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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจําปี  ๒๕๕8 
วันพุธที่  26  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
……………………….. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล 
8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
9. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
10.นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
11.นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงค์  ผอ.สํานักการช่าง 
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12.นางจิตตา  เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา 
13.นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
14.นายจําลอง  ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
15.นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
16.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑7.นางสาคร   แต้มแก้ว   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18.นางรัศมี   แสนอุบล  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
19.จ.ส.อ. สมชาย โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
20.นายสถิตพงษ์          บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๒ 
21.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๔ 
22.นางวัชรี    คําเดช     รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  1 
23.นางจริยา   พงษ์พันธ์ุนา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  3 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓0  น. 
 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2558  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน  ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  
ประจําปี   2558   และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว   

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรื่องที่ ๑  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.117  ลงวันที่  
24  สิงหาคม  ๒๕๕8 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  
3  ครั้งที่  2  ประจําปี  ๒๕๕8  ในวันที่  26  สิงหาคม  ๒๕๕8    ผมพิจารณา
อนุญาตครับ  
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่   3   ครั้งที่  ๑  ประจาํป ี ๒๕๕8 
   เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๕8   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมยัสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  เมื่อวันที่  14  
สิงหาคม 2558  เน่ืองจากรายงานการประชุมดังกล่าวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ  จึงขอนําเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่ 3 เรื่อง   กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
    -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง    ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  เรื่อง  ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  
พิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 (4.1)   เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  พิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  เมื่อ
วันที่  14  สิงหาคม  2558  ให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  มีกําหนดเวลาแปรญัตติ  7  วัน  ต้ังแต่วันที่  
17  สิงหาคม  2558  เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 
16.30 น. น้ัน  เมื่อคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติฯ  ได้มาพร้อมแล้วนายก
มลพันธ์ุ   จีระสมบัติ  เป็นประธานกรรมการ  นายต่อชาติ  ฆารไสว  เป็นกรรมการ  
และนายอาคม  สําราญเนตร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งมีสมาชิกสภาเสนอ
คําตามหนังสือเสนอคําแปรญัตติ  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2558  โดยมีผู้เสนอ
จํานวน  4  ท่าน  1.  นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ผู้ เสนอ  2.  นายบุญเส็ง     
วิโรจน์รัตน์  ผู้เสนอ  3. นายนพดล  แก้วพูล ผู้เสนอ  4. นายธนัท  จิตรลดานนท์  
ผู้เสนอ  และมีผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน  คือ  1.  นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ       
ผู้รับรอง  2.  นายต่อชาติ  ฆารไสว  ผู้รับรอง  และในวันที่  21  สิงหาคม  2558  
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการเชิญหัวหน้าสํานัก/กอง/ฝ่าย  มาช้ีแจงต่อผู้เสนอ
คําแปรญัตติแล้ว  ผู้เสนอคําแปรญัตติจึงมีความเห็นว่าที่เสนอขอแปรญัตติน้ันและ
ร่างเทศบัญญัติที่ผู้เสนอน้ันส่วนใหญ่ผู้เสนอขอแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิม แต่ยังมี
บางโครงการที่ ยังไม่ เห็นด้วย  จึงได้ทําเป็นหนังสือเสนอขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ดังต่อไปน้ี  ข้อ  1  
แผนงานสํานักปลัดเทศบาลหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า  108  โครงการ
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ปรับปรุงห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้า
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพร้อมระบบสุขาภิบาลตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด  จํานวนเงิน  600,000  บาท  ขอตัดโครงการปรับปรุงห้องนํ้าออกทั้ง
โครงการจํานวนเงิน  600,000  บาท  คงเหลือไม่มี  2.หมวดค่าวัสดุ  หน้า  
105  ข้อ  2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
ก๊าซ  LPG  ของทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  ที่ใช้นํามันดีเซล  และเบนซินและก๊าซ  LPG  
จํานวนเงิน  9,000,000  บาท  ขอปรับลดลง  1,000,000  บาท  คงเหลือ  
8,000,000  บาท ข้อ  3 หมวดค่าใช้สอย  หน้า  102 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  5  คนๆ
ละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  600,000  บาท  ขอปรับลดลงจากเดิมให้เหลือ  
3  คนๆละ  10,000  บาท  รวม  360,000  บาท  ข้อ  4 หมวดค่าใช้สอย  
หน้า  103  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ  เ พ่ือจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  ต้ังไ ว้  
100,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  50,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  
งานบริหารงานทั่วไป  กองวิชาการและแผนงาน  หน้า  110  ข้อ  5  หมวดค่าใช้
สอยรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  จํานวน  2  
คนๆละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  240,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  1  
คนๆละ  10,000  บาท  เป็นจํานวนเงิน  120,000  คงเหลือ  120,000  
บาท  ข้อ  6  รายการเก่ียวกับปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- โครงการประชุมประจําเดือนกรรมการหอกระจายข่าวต้ังไว้  120,000  บาท  
ขอปรับลดลงเหลือ    60,000   บาท   คงเหลือ   60,000   บาท  - โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าว  ต้ังไว้  50,000  บาท  
ขอปรับลงลง  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท   ข้อ   7   งานไฟฟ้า  
สํานักการช่าง  หน้า  159  หมวดค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
บุคคลท่ีปฏิบัติด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างจํานวน  2  คนๆละ  
10,000  บาท  เป็นเงิน  240,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  1  ตําแหน่ง  1  
คน  เป็นเงิน  120,000  บาท  คงเหลือ  1  คน  เป็นเงิน  120,000  บาท     
-  ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล จํานวน  2  คนๆละ  
10,000  บาท  รวม  240,000  บาท  ขอปรับลดลง  1  คนๆละ  10,000  
บาท  รวม  120,000  บาท  คงเหลือ  1  คน  เป็นเงิน  120,000  บาท  ลง
ช่ือ  นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ผู้เสนอ      
นายบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  นายนพดล  
แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  นายธนัท   จิตรลดานนท์   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  ลงช่ือ นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง  นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง  ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ 
ข้อ  8  แผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
กิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังไว้  
200,000  บาท  (ปรากฏในหน้าที่  109)  ขอแปรแก้ไขข้อความเป็นเงินอุดหนุน
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จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เหตุผล  เน่ืองจากปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนหน่ึงในการ
กํากับดูแลของจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ควรจะอุดหนุนให้กับจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของปกครองจังหวัดน่าจะเหมาะสมและถูกต้องมากกว่านาย
อภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  นางจําลอง         
ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง  ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปร
ญัตติทุกข้อ  ข้อ  9  แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  สํานัก
สาธารณสุขฯ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
ผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของกลุ่มผู้นําจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาของเทศบาล  เช่น  กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข  ด้านชุมชน  ด้าน
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เน่ือง
ในวัน  อสม .  แห่งชาติ   และค่าใ ช้จ่ าย อ่ืนๆ  ตามโครงการกําหนด  ต้ั ง ไ ว้  
1,000,000  บาท  (ปรากฏในหน้าที่  155)   ขอแปรแก้ไขข้อความเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุและผู้นําชุมชน  นางจําลอง    ภูเต้านาค    สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  นายอภิชัย  นํ้าจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
ผู้รับรอง  นางจินตนา   ผ่องพันธ์ุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง  ผู้
เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ  ข้อ  10  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  สํานักการศึกษา  งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) งานประเพณีบุญซําฮะ บวงสรวงหอ
เจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม  ปู่บุญตากุดโง้วต้ังไว้  200,000  บาท  
(ปรากฏในหน้าที่  179)  ขอแปรแก้ไขข้อความเป็นงานประเพณีบุญซําฮะผู้เสนอ
คําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อนางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้เสนอ  นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ผู้รับรอง นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้
รับรอง  ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ  และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ขอสงวนคําแปรญัตติฯ ทุกข้อ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  51  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่  2  ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอ่ืน  และข้อ  59  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม
แล้วถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ 
ถือว่าได้ถอนญัตติน้ัน  เน่ืองจากในการเสนอคําแปรญัตติในแผนงานของสํานักปลัด
มีขอแปรญัตติมาทั้งหมด  4  ท่าน  ท่านบุญเส็ง  ท่านสุรศักด์ิ  ท่านธนัท        
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ท่านนพดล  เสนอแปรญัตติมาทั้งหมด  4  ท่าน  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาข้อ  63  ในวรรค  2  ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสผู้เสนอญัตติหรือผู้
แปรญัตติอภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคนให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอภิปรายได้ครั้งละ  1  คน  ทั้ง  4  ท่านๆ ต้องตกลงว่าใครจะเป็นผู้
อภิปรายในหัวข้อแรกอภิปรายได้ 1 คน ขอเรียนเชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ ครับ  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออภิปราย
เรื่องโครงการปรับปรุงห้องนํ้าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จํานวนเงิน  600,000  บาท  
ตามแบบแปลนที่ได้รับนะครับมีแบบแปลนอยู่  3  แผ่น  มีรายละเอียดอยู่  2  
แผ่น  และก็มีรายการวัสดุกับราคาประเมินอีก  อย่างละแผ่น  ประเด็นคือการ
ก่อสร้างห้องนํ้า  การปรับปรุงห้องนํ้าก็จะมีส่วนของงานรื้อถอน งานปรับปรุงต่อ
เติม  และการเปลี่ยนแปลงสุขภัณฑ์  งานสถาปัตยกรรมก็จะมีงานติดต้ังอุปกรณ์
ต่างๆ  ตรวจสอบราคาเบ้ืองต้นจะราคาแพงกว่าราคามาตรฐานการตลาดนิดหน่อย
ครับ แต่งานสุขภัณฑ์มันมีอยู่ตัวหน่ึง  การสุขภัณฑ์นํ้าเสียสําเร็จรูปขนาด  6,000  
ลิตร  จํานวน  2  ชุด  น่ันแปลว่าการปรับปรุงห้องนํ้าเราแบ่งเป็นห้อง  6  ห้อง  ก็
แปลว่านํ้าเสียที่ผ่านการใช้ห้องนํ้า  6  ห้องน้ี  ต้องบําบัดผ่านถังบําบัดรวมเบ็ดเสร็จ  
12,000  ลิตร  ซึ่งตัวถังบําบัด  6,000  ลิตรน้ี  ราคาต่อหน่วย  12,000  ผมก็
เลยห่วงว่าราคาที่ผมเช็คมานี้  ถ้าเป็นย่ีห้อ  PS  รุ่น  6,000  ลิตร  เป็นวัสดุโพลิ
ไฮโดรลิก  ราคาที่ผมหาในท้องตลาดราคา  2  หมื่นต้นๆ  ครับ  ส่วน  12,000  
บาท  ผมไม่รู้ว่าจะไปหาซ้ือได้ไหม  ส่วนถ้าเป็นวัสดุที่เป็นไฟเบอร์ก๊าซ  ราคาขั้นตํ่า  
ประมาณ  40,000  บาทครับ  ถ้าเป็นดอส เป็นฉลากเบอร์  4  ประมาณ  
35,000 บาท  รายละเอียดที่ท่านให้มาไม่มีรายละเอียดตัวของถังบําบัดเลย  ผม
จึงนึกว่าท่านใช้วัสดุของถังบําบัดอะไรเอาฉลากเบอร์อะไร  ที่ผ่านมาที่เขาติดต้ังมา
ทั้งหมด  ไม่ว่างานจากหน่วยงานไหน  ถ้าตํ่ากว่าเบอร์  3  มันจะมีปัญหาเร่ืองการ
แตกร้าว  ซึ่งการแก้ไขจะเกิดปัญหาที่หนักมาก  ติดต้ังว่าลําบากแล้วเรามารื้อถอน
ทําใหม่รื้อใหม่เปลืองงบประมาณ  และมันหนักกว่า  ผมเลยเป็นห่วงว่าราคาที่ท่าน
ต้ังมา  12,000 บาท  อาจจะหาซื้อไม่ได้  เพราะขนาดโพลิเฮดเทอร์รีน  ซึ่งวัสดุ
ยังไม่เท่าไฟเบอร์ก๊าซยัง  2  หมื่นกว่า  และยังไม่ได้ฉลากเบอร์ที่ใช้งานได้เหมาะสม  
และคงทน  และประเด็นของการใช้ถังบําบัด  6,000  ลิตร  2  ชุด  ในส่วนที่
ได้มากับรายละเอียดไม่มีการติดต้ังที่เป็นระบบเสาเข็ม  และไม่มีการท่ีตีราคาและ
ประเมินราคา  มีการติดต้ังเสาเข็ม  ซึ่งการติดต้ังเสาเข็ม  6,000  ลิตร  ไม่ว่าจะ
เป็นทรงกลม  หรือทรงแคปซูลลายนอน  ล้วนต้องตอกเสาเข็มทั้งน้ัน  มากน้อย
ตามรุ่นนะครับ  การติดต้ังเสาเข็มถ้าเป็นทรงแคปซูล เราต้องตอกเสาเข็มขนาด  6  
เมตร  จํานวน  9  ต้น  ถ้าเป็นทรงกลมเสาเข็มก็จะน้อยลงไปอีก  ประมาณ  อยู่  
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6  ต้น  แต่คราวน้ีรายละเอียดที่ให้มาไม่มีรายการของเสาเข็มเลยผมก็เลยนึกว่า
ท่านจะใช้ 6,000  ลิตร  แบบไหน  ซึ่งถ้ามันผิดแบบจากวิศวกรรมในการ
ออกแบบ  หรือใช้งานที่ใช้ไม่ถูกประเภท  ผมเกรงว่ามันจะเกิดปัญหา  ซึ่งผมไม่เห็น
ด้วยว่าโครงการน้ีจะผ่าน  เพราะว่ามันมีข้อเสียหลายอย่าง  ข้อแรกราคาไม่
ประเมินมา จึงทําให้ค่าประมาณการเพ้ียนไป  2. แบบเสาเข็มไม่มีการออกแบบมา  
แล้วถ้าเราไปทํานอกเหนือน้ัน  หรือไปตอกเสาเข็มเพ่ิม  ผมเกรงว่าเราจะไปทําผิด
เง่ือนไขที่เราผ่านงบประมาณไป  ผมจึงขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาให้รอบคอบ
ว่าท่านจะสนับสนุนโครงการน้ีหรือไม่  เพราะรายละเอียดค่อนข้างจะขัดแย้งหลาย
เรื่อง แล้วถ้าปัญหาตามมาถ้าเรายังสนับสนุนโครงการน้ีผ่านไปผมเกรงว่าจะ
รับผิดชอบกันไม่ไหว  โครงการน้ีเป็นโครงการที่ดี  ผมเห็นด้วย  ผมอยากให้ความ
เป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น  ผมไปเดินสํารวจแล้ว  ห้องนํ้าช้ัน 3 ชาย  สะอาดกว่าช้ัน  
1  กับ  2  อาจจะเป็นเพราะห้องนํ้าส่วนตัวก็เป็นไปได้  ถ้าสะอาดก็ใช้งานได้ดี  แต่
ปรับปรุงก็จะได้มาตรฐานสากลข้ึนได้อีก  ก็เห็นด้วยแต่ก็อยากให้คํานวณกันให้
ชัดเจนกว่าน้ี ถูกต้องกว่าน้ี  เพราะการที่ต้ังถังบําบัดแล้ว  6,000  ลิตร  ไม่มี
เสาเข็ม  ผมคิดว่าถ้าเราฝืนทําจะเกิดความเสียหายตามมา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านครับ  เมื่อสักครู่ได้
ฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องไม่เห็นด้วยในการที่จะปรับปรุง
ห้องนํ้าของทางเทศบาลท้ัง  6  ห้อง  ฟังดูก็เห็นด้วยที่ว่าปรับปรุงแล้วดี  แต่ก็มีการ
อภิปรายว่ามีบางรายการแพงเกินไป  หรือว่า  ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้        
ก็อยากจะเรียนว่าญัตติร่างในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ตามหมวดที่  
4  ข้อบังคับการประชุมสภาเขาจะระบุเก่ียวกับเรื่องว่าการแปรญัตติร่างข้อที่  59  
การแปรญัตติร่างงบประมาณจะทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือขอลดจํานวน
เงินที่ขอรับอนุญาตจ่าย  คําว่าขอลดรายจ่ายน่ันก็คือการตัดโครงการออกไปเลย  
ส่วนการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายน่ันก็คือการขอลดจํานวนเงินที่ทางคณะ
ผู้บริหารเสนอเป็นญัตติร่างงบประมาณขึ้นมาในการใช้จ่าย  ผมก็เลยสงสัยว่าทําไม
ท่านเห็นด้วยหรือท่านจะปรับลดราคาไม่ให้ทําเลย เอาเป็นว่าในส่วนที่  ทําไมถึงได้
บรรจุร่างเทศบัญญัติเก่ียวกับการปรับปรุงห้องนํ้าของเทศบาล  ผมจะนําเรียน
เหตุผลว่าทําไมถึงขอ  ใครขอ  และถ้าทําแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรนะครับ 
เน่ืองจากว่าการทํางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นงานบริการพ่ีน้องประชาชน  
เราเป็นผู้บริหาร  ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผอ.ทั้งหลายก็เป็นหัวหน้าส่วน
การงาน  การทํางานต่างๆเหล่าน้ีก็ต้องอาศัยพนักงานเพ่ือที่จะให้เขาขับเคล่ือนใน
การท่ีจะทํางานได้  แล้วในการที่จะขับเคลื่อนพนักงานเยอะๆของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุทั้งหมดน้ี  ประมาณเกือบ  600  คน  เราก็คิดว่าถ้าหากพนักงานมี
ความสุขเขาก็จะทํางานให้พ่ีน้องประชาชนออกมาดี  ผลลัพธ์ที่พ่ีน้องประชาชน
ได้รับก็จะออกมาดี  แต่ถ้าหากว่าคนทํางานทํางานอย่างไม่มีความสุข  ผลงานก็อาจ
ออกมาไม่ดีและไม่เป็นที่พึงพอใจของพ่ีน้องประชาชน  ดังน้ันทางเทศบาลหรือทาง
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ผู้บริหารจึงได้มีการต้ังสภาพนักงานเทศบาลขึ้นมา  เป็นการให้พนักงานของ
เทศบาลรวมตัวกันต้ังเป็นคณะกรรมการขึ้นมา  ทั้งพนักงานครู  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราว  ทั้งหมดรวมกัน  และให้มีการประชุมใหญ่ประชุม
กันประจํา  เพ่ือที่จะเสนอแนวความคิดการทํางานของพวกเขา  สภาพการทํางาน
เป็นที่พึงพอใจของพวกเขาหรือไม่  ในการทํางานจะได้รับความสะดวกสบายหรือไม่  
แล้วเหตุที่ต้ังก็เน่ืองจากว่าพนักงานที่อยู่ข้างล่างไม่สามารถที่จะนําเสนอเหตุผลและ
ความต้องการให้กับคณะผู้บริหารได้รับทราบ  จึง ต้ังสภาน้ีขึ้นมาเ พ่ือให้
คณะกรรมการสภาเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดทําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร  
แล้วเมื่อผู้บริหารรับทราบว่าพนักงานข้างล่างเขาต้องการอย่างน้ีเราก็จะได้ทําการ
แก้ไขเพ่ือที่จะได้เป็นที่ถูกใจ  จะได้มีความสุขในการทํางาน  เราต้ังสภาพนักงาน
ขึ้นมาในยุคแรกๆน้ีทางสภาพนักงานเขาก็ขอมาอย่างเช่น เขาไม่กล้าที่จะพูด แต่พอ
มีสภาพนักงานเขาก็กล้านําเสนอว่าให้ไปนําเสนอกับคณะผู้บริหารหน่อยว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มันช้า แล้วทําให้งานที่ออกมามันล่าช้า พิมพ์แต่ละตัว  
ประมวลผลแต่ละตัวมันช้า  เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาในยุคแรกๆหลังจากที่ต้ังสภา
พนักงานแล้วก็จะได้รับเรื่อง ว่าพนักงานของเราอยากจะเปลี่ยนเคร่ือง ซึ่งเราก็ทํา
การเปลี่ยนแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์เข้าสู่สภาเพ่ือขอความเห็นชอบใน
ยุคน้ันสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบตามความต้องการของพนักงานและก็ไ ด้
ปรับเปลี่ยนให้หมดให้เป็นที่ พึงพอใจเขา  ปีต่อมาเขาก็ต้องการว่า  ในการ
รักษาพยาบาลของพนักงานของเทศบาลจะมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองว่าจะต้องเอาเงิน
สดไปจ่ายก่อนแล้วมาเบิกทีหลังทําให้มีปัญหา  ขอความกรุณาว่าให้ทางผู้บริหารทํา
เรื่องจ่ายตรงไหม  หมายถึงว่า  เวลาไปรักษาพยาบาลก็ให้ทางสถานพยาบาลมา
เบิกกับทางเทศบาลเลย  ผมก็รับเร่ืองมาแล้วดําเนินการในขณะที่กําลังดําเนินการ
อยู่บังเอิญว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า  การจ่ายตรงมันดี  
ทางกรมส่งเสริมก็เลยทําเรื่องจ่ายตรงไปเลย  เราก็เลยไม่ได้ทําครับ  และพอมายุคน้ี
เขาก็ทําคําร้องมาว่า เน่ืองจากว่าเขามาใช้ห้องนํ้าและห้องนํ้ามันชํารุดทรุดโทรม  
โดยเฉพาะห้องนํ้าผู้หญิงซึ่งตัวพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ไปใช้บริการเขาบอกว่า
เวลาไปใช้ห้องนํ้า  นํ้ารั่วจากช้ัน  3  ลงมาช้ัน  2  นํ้ารั่วจากช้ัน  2  ลงมาช้ัน  1  
และตัวถังบําบัดก็เก็บกลิ่นไม่ดี  ก็มีการร่ัวซึมออกมาทั้งกลิ่น บางทีก็ชักล้างไม่ค่อย
ลงทํานองน้ี  เป็นปัญหาในการใช้งานของพนักงาน  และเมื่อมาพิจารณาดูว่าทาง
สํานักงานเทศบาลแห่งน้ีก็สร้างมานานพอสมควรตั้งแต่ปี  2530  เศษๆ  ปีน้ีก็  
2558  แล้ว ในส่วนของการปรับปรุงห้องนํ้าเราก็ปรับปรุงเป็นจุดๆเฉพาะส่วนที่
เสียไม่เคยปรับปรุงใหญ่แบบน้ีเลย  และเป็นความต้องการของพนักงาน  เขา
อยากจะเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองขอเปลี่ยนเป็นชักโครกเพ่ือสุขลักษณะอนามัย  
ปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนกันจากน่ังยองเป็นชักโครกกันหมด  เพราะมันเป็นส่วนใหญ่
แม้กระทั่งหนังสือของส่วนราชการที่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าถ้า
หากเป็นไปได้เพ่ือเพ่ิมสุขลักษณะก็ขอให้เปลี่ยนจากการน่ังยองเป็นชักโครก  ถ้า
ผู้สูงอายุเข้ามาเขาก็จะใช้ได้  ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่ต้ังครรภ์ก็จะใช้ได้สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นกว่าน่ังยองปัญหาต่างๆน้ีเป็นเรื่องที่สภาพนักงานเป็นผู้เสนอเข้ามา  ความจริง
เขานําเสนอมามากกว่าน้ีครับ  แต่เราทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็อธิบายให้เขาฟัง  ส่วน
เรื่องปรับปรุงห้องนํ้าเราก็ส่งรายการให้กับสํานักการช่างเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
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และออกแบบ  การสํารวจคือสํารวจว่ามันต้องปรับปรุงอะไร  บกพร่องตรงไหน  
และก็มาออกแบบว่าจะแก้ไขยังไง  แล้วมาคํานวณว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่  
รายการที่เป็นแบบผ่านการสํารวจและออกแบบของวิศวกรโยธา  ของผู้อํานวยการ
สํานักการช่างมาเรียบร้อยแล้วก็กําหนดวงเงิน  ตอนที่บอกให้เขาไปสํารวจและ
ออกแบบไม่ได้บอกเลยนะครับให้คุณทํามาจะให้เงินเท่าน้ันเท่าน้ี  ก็คือตามสภาพ
ความเป็นจริงว่าเราต้องปรับปรุงจํานวนเท่าไหร่  อะไรยังไงก็ให้เขาไปทํามา  ซึ่ง
ทางผอ.สํานักการช่างก็มีทีมงานของเขาและทํามาตามที่อยู่ในมือของท่านสมาชิก
ทั้งหลาย  น่ีก็คือเหตุผลของการส่วนที่จะว่าราคาแพงหรือไม่  อันน้ันมีไหม  มั่นคง
แข็งแรงไหม  อะไรยังไง  ผมว่าเขามีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเร่ืองน้ีต้ังแต่
คณะกรรมการออกแบบ  คณะกรรมการควบคุมราคา  คณะกรรมการควบคุมงาน  
ถ้าทําไม่ได้พวกน้ีจะเป็นพวกที่รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นว่าเสียหายหรือไม่เสียหาย  
ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  อันน้ีก็ช้ีแจงให้กับท่าน
สมาชิกที่ขอแปรญัตติให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ทําไปถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิด
ประโยชน์ให้กับทางพนักงาน  พนักงานก็จะมีความสุขในการทํางาน  ผลงานก็จะ
ออกมาในทิศทางที่ดีในเมื่อผู้ทํางานมีความสุข  ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องมี
เสาเข็มไหม  ถังบําบัดอะไรยังไง  ผมไม่ใช่ช่างครับ  ผมก็เลยจะขออนุญาต
ประธานสภาให้ทางท่านผอ.สํานักการช่าง  ช่วยช้ีแจงว่า  ได้สํารวจและออกแบบ
เป็นอย่างไร  ก็อยากจะฝากนะครับว่า  สําหรับประมาณการราคาตอนน้ีกระทรวง
พาณิชย์ได้กําหนดราคากลางอย่างไร  ผู้ที่คํานวณราคาไม่กล้าที่จะบอกราคาท่ี
ผิดเพ้ียนไปจากราคาตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็งมีอะไรไหมครับ ประท้วงหรือเปล่าครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  คืออย่างน้ีครับผมอยากจะปรึกษากับทางท่านประธานสภา

ครับ  คือในญัตติน้ีนะครับทั้ง  4  คนได้ย่ืนข้อเสนอคําแปรญัตติ  แต่ในการที่ท่าน
ประธานสภาได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่น้ีว่า  แต่ละ  1  ญัตติให้  1  ท่าน  ผมอยากเรียน
ปรึกษาท่านว่า  4  ท่านที่ได้ย่ืนคําแปรญัตติมาก็พิจารณาให้ออกความเห็นในญัตติ
น้ันๆ  ในการแปรญัตติน้ี  ก็อยากเรียนปรึกษาท่านประธานสภา   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คืออย่างน้ีครับท่านบุญเส็งครับ  คือตามระเบียบถ้าผู้เสนอญัตติ
จํานวนหลายท่านเขาให้อภิปรายได้ท่านละ  1  คน  ท่านก็แบ่งกัน  ท่านอภิปราย
ในหัวข้ออะไรท่านก็แบ่งกัน  แต่ละหัวข้ออภิปรายได้  1  คน  นายกอภิปรายสลับ
ในฐานะผู้เสนอญัตติ  ผมเลือกที่จะถามคณะกรรมการแปรร่างอีกครับที่เขาสงวน
ความเห็นอีก  ซึ่งเขาต้องอภิปรายอีกครับ  มันเป็นขั้นตอนอย่างน้ีครับท่านบุญเส็ง
ครับ 

นายบญุเส็ง  วิโรจนร์ัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมสามารถแปรญตัติได้ไหมครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไม่ได้ครับ  ท่านธนัทอภิปรายเรียบร้อยแล้ว  ท่านเข้าไปรอในหมวด

อ่ืนหรือหัวข้ออ่ืนนะครับ  ท่านแบ่งกันเอานะครับระหว่าง  4  ท่าน  ท่านจะเอา
หัวข้อไหน  ผู้ขอแปรญัตติจํานวนหลายท่านมีสิทธิอภิปรายคร้ังละ  1  ท่าน   

นายบญุเส็ง  วิโรจนร์ัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ครัง้ละ  1  ท่าน  4  คนก็  4  ท่านได้ไหม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไม่ได้ครบั  ก็หัวข้อละ  1  ท่าน   ท่านก็ไปแบ่งกันเอาว่าท่านจะเอา

หัวข้อไหนนะครับ  เชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสวครับ    
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นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  ผมขออนุญาตปรึกษากับ
ท่านประธานครับ  เมื่อสักครู่น้ีท่านบุญเส็ง ท่านเป็น  1  ในผู้เสนอคําขอแปรญัตติ  
ท่านประธานได้พูดถึงในข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่  63  ในวรรคที่  2  เขา
บอกว่าให้กรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตอภิปรายได้ครั้งละ  1  คน  ท่านประธาน
ว่าอย่างน้ันนะครับ  ผมก็บอกว่าท่านประธานช่วยกรุณาดูในข้อที่  64  ครับ  บอก
ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีผู้สนับสนุนกับผู้ที่ไม่สนับสนุน  ถ้าไม่สนับสนุนก็อภิปราย
สลับกันครับ  แต่การอภิปรายยังไม่เสร็จผมว่าน่าจะให้โอกาสท่านสมาชิกได้
อภิปรายครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คือผมวินิจฉัยอย่างน้ีครับท่านต่อชาติครับ  คือในข้อ  63  มันระบุ
ชัดว่า  ในกรณีผู้เสนอคําแปรญัตติหลายท่านให้อภิปรายได้ครั้งละ  1  คน  ส่วนจะ
สลับน้ันมันเป็นการอภิปรายทั่วๆไปซึ่งผู้คัดค้านกับผู้เสนอสลับกันไปยกตัวอย่างเช่น  
ฝ่ายคณะผู้บริหารเสนอ  ผู้บริหารอภิปราย  ฝ่ายสมาชิกที่เห็นตรงข้าม  อภิปราย
สลับ  ฝ่ายสมาชิกที่เห็นสนับสนุน  ผู้บริหารต้องให้อภิปรายสลับนะครับ  แต่ใน
กรณีน้ีเป็นกรณีของการแปรญัตตินะครับ  มีผู้เสนอคําแปรญัตติ  ผู้สงวนคําแปร
ญัตติ  ผู้ที่ไม่ได้เสนอคําแปรญัตติไม่มีสิทธิอภิปรายนะครับ  จะมีผู้มีสิทธิอภิปราย
คือ 1. ผู้เสนอญัตติคือท่านนายกมีสิทธิอภิปรายช้ีแจงญัตติได้ตลอดครับ  2. ผู้
เสนอคําแปรญัตติในกรณีหลายท่านก็ให้อภิปรายได้ครั้งละ  1  ท่าน  ผมก็วินิจฉัย
แล้วว่าให้อภิปรายได้ครั้งละ  1  ท่าน  ต่อไปก็เป็นคณะกรรมการร่างของท่านทั้ง  
3  คน  ท่านได้สงวนความเห็นไว้ท่านก็มีสิทธิอภิปราย  ผมให้สิทธิอภิปรายนะครับ  
ผมวินิจฉัยตามน้ีเรียบร้อยแล้วครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล ขอสักเล็กน้อยครับ  แต่ท่านสมาชิกเสนอคาํแปรญัตติเขาสงวน
คําแปรญัตติไว้แล้วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สงวนไว้แต่ระเบียบมันบอกไว้ว่าให้อภิปรายแค่ครั้งเดียวครับ  ครั้งละ  
1  ท่าน 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล ก็สุดแล้วแต่ท่านครับ ผมแค่ขออนุญาตเห็นแย้งว่าจริงๆแล้วหาก
ผู้เสนอท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม  แต่ยังมีผู้เสนออีกหลายท่านที่ประสงค์จะ
อภิปรายครับ  ผมว่าท่านประธานต้องอนุญาตให้เขาอภิปรายครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   คือมันกําหนดในข้อบังคับตัวน้ีแล้วว่ามีสิทธิอภิปรายได้คนเดียว
ครั้งละ  1  คน   

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ  ก็สุดแล้วแต่ทา่นครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมวินิจฉัยแล้วครับ  เชิญท่านภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ครับ 
นายภานุเดช  เจริญพันธ์ุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ  ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องถังบําบัดครับ  ในส่วนของสภาพพ้ืนดินที่
กําหนดไว้ที่ได้ออกแบบนะครับ  การรับนํ้าหนักของดิน  ตามแถวภาคอีสานบ้าน
เรานี้สามารถรับนํ้าหนักได้คือ  1  ตารางเมตรสามารถรับนํ้าหนักได้ประมาณ  80  
ตันนะครับ  ในตัวของถังบําบัดน้ี  ความจุประมาน  6,000  ลิตร  ก็ประมาณ  
6,000  กิโลกรัม  ก็ไม่ต้องใช้เสาเข็มนะครับท่าน  สามารถใช้ดินและเทดินขุดลง
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ไปก็สามารถวางถังได้ครับ  เพราะว่าดินในภาคอีสานจะมีช้ันดินที่แข็งครับ  ครับ
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับ  คณะกรรมการแปรร่างญัตติจะมีผู้ใดอภิปรายไหมครับ  สงวน
ความเห็นไว้ครับคณะกรรมการแปร  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ ครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ  ผมกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ครับใน
เบ้ืองต้นตามที่ได้ฟังผู้แปรญัตติได้นําเสนอแก่คณะผู้บริหาร  คือมันชัดเจนว่า
โครงการน้ีขอตัดทั้งโครงการ  คือในขณะที่ผู้บริหารท่านอาจยังไม่เข้าใจว่าขอปรับ
ลดปรับเพ่ิมเพ่ืออะไร  แต่หัวข้อมันชัดเจนว่าขอตัดทั้งโครงการ  แล้วทีน้ีที่บอกว่า
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือตามที่ท่านธนัทได้อภิปราย  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
ท่านบอกว่าท่านเห็นด้วย  อยากให้ทําห้องนํ้าอยากให้มีครับ  แต่รูปแบบแปลน
ตามที่ติดใจน่าจะประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าการตอกเสาเข็ม  คือถังไม่สามารถไปวางได้
เลย  แต่ถ้าในงบประมาณตัวน้ีไม่ได้ลงคําว่าตอกเสาเข็มไว้ในงบ  600,000  บาท
น้ีท่านธนัทมองว่าจะทําได้ยังไง  ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่า  แล้วการประเมินราคา
ออกมาน้ีจะพอหรือไม่  600,000  บาท  หรือถ้าไม่ตอกเสาเข็มจัดทําเลย  
ท่านธนัทก็อ้างว่า  การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต้องมีเสาเข็ม  ทีน้ีก็เลยขัดแย้งกันอยู่ 
และเรื่องราคาต่างๆที่ท่านยกขึ้นมานั้น  สรุปโดยภาพรวมของผู้เสนอแปรญัตติเห็น
ด้วยให้ทําห้องนํ้า  แต่ในเมื่อโครงการไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมท่านก็เลยชะลอว่า
ไม่น่าเสี่ยงให้ดําเนินการต่อได้นะครับ  อันน้ีผมขอช้ีแจงตามน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  อีก  2  ท่านนะครับที่ประสงค์จะอภิปราย  เชิญท่านอาคมครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี  2559  ในส่วน
ของคําขอแปรญัตติปรับลดทั้งโครงการ  โครงการปรับปรุงห้องนํ้าเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ครั้งแรกที่รับร่างเทศบัญญัติมาก็มีความกังวลว่า เห็นด้วยครับถ้าจะพูด
จริงๆ ที่จะให้ตัด  เพราะว่าไม่เห็นแบบก่อสร้างเลยไม่มีแบบประมาณการราคา
อะไรให้ท่านสมาชิกที่ทําหน้าที่ในสภาได้รับรู้ถึงเหตุผล  หรือประมาณการ  หรือ
แบบการก่อสร้างที่จะใช้เงินงบประมาณถึง  600,000  บาท  แต่พอได้ดูแบบการ
ก่อสร้างและรายละเอียดการประมาณการและสรุปราคาก่อสร้างก็ได้เห็นว่ามันมี
ความจําเป็น  ถามว่าในสภาพปัจจุบันห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลมีสภาพใช้งานได้
หรือไม่  ใช้งานได้ครับ  แต่ไม่น่าเข้าครับถ้าไม่จําเป็น การที่ห้องนํ้ามีกลิ่น  คนที่
ทํางานอยู่ใกล้ๆสํานักงานระหว่างทางเข้าผ่านห้องนํ้าเดินผ่านเข้าออกทุกวัน  เวลา
คนเปิดเข้าทีหน่ึงก็มีกลิ่นออกมาที  ถือว่าเป็นสิ่งต้องแก้ไข  เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้
เราทํางานแล้วไม่มีความสุขครับ  เดินผ่านไปใครเข้าห้องนํ้าที  บางทีคนอยู่ข้างๆ
อยากจะล็อคห้องนํ้าไว้เลยครับ  เพราะว่ามันส่งกลิ่นจริงๆ  ซึ่งปกติผมมาสํานัก
เทศบาลบ่อยครั้งครับแล้วห้องนํ้าที่ผมใช้ก็เป็นห้องนํ้าที่ไม่มีใครเข้าเหมือนเดิม  ผม
ก็ลงไปใช้ห้องใหม่ของคณะผู้บริหารอยู่ข้างล่าง  ห้องส่วนตัวของท่านรองครับ  และ
อีกประเด็นหน่ึงคือเป็นการสร้างหรืออํานวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ไปใช้
ห้องนํ้า  ซึ่งปัจจุบันโถห้องนํ้าโถฉ่ีเป็นแบบน่ังยอง  ต่อไปคราวน้ีถามว่าปัจจุบันถ้า
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จะพูดไปก็มีผู้ที่เป็นโรคประจําตัวอยู่บ้าง  ในเรื่องของการเจ็บกล้ามเน้ือ  เจ็บหัวเข่า  
เจ็บข้อ  การนั่งนานๆก็จะทําให้ปวดแข้งปวดขาหรือผู้มีนํ้าหนักมาก  นํ้าหนักเกิน  
ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับ  ก็จะมีความลําบากในการน่ังยองอยู่  สิ่งเหล่าน้ีเป็นการ
อํานวยความสะดวกในการที่จะให้พนักงานของเราเองมีขวัญกําลังใจ มี
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทํางาน  ผมจึงมีความเห็นว่าให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมในเทศ
บัญญัติงบประมาณครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านต่อชาติครับ 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพครับ  ผมต่อชาติ  ฆารไสว  ครับ  ก็

เห็นด้วยครับในตอนที่ท่านสมาชิกได้ขอแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณในส่วน
ของห้องนํ้า  ก็เน่ืองจากในการเสนอญัตติในคราวแรกก็ไม่มีแบบแปลนในการที่จะ
ประกอบในการพิจารณาว่าใช้งบประมาณ  600,000  บาท  ในการที่จะก่อสร้าง
ห้องนํ้าครับ  แต่ก็ด้วยเหตุผลครับว่าความจําเป็นอะไรต่างๆ ก็เข้าใจเหตุผลต่างๆ 
แต่ที่เห็นแบบแปลนก็คือวางที่โต๊ะในการประชุมในวันน้ีครับ  ก็ให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาตอนน้ีว่าเห็นสมควรยังไงครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับเมื่อผู้เสนอญัตติได้อภิปราย  และผู้แปรญัตติ  ตลอดจน
คณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายได้ครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับ  ผมขอปิด
การอภิปรายครับ  จะถามมติครับ  ท่านเลขานับหน่อยครับว่ามีท่านสมาชิกทั้งหมด
ก่ีท่านครับ   

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่านนะครับ  ครบองค์ประชุมครับ  
ผมจะถามมติในที่ประชุมก่อนนะครับว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการ     
แปรญัตติของท่านสมาชิกทั้ง  5  ท่านกรุณายกมือครับ   

นายบญุเส็ง  วิโรจนร์ัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานครับ อยากให้ท่านแก้ไขคําที่ว่า  5  ท่าน  เป็น  
4  ท่านครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี   
ท่านสมาชิกใดอภิปราย  ท่านเลขานุการนับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16     ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในคําแปรญัตติฯ  ตามที่ท่านสมาชิกทั้ง  4  ท่านเสนอ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  9  ท่าน)  9  
เสียง  สรุป  โครงการปรับปรุงห้องนํ้าเทศบาลฯ ให้คงไว้ตามร่างเดิม   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ  LPG  ของทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  ที่ใช้
นํ้ามันดีเซล  เบนซิน  และก๊าซ  LPG จํานวนเงิน  9,000,000  บาท  ขอปรับ
ลดลง  1,000,000  บาท  คงเหลือ  8,000,000  บาท  ได้อภิปรายช้ีแจง
ประกอบการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านประธานครับ  ขอหารือท่านประธานครับว่า
ตามเอกสารผมดูแล้วว่า  ที่บอกว่า  800,000  บาท  คงเหลือ  800,000  บาท  
น่ีเป็นความต้ังใจหรือเป็นความผิดพลาด  ไม่ต้องขอแก้ไขหรือครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เป็นการพิมพ์ผิดครับ  เน้ือหาทั้งหมดเป็น  8,000,000  บาทครบั  
เชิญท่านสมาชิกท่านบุญเส็งครับ  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กลุ่มพลัง
กาฬสินธ์ุ  ในญัตติขอแปรญัตติ  ในข้อที่  2  นะครับ  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุค่านํ้ามันช้ือเพลิง  และก๊าซ  LPG  ของทุกสํานักกองฝ่ายที่ใช้
นํ้ามันดีเซลและเบนซิน  และก๊าซ  LPG  จํานวนเงิน  9,000,000  บาท  ขอปรับ
ลดลง  1,000,000  บาท  คงเหลือ  8,000,000  บาท  ก็ได้ประชุมและได้แปร
ญัตติทั้งหมดที่ได้ประชุมการแปรญัตติทั้งหมดประมาณ  176  เรื่อง  แต่ว่ามีเรื่อง
ที่ติดใจที่อยู่ประมาณ  7  เรื่องนะครับที่นําเสนอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
อันน้ีเป็นเรื่องที่  2  ครับ เรื่องนํ้ามันเช้ือเพลิง  เรื่องนํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ  LPG  
อยากเรียนท่านประธานว่าที่ขอตัด 1,000,000  บาท  เพราะว่าสภาวะปัจจุบัน
นํ้ามันลดลง  2  ครั้ง  3  ครั้ง  แล้ว  ซึ่งการต้ังเช้ือเพลิงและก๊าซ  LPG  ตัวน้ีไว้  
9,000,000  บาท  ก็ขอปรับลดลง  1,000,000  บาท  เหตุผลเพราะว่า      
1. อยากให้ควบคุมงบประมาณของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2. เป็นเพราะว่า
หัวหน้าสํานักกองฝ่ายต่างๆน้ันได้ประหยัดงบประมาณในการใช้นํ้ามันดีเซล  และ
เบนซิน  และก๊าซ  LPG  เพราะว่าในการใช้งบประมาณของปีที่แล้วและขอปรับ
ลดลงเหลือ  9,000,000  บาท  น่ันก็แสดงว่ากองฝ่ายต่างๆ  ใช้เงินงบประมาณ
ในการปรับลดลงแล้ว  1,000,000  บาท  แต่คณะกรรมการท่ีจะมาขอแปรญัตติ
น้ันก็เห็นว่าน่าจะลดลงได้อีกกว่าน้ี  ก็จึงขอปรับลดลง  1,000,000 บาท  เพ่ือให้
พวกเราได้ประหยัดนํ้ามันและก็เป็นค่าที่เราจะใช้งบประมาณของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุของเรา  จึงได้นําเรื่องน้ีเสนอและขอปรับลดลง  1,000,000  บาท  
คงเหลือ   8,000,000  บาท  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ  เก่ียวกับเรื่องค่าใช้จ่าย

เรื่องวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เป็นค่าซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง  และก๊าซ  LPG  ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นนํ้ามันดีเซล  เบนซิน  และก๊าซ  LPG  ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  
2558  ทางสํานักปลัดต้ังเอาไว้  10,000,000 บาท  ปี  2559  ต้ังไว้  
9,000,000 บาท  เพ่ือที่จะใช้เพราะเห็นว่าราคานํ้ามันของตลาดโลกลดลงก็มีทั้ง
ขึ้นและมีทั้งลด  การต้ังงบประมาณเราตั้งได้ครั้งเดียว  เราใช้ตลอดทั้งปี  มีบางปี
เราต้ังเอาไว้ไม่มากครับ  แต่ปรากฏว่าพอถึงกลางปีนํ้ามันดีเซลขึ้นถึงลิตรละ  46  
บาท  เงินค่านํ้ามันที่ต้ังไว้ใช้ได้แค่ครึ่งปีก็หมด  ก็จะมีปัญหาต่อการปฏิบัติงาน  รถ
ขนขยะของเทศบาลต้องว่ิงวันละ  2  รอบทุกวัน  ค่านํ้ามันน้อยลงการบริหาร
จัดการเก่ียวกับเรื่องรถเคร่ืองจักรกลก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะไปบริการพ่ีน้อง
ประชาชนด้านบริการสาธารณะตามกฎหมาย  และตามหน้าที่ที่เทศบาลดําเนินการ
อยู่  อาจไม่เต็มศักยภาพ  เราลดลงแล้ว  เราประหยัดแล้ว  เราจึงต้ังไว้ที่  
9,000,000  บาท  เก่ียวกับเรื่องการใช้จ่าย  ผมขออนุญาตท่านประธานครับ ให้
ทางหัวหน้าสํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบและทําการเบิกจ่ายได้อธิบายว่าการบริหาร
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จัดการนํ้ามันของแต่ละกองฝ่ายที่ทางสํานักปลัด เขาดําเนินการอยู่  ได้ดําเนินการ
อย่างไร ขออนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านพงษ์ธร  โพธิแท่นครับ เชิญครับ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่านครับ  สําหรับการต้ังค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  ทางสํานักปลัดก็คํานึงถึงการ
ใช้รถของทุกสํานักกองซึ่งปัจจุบันน้ี  รถยนต์ทุกสํานักมีทั้งหมดประมาณ  80  คัน  
ที่ใช้นํ้ามันในส่วนน้ี  การจัดซื้อน้ันเราจะจัดซื้อทีละ  10,000  ลิตร  ไปลงที่ถัง 
เดือนหน่ึงรวมทั้งนํ้ามันเบนซินทั้ง LPG  จะตกประมาณเดือนละ 700,000  บาท
ถ้าคูณไปแล้วก็ประมาณ  8  ล้านกว่าบาท  แต่ถ้าหากภาวะผันผวนของตลาดโลก  
นํ้ามันขึ้นเราไม่สามารถคาดเดาได้  อันน้ีเราต้ังไว้เพ่ือรองรับ  ก็ขอเรียนช้ีแจงแค่น้ี
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ มีท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญท่าน
กมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
กระผมกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผมในฐานะ
กรรมการแปรญัตติก็ได้เห็นผู้ที่เสนอคําแปรญัตติมาคือในเบ้ืองต้นได้ดูเหตุผลในการ
เสนอขอตัด   ผู้ เสนอคําแปรญัตติ น้ี น่าจะยึดหลักว่าช่วง น้ี นํ้ามันลง   ทาง
คณะกรรมการก็คิดว่าถ้านํ้ามันลงก็น่าจะเสนอเข้ามาในสภาให้พิจารณาร่วมกันว่า
ควรตัดหรือไม่  ทีน้ีในเม่ือท่านผู้บริหารได้ตอบ  ท่านหัวหน้าสํานักปลัด ได้ช้ีแจงไป  
เพราะฉะน้ันนํ้ามันที่มันลงในช่วงน้ีก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะตัด  แต่ถ้าอนาคตมันขึ้นก็
ไม่ใช่เหตุผลที่จะตัด  เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูดุลยพินิจของสมาชิกสภาครับ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับมีคณะกรรมการท่านอ่ืนไหมครับ  เชิญท่านอาคม  สําราญเนตร
ครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในข้อ  2  ในหมวดค่าใช้สอยเรื่องวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ท่าน
สมาชิกท่านขอตัดลดลง  1,000,000  บาท  เหลือ  8,000,000 บาท  ผมนํา
เรียนอย่างน้ีครับว่า  ถือว่าเป็นการใช้จ่ายจริงในราคาวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ต้ังแต่ปี  2554  เป็นต้นมา   ปี  2554  ใช้  8,600,000  บาท  ปี  2555  ใช้  
8,300,000  บาท  ปี  2556  ใช้  10,200,000  บาท  ปี  2557  ใช้  
8,300,000  บาท  ส่วนปี  2558  ยังไม่ทราบว่าเราจะใช้ทั้งหมดไปเท่าไหร่  ต้ัง
งบประมาณไว้ทั้งหมด  10,000,000  บาท  ซึ่งผมคิดว่าในการประมาณ 
10,000,000  บาท  เพราะว่าภาวะนํ้ามันมีแนวโน้มที่จะสูงมากข้ึนเรื่อยๆ  
ดังน้ันในปี  2558  มีแนวโน้มว่านํ้ามันจะลดลง  สํานักกองฝ่ายที่มีความ
รับผิดชอบที่จะประมาณการราคาน้ํามันไว้น้ัน  ก็เลยขอปรับลดงบประมาณของ
ตัวเองลงอีกจากที่เคยต้ังไว้  10,000,000  บาท  เหลือ  9,000,000  บาท แต่
ครั้งน้ีท่านสมาชิกขอปรับลดลงอีก  1,000,000  บาท  เหลือ  8,000,000  
บาท  ถ้าจะดูค่าเฉลี่ย  5  ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราใช้นํ้ามันอยู่ที่  8,300,000 - 
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8,400,000  บาท  ทุกปีงบประมาณ  เราไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าอีก  2-3  
เดือนข้างหน้าราคานํ้ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ต่อลิตร  และ LPG  ด้วย ที่สําคัญปัจจุบัน
เน่ืองจากเราคิดว่ามันมีอายุเยอะพอสมควร  อัตราการสิ้นเปลืองผมว่าไม่คงที่
แน่นอน  ดังน้ันผมจึงเห็นว่าในการตัดงบประมาณ  1,000,000  บาท ผม
อยากจะเรียนว่า  1,000,000  บาทท่ีตัดไปเป็นการเสียดายงบประมาณอย่าง
มากท่ีจะตัดงบประมาณน้ีทิ้งครับกับการที่เราคงไว้ซึ่ง  9,000,000  บาท  
ถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม่ถึง  9,000,000  บาท  แต่เรายังสามารถท่ีจะนําไปเพ่ิมเติม
ในส่วนที่ไม่พอ  หรือถ้าไม่นําไปใช้มันก็ตกเป็นเงินสะสมครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปราย  ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามท่ีท่านสมาชิกทั้ง  4  ท่านเสนอ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  9  ท่าน)  9  
เสียง  สรุป  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นให้คงไว้ตามร่างเดิม   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเชิญผู้เสนอแปรญัตติ  หมวดค่าใช้สอย  หน้า  102  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  5  คนๆละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  600,000  บาท  ขอปรับ
ลดลงจากเดิมให้เหลือ  3  คนๆละ  10,000  บาท  รวม  360,000  บาท  ได้
อภิปรายช้ีแจงประกอบการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในการเสนอคํา
แปรญัตติระเบียบวาระที่  4  ในหัวข้อ  3  เรื่อง  หมวดค่าใช้สอยหน้า  102  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  5  คน  คนละ  10,000  บาท  เป็นจํานวนเงิน  600,000  บาท  
ขอปรับลดลงจากเดิมให้เหลืออยู่  3  คน  คนละ  10,000  บาท  รวมท้ังหมด  
360,000 บาท  ตัวน้ีเป็นค่าใช้สอยในการจ้างเหมาบุคลากรที่กระผมและผู้เสนอ
ญัตติน้ีทั้ง  3  ท่านกับผมเป็น  4  ท่านที่เสนอโครงการน้ีมาก็ด้วยเหตุผลที่ว่าได้
สอบถามว่าในการปฏิบัติงานการจ้างเหมา  อัตราจ้างเงินเดือนต่างๆน้ันเกิน  40% 
จึงได้มีโครงการจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการ  ซึ่งท่านดูนะครับว่า
ปี  2558  ไม่มีการจ้างเหมาบุคลากรตัวน้ีเพ่ิมเติมมาเลย  เรายังใช้อยู่  39 – 40 
เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม แต่ปีน้ีทําไมต้องจ้างเหมาบุคลากร  เขียนมาได้สวยเลย  เพ่ือ
จ้างเหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ถามว่าเพ่ิมประสิทธิภาพอะไร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากอง  หัวหน้าสํานัก  เราก็มี
บุคลากรก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วทําไมต้องจ้างเหมาบุคลากรเพ่ิมเติม  หน่วยงาน
สํานักปลัด  5  ท่านครับ  จึงมีความจําเป็นจะต้องตัด  2  คนให้เหลือ  3  คน  คิด
ว่าบางสิ่งบางอย่างควรใช้บุคลากรเพ่ิมเติมก็น่าเห็นใจครับ  แต่ว่าเราไม่เคยจ้างครับ  
จ้างเหมาแบบน้ีปี  2558  เราไม่เคยจ้างก็  40  เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วจ้างเหมา
ตัวน้ีมา  40  เปอร์เซ็นต์  เด๋ียวน้ีเกินไปแล้วด้วยซ้ําจ้างเหมา  ยกตัวอย่างนะครับ  
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จ้างเหมาการเก็บขยะในชุมชนก็จ้างเหมาครับ  จ้างเหมาอย่างอ่ืนอีกครับหลายสิ่ง
หลายอย่างจะถึง  50  เปอร์เซ็นต์  แล้ว  ถ้าเผื่อเป็นธุรกิจเอกชนล้มละลายไปแล้ว
ครับ  50  เปอร์เซ็นต์ครับ  เพราะฉะน้ันเพ่ือการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพก็
เพ่ิมให้อีก  3  คนครับ  ไม่ควรจะถึง  5  คน  ก็เพ่ิมไปครับ  ในส่วนน้ีเป็นส่วนของ
สํานักปลัดในหน้า  102  ขอตัด 2 คนครับให้เหลือ 3 คนครับ ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับ  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุครับ  มีการแปรญัตติ
เพ่ือที่จะขอบุคลากรเก่ียวกับเรื่องการจ้างเหมาบุคลากรหลายญัตติผมก็ขออนุญาต
ฉายภาพรวมในญัตติน้ีให้เข้าใจ  เมื่อถึงญัตติการขอตัดโครงการจ้างเหมาอีกก็คงจะ
พูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ  คงจะไม่ได้พูดมาก  ตามที่ท่านสมาชิกได้เข้าใจปี 
2558  เรามีโครงการจ้างเหมาก็ถูกต้องครับ  แต่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเรามัน
ใกล้จะถึง  40  เปอร์เซ็นต์  ก็ถูกอีก  บังเอิญว่าในปี  2558  ที่เราทําเทศบัญญัติ
เข้ามาเราทําในช่วงเดือนสิงหาคม  2557  เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปี  
2558  เราก็เลยทําไปตามน้ัน  ก็อยากให้เป็นไปตามน้ันครับ  ให้มีการจ้างเหมา
บุคลากรเหมือนเดิม  เงินเดือนก็อย่าให้ขึ้น  ความก้าวหน้าของพนักงานก็อย่าให้มี  
แต่ปรากฏว่าในระหว่างปี  2558  รัฐบาลโดย คสช.รัฐบาลโดยการบริหารของ  
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้มีการประกาศเพ่ิมเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ  และ
ลูกจ้าง  4  เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม  2557  เป็นต้นไป  และเพ่ิม
เงินค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ต้ังแต่วันที่  
1  ตุลาคม  2557  เป็นต้นไป  ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  แต่
ตอนน้ีเราไม่ได้ต้ังงบประมาณเอาไว้  เราจึงต้องเอาเงินสะสมมาจ่าย  เพราะฉะน้ัน
เงินที่ใช้ไม่หมดเราตกเป็นเงินสะสมเอาไว้  ก็สามารถเอามาจ่ายได้ในส่วนที่ทาง
รัฐบาลมีคําสั่ งให้ขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจํา  หรือ     
พนักงานจ้าง  คราวน้ีถ้าหากว่าเราคํานวณตามอัตราเงินเดือนใหม่ตามค่าครองชีพ
ใหม่  คนเท่าเดิม  โดยคิดว่าปี  2559  จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  เอาเป็นว่า  40  
เปอร์เซ็นต์  ไม่อยู่เลย  แล้วเมื่อเกิน  40  เปอร์เซ็นต์แล้วก็คงบริหารไม่ได้ครับ  
เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นก็ต้องมาตัดลดงบประมาณหลายๆส่วน  ทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยหาทางออกให้ทางท้องถิ่นโดยทําหนังสือแนะนํามาบอก
ว่า  ถ้าท้องถิ่นใดมีอัตราการจ้างพนักงานหรือมีการบริหารงานบุคคลตามมาตรา  
35  ใกล้เกิน  40  เปอร์เซ็นต์  ให้ท้องถิ่นน้ันตัดพนักงานลูกจ้างทั่วไปให้มาเป็น
จ้างเหมา เราจึงได้ต้ังโครงการจ้างเหมาส่วนของพนักงานจ้างทั่วไปตัดออกแล้วเอา
มาเป็นจ้างเหมาในทุกส่วนของเทศบาลสําหรับสํานักปลัดที่ท่านแปรญัตติขอตัด  5 
คน  น่ันก็คือน้องๆ  5  คน ที่พิมพ์ญัตติ พิมพ์กระทู้  พิมพ์อะไรให้กับท่านนะครับ  
พิมพ์รายงานการประชุม  พิมพ์วาระการประชุมใส่แฟ้มก็คือน้อง 5  คนน้ันแหละ
ครับ  ไม่ได้มีการจ้างเพ่ิมเลย  เป็นพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม  หน้าเดิม  แต่ทางการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือไม่ให้เกิน  40  เปอร์เซ็นต์  ตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้  เรา
จึงตัดออกมาเป็นจ้างเหมา  และก็จ้างเงินเดือน  10,000  บาท  น่ันก็คือจ้าง
เท่ากัน  ลูกจ้างช่ัวคราวที่ คสช.กําหนดเงินเดือนให้ใหม่  เดิมกําหนด  9,000   
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บาท  ถือว่าค่าจ้างวันละ  300  และบวกค่าครองชีพเข้าไปอีก  1,000  บาท  
เป็น  10,000 บาทก็เท่าเดิมน้องก็จะได้เงินเดือนค่าจ้างเท่าเดิมมาจัดเป็น
โครงการจ้างเหมาในส่วนของโครงการอ่ืนๆก็จะเป็นเหมือนกัน  ถ้าตัดออกไป  2  
คน  ก็ต้องถามครับว่าจะให้ตัดน้องคนไหนออก  แล้วประสิทธิภาพในการทํางานที่
สํานักปลัดทํางานอยู่ทุกวันน้ีไม่ว่าจะถอดเทป  พิมพ์รายงานการประชุม  ทั้งคณะ
ผู้บริหาร  ทั้งสภา  ทุกเรื่องของสํานักปลัด  ก็มีแค่  5  คน  ก็เรียนต่อที่ประชุมนะ
ครับว่ามีความจําเป็นในการที่จะต้องแยกพนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเคยต้ังไว้ในปี  
2558  มาเป็นการจ้างเหมาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในปี  2559  อันน้ีเป็น
แนวทางที่จะแก้ปัญหา  แล้วเราก็วางแผนเอาไว้ว่าในปี  2559 – 2561  3  ปี  
เรามีแผนการที่จะบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิน  40% อย่างไร  กราบขอบพระคุณ
ครับ 

นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    เชิญคณะกรรมการครับ  ท่านไหนท่ีจะอภิปราย  เชิญครับ  
ท่านกมลพันธ์ุ  ท่านต่อชาติ  อภิปรายไหมครับ  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  ครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เหตุที่
รับการแปรญัตติ  ในที่น้ีท่านประธานสภาอาจจะไม่แน่ใจว่าการที่จะขอเพ่ิม  การ
จ้างพนักงานไม่ชัดเจน  คือตามที่เห็นโครงการสวยหรูที่ท่านบุญเส็ง  ขออนุญาตเอ่ย
นามครับ  ได้ส่งเข้ามาจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าคร้ังต่อไปมีการลงรายละเอียด
มากกว่านี้ในโครงการน้ันๆ  ว่าให้ผู้ที่เข้ามาแปรญัตติหรือสมาชิกทั้ง  18  ท่าน  ดู
แล้วรู้เลยว่าคนเก่า  จะไม่ได้เสียเวลาสภา  ถ้าคนเก่าเพ่ิมให้อีก  5,000  บาท  ก็
ยังจะยกมือให้คะแนนเขาไปเลย  แต่น่ีดูไม่ออก  ดูเหมือนว่าเรามีคนเก่าแล้วมัน
พอแล้ว  และไปเพ่ิมเข้ามาอีกทําไม  น่ีคือมุมมองของผู้ที่รับคําแปรญัตติเพราะดูไม่
ออกจริงๆอ่านโครงการดูก็ได้ครับ  โครงการจ้าง  เพ่ิมเข้ามา  5  ท่าน  อันน้ีทําให้
เสียเวลาในเรื่องน้ีครับ  น่ีคือเหตุผลที่ทําให้เสียเวลาในเร่ืองน้ีครับ  น่ีคือเหตุผลหนึ่ง
ที่ผมจะไปสรุปตอนท้ายครับ  ในการแปรญัตติตอนน้ีมีอะไรยังไง  ถ้าเป็นไปได้ก็
ฝากให้ท่านประธานในคร้ังต่อๆไป  ในเรื่องง่ายๆจะจ้างพนักงานคนเก่าต้องจ้างอยู่
แล้วแต่ว่าให้มันชัดเจนนะครับในการเขียนโครงการต่อๆไป   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านอาคมมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  

ผมนายอาคม  สําราญเนตรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในข้อ 3  ค่าจ้าง
เหมาบริการเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับการจ้างเหมาพนักงานจ้าง  5  คน  ที่ต้ังไว้ 
ท่านสมาชิกขอแปรญัตติปรับลด  2  คนให้เหลือ  3  คนน้ัน  ในรายละเอียดต่างๆ
ท่านคณะกรรมการได้อธิบายชัดเจนแล้วนะครับ  ผมก็มีเรื่องที่จะสนับสนุนอีก
หลายส่วน  เพราะว่าจากการที่เห็นน้องๆพนักงานในช่วงที่มีการแปรญัตติเทศ
บัญญัติงบประมาณในปีน้ี  ซึ่งผมในฐานะเป็นกรรมการแปรญัตติน้ันก็ไปติดต่อ
ประสานงานบ่อยมากและเห็นหน้าบูดหน้าบ้ึงกันทุกคน  เพราะต้องรีบทํางานให้  
เสาร์ – อาทิตย์  ก็ต้องมาทํา  20.00 น. – 21.00 น. ก็ต้องมาทํา  โทรมาก็ยัง
บอกว่าอยู่ที่เดิมอยู่  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทํา  ปีหน่ึงมี  1  ครั้งที่ต้องทําหน้าที่
แบบนี้  ในส่วนสมัยประชุมสภาครั้งที่  1  ครั้งที่  2  ครั้งที่  3  ก็คงจะไม่มีอะไรที่



18 
 

จะต้องทํางานหนักมากกว่าน้ี  แต่ก็มีงานเข้ามาเร่ือยๆส่วนงานของสํานักปลัดซึ่งถือ
ว่าเป็นแม่บ้านของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีเอกสารรับส่ง  มีอะไร
เยอะแยะ  ผมไม่สามารถพูดได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้าง  แต่ผมว่าในส่วน
เดิมที่มีอยู่แล้ว  5  คน  ก็คงจะเหมาะสมหรือเพียงพออยู่แล้วในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล  ถ้าเราจะตัดงบประมาณลง  2  คน  ก็ไม่รู้ว่า
ใครจะเป็นผู้โชคดี  และจะต้องเปิดรับสมัครเพ่ิมอีก 2  คน  มาเพ่ิมอีกหรือไม่
อย่างไร  สําหรับผมก็เห็นด้วยให้คงร่างเดิมครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านต่อชาติครับ  เชิญครับ 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติครับ  ไม่

ทราบเช่นเดียวกันพร้อมๆ กันครับ  ทางสมาชิกมีความเห็นว่าอย่างน้ีครับว่าใน
ปีงบประมาณปี  2558  ที่ท่านบุญเส็งได้อภิปรายขอปรับลด  สมาชิกทุกคนเข้าใจ
เป็นเสียงเดียวกันว่า ในปีงบประมาณ  2558  ที่มีการสร้างโครงการสําหรับ
คณะกรรมการเราก็ไม่ทราบเหตุผลว่าในคราวนี้จะต้องมีการจ้างเพ่ิมขึ้นหรืออย่างไร  
น้องๆท่ีทํางานอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้ว  เราก็ยังเห็นว่าไม่ควรที่จะจ้างเพ่ิมเป็นการ
ประหยัดงบประมาณเห็นควรว่า  จะปรับลดเหลือ  3  คนครับ  ในคราวน้ีก็ปรากฏ
ว่า  ผมเข้าใจว่าจะมีการจ้างเพ่ิมอีก  5  คน  ครับท่านประธาน  ส่วนจะเลือกว่าให้
ใครคงจะให้ไม่ได้ครับ  เพราะไม่ทราบครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามท่ีท่านสมาชิกทั้ง  4  ท่านเสนอ  
กรุณา    ยกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  8  
เสียง  ประธานสภางดออกเสียง  1  เสียง  สรุป  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้คงไว้ตามร่างเดิม   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ  หมวดค่าใช้สอย  หน้า  
103  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ  เ พ่ือจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  ต้ังไ ว้  
100,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  50,000  บาท    คงเหลือ  50,000  
บาท   ได้อภิปรายช้ีแจงประกอบการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 
ครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ  ท่านประธานที่เคารพครับกระผมเป็นอีกคนหน่ึงที่ได้ร่วมเสนอคําแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2559  สําหรับกระผมขอใช้เวลา
อันมีค่าของสภาที่ทรงเกียรติแห่งน้ีได้อภิปรายถึงเหตุผลประกอบ  ว่าทําไมผมถึงได้
ย่ืนเสนอคําแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณของสํานักกองฝ่ายต่างๆ  ในส่วนของ
กระผมขอทําหน้าที่ในงานสํานักปลัดเทศบาลค่าใช้สอยหน้า  103  ค่าเบ้ียเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ  และอนุกรรมการ  เพ่ือจ่าย
เป็นค่ารับรองในการประชุมสภา ซึ่งต้ังไว้  100,000  บาท  กระผมขอปรับลดลง  
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50,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท เหตุผลนะครับ  ประการที่  1  ท่าน
ประธานจะเห็นว่าในปีหน่ึงๆการประชุมสภาที่ผมได้มาสัมผัสจะมีอยู่  4  ครั้ง  แต่
ละครั้งการรับรองก็จะเห็นมีกาแฟ  นํ้าเปล่า  ขนม  เห็นจนเคยชินครับ  จะมีครั้ง
สุดท้ายที่เราประชุมร่างงบประมาณก็จะเห็นมีการเลี้ยงรับรองบ้าง  ดูแล้วโต๊ะจีนที่
ผมเห็นก็ประมาณ  6 – 7  โต๊ะ  สําหรับค่าเลี้ยงรับรองที่อยู่ในการประชุมสภาใน
ครั้งน้ีผมตีให้เลยครับว่าทั้งหมดไม่เกิน  3,000  บาทครับ  ปีหน่ึง  4  ครั้งก็เป็น
เงิน  12,000  บาท  และค่าเลี้ยงรับรองที่มีการประชุมงบประมาณ  ที่มีโต๊ะจีน  
ผมประมาณราคาไว้โต๊ะละ  1,500  บาท  7  โต๊ะโดยประมาณจะประมาณ  
10,500  บาท  รวมแล้วจะประมาณ  22,500  บาท  ในลักษณะน้ีนะครับท่าน
ประธาน  ที่เหลือก็จะเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ  อนุกรรมการต่างๆก็น่าจะพอ  
แล้วทุกปีเราก็ต้ังไว้  50,000  บาท  แต่ปีน้ีเราต้ังไว้ที่  100,000  บาท  ผมก็ไม่
ทราบว่าเพ่ิมขึ้นมาเพราะอะไร  ผมจึงขอเหตุผลตรงน้ีเพ่ือประกอบการปรับลด
งบประมาณ  ในเหตุผลประการที่  1  นะครับ  เหตุผลประการที่  2 ครับ  กระผม
ขออนุญาตที่จะนําเอารายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ผ่าน
มาคือปีพ.ศ.  2558  มาเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นถึงเหตุผลในการปรับลดของผม
ได้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้นนะครับ  ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับท่านประธาน        
เทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี  2558  ผมขออนุญาตนําเรียนให้เข้าใจเพราะจะได้
เปรียบเทียบนะครับ  ต้ังไว้  304,800,685  บาท  และจะเป็นแผนงานที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน  คือแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  งานก่อสร้างซึ่งก็คืองาน
ถนนรางระบายนํ้าทั้งที่เป็นของพ่ีน้องประชาชน  ต้ังไว้  22,355,120 บาท  
ยกตัวอย่างอันแรกนะครับท่านประธาน  และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  
50,000  บาท ในปี  2558  ทีน้ีมาดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2559  ต้ังไว้  319,711,966  บาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี  2558  ประมาณ  15  
ล้านเศษ  อันน้ีท่านอาจเข้าใจตามที่ท่านผู้บริหารได้อธิบายว่าเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือน
ค่าตอบแทน  หรือค่าจ้างที่ทางรัฐบาลกลางท่านได้มีมติคณะรัฐมนตรีปรับขึ้นให้  4  
เปอร์เซ็นต์  และเป็นค่าครองชีพให้กับคณะลูกจ้างด้วย  ทําให้งบประมาณในส่วนน้ี
เพ่ิมขึ้น  แต่พ่ีน้องประชาชนเขาไม่รู้หรอกครับว่าเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุผลอะไร แต่เขารู้
ว่าเพ่ิมขึ้น  เพ่ิมขึ้นต้ัง  15  ล้านเศษ  แต่ถ้าเป็นแผนงานที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
มันกลับลดลงจากปี  2558  งบประมาณน้อยกว่าแต่ว่ามากกว่าปี  2559  
โครงสร้างพ้ืนฐาน  19,862,000 บาท  ลดลงจากปี  2558  ถึง  2,000,000  
บาท  แต่ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลกลับเพ่ิมขึ้นเป็น  100,000 
บาท  ผมถึงมองว่าเป็นการไม่ยุติธรรมกับพ่ีน้องประชาชน  แทนที่งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเพ่ิมขึ้น  งบประมาณในโครงสร้างน่าจะเพ่ิมขึ้นแต่กลับลดลง  ส่วน
ค่ารับรองในการประชุมสภากลับเพ่ิมขึ้น  ซึ่งไม่ยุติธรรมกับพ่ีน้องเลยครับ  ผมมอง
ว่าพ่ีน้องได้มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่ในสภาท่ีทรงเกียรติแห่งน้ี  ท่านประธานครับ  
การทําหน้าที่ของกระผม  ตอนแรกที่ผมอาสาเข้ามารับใช้ประชาชน  ผมเดินไปไหว้  
เดินไปขอคะแนน  เดินขึ้นไปปราศรัยบนเวทีหาเสียง  ท่านประธานครับผมรับปาก
กับพ่ีน้องว่าผมขอโอกาสมาทําหน้าที่รับใช้พ่ีน้องประชาชน  ทําหน้าที่กํากับ
ตรวจสอบ  ดูแลงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน  ผมรับปากกับพ่ี
น้องประชาชนอันเป็นที่รักของผม  ผมไม่อาจจะทรยศต่อพ่ีน้องประชาชนของผมได้
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ท่านประธานครับผมก็เช่ือว่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในที่น้ีก็คงจะไม่ทรยศต่อพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างที่ผมคิดคือผมก็ไม่คิดที่จะทรยศต่อพ่ีน้องประชาชนของผมนะครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับท่านนพดล  ประท้วงครับ   
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฤษฎา  เวียงวะลัย สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  

ประท้วงตามข้อบังคับที่  68  ผมฟังคําว่าทรยศมานาน ขอให้ท่านประธานวินิจฉัย
ครับ  เพราะตอนน้ีเราพูดถึงเร่ืองการปรับลดงบประมาณในส่วนของเทศบัญญัติที่
ท่านเป็นผู้เสนอคําแปร  ไม่เก่ียวกับการทรยศต่อประชาชนเลยครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านนพดลครับ  เชิญอภิปรายต่อครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  จริงๆ ผมก็อยู่ในประเด็นและก็ใกลจ้ะจบแล้วครับทา่นประธาน 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  อย่าพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมไม่ได้พาดพิงครับ  ในความรู้สึกของผม  ผมได้มีโอกาสได้เข้ามา

ทําหน้าที่น้ัน  ท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วการขอปรับลดงบประมาณในคร้ัง
น้ี  ผมคิดว่าในส่วนของค่ารับรองการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการ  ผมคิดว่าที่เราตั้งไว้  50,000  บาท  ไม่ค่อยเห็นมีปัญหาในแต่ละปี 
เพราะฉะน้ันกระผมจึงขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559  สํานัก
ปลัดเทศบาลหมวดค่าใช้สอย  ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือ
คณะกรรมการ  และอนุกรรมการที่ ต้ังไว้  100,000  บาท  ขอปรับลดลง  
50,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก  ผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุครับ  ก็ฟังอย่างยืดยาวมาเลยนะครับ  อยากจะช้ีแจง
ครับว่า  งบประมาณปี  2558  จํานวน  304 ล้าน  และงบประมาณปี  2559  
จํานวน  310  ล้านเศษ  เกินมา  10  ล้านเศษๆ  ที่ท่านพูดถึง  ผมอยากจะ
อธิบายอีกนิดเดียวว่า  เฉพาะค่าครองชีพที่จ่ายให้กับพนักงานช่ัวคราวที่ทาง  คสช. 
มีคําสั่งให้ปฏิบัติ  ตอนน้ีจ่ายไปเฉพาะค่าพนักงานช่ัวคราวเป็นค่าครองชีพ  
3,500,000  บาท  ยังไม่รวม  4  เปอร์เซ็นต์  ที่จ่ายให้กับพนักงานทุกคน  ซึ่ง
แน่นอนว่ารวมพนักงานทั้งหมดเกิน  10,000,000 บาทแน่นอน  ถ้าไม่มีเงิน
สะสมคนที่เป็นพนักงานช่ัวคราวของเราก็คงจะไม่ได้  สิ่งที่เกินขึ้นมาอยากให้ทราบ
ว่าน่ันเป็นเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทนของใหม่  ส่วนการที่จะต้ังงบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เป็นงบก้าวหน้าให้กับทางพ่ีน้องประชาชน  ผมก็หยิบมาจากแผนชุมชนที่
สามารถทําได้ไม่เกินขีดความสามารถของเรา  และอยู่ในระหว่างปีก็ไม่ได้ย่ิงหย่อน
ครับ  22 ล้าน  กับ  19  ล้าน  ก็นิดเดียว  เผอิญว่าเรามีการต้ังสมทบเก่ียวกับ
เรื่องการอุดหนุนบ่อกําจัดขยะไปประมาณ  2 – 3  ล้าน  เลยเป็นส่วนหน่ึงที่ไป
ทางน้ัน  ต้ังเอาไว้ที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพ่ีน้องประชาชนถูกติดต้ังเอาไว้อยู่
ในหมวดวัสดุสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาด้วยความเร่งด่วน  และเป็นจุดเล็กๆ 
น้อยๆ  ซึ่งพ่ีน้องประชาชนขอมาจุดละ  30,000  บาท  จุดละ  40,000 บาท  
จุดละ  50,000  บาท  ผมเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขได้  ก็เลยบอก
เอาไปใส่เป็นเงินค่าวัสดุและเอาลงไปแก้ไขให้ไม่ต้องเอามาบรรจุ  อาจทําให้ท่าน
เห็นว่าจํานวนเงินน้อย  ความจริงไม่ได้น้อย  เน้ืองานก็ยังเหมือนเดิมครับ  ส่วนการ
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ที่มาต้ังงบประมาณเก่ียวกับเรื่องค่ารับรอง  ต้องเรียนครับว่าต้ังมา  50,000  บาท
จะบริหารกันใน  50,000  บาท  โดยเฉพาะท่านหัวหน้าสํานักปลัด  ต้องเรียน
ครับเพราะท่านเห็นว่าค่านํ้ามันลดลง  ก็มาต้ังลดลงเอง  ไม่ได้ต้ังเกินเหมือนกับทุก
ปี  ถ้าจะอ้างว่าปีที่แล้วเราต้ัง  10,000,000  บาท  ปีน้ีก็ขอต้ัง  10,000,000  
บาท  เหมือนปีที่ผ่านมา  ก็จะอ้างได้ครับ  เพราะจากการท่ีเบิกจ่ายจริงๆ  ตกที่
ประมาณ  8  ล้านเศษๆ  เลยต้ังเผื่อไว้เป็นเลขกลมๆเป็น  9,000,000  บาท  
น่ันก็คือ  แนวทางการทํางานของท่านหัวหน้าสํานักปลัด  น่ีก็เช่นกันครับ  ท่านต้ัง
ไว้ในปี  2558  จํานวน  50,000  บาท  เป็นค่าเลี้ยงรับรอง  ไม่ใช่เลี้ยงรับรอง
เฉพาะการประชุมสภาที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเมื่อสักครู่น้ี  ยังมีคณะกรรมการอ่ืนๆ  
อนุกรรมการอ่ืนๆ  ที่กฎหมายให้ต้ังนะครับเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  ยกตัวอย่างเช่น  การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เรามีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ
สนับสนุนจัดทําพัฒนาแผนเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งมีการประชุมแน่นอนทุกครั้ง  ปีหน่ึงประชุมหลายครั้ง  
โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมินผลแผน  และประชุมแต่ละคร้ังไม่มีงบรับรอง    
ไม่มีเบ้ียประชุมให้กับท่านคณะกรรมการเหล่าน้ี  ดังน้ันเราก็เลยมีนํ้าใจว่า  แค่พา
ท่านไปรับรองคือพาไปทานอาหารกลางวันแค่น้ันเองครับ  และยังมีคณะกรรมการ
ทางสํานักการคลังเก่ียวกับเรื่อง  คณะกรรมการประเมินราคากลางประเมินรายได้  
ในสํานักการคลังก็ไม่มีเบ้ียประชุม  ไม่มีค่ารับรอง  ก็ต้องมาอาศัยงบรับรองจากทาง
สํานักปลัดที่เขาต้ังขึ้นมาแล้วเหตุผลที่เขาตั้ง  100,000  บาท  เพราะว่าเมื่อปี  
2558  ต้ังเอาไว้  50,000 บาท  แล้วไม่พอ  ต้องไปหาโอนอย่างอ่ืนมา  
เพ่ือที่จะให้พอ  ตอนน้ียังไม่สิ้นปี  เงิน  50,000  บาท  ที่ต้ังเอาไว้มันหมดแล้ว  
เพราะฉะนั้นเมื่อต้ัง  50,000  บาท  มันไม่พอที่จะใช้จ่ายทั้งปีเน่ืองจากมีการ
รับรองคณะกรรมการเหล่าน้ี  จริงๆแล้วทางหัวหน้าสํานักปลัดเขาก็ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดอย่างที่ท่านเห็นว่าเวลาประชุมเราก็ทานกันธรรมดาไม่ได้ทานแบบราชา  
ไม่ได้ทําอย่างฟุ่มเฟือยตามความจําเป็นเท่าที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับ  ยังไง
เหตุผลอะไรที่ท่านได้ต้ังจาก  50,000  บาท  เป็น  100,000  บาท  อันน้ีก็ขอ
อนุญาตให้ท่านประธานสภาให้ทางหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหัวหน้าพงษ์ธร  โพธิแท่นครับ  เชิญครับ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติที่เคารพทุกท่าน  สํานักปลัดขอเรียนอย่างน้ีครับว่าสํานักปลัดเทศบาลเป็น
หน่วยงานกลางที่ต้ังค่าเลี้ยงรับรองเพ่ือรับรองการประชุมต่างๆ อยู่ในแผนงานการ
บริหารงานทั่วไป  รายจ่ายเพ่ือรับรองพิธีการครับ  ซึ่งในปีงบประมาณ  2558  ที่
ใช้จ่ายอยู่ตอนน้ีต้ังไว้  50,000  บาท  ผมได้โอนเข้ามาเพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมน้ันเพ่ิมเข้ามาเกือบประมาณ  100,000  บาทครับในปีน้ี  ท่านจะเห็นว่า
การประชุมสภาครั้งที่  1,2,3  ก็ธรรมดา  ครั้งที่  4  ก็มีการเลี้ยงรับรอง  เลี้ยง
อาหาร  เลี้ยงข้าว  และก็เชิญประชาชนเข้ามารับฟังเราก็ต้องจ่ายอาหารให้กับ
ประชาชนด้วย  ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  



22 
 

การฝากเงินของ  อปท.  พ.ศ.  2547  ข้อ  4  และข้อ  67  กําหนดหลักเกณฑ์
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้ังงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรองครับ  
ซึ่งการเลี้ยงรับรองน้ันก็ไม่ใช่เฉพาะการประชุมสภานะครับ  เป็นการเลี้ยงรับรอง
ของคณะอนุกรรมการ  กรรมการต่างๆ ตามกฎหมายแต่งต้ังขึ้น  หรือการประชุม
ระหว่าง  อปท.  ด้วยกันหรือ  อปท.  กับรัฐวิสาหกิจ  กับหน่วยงานราชการ  กับ
เอกชนครับ  ซึ่งปีหน่ึงๆ จะมีการประชุมอยู่ตลอดและงบประมาณนั้นจะใช้อยู่แห่ง
เดียวคือสํานักปลัด  ทุกสํานักกองจะมาเบิกที่น่ี  ขอเรียนช้ีแจงแค่น้ีครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติเชิญครับ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่าน  ผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การ
แปรญัตติค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา ต้ังไว้  100,000  บาท  
ที่มีท่านสมาชิกขอแปรญัตติตัดลง  50,000  บาท  กระผมได้พิจารณาดูคือทุกคร้ัง
ก็ต้ังไว้  50,000  บาท  เราก็อยู่กันได้  ปีน้ีต้ังมา  100,000  บาท  ตามที่ฟัง
ทางผู้บริหารและทางหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจงว่ามีคณะกรรมการอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย  
มีอนุกรรมการอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย  มีการประชุมแผนพัฒนาการติดตามประเมินผล  มี
หลายคณะ  แต่ได้พิจารณาดูแล้วว่าตามที่ท่านผู้บริหารนําเรียนว่าอยากมีการ
ประชุมกรรมการแผน  และต้องพาท่านออกไปรับประทานอาหารเลยอยากถามกับ
สํานักปลัดว่า  คณะกรรมการอ่ืนๆที่ท่านอ้างนาม  และอนุกรรมการอ่ืนๆน้ันท่าน
รับประทานอาหารกันยังไง  เพ่ือที่ผมจะได้นํามาเปรียบเทียบกับสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติแห่งน้ีในการรับประทานอาหารในแต่ละคร้ัง  สมนํ้าสมเน้ือกันไหม  สมาชิก
สภาแห่งน้ีเคยได้พักเที่ยงแล้วออกไปรับประทานอาหารข้างนอกหรือไม่  ปัญหาตรง
น้ีสรุปแล้วเราก็กาแฟถ้วย  นํ้าขวด  เงินตัวน้ีต้ังไว้รับรองอนุกรรมการและ
อนุกรรมการอื่น  แผนพัฒนาต่างๆ ก็แยกเลยดีไหมครับจะได้น้อยลง  งบค่าเลี้ยง
รับรองการประชุมสภาท้องถิ่นต้ังไว้  15,000  บาท  พอไหมแค่กาแฟถ้วย  นํ้า
ขวด และก็ไปต้ังอีกว่าค่าเลี้ยงรับรองอนุกรรมการอะไรก็ว่าไปต้ังไว้  300,000  
บาท  ไปทานริมปาว  ตาลฟ้า  ผมพูดในฐานะว่าผมเป็นสมาชิกสภา  ไม่ได้ห่วงว่า
พาเขาออกไปรับประทานอาหาร  ไม่ได้หวงเม็ดเงินตรงน้ัน  แต่ถามว่าความเป็นอยู่
ของเงินที่อนุมัติ  การอยู่การกิน  การรับรอง  รับรองยังไงก็อยากฝากให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาครับผมไม่อยากตัดครับเพราะเป็นเงินของเราเงินสภา  แต่เมื่อใน
สภาไม่ได้รับการดูแล  แต่ยังมาเพ่ิมงบประมาณที่ฟังเหตุผลแล้วคือไปเพ่ิมให้เลี้ยง
รับรองคนอ่ืนคณะอ่ืน  น้อยใจครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ครับมีคณะกรรมการท่านอ่ืนไหมครับ  เชิญท่านอาคมครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในข้อที่  4  หมวดค่าใช้สอยหน้า  103  ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ  และอนุกรรมการ  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภา  ต้ังไว้  100,000  บาท  ขอปรับลด  50,000  บาท  คงเหลือ  
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50,000  บาท  อย่างที่ได้ฟังจากคณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้
อภิปรายความเห็น  เหตุผลในการขอปรับลดในตัวของโครงการน้ัน  ผมจึงอยากนํา
เรียนว่าบางส่วนก็พอมีเน้ือหาเป็นความจริงอยู่บ้าง  หรืออยู่มาก  แต่ผมอยากนํา
เรียนประเด็นที่ว่า  ในรอบหลายปีที่ผ่านมาถึงเหตุผลของผมก่อนครับว่า  ทําไมถึง
อยากคงไว้ซึ่งร่างเดิม  ในรอบปีที่ผ่านมาต้ังแต่ปี  2554  ผมไม่รู้ว่าตัวเลขผิดหรือ
เปล่าครับ  หมวดค่าใช้สอย  ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นปี  2557 เราใช้
ในตารางหน้า  31  ในตัวร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  เราใช้ไป  4,000  บาท  
ผมไม่ทราบว่าตัวเลขผิดหรือยังไงครับ  ในปี  2555  เราใช้ไป  26,450  บาท  ปี  
2556  เราใช้ไป  53,300  บาท  ปี  2557  เราใช้ไป  63,000  บาท  ปี  
2558  เราต้ังงบไว้  50,000  บาท  จากท่ีท่านผอ.สํานักได้นําเรียนช้ีแจงถึง
เหตุผลว่าทําไมถึงต้ังไว้  100,000  บาท  เพราะท่านได้บอกว่าโอนงบประมาณ
รายจ่ายจากตัวอ่ืนมาเพ่ิมเติมเป็น  1  แสนกว่าบาท  ดังน้ันผมก็มีเหตุผลเพียงพอ
สําหรับตัวผมในฐานะกรรมการแปรญัตติเห็นควรที่จะคงไว้ซึ่งร่างเดิม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสวครับ 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับ  เช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่าน

กรรมการแปรญัตติพูดเมื่อสักครู่ว่า  ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการต้ังไว้  30,000  
บาท  มีการต้ังไว้  50,000  บาท  ใช้จริง  60,000  บาท  ในครั้งน้ีปี  2559  
ต้ังไว้ที่  100,000  บาท  ซึ่งเป็นยอดที่สูงผมก็เข้าใจทางผู้ที่เสนอแปรญัตติ  ท่าน
ก็อยากให้เทศบาลได้ประหยัดงบประมาณ  ก็คงอยากให้ท่านสมาชิกได้นําเรียนที่ได้
ปรึกษาและพิจารณาว่าเห็นควรที่  50,000 บาท  หรือ  100,000  บาท  ครับ
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปราย  ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ 
ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  9  ท่าน)  9  เสียง สรุป    
ค่ารับรองการประชุมคงไว้ตามร่างเดิม  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ  งานบริหารงานทั่วไป  
กองวิชาการและแผนงาน  หน้า  110  หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  จํานวน  2  คนๆละ  10,000  บาท  เป็น
เงิน  240,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  1  คนๆละ  10,000  บาท  เป็น
จํานวนเงิน  120,000  บาท  คงเหลือ  120,000  บาท  ได้อภิปรายช้ีแจง
ประกอบคําแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ        
ผมบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระการ
แปรญัตติข้อ  5 เรื่อง  หมวดงานบริหารงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน  หน้า  
110  ข้อ  5  ว่าด้วยหมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายได้มาซึ่งค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ้าง
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เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์จํานวน  2  คน  คนละ  10,000  บาท  จํานวน  240,000  
บาท  ขอปรับลด  1  คน  คนละ  10,000  บาท  จํานวน  120,000  บาท  
คงเหลือ  120,000  บาท  เช่นเดียวกันที่ขอแปรญัตติมาครับก็เห็นว่าปี  2558  
ไม่ได้กําหนดการจ้างเหมาตัวน้ีไว้  เช่นเดิมกับสํานักปลัด แม้เขียนว่าเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์   
ตัวน้ี  2  คน  เราจึงมาดูว่าปี  2558  เราไมได้ต้ังไว้แล้วปี  2559  ทําไมต้ังไว้  2  
คน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  ควรจะเป็น  1  คนก็ได้ครับไม่
จําเป็นต้องเป็น  2  คน  จึงขอปรับลดลง  คณะกรรมการที่เสนอคําแปรญัตติกับ
ผมก็เลยต้ังข้อสังเกตและก็ได้ขอแปรญัตติให้เหลือ  1  คนเพียงพอแล้ว เป็นเหตุให้
เราได้นําข้อเสนอตัวน้ีเข้ามาแปรญัตติในการปรับลด ปรับเพ่ิมไม่ได้มีแต่ปรับลดครับ  
เลยต้องใช้ตัวน้ีตัดให้ถูกต้อง  จึงได้เสนอญัตติน้ีขึ้นมา ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  สําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราวหรือพนักงานจ้างทั่วไป  เป็นงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ออกไปทํา
ข่าวและสัมภาษณ์ ทุกคนที่ทําข่าวกันอยู่จะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายวิทยุท้องถิ่นกระจายเสียงไปยังพิธีกรนะครับ  และจะเป็นช่างถ่ายวีดีโอมา และ
เอามาตัดต่อให้กระชับขึ้น  และเอาไปเผยแพร่เป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนเก่า
นะครับเพียงแต่ว่าต้องดึงออกมาเป็นโครงการจ้างเหมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  ซึ่งผมฟังดูท่านสมาชิกก็ไม่อยากจะตัด  แต่ก็ไม่เข้าใจนะครับทีหลังก็กําชับ
ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาอธิบายให้ชัดเจนขึ้น  จริงๆแล้วก็คนเดิมครับผม ขอบพระคุณ
ครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติมีผู้ใดอภิปรายไหมครับ   เชิญท่าน    
กมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ  กระผมกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  รายจ่าย
ได้ซึ่งมาค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์อันน้ีก็น่าจะเป็นคนเก่าอีกเช่นเดิมครับท่านประธาน  ก็จะไป
ซ้ํากับสํานักปลัดทําให้สมาชิกที่แปรญัตติสับสนครับถ้าเป็นคนเก่า  ผมอดสงสัย
ไม่ได้ว่าหรือจะจ้างใหม่  ถ้าจ้างใหม่ก็น่าจะได้ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เขา
ลงในเทศบัญญัติแล้วว่าเป็นการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการ  ถ้าจ้าง
เก่า  พนักงานจ้างในกองฝ่ายน้ีมีอยู่แค่  2  คน  แล้วคนอ่ืนๆหละ  หรือเป็นการ
จ้างใหม่กันแน่  สํานักปลัดก็เช่นกันครับ  5  คน  ที่ท่านบอกว่าเป็นการจ้างคนเก่า
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าหรือไม่  หรือจัดจ้างเพ่ิม  ถ้าคนเก่าก็น่าจะมากกว่า  5  
พนักงานปีต่อปีในสํานักทําให้ผมมีความคิดว่า  ค่าใช้สอยในการจ้างพนักงานเพ่ิม
ของกองวิชาการและแผนงานทั้งกองวิชาการและแผนงานมีพนักงานจ้างอยู่แค่  2 
คน  ก็เลยจ้างคนเก่าต่อ  ข้อคิดตรงน้ีผมพ่ึงมาคิดได้ว่าสํานักปลัดก็เหมือนกันมี
มากกว่า  5  แต่เจาะจงว่าคนเก่าน่ันแหละ  หรือจะไม่จ้างต่อ  จ้างต่อครับเพ่ิม
เงินเดือนให้ด้วย  แต่ทีน้ีพอมาต้ังข้อสังเกตว่ากองวิชาการพนักงานจ้างมีแค่  2  คน  
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จ้างคนเก่าอีกก็เลยฝากท่านประธานพิจารณาดูว่า  ถามผู้บริหารอีกทีว่าท่านได้จ้าง
คนใหม่หรือคนเก่า  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอาคม  สําราญเนตรครับ  เชิญครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในข้อที่  5  ในหมวดค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  2  คน ขอปรับลด  1  คน  คงเหลือ  1  
คน  จากการที่ผมถามไปยังกองวิชาการ  ผมอยากนําเรียนต่อท่านประธานว่าใน
ปัจจุบันเดิมก็คือคนงานเดิมที่มีอยู่  ถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับ  คนหน่ึงก็คือคุณ
ประภาวรินทร์   ถิต ย์หนองแวงที่ ทํ าหน้าที่ ประชาสัม พัน ธ์ เวลาประชุม
คณะกรรมการชุมชนมาช่วยคุณธิดารัตน์  กันทรมงคล   ถ้าถามว่ามีความจําเป็น
ไหม  ผมว่ามีความจําเป็นมากเพราะว่าในปัจจุบันผู้ที่ได้เกษียณ  หรือลาออกไปนั้น  
หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ  ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่คุณธิดารัตน์  กันทรมงคลคนเดียวที่
ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  ถามว่ามีความจําเป็นไหม  ผม
เห็นด้วยครับที่จะจ้างบุคคลเดิม  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว  ในส่วน
คนที่  2  อีกคนหน่ึงที่ทําหน้าที่ในการเดินสาย  wifi  ในเทศบาล  มาช่วยคนเดิมที่
มีอยู่แล้วพอท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  ในฐานะกรรมการ
แปรญัตติ  เห็นว่าท่านถามว่าลูกจ้างผม  ในตัวงบประมาณรายจ่ายจะมีค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวของเทศบาลอยู่จํานวน  1,296,000  บาท  ซึ่งเข้าใจว่าจะจ้างอยู่
ในหมวดน้ันใน  40  เปอร์เซ็นต์  ที่สามารถจ้างได้พนักงานจ้างของเทศบาลแต่    
2  คนที่ออกมาต้ังใหม่ก็เพราะว่าต้ังเผื่อไว้  เพราะจะไปเกิน  40  เปอร์เซ็นต์  
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล อยากให้ท่านนายกอภิปรายเพ่ิมครับว่า  พนักงานจ้างเราจ้าง
ยังไงถึงจ้างเป็นพนักงานจ้างเดิมกับพนักงานจ้างเหมาบริการแบ่งยังไงครับ  เพ่ือ
สมาชิกจะได้พิจารณาครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกอย่างน้ีนะครับว่าใน
การที่จะวางแผนหรือดําเนินการต่างๆทั้งหมดในแต่ละปีๆ  เราต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าจะเป็นแผนงานบุคคลในปี  2559 เราก็มาคุยว่าเราจะทําอย่างไรเพ่ือ
ไม่ให้เกิน  40  เปอร์เซ็นต์  แต่ละกองฝ่ายไหนพอที่จะตัดเอาพนักงานจ้างออก
มาแล้วมาเป็นงานจ้างเหมา  ในส่วนที่จะเกินก็มาคุยกันหารือกัน และสรุปว่า
สําหรับลูกจ้างช่ัวคราวของกองวิชาการที่อยู่ในงานบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปก็
ยังคงอยู่  แต่ในส่วนงานท่ีดึงออกมาก็เห็นว่าจะเกินอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ท่านอาคม  ขออนุญาตเอ่ยนาม  อย่างที่ท่านเข้าใจถูกแล้วครับเกินขึ้นมา  ถ้าหาก
ว่าไม่ตัด  2  คนน้ีออกมาเป็นจ้างเหมา  40  เปอร์เซ็นต์เกินแน่  ก็เลยเอา
เฉพาะงานประชาสัมพันธ์ออกมาว่า  ให้เป็นงานจ้างเหมาแล้วก็จ้างเงินเดือน  
10,000  บาท  ท่านเข้าใจถูกแล้ว  ขอเรียนว่าคนเดิมครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ  กรุณายกมือ  
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(สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตาม
ร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  8  เสียง  ประธานสภา
งดออกเสียง  1  เสียง  สรุป  โครงการจ้างเหมากองวิชาการให้คงไว้ตามร่างเดิม  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเรียนเชิญผู้เสนอแปรญัตติ  รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการประชุมประจําเดือนกรรมการ
หอกระจายข่าว  ต้ังไว้  120,000  บาท  ขอปรับลดลง  60,000  บาท  
คงเหลือ  60,000  บาท  - โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
หอกระจายข่าว  ต้ังไว้  50,000  บาท  ขอปรับลดลง  10,000  บาท  คงเหลือ  
40,000 บาท  ได้อภิปรายช้ีแจงประกอบการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านนพดล  
แก้วพูลครับ   

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สําหรับในข้อที่  6  
รายการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ของกอง
วิชาการ  โครงการประชุมประจําเดือนกรรมการหอกระจายข่าวซึ่ ง ต้ังไว้  
120,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  60,000  บาท  คงเหลือ 60,000  บาท  
และโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าวต้ังไว้  
50,000  บาท  ขอปรับลดลง  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท  ท่าน
ประธานครับเหตุผลที่ขอตัดรายการน้ีผมนําเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการหอ
กระจายข่าว  ผมไม่ได้ทราบจํานวนว่าคณะกรรมการหอกระจายข่าวมีก่ีท่าน  และ
ประชุม  1  ครั้ง  เดือนละ  1  ครั้ง  1  ปีก็ตกอยู่ประมารณ  12  ครั้ง  ครั้งหน่ึง
ก็ตกอยู่ประมาณ  10,000  บาท  ผมไม่ทราบว่าจํานวนหอกระจายข่าวมีเท่าไหร่  
ถ้าเราตัดลดลง  60,000  บาท  ประชุมเดือนหน่ึง  5,000  บาท  ถ้าคนไม่มากก็
น่าจะพอ  แต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่ามีมากมีน้อยขนาดไหน  เหตุผลก็เลยขอตัดลง
ครึ่งหน่ึง  ส่วนโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าวต้ัง
ไว้  50,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  ขอนําเรียนว่าเวลาเราประชุม
ประจําเดือนเราไม่เพ่ิมโครงการน้ีเข้าไปอยู่ด้วยกันเลย  ประชุมไปด้วยมีอะไรก็
อบรมกันไปด้วย  ให้ความรู้กันไปด้วย  เอาไปรวมกันก็น่าจะได้  ถ้าเป็นอย่างน้ี
โครงการประชุมประจําเดือนหอกระจายข่าวต้ังไว้  100,000  บาทเลยไม่ว่าครับ 
คล้ายกับว่าเน้ือหางานจะซ้ํากันหรือเปล่า  ผมก็เลยต้องขอลดลง  10,000  บาท  
เพ่ือให้เหลือ  40,000  บาท  ในรายการน้ีโครงการที่  1  ประชุมประจําเดือน
คณะหอกระจายข่าวขอปรับลดลง  60,000  บาท  คงเหลือ  60,000  บาท  
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าว  50,000  บาท  
ขอปรับลดลง  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท  ขอกราบขอบพระคุณ
ครับท่านประธาน 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ครับ  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภา   และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ฟังท่านสมาชิก
อภิปรายเมื่อสักครู่  ไม่ทราบว่าท่านจะเข้าใจว่าการประชุมประจําเดือนกับโครงการ
ฝึกอบรมมันคนละโครงการ  ขอให้แยกนะครับว่าข้อเบ้ืองต้นโครงการประชุม
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ประจําเดือน  อันน้ีการประชุมประจําเดือนก็คือทุกเดือนครับ  โครงการฝึกอบรมก็
คือการอบรมครับไม่ใช่ว่าเอามารวมกันและประชุมด้วยกันได้ครับ  อยากจะเรียนว่า
คณะกรรมการหอกระจายข่าวและช่ือเต็มๆ  คณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว
และผู้ประกาศข่าวชุมชน  จัดต้ังขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดําเนินการหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชน  พ.ศ.  2547  ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุของเรามีคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนรวม
จํานวนทั้งสิ้น  109  คน  ก็คือในชุมชนที่มีหอกระจายข่าวที่ต้ังอยู่มีที่ปรึกษา  2  
คนคือ  ท่านปลัดเทศบาลและผู้อํานวยการสํานักการช่าง  แบ่งเป็นคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวจํานวน  41  คน  ผู้ประกาศข่าวชุมชน  68  คน  มีท่าน    
ประเสริฐสิทธ์ิ  เป็นประธานกรรมการ  มีท่านจําลอง  เป็นรองประธานกรรมการ  
ออกโดยคําสั่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุโดยมีระเบียบว่าด้วยการดําเนินการหอ
กระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.  2548  เป็นระเบียบแม่ครับ  และ
ระเบียบแม่ตามระเบียบข้อที่  10  คําสั่งออกเมื่อวันที่  26  กันยายน  2556  ปี
น้ี  2558  ปีหน้า  2559  คณะกรรมการหอกระจายข่าวมีมาแล้ว  2  ปี  ตาม
ระเบียบข้อที่  10 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารดําเนินงานหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านและชุมชนอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  ในปี  2557  และปี  
2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุก็ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวอย่างน้ีเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการมาสอบถามและหอ
กระจายข่าวไหนมีปัญหาตรงไหน  สถานที่ไหน  ก็มาแจ้งในที่ประชุม  และจะมีการ
ไปแก้ไขหอกระจายข่าวที่ชํารุดเสียหาย  มีการประชุมศึกษาการจัดทําผังรายการ  
การผลิตข่าว  การคัดเลือกข่าวสารที่เผยแพร่  มีการควบคุมการเผยแพร่ข่าวสาร
การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวชุมชน  สําหรับผู้ประกาศข่าวชุมชนก็มีหน้าที่เป็น
ตัวแทนของชุมชนและราชการในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
พิจารณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  พิจารณาคัดเลือกข่าว  ผลิตข่าว  การจัดรูปแบบ
ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร  การดําเนินงานหอกระจายข่าวชุมชน  อํานวย
ความสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประสานขอความร่วมมือในการประกาศข่าว  
ซึ่งทางส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ทางท่านนายอําเภอ  ทางท่านปลัดจังหวัด  และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะไรเหล่าน้ีได้ใช้บริการ
คณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวอยู่เป็นประจํา  ในปีงบประมาณ  
2559  กรรมการหอกระจายข่าวได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่าในการประชุมซึ่ง
เดิมประชุมเฉพาะคณะกรรมการหอกระจายข่าว  อยากจะขอเพ่ิมให้ผู้ประกาศข่าว
เข้ามาประชุมประจําเดือนช่วยได้ไหม  ถ้าหากว่ามาก็จะมีจํานวนผู้ที่เข้าประชุม
จํานวนมากขึ้น  เป็นการประชุมประจําเดือนเพ่ือที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ศึกษาปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่าคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
ได้มาประชุมกันทุกเดือนมีการบันทึกส่งรายงานการประชุม  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  มีการพูดคุยเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆของหอกระจายข่าวแต่ละชุมชน  
ในคณะกรรมการหอกระจายข่าวได้มีแนวทางในการช่วยเหลือหอกระจายข่าวต่างๆ  
และเทศบาลเรายังได้ไปสร้างภาคีเครือข่ายกับคณะกรรมการหอกระจายข่าวโดย
เชิญวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ  ทางวิทยาลัยสารพัดช่างก็ส่งอาจารย์มาประชุม
ร่วมทุกครั้ง  ถ้าหากว่ามีปัญหาเก่ียวกับเรื่องการกระจายเสียงไมโครโฟน  ลําโพง  
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สายต่างๆ  ถ้ามีปัญหาอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างเข้ามาช่วย
แก้ไขให้กับคณะกรรมการ  ตลอด  2  ปีที่ผ่านมาเก่ียวกับเรื่องหอกระจายข่าวของ
เราไม่มีปัญหาในการการทํางาน  การประกาศข่าวก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม
วันเวลาที่กําหนด  มีการกําหนดข่าว  มีการดําเนินงานได้อย่างดีเย่ียม  ดังน้ันทาง
คณะผู้บริหารเห็นว่าเมื่อมีผลงานดี การเพ่ิมผู้ประกาศข่าวเข้ามาประชุมด้วยก็เลย
ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายขึ้นมาก็เลยได้บรรจุเพ่ิมขึ้นมาในร่างเทศบัญญัติเพ่ิมเติมจากที่เคย
ต้ังเอาไว้  60,000  บาท  เพ่ิมอีก  60,000  บาท  เป็น  120,000 บาท  ส่วน
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเป็นคนละส่วนกับการประชุมประจําเดือนครับ  
การฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวต้ังไว้  50,000  
บาท  แบ่งการอบรมออกเป็น  2  ครั้ง  ครั้งละ  25,000  บาท  ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมซ่อมและดูแลรักษาหอกระจายข่าวชุมชนเพ่ือให้ผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวได้
มีความรู้ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพในการดูแลและซ่อมบํารุงหอกระจายข่าวได้ใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  งบประมาณต้ังไว้  
25,000  บาท  เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  2  โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน  เพ่ือให้ผู้
ประกาศข่าวชุมชนได้มีทักษะในการประกาศข่าว  การพิจารณาคัดเลือกข่าว  การ
จัดรายการ  การอ่านข่าว  รูปแบบรายการ  เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  งบประมาณ  25,000  บาท  มีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมคือ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง  และค่าวัสดุอุปกรณ์  
ในการอบรมจะมีการกําหนดวันและเวลาในการฝึกอบรมแต่ละคร้ังเงินก็มีไม่มากแต่
ก็สร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกาศข่าว  ให้กับผู้ที่เป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าว  ผู้
ที่ดูแลหอกระจายข่าวจะได้มีความรู้ในการซ่อมแซมหอกระจายข่าว  ซึ่งก่อนหน้าที่
มีการต้ังคณะกรรมการหอกระจายข่าวก็มีผลครับว่าทางผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ของ
กองวิชาการออกไปสํารวจหอกระจายข่าวที่มีว่าเป็นอย่างไร  ปรากฏว่าบางชุมชน
ดอกลําโพงก็หายครับ  เครื่องเสียง  เครื่องอะไรต่างๆก็หายหมดครับ  แต่พอมี
คณะกรรมการชุดน้ีขึ้นมาก็สามารถดําเนินการได้ดี  จึงคิดว่าน่าจะให้การสนับสนุน
และให้ความรู้เขา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรจะอภิปรายเสนอแนะเพ่ิมเติม  
เชิญครับ  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุขอแปรญัตติข้อ  6  
รายการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้ากับโครงการประชุมประจําเดือนกรรมการ
หอกระจายข่าว  ต้ังไว้  120,000  บาท  ขอปรับลดลง  60,000  บาท คือผม
ต้ังข้อสังเกตว่าเวลาที่สมาชิกจะแปรงบประมาณตัดลดลงมา  รายละเอียดของ
โครงการนั้นๆ ไม่ได้ละเอียดเหมือนกับมานั่งฟังท่านประธานต้องดูตรงนี้ด้วยครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นการเสนอต้ังแง่  และมีผลที่จะสรุปให้สภาทราบว่าการแปรญัตติน้ีมัน
สับสนวุ่นวาย  ตอนท้ายนะครับ  สมาชิกก็ดูโครงการแค่  2 หรือ 3 บรรทัด  และ
มองไม่ออกนึกภาพไม่ออก  เงินต้ัง  120,000  บาท  แล้วคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวยังไง  แบบไหน  ถ้าผมจะถามตอนน้ีผมก็น่าจะถามได้ว่าสรุปแล้ว
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ตอนน้ีมีก่ีคนกันแน่คณะกรรมการ  และหอกระจายข่าวใช้ได้ทั้ง  36  ชุมชนหรือไม่  
และจะถามต่อว่าเวลาประชุมกรรมการหอกระจายข่าวกรรมการทั้ง  36  ชุมชน
เข้ามาพบหรือไม่และการอบรม  36  ชุมชนส่งเข้ามาครบหรือไม่  งบประมาณต้ัง
ไว้ครอบคลุม  ผมมั่นใจว่าต้ังครอบคลุมทักษะทั้ง  36  ชุมชน  และเป็นแบบน้ีมาก่ี
ปีแล้ว  อยากให้ทางผู้รับผิดชอบตอบด้วยว่า  การประชุมแต่ละคร้ังกรรมการหอ
กระจายข่าวมาครบกันทั้งหมดหรือไม่  อยากทราบว่าขณะน้ีหอกระจายข่าวทั้ง  
36  ชุมชนใช้ได้ก่ีชุมชน  มีชุมชนใดบ้าง  ท่านถึงจะมาต้ังงบประมาณตอนนี้ท่าน
คิดว่าใช้ได้อยู่  36  ชุมชน  ใช้ได้  10  ชุมชน  ปัญหาจะเกิดขึ้น 10  ชุมชนต้ังไว้  
120,000 บาท  หรือเวลาประชุมมาครบ  ก็เป็นแบบนี้มา  5  ปีแล้ว  น่ีคือ
รายละเอียดย่อยๆ ที่ทางกรรมการแปรญัตติยังไม่เข้าใจ ซึ่งผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ครบ  
และการต้ังงบต้ังลักษณะไหน  คือเอาสาธารณสุขชุมชนเป็นตัวต้ัง  หรือเอาชุมชนที่
มีหอกระจายข่าวเป็นตัวต้ัง  ตัวเลขที่ท่านบอกว่ามีอยู่  109  คน  มันก่ีชุมชน     
มีชุมชนใดบ้าง  ชุมชนละก่ีคน  น่ีคือสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่  กระผมต้องการทราบ
และอยากให้เรียนท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาไปด้วย  ก็ทราบครับว่าผลการยกมือ
เป็นยังไง  แต่ความจริงก็คือความจริง  บางสิ่งบางอย่างท่านไม่เข้าใจเหมือนกับที่
ผมไม่เข้าใจตอนน้ี  หรือถ้าท่านสมาชิกท่านใดเข้าใจก็กรุณาตอบด้วยครับว่ามีก่ี
ชุมชนที่ทําได้ตอนน้ี  ก่อนที่ท่านจะยกมือ  มีกรรมการก่ีชุมชน   มาประชุมครบ
ไหม  และเงิน  120,000  บาท  มีเบ้ียเลี้ยงรวมอยู่หรือไม่  ก่ีครั้ง  ครั้งละก่ีคน   
น่ีคือรายละเอียดย่อยๆท่ีเราไม่ทราบครับท่านประธาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญคณะกรรมการท่านอ่ืนครับ  ท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติม    
เชิญครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ  ได้อธิบายไปแล้วนะ
ครับว่าเป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าว  น่ันก็คือเป็นเฉพาะชุมชนที่มีหอกระจาย
ข่าว  และมีการคัดเลือกคณะกรรมการหอกระจายข่าว  ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ 
การต้ังก็ต้ังตามกฎหมาย  ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ต้ังแต่ต้ังมาหอ
กระจายข่าวได้ดําเนินการด้วยดีทุกชุมชนครับ  ชุมชนไหนที่ไม่ดีก็แก้ไขในระหว่างที่
มีคณะกรรมการครับ  เพราะถ้าหากไม่มีการประชุมเราก็ไม่ทราบว่าหอกระจายข่าว  
น้ันเป็นยังไง  หอกระจายข่าวน้ันไปต้ังอยู่ในบ้านใครได้ความร่วมมือจากสํานักการ
ช่างมาขอให้ย้ายจากหอกระจายข่าวน้ีไปต้ังหอกระจายข่าวน้ัน  และการที่กําหนด
เสียง  เสียงจากหอนี้ถึงไหน เราขอเพ่ิมอีกก่ีหอ  ดําเนินการมามีการประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน  ผมยังช่ืนชมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุดน้ีว่ามาประชุมกัน
ครบเป็นประจําทุกเดือน  แล้วส่วนใหญ่คณะกรรมการหอกระจายข่าวก็ซ้ําซ้อนกับ
คณะกรรมการประธานชุมชน  หรือไม่ก็เป็นคณะกรรมการชุมชนซึ่งสามารถท่ีจะให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงได้  ถ้าอยากจะตอบ เจ้าหน้าที่คือทางท่านรองอภิวัฒน์จะตอบ
รายละเอียด  มีรายงานการประชุมทุกคร้ังครับ  มีรายละเอียดทุกครั้งในการหารือ
กัน  มีวาระการประชุม  ประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราว  อยากจะให้มาเห็นครับว่า
คณะกรรมการชุดน้ีสุดยอดจริงๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ   
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นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผม
กมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่มีการประชุมกันผม
เข้าใจครับว่าเราต้องต้ังตรงน้ี  เพราะเป็นนโยบายมาจากทางราชการให้ต้ัง  แต่เขา
ไม่ได้บังคับว่าให้ต้ังเท่าไหร่  เขาให้ต้ังโครงการน้ีขึ้นให้มีการประชุมคณะกรรมการ
หอกระจายข่าว  เขาไม่ได้บอกว่าต้อง  120,000  บาท  ซึ่งเงิน  120,000  
บาทน้ีเราได้จัดต้ังกันเองตามความจําเป็นในท้องถิ่นน้ันๆ  เพราะฉะน้ันท้องถิ่นของ
เรา  เมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ตอบว่ามีจํานวนเท่าไหร่  หอกระจายข่าวที่ว่าย้ายเข้าย้าย
ออกมีชุมชนไหนบ้าง  ผมเลยอยากทราบว่า  36  ชุมชนมีครบหรือยัง  หรือมีแค่  
5  หอกระจายข่าวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่เปิดขึ้นมาให้ฟังมีอยู่แค่  5  หอกระจาย
ข่าว  แล้วมาต้ัง  120,000  บาท  มันก็ไม่คุ้ม  ถ้าเกิดว่ามีอยู่  30  หอกระจาย
ข่าว  ใช้การได้  25  แล้วเหลืออยู่  10  หอกระจายข่าวจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน
น้ี  เดือนหน้าก็ยังจะพอประมาณได้ว่าจํานวนเงิน  120,000  บาท  เหมาะสม  
เผื่อได้ซ่อม  เผื่อได้แก้ไขอะไร  แต่น่ีผมไม่ทราบว่าหอกระจายข่าวที่ประกาศกันอยู่
ทุกวันน้ีมีถึง  5  หอกระจายข่าวหรือไม่  แต่เวลามาอบรมมาประชุมครึกครื้นครับ  
จริงจังครับ  ทุกคนก็ต้องยกมือ  ต้องแสดงความคิดเห็น  แต่พอกลับบ้านชุมชน
ตัวเองไม่มีหอกระจายข่าวมันจะมีประโยชน์อะไร  น่ีแหละครับที่ผมอยากทราบ  
ฝากท่านประธานด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบครับ 
 เชิญท่านสมชายครับ  เชิญครับ 
จ.ส.อ. สมชาย  โสมมนัสนานนท์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตชี้แจงดังน้ีนะ
ครับเก่ียวกับโครงการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการหอกระจายข่าว  ซึ่ง
ตัวน้ี ณ  ปัจจุบันน้ีเรามีชุมชนท้ังสิ้น  36  ชุมชน  จะมีคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวที่มาบริหารหอกระจายข่าวตัวน้ีครบทุก  36  ชุมชน  ซึ่งใน  41  ท่าน  ที่เป็น
คณะกรรมการหอกระจายข่าว  จะมีตัวแทนของชุมชน  36  ชุมชน  ชุมชนละ  1  
คน  และจะเป็นผู้ประกาศข่าวชุมชน  ชุมชนละ  2  คน  ที่ท่านนายกได้เรียนว่า
รวมท้ังสิ้น  109  คน ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่เป็นท่านปลัดและผอ.
สํานักการช่าง  และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านประเสริฐสิทธ์ิ  เป็นกรรมการ  เป็น
ประธานกรรมการชุดใหญ่  อันน้ีตัวคณะกรรมการหอกระจายข่าวในปี  2558  ที่
เขาประชุมกันทุกเดือน  เขาก็จะมีข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเขาเป็น
ประจําทุกเดือน  และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องชุมชน
ในแต่ละชุมชนของเขา  ตามที่เทศบาลขอความร่วมมือ  หรือส่วนราชการอ่ืนๆขอ
ความร่วมมือและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละ
ชุมชนของตนเองอยู่เป็นประจํา  อันน้ีเขาก็จะดําเนินการของเขาเอง  ในส่วนที่จะ
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ  2559  ตามท่ีท่านนายกได้นําเรียนว่าผู้ประกาศข่าว
ชุมชนก็มีส่วนสําคัญที่จะเป็นผู้สื่อสารระหว่างชุมชนกับพ่ีน้องชุมชนและสื่อสาร  
และระหว่างภาครัฐและพ่ีน้องประชาชน  ก็เลยเล็งเห็นความสําคัญตรงน้ี  จึงเป็น
มติของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าวว่าในปีงบประมาณ  
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2559  เราน่าจะให้ผู้ประกาศข่าวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยจะได้มี
ทิศทางเดียวกัน  อันน้ีคือโครงการประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวที่ทําให้
งบประมาณในปี  2559  ที่เรากําลังพิจารณากันอยู่น้ี  เป็น  120,000  บาท  
จากเดิม  60,000  บาท  เพราะว่าจํานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจาก  41  
คน  เป็น  109 คน  ในโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพน้ีก็เป็นมติที่
ประชุมของคณะกรรมการว่าเราน่าจะให้ความรู้กับตัวคณะกรรมการเองและตัวผู้
ประกาศข่าวว่ากระบวนการ  วิ ธีการที่จะศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังพ่ีน้อง
ประชาชน  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าควรจะเป็นยังไง  ต้องมีการ
เพ่ิมเติมความรู้ที่เราจะไปสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชน  จึงต้องเพ่ิมโครงการตัวน้ี
ขึ้นมาอีกโครงการหน่ึงของคณะกรรมการหอกระจายข่าว  จะช่วยในการสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางเทศบาล  ของชุมชนเอง  และของภาครัฐอ่ืนๆที่
เข้ามา  ผมเข้าใจครับว่าระหว่างการสื่อสารของกองวิชาการกับตัวท่านสมาชิกผู้
เสนอคําแปรญัตติ และตัวคณะกรรมการที่แปรญัตติที่พิจารณาเราอาจสื่อสารกันไม่
ค่อยตรงกันเท่าไหร่  เลยทําให้ทางท่านสมาชิกได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปไม่
ครบถ้วน  ก็ขอนําเรียนครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ   
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผมนายกมลพันธ์ุ      

จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เข้าใจครับตามที่ท่านผู้ที่ตอบนะ
ครับ  กองวิชาการ  เข้าใจตามน้ัน  แต่ส่วนมากท่ีท่านตอบมาก็คือการอบรม  แล้ว
จํานวนสมาชิกก็เข้าใจในระดับหน่ึง  แต่ที่ผมถาม  ผมถามว่าเขามาอบรมครบทั้ง  
36  ชุมชน และมาเพ่ิมผู้ประกาศข่าว  อบรมได้ประโยชน์ครับ  ผู้ประกาศข่าว
ทราบถึงเน้ือหาถึงวิธีในการประกาศข่าวจะพูดยังไงโน้มน้าวชุมชนยังไง  แจ้ง
ข่าวสารจังหวัดลงสู่ชุมชนยังไง  ทราบครับกลับบ้านความรู้แน่น  แต่หอกระจาย
ข่าวไม่มี  ผมเลยอยากทราบว่า  36  ชุมชน  ที่เขามาอบรมเขาเอาไปใช้ให้ท่านก่ี
ชุมชน  ความรู้ที่เขาได้กลับบ้าน  แต่ถ้าท่านตอบว่า  ยกตัวอย่าง  ชุมชน  ก.  5  ปี
แล้วยังไม่มีหอกระจายข่าวเลย  เขาอบรมไปเขาจะไปทําอะไร   น่ีคือสิ่งเร่งด่วน  
ก่อนที่จะต้ังการอบรมควรจะมีอุปกรณ์ต้ังงบมา  500,000 บาท  ทําตรงน้ีให้เสร็จ
ก่อน  หอกระจายข่าวทุกชุมชนเสียงดังฟังชัด  แล้วท่านก็มาอบรมผู้ที่จะประกาศ
ข่าว  แต่น่ีผมบอกว่าถ้าอบรมไปแล้วเอาไปทําอะไร  ผมมั่นใจว่า  ไม่ครบ  36  
ชุมชนที่มีหอกระจายข่าว  แต่ท่านอบรมอย่างน้ีมาทุกปี  ท่านเคยติดตาม
ประเมินผลหรือไม่ว่าท่านได้ไปประกาศจริงหรือไม่  แล้วงบประมาณในส่วนที่
หายไปกับคนที่มาอบรมจริง  แต่ไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นเงินเท่าไหร่  ผมถึงอยากฝาก
ว่าให้ดูตรงน้ีให้ด้วย  แล้ววัตถุประสงค์ในการที่มาอบรมเราก็ต้องแจ้งเขาว่า  อบรม
ไปแล้วท่านต้องนําไปทําอะไร  แบบไหน  ท่านต้องไปพบชาวบ้าน  ท่านต้อง
ประกาศข่าวให้เขาได้ทราบ  ถ้าส่วนราชการมีข้อมูลข่าวสารเข้ามาท่านต้องไป
ประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบ  ต้องมีวิธีการพูดแบบไหนถึงจะถูกต้อง  แต่พอกลับไป
มันไม่มีหอกระจายข่าว  จะไปยืมชุมชนที่เขามีหอกระจายข่าวใกล้ๆ ก็ไม่ได้เพราะ
เสียงไม่ถึง  อยากฝากครับ  ผมไม่ได้ห่วงเงิน  120,000  นะครับ  แต่ผมห่วงว่า
ตรงนี้อบรมแล้วเอาไปทําอะไร  เสียดายงบตรงนี้ครับ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปราย  ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯทั้ง  2  โครงการ  ตามที่ท่านสมาชิก
เสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  
8  เสียง  ประธานสภางดออกเสียง  1  เสียง  สรุป  โครงการน้ีคงไว้ตามร่างเดิม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ  งานไฟฟ้า  สํานักการช่าง  
หน้า  159  หมวดค่าใช้สอยค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติด้าน
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างจํานวน  2  คนๆละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  
240,000  บาท  ขอปรับลดลงเหลือ  1  คน  เป็นเงิน  120,000  บาท  ได้
อภิปรายช้ีแจงประกอบการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนาย  
บุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องการขอแปรญัตติใน
ข้อที่  7  งานไฟฟ้าสํานักการช่างหน้า  159  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมา
บุคคลที่ปฏิบัติด้านออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  2  คน  คนละ  10,000  
บาท  เป็นเงิน  240,000  บาท  ขอปรับลดเหลือ  1  ตําแหน่ง  1  คน  เป็นเงิน  
120,000  บาท  คงเหลือ  1  คน  เป็นเงิน  120,000  บาท  และค่าจ้างเหมา
บุคลากรที่ปฏิบัติการซ่อมแซมบํารุงเคร่ืองจักรกลจํานวน  2  คน  คนละ  
10,000  บาท  รวม  240,000  บาท  ขอปรับลดลง  1  คน  เหลือคนละ  
10,000  บาท  รวม  120,000  บาท  คงเหลือ  1  คน  เป็นเงิน  120,000  
บาท  โครงการน้ีเป็นโครงการที่จ้างเหมาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานการออกแบบและ
ความรู้เรื่องจักรกลขอตัด  2  คน  เหลือ  1  คน  และซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล  2 
คน  ตัดลดเหลือ  1  คน  เหตุผลที่ขอแปรญัตติในหมวดน้ีเพราะว่า  วันที่ผมมาขอ
ย่ืนคําแปรญัตติทั้งหมด  175  ข้อ  75  รายการ พอดีเห็นค่าจ้างเหมาบุคลากรก็
เลยเรียกผอ.กองฝ่ายมาสอบถามดู  พอท่านธนัทได้ถาม  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
บุคคลที่จะมาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจํานวนก่ีคน  ซึ่งเขาบอกว่ามีอยู่  1  
คน  ต้องจ้างเพ่ิมอีก  1  คน  ท่านธนัทจึงถามต่อว่าขอทราบช่ือได้หรือไม่  ตอบได้
ไหมว่าใครบ้าง  คนใหม่หรือคนเก่า  สมาชิกอีกท่านหนึ่งยืนเสนอบอกว่าท่านรู้ลึก
เกินไป  น่ีเป็นสาเหตุที่พวกผมได้มาขออภิปรายแปรญัตติตัวน้ี  ท่านจ้างคนใหม่
หรือจ้างคนเก่า  เพราะฉะน้ันผมจึงต้องตัดออกไป  1  ตําแหน่ง  ด้วยเหตุผลน้ี  
ท่านไม่จําเป็นต้องจ้าง  2  คนก็ได้  จ้างคนเดียวก็ได้ออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง  
จึงเป็นประเด็นที่ผมย่ืนแปรญัตติของสํานักปลัดและของกองวิชาการ  เป็นอีก
สาเหตุที่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆในตัวน้ี  ทั้งที่จ้างทั้งคนเก่าคนใหม่  เลยเกิดประเด็น
การแปรญัตติน้ีขึ้น  แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ  สํานักปลัดก็ไม่ประสบผลสําเร็จ  กอง
วิชาการก็ไม่ประสบผลสําเร็จ  ทางสํานักการช่างก็เช่นเดียวกัน  ทําให้เกิดสาเหตุน้ี
ขึ้นมา  จึงอยากปรับลดจาก  2  ตําแหน่ง  เหลือเพียง  1  ตําแหน่ง  ซ่อมบํารุง
เครื่องจักรกล  2  ตําแหน่ง  ให้เหลือเพียง  1  ตําแหน่ง  เพราะว่านักออกแบบเอา
เพียงคนเดียวก็พอ  บํารงุรักษาเคร่ืองจักรกลส่วนใหญ่เราไปซ่อมที่ร้านซ่อม  เอามา
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ดูแลเครื่องจักรกลคนเดียวก็พอ  จึงมีแนวความคิดว่าไม่จําเป็นจะจ้างมา  2  คน  
จ้างคนเดียวมาดูแลเคร่ืองจักรกลก็คงพอ  และส่วนใหญ่รถเทศบาลไม่ซ่อมเองครับ  
เอาไปที่ร้านซ่อมหมดทุกคันที่ประสบเหตุมา  จึงเป็นเหตุที่จะต้องขอตัดการจ้าง
เหมาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตัวน้ี  ขอให้ประธานสภาได้พิจารณาดูว่าสมควร
อย่างไร  ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ  ผมนายจารุวัฒน์  

บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับการจ้างเหมา  จ้างพนักงานทั่วไป  
พบว่าท่านสมาชิกไม่เข้าใจจริงๆว่าเพ่ืออะไร  การจ้างพนักงานทั่วไปคือการจ้าง
แรงงาน  เขาใช้คําว่าลูกจ้าง  แต่พอจ้างเหมาเขาเรียกว่าจ้างทําของ  น้ันก็คือ
รับผิดชอบงานเป็นเรื่องๆไป เช่นเดียวกันในส่วนของสํานักการช่างเก่ียวกับเร่ืองการ
ออกแบบเรามีสถาปนิกอยู่คนเดียว  คือ  นายณัฐวุฒิ  ตอนน้ีก็ทํางานอยู่ครับ  ตอน
แรกเราจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  แต่พอจะเกิน  40  เปอร์เซ็นต์  งานไหนที่
พอจะจัดเป็นจ้างทําของ  หรือจ้างเหมาได้เราก็จะจัด  แต่งานน้ีออกมาเป็นงานจ้าง
เหมาไม่ได้ถึงยังได้อยู่  บางส่วนก็ยังอยู่บางส่วนก็ได้จ้างเหมา  และส่วนของงาน
สถาปนิกเรามีอยู่แล้วคือนายณัฐวุฒิ  แต่ปรากฏว่าแบบของเรา  ตลอดทั้งปีที่ท่าน
สมาชิกทั้งหลายสอบถามว่า  เมื่อไหร่จะเสร็จ  เมื่อไหร่จะจ้าง  ทําไมไม่เห็นสักที  
คือถ้าแบบไม่เสร็จเราก็ส่งไปที่งานพัสดุเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้  เพราะฉะน้ันจะต้อง
เริ่มต้นที่แบบ  ถ้าแบบเสร็จวิศวกรก็จะเป็นผู้ควบคุม  กําหนดรายการค่าใช้จ่าย  
ประมาณรายการ  ประมาณราคากลาง  การประมาณราคากลางก็ต้องประมาณ
ราคาปัจจุบันที่ทางราชการกําหนดสิ่งของวัสดุว่าราคาเท่าไหร่  จะซื้อในราคา
เท่าไหร่  จึงจะรวบรวมแล้วส่งไปที่งานพัสดุเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง  ปรากฏว่าตลอดทั้งปี
จากงาน  22,000,000  บาท  ของปี  2558  เกือบจะสิ้นปีแล้ว  ท่านก็บอกกัน
ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ  น้องๆก็พากันทํางานหามรุ่งหามค่ํา ทางผอ.สํานักการช่างจึง
เห็นว่าถ้าหากมีสถาปนิกสักคนหน่ึง  มารับจ้างเขียนแบบตามเทศบัญญัติที่จะ
เกิดขึ้นในปี  2559  น่าจะเร็วขึ้นและส่งไปให้วิศวกรคํานวณแล้วส่งไปที่งานพัสดุ  
งานเก่ียวกับเร่ืองจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามเทศบัญญัติก็จะเร็วขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  จะทําให้ท่านไม่ต้องมาหงุดหงิดว่าทําไมล่าช้าทําไมไม่ เสร็จสักที 
งบประมาณก็ให้ไปแล้วไม่เห็นสักที อะไรทํานองน้ี ผอ.สํานักการช่างจึงเสนอขอจ้าง
คนขึ้นมาเพ่ิมจากหนึ่งคนเป็นสองคน ส่วนค่าจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
เคร่ืองจักรสองคนอีกหน่ึงคนนั้นเป็นคนงานเดิม อันน้ีเราจ้างคําขอว่าเหมือนกับไป
จ้างร้านที่บอกว่าเครื่องจักรเสียต้องเอาไปส่งที่ร้านก็ใช่แต่ถ้าหากเป็นการเสียที่ไม่
มากไม่เกินขีดความสามารถของช่างสองคนทําได้เขาก็จะทํา อย่างเช่น การอุดรูรั่ว
เล็กๆน้อยๆของสายไฮโดรลิกเพ่ือที่จะให้รถหน้าตัดหลังไฮโดรลิกออกไปทํางานได้ก็
ต้องอาศัยช่าง คนงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ และรถเราเท่าที่ทราบมันเก่ามากๆ
เกือบจะหลายปี  ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ถ้าจําไม่ผิดหน้าตัดหลังขุดตัว 4x หรือ ตัว
แคปนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะซื้อต้ังแต่ปี 2547 หรือ 2548 น่ีก็เป็น 10 ปีแล้ว และก็ใช้
งานหนักใช้งานทุกวัน ตัวมดแดง ตัว CJB ย่ิงซื้อก่อนหน้าน้ันอีก สองตัวน้ีจะต้องมี
ช่างเฝ้าประจํา ดังน้ันช่างสองคนคือคนเก่า นายอดิศร สร้อยสน และนายอัฐาพร 
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บัวอ่อน เรียนต่อที่ประชุมว่าจ้างเหมางานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลสองคนน้ีคนเก่า
ให้เดือนละ 10,000 บาท ส่วนสถาปนิกขอจ้างเพิ่ม 1 คนเพ่ือที่จะให้งานรวดเร็ว
ขึ้น ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับ ท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกตอบด้าน
สถาปัตยกรรมมีคนเดียวจะจ้างเพ่ิม แต่เมื่อสักครู่เข้ามาดูแล้วว่าสถาปัตยกรรมมี 2 
คน แต่ทาง ผอ.ช่างบอกว่าต้องจ้างใหม่มี 1 คนแล้ว ต้องจ้างอีก 1 คน ก็เลยขัดกับ
ความเป็นจริงที่ท่านได้อภิปรายเมื่อสักครู่ครับ อภิปรายให้เราฟังครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ท่านสถาปนิกที่ว่า 1 คน เป็นข้าราชการครับ ไม่ได้เป็นลูกจ้างครับ 

เรามีทีมงานจ้างเหมา แต่น่ีเราจะเอาช่างมาเขียนแบบเพราะฉะน้ันเป็นสถาปนิก
ครับ เป็นข้าราชการครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เมื่อท่านผู้เสนอญัตติได้อภิปรายคณะกรรมการตรวจร่างแปรญัตติ
ไม่ประสงค์จะอภิปราย ขอปิดการอภิปรายครับ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติน้ีว่าท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นควรตามผู้ขอแปรญัตติในงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานซ่อม
บํารุงเครื่องจักรกลจํานวน 2  คน ขอตัดลง 1 คนครับ และจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 2 คนลดเหลือ 1 คนครับ ตามที่ผู้ขอ
เสนอแปรญัตติเสนอครับ กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  
เสียง  ท่านสมาชิกใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบ
จํานวน  8  ท่าน)  8  เสียง  ประธานสภางดออกเสียง  1  เสียง  สรุป  โครงการน้ี
คงไว้ตามร่างเดิม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในวาระที่  2  ผมขอดําเนินการให้เสร็จเลยนะครับ  คงไม่เกินเที่ยง
ครึ่ง  เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอปรึกษาหารือท่านประธานครับ กราบเรียนท่าน
ประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพอดีเราจะพูดถึงญัตติข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ผมก็เลยขอ
ปรึกษาหารืออีกทีครับ ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 น้ีเป็นเรื่องคล้ายๆกัน โดยอ้าง    
ข้อ 49 และ 59  ผมก็เลยปรึกษาท่านประธานว่าข้อ  49 น้ีผมขอคุ้มครองเขตว่า
ในการแปรญัตติน้ีมีผู้ใดที่แปรได้ ท่านหมายถึงผู้บริหารและสมาชิกวุฒิสภา ส่วน 
59 น้ีพูดถึงว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกว่าแปรงบประมาณ แปรลดรายจ่ายหรือลด
จํานวนเงิน  สิทธิน้ีผมจะกล่าวอ้างเพ่ิมเติมก็คือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เพราะฉะน้ันไม่ใช่หน้าที่
ของสมาชิกสภาครับว่าจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ เพราะว่าข้อ 60 เว้นแต่
จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตติน้ันผู้บริหารเป็นผู้แปร ก็
ขอให้ท่านประธานพิจารณา 
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นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  ผู้ขอแปรมีสิทธิแปรทุกท่านครับ ทั้งสมาชิก ผู้บริหาร ผู้เสนอญัตติ 
แต่ในกรณีที่ขอแปรเก่ียวกับการเงิน การเพ่ิมรายจ่ายต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บริหารครับ ในกรณีท่านสมาชิกท่านต่อไปจะขอแปร  มีอยู่สองสามเร่ืองซึ่งแปร
เน้ือหาให้ถูกต้องเฉยๆไม่ได้ไปเก่ียวข้องกับจํานวนเงิน ไม่ได้เพ่ิมเงิน ไม่ได้ตัดเงินก็มี
สิทธิแปรได้ครับ ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ  แผนงานบริหารทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล  งบเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  เงินอุดหนุน
ปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุต้ังไว้  200,000  บาท  (ปรากฏในหน้า  109)  ขอแปร
แก้ไขข้อความเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เหตุผล  เน่ืองจากปกครองจังหวัด
เป็นหน่วยงานส่วนหน่ึงในการกํากับดูแลของจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  ควรจะ
อุดหนุนให้กับจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของปกครองจังหวัดน่าจะ
เหมาะสมและถูกต้องมากกว่า  ขอเรียนเชิญท่านอภิชัย  นํ้าจันทร์  ช้ีแจงอภิปราย
ประกอบคําแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอภิชัย  น้ําจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
กระผมนายอภิชัย  นํ้าจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เขต 3  ตามที่
กระผมได้เสนอขอแปรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 น้ัน
หน่วยงานบริหารงานทั่ ว ไปสํานักปลัดครับ  งบเ งินอุดหนุนกิจการที่ เ ป็น
สาธารณประโยชน์นะครับ อยู่ที่หน้า 109  กระผมขอถอนคําแปรญัตติตามข้อ 59 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ครับ และแก้ไขเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องขอ
โทษมา ณ ที่น้ีด้วยครับ และขอยื่นตามร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอด้วยครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ท่านถอนคําแปรญัตติท่านมีเหตุผลไหมครับ คือเพราะอะไรครับ 
นายอภิชัย   น้ําจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   ในความเข้าใจของผมคือว่าทางปกครองจังหวัดซึ่งอยู่ในการ

กํากับดูแลของทางผู้ว่าราชการจังหวัด  ผมได้ปรึกษาทางคณะผู้บริหารแล้ว ทาง
คณะผู้บริหารก็อธิบายให้ฟังว่าสมควรจะเป็นแบบน้ีมีกฎระเบียบอยู่แล้วครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เมื่อคําแปรญัตติได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ผมจะ
ถามมติของท่านสมาชิกว่าท่านใดเห็นควรให้ท่านอภิชัย  นํ้าจันทร์  ถอนคําแปร
ญัตติ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอนคําแปรญัตติฯ  ตามที่ท่านสมาชิกเสนอกรุณา  
ยกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  8  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติแผนงานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆสํานักการสาธารณสุขฯ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้ นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาของกลุ่ม
ผู้นําจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล  เช่น  กลุ่ม     
จิตอาสาด้านสาธารณสุข  ด้านชุมชน  ด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.  แห่งชาติ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการ
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กําหนดไว้  1,000,000  บาท  (ปรากฏในหน้า  155)  ขอแปรแก้ไขข้อความ
เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเมือง
กาฬสินธ์ุและผู้นําชุมชน  ขอเรียนเชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาค  ช้ีแจงอภิปรายแปร
ญัตติ  ขอเรียนเชิญครับ 

นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางจําลอง  ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เขต 3  กลุ่มประชา
สามัคคี ข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 49 และ หมวด 4 ข้อ 
59 ในส่วนที่ 3 รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รายจ่ายตามแบบแผนงาน และรายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สํานักสาธารณสุขดังต่อไปน้ี  1 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ สํานักสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาของกลุ่มผู้ นําจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล เช่น  กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอ่ืนๆค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
เ น่ืองในวัน อสม .แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการกําหนดต้ังไว้ที่ 
1,000,000 บาท ปรากฏในหน้า 155 ขอแปรแก้ไขข้อความเป็น โครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาล และผู้นํา
ชุมชน เหตุผลเพ่ือให้ครอบคลุมทุกส่วน และดูเข้าใจง่ายขึ้น แต่งบประมาณยังต้ังอยู่
ที่ 1,000,000 บาท ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ผมนายจารุวัฒน์ 

บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุครับ ในตอนที่มีการประชุมพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณเมื่อครั้งรับหลักการที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนต่อที่ประชุมครับว่า
โครงการน้ีต้ังขึ้นเน่ืองจากผู้ที่ดูแล อสม.บอกว่า อสม. ทํางานให้กับเทศบาล
ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานสาธารณสุขมาหลายปีแล้วไม่เคยได้ไปฝึกอบรม  
ทัศนศึกษาหรือดูงานอะไรเลยก็เลยขอไปครั้งน้ี ทางกองสวัสดิการก็บอกว่าทางผู้นํา
ชุมชนบอกปีน้ีไม่ได้ไปปีหน้าก็อยากจะขอไปศึกษาดูงานท้องถิ่นที่เขามีผู้นําชุมชนที่
เข้มแข็ง ผมเลยเห็นว่าถ้าหากจะไปทั้งสองอย่างก็คือทั้งผู้นําชุมชนและ อสม.ก็คงจะ
ใช้งบประมาณเยอะ ก็เลยบอกว่าเอาอย่างน้ีแล้วกันรวมผู้ที่มีจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็น 
อสม. หรือเป็นผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีจิตอาสาทั้งสิ้น 
ดังน้ันจึงต้ังงบประมาณเอาไว้ที่ 1,000,000 บาท และจัดให้ไปดูงานกันทั้งหมด 
ทั้ง อสม . ทั้งผู้ นําชุมชน แต่เน่ืองจากเรามาเช็คดูว่าทําไมเราเอามารวมกัน           
ก็เน่ืองจากว่าสําหรับ อสม. และผู้นําชุมชนตัวคนก็ซ้ําซ้อนกัน มีคณะกรรมการที่
ไม่ใช่  อสม. ประมาณ 100 คน แต่เมื่อรวมกันแล้วก็สามารถบริหารงบประมาณ 
1,000,000 บาทน้ีได้ การที่จะขอแก้ไขผู้มีจิตอาสาและเพ่ิมคําว่าผู้นําชุมชนก็เป็น
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ที่ชัดเจนขึ้นสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะได้ทราบว่างบประมาณตัวน้ีต้ังสําหรับ
ผู้นําชุมชนและ อสม.ด้วย 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดอภิปรายบ้างครับ เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสว ครับ  
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่ เคารพครับ ผมต่อชาติ ฆารไสว  ในฐานะ

กรรมการแปรญัตติครับ  ผมเห็นทั้ง 3 เรื่องที่ท่านอภิชัย  นํ้าจันทร์  ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านจําลอง  ภูเต้านาค และท่านจินตนา ผ่องพันธ์ุ ได้เสนอแปรญัตติ
มาทั้ง 3 เรื่องผมก็ทราบและรับเป็นคําแปรญัตติของท่านในนาม จะขออนุญาตนํา
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ นําเรียนปรึกษาท่านประธาน ท่านขอแปรญัตติมา
ท่านอ้างข้อบังคับการประชุมข้อที่ 49 และข้อที่ 59 ข้อที่ 49 น้ันเป็นส่วนของ
ญัตติที่จะเสนอ ญัตติที่เก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น ข้อที่ 2 เป็นญัตติที่เป็นร่างของ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติน้ันเป็นส่วนของญัตติในหมวดที่ 3 แต่ถ้าพิจารณาแล้วใน
หมวดที่ 4 เป็นในส่วนของงบประมาณข้อบังคับการประชุมข้อที่ 59 ได้ระบุ
ค่อนข้างชัดเจนว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย โดยจะต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรองค่อนข้างชัดเจนมาก หากเป็นร่างข้อบัญญัติที่เก่ียวกับงบประมาณ
จะไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ ผมจะขอนําเรียนกับท่านประธานเพ่ือจะให้สภา
แห่งน้ีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับ ขอบคุณท่านคณะกรรมการครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายอย่างน้ีนะครับ ในข้อ 59 ในวรรคสุดท้ายข้อ 60 
ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจํานวนเงินที่อนุมัติจ่าย เขาห้ามเฉพาะไม่ให้แปรเก่ียวกับจํานวนเงิน
เว้นแต่ได้รับความรับรองในกรณีที่แปรเพ่ิมจากผู้บริหาร ในกรณีที่ทั้ง 2 ท่าน ท่าน
จําลอง และท่านจินตนาในวาระต่อไปที่จะขอแปรญัตติเก่ียวกับข้อความ ผมเห็น
แล้วว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อความให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้นเท่าน้ันเอง ผมจึงพิจารณาว่าถูกต้อง อนุญาตครับ เชิญท่านธนัท  
จิตรลดานนท์ครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   ขออนุญาตนะครับ ข้อ 60 น้ีไม่ได้บอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงิน เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของการใช้จํานวนเงินนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เหมือนกันครับ ความประสงค์ก็คือเป็นจํานวนเงิน คือในการแปร
ญัตติของท่านสมาชิก 2 ท่าน ไม่ได้เก่ียวกับจํานวนเงินเลยครับเป็นการแปรให้
ข้อความสมบูรณ์เฉยๆครับ ผมจึงพิจารณาว่าเป็นการย่ืนญัตติที่สามารถรับได้ ผม
วินิจฉัยว่ารับได้ครับ  เชิญท่านต่อชาติครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านประธานครับ ก็เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลดจํานวน
เงินในส่วนของผมท่านประธานเป็นนักกฎหมาย ผมก็เป็นนักกฎหมายครับเราคิด
อ่านแบบน้ีว่าหลักเกณฑ์ที่จะทําให้ถูกต้องเท่าน้ันเองครับ แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้
มีการแปรญัตติข้อความผมก็ยึดตามข้อบังคับการประชุมในหมวดที่ 4 ในส่วนของ
งบประมาณข้อ 59 ครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี  
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 
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นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  8  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกไม่เห็นชอบจํานวน  7  ท่าน)  7  เสียง  ประธานสภางดออก
เสียง  1  เสียง   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเรียนเชิญผู้เสนอแปรญัตติ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งบดําเนินการ  (ค่าตอบแทน  ใช้สอยวัสดุ) งานประเพณีบุญซําฮะ  
บวงสรวงหอเจ้าบ้าน  ปู่แฮ่    ปู่หาร  ปู่กุลาบุญโฮม  ปู่บุญตากุดโง้ว  ต้ังไว้  
200,000  บาท  (ปรากฏในหน้า  179)  ขอแปรข้อความเป็นงานประเพณีบุญ
ซําฮะ  ขอเรียนเชิญท่านจินตนา   ผ่องพันธ์ุ ช้ีแจงอภิปรายประกอบการแปรญัตติ  
ขอเรียนเชิญครับ 

นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านค่ะ ดิฉันนางจินตนา ผ่องพันธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เขต 1 กลุ่ม
ประชาสามัคคี ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จํ า ปี งบประม าณ  พ .ศ .  2559  โ ด ยอ า ศั ย อํ าน า จต าม ระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 3 
ข้อ 49 และหมวด 4 ข้อ 59 ในส่วนที่ 3 รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาน พ .ศ . 2559 รายจ่ายตามแบบแผนงานและ
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานสํานักศึกษาดังต่อไปน้ี  1 แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมนันทนาการสํานักการศึกษางานศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งานประเพณีบุญซําฮะ  บวงสรวง  
หอเจ้าบ้าน  ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ว  ต้ังไว้ 200,000 บาท 
ตามปรากฏในหน้าที่ 179 ขอแปรแก้ไขเป็นงานประเพณีบุญซําฮะเพ่ือให้การ
ดําเนินการของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและและเป็นที่เข้าใจของผู้ที่
ดําเนินการและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ครั้งน้ีด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ผมนายจารุวัฒน์ 

บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ก็เป็นเรื่องที่เคยอภิปรายในขั้นรับหลักการ
ครับว่าบุญประเพณีบุญซําฮะเดิมก็คือบุญคุ้ม แต่บุญคุ้มไม่ใช่ช่ือทางวิชาการนะครับ 
สําหรับ   ฮีต 12  คลอง  14  แล้ว บุญคุ้มของเราก็คือ บุญซําฮะ ในการต้ังช่ือนี้
สํานักการศึกษาก็เลยต้ังให้ถูกว่าเป็นบุญซําฮะครับ และก็ไปใกล้เคียงกับงาน
บวงสรวง ทางท่านสมาชิกก็เลยสับสนว่าเป็นงานอันเดียวกันซ้ําซ้อนกันหรือเปล่า 
แต่ที่จริงแล้วงานบุญซําฮะ  คือเราต้ังงบอุดหนุนให้กับทางกรรมการชุมชนไปจัด
งานบุญซําฮะท่ีชุมชนกันนะครับ ชุมชนละ 5,000 บาท ทํามาหลายปีแล้ว และ
เพ่ือความชัดเจนขึ้นทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ท่านขอแปรญัตติก็คือเพ่ือให้มัน
ถูกต้องจึงตัดคําว่าหอเจ้าบ้านออก ก็ไม่เป็นไรครับ ให้เป็นบุญซําฮะซึ่งเป็นฮีต 12 
คลอง 14 เป็นบุญประเพณีของทางภาคอีสานของเรา ครับขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญท่านกมลพันธ์ุ           
จีระสมบัติครับ 
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นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมกมลพันธ์ุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในเบ้ืองต้นน้ีกระผม
เข้าใจในการใช้อํานาจราชบัญญัติฎีกา ในการท่ีท่านต่อชาติได้สอบถามเพ่ิมเติม แต่
ในใจลึกๆก็คงมีการแก้ไขข้อความน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ก็ไม่เป็นไรครับใน
เมื่อท่านประธานชี้คําสั่งก็ถือว่าเป็นการผ่าน ท่านประธานครับญัตติน้ีผมเป็นผู้
อภิปรายในสภาให้ท่านรับหลักการ ก็ถูกต้องแล้วที่นําเข้ามา แต่ทีน้ีผมต้ังข้อสังเกต
การแปรญัตติ ผู้ที่เสนอคําแปรญัตติเข้ามาน้ีไม่ได้เสนอคําแปรญัตติซักถามในวันที่
แปรญัตติ คือจับประเด็นในวันน้ันและมาขอแก้ ทีน้ีกระผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเป็น
ประโยชน์แก่เทศบัญญัติก็คงไม่ว่ากันเพ่ีอสมาชิก แต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วการ
แปรญัตติปีน้ีซึ่งผมจะขอขมวดท้าย จะพูดปัญหาให้ท่านประธานฟังหลายอย่าง ก็น้ี
แหละท่านที่เสนอญัตติน้ีเข้ามาไม่ได้ร่วมแปรในนี้ ไม่ได้ซักถาม ไม่ได้อะไร แต่ทีน้ี
กลับมามีการแปรญัตติส่งมาที่สภาผมก็ไม่ว่าครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ เราอะลุ่มอล่วยกัน ก็ไม่เป็นไรครับ ท่านประธานครับผมอภิปราย
โครงการน้ีในสภา ผมบอกว่าประเพณีงานบุญซําฮะบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่
หาร  ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง ศาลหลักเมือง มันไปซ้ํากับงานบวงสรวงหอเจ้า
บ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมือง แล้วไปวงเล็บคําว่างาน  บุญซําฮะน่ีคือที่มาที่ไป
ครับ สรุปแล้วงานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมืองน้ี   แล้วไปวงเล็บ
ว่างานบุญซําฮะ  ที่กล่าวมาทั้งหมดคืองาน บุญซําฮะใช่ไหมครับท่านประธาน  ใน
บรรทัดที่ 10 หน้า 179 งานบวงสรวง  หอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมือง 
(งานบุญซําฮะ) ก็หมายถึงว่าที่เอ่ยมาทั้งหมดน้ีคืองานบุญซําฮะแล้วในการขอแปร
ครั้งน้ี คือแปรคําว่างานประเพณี  บุญซําฮะงานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่
กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง ศาลหลักเมือง ตัดคําว่าบวงสรวงให้เหลือเฉพาะ
ประเพณีบุญซําฮะก็จะไม่เหมือนเดิมครับท่านประธาน ตัดคําว่าบุญ ซําฮะก็จะมีอยู่ 
2 โครงการ ท่านประธานเข้าใจไหมครับที่ผมเอ่ย ผมเคยบอกในที่ประชุมในขั้นรับ
หลักการว่าให้ตัดคําว่างานบุญซําฮะในวงเล็บออกจะเหลืองานบุญซําฮะอยู่โครงการ
เดียวคือที่ขอแก้อยู่น้ีคืองานประเพณีบุญซําฮะ แต่น่ีงานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่ 
ปู่หาร และศาลหลักเมือง  (งานบุญซําฮะ) ก็ยังอยู่อีก จะตีความเป็นอย่างอ่ืนไป
ไม่ได้ คําว่าวงเล็บหมายถึงทั้งหมดที่เอ่ยมาคืองานบุญซําฮะก็จะมาซ้ํากับโครงการท่ี
ขอแปรวันน้ีตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกก็จะเหลือเฉพาะงานบุญซําฮะน้ีครับ  ผมไม่ได้ว่า
เรื่องงบประมาณ การแก้ทําไมไม่ตัดตรงน้ันออกไปด้วย ผมจึงอยากให้ผู้บริหาร
เสนอเข้ามาครับ จะได้ชัดเจน เข้าใจตามที่ผมได้อภิปรายให้ท่านคณะกรรมการฟัง 
ครับผมขอจบแค่น้ีครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ ผมจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุครับ ก็เป็นงานเก่าที่ทํากันมาตลอดหลายสิบปี การ
จัดงานบุญซําฮะเราแบ่งให้ชุมชนจัด ซึ่งคราวนี้ผมได้เรียนแล้วครับว่าบุญคุ้ม แต่บุญ
คุ้มน้ีที่จริงก็คือจัดงานตามประเพณี น่ันคือชุมชนจัด แต่บุญซําฮะของเทศบาลจัด 
จะมีการบวงสรวงอนุสาวรีย์ มีการบวงสรวงเจ้าพ่อศาลหลักเมือง  หอเจ้าบ้าน    
เจ้าพ่อโสมพะมิตร เป็นคนละส่วนกัน งบประมาณก็คนละส่วนงาน เพราะฉะนั้นจะ
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เห็นได้ชัดเจนว่าบุญซําฮะท่ีพูดถึงเป็นบุญซําฮะตามประเพณีที่ชุมชนจัด ส่วน     
บุญซําฮะบวงสรวงหอเจ้าบ้าน  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อโสมพะมิตรเป็น     
บุญซําฮะที่ทางเทศบาลจัดในท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ   
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตาม

ความเข้าใจความหมายของ 2 โครงการน้ี กระผมเข้าใจตามที่ท่านผู้บริหารได้ให้
เกียรติอภิปรายว่ามันเป็นยังไง เข้าใจครับว่าบุญคุ้มน้ีที่ท่านได้สอดแทรกเข้าชุมชน
ละ 5,000 บาท และก็งานบวงสรวงปู่แฮ่ ปู่หาร ก็ต้ังไว้ 50,000 บาท เข้าใจ แต่
บังเอิญการพิจารณางบประมาณเราจะยึดหลักตัวหนังสือครับ การอธิบาย ถ้าท่าน
อธิบายลงมาเลยก็จบแต่เราทําอย่างน้ันไม่ได้ เขาจะเขียนเฉพาะช่ือโครงการ ยังไงก็
ต้องยึดตัวหนังสือ ที่ท่านเอ่ยมาทั้งหมดว่างานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ ปู่หาร  ใน
วงเล็บหมวดสุดท้ายคืองานบุญซําฮะ และท่านได้ต้ังโครงการใหม่ว่างานบุญซําฮะ 
ผมว่ามันซ้ําครับแต่ความหมายว่าอะไรคือรายชื่อผมทราบครับไม่ได้ติดใจ แต่ติดใจ
ว่า 2 โครงการนี้เป็นงานบุญซําฮะก็เลยมีปัญหาในด้านตัวหนังสือครับ ในความ
เข้าใจผมเข้าใจครับท่านประธาน ขอบคุณครับ ถ้าไม่เป็นไรผมก็ไม่ติดใจครับ แต่ที่
ท้วงติงก็เพ่ือความถูกต้องครับ 

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  ยังมีคณะกรรมการท่านอ่ืนท่านใดจะอภิปรายอีกครับ  เชิญท่านต่อชาติ  
ฆารไสวครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาครับ คณะกรรมการครับ เข้าใจครับ
ในความต้องการของท่านสมาชิกที่ต้องการอยากจะทําให้เข้ากับเรื่อง ก็เห็นด้วย
ครับในการที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ท่านขอแปรญัตติในสภาครับ  

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เป็นการเข้าใจและใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องเข้าใจง่ายขึ้นก็คิดว่าทําถูกแล้ว  

ขอบคุณครับ 
นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี

สมาชิกใดอภิปราย  ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาทั้งหมด  16  ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในคําแปรญัตติฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ  กรุณายก
มือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  8  ท่าน)  8  เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกไม่เห็นชอบจํานวน  7  ท่าน) 7  เสียง  ประธานงดออกเสียง  
1  เสียง  ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระที่  2  ต่อไปในการพิจารณาในวาระที่  3  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  ข้อ  52  การพิจารณาในวาระน้ี  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมจะลง
มติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านใดเห็นควร
ให้มีการอภิปรายกรุณายกมือครับ  ไม่มีนะครับ  และในวาระนี้ให้ที่ประชุมลงมติว่า
เห็นควรตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2559  
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจํานวน  9  ท่าน)  9  เสียง  ท่าน
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  7  เสียง  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมจะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   ญัตตขิออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนหลักประกันสญัญาซ้ือขาย

ครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการใหแ้ก่บรษัิทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด   
นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 

 นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริม
นันทนาการให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด หลักการ ด้วยบริษัทศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด ได้วางเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริม
นันทนาการ เป็นจํานวนเงิน 99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 ต่อมา สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ได้ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประเภทบัญชีเงินรับฝากประกันสัญญา ปรากฏว่า มีเงินรับ 
ฝากประกันสัญญาหลายรายการที่ครบกําหนดขอรับเงินประกันสัญญาคืน แต่ผู้วาง
หลักประกันสัญญาไม่มาติดต่อขอรับเงินคืน ทําให้เป็นภาระทางบัญชี และ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้แนะนําให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผู้วาง
หลักประกันสัญญานําหลักฐานมาขอรับเงินคืน โดยกําหนดระยะเวลาและมีเง่ือนไข
ถ้าไม่มาขอรับคืนภายในเวลาที่กําหนดให้เทศบาลโอนเข้าเป็นเงินรายรับ เทศบาลฯ 
ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้น และนําเงินจํานวนดังกล่าวเข้าเป็นรายรับ
แล้ว ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เหตุผล บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด 
ได้มีหนังสือ ที่ ศภ.ขก.2558/019 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอให้
จัดส่งหลักประกันสัญญาคืน จํานวนเงินค้ําประกัน 99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คืน เน่ืองจากหลักประกันสัญญาหมดภาระผูกพันตาม
สัญญาแล้วเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับ และการ
จําหน่ายหน้ีสูญ ข้อ 96 กําหนดว่า วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ
ดังน้ี  (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังน้ัน จึงได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการ  เป็นจํานวนเงิน 
99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จํากัด ขอได้โปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือพิจารณา
ต่อไปขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง    
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กลุ่มพลัง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระการประชุมที่  5  (5.1)  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการ
ให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด ดูหลักการและเหตุผลเมื่อเขาไม่มารับเงิน
คืนเราก็น่าจะเอาเงินตัวน้ันฝากเป็นเงินรายรับเพ่ือประกันสัญญา  ฝาก
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  เขาไม่มารับเราเอาเข้ามาเป็นรายรับ
เทศบาล  ในปี  พ.ศ. 2557  เมื่อปีที่แล้วมีแนวความคิดว่ามีโครงการหมวด
รายจ่ายอ่ืนๆ แล้ว ที่ต้ังไว้ปีละ  51,000  บาท  ถ้าไม่พอจะนําหมวดอื่นๆ โอน
เข้ามาได้  แต่น่ีเราเอาเข้าเป็นรายรับของเทศบาลโดยตรงและไม่ทราบว่าเงินโอน
เข้าตัวน้ีโอนเข้าไปทําอะไรเอามาเป็นรายรับของเทศบาลมันไม่ใช่เงินของเรา  
99,850  บาท  ไม่ใช่เงินของเราเงินเขาฝากไว้ทําไมต้องเอาเข้ามาเป็นรายรับ
ของเทศบาลเป็นเงินฝากถึงจะถูก  ถ้าเผื่อมีหลายๆ ราย เป็นสิบล้าน ร้อยล้าน 
เงินประกันสัญญาเกิดมีสัญญาต่างๆ เข้าประกันไว้สิบล้านเงินจ่ายขาดเงินสะสม
เรามีแค่แปดล้านเก้าล้านที่จะจ่ายแค่น้ันเองแต่น่ีเป็นเงิน 99,850  บาท  ซึ่ง
เพียงพอกับการใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเงินมากๆ เราจะทําอย่างไรจะเอาเงินส่วน
ไหนไปจ่ายเขาคืนเป็นการต้ังข้อสังเกตเราไม่น่าเอาเงินเขามาเป็นเงินรายรับของ
เทศบาล ไม่ใช่เงินของเราเป็นเงินที่เขาฝากไว้ฝากนานเท่าไรเราก็ได้ดอกเบ้ีย เป็น
ข้อสังเกตว่าเราไม่น่าเอามาเป็นเงินรายรับของเทศบาลโดยตรงควรจะเป็นเงิน
ฝากๆ ท่านประธานดูตัวน้ีนะครับ ผมดูแล้วมันไม่ถูกต้องแต่การที่จะมาขอจ่าย
ขาดเงินสะสมแต่ให้ข้อคิดไม่ควรจะเป็นแบบน้ีถ้าเผื่อเป็นเงินสิบล้านเราจะเอา
ส่วนไหนของเงินสะสมไปจ่ายเขาฝากท่านประธานด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญท่านอาคมครับ 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5  (5.1)  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
จ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่บริษัทศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด  ตามหลักการและเหตุผลตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาก็มี
ความชัดเจนอยู่แล้วเป็นเงินของเขาจํานวน  99,850  บาท  ส่วนรายละเอียด
ของการทําบัญชีผมคงไม่เข้าใจเหมือนท่านสมาชิกได้พูดไปจะอยู่ในหมวดไหน ผม
ขอพูดถึงรายละเอียดว่าถ้าเป็นเงินหน่ึงร้อยล้านเหมือนท่านสมาชิกที่อภิปรายเมื่อ
สักครู่ น้ีเงินร้อยล้านก็คงอยู่ในบัญชีเงินสะสมถึงจะเป็นพันล้านเงินก็คงมีอยู่
เหมือนเดิมเพราะเป็นเงินของเขา  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิก  กระผมนายจารุวัฒน์  

บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ในญัตติน้ีชัดเจนไม่ใช่ว่าเราอยากจะเก็บ
ของเขาๆ เอาเงินมาวางเป็นหลักประกันปี 2549 สตง. มาตรวจปี 2555 ทําไมถึง
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ปล่อยเอาไว้ไม่คืนเขาๆ ไม่มาเอาเราทําหนังสือไปที่ศึกษาภัณฑ์ให้เขามารับคืนเขาก็
ไม่มารับคืนหลายปี  เมื่อเขาไม่มารับคืน สตง. มาตรวจทุกปีๆ เจอทุกปีพอเจอปี 
2555 ให้เอาไปเก็บไว้เป็นเงินรายรับอย่างถูกต้องตามระเบียบและถ้าหากเขามา
ขอคืนค่อยจ่ายขาดเงินสะสมไปตามระเบียบ  ทุกอย่างที่ทําๆ ตามที่ สตง. แนะนํา
ยืนยันว่าไม่ผิดระเบียบ  และถ้าทํานอกจาก สตง.แนะนําก็จะผิดระเบียบถ้าหากว่า
เงินร้อยล้านก็อยู่ในเงินสะสมร้อยล้านไม่ไปไหนญัตติชัดเจนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่บริษัท
ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด ตามท่ีนายกเทศมนตรีนําเสนอ  กรุณายกมือ 
(สมาชิกอนุมัติจํานวน  11  ท่าน)   11  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง  5   
เสียง  เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–
2557 เพื่อใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 - 
2561    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง  ญัตติให้สภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ เลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตีราคา 
ปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557 เพ่ือใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 - 2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเสนอ
ญัตติเรื่องญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557 
เพ่ือใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 - 2561  ด้วย 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอเสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พิจารณาเลือกและเสนอช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๒  คน  เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ หลักการ 
คณะรั ฐมนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั นที่   18  ธั น ว าคม  2555 มอบหมาย ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง  รับความเห็นของเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทําราคาปานกลาง
ที่ดินขึ้นใหม่ แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ ประจําปี พ.ศ. 2521 – 2524 เน่ืองจากไม่สะท้อนถึงราคาที่แท้จริงใน
ปัจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือให้การตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบปี พ.ศ. 2554 – 2557 
มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558- 2561 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  มาตรา 14 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงให้มีหน้าที่พิจารณาการตี
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ราคาปานกลางตาม มาตรา 13 คณะกรรมการน้ันให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่
ดังต่อไปนี้  (2)  ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายหน่ึงคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคน ซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล เพ่ือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 1181 
ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี 
พ.ศ. 2554-2557  มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558-
2561  เห็นสมควรให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ   
2  คน  ในการเลือกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ควรเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ด้าน
ประเมินทุนทรัพย์ หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เป็น
คณะกรรมการ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ประสานสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
กาฬสินธ์ุแล้ว และแจ้งว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และ
ขอได้โปรดพิจารณาเลือก และเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน เ ป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ    
นายอาคม   สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล    กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่   5  (5.2)  เรื่อง  ญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557 เพ่ือใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี 
พ .ศ .  2558 - 2561  เ พ่ือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่          
มท 0310.3/ว 1181 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  เรื่อง การตีราคา      
ปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557  มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี พ.ศ.  2558-2561  เห็นสมควรให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ   2  คน  ผมใคร่ขอนําเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ  2  ท่าน  
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ประชุมแห่งน้ีได้พิจารณาเพ่ือให้เป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางที่ดิน  ดังน้ี  1  นายสุรัตน์ชัย  สุวรรณรังภิญโญ  ประวัติการศึกษา
สูงสุดอนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การก่อสร้าง  ประสบการณ์การทํางาน  นายช่าง
โยธา  ฝ่ายระบบมาตรฐานประเมินราคากรมที่ดิน  นายช่างชํานาญงานส่วน
มาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน  ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส  ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน  
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ  ประวัติการอบรบหลักสูตรการประเมินราคา
ที่ดินรายแปลงเพ่ือขยายพ้ืนฐานการประเมินทางการที่ดินรองรับพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2. นักบริหารงานระดับต้นของกรมธนารักษ์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน นายธีระศักด์ิ  ศรีนุเสน  การศึกษาสูงสุดปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประสบการณ์ทํางาน  เจ้าหน้าที่ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน  4  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เลย นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ  ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักประเมิน
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ราคาทรัพย์สินชํานาญการ  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ  ประวัติการอบรม  
หลักสูตรประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพ่ือขยายพ้ืนฐานการประเมินทางการที่ดิน
รองรับพระราชบัญญัติที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นักบริหารงานระดับต้นของ   
กรมธนารักษ์  การประเมินราคาทรัพย์สิน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพ่ือให้การประเมิน
ราคาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0310.3/ว 1181 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม  2557  ที่แนบมาในญัตติน้ี  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5 
(5.3)  ให้เสนอรายช่ือของคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเทศบาล  2  ท่าน ระบุ
ไว้แล้วต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์  2  ท่าน  ปรากฎว่าไม่มี
กรมธนารักษ์มีเพียง  2  ท่าน  เป็นภาคบังคับจึงจําเป็นผมจึงไม่ต้องมาเสนออีก
ทั้งๆ ที่อยากจะเสนอท่านอ่ืนอยู่ตามหลักจริงๆ ข้อกําหนดมาให้เสนออย่างน้ันก็ต้อง
ดําเนินตามที่มหาดไทยได้กําหนดไว้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ท่านอาคม  สําราญเนตร  
เสนอครับ 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในวาระอ่ืนๆ 
วันน้ีทางประชาชนได้ฝากให้กระผมมาพูดเร่ืองตลาดโต้รุ่งและตลาดการเกษตร 2 
เรื่องครับ เรื่องตลาดโต้รุ่งเขาบอกว่าเขาร้องเรียนมากับผมด้วยวาจาว่าทางร้านค้า
ต่างๆ 130 ร้าน ได้ร้องเรียนมา เทศบาลเรามีนโยบายเก็บเงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 1 
ร้านค้า 70 บาท เดือน 1 ก็ตกได้ประมาณ 9,000 บาท ปีหน่ึงก็ แสนกว่าบาท 
ท่านประธานสภาที่เคารพครับเขาบอกว่าทําไมตลาดการเกษตร ลาน 1 ลาน 2 
ลาน 3 ไม่มีไฟฟ้าส่วนกลาง ทําไมท่านต้องไปเก็บเงินไฟฟ้าส่วนกลางกับเขาซึ่งเป็น
ตลาดโต้รุ่ง ค่าล็อคเขาก็จ่ายแล้ว ค่าไฟฟ้าล็อคเขาก็มี ยังมีการมาจ่ายเงินค่าไฟฟ้า
ส่วนกลางเขาร้องเรียนมากับผม ผมก็เลยนําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมสภาเรื่องวาระอ่ืนๆ
ครับ และผมได้แจ้งไปทางสํานักท่านแล้วครับว่าไปดูเขาหน่อย ไฟฟ้าลาน 1 ลาน 
2  ลานล่าง ลานบน บางหลอดก็ขาด มืด ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และส่วนหน่ึง
ร้านข้างร้านน้องเกดก็ไม่เปิดไฟส่วนกลาง ไปเปิดแต่ก๊ิปช็อปตรงลานกลางเขาได้
ประโยชน์ ซึ่งร้านก๊ิปช็อปไม่ต้องต่อไฟครับ ใช้ไฟฟ้าส่วนกลางเขาสามารถใช้ได้นะ
ครับ เลยเห็นปัญหาที่เขานําเข้ามาให้ผมได้พิจารณาและผมก็มาขอฝากเร่ืองร่อง
ระบายนํ้ามีกลิ่นเน่าเหม็นครับตรงน้ันว่าร่องไม่ได้รับการดูแลไม่ไปล้างให้เขา ตลาด
โต้รุ่งลานบนครับ และก็โต๊ะ เก้าอ้ี เราก็มีการซ่อม ก็ดีครับ แต่ว่าอยากให้เอาใจใส่ 
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เด๋ียวน้ีมีแต่ขายต๋ัวครับ แต่การขายต๋ัวใช้การไม่ได้ เราควรดูแลเอาใจใส่เขาครับ เรา
เอาค่าไฟฟ้าส่วนกลางเขาแล้ว เราต้องไปดูแลจัดการเขาไม่ใช่ว่าเขามาร้องเรียนถึง
ไปซ่อมให้เขา ถ้าไม่ร้องเรียนก็ไม่ต้องไปซ่อมหรอครับ เลยเกิดปัญหาตัวน้ีขึ้นมา 
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร สําหรับตลาดการเกษตรก็เช่นเดียวกันยัง
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไฟฟ้าบางจุดเขาบอกว่าขอซ่อมมาก็ไม่ไปซ่อมให้เขา    
พ่นยุงก็ขอมาและร่องละบายนํ้าก็มีกลิ่นเน่าเหม็น อยากจะฝากท่านประธานผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารด้วยครับควรเอาใจใส่ดูแลเขาด้วย และเขาบอกให้ทางคณะ
ผู้บริหารไปดูหน่อยว่าตรงที่ล้ําแผงลอยออกมา ให้จัดระเบียบให้เขาหน่อยได้ไหม 
เวลารถสวนกันมันสวนไปมาไม่ได้ รถคันหน่ึงไปก็ต้ัง 100 รถคันหน่ึงถึงจะไปได้
ครับ อยากจะให้ไปจัดระเบียบให้เขาหน่อย ไหนๆเราจัดทางเท้าให้เขาแล้ว เราก็จัด
ระเบียบถนนให้เขาหน่อยครับ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย
ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนครับ ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติเชิญครับ  
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ  ตามท่ีผมได้อภิปรายไว้ในช่วงการแปรญัตติ ผมจะขอเล่าให้ท่านประธาน
ฟังครับ ปัญหาในการแปรญัตติเพ่ือจะได้เป็นบรรทัดฐานในคร้ังต่อไป  คือปีน้ีเรา
เปลี่ยนระบบใหม่ทําให้สมาชิกหลายท่านเกิดความไม่เข้าใจในการเข้าแปรญัตติ ไม่
ว่าจะเป็นสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงาน ชุลมุนวุ่นวายไปหมดคือการแปรญัตติแต่ก่อน
เราให้สมาชิกสภาเทศบาลเรียก ผอ.กองฝ่ายเข้าช้ีแจงในฐานะเป็นกรรมการสามัญ
ประจําสภาเราก็ทําของเรามา ข้อดีคือว่าเวลากรรมการสามัญประจําสภา เราก็เปิด
โอกาสให้สมาชิกท่านอ่ืนๆเข้าร่วมรับฟังสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ ผอ.กองฝ่าย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํานักก็ได้ช้ีแจงโดยละเอียดเป็นข้อๆ แทบทุกสํานัก เพราะฉะน้ัน
สังเกตว่าผลที่จะตามมาในการแปรญัตติแทบจะไม่มี เพราะเขาได้ช้ีแจงโดยละเอียด 
และสมาชิกทั้ง 18 ท่าน  ถ้าเข้าร่วมก็จะได้ซักถามโดยไม่มีข้อบังคับใดๆ มาบีบไว้
ปัญหาน้ีก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าตามที่ประชุมญัตติครั้งที่แล้วสมาชิกก็ไม่เข้าใจ
เจ้าหน้าที่ก็ให้กฎกติกามาว่าสมาชิกที่ย่ืนแปรญัตติเท่าน้ันที่จะสอบถามได้ จึงเป็น
เหตุให้สมาชิกสภาที่เข้าไปร่วมรับฟัง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอภิชัย นํ้าจันทร์และ
ท่านจําลอง  ภูเต้านาค  ท่านไม่ได้เข้าใจตรงน้ีไม่ได้ตําหนิ  สํานักการสาธารณสุขก็
ให้ท่านจําลองตอบข้อซักถามสมาชิกอย่างน้ีซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะน้ันผมจึงอยากให้
ท่านประธาน น่ีคือบทบาทของสภาเทศบาลในบางคร้ังอยากให้ท่านรวบรวมข้อ
กฎหมายต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็อบรมกันบ้างเพ่ือที่จะช้ีแจงกับสมาชิกมี
หน้าที่อะไร ยังไง การแปรญัตติ  ทํายังไง แบบไหน ปีน้ีสับสนมากพนักงานแทบจะ
ไม่ได้หยุดเสาร์- อาทิตย์ มีผลกระทบมาถึงกรรมการแปรญัตติทุกท่านต้องว่ิงหน้า 
ว่ิงหลัง ผมจึงอยากให้ท่านประธานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านสภาทําให้เป็นข้อ 
เป็นเรื่องเป็นราวว่าในเล่มน้ีการแปรญัตติปีน้ีเราทําใหม่นะครับ ใครเสนออะไรก็มา
คุย ปีที่แล้วเรามาร่วมกัน ผมไม่เข้าใจสํานักการศึกษาผมมาร่วมสอบถาม พอร่วม
สอบถามเสร็จเข้าใจก็ไม่มีการแปรตรงน้ันน่าจะมีประโยชน์ และไม่ต้องเข้ามาใน
สภาเพราะเราให้ใจไปหมดแล้ว  อันน้ีขอฝากเรื่องแปรญัตติกับท่านประธานครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรไหมครับ เชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาคครับ 
นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   

ทุกท่าน เมื่อสักครู่โดนพาดพิงไปนิดหน่ึง ไม่เป็นไรเพราะบรรยากาศจะทําให้เรา
แข็งแกร่งและเรียนรู้ต่อไป ถือว่าเป็นน้องใหม่ในประสบการณ์ที่ยังใหม่อยู่ ดังน้ันเรา
ไม่ได้มีเจตนาท่ีไม่ดี เพียงแต่ขออนุญาตเสนอในส่วนที่เป็นประโยชน์เท่าน้ันเองใน
การประชุมครั้งต่อไปหรือการแปรญัตติครั้งต่อไปจะปฏิบัติโดยเคร่งครัด ขอบคุณ
สําหรับคําช้ีแนะ ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมว่า

จะไม่พูดแล้ว ขอเวลาแค่ 3 นาที ผมจะเคลียร์เรื่องส่วนตัวของผมนิดเดียว ผมได้ยิน
มาบ่อยๆมีคนพูดให้ผมว่า ลาออกเพราะอะไร ผมจะพูดในสภาให้ได้ฟังทุกคน 
เพราะผมได้ไปพูดคุยกับท่านรองเข็มชาติ  ฆารไสว ครับเป็นอันว่าผมขอฝากเรื่อง
ฟุตบาทตรงข้ามหน้าบ้าน ส.ส. และก็ที่มัสยิส และถนนประดิษฐ์ ขอให้ท่านไปดูๆก็
แล้วกันครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณท่านประธานครับ  

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ข่าวลือก็คือข่าวลืออย่าไปสนใจมากครับ เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืน
ครับ เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากท่านประธานอีกสักเรื่องครับท่านประธานครับ ผม
กลัวจะยุ่งต่อไป ในการแปรญัตติผมขอปรึกษาและแนะนําท่านประธานสภาอีกนิด
หน่ึงครับ ในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการควรจะให้ผู้บริหารเสนอ ผมคิดว่า
อย่างน้ี เพราะฉะน้ันปีหน้า 100 โครงการ  ผมขอเสนอแปรทั้ง 100 โครงการ 
ท่านประธานครับเวียนหัวเลยครับให้กองฝ่ายต่างๆ เตรียมเร่ืองเข้ามาขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขจะได้หมดเรื่อง วันน้ีผมคิดว่าจะค้านท่านประธานสภาอยู่หลาย
เรื่อง ทั้ง 3 เรื่องนะครับ อย่างงานปกครองจังหวัดไม่น่าจะเป็นตัวน้ันถ้าปกครอง
จังหวัดมีปัญหาเก่ียวกับการโอนเงินเข้าจังหวัด เราควรจะเปลี่ยนโครงการ แต่น้ีไม่มี
ปัญหา เราทํามาหลายปีแล้วไม่มีปัญหาไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงโครงการตัวน้ี และอีก
โครงการหน่ึง เพ่ิมเรื่องประธานผู้นําชุมชนไม่เป็นไรครับ ทางคณะผู้บริหารเสนอมา
ไม่มีปัญหาครับ  งานบุญซําฮะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่จะไปขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการเขา ไปเพ่ิมโครงการเขา เรามีหน้าที่ปรับ ลด ตัดลงว่าจะให้
เท่าไหร่แค่น้ันเองครับ ครับท่านประธานสภาครับ ผมขอฝากด้วยครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิก 

ท่านจําลอง  ภูเต้านาค ท่านบอกว่าใช้สิทธิพาดพิง  ไม่ได้พาดพิงให้เสียหายครับ ก็
แค่บอกว่า ท่านประธานเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าไม่ได้บอกสมาชิกว่าปีน้ีเขาแปร
แบบนี้ และอันน้ีเรื่องใหญ่ครับ ที่ผมกําลังจะพูดเรื่องค่าเลี้ยงรับรองนะครับ วันน้ี
น่าจะหาค่าเลี้ยงรับรองมาครับ  

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ เชิญครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนิดเดียวครับ 

เด๋ียวน้ีถนนหนทางของเรารู้สึกจะเป็นปัญหาหลายสาย  โดยเฉพาะบ่อบําบัดนํ้าเสีย
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ที่เราทําไว้มันโผล่ขึ้นมา วันน้ันผมก็เรียนกับสํานักการช่างแล้วครับว่า จะรีบ
ดําเนินการ และบางแห่งด้านข้างที่เป็นบ่อบําบัดนํ้าเสียตามถนน บางถนนก็เป็นอยู่
ด้านข้างเป็นปัญหาเหมือนกับเราเสียพ้ืนผิวถนนไปส่วนหน่ึงครับ อันตรายครับเวลา
รถสวนกันไปมา จักรยานยนต์บ้าง เขาก็ไม่กล้าไปว่ิงตรงน้ันเป็นหลุมกลัวจะเป็น
อุบัติเหตุ เรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ ให้เจ้าหน้าที่ หรือ ผอ.
ได้รีบทํา จะได้เป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับพ่ีน้องประชาชนและอีกตรง
หน่ึงครับท่านประธานตรงมุมวัดใต้ ทางถนนประดิษฐ์ ตรงน้ันรู้สึกถนนจะบวม 
เพราะว่าเอายางมะตอยไปใส่ตรงนั้นเวลารถเลี้ยวจะเป็นเนินสูงขึ้น ไม่เรียบ  
อันตราย ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  ครับมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ครับ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากเรื่องการวินิจฉัยของท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ที่

ผ่านมาท่านบอกว่าทําเนียมการปฏิบัติ แต่ก่อนหน้าน้ีส่วนใหญ่ท่านบอกว่าคงไว้ให้
ถูกต้อง ผมก็เลยว่า ท่านประธานสภาครับ อย่างเช่นที่ว่า 3 ท่านที่เสนอมา ผมไม่ได้
ว่าจะค้าน แค่ว่าอยากให้มันถูกต้อง อย่างเช่นข้อ 60 ถามว่าท่านวินิจฉัยให้สมาชิก
ทําได้ผมไม่ว่าครับ แต่ผู้รับรองต้องมี ผมเข้าใจครับ ผมเลยอยากพูดต่อไปว่าสรุป
แล้วต่อไปท่านจะเอาทําเนียมการปฏิบัติหรือจะเอาให้ถูกต้อง ไม่อย่างน้ันจะเป็น
ปัญหาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายนะครับ ผมจะขอต่ออีกนิดหน่ึงใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง ขออนุญาตเก่ียวกับความสับสนในการแปรญัตติ  ซึ่งในหลักโดย
ระเบียบแล้วมันเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านเองครับ คณะกรรมการแปรญัตติ สภามี
หน้าที่ กําหนดเสนอวันแปรญัตติ กําหนดวันให้เท่าน้ัน เมื่อกําหนดวันแล้ว
ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ คือทั้ง 3 ท่าน ต้องไป
ดําเนินการเองโดยการออกหนังสือต่างๆ ก็ลงในนามประธานตรวจร่างรายงานแปร 
ญัตติ เป็นอํานาจของท่านครับ ท่านจะทํายังไงก็เป็นอํานาจของท่าน ประธานสภา
ไม่มีอํานาจเข้าไปเก่ียวข้องเมื่อท่านแปรญัตติตามกําหนดเวลาที่สภามอบให้ท่าน 7 
วัน ท่านส่งร่างเดิมกับร่างที่แก้ไขให้กับประธาน ประธานส่งร่างดังกล่าวให้กับ
สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง เชิญประชุม หน้าที่ประธานมีเท่าน้ันครับ ถ้าจะเชิญ
คณะบุคคลมาช้ีแจ้งก็เป็นเรื่องของท่านครับ ทั้ง  3 ท่านนะครับ จะช้ีแจงไว้ว่าเป็น
อํานาจของท่าน ส่วนที่ท่านคณะถามเม่ือสักครู่ว่าผมดําเนินทั้ง 2 อย่าง ทั้งระเบียบ 
ทั้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตโดยหลักแล้วที่ผ่านมาถ้าเป็นในกรณีที่ไม่
เก่ียวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส่วนใหญ่ผมจะใช้ข้อบังคับโดยเป็นหลัก 
แต่ในการพิจารณาแปรญัตติในปีที่ผ่านมาก็มีสมาชิกหลายท่านที่แปรญัตติเพ่ือให้
ข้อความมันถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจร่างแปรญัตติก็ได้พิจารณารับมา ผมก็
ได้พิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับการประชุม ดําเนินการตามน้ันเพ่ือประโยชน์เท่า
น้ันเองครับ ไม่ได้ว่าทางส่วนไหนยื่นต้องเป็นดุลยพินิจ ทางฝ่ายไหนยื่นต้องเป็น
ระเบียบครับ เราดูทั้ง 2 อย่างว่าเหมาะสมได้ประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม
หรือไม่ ก็คงมีข้อที่เก่ียวข้องแค่น้ีครับ เชิญท่านกมลพันธ์ุ จีระสมบัติครับ เชิญครับ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมมีนิดเดียวครับ คือปัญหาการแปรญัตติ ผมก็เข้าใจตรงกับประธานเพราะเรา
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ทํางานร่วมกันมาหลาย 10 ปี เก่ียวกับการแปรญัตติ แต่ปีน้ีมีปัญหาแล้วครับ ท่าน
หัวหน้าสํานักปลัด ท่านคล้ายๆว่า บางสิ่งบางอย่างที่เราปรึกษาหัวหน้าสํานักปลัด 
ผมกลับเป็นฝ่ายที่ยอมเช่ือท่านทุกอย่าง แต่เมื่อท่านประธานได้ให้อํานาจ ให้เกียรติ 
และช้ีแนะให้ผมว่า ผมคือคนที่ต้องทําทุกอย่างในการแปรญัตติ คืออยากฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปทางสํานักปลัดด้วยว่า ต่อไปปีหน้าท่านต้องฟังผม ครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล ครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่มาร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2559  ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารครับที่เสนอญัตติ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภา 
ท่านผอ.สํานักกองฝ่ายอ่ืนๆครับที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ขอปิดประชุม
ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   13.20  น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


