 9 ทําน) 9 เสียง  ทํานสมาชิกทํานใด
เห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม (สมาชิกเห็นควรคงไว๎ตามรํางเดิม จ านวน 8 ทําน) 8 
เสียง  งดออกเสียง  - ไมํมี -  ที่ประชุมเห็นชอบให๎ผํานในวาระที่ 2 ตํอไปในการ
พิจารณาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการ
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ประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547  ข๎อ 52 การพิจารณาในวาระนี้ ไมํมีการอภิปราย  
เว๎นแตํที่ประชุมจะลงมติให๎มีการอภิปรายถ๎ามีเหตุผลอันสมควร  ดังนั้น  ผมขอถาม
มติที่ประชุมวํา  ทํานใดเห็นควรให๎มีการอภิปรายกรุณายกมือ  - ไมํมี - และใน
วาระนี้ ให๎ที่ประชุมลงมติวําเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  
ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจ านวน 15 ทําน) 15 เสียง  

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทํานประธานครับ  เมื่อสักครูํมีสมาชิกไมํอยูํในห๎อง
ประชุมบางทําน  เพราะการพิจารณาเป็นวาระท่ีส าคัญครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให๎เจ๎าหน๎าที่สภาแจ๎งให๎สมาชิกที่เหลือเข๎ารํวมประชุมด๎วยครับ 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล๎ว  ในวาระนี้ให๎ที่ประชุมลงมติวําเห็นชอบหรือไมํ
เห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจ านวน 15 ทําน) 15 เสียง ทํานสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  –ไมํมี-    
ไมํอยูํในห๎องประชุม 2 ทําน เมื่อที่ประชุมมีมติให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แล๎วตํอไปผมจะสํงรํางเทศบัญญัติ
ดังกลําวให๎ทํานผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  (5.1)  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
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 
เดือนนับตั้งแตํ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต๎นไป  เหตุผล  ด๎วยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  จ๎างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล  ตลาดสดลาน 1 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ตั้งแตํวันที่ 13 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตลาด
เทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2560 ผู๎บริหารอนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกจํายเหลื่อม
ปีงบประมาณ 2560 ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561  ในการด าเนินการปรับปรุงตลาดสดลาน 1 ผู๎รับจ๎างด าเนินการด๎วยความ
ลําช๎า  คาดวํางานจะไมํแล๎วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ก าหนดในสัญญา  ซึ่งจะท าให๎
ไมํสามารถเบิกจํายเงินงบประมาณได๎ทันภายในปีงบประมาณ 2561  ดังนั้น     
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จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล  
ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ านวนเงิน  2,427,000  บาท  
(สองล๎านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)  ออกไปอีก 6 เดือนนับตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2561 เป็นต๎นไป  ซึ่ งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน  การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ข๎อ 57  วรรคสอง  ขอได๎โปรดน าเสนอตํอ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไปขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ เชิญทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก
ทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์         
ในระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหมํ  (5.1)  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมดูหลักการและเหตุผลที่เราจะตํอสัญญาให๎ผู๎รับเหมาอีกเป็นเวลา 6 
เดือน  ครบก าหนดสัญญาในวันที่ 2 มีนาคม 2562 อยากเรียนถามทํานประธานสภา
วําในเพราะสาเหตุอะไรถึงต๎องกันเงินไว๎  ตามหลักการกันเงินเหลื่อมปีก็ต๎องมี  สิ่งที่
ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน คือ ปีนี้ เป็ นปีที่  2 ที่ท าการกํอสร๎างไมํ เสร็จ            
ถ๎าผู๎รับเหมาไมํมีศักยภาพเรานําจะจ๎างใหมํ  เวลาที่ผํานมา 2 ปี  ก าหนดการกํอสร๎าง
ไมํรู๎กี่เดือน คําปรับเทําไหรํ  รายละเอียดก็ไมํมีแตํมาขอกันเงินเพื่อจํายให๎ผู๎รับเหมา  
ถ๎าวันนี้กันเงินไมํได๎สภาเทศบาลจะท าอยํางไร  1. ประชาชนต๎องเดือดร๎อนเป็นเวลา
เกือบ 2 ปีแล๎ว  2. ผู๎รับเหมามีปัญหาอะไร  ผมทราบมาวําตอนนี้ผู๎รับเหมาท างานของ
จังหวัดเกือบ 10 ล๎านบาท  เงิน 2,400,000 บาท เขาไมํมีศักยภาพที่จะท าหรือครับ 
3.  ถ๎าไมํมีก็บอกเลิกสัญญาเขาไปผู๎บริหารท าอะไรอยูํมีการควบคุมดูแลอยํางไร  ฝุาย
ชํางมีรายงานเข๎ามาไหมก็ไมํมี  มีแตํขอกันเงิน  4.  หากงานไมํเสร็จต๎องจ๎างผู๎รับเหมา
คนนี้หรือครับ  ถูกปรับก็ชํางให๎เขาท าไปคงไมํใชํ  ผู๎บริหารต๎องมีวิสัยทัศน์ที่กว๎าง  
สัญญานี้ผํานมา 2 ปีแล๎ว  ถ๎าท าจริงๆใช๎เวลา 6 เดือนก็คงเสร็จจ๎างผมได๎เลย  แตํผม
คงไมํท าเพราะผมไมํใชํผู๎รับเหมา  5.  การบริหารงานของผู๎บริหารผิดพลาดหรือไมํ  
ชํางควบคุมงานรายงานมาหรือไมํ  ได๎ไปตรวจสอบและเรียกผู๎รับเหมามาคุยหรือไมํ  
ตอนนี้ชํางเขาท าอยูํอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  งบประมาณ 9 - 10 ล๎านบาท เขายัง
ท าอยูํ  ทํานไปเรียกร๎องอะไรหรือท าให๎เขาไมํพอใจหรือไมํ  แคํมุงหลังคาลาน 1 ผมวํา
งานนี้ผู๎รับเหมาธรรมดาเขายังท าได๎  6.  การขอเงินนี้ใช๎เวลา 1 ปีหรือ 2 ปี  ผมวํา
นําจะ 2 ปีแล๎ว แตํกันเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่เทําไหรํ  ฝากทํานประธานสภาด๎วยวําควรมี
การก ากับดูแลเมื่อผู๎รับเหมาเขาท างานไมํได๎ก็ต๎องเรียกเขามาพูดคุยหรือบอกเลิก
สัญญาเขาไปและให๎ผู๎รับเหมารายใหมํมาท า  อยํางโรงเรียนเทศบาล 2 ก็มีปัญหา  
เปลี่ยนผู๎รับเหมาตอนนี้ก็ใกล๎จะด าเนินการเสร็จแล๎ว  ต๎องท าแบบนี้เพ่ือการบริหารงาน
ที่ดีขึ้น  ผมไมํโทษผู๎รับเหมาแตํโทษผู๎บริหารที่ไมํดูแลเอาใจใสํและเรํงรัดฝุายชํางให๎เขา
ท างานเสร็จตามก าหนด  ถ๎าไมํได๎ตามก าหนดก็ให๎ยึดสัญญาคืน เงินประกันสัญญาเราก็
มี  ยกเลิกสัญญาไปเลย  ฝุายนิติกรคนตรวจงานของส านักการชํางท าอะไรอยูํ  ท าไม
ต๎องมีปัญหาจนถึงต๎องมากันเงิน  ผมไมํอยากให๎กันเงินและอยากให๎งานแล๎วเสร็จ     
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ถ๎าเราอนุมัติเงินไปแล๎วท าไมํเสร็จต๎องกันเงิน  ท าให๎เกิดความล าบากใจกับสมาชิกและ
สภาถ๎าไมํผํานวันนี้ก็ต๎องรออีก 2 - 3 เดือนในการประชุมสภาแตํละครั้ง  ผมขอต าหนิ
ผู๎บริหารที่บริหารงานไมํเหมาะสมและผิดพลาดจนต๎องเกิดการกันเงินแบบนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ครับ 
นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ที่ผมเคย
เรียนทํานประธานในการประชุมครั้งที่แล๎ว  วําการบริหารจัดการของคณะผู๎บริหาร
มีประสิทธิภาพน๎อย  สิ่งนี้ชี้บอกถึงการบริหารงานที่ไมํมีประสิทธิภาพ  อยากให๎
ผู๎บริหารติดตามงานและเรํงรัดให๎งานแล๎วเสร็จตามสัญญาด๎วยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานตํอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายตํอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ญัตตินี้เป็นที่
สงสัยวําเป็นงบประมาณปี 2561  วันที่ 30 กันยายนนี้ จะสิ้นสุดปีงบประมาณยัง
ด าเนินการไมํแล๎วเสร็จและต๎องขอขยายเวลาเบิกจํายเงินออกไปอีก 6 เดือน  ผม
ขอสอบถามทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารวํา  การขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน
กับการกันเงินเหมือนกันหรือไมํ  อีกประการหนึ่ง  ผมอยากให๎ผู๎บริหารสัญญาได๎
ชี้แจงด๎วยวําสัญญาเริ่มตั้งแตํเมื่อไหรํ  ถ๎าเริ่มตั้งแตํวันที่ 13 กันยายน 2560  ผม
วําโครงการมุงหลังคาใหมํไมํนําจะเกิน 180 วัน ภายในเดือนมีนาคม 2561       
ก็นําจะเสร็จ  ตอนนี้จะสิ้นปีงบประมาณแล๎ว  ผมไมํทราบวําใครเป็นผู๎รับเหมาแตํ
ตอนนี้เขาถูกปรับไปแล๎วหรือไมํ  ตามระเบียบต๎องปรับเขาเทําไหรํ  งบประมาณใน
สํวนนี้ถ๎าจ าไมํผิดปี 2560 ใช๎งบประมาณ 2,800,000 บาท  ทํานยื่นประมูลได๎ 
2,427,000 บาท  ถ๎าปรับมาเรื่อยๆปุานนี้คงไมํเหลือ  เงินประกันสัญญาโดนปรับ
หรือไมํ  ตามระเบียบจะท าหนังสือเวียนแจ๎งผู๎รับเหมาทิ้งงานจะต๎องด าเนินการ
อยํางไร  ผมอยากฝากทํานประธานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องชี้แจงให๎สมาชิกได๎รับทราบใน
เรื่องนี้ด๎วย  ผู๎ควบคุมงานท าอะไรอยูํ  ทํานประธานเองก็ไปตลาดคงเห็นวํามีการ
ย๎ายพํอค๎าแมํค๎าลาน 1 ไปไว๎หน๎าส านักงานเทศบาลตั้งแตํกํอนปี 2561  จนถึง
วันนี้ก็ยังไมํแล๎วเสร็จ  เมื่อต๎นเดือนที่ผํานมาเพ่ิงมีการรื้อหลังคาออกทั้งๆที่ฝนตก 
ผู๎รับเหมาจะทิ้งงานหรือเปลํา  คนที่เสียประโยชน์คือประชาชน  ฝนตกลงมาน้ าขัง  
ผู๎ที่ไปตลาดก็เดือดร๎อน  ขอให๎ทํานชี้แจงให๎สภาได๎ทราบด๎วยวําทํานจะขยายเวลา
เพราะอะไร  ที่ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ขออนุญาตเอํยนาม ทํานกลําววําควรจะ
เปลี่ยนหน๎างานได๎แล๎ว  ท าอะไรกันอยูํ  ในขณะเดียวกันก็ถือวําผู๎บริหารไมํได๎
ด าเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติ  อยากให๎ด าเนินโครงการนี้ด๎วยความเรํงรัด
และให๎เกิดประโยชน์กับพ่ีน๎องประชาชนโดยเร็วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานอาคม  ส าราญเนตรครับ 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน กระผมนายอาคม  ส าราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหมํ  (5.1)  เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 
ตลาดเทศบาลลาน 1  ผมเห็นด๎วยกับทํานสมาชิกท่ีได๎อภิปรายเมื่อสักครูํ  ผมมีข๎อ
สงสัยเชํนเดียวกันวําเหตุผลในความลําช๎าเกิดจากอะไร  ซึ่งสภาก็ยังไมํทราบข๎อเท็จจริง
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เพ่ือประกอบการพิจารณาวําจะอนุมัติให๎ขอขยายเวลาหรือไมํ อยํางไร  และเพ่ือเป็น
ข๎อมูลให๎สภาเทศบาลพิจารณาวําจะอนุมัติเห็นชอบให๎มีการขยายเวลาเบิกจํายเงิน
งบประมาณหรือไมํ  ถ๎าหากสภาไมํอนุมัติจะมีผลเสียกับเทศบาลหรือพ่ีน๎องประชาชน
อยํางไร  และทางเทศบาลจะด าเนินการอยํางไรหรือจะยกเลิกสัญญาจ๎างผู๎รับเหมาคน
ใหมํจะเกินก าหนดเวลาอีก 6 เดือนหรือไมํ  หรือต๎องรอระยะเวลาไปอีก 1 - 2 ปีที่ต๎อง
รอผู๎รับเหมามาด าเนินการ  ผมอยากฝากทํานประธานสภาผํานไปยังคระผู๎บริหารได๎
ชี้แจงถึงความจ าเป็นในการขอขยายเวลาด๎วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมํ  ถ๎าไมํมี  ขอเรียน
เชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ต๎องขออธิบายวําการขอขยายเวลาเบิกจํายเงินไมํได๎ขยายสัญญา  ในสํวนการ
บริหารสัญญาเป็นหน๎าที่ของส านักการคลัง  ขออนุญาตทํานประธานสภาให๎     
ผอ.สํวนจ าลอง  ศรีนามลเป็นผู๎ตอบค าถาม  ในสํวนการควบคุมการกํอสร๎างและ
การเรํงรัดการกํอสร๎าง  ขออนุญาตให๎ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์เป็นผู๎ตอบ
ค าถาม  ต๎องเรียนวําเทศบาลไมํอยากขออนุญาตเพราะถ๎าขอในสภาต๎องโดน
สอบถามแนํนอน  แตํด๎วยเหตุที่วําการกํอสร๎างบางครั้งอาจติดปัญหา  เชํน กรณี
ตลาด  การหาสถานที่ให๎พํอค๎าแม๎ค๎าขายชั่วคราวซึ่งเป็นความเดือดร๎อนของเขา  
ถ๎าเราใช๎ระเบียบกฏเกณฑ์เครํงครัดเกินไปอาจสํงผลกระทบกับพํอค๎าแมํค๎าบริเวณ
นั้น  ต๎องหารือกันถึงความพร๎อมนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท าให๎สัญญาลําช๎าและประกอบ
กับผู๎รับเหมาก็ด าเนินการด๎วยความลําช๎าจึงต๎องเรียนให๎ทํานสมาชิกได๎รับทราบวํา
สิ่งเหลํานี้คือเหตุผลหนึ่งที่ท าสํงผลกระทบในการเบิกจํายงบประมาณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สํวนจ าลอง  ศรีนามลครับ 
นายจ าลอง  ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุก

ทําน  กระผมนายจ าลอง  ศรีนามล ผอ.สํวนบริหารการคลัง  โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลลาน 1 อยูํในงบประมาณปี 2560  ทางสภาเทศบาลได๎อนุมัติ
งบประมาณเพ่ือท าการปรับปรุงนั้น  ใช๎งบประมาณ ประมาณ 2 ,800,000 บาท  
ส านักการคลังได๎มีการจัดซื้อจัดจ๎าง โดยมีผู๎รับเหมามาเสนอราคาประมาณ 
2,400,000 บาท  ทางเราได๎เรียกเขามาท าสัญญา  ลงวันที่ 13 กันยายน 2560  
ซึ่ งในปีงบประมาณ 2560 ทางเทศบาลไมํสามารถเบิกจํายเงินได๎ทันใน
ปีงบประมาณจึงขออนุมัติกันเงินจากทํานนายกเทศมนตรีซึ่งมีอ านาจอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการรับเงิน  การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547   
ซึ่งได๎อนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกจํายถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การบริหารสัญญา  ในชํวงแรกติดปัญหากับพํอค๎าแมํค๎า  ตามที่ทํานรองนายกนพสิทธิ์
ได๎เรียนไปข๎างต๎น  และอีกประการหนึ่งคือ อาคารดังกลําวเป็นอาคารของราชพัสดุ 
หากเราจะรื้อหรือท าการปรับปรุงจะต๎องด าเนินการขออนุญาตทางราชพัสดุกํอน  
การขอกันเงินไว๎เบิกจํายงบประมาณในปี 2560 นั้น ด๎วยเหตุที่ผู๎รับจ๎างไมํสามารถ
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จตามสัญญาเดิม  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
ด๎วยเหตุผลที่เทศบาลบริหารจัดการเรื่องพํอค๎าแมํค๎าให๎ออกจากสถานที่ลําช๎า  
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เทศบาลจึงได๎ขยายเวลาให๎กับผู๎รับจ๎าง  ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561  ตอนนี้ยังไมํ
สิ้นสุดสัญญา  ถ๎าหลังจากวันที่ 21 กันยายน 2561  หากงานแล๎ว เสร็จลําช๎า
ตามที่ก าหนดในสัญญา  ผู๎รับจ๎างจะต๎องเสียคําปรับวันละ 2 ,400 บาท/วัน       
จะเป็นเงินเทําไหรํต๎องขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการด าเนินการ  การเบิกจํายเงินในปี 
2561 คาดวําคงจะด าเนินการไมํทัน  เนื่องจากขณะนี้ใกล๎จะสิ้นปีงบประมาณแล๎ว  
ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินตํอสภา
เทศบาลไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  ซึ่งไมํได๎เป็นการขยายเวลาการ
กํอสร๎างให๎ผู๎รับจ๎าง  เป็นเพียงแคํการขยายเวลาการเบิกจํายเงิน  ผู๎รับจ๎างก็
ด าเนินการกํอสร๎างตามสัญญาที่ก าหนดไว๎  การบอกเลิกสัญญาหรือการจ๎างผู๎รับ
จ๎างรายใหมํ  เทศบาลได๎มีการคุยกันวําถ๎าเป็นแบบนี้เทศบาลคงไมํไหว  จึงได๎ศึกษา
ระเบียบเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาซึ่งในข๎อสัญญาและระเบียบได๎ระบุวํา  หาก
คําปรับเกินร๎อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ๎างก็ให๎เทศบาลแจ๎งบอกเลิกสัญญา  
การบอกเลิกสัญญาหากคูํสัญญาเห็นวําการด าเนินการจะไมํแล๎วเสร็จตามสัญญา
โดยยินยอมเสียคําปรับโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีนี้เราจะให๎ผู๎วําจ๎างผํอน
ปรนเรื่องการยกเลิกสัญญา  ทางผู๎รับจ๎างเขายินยอมเสียคําปรับให๎กับเทศบาล  
หากสภาพิจารณาแล๎วเห็นวําอนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกจํายก็จะเป็นประโยชน์กับ
เทศบาลและผู๎รับจ๎าง  หากสภาไมํอนุมัติทางเทศบาลคงไมํมีอ านาจหน๎าที่เบิก
จํายเงินให๎กับผู๎รับจ๎างได๎  ซึ่งผู๎รับจ๎างถ๎างานไมํแล๎วเสร็จและไมํได๎เงินอาจเกิด
ปัญหาตามมาได ๎  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส านักการช่าง  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการชําง  เรื่องการ
กํอสร๎างตลาดสดลาน 1 ส านักการชํางไมํได๎นิ่งดูดาย  ได๎มีการออกหนังสือเรํงรัด
แจ๎งให๎ผู๎รับจ๎างได๎เรํงด าเนินการ  เพราะเขาอาจรับงานเยอะแตํทางเราได๎มีการ
ติดตามตลอด  ความคืบหน๎าตอนนี้ได๎มีการขึ้นโครงหลังคาและได๎รับแจ๎งจากผู๎
รับจ๎างวําก าลังจะมุงหลังคา  และยังมีงานเดินสายไฟฟูา  ทาสีและงานอ่ืนๆอีกตาม
รูปแบบรายการ  คาดวําด าเนินการได๎ประมาณ 50% แล๎วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อทํานสมาชิกได๎อภิปรายและทางเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบได๎ตอบข๎อ
ซักถามครบถ๎วนแล๎ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมวํา  ทําน
สมาชิกทํานใดเห็นควรอนุมัติให๎ขยายเวลาการเบิกจํายเงินโครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล  ตลาดเทศบาลลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามที่ทํานรอง
นายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุมัติจ านวน 15 ทําน) 15 เสียง  
ทํานสมาชิกทํานใด  ไมํอนุมัติ -ไมํมี-  งดออกเสียง  1  เสียง  ไมํอยูํในห๎องประชุม  
1  ทําน   
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  เมื่อชํวงเช๎าในระเบียบ

วาระที่ 3 เรื่องกระทู๎ถาม  ผมได๎แจ๎งคุณเพียงจันทร์  เศรษฐก าเนิดวําจะให๎
สอบถามในวาระอ่ืนๆ  เมื่อได๎ตรวจดูระเบียบแล๎วไมํมีระเบียบใดที่จะสามารถให๎
ทํานสอบถามได๎  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ข๎อ 56  กรณีราษฎรเสนอ
ญัตติแตํทํานก็ไมํได๎เสนอมา  แตํเมื่อดูระเบียบข๎อ 5  ใช๎อ านาจของประธานสภา  
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือมีกรณีที่ไมํได๎ก าหนดในระเบียบ
นี้  ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นวินิจฉัยและใช๎บังคับไปพลางกํอน  กระผมขอพิจารณา
อนุญาตให๎คุณเพียงจันทร์สอบถามได๎  เชิญครับ 

นางเพียงจันทร์  เศรษฐก าเนิด  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  ดิฉัน
นางเพียงจันทร์  เศรษฐก าเนิด  อยูํบ๎านเลขที่  152/61  เป็นเจ๎าบ๎านเลขที่ 1/6  
ถนนถีนานนท์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ขอความเห็นใจและความสงสารในฐานะเจ๎า
บ๎าน  เวลาฝนตกทีไรน้ าไหลจากบริเวณกํอสร๎างเข๎าบ๎านดิฉันมากน๎อยตามปริมาณ
ฝนที่ตกลงมา  วันไหนที่มีน้ าขังจะไหลมาทางหน๎าบ๎านตามภาพที่ดิฉันได๎แนบมา  
ทํานนายกฯได๎รับทราบแล๎วทํานเห็นใจดิฉันมาก  ต๎องรีบตัดสายไฟและยกเข๎าไป
เพราะจะเกิดอันตราย   ได๎แจ๎งขอความชํวยเหลือมา 4 ครั้งแล๎ว  และได๎มีการบอก
ทํานรองมานิต  ไชยศิวามงคล  เพราะดิฉันเห็นวําผู๎ขออนุญาตกํอสร๎างนั้น          
มีนามสกุลไชยศิวามงคล  ดิฉันบอกกับผอ.ส านักการชํางแล๎ววํามีน้ าไหลเข๎าบ๎าน
ดิฉันจ านวนมาก  เขาใช๎เหล็กตีติดกับผนังบ๎านดิฉันท าให๎เกิดรอยแตกร๎าว  ดิฉันจึง
ให๎ชํางไปซํอมแซมให๎แตํก็ยังมีปัญหาอยูํ  จึงได๎ใช๎อิฐกั้นน้ าก็ไหลเข๎ามาจนเป็นบํอน้ า
เล็กๆกลายเป็นบํอเลี้ยงปลาหรือแหลํงเพราะพันธุ์ยุง  ดิฉันจึงขอความกรุณาจาก
ทํานสมาชิกทุกทําน ณ ที่นี้  โปรดแก๎ไขให๎กับบ๎านของดิฉันและห๎องแถวบริเวณ
ใกล๎เคียงด๎วย  ดิฉันได๎รับการชํวงเหลือจากผอ .ภาณุเดช  ทํานขยับผนังออกไป   
50 ซม. ถูกต๎องตามหลักวิชาการแตํเหล็กมันฝังเข๎าไปในผนังบ๎านดิฉัน  น้ าซึมเข๎า
ไปไมํใชํบ๎านดิฉันคนเดียวแตํเป็นกับทุกคน  และดิฉันขอขอบคุณคุณพาที แดนวงษ์ 
ที่เคยให๎หนังสือกระทรวงปี 2522  แกํดิฉัน เพราะตอนแรกยังคิดไมํออกวําจะ
ด าเนินการอยํางไร และตํอมาคนที่ดูแลดิฉันคือทํานภิญโญ  รัตนศาสตร์  ตํอมาเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ดิฉันได๎ไปพบทํานนายกจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  ทํานดี
กับดิฉันมาก  และยังเขียนหนังสือถึงทํานผู๎วําด๎วย  ทํานนายกฯถามดิฉันวํา  มาที่นี่
ต๎องการอะไร  ดิฉันจึงตอบวําต๎องการความสงบสุขจากเพ่ือนบ๎านไมํใชํน้ าไหลเข๎า
มาจนเดือดร๎อน  ดิฉันเห็นทํานจารุวัฒน์ท าความดีให๎จังหวัดกาฬสินธุ์จึงไมํรบกวน
เขารู๎เรื่องทีหลังจึงคิดวําจบไปแล๎ว  ดิฉันจึงตั้งค าถามวําจริยธรรมในวิชาชีพของทําน
อยูํที่ไหน  ทํานท าให๎ดิฉันมีแรงบันดาลใจในการเป็นนักการเมืองเพราะถูกรังแกจน
ไมํมีทางสู๎  รุํนพ่ีของดิฉันนางพวงเพชร  ศรีทอง  เป็น สส .จ.กาฬสินธุ์  เขาชํวยกัน
ตลอด คนทีท่ างานให๎เขาเป็นพนักงานแตํเขาสามารถท างานได๎ตามกฎหมาย  ขอให๎
ทํานแก๎ไขให๎ดิฉันด๎วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับปัญหานี้ทางฝุายผู๎บริหารจะรับเรื่องไปแก๎ไขให๎ครับ  มีทําน
สมาชิกทํานใดจะอภิปราย  เชิญทํานอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ครับ 

นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน  กระผมนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
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ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ผมขอความชํวยเหลือจากส านักการชําง  1.  ซอยโพธิ์ไทร
ข๎างหมูํบ๎านวิลลํา  เมื่อฝนตกลงมาน้ าทํวมขังในถนนหมูํบ๎าน ทางชุมชนเขาต๎องการ
ให๎วางทํอลอดลงคลองฝั่งซ๎ายเพ่ือให๎น้ าลดลง  เพราะปกติใช๎เวลาระบาย 1-2 วัน 
2. มีต๎นไม๎ใหญํบ๎านครูโจ๏กตรงข๎ามร๎านสมต ายายเต๏ะ  ถนนอนรรฆนาค ไมํสามารถ
ตัดได๎  ไมํใชํวําเขาไมํมีความรู๎เรื่องการตัดต๎นไม๎แตํเขาขาดอุปกรณ์ในการตัดต๎นไม๎
ใหญํที่พาดเกี่ยวกับสายไฟ  ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องนี้ด๎วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ชุมชน
หนองไชยวานถนนที่ขอรับเงินจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขาไปลาดแอสฟัลติกและลาด
ไมํหมดเหลือไมํถึงเมตรและเป็นคลื่น  ไมํทราบวําเทศบาลได๎ไปดูแลการด าเนินการ
หรือไมํ  เพราะเทแบบนี้ตลอดทางผมกลัวรถจักรยานยนต์หรือรถซาเล๎งจะเกิด
อันตรายเพราะพ้ืนไมํเสมอกัน  ผมวําเงิน 200,000 บาท  ถ๎าจะท า  ท าไมไมํท า
ชํวงหนึ่งเสียกํอน  ท าแบบนี้เหมือนกับท าไมํเสร็จ  ผอ . ส านักการชํางได๎ลงไปดู
หรือไมํ  ผมกลัวเกิดอันตรายเขาออกแบบกันเองใชํหรือไมํครับ  ขออนุญาตทําน
ประธานสภาให๎ผอ.ส านักการชํางตอบด๎วยครับ 

นายโฆษติ  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ส านักการชํางครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง  แบบมาจากเทศบาล  แตํเรื่องการควบคุมงานและการ

ตรวจรับส านักการชํางไมํได๎เข๎าไปดูแล 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ถ๎าเป็นแบบของเราท าไมไมํแนะน าให๎เขาท าครึ่งหนึ่งกํอน  ที่เหลือ

คํอยของบประมาณปีหน๎า  ถ๎าท าแบบไมํเสร็จคนอ่ืนเขาก็มองที่เทศบาลไมํได๎มองถึง
โครงการไทยนิยมยั่งยืนเพราะเป็นถนนเทศบาล  หากมีเงินที่จะเอาไปซํอมแซมก็ขอ
ความกรุณาในสํวนนี้ด๎วย  และอีกเรื่องหนึ่ง  ปีนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไมํคํอยมีน้ า
ทํวม  แตํยังมีปัญหากับบางชุมชนที่มีถนนแตํไมํมีรางระบายน้ า  โดยเฉพาะชุมชน
หนองลิ้นจี่  เวลาฝนตกน้ าที่ไหลจากหลังคา  ทํอด๎านลํางตันหมดและไหลไปตามผิว
ถนน  ทํวมประมาณ 40 – 50 ซม.  ขอฝากด๎วยวําตอนนี้ถ๎ามีสิ่งไหนที่พอจะ
บรรเทาความเดือดร๎อนเขาก็ฝากดูแลด๎วย  และถนนที่ผมเรียนไปครั้งที่แล๎ว  ชํวงนี้
หน๎าฝนคงยังไมไํปท า  เหล็กปิดฝาทํอดังโดยเฉพาะหน๎าบ๎านผม  บริเวณหน๎า บขส.  
และวันที่ 16  จะเป็นวันท าบุญครบ 50 วัน ปัญญาสมวารของหลวงพํอเจ๎าคุณ  
วัดใต๎โพธิ์ค้ า  ถนนที่ผมบอกเป็นคลื่นทางฝั่งบ๎านคุณยายวิลัยฝากให๎แก๎ไขด๎วยครับ  
และเชิญทุกทํานรํวมท าบุญครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา  ผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  ขอฝากเรื่องกุดน้ ากิน  ผมไปเดินทุกวันประชาชน
เขาบํนมาวําขยะตามน้ าไมํเก็บ  พ้ืนลานเดินไมํกวาด  หลุมบํอตํางๆรอบอาคารมี
เป็นจ านวนมาก  กิ่งไม๎เยอะ  ขี้นก  อยากให๎เข๎าไปปรับปรุงแก๎ไขด๎วย  และอีกเรื่อง
คือหนองไชยวานเหมือนถนนยังท าไมํเสร็จ  ผมวําท าเป็นชํวงๆนําจะดีกวํา  ฝาก
ส านักการชํางเข๎าไปดูแลด๎วย  โครงการไทยนิยมยั่งยืนไมํใชํวําปลํอยให๎เขาท าของ
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เราเสร็จกํอนคํอยให๎เราซํอมแซมใหมํไมํเสร็จสักที  อยากฝากส านักการชํางให๎ลงไป
ดูแลด๎วยหากมีโครงการนี้เข๎ามาอีกจะได๎ไมํเกิดปัญหาตามมาในอนาคตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ผมขอแนะน าเรื่องโรงเรียนเทศบาล 2 ทุกวันนี้ไมํคํอยมีนักเรียนมาเรียน  
งบประมาณมีเยอะและบุคลากรก็มีจ านวนมากเรานําจะเปลี่ยนใหมํ  เชํน  ผมเคย
แนะน าโรงเรียนวัดใต๎โพธิ์ค้ าให๎เปลี่ยนเป็นโรงเรียนกีฬา ร๎อยละ 99 % นักเรียนจะ
เลือกเรียนกีฬาเพราะในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไมํมีโรงเรียนแบบนี้  แตกตํางกับจังหวัด
อ่ืนๆ  เราต๎องยอมรับความจริงวําจะให๎ไปเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษคงเป็นไปไมํได๎  ถ๎าเป็นวิชากีฬาเขาคงเรียนเพราะมีความส าคัญ
สามารถสร๎างอนาคต  สร๎างครอบครัวได๎   ทํานเห็นชุมชนทุํงสระหรือไมํ           
ผมเสียดายไมํนําจะไปขุดบํอตรงนั้น  ที่ตรงนั้นเป็นใจกลางเมือง  ถ๎าเราท าสนาม
กีฬาให๎ประชาชนเข๎าไปท ากิจกรรมตํางๆนําจะดีกวําไปจัดที่สนามกีฬาหรือตลาด
คลองถม  ขยายโรงเรียนเราออกมา  ถ๎าผมได๎มีโอกาสเข๎ามารับใช๎บ๎านเมืองรับใช๎พ่ี
น๎องประชาชน  ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให๎ถึงที่สุดเชํนเดียวกับเรื่องรถนักเรียน  ผมจะ
ขอไปเรื่อยๆ  ต๎องยอมรับความจริงวําเด็กซอยน้ าทิพย์ผมสวย  จบโรงเรียนวัดสวําง
ตอนนี้มีลูก 3 คน แตํอนาคตไมํมี  เด็กทําสินค๎าเรียนเกํงแตํไมํมีเงินเรียนก็ต๎องหัน
มาค๎าขาย  ที่ผํานมาผมภาคภูมิใจในการท าหน๎าที่สมาชิกสภาเป็นอยํางยิ่งที่ได๎
รํวมมือกับสมาชิกฝุายค๎านทั้ง 9 ทําน  ที่ได๎รํวมสนับสนุนงบประมาณของเทศบาล
ให๎ผํ านสภาไปด๎วยดี   เ พ่ือที่ จะได๎น างบประมาณไปพัฒนาบ๎านเมืองให๎
เจริญก๎าวหน๎า  ทั้งๆที่เรามีเสียงข๎างมากในสภาจะคว่ างบประมาณก็ได๎แตํเราไมํท า  
เพราะเราเห็นแกํบ๎านเมืองมากกวําเห็นแกํประโยชน์สํวนตน  ที่ผํานมาเราทั้ง 9 คน
ได๎ท าหน๎าที่อยํางเต็มที่  ไมํวําจะเป็นการตรวจสอบ  ร๎องเรียน  ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของน๎องประชาชนอยํางดียิ่งตลอดมา  ผมเป็นคนใจบุญชอบชํวยเหลือ
สัตว์และเพ่ือนมนุษย์รํวมโลก บางคนเขาก็วําผมเป็นคนดีบางคนก็วําไมํดีแตํก็ยัง
ดีกวําพวกที่ทุจริตคอรัปชั่น  เอารัดเอาเปรียบพ่ีน๎องประชาชนอยํางนั้นเขาเรียกวํา
คนไมํดีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา  ผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ในวันนี้ผมดีใจที่งบประมาณเราได๎ผํานไปด๎วยความราบรื่น  และผม
ขอให๎ฝุายบริหารได๎ใช๎งบประมาณตามแผนงานที่วางไว๎  สิ่ งที่พวกกระผมตัด
งบประมาณคงเป็นตกเงินสะสม  สิ่งที่พวกผมกระท ามาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและส านัก/กองฝุายตํางๆ พวกผมพยายามท าให๎เป็นประโยชน์กับ
เทศบาลสมกับที่ท างานมากับเทศบาลเป็นเวลา 23 ปี  ในวาระนี้เป็นวาระสุดท๎าย
ที่เราจะได๎พบกันในโอกาสข๎างหน๎าอีก 2 เดือนคงจะได๎พบกันใหมํ  หากมีการ
เลือกตั้งก็คงได๎เลือกในสมัยหน๎าตํอไป  ผมขอฝากฝุายบริหารด๎วยวําสิ่งไหนที่พวก
ผมท าไปหวังเพ่ือให๎เป็นประโยชน์กับเทศบาลเพราะสิ่งที่เราได๎วางแนวทางไว๎เป็น
ประโยชน์อยํางยิ่ง  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาผลประโยชน์
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ของประชาชนในเขตเทศบาล  ผมขอขอบคุณคณะผู๎บริหาร  ประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน  และหวังเป็นอยํางยิ่งวําผมจะชํวยดูแลความ
เดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนและน าปัญหามาให๎ทํานประธานสภาเทศบาลได๎รํวม
พิจารณาตํอไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมํ  ถ๎าไมํมี  ขอเรียน
เชิญทํานรองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
วันนี้ผมมีเรื่องชี้แจงให๎ทราบ  เนื่องจากผอ.ส านักการศึกษาได๎แจ๎งขําวดีวําเทศบาล
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.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  4. รางวัลชมเชยโครงการ
ระดับประถมวัย  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  5.  รางวัลชมเชย  กิจกรรมเริงเลํน
เต๎นแดนซ์เซอร์ระดับประถมวัย  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ในวันนี้ผมต๎อง
ขอขอบพระคุณทํานสมาชิกทั้ง 17 ทําน ที่ได๎เข๎ารํวมประชุมรํางเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณาในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3  และได๎ให๎ความเห็นชอบอีกทั้งยังมีข๎อเสนอแนะและข๎ออภิปราย 
ทางคณะผู๎บริหารจะพยายามน างบประมาณที่ทํานอนุมัติไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอพ่ีน๎องประชาชนและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา  ผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ผมขอเพ่ิมเติมสักนิดหนึ่ง  ผมได๎อภิปรายไมํเห็นชอบหลายโครงการและ
ไมํเห็นด๎วยที่ฝุายบริหารไมํอนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  ซึ่งทํานพูดหลายครั้งวํา
งบประมาณมีน๎อยต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบาก  อาจล าบากส าหรับทําน
แตํถ๎าผมได๎เป็นฝุายบริหารผมรับประกันวําเรื่องนี้ไมํยากส าหรับผม  ส าหรับทํานที่
หัวเราะทํานอาจไมํมีความช านาญก็ไมํเป็นไร  ปลํอยทํานไป  ผมคิดวําที่ทําน
พยายามกลั่นกรองมาหลายขั้นตอนด๎วยความยากล าบากหลายกองหลายฝุาย  
ทํานพยายามวนไปจุดเริ่มต๎นเสมอแตํทํานลืมไปวําเรามาถึงเกือบปลายทางแล๎ว  
การที่ทํานถูกตัดงบประมาณทํานต๎องคิดวําท าอยํางไรเงินที่น๎อยนิดอยูํแล๎วและโดน
ตัดเขาเสนอเพ่ิมเข๎ามาใหมํสมควรเอาไปใช๎หรือไมํ  นั่นคือวิสัยทัศน์ในการมองไป
ข๎างหน๎าแตํทํานยังอยูํที่เดิมไมํไปไหน  ทํานพยายามชักจูงทุกคนให๎กลับไปสูํ
จุดเริ่มต๎นเสมอ  ไมํใชํวิสัยทัศน์ของผม  ทํานพยายามเกลี้ยกลํอมให๎ผมไปทางนั้น
แตํทํานท าไมํส าเร็จเพราะทํานยังวนอยูํในจุดเริ่มต๎นเสมอซึ่งทํานชี้ให๎เห็นถึงความ
ยากล าบากในการท างบประมาณแตํผมวํางํายมาก  ผมเข๎ามาปีแรกผมเห็นฝุาย
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บริหารท างบประมาณยังท๎วงอยูํวําท าไมท าสลับหัวท๎ายไปมา  ไมํรู๎เรื่อง ผมวําเรื่อง
นี้งํายมากครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  วันนี้ถือ
วําเป็นวันส าคัญที่เราได๎มารํวมกันดูแลเงินภาษี พ่ีน๎องประชาชน  ทุกคนตํางมี
ความหวังดีและส านึกในความกตัญญูตํอแผํนดินเกิดของเรา  ทุกคนอยากให๎เมือง
กาฬสินธุ์ พัฒนาไปสูํความเจริญทั้งนั้น งบประมาณในวันนี้อยํางที่ทํานธนัท  
จิตรลดานนท์กลําว  ผมก็ไมํเห็นด๎วยบางโครงการผมวําดีมากและรู๎สึกเสียใจในปีนี้  
ฝากไปถึงทํานรองนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์ ที่เขต 1 ผมได๎น๎อยมากจริงๆ  ทั้งๆที่
เขต 1 เป็นทางเข๎าสูํเมืองกาฬสินธุ์  ทํานมีเหตุผลของทํานผมก็มีเหตุผลของผมแตํ
ทุกสิ่งทุกอยํางที่พวกผมท าไปท าด๎วยจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าที่สมาชิกสภา
เทศบาล  หลายอยํางที่พวกเราโดนต าหนิโดยเฉพาะวันที่พวกผมลา  ผมท าหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมายในการดูแลพ่ีน๎องประชาชนอยํางเต็มก าลังความสามารถ  อาจไมํ
เต็มร๎อยแตํด๎วยความส านึกในหน๎าที่  ผมเคยถามทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ และทําน
ตํอชาติ  ฆารไสว  ผู๎ที่มีประสบการณ์ท้ังด๎านกฎหมายและด๎านกิจการสภา  แตํกํอน
เราไมํเคยมีลักษณะแบบนี้เพราะเราอยูํฝุายเดียวกัน  ผมมาจากกลุํมรักกาฬสินธุ์
และตั้งใจมาท าเพ่ือเทศบาลของเรา  สิ่งไหนดีผมไมํเคยขัด  สิ่งที่เราตั้งใจไว๎อาจ
ไมํได๎เต็มที่ร๎อยเปอร์เซ็นต์เพราะเหรียญมี 2 ด๎านเสมอ  ผมพยายามท าใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้น  ฉะนั้นวันนี้ขอฝากทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารวํางบประมาณที่
พวกผมยกมือให๎ในวันนี้ไมํใชํเงินของผมและของทํานแตํเป็นเงินจากภาษีพ่ีน๎อง
ประชาชน  เรามาชํวยกันน าเงินทั้งหมดไปพัฒนาบ๎านเมืองเรา  สิ่งไหนที่พวกผมจะ
ติดตามตรวจสอบก็จะท าตํอไปแตํไมํใชํวําจะมาจับผิด  ผมจะตรวจสอบการ
บริหารงานวําเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพหรือไมํ  เราอยําโกรธเกลียดกันมีอะไรก็
พูดคุยกัน  คนที่เขามาจากที่อ่ืนถ๎าเขาเห็นวําดีก็คงวํากาฬสินธุ์พัฒนาถ๎าเห็นวําไมํดี
คงวํานี่หรือกาฬสินธุ์เมืองน้ าด ามีเขื่อน  ไดโนเสาร์ บรรพบุรุษที่ยืนยาวแตํท าไม
พัฒนาได๎แคํนี้   ฝากทํานคณะผู๎บริหารด๎วยความเคารพ  ผมเป็นหํวงเรื่อง
งบประมาณโดยเฉพาะการตรวจสอบไมํใชํเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล  มีหลาย
องค์กรที่จะรํวมกัน  อยํางน๎อยหากผมจากโลกนี้ก็ได๎ชื่อวําเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาใน
สมัยทํานจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม , ทํานนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์ , ทํานโฆษิต  ธีรกุล เป็น
ประธานสภาและผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแคํนี้ผมก็พอใจแล๎วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมได๎ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 จนครบทุกระเบียบวาระแล๎ว  วันนี้ได๎รับบรรยากาศที่มี
ความปรองดองประนีประนอมเห็นประโยชน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นหลัก
ต๎องขอขอบพระคุณด๎วยใจจริง  ผมต๎องขอขอบคุณคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหน๎าสํวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาลสภาชั่วคราว  เจ๎าหน๎าที่
สภาเทศบาล  ผู๎บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการ
ประชุมสภาในครั้งนี้ทุกทํานและที่รับฟังผํานทางเสียงตามสาย  ที่ได๎ท าให๎การ
ประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร๎อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   17.00  น. 
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(ลงชื่อ)                      ผู๎ถอดเทปรายงานการประชุม 

(นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
พนักงานจ๎าง 

 

 
(ลงชื่อ)                      ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม 

(นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 
(ลงชื่อ)               ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม 

(นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 

 
 
(ลงชื่อ)                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพงษ์ธร   โพธิแทํน) 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 

 
 

         (ลงชื่อ)                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 (นายฉลอง   ฆารเลิศ) 
ปลัดเทศบาล 

 
คณะกรรมการฯ  ได๎ตรวจรายงานการประชุมแล๎ว  เมื่อวันที่          เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2561 
รับรองถูกต๎อง 
 

 
(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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