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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน 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 สิ ง หาคม ๒๕๕8 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕8 ในวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕8 ผมพิจารณา
อนุญาตครับ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕8
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2558 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ จึงขอนําเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผูบ้ ริหาร
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ เรื่อง ร่างเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 (4.1) เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกําหนดเวลาแปรญัตติ 7 วัน ตั้งแต่วันที่
17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึ งวั นที่ 23 สิ งหาคม 2558 เวลา
16.30 น. นั้น เมื่อคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติฯ ได้มาพร้อมแล้วนายก
มลพันธุ์ จีระสมบัติ เป็นประธานกรรมการ นายต่อชาติ ฆารไสว เป็นกรรมการ
และนายอาคม สําราญเนตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีสมาชิกสภาเสนอ
คําตามหนังสือเสนอคําแปรญัตติ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้เสนอ
จํ า นวน 4 ท่ า น 1. นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น ผู้ เ สนอ 2. นายบุ ญ เส็ ง
วิโรจน์รัตน์ ผู้เสนอ 3. นายนพดล แก้วพูล ผู้เสนอ 4. นายธนัท จิตรลดานนท์
ผู้ เสนอ และมีผู้ รั บรองจํ านวน 2 ท่าน คื อ 1. นายกมลพันธุ์ จีร ะสมบั ติ
ผู้รับรอง 2. นายต่อชาติ ฆารไสว ผู้รับรอง และในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการเชิญหัวหน้าสํานัก/กอง/ฝ่าย มาชี้แจงต่อผู้เสนอ
คําแปรญัตติแล้ว ผู้เสนอคําแปรญัตติจึงมีความเห็นว่าที่เสนอขอแปรญัตตินั้นและ
ร่างเทศบัญญัติที่ผู้เสนอนั้นส่วนใหญ่ผู้เสนอขอแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิม แต่ยังมี
บางโครงการที่ ยั ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย จึ ง ได้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ เสนอขอแปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ และคณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ ข้อ 1
แผนงานสํานักปลัดเทศบาลหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 108 โครงการ

4
ปรับปรุงห้องน้ําสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ํา
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร้อมระบบสุขาภิบาลตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด จํานวนเงิน 600,000 บาท ขอตัดโครงการปรับปรุงห้องน้ําออกทั้ง
โครงการจํานวนเงิน 600,000 บาท คงเหลือไม่มี 2.หมวดค่าวัสดุ หน้า
105 ข้อ 2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 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
อนุ ก รรมการ เพื่ อ จ่ า ยค่ า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาเทศบาล ตั้ ง ไว้
100,000 บาท ขอปรับลดลงเหลือ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
งานบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน หน้า 110 ข้อ 5 หมวดค่าใช้
สอยรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 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 รายการเกี่ยวกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการประชุมประจําเดือนกรรมการหอกระจายข่าวตั้งไว้ 120,000 บาท
ขอปรับลดลงเหลือ 60,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท - โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 50,000 บาท
ขอปรับลงลง 10,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท ข้อ 7 งานไฟฟ้า
สํานักการช่าง หน้า 159 หมวดค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นออกแบบและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งจํ า นวน 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
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 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
ชื่ อ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรื อ งศรี มั่ น สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ผู้ เ สนอ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นายนพดล
แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นายธนัท จิตรลดานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ ลงชื่อ นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้รับรอง นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้รับรอง ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ
ข้อ 8 แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
กิ จ การที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ เ งิ น อุ ด หนุ น ปกครองจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตั้ ง ไว้
200,000 บาท (ปรากฏในหน้าที่ 109) ขอแปรแก้ไขข้อความเป็นเงินอุดหนุน
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จังหวัดกาฬสินธุ์ เหตุผล เนื่องจากปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งในการ
กํากับดูแลของจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ควรจะอุดหนุนให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของปกครองจังหวัดน่าจะเหมาะสมและถูกต้องมากกว่านาย
อภิ ชั ย น้ํ า จั น ทร์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ผู้ เ สนอ นางจํ า ลอง
ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้รับรอง นางจินตนา ผ่องพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้รับรอง ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปร
ญัตติทุกข้อ ข้อ 9 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ สํานัก
สาธารณสุขฯ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
ผู้ นํ า จิ ต อาสาพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของกลุ่มผู้นําจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาของเทศบาล เช่น กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน ด้าน
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่อง
ในวั น อสม. แห่ ง ชาติ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ตามโครงการกํ า หนด ตั้ ง ไว้
1,000,000 บาท (ปรากฏในหน้ า ที่ 155) ขอแปรแก้ ไ ขข้ อ ความเป็ น
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์และผู้นําชุมชน นางจําลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นายอภิชัย น้ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้รับรอง นางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้รับรอง ผู้
เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ ข้อ 10 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนั น ทนาการ สํ า นั ก การศึ ก ษา งานศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) งานประเพณีบุญซําฮะ บวงสรวงหอ
เจ้ า บ้ า น ปู่ แ ฮ่ ปู่ ห าร ปู่ กุ ล าบุ ญ โฮม ปู่ บุ ญ ตากุ ด โง้ ว ตั้ ง ไว้ 200,000 บาท
(ปรากฏในหน้าที่ 179) ขอแปรแก้ไขข้อความเป็นงานประเพณีบุญซําฮะผู้เสนอ
คํ า แปรญั ต ติ ข อสงวนคํ า แปรญั ต ติ ทุ ก ข้ อ นางจิ น ตนา ผ่ อ งพั น ธุ์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นางจําลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ผู้รับรอง นายอภิชัย น้ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้
รับรอง ผู้เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติทุกข้อ และคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ฯ ขอสงวนคํ า แปรญั ต ติ ฯ ทุ ก ข้ อ จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดดํ า เนิ น การต่ อ ไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น และข้อ 59 ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม
แล้วถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้
ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น เนื่องจากในการเสนอคําแปรญัตติในแผนงานของสํานักปลัด
มี ข อแปรญั ต ติ ม าทั้ ง หมด 4 ท่ า น ท่ า นบุ ญ เส็ ง ท่ า นสุ ร ศั ก ดิ์ ท่ า นธนั ท
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ท่านนพดล เสนอแปรญัตติมาทั้งหมด 4 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาข้อ 63 ในวรรค 2 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสผู้เสนอญัตติหรือผู้
แปรญัตติอภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคนให้ประธานสภา
ท้ อ งถิ่ น อภิ ป รายได้ ค รั้ ง ละ 1 คน ทั้ ง 4 ท่ า นๆ ต้ อ งตกลงว่ า ใครจะเป็ น ผู้
อภิปรายในหัวข้อแรกอภิปรายได้ 1 คน ขอเรียนเชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขออภิปราย
เรื่องโครงการปรับปรุงห้องน้ําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวนเงิน 600,000 บาท
ตามแบบแปลนที่ได้รับนะครับมีแบบแปลนอยู่ 3 แผ่น มีรายละเอียดอยู่ 2
แผ่น และก็มีรายการวัสดุกับราคาประเมินอีก อย่างละแผ่น ประเด็นคือการ
ก่อสร้างห้องน้ํา การปรับปรุงห้องน้ําก็จะมีส่วนของงานรื้อถอน งานปรับปรุงต่อ
เติม และการเปลี่ยนแปลงสุขภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมก็จะมีงานติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ตรวจสอบราคาเบื้องต้นจะราคาแพงกว่าราคามาตรฐานการตลาดนิดหน่อย
ครับ แต่งานสุขภัณฑ์มันมีอยู่ตัวหนึ่ง การสุขภัณฑ์น้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 6,000
ลิตร จํานวน 2 ชุด นั่นแปลว่าการปรับปรุงห้องน้ําเราแบ่งเป็นห้อง 6 ห้อง ก็
แปลว่าน้ําเสียที่ผ่านการใช้ห้องน้ํา 6 ห้องนี้ ต้องบําบัดผ่านถังบําบัดรวมเบ็ดเสร็จ
12,000 ลิตร ซึ่งตัวถังบําบัด 6,000 ลิตรนี้ ราคาต่อหน่วย 12,000 ผมก็
เลยห่วงว่าราคาที่ผมเช็คมานี้ ถ้าเป็นยี่ห้อ PS รุ่น 6,000 ลิตร เป็นวัสดุโพลิ
ไฮโดรลิก ราคาที่ผมหาในท้องตลาดราคา 2 หมื่นต้นๆ ครับ ส่วน 12,000
บาท ผมไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อได้ไหม ส่วนถ้าเป็นวัสดุที่เป็นไฟเบอร์ก๊าซ ราคาขั้นต่ํา
ประมาณ 40,000 บาทครั บ ถ้ า เป็ น ดอส เป็ น ฉลากเบอร์ 4 ประมาณ
35,000 บาท รายละเอียดที่ท่านให้มาไม่มีรายละเอียดตัวของถังบําบัดเลย ผม
จึงนึกว่าท่านใช้วัสดุของถังบําบัดอะไรเอาฉลากเบอร์อะไร ที่ผ่านมาที่เขาติดตั้งมา
ทั้งหมด ไม่ว่างานจากหน่วยงานไหน ถ้าต่ํากว่าเบอร์ 3 มันจะมีปัญหาเรื่องการ
แตกร้าว ซึ่งการแก้ไขจะเกิดปัญหาที่หนักมาก ติดตั้งว่าลําบากแล้วเรามารื้อถอน
ทําใหม่รื้อใหม่เปลืองงบประมาณ และมันหนักกว่า ผมเลยเป็นห่วงว่าราคาที่ท่าน
ตั้งมา 12,000 บาท อาจจะหาซื้อไม่ได้ เพราะขนาดโพลิเฮดเทอร์รีน ซึ่งวัสดุ
ยังไม่เท่าไฟเบอร์ก๊าซยัง 2 หมื่นกว่า และยังไม่ได้ฉลากเบอร์ที่ใช้งานได้เหมาะสม
และคงทน และประเด็นของการใช้ถังบําบัด 6,000 ลิตร 2 ชุด ในส่วนที่
ได้มากับรายละเอียดไม่มีการติดตั้งที่เป็นระบบเสาเข็ม และไม่มีการที่ตีราคาและ
ประเมินราคา มีการติดตั้งเสาเข็ม ซึ่งการติดตั้งเสาเข็ม 6,000 ลิตร ไม่ว่าจะ
เป็นทรงกลม หรือทรงแคปซูลลายนอน ล้วนต้องตอกเสาเข็มทั้งนั้น มากน้อย
ตามรุ่นนะครับ การติดตั้งเสาเข็มถ้าเป็นทรงแคปซูล เราต้องตอกเสาเข็มขนาด 6
เมตร จํานวน 9 ต้น ถ้าเป็นทรงกลมเสาเข็มก็จะน้อยลงไปอีก ประมาณ อยู่
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6 ต้น แต่คราวนี้รายละเอียดที่ให้มาไม่มีรายการของเสาเข็มเลยผมก็เลยนึกว่า
ท่ า นจะใช้ 6,000 ลิ ต ร แบบไหน ซึ่ ง ถ้ า มั น ผิ ด แบบจากวิ ศ วกรรมในการ
ออกแบบ หรือใช้งานที่ใช้ไม่ถูกประเภท ผมเกรงว่ามันจะเกิดปัญหา ซึ่งผมไม่เห็น
ด้ ว ยว่ า โครงการนี้ จ ะผ่ า น เพราะว่ า มั น มี ข้ อ เสี ย หลายอย่ า ง ข้ อ แรกราคาไม่
ประเมินมา จึงทําให้ค่าประมาณการเพี้ยนไป 2. แบบเสาเข็มไม่มีการออกแบบมา
แล้วถ้าเราไปทํานอกเหนือนั้น หรือไปตอกเสาเข็มเพิ่ม ผมเกรงว่าเราจะไปทําผิด
เงื่อนไขที่เราผ่านงบประมาณไป ผมจึงขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาให้รอบคอบ
ว่าท่านจะสนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ เพราะรายละเอียดค่อนข้างจะขัดแย้งหลาย
เรื่ อ ง แล้ ว ถ้ า ปั ญ หาตามมาถ้ า เรายั ง สนั บ สนุ น โครงการนี้ ผ่ า นไปผมเกรงว่ า จะ
รับผิดชอบกันไม่ไหว โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ผมเห็นด้วย ผมอยากให้ความ
เป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น ผมไปเดินสํารวจแล้ว ห้องน้ําชั้น 3 ชาย สะอาดกว่าชั้น
1 กับ 2 อาจจะเป็นเพราะห้องน้ําส่วนตัวก็เป็นไปได้ ถ้าสะอาดก็ใช้งานได้ดี แต่
ปรับปรุงก็จะได้มาตรฐานสากลขึ้นได้อีก ก็เห็นด้วยแต่ก็อยากให้คํานวณกันให้
ชัดเจนกว่านี้ ถูกต้องกว่ านี้ เพราะการที่ตั้งถังบําบัดแล้ว 6,000 ลิตร ไม่มี
เสาเข็ม ผมคิดว่าถ้าเราฝืนทําจะเกิดความเสียหายตามมา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านครับ เมื่อสักครู่ได้
ฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องไม่เห็นด้วยในการที่จะปรับปรุง
ห้องน้ําของทางเทศบาลทั้ง 6 ห้อง ฟังดูก็เห็นด้วยที่ว่าปรับปรุงแล้วดี แต่ก็มีการ
อภิ ป รายว่ า มี บ างรายการแพงเกิ น ไป หรื อ ว่ า ไม่ ส ามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การได้
ก็อยากจะเรียนว่าญัตติร่างในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามหมวดที่
4 ข้อบังคับการประชุมสภาเขาจะระบุเกี่ยวกับเรื่องว่าการแปรญัตติร่างข้อที่ 59
การแปรญัตติร่างงบประมาณจะทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือขอลดจํานวน
เงินที่ขอรับอนุญาตจ่าย คําว่าขอลดรายจ่ายนั่นก็คือการตัดโครงการออกไปเลย
ส่วนการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายนั่นก็คือการขอลดจํานวนเงินที่ทางคณะ
ผู้บริหารเสนอเป็นญัตติร่างงบประมาณขึ้นมาในการใช้จ่าย ผมก็เลยสงสัยว่าทําไม
ท่านเห็นด้วยหรือท่านจะปรับลดราคาไม่ให้ทําเลย เอาเป็นว่าในส่วนที่ ทําไมถึงได้
บรรจุร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ํ าของเทศบาล ผมจะนําเรียน
เหตุ ผ ลว่ า ทํ า ไมถึ ง ขอ ใครขอ และถ้ า ทํ า แล้ ว จะเกิ ด ผลดี อ ย่ า งไรนะครั บ
เนื่องจากว่าการทํางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นงานบริการพี่น้องประชาชน
เราเป็นผู้บริหาร ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผอ.ทั้งหลายก็เป็นหัวหน้าส่วน
การงาน การทํางานต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยพนักงานเพื่อที่จะให้เขาขับเคลื่อนใน
การที่จะทํางานได้ แล้วในการที่จะขับเคลื่อนพนักงานเยอะๆของเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ์ทั้ง หมดนี้ ประมาณเกื อ บ 600 คน เราก็ คิ ดว่ าถ้า หากพนั ก งานมี
ความสุขเขาก็จะทํางานให้พี่น้องประชาชนออกมาดี ผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชน
ได้รับก็จะออกมาดี แต่ถ้าหากว่าคนทํางานทํางานอย่างไม่มีความสุข ผลงานก็อาจ
ออกมาไม่ดีและไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชน ดังนั้นทางเทศบาลหรือทาง
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ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ได้ มี ก ารตั้ ง สภาพนั ก งานเทศบาลขึ้ น มา เป็ น การให้ พ นั ก งานของ
เทศบาลรวมตัวกันตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา ทั้งพนักงานครู พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมดรวมกัน และให้มีการประชุมใหญ่ประชุม
กันประจํา เพื่อที่จะเสนอแนวความคิดการทํางานของพวกเขา สภาพการทํางาน
เป็นที่พึงพอใจของพวกเขาหรือไม่ ในการทํางานจะได้รับความสะดวกสบายหรือไม่
แล้วเหตุที่ตั้งก็เนื่องจากว่าพนักงานที่อยู่ข้างล่างไม่สามารถที่จะนําเสนอเหตุผลและ
ความต้ อ งการให้ กั บ คณะผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบ จึ ง ตั้ ง สภานี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ให้
คณะกรรมการสภาเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดทําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
แล้วเมื่อผู้บริหารรับทราบว่าพนักงานข้างล่างเขาต้องการอย่างนี้เราก็จะได้ทําการ
แก้ไขเพื่อที่จะได้เป็นที่ถูกใจ จะได้มีความสุขในการทํางาน เราตั้งสภาพนักงาน
ขึ้นมาในยุคแรกๆนี้ทางสภาพนักงานเขาก็ขอมาอย่างเช่น เขาไม่กล้าที่จะพูด แต่พอ
มีสภาพนักงานเขาก็กล้านําเสนอว่าให้ไปนําเสนอกับคณะผู้บริหารหน่อยว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้งานอยู่มันช้ า แล้ วทํ าให้ งานที่ ออกมามั นล่ าช้า พิม พ์แ ต่ละตัว
ประมวลผลแต่ละตัวมันช้า เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาในยุคแรกๆหลังจากที่ตั้งสภา
พนักงานแล้วก็จะได้รับเรื่อง ว่าพนักงานของเราอยากจะเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งเราก็ทํา
การเปลี่ยนแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์เข้าสู่สภาเพื่อขอความเห็นชอบใน
ยุ ค นั้ น สภาก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตามความต้ อ งการของพนั ก งานและก็ ไ ด้
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ห มดให้ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจเขา ปี ต่ อ มาเขาก็ ต้ อ งการว่ า ในการ
รักษาพยาบาลของพนักงานของเทศบาลจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องเอาเงิน
สดไปจ่ายก่อนแล้วมาเบิกทีหลังทําให้มีปัญหา ขอความกรุณาว่าให้ทางผู้บริหารทํา
เรื่องจ่ายตรงไหม หมายถึงว่า เวลาไปรักษาพยาบาลก็ให้ทางสถานพยาบาลมา
เบิกกับทางเทศบาลเลย ผมก็รับเรื่องมาแล้วดําเนินการในขณะที่กําลังดําเนินการ
อยู่บังเอิญว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การจ่ายตรงมันดี
ทางกรมส่งเสริมก็เลยทําเรื่องจ่ายตรงไปเลย เราก็เลยไม่ได้ทําครับ และพอมายุคนี้
เขาก็ทําคําร้องมาว่า เนื่องจากว่าเขามาใช้ห้องน้ําและห้องน้ํามันชํารุดทรุดโทรม
โดยเฉพาะห้องน้ําผู้หญิงซึ่งตัวพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ไปใช้บริการเขาบอกว่า
เวลาไปใช้ห้องน้ํา น้ํารั่วจากชั้น 3 ลงมาชั้น 2 น้ํารั่วจากชั้น 2 ลงมาชั้น 1
และตัวถังบําบัดก็เก็บกลิ่นไม่ดี ก็มีการรั่วซึมออกมาทั้งกลิ่น บางทีก็ชักล้างไม่ค่อย
ลงทํานองนี้ เป็นปัญหาในการใช้งานของพนักงาน และเมื่อมาพิจารณาดูว่าทาง
สํานักงานเทศบาลแห่งนี้ก็สร้างมานานพอสมควรตั้งแต่ปี 2530 เศษๆ ปีนี้ก็
2558 แล้ว ในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ําเราก็ปรับปรุงเป็นจุดๆเฉพาะส่วนที่
เสี ย ไม่ เ คยปรั บ ปรุ งใหญ่แ บบนี้ เ ลย และเป็น ความต้ อ งการของพนัก งาน เขา
อยากจะเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองขอเปลี่ยนเป็นชักโครกเพื่อสุขลักษณะอนามัย
ปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนกันจากนั่งยองเป็นชักโครกกันหมด เพราะมันเป็นส่วนใหญ่
แม้กระทั่งหนังสือของส่วนราชการที่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าถ้า
หากเป็นไปได้เพื่อเพิ่มสุขลักษณะก็ขอให้เปลี่ยนจากการนั่งยองเป็นชักโครก ถ้า
ผู้สูงอายุเข้ามาเขาก็จะใช้ได้ ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ก็จะใช้ได้สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นกว่านั่งยองปัญหาต่างๆนี้เป็นเรื่องที่สภาพนักงานเป็นผู้เสนอเข้ามา ความจริง
เขานําเสนอมามากกว่านี้ครับ แต่เราทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็อธิบายให้เขาฟัง ส่วน
เรื่องปรับปรุงห้องน้ําเราก็ส่งรายการให้กับสํานักการช่างเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
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และออกแบบ การสํารวจคือสํารวจว่ามันต้องปรับปรุงอะไร บกพร่องตรงไหน
และก็มาออกแบบว่าจะแก้ไขยังไง แล้วมาคํานวณว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่
รายการที่เป็นแบบผ่านการสํารวจและออกแบบของวิศวกรโยธา ของผู้อํานวยการ
สํานักการช่างมาเรียบร้อยแล้วก็กําหนดวงเงิน ตอนที่บอกให้เขาไปสํารวจและ
ออกแบบไม่ได้บอกเลยนะครับให้คุณทํามาจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้ ก็คือตามสภาพ
ความเป็นจริงว่าเราต้องปรับปรุงจํานวนเท่าไหร่ อะไรยังไงก็ให้เขาไปทํามา ซึ่ง
ทางผอ.สํานักการช่างก็มีทีมงานของเขาและทํามาตามที่อยู่ในมือของท่านสมาชิก
ทั้งหลาย นี่ก็คือเหตุผลของการส่วนที่จะว่าราคาแพงหรือไม่ อันนั้นมีไหม มั่นคง
แข็ ง แรงไหม อะไรยั ง ไง ผมว่ า เขามี ค ณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนี้ ตั้ ง แต่
คณะกรรมการออกแบบ คณะกรรมการควบคุมราคา คณะกรรมการควบคุมงาน
ถ้าทําไม่ได้พวกนี้จะเป็นพวกที่รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นว่าเสียหายหรือไม่เสียหาย
ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุ อันนี้ก็ชี้แจงให้กับท่าน
สมาชิกที่ขอแปรญัตติให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ทําไปถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิด
ประโยชน์ให้กับทางพนักงาน พนักงานก็จะมีความสุขในการทํางาน ผลงานก็จะ
ออกมาในทิศทางที่ดีในเมื่อผู้ทํางานมีความสุข ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมี
เสาเข็ ม ไหม ถั ง บํ า บั ด อะไรยั ง ไง ผมไม่ ใ ช่ ช่ า งครั บ ผมก็ เ ลยจะขออนุ ญ าต
ประธานสภาให้ทางท่านผอ.สํานักการช่าง ช่วยชี้แจงว่า ได้สํารวจและออกแบบ
เป็นอย่างไร ก็อยากจะฝากนะครับว่า สําหรับประมาณการราคาตอนนี้กระทรวง
พาณิชย์ได้กําหนดราคากลางอย่างไร ผู้ที่คํานวณราคาไม่กล้าที่จะบอกราคาที่
ผิดเพี้ยนไปจากราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งมีอะไรไหมครับ ประท้วงหรือเปล่าครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล คืออย่างนี้ครับผมอยากจะปรึกษากับทางท่านประธานสภา
ครับ คือในญัตตินี้นะครับทั้ง 4 คนได้ยื่นข้อเสนอคําแปรญัตติ แต่ในการที่ท่าน
ประธานสภาได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ว่า แต่ละ 1 ญัตติให้ 1 ท่าน ผมอยากเรียน
ปรึกษาท่านว่า 4 ท่านที่ได้ยื่นคําแปรญัตติมาก็พิจารณาให้ออกความเห็นในญัตติ
นั้นๆ ในการแปรญัตตินี้ ก็อยากเรียนปรึกษาท่านประธานสภา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คืออย่างนี้ครับท่านบุญเส็งครับ คือตามระเบียบถ้าผู้เสนอญัตติ
จํานวนหลายท่านเขาให้อภิปรายได้ท่านละ 1 คน ท่านก็แบ่งกัน ท่านอภิปราย
ในหัวข้ออะไรท่านก็แบ่งกัน แต่ละหัวข้ออภิปรายได้ 1 คน นายกอภิปรายสลับ
ในฐานะผู้เสนอญัตติ ผมเลือกที่จะถามคณะกรรมการแปรร่างอีกครับที่เขาสงวน
ความเห็นอีก ซึ่งเขาต้องอภิปรายอีกครับ มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ครับท่านบุญเส็ง
ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมสามารถแปรญัตติได้ไหมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่ได้ครับ ท่านธนัทอภิปรายเรียบร้อยแล้ว ท่านเข้าไปรอในหมวด
อื่นหรือหัวข้ออื่นนะครับ ท่านแบ่งกันเอานะครับระหว่าง 4 ท่าน ท่านจะเอา
หัวข้อไหน ผู้ขอแปรญัตติจํานวนหลายท่านมีสิทธิอภิปรายครั้งละ 1 ท่าน
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ครัง้ ละ 1 ท่าน 4 คนก็ 4 ท่านได้ไหม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่ได้ครับ ก็หัวข้อละ 1 ท่าน ท่านก็ไปแบ่งกันเอาว่าท่านจะเอา
หัวข้อไหนนะครับ เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
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นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมขออนุญาตปรึกษากับ
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านบุญเส็ง ท่านเป็น 1 ในผู้เสนอคําขอแปรญัตติ
ท่านประธานได้พูดถึงในข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่ 63 ในวรรคที่ 2 เขา
บอกว่าให้กรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตอภิปรายได้ครั้งละ 1 คน ท่านประธาน
ว่าอย่างนั้นนะครับ ผมก็บอกว่าท่านประธานช่วยกรุณาดูในข้อที่ 64 ครับ บอก
ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีผู้สนับสนุนกับผู้ที่ไม่สนับสนุน ถ้าไม่สนับสนุนก็อภิปราย
สลั บ กั น ครั บ แต่ ก ารอภิ ป รายยั ง ไม่ เ สร็ จ ผมว่ า น่ า จะให้ โ อกาสท่ า นสมาชิ ก ได้
อภิปรายครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คือผมวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านต่อชาติครับ คือในข้อ 63 มันระบุ
ชัดว่า ในกรณีผู้เสนอคําแปรญัตติหลายท่านให้อภิปรายได้ครั้งละ 1 คน ส่วนจะ
สลับนั้นมันเป็นการอภิปรายทั่วๆไปซึ่งผู้คัดค้านกับผู้เสนอสลับกันไปยกตัวอย่างเช่น
ฝ่ายคณะผู้บริหารเสนอ ผู้บริหารอภิปราย ฝ่ายสมาชิกที่เห็นตรงข้าม อภิปราย
สลับ ฝ่ายสมาชิกที่เห็นสนับสนุน ผู้บริหารต้องให้อภิปรายสลับนะครับ แต่ใน
กรณีนี้เป็นกรณีของการแปรญัตตินะครับ มีผู้เสนอคําแปรญัตติ ผู้สงวนคําแปร
ญัตติ ผู้ที่ไม่ได้เสนอคําแปรญัตติไม่มีสิทธิอภิปรายนะครับ จะมีผู้มีสิทธิอภิปราย
คือ 1. ผู้เสนอญัตติคือท่านนายกมีสิทธิอภิปรายชี้แจงญัตติได้ตลอดครับ 2. ผู้
เสนอคําแปรญัตติในกรณีหลายท่านก็ให้อภิปรายได้ครั้งละ 1 ท่าน ผมก็วินิจฉัย
แล้วว่าให้อภิปรายได้ครั้งละ 1 ท่าน ต่อไปก็เป็นคณะกรรมการร่างของท่านทั้ง
3 คน ท่านได้สงวนความเห็นไว้ท่านก็มีสิทธิอภิปราย ผมให้สิทธิอภิปรายนะครับ
ผมวินิจฉัยตามนี้เรียบร้อยแล้วครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขอสักเล็กน้อยครับ แต่ท่านสมาชิกเสนอคําแปรญัตติเขาสงวน
คําแปรญัตติไว้แล้วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สงวนไว้แต่ระเบียบมันบอกไว้ว่าให้อภิปรายแค่ครั้งเดียวครับ ครั้งละ
1 ท่าน
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ก็สุดแล้วแต่ท่านครับ ผมแค่ขออนุญาตเห็นแย้งว่าจริงๆแล้วหาก
ผู้เสนอท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม แต่ยังมีผู้เสนออีกหลายท่านที่ประสงค์จะ
อภิปรายครับ ผมว่าท่านประธานต้องอนุญาตให้เขาอภิปรายครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คือมันกําหนดในข้อบังคับตัวนี้แล้วว่ามีสิทธิอภิปรายได้คนเดียว
ครั้งละ 1 คน
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ก็สุดแล้วแต่ทา่ นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมวินิจฉัยแล้วครับ เชิญท่านภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ครับ
นายภานุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ผอ.สํานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องถังบําบัดครับ ในส่วนของสภาพพื้นดินที่
กําหนดไว้ที่ได้ออกแบบนะครับ การรับน้ําหนักของดิน ตามแถวภาคอีสานบ้าน
เรานี้สามารถรับน้ําหนักได้คือ 1 ตารางเมตรสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ 80
ตันนะครับ ในตัวของถังบําบัดนี้ ความจุประมาน 6,000 ลิตร ก็ประมาณ
6,000 กิโลกรัม ก็ไม่ต้องใช้เสาเข็มนะครับท่าน สามารถใช้ดินและเทดินขุดลง

11
ไปก็สามารถวางถังได้ครับ เพราะว่าดินในภาคอีสานจะมีชั้นดินที่แข็งครับ ครับ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับ คณะกรรมการแปรร่างญัตติจะมีผู้ใดอภิปรายไหมครับ สงวน
ความเห็นไว้ครับคณะกรรมการแปร เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ผมกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครับใน
เบื้ อ งต้ น ตามที่ ไ ด้ ฟั ง ผู้ แ ปรญั ต ติ ไ ด้ นํ า เสนอแก่ ค ณะผู้ บ ริ ห าร คื อ มั น ชั ด เจนว่ า
โครงการนี้ขอตัดทั้งโครงการ คือในขณะที่ผู้บริหารท่านอาจยังไม่เข้าใจว่าขอปรับ
ลดปรับเพิ่มเพื่ออะไร แต่หัวข้อมันชัดเจนว่าขอตัดทั้งโครงการ แล้วทีนี้ที่บอกว่า
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือตามที่ท่านธนัทได้อภิปราย ขออนุญาตเอ่ยนามครับ
ท่านบอกว่าท่านเห็นด้วย อยากให้ทําห้องน้ําอยากให้มีครับ แต่รูปแบบแปลน
ตามที่ติดใจน่าจะประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าการตอกเสาเข็ม คือถังไม่สามารถไปวางได้
เลย แต่ถ้าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ลงคําว่าตอกเสาเข็มไว้ในงบ 600,000 บาท
นี้ท่านธนัทมองว่าจะทําได้ยังไง ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่า แล้วการประเมินราคา
ออกมานี้ จ ะพอหรื อ ไม่ 600,000 บาท หรื อ ถ้ า ไม่ ต อกเสาเข็ ม จั ด ทํ า เลย
ท่านธนัทก็อ้างว่า การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต้องมีเสาเข็ม ทีนี้ก็เลยขัดแย้งกันอยู่
และเรื่องราคาต่างๆที่ท่านยกขึ้นมานั้น สรุปโดยภาพรวมของผู้เสนอแปรญัตติเห็น
ด้วยให้ทําห้องน้ํา แต่ในเมื่อโครงการไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมท่านก็เลยชะลอว่า
ไม่น่าเสี่ยงให้ดําเนินการต่อได้นะครับ อันนี้ผมขอชี้แจงตามนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล อีก 2 ท่านนะครับที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านอาคมครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผมนายอาคม สําราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2559 ในส่วน
ของคําขอแปรญัตติปรับลดทั้งโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ําเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ครั้งแรกที่รับร่างเทศบัญญัติมาก็มีความกังวลว่า เห็นด้วยครับถ้าจะพูด
จริงๆ ที่จะให้ตัด เพราะว่าไม่เห็นแบบก่อสร้างเลยไม่มีแบบประมาณการราคา
อะไรให้ท่านสมาชิกที่ทําหน้าที่ในสภาได้รับรู้ถึงเหตุผล หรือประมาณการ หรือ
แบบการก่อสร้างที่จะใช้เงินงบประมาณถึง 600,000 บาท แต่พอได้ดูแบบการ
ก่อสร้างและรายละเอียดการประมาณการและสรุปราคาก่อสร้างก็ได้เห็นว่ามันมี
ความจําเป็น ถามว่าในสภาพปัจจุบันห้องน้ําสํานักงานเทศบาลมีสภาพใช้งานได้
หรือไม่ ใช้งานได้ครับ แต่ไม่น่าเข้าครับถ้าไม่จําเป็น การที่ห้องน้ํามีกลิ่น คนที่
ทํางานอยู่ใกล้ๆสํานักงานระหว่างทางเข้าผ่านห้องน้ําเดินผ่านเข้าออกทุกวัน เวลา
คนเปิดเข้าทีหนึ่งก็มีกลิ่นออกมาที ถือว่าเป็นสิ่งต้องแก้ไข เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้
เราทํางานแล้วไม่มีความสุขครับ เดินผ่านไปใครเข้าห้องน้ําที บางทีคนอยู่ข้างๆ
อยากจะล็อคห้องน้ําไว้เลยครับ เพราะว่ามันส่งกลิ่นจริงๆ ซึ่งปกติผมมาสํานัก
เทศบาลบ่อยครั้งครับแล้วห้องน้ําที่ผมใช้ก็เป็นห้องน้ําที่ไม่มีใครเข้าเหมือนเดิม ผม
ก็ลงไปใช้ห้องใหม่ของคณะผู้บริหารอยู่ข้างล่าง ห้องส่วนตัวของท่านรองครับ และ
อีกประเด็นหนึ่งคือเป็นการสร้างหรืออํานวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ไปใช้
ห้องน้ํา ซึ่งปัจจุบันโถห้องน้ําโถฉี่เป็นแบบนั่งยอง ต่อไปคราวนี้ถามว่าปัจจุบันถ้า
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จะพูดไปก็มีผู้ที่เป็นโรคประจําตัวอยู่บ้าง ในเรื่องของการเจ็บกล้ามเนื้อ เจ็บหัวเข่า
เจ็บข้อ การนั่งนานๆก็จะทําให้ปวดแข้งปวดขาหรือผู้มีน้ําหนักมาก น้ําหนักเกิน
ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับ ก็จะมีความลําบากในการนั่งยองอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นการ
อํ า นวยความสะดวกในการที่ จ ะให้ พ นั ก งานของเราเองมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจ มี
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทํางาน ผมจึงมีความเห็นว่าให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมในเทศ
บัญญัติงบประมาณครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมต่อชาติ ฆารไสว ครับ ก็
เห็นด้วยครับในตอนที่ท่านสมาชิกได้ขอแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณในส่วน
ของห้องน้ํา ก็เนื่องจากในการเสนอญัตติในคราวแรกก็ไม่มีแบบแปลนในการที่จะ
ประกอบในการพิจารณาว่าใช้งบประมาณ 600,000 บาท ในการที่จะก่อสร้าง
ห้องน้ําครับ แต่ก็ด้วยเหตุผลครับว่าความจําเป็นอะไรต่างๆ ก็เข้าใจเหตุผลต่างๆ
แต่ที่เห็นแบบแปลนก็คือวางที่โต๊ะในการประชุมในวันนี้ครับ ก็ให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาตอนนี้ว่าเห็นสมควรยังไงครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
ครับเมื่อผู้เสนอญัตติได้อภิปราย และผู้แปรญัตติ ตลอดจน
คณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายได้ครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอปิด
การอภิปรายครับ จะถามมติครับ ท่านเลขานับหน่อยครับว่ามีท่านสมาชิกทั้งหมด
กี่ท่านครับ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่านนะครับ ครบองค์ประชุมครับ
ผมจะถามมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ก่ อ นนะครั บ ว่ า ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบกั บ การ
แปรญัตติของท่านสมาชิกทั้ง 5 ท่านกรุณายกมือครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ อยากให้ท่านแก้ไขคําที่ว่า 5 ท่าน เป็น
4 ท่านครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 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 โครงการปรับปรุงห้องน้ําเทศบาลฯ ให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ที่ใช้
น้ํามันดีเซล เบนซิน และก๊าซ LPG จํานวนเงิน 9,000,000 บาท ขอปรับ
ลดลง 1,000,000 บาท คงเหลือ 8,000,000 บาท ได้ อภิปรายชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอหารือท่านประธานครับว่า
ตามเอกสารผมดูแล้วว่า ที่บอกว่า 800,000 บาท คงเหลือ 800,000 บาท
นี่เป็นความตั้งใจหรือเป็นความผิดพลาด ไม่ต้องขอแก้ไขหรือครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เป็นการพิมพ์ผิดครับ เนื้อหาทั้งหมดเป็น 8,000,000 บาทครับ
เชิญท่านสมาชิกท่านบุญเส็งครับ เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มพลัง
กาฬสินธุ์ ในญัตติขอแปรญัตติ ในข้อที่ 2 นะครับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าน้ํามันชื้อเพลิง และก๊าซ LPG ของทุกสํานักกองฝ่ายที่ใช้
น้ํามันดีเซลและเบนซิน 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
อันนี้เป็นเรื่องที่ 2 ครับ เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิง เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG
อยากเรียนท่านประธานว่าที่ขอตัด 1,000,000 บาท เพราะว่าสภาวะปัจจุบัน
น้ํามันลดลง 2 ครั้ง 3 ครั้ง แล้ว ซึ่งการตั้งเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ตัวนี้ไว้
9,000,000 บาท ก็ ข อปรั บ ลดลง 1,000,000 บาท เหตุ ผ ลเพราะว่ า
1. อยากให้ควบคุมงบประมาณของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2. เป็นเพราะว่า
หัวหน้าสํานักกองฝ่ายต่างๆนั้นได้ประหยัดงบประมาณในการใช้น้ํามันดีเซล และ
เบนซิน และก๊าซ LPG เพราะว่าในการใช้งบประมาณของปีที่แล้วและขอปรับ
ลดลงเหลือ 9,000,000 บาท นั่นก็แสดงว่ากองฝ่ายต่างๆ ใช้เงินงบประมาณ
ในการปรับลดลงแล้ว 1,000,000 บาท แต่คณะกรรมการที่จะมาขอแปรญัตติ
นั้นก็เห็นว่าน่าจะลดลงได้อีกกว่านี้ ก็จึงขอปรับลดลง 1,000,000 บาท เพื่อให้
พวกเราได้ประหยัดน้ํามันและก็เป็นค่าที่เราจะใช้งบประมาณของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ของเรา จึงได้นําเรื่องนี้เสนอและขอปรับลดลง 1,000,000 บาท
คงเหลือ 8,000,000 บาท ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย
เรื่องวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และก๊าซ LPG ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นน้ํามันดีเซล เบนซิน และก๊าซ LPG ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี
2558 ทางสํ า นั ก ปลั ด ตั้ ง เอาไว้ 10,000,000 บาท ปี 2559 ตั้ ง ไว้
9,000,000 บาท เพื่อที่จะใช้เพราะเห็นว่าราคาน้ํามันของตลาดโลกลดลงก็มีทั้ง
ขึ้นและมีทั้งลด การตั้งงบประมาณเราตั้งได้ครั้งเดียว เราใช้ตลอดทั้งปี มีบางปี
เราตั้งเอาไว้ไม่มากครับ แต่ปรากฏว่าพอถึงกลางปีน้ํามันดีเซลขึ้นถึงลิตรละ 46
บาท เงินค่าน้ํามันที่ตั้งไว้ใช้ได้แค่ครึ่งปีก็หมด ก็จะมีปัญหาต่อการปฏิบัติงาน รถ
ขนขยะของเทศบาลต้องวิ่งวันละ 2 รอบทุกวัน ค่าน้ํามันน้อยลงการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเรื่องรถเครื่องจักรกลก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะไปบริการพี่น้อง
ประชาชนด้านบริการสาธารณะตามกฎหมาย และตามหน้าที่ที่เทศบาลดําเนินการ
อยู่ อาจไม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ เราลดลงแล้ ว เราประหยั ด แล้ ว เราจึ ง ตั้ ง ไว้ ที่
9,000,000 บาท เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่าย ผมขออนุญาตท่านประธานครับ ให้
ทางหัวหน้าสํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบและทําการเบิกจ่ายได้อธิบายว่าการบริหาร
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จัดการน้ํามันของแต่ละกองฝ่ายที่ทางสํานักปลัด เขาดําเนินการอยู่ ได้ดําเนินการ
อย่างไร ขออนุญาตครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านพงษ์ธร โพธิแท่นครับ เชิญครับ
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ สําหรับการตั้งค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ทางสํานักปลัดก็คํานึงถึงการ
ใช้รถของทุกสํานักกองซึ่งปัจจุบันนี้ รถยนต์ทุกสํานักมีทั้งหมดประมาณ 80 คัน
ที่ใช้น้ํามันในส่วนนี้ การจัดซื้อนั้นเราจะจัดซื้อทีละ 10,000 ลิตร ไปลงที่ถัง
เดือนหนึ่งรวมทั้งน้ํามันเบนซินทั้ง LPG จะตกประมาณเดือนละ 700,000 บาท
ถ้าคูณไปแล้วก็ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท แต่ถ้าหากภาวะผันผวนของตลาดโลก
น้ํามันขึ้นเราไม่สามารถคาดเดาได้ อันนี้เราตั้งไว้เพื่อรองรับ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ มีท่านใดที่จะอภิปราย เชิญท่าน
กมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
กระผมกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระผมในฐานะ
กรรมการแปรญัตติก็ได้เห็นผู้ที่เสนอคําแปรญัตติมาคือในเบื้องต้นได้ดูเหตุผลในการ
เสนอขอตั ด ผู้ เ สนอคํ า แปรญั ต ติ นี้ น่ า จะยึ ด หลั ก ว่ า ช่ ว งนี้ น้ํ า มั น ลง ทาง
คณะกรรมการก็คิดว่าถ้าน้ํามันลงก็น่าจะเสนอเข้ามาในสภาให้พิจารณาร่วมกันว่า
ควรตัดหรือไม่ ทีนี้ในเมื่อท่านผู้บริหารได้ตอบ ท่านหัวหน้าสํานักปลัด ได้ชี้แจงไป
เพราะฉะนั้นน้ํามันที่มันลงในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะตัด แต่ถ้าอนาคตมันขึ้นก็
ไม่ ใ ช่ เ หตุ ผ ลที่ จ ะตั ด เพราะฉะนั้ น ก็ อ ย่ า ลื ม ดู ดุ ล ยพิ นิ จ ของสมาชิ ก สภาครั บ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับมีคณะกรรมการท่านอื่นไหมครับ เชิญท่านอาคม สําราญเนตร
ครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายอาคม สํ า ราญเนตร สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ นธุ์ ในข้อ 2 ในหมวดค่ าใช้สอยเรื่ องวัส ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ท่า น
สมาชิกท่านขอตัดลดลง 1,000,000 บาท เหลือ 8,000,000 บาท ผมนํา
เรียนอย่างนี้ครับว่า ถือว่าเป็นการใช้จ่ายจริงในราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งแต่ปี 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 ตั้ง
งบประมาณไว้ ทั้ ง หมด 10,000,000 บาท ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า ในการประมาณ
10,000,000 บาท เพราะว่ า ภาวะน้ํ า มั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสู ง มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ดั ง นั้ น ในปี 2558 มี แ นวโน้ ม ว่ า น้ํ า มั น จะลดลง สํ า นั ก กองฝ่ า ยที่ มี ค วาม
รับผิดชอบที่จะประมาณการราคาน้ํามันไว้นั้น ก็เลยขอปรับลดงบประมาณของ
ตัวเองลงอีกจากที่เคยตั้งไว้ 10,000,000 บาท เหลือ 9,000,000 บาท แต่
ครั้งนี้ท่านสมาชิกขอปรับลดลงอีก 1,000,000 บาท เหลือ 8,000,000
บาท ถ้าจะดูค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราใช้น้ํามันอยู่ที่ 8,300,000 -
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8,400,000 บาท ทุกปีงบประมาณ เราไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าอีก 2-3
เดือนข้างหน้าราคาน้ํามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ต่อลิตร และ LPG ด้วย ที่สําคัญปัจจุบัน
เนื่ อ งจากเราคิ ด ว่ามั น มีอายุ เยอะพอสมควร อัตราการสิ้น เปลืองผมว่า ไม่ค งที่
แน่ น อน ดั ง นั้ น ผมจึ ง เห็ น ว่ า ในการตั ด งบประมาณ 1,000,000 บาท ผม
อยากจะเรียนว่า 1,000,000 บาทที่ตัดไปเป็นการเสียดายงบประมาณอย่าง
มากที่ จ ะตั ด งบประมาณนี้ ทิ้ ง ครั บ กั บ การที่ เ ราคงไว้ ซึ่ ง 9,000,000 บาท
ถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม่ถึง 9,000,000 บาท แต่เรายังสามารถที่จะนําไปเพิ่มเติม
ในส่วนที่ไม่พอ หรือถ้าไม่นําไปใช้มันก็ตกเป็นเงินสะสมครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกใดอภิปราย ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามที่ท่านสมาชิกทั้ง 4 ท่านเสนอ
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 7 ท่าน) 7 เสียง ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 9 ท่าน) 9
เสียง สรุป ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเชิญผู้เสนอแปรญัตติ หมวดค่าใช้สอย หน้า 102 เพื่อจ่าย
เป็ นค่ าจ้างเหมาบุ คลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 5 คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท ขอปรับ
ลดลงจากเดิมให้เหลือ 3 คนๆละ 10,000 บาท รวม 360,000 บาท ได้
อภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการเสนอคํา
แปรญัตติระเบียบวาระที่ 4 ในหัวข้อ 3 เรื่อง หมวดค่าใช้สอยหน้า 102 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 5 คน คนละ 10,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 600,000 บาท
ขอปรับลดลงจากเดิมให้เหลืออยู่ 3 คน คนละ 10,000 บาท รวมทั้งหมด
360,000 บาท ตัวนี้เป็นค่าใช้สอยในการจ้างเหมาบุคลากรที่กระผมและผู้เสนอ
ญัตตินี้ทั้ง 3 ท่านกับผมเป็น 4 ท่านที่เสนอโครงการนี้มาก็ด้วยเหตุผลที่ว่าได้
สอบถามว่าในการปฏิบัติงานการจ้างเหมา อัตราจ้างเงินเดือนต่างๆนั้นเกิน 40%
จึงได้มีโครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งท่านดูนะครับว่า
ปี 2558 ไม่มีการจ้างเหมาบุคลากรตัวนี้เพิ่มเติมมาเลย เรายังใช้อยู่ 39 – 40
เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม แต่ปีนี้ทําไมต้องจ้างเหมาบุคลากร เขียนมาได้สวยเลย เพื่อ
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ถามว่าเพิ่มประสิทธิภาพอะไร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากอง หัวหน้าสํานัก เราก็มี
บุคลากรก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วทําไมต้องจ้างเหมาบุคลากรเพิ่มเติม หน่วยงาน
สํานักปลัด 5 ท่านครับ จึงมีความจําเป็นจะต้องตัด 2 คนให้เหลือ 3 คน คิด
ว่าบางสิ่งบางอย่างควรใช้บุคลากรเพิ่มเติมก็น่าเห็นใจครับ แต่ว่าเราไม่เคยจ้างครับ
จ้างเหมาแบบนี้ปี 2558 เราไม่เคยจ้างก็ 40 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วจ้างเหมา
ตัวนี้มา 40 เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวนี้เกินไปแล้วด้วยซ้ําจ้างเหมา ยกตัวอย่างนะครับ
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จ้างเหมาการเก็บขยะในชุมชนก็จ้างเหมาครับ จ้างเหมาอย่างอื่นอีกครับหลายสิ่ง
หลายอย่างจะถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แล้ว ถ้าเผื่อเป็นธุรกิจเอกชนล้มละลายไปแล้ว
ครับ 50 เปอร์เซ็นต์ครับ เพราะฉะนั้นเพื่อการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพก็
เพิ่มให้อีก 3 คนครับ ไม่ควรจะถึง 5 คน ก็เพิ่มไปครับ ในส่วนนี้เป็นส่วนของ
สํานักปลัดในหน้า 102 ขอตัด 2 คนครับให้เหลือ 3 คนครับ ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผม
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ ค รั บ มี ก ารแปรญั ต ติ
เพื่อที่จะขอบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการจ้างเหมาบุคลากรหลายญัตติผมก็ขออนุญาต
ฉายภาพรวมในญัตตินี้ให้เข้าใจ เมื่อถึงญัตติการขอตัดโครงการจ้างเหมาอีกก็คงจะ
พูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ คงจะไม่ได้พูดมาก ตามที่ท่านสมาชิกได้เข้าใจปี
2558 เรามีโครงการจ้างเหมาก็ถูกต้องครับ แต่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเรามัน
ใกล้จะถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ก็ถูกอีก บังเอิญว่าในปี 2558 ที่เราทําเทศบัญญัติ
เข้ามาเราทําในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปี
2558 เราก็เลยทําไปตามนั้น ก็อยากให้เป็นไปตามนั้นครับ ให้มีการจ้างเหมา
บุคลากรเหมือนเดิม เงินเดือนก็อย่าให้ขึ้น ความก้าวหน้าของพนักงานก็อย่าให้มี
แต่ปรากฏว่าในระหว่างปี 2558 รัฐบาลโดย คสช.รัฐบาลโดยการบริหารของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการประกาศเพิ่มเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ และ
ลูกจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และเพิ่ม
เงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี แต่
ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ เราจึงต้องเอาเงินสะสมมาจ่าย เพราะฉะนั้น
เงินที่ใช้ไม่หมดเราตกเป็นเงินสะสมเอาไว้ ก็สามารถเอามาจ่ายได้ในส่วนที่ทาง
รั ฐ บาลมี คํ า สั่ ง ให้ ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ กั บ ข้ า ราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งประจํ า หรื อ
พนักงานจ้าง คราวนี้ถ้าหากว่าเราคํานวณตามอัตราเงินเดือนใหม่ตามค่าครองชีพ
ใหม่ คนเท่าเดิม โดยคิดว่าปี 2559 จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เอาเป็นว่า 40
เปอร์เซ็นต์ ไม่อยู่เลย แล้วเมื่อเกิน 40 เปอร์เซ็นต์แล้วก็คงบริหารไม่ได้ครับ
เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นก็ต้องมาตัดลดงบประมาณหลายๆส่วน ทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยหาทางออกให้ทางท้องถิ่นโดยทําหนังสือแนะนํามาบอก
ว่า ถ้าท้องถิ่นใดมีอัตราการจ้างพนักงานหรือมีการบริหารงานบุคคลตามมาตรา
35 ใกล้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ให้ท้องถิ่นนั้นตัดพนักงานลูกจ้างทั่วไปให้มาเป็น
จ้างเหมา เราจึงได้ตั้งโครงการจ้างเหมาส่วนของพนักงานจ้างทั่วไปตัดออกแล้วเอา
มาเป็นจ้างเหมาในทุกส่วนของเทศบาลสําหรับสํานักปลัดที่ท่านแปรญัตติขอตัด 5
คน นั่นก็คือน้องๆ 5 คน ที่พิมพ์ญัตติ พิมพ์กระทู้ พิมพ์อะไรให้กับท่านนะครับ
พิมพ์รายงานการประชุม พิมพ์วาระการประชุมใส่แฟ้มก็คือน้อง 5 คนนั้นแหละ
ครับ ไม่ได้มีการจ้างเพิ่มเลย เป็นพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม หน้าเดิม แต่ทางการ
บริหารงานบุคคลเพื่อไม่ให้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้ เรา
จึงตัดออกมาเป็นจ้างเหมา และก็จ้างเงินเดือน 10,000 บาท นั่นก็คือจ้าง
เท่ากัน ลูกจ้างชั่วคราวที่ คสช.กําหนดเงินเดือนให้ใหม่ เดิมกําหนด 9,000
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บาท ถือว่าค่าจ้างวันละ 300 และบวกค่าครองชีพเข้าไปอีก 1,000 บาท
เป็ น 10,000 บาทก็ เ ท่ า เดิ ม น้ อ งก็ จ ะได้ เ งิ น เดื อ นค่ า จ้ า งเท่ า เดิ ม มาจั ด เป็ น
โครงการจ้างเหมาในส่วนของโครงการอื่นๆก็จะเป็นเหมือนกัน ถ้าตัดออกไป 2
คน ก็ต้องถามครับว่าจะให้ตัดน้องคนไหนออก แล้วประสิทธิภาพในการทํางานที่
สํานักปลัดทํางานอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะถอดเทป พิมพ์รายงานการประชุม ทั้งคณะ
ผู้บริหาร ทั้งสภา ทุกเรื่องของสํานักปลัด ก็มีแค่ 5 คน ก็เรียนต่อที่ประชุมนะ
ครั บ ว่ า มี ค วามจํ า เป็ น ในการที่ จ ะต้ อ งแยกพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปซึ่ ง เคยตั้ ง ไว้ ใ นปี
2558 มาเป็นการจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในปี 2559 อันนี้เป็น
แนวทางที่จะแก้ปัญหา แล้วเราก็วางแผนเอาไว้ว่าในปี 2559 – 2561 3 ปี
เรามีแผนการที่จะบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิน 40% อย่างไร กราบขอบพระคุณ
ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เชิญคณะกรรมการครับ ท่านไหนที่จะอภิปราย เชิญครับ
ท่านกมลพันธุ์ ท่านต่อชาติ อภิปรายไหมครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ ครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เหตุที่
รับการแปรญัตติ ในที่นี้ท่านประธานสภาอาจจะไม่แน่ใจว่าการที่จะขอเพิ่ม การ
จ้างพนักงานไม่ชัดเจน คือตามที่เห็นโครงการสวยหรูที่ท่านบุญเส็ง ขออนุญาตเอ่ย
นามครั บ ได้ ส่ ง เข้ า มาจะเป็ น ไปได้ ไ หมครั บ ถ้ า ครั้ ง ต่ อ ไปมี ก ารลงรายละเอี ย ด
มากกว่านี้ในโครงการนั้นๆ ว่าให้ผู้ที่เข้ามาแปรญัตติหรือสมาชิกทั้ง 18 ท่าน ดู
แล้วรู้เลยว่าคนเก่า จะไม่ได้เสียเวลาสภา ถ้าคนเก่าเพิ่มให้อีก 5,000 บาท ก็
ยังจะยกมือให้คะแนนเขาไปเลย แต่นี่ดูไม่ออก ดูเหมือนว่าเรามีคนเก่าแล้วมัน
พอแล้ว และไปเพิ่มเข้ามาอีกทําไม นี่คือมุมมองของผู้ที่รับคําแปรญัตติเพราะดูไม่
ออกจริงๆอ่านโครงการดูก็ได้ครับ โครงการจ้าง เพิ่มเข้ามา 5 ท่าน อันนี้ทําให้
เสียเวลาในเรื่องนี้ครับ นี่คือเหตุผลที่ทําให้เสียเวลาในเรื่องนี้ครับ นี่คือเหตุผลหนึ่ง
ที่ผมจะไปสรุปตอนท้ายครับ ในการแปรญัตติตอนนี้มีอะไรยังไง ถ้าเป็นไปได้ก็
ฝากให้ท่านประธานในครั้งต่อๆไป ในเรื่องง่ายๆจะจ้างพนักงานคนเก่าต้องจ้างอยู่
แล้วแต่ว่าให้มันชัดเจนนะครับในการเขียนโครงการต่อๆไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านอาคมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผมนายอาคม สําราญเนตรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในข้อ 3 ค่าจ้าง
เหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการจ้างเหมาพนักงานจ้าง 5 คน ที่ตั้งไว้
ท่านสมาชิกขอแปรญัตติปรับลด 2 คนให้เหลือ 3 คนนั้น ในรายละเอียดต่างๆ
ท่านคณะกรรมการได้อธิบายชั ดเจนแล้วนะครับ ผมก็มีเรื่องที่จะสนับสนุนอีก
หลายส่วน เพราะว่าจากการที่เห็ นน้องๆพนักงานในช่วงที่มีการแปรญัตติเทศ
บัญญัติงบประมาณในปีนี้ ซึ่งผมในฐานะเป็นกรรมการแปรญัตตินั้นก็ไปติดต่อ
ประสานงานบ่อยมากและเห็นหน้าบูดหน้าบึ้งกันทุกคน เพราะต้องรีบทํางานให้
เสาร์ – อาทิตย์ ก็ต้องมาทํา 20.00 น. – 21.00 น. ก็ต้องมาทํา โทรมาก็ยัง
บอกว่าอยู่ที่เดิมอยู่ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทํา ปีหนึ่งมี 1 ครั้งที่ต้องทําหน้าที่
แบบนี้ ในส่วนสมัยประชุมสภาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ก็คงจะไม่มีอะไรที่
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จะต้องทํางานหนักมากกว่านี้ แต่ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆส่วนงานของสํานักปลัดซึ่งถือ
ว่ า เป็ น แม่ บ้ า นของสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี เ อกสารรั บ ส่ ง มี อ ะไร
เยอะแยะ ผมไม่สามารถพูดได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้าง แต่ผมว่าในส่วน
เดิมที่มีอยู่แล้ว 5 คน ก็คงจะเหมาะสมหรือเพียงพออยู่แล้วในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล ถ้าเราจะตัดงบประมาณลง 2 คน ก็ไม่รู้ว่า
ใครจะเป็ นผู้ โชคดี และจะต้องเปิดรับสมัครเพิ่ม อีก 2 คน มาเพิ่ม อีกหรือไม่
อย่างไร สําหรับผมก็เห็นด้วยให้คงร่างเดิมครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติครับ เชิญครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติครับ ไม่
ทราบเช่นเดียวกันพร้อมๆ กันครับ ทางสมาชิกมีความเห็นว่าอย่างนี้ครับว่าใน
ปีงบประมาณปี 2558 ที่ท่านบุญเส็งได้อภิปรายขอปรับลด สมาชิกทุกคนเข้าใจ
เป็ น เสี ย งเดีย วกั นว่ า ในปีง บประมาณ 2558 ที่ มีก ารสร้ า งโครงการสํ าหรั บ
คณะกรรมการเราก็ไม่ทราบเหตุผลว่าในคราวนี้จะต้องมีการจ้างเพิ่มขึ้นหรืออย่างไร
น้องๆที่ทํางานอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้ว เราก็ยังเห็นว่าไม่ควรที่จะจ้างเพิ่มเป็นการ
ประหยัดงบประมาณเห็นควรว่า จะปรับลดเหลือ 3 คนครับ ในคราวนี้ก็ปรากฏ
ว่า ผมเข้าใจว่าจะมีการจ้างเพิ่มอีก 5 คน ครับท่านประธาน ส่วนจะเลือกว่าให้
ใครคงจะให้ไม่ได้ครับ เพราะไม่ทราบครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามที่ท่านสมาชิกทั้ง 4 ท่านเสนอ
กรุณา ยกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 7 ท่าน) 7 เสียง ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 8 ท่าน) 8
เสียง ประธานสภางดออกเสียง 1 เสียง สรุป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ หมวดค่าใช้สอย หน้า
103 ค่ า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการและ
อนุ ก รรมการ เพื่ อ จ่ า ยค่ า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาเทศบาล ตั้ ง ไว้
100,000 บาท ขอปรับลดลงเหลือ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000
บาท ได้อภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านนพดล แก้วพูล
ครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ท่านประธานที่เคารพครับกระผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ร่วมเสนอคําแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 สําหรับกระผมขอใช้เวลา
อันมีค่าของสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ได้อภิปรายถึงเหตุผลประกอบ ว่าทําไมผมถึงได้
ยื่นเสนอคําแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณของสํานักกองฝ่ายต่างๆ ในส่วนของ
กระผมขอทําหน้าที่ในงานสํานักปลัดเทศบาลค่าใช้สอยหน้า 103 ค่าเบี้ยเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ และอนุกรรมการ เพื่อจ่าย
เป็นค่ารับรองในการประชุมสภา ซึ่งตั้งไว้ 100,000 บาท กระผมขอปรับลดลง
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50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท เหตุผลนะครับ ประการที่ 1 ท่าน
ประธานจะเห็นว่าในปีหนึ่งๆการประชุมสภาที่ผมได้มาสัมผัสจะมีอยู่ 4 ครั้ง แต่
ละครั้งการรับรองก็จะเห็นมีกาแฟ น้ําเปล่า ขนม เห็นจนเคยชินครับ จะมีครั้ง
สุดท้ายที่เราประชุมร่างงบประมาณก็จะเห็นมีการเลี้ยงรับรองบ้าง ดูแล้วโต๊ะจีนที่
ผมเห็นก็ประมาณ 6 – 7 โต๊ะ สําหรับค่าเลี้ยงรับรองที่อยู่ในการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ผมตีให้เลยครับว่าทั้งหมดไม่เกิน 3,000 บาทครับ ปีหนึ่ง 4 ครั้งก็เป็น
เงิน 12,000 บาท และค่าเลี้ยงรับรองที่มีการประชุมงบประมาณ ที่มีโต๊ะจีน
ผมประมาณราคาไว้โต๊ะละ 1,500 บาท 7 โต๊ะโดยประมาณจะประมาณ
10,500 บาท รวมแล้วจะประมาณ 22,500 บาท ในลักษณะนี้นะครับท่าน
ประธาน ที่เหลือก็จะเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆก็น่าจะพอ
แล้วทุกปีเราก็ตั้งไว้ 50,000 บาท แต่ปีนี้เราตั้งไว้ที่ 100,000 บาท ผมก็ไม่
ทราบว่าเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไร ผมจึงขอเหตุผลตรงนี้เพื่อประกอบการปรับลด
งบประมาณ ในเหตุผลประการที่ 1 นะครับ เหตุผลประการที่ 2 ครับ กระผม
ขออนุญาตที่จะนําเอารายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ผ่าน
มาคือปีพ.ศ. 2558 มาเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นถึงเหตุผลในการปรับลดของผม
ได้ ส มบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นะครั บ ขออนุ ญ าตยกตั ว อย่ า งนะครั บ ท่ า นประธาน
เทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี 2558 ผมขออนุญาตนําเรียนให้เข้าใจเพราะจะได้
เปรียบเทียบนะครับ ตั้งไว้ 304,800,685 บาท และจะเป็นแผนงานที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐาน คือแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา งานก่อสร้างซึ่งก็คืองาน
ถนนรางระบายน้ํ าทั้ง ที่เป็ น ของพี่น้องประชาชน ตั้งไว้ 22,355,120 บาท
ยกตัวอย่างอันแรกนะครับท่านประธาน และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
50,000 บาท ในปี 2558 ทีนี้มาดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2559 ตั้งไว้ 319,711,966 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 15
ล้านเศษ อันนี้ท่านอาจเข้าใจตามที่ท่านผู้บริหารได้อธิบายว่าเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างที่ทางรัฐบาลกลางท่านได้มีมติคณะรัฐมนตรีปรับขึ้นให้ 4
เปอร์เซ็นต์ และเป็นค่าครองชีพให้กับคณะลูกจ้างด้วย ทําให้งบประมาณในส่วนนี้
เพิ่มขึ้น แต่พี่น้องประชาชนเขาไม่รู้หรอกครับว่าเพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลอะไร แต่เขารู้
ว่าเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นตั้ง 15 ล้านเศษ แต่ถ้าเป็นแผนงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
มั น กลั บ ลดลงจากปี 2558 งบประมาณน้ อ ยกว่ า แต่ ว่ า มากกว่ า ปี 2559
โครงสร้างพื้นฐาน 19,862,000 บาท ลดลงจากปี 2558 ถึง 2,000,000
บาท แต่ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลกลับเพิ่มขึ้นเป็น 100,000
บาท ผมถึงมองว่าเป็นการไม่ยุติธรรมกับพี่น้องประชาชน แทนที่งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเพิ่มขึ้น งบประมาณในโครงสร้างน่าจะเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลง ส่วน
ค่ารับรองในการประชุมสภากลับเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ยุติธรรมกับพี่น้องเลยครับ ผมมอง
ว่าพี่น้องได้มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่ในสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ท่านประธานครับ
การทําหน้าที่ของกระผม ตอนแรกที่ผมอาสาเข้ามารับใช้ประชาชน ผมเดินไปไหว้
เดินไปขอคะแนน เดินขึ้นไปปราศรัยบนเวทีหาเสียง ท่านประธานครับผมรับปาก
กั บ พี่ น้ อ งว่ า ผมขอโอกาสมาทํ า หน้ า ที่ รั บ ใช้ พี่ น้ อ งประชาชน ทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ
ตรวจสอบ ดูแลงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ผมรับปากกับพี่
น้องประชาชนอันเป็นที่รักของผม ผมไม่อาจจะทรยศต่อพี่น้องประชาชนของผมได้
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ท่านประธานครับผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในที่นี้ก็คงจะไม่ทรยศต่อพี่น้อง
ประชาชนอย่างที่ผมคิดคือผมก็ไม่คิดที่จะทรยศต่อพี่น้องประชาชนของผมนะครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับท่านนพดล ประท้วงครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประท้วงตามข้อบังคับที่ 68 ผมฟังคําว่าทรยศมานาน ขอให้ท่านประธานวินิจฉัย
ครับ เพราะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการปรับลดงบประมาณในส่วนของเทศบัญญัติที่
ท่านเป็นผู้เสนอคําแปร ไม่เกี่ยวกับการทรยศต่อประชาชนเลยครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านนพดลครับ เชิญอภิปรายต่อครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล จริงๆ ผมก็อยู่ในประเด็นและก็ใกล้จะจบแล้วครับท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล อย่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล ผมไม่ได้พาดพิงครับ ในความรู้สึกของผม ผมได้มีโอกาสได้เข้ามา
ทําหน้าที่นั้น ท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วการขอปรับลดงบประมาณในครั้ง
นี้ ผมคิดว่าในส่วนของค่ารับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ ผมคิดว่าที่เราตั้งไว้ 50,000 บาท ไม่ค่อยเห็นมีปัญหาในแต่ละปี
เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 สํานัก
ปลั ด เทศบาลหมวดค่ า ใช้ ส อย ค่ า รั บ รองในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการ และอนุ ก รรมการที่ ตั้ ง ไว้ 100,000 บาท ขอปรั บ ลดลง
50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ครับ ก็ฟังอย่างยืดยาวมาเลยนะครับ อยากจะชี้แจง
ครับว่า งบประมาณปี 2558 จํานวน 304 ล้าน และงบประมาณปี 2559
จํานวน 310 ล้านเศษ เกินมา 10 ล้านเศษๆ ที่ท่านพูดถึง ผมอยากจะ
อธิบายอีกนิดเดียวว่า เฉพาะค่าครองชีพที่จ่ายให้กับพนักงานชั่วคราวที่ทาง คสช.
มี คํ า สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ตอนนี้ จ่ า ยไปเฉพาะค่ า พนั ก งานชั่ ว คราวเป็ น ค่ า ครองชี พ
3,500,000 บาท ยังไม่รวม 4 เปอร์เซ็นต์ ที่จ่ายให้กับพนักงานทุกคน ซึ่ง
แน่นอนว่ารวมพนักงานทั้งหมดเกิน 10,000,000 บาทแน่นอน ถ้าไม่มีเงิน
สะสมคนที่เป็นพนักงานชั่วคราวของเราก็คงจะไม่ได้ สิ่งที่เกินขึ้นมาอยากให้ทราบ
ว่านั่นเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนของใหม่ ส่วนการที่จะตั้งงบโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นงบก้าวหน้าให้กับทางพี่น้องประชาชน ผมก็หยิบมาจากแผนชุมชนที่
สามารถทําได้ไม่เกินขีดความสามารถของเรา และอยู่ในระหว่างปีก็ไม่ได้ยิ่งหย่อน
ครับ 22 ล้าน กับ 19 ล้าน ก็นิดเดียว เผอิญว่าเรามีการตั้งสมทบเกี่ยวกับ
เรื่องการอุดหนุนบ่อกําจัดขยะไปประมาณ 2 – 3 ล้าน เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ไป
ทางนั้น ตั้งเอาไว้ที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนถูกติดตั้งเอาไว้อยู่
ในหมวดวั ส ดุสามารถที่จะไปแก้ไขปั ญ หาด้ วยความเร่งด่วน และเป็นจุ ดเล็กๆ
น้อยๆ ซึ่งพี่น้องประชาชนขอมาจุดละ 30,000 บาท จุดละ 40,000 บาท
จุดละ 50,000 บาท ผมเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขได้ ก็เลยบอก
เอาไปใส่เป็นเงินค่าวัสดุและเอาลงไปแก้ไขให้ไม่ต้องเอามาบรรจุ อาจทําให้ท่าน
เห็นว่าจํานวนเงินน้อย ความจริงไม่ได้น้อย เนื้องานก็ยังเหมือนเดิมครับ ส่วนการ
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ที่มาตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องค่ารับรอง ต้องเรียนครับว่าตั้งมา 50,000 บาท
จะบริหารกันใน 50,000 บาท โดยเฉพาะท่านหัวหน้าสํานักปลัด ต้องเรียน
ครับเพราะท่านเห็นว่าค่าน้ํามันลดลง ก็มาตั้งลดลงเอง ไม่ได้ตั้งเกินเหมือนกับทุก
ปี ถ้าจะอ้างว่าปีที่แล้วเราตั้ง 10,000,000 บาท ปีนี้ก็ขอตั้ง 10,000,000
บาท เหมือนปีที่ผ่านมา ก็จะอ้างได้ครับ เพราะจากการที่เบิกจ่ายจริงๆ ตกที่
ประมาณ 8 ล้านเศษๆ เลยตั้งเผื่อไว้เป็นเลขกลมๆเป็น 9,000,000 บาท
นั่นก็คือ แนวทางการทํางานของท่านหัวหน้าสํานักปลัด นี่ก็เช่นกันครับ ท่านตั้ง
ไว้ในปี 2558 จํานวน 50,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงรับรอง ไม่ใช่เลี้ยงรับรอง
เฉพาะการประชุมสภาที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ
อนุกรรมการอื่นๆ ที่กฎหมายให้ตั้งนะครับเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ยกตัวอย่างเช่น การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรามีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนั บ สนุ น จั ด ทํ า พั ฒ นาแผนเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีการประชุมแน่ นอนทุกครั้ง ปีหนึ่งประชุมหลายครั้ง
โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมินผลแผน และประชุมแต่ละครั้งไม่มีงบรับรอง
ไม่มีเบี้ยประชุมให้กับท่านคณะกรรมการเหล่านี้ ดังนั้นเราก็เลยมีน้ําใจว่า แค่พา
ท่านไปรับรองคือพาไปทานอาหารกลางวันแค่นั้นเองครับ และยังมีคณะกรรมการ
ทางสํานักการคลังเกี่ยวกับเรื่อง คณะกรรมการประเมินราคากลางประเมินรายได้
ในสํานักการคลังก็ไม่มีเบี้ยประชุม ไม่มีค่ารับรอง ก็ต้องมาอาศัยงบรับรองจากทาง
สํานักปลัดที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วเหตุผลที่เขาตั้ง 100,000 บาท เพราะว่าเมื่อปี
2558 ตั้ ง เอาไว้ 50,000 บาท แล้ ว ไม่ พ อ ต้ อ งไปหาโอนอย่ า งอื่ น มา
เพื่อที่จะให้พอ ตอนนี้ยังไม่สิ้นปี เงิน 50,000 บาท ที่ตั้งเอาไว้มันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อตั้ง 50,000 บาท มันไม่พอที่จะใช้จ่ายทั้งปีเนื่องจากมีการ
รับรองคณะกรรมการเหล่านี้ จริงๆแล้วทางหัวหน้าสํานักปลัดเขาก็ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดอย่างที่ท่านเห็นว่าเวลาประชุมเราก็ทานกันธรรมดาไม่ได้ทานแบบราชา
ไม่ ได้ ทํ า อย่า งฟุ่ม เฟือ ยตามความจํา เป็น เท่ า ที่จ ะดํา รงชี วิต อยู่ ไ ด้ น ะครั บ ยัง ไง
เหตุผลอะไรที่ท่านได้ตั้งจาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท อันนี้ก็ขอ
อนุ ญ าตให้ ท่ า นประธานสภาให้ ท างหั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด ได้ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ครั บ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญหัวหน้าพงษ์ธร โพธิแท่นครับ เชิญครับ
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน สํานักปลัดขอเรียนอย่างนี้ครับว่าสํานักปลัดเทศบาลเป็น
หน่วยงานกลางที่ตั้งค่าเลี้ยงรับรองเพื่อรับรองการประชุมต่างๆ อยู่ในแผนงานการ
บริหารงานทั่วไป รายจ่ายเพื่อรับรองพิธีการครับ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่
ใช้จ่ายอยู่ตอนนี้ตั้งไว้ 50,000 บาท ผมได้โอนเข้ามาเพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมนั้นเพิ่มเข้ามาเกือบประมาณ 100,000 บาทครับในปีนี้ ท่านจะเห็นว่า
การประชุมสภาครั้งที่ 1,2,3 ก็ธรรมดา ครั้งที่ 4 ก็มีการเลี้ยงรับรอง เลี้ยง
อาหาร เลี้ยงข้าว และก็เชิญประชาชนเข้ามารับฟังเราก็ต้องจ่ายอาหารให้กับ
ประชาชนด้วย ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
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การฝากเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 กําหนดหลักเกณฑ์
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรองครับ
ซึ่งการเลี้ยงรับรองนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะการประชุมสภานะครับ เป็นการเลี้ยงรับรอง
ของคณะอนุกรรมการ กรรมการต่างๆ ตามกฎหมายแต่งตั้งขึ้น หรือการประชุม
ระหว่าง อปท. ด้วยกันหรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ กับหน่วยงานราชการ กับ
เอกชนครับ ซึ่งปีหนึ่งๆ จะมีการประชุมอยู่ตลอดและงบประมาณนั้นจะใช้อยู่แห่ง
เดียวคือสํานักปลัด ทุกสํานักกองจะมาเบิกที่นี่ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติเชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การ
แปรญั ตติค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้ องถิ่น หรือคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา ตั้งไว้ 100,000 บาท
ที่มีท่านสมาชิกขอแปรญัตติตัดลง 50,000 บาท กระผมได้พิจารณาดูคือทุกครั้ง
ก็ตั้งไว้ 50,000 บาท เราก็อยู่กันได้ ปีนี้ตั้งมา 100,000 บาท ตามที่ฟัง
ทางผู้บริหารและทางหัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงว่ามีคณะกรรมการอื่นๆรวมอยู่ด้วย
มีอนุกรรมการอื่นๆรวมอยู่ด้วย มีการประชุมแผนพัฒนาการติดตามประเมินผล มี
หลายคณะ แต่ ไ ด้ พิจารณาดูแ ล้วว่ าตามที่ท่ านผู้บริห ารนํ าเรี ยนว่าอยากมีก าร
ประชุมกรรมการแผน และต้องพาท่านออกไปรับประทานอาหารเลยอยากถามกับ
สํานักปลัดว่า คณะกรรมการอื่นๆที่ท่านอ้างนาม และอนุกรรมการอื่นๆนั้นท่าน
รับประทานอาหารกันยังไง เพื่อที่ผมจะได้นํามาเปรียบเทียบกับสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติแห่งนี้ในการรับประทานอาหารในแต่ละครั้ง สมน้ําสมเนื้อกันไหม สมาชิก
สภาแห่งนี้เคยได้พักเที่ยงแล้วออกไปรับประทานอาหารข้างนอกหรือไม่ ปัญหาตรง
นี้ ส รุ ป แล้ ว เราก็ ก าแฟถ้ ว ย น้ํ า ขวด เงิ น ตั ว นี้ ตั้ ง ไว้ รั บ รองอนุ ก รรมการและ
อนุกรรมการอื่น แผนพัฒนาต่างๆ ก็แยกเลยดีไหมครับจะได้น้อยลง งบค่าเลี้ยง
รับรองการประชุมสภาท้องถิ่นตั้งไว้ 15,000 บาท พอไหมแค่กาแฟถ้วย น้ํา
ขวด และก็ไปตั้งอีกว่าค่าเลี้ยงรับรองอนุกรรมการอะไรก็ว่าไปตั้งไว้ 300,000
บาท ไปทานริมปาว ตาลฟ้า ผมพูดในฐานะว่าผมเป็นสมาชิกสภา ไม่ได้ห่วงว่า
พาเขาออกไปรับประทานอาหาร ไม่ได้หวงเม็ดเงินตรงนั้น แต่ถามว่าความเป็นอยู่
ของเงิ นที่ อนุมั ติ การอยู่ก ารกิน การรั บรอง รับ รองยังไงก็ อ ยากฝากให้ ท่า น
สมาชิกได้พิจารณาครับผมไม่อยากตัดครับเพราะเป็นเงินของเราเงินสภา แต่เมื่อใน
สภาไม่ได้รับการดูแล แต่ยังมาเพิ่มงบประมาณที่ฟังเหตุผลแล้วคือไปเพิ่มให้เลี้ยง
รับรองคนอื่นคณะอื่น น้อยใจครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับมีคณะกรรมการท่านอื่นไหมครับ เชิญท่านอาคมครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สําราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในข้อที่ 4 หมวดค่าใช้สอยหน้า 103 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ และอนุกรรมการ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภา ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอปรับลด 50,000 บาท คงเหลือ
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50,000 บาท อย่างที่ได้ฟังจากคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้
อภิปรายความเห็น เหตุผลในการขอปรับลดในตัวของโครงการนั้น ผมจึงอยากนํา
เรียนว่าบางส่วนก็พอมีเนื้อหาเป็นความจริงอยู่บ้าง หรืออยู่มาก แต่ผมอยากนํา
เรียนประเด็นที่ว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมาถึงเหตุผลของผมก่อนครับว่า ทําไมถึง
อยากคงไว้ซึ่งร่างเดิม ในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 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 เราตั้งงบไว้ 50,000 บาท จากที่ท่านผอ.สํานักได้นําเรียนชี้แจงถึง
เหตุผลว่าทําไมถึงตั้งไว้ 100,000 บาท เพราะท่านได้บอกว่าโอนงบประมาณ
รายจ่ายจากตัวอื่นมาเพิ่มเติมเป็น 1 แสนกว่าบาท ดังนั้นผมก็มีเหตุผลเพียงพอ
สําหรับตัวผมในฐานะกรรมการแปรญัตติเห็นควรที่จะคงไว้ซึ่งร่างเดิม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับ เช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่าน
กรรมการแปรญัตติพูดเมื่อสักครู่ว่า ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการตั้งไว้ 30,000
บาท มีการตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 60,000 บาท ในครั้งนี้ปี 2559
ตั้งไว้ที่ 100,000 บาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงผมก็เข้าใจทางผู้ที่เสนอแปรญัตติ ท่าน
ก็อยากให้เทศบาลได้ประหยัดงบประมาณ ก็คงอยากให้ท่านสมาชิกได้นําเรียนที่ได้
ปรึกษาและพิจารณาว่าเห็นควรที่ 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท ครับ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกใดอภิปราย ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามที่ท่านสมาชิกเสนอ 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
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่ม
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 ได้อภิปรายชี้แจง
ประกอบคําแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระการ
แปรญัตติข้อ 5 เรื่อง หมวดงานบริหารงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน หน้า
110 ข้อ 5 ว่าด้วยหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายได้มาซึ่งค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ้าง
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เป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
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
ไม่ได้กําหนดการจ้างเหมาตัวนี้ไว้ เช่นเดิมกับสํานักปลัด แม้เขียนว่าเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
ตัวนี้ 2 คน เราจึงมาดูว่าปี 2558 เราไมได้ตั้งไว้แล้วปี 2559 ทําไมตั้งไว้ 2
คน การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ ควรจะเป็น 1 คนก็ได้ครับไม่
จําเป็นต้องเป็น 2 คน จึงขอปรับลดลง คณะกรรมการที่เสนอคําแปรญัตติกับ
ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตและก็ได้ขอแปรญัตติให้เหลือ 1 คนเพียงพอแล้ว เป็นเหตุให้
เราได้นําข้อเสนอตัวนี้เข้ามาแปรญัตติในการปรับลด ปรับเพิ่มไม่ได้มีแต่ปรับลดครับ
เลยต้องใช้ตัวนี้ตัดให้ถูกต้อง จึงได้เสนอญัตตินี้ขึ้นมา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือพนักงานจ้างทั่วไป เป็นงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ออกไปทํา
ข่าวและสัมภาษณ์ ทุกคนที่ทําข่าวกันอยู่จะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายวิทยุท้องถิ่นกระจายเสียงไปยังพิธีกรนะครับ และจะเป็นช่างถ่ายวีดีโอมา และ
เอามาตัดต่อให้กระชับขึ้น และเอาไปเผยแพร่เป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนเก่า
นะครับเพียงแต่ว่าต้องดึงออกมาเป็นโครงการจ้างเหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งผมฟังดูท่านสมาชิกก็ไม่อยากจะตัด แต่ก็ไม่เข้าใจนะครับทีหลังก็กําชับ
ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาอธิบายให้ชัดเจนขึ้น จริงๆแล้วก็คนเดิมครับผม ขอบพระคุณ
ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติมีผู้ใดอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน
กมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ กระผมกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รายจ่าย
ได้ซึ่งมาค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็น่าจะเป็นคนเก่าอีกเช่นเดิมครับท่านประธาน ก็จะไป
ซ้ํากับสํานักปลัดทําให้สมาชิกที่แปรญัตติสับสนครับถ้าเป็นคนเก่า ผมอดสงสัย
ไม่ได้ว่าหรือจะจ้างใหม่ ถ้าจ้างใหม่ก็น่าจะได้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เขา
ลงในเทศบัญญัติแล้วว่าเป็นการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ถ้าจ้าง
เก่า พนักงานจ้างในกองฝ่ายนี้มีอยู่แค่ 2 คน แล้วคนอื่นๆหละ หรือเป็นการ
จ้างใหม่กันแน่ สํานักปลัดก็เช่นกันครับ 5 คน ที่ท่านบอกว่าเป็นการจ้างคนเก่า
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าหรือไม่ หรือจัดจ้างเพิ่ม ถ้าคนเก่าก็น่าจะมากกว่า 5
พนักงานปีต่อปีในสํานักทําให้ผมมีความคิดว่า ค่าใช้สอยในการจ้างพนักงานเพิ่ม
ของกองวิชาการและแผนงานทั้งกองวิชาการและแผนงานมีพนักงานจ้างอยู่แค่ 2
คน ก็เลยจ้างคนเก่าต่อ ข้อคิดตรงนี้ผมพึ่งมาคิดได้ว่าสํานักปลัดก็เหมือนกันมี
มากกว่า 5 แต่เจาะจงว่าคนเก่านั่นแหละ หรือจะไม่จ้างต่อ จ้างต่อครับเพิ่ม
เงินเดือนให้ด้วย แต่ทีนี้พอมาตั้งข้อสังเกตว่ากองวิชาการพนักงานจ้างมีแค่ 2 คน
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จ้างคนเก่าอีกก็เลยฝากท่านประธานพิจารณาดูว่า ถามผู้บริหารอีกทีว่าท่านได้จ้าง
คนใหม่หรือคนเก่า ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอาคม สําราญเนตรครับ เชิญครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในข้อที่ 5 ในหมวดค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 2 คน ขอปรับลด 1 คน คงเหลือ 1
คน จากการที่ผมถามไปยังกองวิชาการ ผมอยากนําเรียนต่อท่านประธานว่าใน
ปั จ จุ บั น เดิ ม ก็ คื อ คนงานเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ถ้ า ข้ อ มู ล ไม่ ผิ ด นะครั บ คนหนึ่ ง ก็ คื อ คุ ณ
ประภาวริ น ทร์ ถิ ต ย์ ห นองแวงที่ ทํ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ วลาประชุ ม
คณะกรรมการชุมชนมาช่วยคุณธิดารัตน์ กันทรมงคล ถ้าถามว่ามีความจําเป็น
ไหม ผมว่ามีความจําเป็นมากเพราะว่าในปัจจุบันผู้ที่ได้เกษียณ หรือลาออกไปนั้น
หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่คุณธิดารัตน์ กันทรมงคลคนเดียวที่
ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ถามว่ามีความจําเป็นไหม ผม
เห็นด้วยครับที่จะจ้างบุคคลเดิม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ในส่วน
คนที่ 2 อีกคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเดินสาย wifi ในเทศบาล มาช่วยคนเดิมที่
มีอยู่แล้วพอท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ในฐานะกรรมการ
แปรญัตติ เห็นว่าท่านถามว่าลูกจ้างผม ในตัวงบประมาณรายจ่ายจะมีค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลอยู่จํานวน 1,296,000 บาท ซึ่งเข้าใจว่าจะจ้างอยู่
ในหมวดนั้นใน 40 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถจ้างได้พนักงานจ้างของเทศบาลแต่
2 คนที่ออกมาตั้งใหม่ก็เพราะว่าตั้งเผื่อไว้ เพราะจะไปเกิน 40 เปอร์เซ็นต์
ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล อยากให้ท่านนายกอภิปรายเพิ่มครับว่า พนักงานจ้างเราจ้าง
ยังไงถึงจ้างเป็นพนักงานจ้างเดิมกับพนักงานจ้างเหมาบริการแบ่งยังไงครับ เพื่อ
สมาชิกจะได้พิจารณาครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าใน
การที่จะวางแผนหรือดําเนินการต่างๆทั้งหมดในแต่ละปีๆ เราต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าจะเป็นแผนงานบุคคลในปี 2559 เราก็มาคุยว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ละกองฝ่ายไหนพอที่จะตัดเอาพนักงานจ้างออก
มาแล้ ว มาเป็ น งานจ้ า งเหมา ในส่ ว นที่จ ะเกิ น ก็ ม าคุ ย กั น หารื อ กั น และสรุ ป ว่ า
สําหรับลูกจ้างชั่วคราวของกองวิชาการที่อยู่ในงานบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปก็
ยังคงอยู่ แต่ในส่วนงานที่ดึงออกมาก็เห็นว่าจะเกินอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ท่านอาคม ขออนุญาตเอ่ยนาม อย่างที่ท่านเข้าใจถูกแล้วครับเกินขึ้นมา ถ้าหาก
ว่ า ไม่ ตั ด 2 คนนี้ อ อกมาเป็ น จ้ า งเหมา 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ กิ น แน่ ก็ เ ลยเอา
เฉพาะงานประชาสั ม พั น ธ์ อ อกมาว่ า ให้ เ ป็ น งานจ้ า งเหมาแล้ ว ก็ จ้ า งเงิ น เดื อ น
10,000 บาท ท่านเข้าใจถูกแล้ว ขอเรียนว่าคนเดิมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามที่ท่านสมาชิกเสนอ 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
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการประชุมประจําเดือนกรรมการ
หอกระจายข่ า ว ตั้ ง ไว้ 120,000 บาท ขอปรั บ ลดลง 60,000 บาท
คงเหลือ 60,000 บาท - โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หอกระจายข่าว ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอปรับลดลง 10,000 บาท คงเหลือ
40,000 บาท ได้อภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านนพดล
แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สําหรับในข้อที่ 6
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกอง
วิ ช าการ โครงการประชุ ม ประจํ า เดื อ นกรรมการหอกระจายข่ า วซึ่ ง ตั้ ง ไว้
120,000 บาท ขอปรับลดลงเหลือ 60,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท
และโครงการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคณะกรรมการหอกระจายข่ า วตั้ ง ไว้
50,000 บาท ขอปรับลดลง 10,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท ท่าน
ประธานครับเหตุผลที่ขอตัดรายการนี้ผมนําเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการหอ
กระจายข่าว ผมไม่ได้ทราบจํานวนว่าคณะกรรมการหอกระจายข่าวมีกี่ท่าน และ
ประชุม 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง 1 ปีก็ตกอยู่ประมารณ 12 ครั้ง ครั้งหนึ่ง
ก็ตกอยู่ประมาณ 10,000 บาท ผมไม่ทราบว่าจํานวนหอกระจายข่าวมีเท่าไหร่
ถ้าเราตัดลดลง 60,000 บาท ประชุมเดือนหนึ่ง 5,000 บาท ถ้าคนไม่มากก็
น่าจะพอ แต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่ามีมากมีน้อยขนาดไหน เหตุผลก็เลยขอตัดลง
ครึ่งหนึ่ง ส่วนโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าวตั้ง
ไว้ 50,000 บาท ปรับลด 10,000 บาท ขอนําเรียนว่าเวลาเราประชุม
ประจําเดือนเราไม่เพิ่มโครงการนี้เข้าไปอยู่ด้วยกันเลย ประชุมไปด้วยมีอะไรก็
อบรมกันไปด้วย ให้ความรู้กันไปด้วย เอาไปรวมกันก็น่าจะได้ ถ้าเป็นอย่างนี้
โครงการประชุมประจําเดือนหอกระจายข่าวตั้งไว้ 100,000 บาทเลยไม่ว่าครับ
คล้ายกับว่าเนื้อหางานจะซ้ํากันหรือเปล่า ผมก็เลยต้องขอลดลง 10,000 บาท
เพื่อให้เหลือ 40,000 บาท ในรายการนี้โครงการที่ 1 ประชุมประจําเดือน
คณะหอกระจายข่าวขอปรับลดลง 60,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหอกระจายข่าว 50,000 บาท
ขอปรับลดลง 10,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท ขอกราบขอบพระคุณ
ครับท่านประธาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ฟังท่านสมาชิก
อภิปรายเมื่อสักครู่ ไม่ทราบว่าท่านจะเข้าใจว่าการประชุมประจําเดือนกับโครงการ
ฝึกอบรมมั นคนละโครงการ ขอให้แยกนะครับว่าข้ อเบื้องต้นโครงการประชุ ม
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ประจําเดือน อันนี้การประชุมประจําเดือนก็คือทุกเดือนครับ โครงการฝึกอบรมก็
คือการอบรมครับไม่ใช่ว่าเอามารวมกันและประชุมด้วยกันได้ครับ อยากจะเรียนว่า
คณะกรรมการหอกระจายข่าวและชื่อเต็มๆ คณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว
และผู้ประกาศข่าวชุมชน จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดําเนินการหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2547 ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ของเรามีคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนรวม
จํานวนทั้งสิ้น 109 คน ก็คือในชุมชนที่มีหอกระจายข่าวที่ตั้งอยู่มีที่ปรึกษา 2
คนคือ ท่านปลัดเทศบาลและผู้อํานวยการสํานักการช่าง แบ่งเป็นคณะกรรมการ
หอกระจายข่ า วจํ า นวน 41 คน ผู้ ป ระกาศข่ า วชุ ม ชน 68 คน มี ท่ า น
ประเสริฐสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการ มีท่านจําลอง เป็นรองประธานกรรมการ
ออกโดยคําสั่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยมีระเบียบว่าด้วยการดําเนินการหอ
กระจายข่ าวของหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบแม่ค รับ และ
ระเบียบแม่ตามระเบียบข้อที่ 10 คําสั่งออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ปี
นี้ 2558 ปีหน้า 2559 คณะกรรมการหอกระจายข่าวมีมาแล้ว 2 ปี ตาม
ระเบียบข้อที่ 10 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารดําเนินงานหอกระจายข่าว
ประจํ า หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง ในปี 2557 และปี
2558 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหอกระจาย
ข่ า วอย่ า งนี้ เ ป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการมาสอบถามและหอ
กระจายข่าวไหนมีปัญหาตรงไหน สถานที่ไหน ก็มาแจ้งในที่ประชุม และจะมีการ
ไปแก้ไขหอกระจายข่าวที่ชํารุดเสียหาย มีการประชุมศึกษาการจัดทําผังรายการ
การผลิตข่าว การคัดเลือกข่าวสารที่เผยแพร่ มีการควบคุมการเผยแพร่ข่าวสาร
การคั ด เลื อ กผู้ ป ระกาศข่ า วชุ ม ชน สํ า หรั บ ผู้ ป ระกาศข่ า วชุ ม ชนก็ มี ห น้ า ที่ เ ป็ น
ตั ว แทนของชุ ม ชนและราชการในการประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
พิจารณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พิจารณาคัดเลือกข่าว ผลิตข่าว การจัดรูปแบบ
ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร การดําเนินงานหอกระจายข่าวชุมชน อํานวย
ความสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประสานขอความร่วมมือในการประกาศข่าว
ซึ่งทางส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทางท่านนายอําเภอ ทางท่านปลัดจังหวัด และ
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ อ ะไรเหล่ า นี้ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก าร
คณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวอยู่เป็นประจํา ในปีงบประมาณ
2559 กรรมการหอกระจายข่าวได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่าในการประชุมซึ่ง
เดิมประชุมเฉพาะคณะกรรมการหอกระจายข่าว อยากจะขอเพิ่มให้ผู้ประกาศข่าว
เข้ามาประชุมประจําเดือนช่วยได้ไหม ถ้าหากว่ามาก็จะมีจํานวนผู้ที่เข้าประชุม
จํ า นวนมากขึ้ น เป็ น การประชุ ม ประจํ า เดื อ นเพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ศึกษาปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่าคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
ได้มาประชุมกันทุกเดือนมีการบันทึกส่งรายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆของหอกระจายข่าวแต่ละชุมชน
ในคณะกรรมการหอกระจายข่าวได้มีแนวทางในการช่วยเหลือหอกระจายข่าวต่างๆ
และเทศบาลเรายังได้ไปสร้างภาคีเครือข่ายกับคณะกรรมการหอกระจายข่าวโดย
เชิญวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างก็ส่งอาจารย์มาประชุม
ร่วมทุกครั้ง ถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระจายเสียงไมโครโฟน ลําโพง
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สายต่างๆ ถ้ามีปัญหาอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างเข้ามาช่วย
แก้ไขให้กับคณะกรรมการ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องหอกระจายข่าวของ
เราไม่มีปัญหาในการการทํางาน การประกาศข่าวก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม
วันเวลาที่กําหนด มีการกําหนดข่าว มีการดําเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นทาง
คณะผู้บริหารเห็นว่าเมื่อมีผลงานดี การเพิ่มผู้ประกาศข่าวเข้ามาประชุมด้วยก็เลย
ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาก็เลยได้บรรจุเพิ่มขึ้นมาในร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมจากที่เคย
ตั้งเอาไว้ 60,000 บาท เพิ่มอีก 60,000 บาท เป็น 120,000 บาท ส่วน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเป็นคนละส่วนกับการประชุมประจําเดือนครับ
การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวตั้งไว้ 50,000
บาท แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 25,000 บาท ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมซ่อมและดูแลรักษาหอกระจายข่าวชุมชนเพื่อให้ผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวได้
มีความรู้ทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการดูแลและซ่อมบํารุงหอกระจายข่าวได้ใช้
งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ งบประมาณตั้ งไว้
25,000 บาท เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ใ นการฝึกอบรม 2 โครงการฝึ กอบรมผู้ประกาศข่าวชุ มชน เพื่อให้ ผู้
ประกาศข่าวชุมชนได้มีทักษะในการประกาศข่าว การพิจารณาคัดเลือกข่าว การ
จัดรายการ การอ่านข่าว รูปแบบรายการ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม งบประมาณ 25,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมคือ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรมจะมีการกําหนดวันและเวลาในการฝึกอบรมแต่ละครั้งเงินก็มีไม่มากแต่
ก็สร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกาศข่าว ให้กับผู้ที่เป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าว ผู้
ที่ดูแลหอกระจายข่าวจะได้มีความรู้ในการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ซึ่งก่อนหน้าที่
มีการตั้งคณะกรรมการหอกระจายข่าวก็มีผลครับว่าทางผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ของ
กองวิชาการออกไปสํารวจหอกระจายข่าวที่มีว่าเป็นอย่างไร ปรากฏว่าบางชุมชน
ดอกลําโพงก็หายครับ เครื่องเสียง เครื่องอะไรต่างๆก็หายหมดครับ แต่พอมี
คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็สามารถดําเนินการได้ดี จึงคิดว่าน่าจะให้การสนับสนุน
และให้ความรู้เขา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรจะอภิปรายเสนอแนะเพิ่มเติม
เชิญครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอแปรญัตติข้อ 6
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้ากับโครงการประชุมประจําเดือนกรรมการ
หอกระจายข่าว ตั้งไว้ 120,000 บาท ขอปรับลดลง 60,000 บาท คือผม
ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่สมาชิกจะแปรงบประมาณตัดลดลงมา รายละเอียดของ
โครงการนั้นๆ ไม่ได้ละเอียดเหมือนกับมานั่งฟังท่านประธานต้องดูตรงนี้ด้วยครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นการเสนอตั้งแง่ และมีผลที่จะสรุปให้สภาทราบว่าการแปรญัตตินี้มัน
สับสนวุ่นวาย ตอนท้ายนะครับ สมาชิกก็ดูโครงการแค่ 2 หรือ 3 บรรทัด และ
มองไม่ออกนึกภาพไม่ออก เงินตั้ง 120,000 บาท แล้วคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวยังไง แบบไหน ถ้ าผมจะถามตอนนี้ผมก็น่าจะถามได้ว่าสรุปแล้ว
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ตอนนี้มีกี่คนกันแน่คณะกรรมการ และหอกระจายข่าวใช้ได้ทั้ง 36 ชุมชนหรือไม่
และจะถามต่อว่าเวลาประชุมกรรมการหอกระจายข่าวกรรมการทั้ง 36 ชุมชน
เข้ามาพบหรือไม่และการอบรม 36 ชุมชนส่งเข้ามาครบหรือไม่ งบประมาณตั้ง
ไว้ครอบคลุม ผมมั่นใจว่าตั้งครอบคลุมทักษะทั้ง 36 ชุมชน และเป็นแบบนี้มากี่
ปีแล้ว อยากให้ทางผู้รับผิดชอบตอบด้วยว่า การประชุมแต่ละครั้งกรรมการหอ
กระจายข่าวมาครบกันทั้งหมดหรือไม่ อยากทราบว่าขณะนี้หอกระจายข่าวทั้ง
36 ชุมชนใช้ได้กี่ชุมชน มีชุมชนใดบ้าง ท่านถึงจะมาตั้งงบประมาณตอนนี้ท่าน
คิดว่าใช้ได้อยู่ 36 ชุมชน ใช้ได้ 10 ชุมชน ปัญหาจะเกิดขึ้น 10 ชุมชนตั้งไว้
120,000 บาท หรือเวลาประชุม มาครบ ก็ เป็นแบบนี้ม า 5 ปีแ ล้ว นี่ คื อ
รายละเอียดย่อยๆ ที่ทางกรรมการแปรญัตติยังไม่เข้าใจ ซึ่งผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ครบ
และการตั้งงบตั้งลักษณะไหน คือเอาสาธารณสุขชุมชนเป็นตัวตั้ง หรือเอาชุมชนที่
มีหอกระจายข่าวเป็นตัวตั้ง ตัวเลขที่ท่านบอกว่ามีอยู่ 109 คน มันกี่ชุมชน
มีชุมชนใดบ้าง ชุมชนละกี่คน นี่คือสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ กระผมต้องการทราบ
และอยากให้เรียนท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาไปด้วย ก็ทราบครับว่าผลการยกมือ
เป็นยังไง แต่ความจริงก็คือความจริง บางสิ่งบางอย่างท่านไม่เข้าใจเหมือนกับที่
ผมไม่เข้าใจตอนนี้ หรือถ้าท่านสมาชิกท่านใดเข้าใจก็กรุณาตอบด้วยครับว่ามีกี่
ชุมชนที่ทําได้ตอนนี้ ก่อนที่ท่านจะยกมือ มีกรรมการกี่ชุมชน มาประชุมครบ
ไหม และเงิน 120,000 บาท มีเบี้ยเลี้ยงรวมอยู่หรือไม่ กี่ครั้ง ครั้งละกี่คน
นี่คือรายละเอียดย่อยๆที่เราไม่ทราบครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิ ญ คณะกรรมการท่ า นอื่ น ครั บ ท่ า นนายกมี อ ะไรเพิ่ ม เติ ม
เชิญครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ได้อธิบายไปแล้วนะ
ครับว่าเป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าว นั่นก็คือเป็นเฉพาะชุมชนที่มีหอกระจาย
ข่าว และมีการคัดเลือกคณะกรรมการหอกระจายข่าว ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ
การตั้งก็ตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ตั้งมาหอ
กระจายข่าวได้ดําเนินการด้วยดีทุกชุมชนครับ ชุมชนไหนที่ไม่ดีก็แก้ไขในระหว่างที่
มีคณะกรรมการครับ เพราะถ้าหากไม่มีการประชุมเราก็ไม่ทราบว่าหอกระจายข่าว
นั้นเป็นยังไง หอกระจายข่าวนั้นไปตั้งอยู่ในบ้านใครได้ความร่วมมือจากสํานักการ
ช่างมาขอให้ย้ายจากหอกระจายข่าวนี้ไปตั้งหอกระจายข่าวนั้น และการที่กําหนด
เสียง เสียงจากหอนี้ถึงไหน เราขอเพิ่มอีกกี่หอ ดําเนินการมามีการประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน ผมยังชื่นชมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุดนี้ว่ามาประชุมกัน
ครบเป็นประจําทุกเดือน แล้วส่วนใหญ่คณะกรรมการหอกระจายข่าวก็ซ้ําซ้อนกับ
คณะกรรมการประธานชุมชน หรือไม่ก็เป็นคณะกรรมการชุมชนซึ่งสามารถที่จะให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงได้ ถ้าอยากจะตอบ เจ้าหน้าที่คือทางท่านรองอภิวัฒน์จะตอบ
รายละเอียด มีรายงานการประชุมทุกครั้งครับ มีรายละเอียดทุกครั้งในการหารือ
กัน มีวาระการประชุม ประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราว อยากจะให้มาเห็นครับว่า
คณะกรรมการชุดนี้สุดยอดจริงๆ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
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นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผม
กมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีการประชุมกันผม
เข้าใจครับว่าเราต้องตั้งตรงนี้ เพราะเป็นนโยบายมาจากทางราชการให้ตั้ง แต่เขา
ไม่ได้บังคับว่าให้ตั้งเท่าไหร่ เขาให้ตั้งโครงการนี้ขึ้นให้มีการประชุมคณะกรรมการ
หอกระจายข่าว เขาไม่ได้บอกว่าต้อง 120,000 บาท ซึ่งเงิน 120,000
บาทนี้เราได้จัดตั้งกันเองตามความจําเป็นในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นของ
เรา เมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ตอบว่ามีจํานวนเท่าไหร่ หอกระจายข่าวที่ว่าย้ายเข้าย้าย
ออกมีชุมชนไหนบ้าง ผมเลยอยากทราบว่า 36 ชุมชนมีครบหรือยัง หรือมีแค่
5 หอกระจายข่าวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เปิดขึ้นมาให้ฟังมีอยู่แค่ 5 หอกระจาย
ข่าว แล้วมาตั้ง 120,000 บาท มันก็ไม่คุ้ม ถ้าเกิดว่ามีอยู่ 30 หอกระจาย
ข่าว ใช้การได้ 25 แล้วเหลืออยู่ 10 หอกระจายข่าวจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน
นี้ เดือนหน้าก็ยังจะพอประมาณได้ว่าจํานวนเงิน 120,000 บาท เหมาะสม
เผื่อได้ซ่อม เผื่อได้แก้ไขอะไร แต่นี่ผมไม่ทราบว่าหอกระจายข่าวที่ประกาศกันอยู่
ทุกวันนี้มีถึง 5 หอกระจายข่าวหรือไม่ แต่เวลามาอบรมมาประชุมครึกครื้นครับ
จริงจังครับ ทุกคนก็ต้องยกมือ ต้องแสดงความคิดเห็น แต่พอกลับบ้านชุมชน
ตัวเองไม่มีหอกระจายข่าวมันจะมีประโยชน์อะไร นี่แหละครับที่ผมอยากทราบ
ฝากท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบครับ
เชิญท่านสมชายครับ เชิญครับ
จ.ส.อ. สมชาย โสมมนัสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะ
ครับเกี่ยวกับโครงการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการหอกระจายข่าว ซึ่ง
ตัวนี้ ณ ปัจจุบันนี้เรามีชุมชนทั้งสิ้น 36 ชุมชน จะมีคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวที่มาบริหารหอกระจายข่าวตัวนี้ครบทุก 36 ชุมชน ซึ่งใน 41 ท่าน ที่เป็น
คณะกรรมการหอกระจายข่าว จะมีตัวแทนของชุมชน 36 ชุมชน ชุมชนละ 1
คน และจะเป็นผู้ประกาศข่าวชุมชน ชุมชนละ 2 คน ที่ท่านนายกได้เรียนว่า
รวมทั้งสิ้น 109 คน ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่เป็นท่านปลัดและผอ.
สํ า นั ก การช่ า ง และมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ท่ า นประเสริ ฐ สิ ท ธิ์ เป็ น กรรมการ เป็ น
ประธานกรรมการชุดใหญ่ อันนี้ตัวคณะกรรมการหอกระจายข่าวในปี 2558 ที่
เขาประชุมกันทุกเดือน เขาก็ จะมีข้ อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขาเป็ น
ประจําทุกเดือน และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชุมชน
ในแต่ละชุมชนของเขา ตามที่เทศบาลขอความร่วมมือ หรือส่วนราชการอื่นๆขอ
ความร่วมมือและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
ชุมชนของตนเองอยู่เป็นประจํา อันนี้เขาก็จะดําเนินการของเขาเอง ในส่วนที่จะ
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 ตามที่ท่านนายกได้นําเรียนว่าผู้ประกาศข่าว
ชุมชนก็มีส่วนสําคัญที่จะเป็นผู้สื่อสารระหว่างชุมชนกับพี่น้องชุมชนและสื่อสาร
และระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชน ก็เลยเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ จึงเป็น
มติ ของที่ป ระชุม ของคณะกรรมการบริ ห ารหอกระจายข่ าวว่ าในปี ง บประมาณ
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2559 เราน่ าจะให้ผู้ ประกาศข่าวชุม ชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในตรงนี้ด้วยจะได้ มี
ทิศทางเดียวกัน อันนี้คือโครงการประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวที่ทําให้
งบประมาณในปี 2559 ที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นี้ เป็น 120,000 บาท
จากเดิม 60,000 บาท เพราะว่าจํานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจาก 41
คน เป็ น 109 คน ในโครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพนี้ ก็ เ ป็ น มติ ที่
ประชุมของคณะกรรมการว่าเราน่าจะให้ความรู้กับตัวคณะกรรมการเองและตัวผู้
ประกาศข่ า วว่ า กระบวนการ วิ ธี ก ารที่ จ ะศึ ก ษาประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง พี่ น้ อ ง
ประชาชน และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น ว่ า ควรจะเป็ น ยั ง ไง ต้ อ งมี ก าร
เพิ่มเติมความรู้ที่เราจะไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชน จึงต้องเพิ่มโครงการตัวนี้
ขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งของคณะกรรมการหอกระจายข่าว จะช่วยในการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางเทศบาล ของชุมชนเอง และของภาครัฐอื่นๆที่
เข้ามา ผมเข้าใจครับว่าระหว่างการสื่อสารของกองวิชาการกับตัวท่านสมาชิกผู้
เสนอคําแปรญัตติ และตัวคณะกรรมการที่แปรญัตติที่พิจารณาเราอาจสื่อสารกันไม่
ค่ อ ยตรงกั น เท่ า ไหร่ เลยทํ า ให้ ท างท่ า นสมาชิ ก ได้ ข้ อ มู ล ที่ ค ลาดเคลื่ อ นไปไม่
ครบถ้วน ก็ขอนําเรียนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายกมลพันธุ์
จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าใจครับตามที่ท่านผู้ที่ตอบนะ
ครับ กองวิชาการ เข้าใจตามนั้น แต่ส่วนมากที่ท่านตอบมาก็คือการอบรม แล้ว
จํานวนสมาชิกก็เข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ที่ผมถาม ผมถามว่าเขามาอบรมครบทั้ง
36 ชุมชน และมาเพิ่มผู้ประกาศข่าว อบรมได้ประโยชน์ครับ ผู้ประกาศข่าว
ทราบถึ ง เนื้ อ หาถึ ง วิ ธี ใ นการประกาศข่ า วจะพู ด ยั ง ไงโน้ ม น้ า วชุ ม ชนยั ง ไง แจ้ ง
ข่าวสารจังหวัดลงสู่ชุมชนยังไง ทราบครับกลับบ้านความรู้แน่น แต่หอกระจาย
ข่าวไม่มี ผมเลยอยากทราบว่า 36 ชุมชน ที่เขามาอบรมเขาเอาไปใช้ให้ท่านกี่
ชุมชน ความรู้ที่เขาได้กลับบ้าน แต่ถ้าท่านตอบว่า ยกตัวอย่าง ชุมชน ก. 5 ปี
แล้วยังไม่มีหอกระจายข่าวเลย เขาอบรมไปเขาจะไปทําอะไร นี่คือสิ่งเร่งด่วน
ก่อนที่จะตั้งการอบรมควรจะมีอุปกรณ์ตั้งงบมา 500,000 บาท ทําตรงนี้ให้เสร็จ
ก่อน หอกระจายข่าวทุกชุมชนเสียงดังฟังชัด แล้วท่านก็มาอบรมผู้ที่จะประกาศ
ข่าว แต่นี่ผมบอกว่าถ้าอบรมไปแล้วเอาไปทําอะไร ผมมั่นใจว่า ไม่ครบ 36
ชุ ม ชนที่ มี ห อกระจายข่ า ว แต่ ท่ า นอบรมอย่ า งนี้ ม าทุ ก ปี ท่ า นเคยติ ด ตาม
ประเมิ นผลหรื อไม่ ว่าท่ านได้ไปประกาศจริงหรือไม่ แล้ วงบประมาณในส่วนที่
หายไปกับคนที่มาอบรมจริง แต่ไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นเงินเท่าไหร่ ผมถึงอยากฝาก
ว่าให้ดูตรงนี้ให้ด้วย แล้ววัตถุประสงค์ในการที่มาอบรมเราก็ต้องแจ้งเขาว่า อบรม
ไปแล้ ว ท่ า นต้ อ งนํ า ไปทํ า อะไร แบบไหน ท่ า นต้ อ งไปพบชาวบ้ า น ท่ า นต้ อ ง
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 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 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 โครงการนี้คงไว้ตามร่างเดิม
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
อภิปรายชี้แจงประกอบการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนาย
บุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 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
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ก ารซ่ อ มแซมบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รกลจํ า นวน 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 โครงการนี้เป็นโครงการที่จ้างเหมาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานการออกแบบและ
ความรู้เรื่องจักรกลขอตัด 2 คน เหลือ 1 คน และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 2
คน ตัดลดเหลือ 1 คน เหตุผลที่ขอแปรญัตติในหมวดนี้เพราะว่า วันที่ผมมาขอ
ยื่นคําแปรญัตติทั้งหมด 175 ข้อ 75 รายการ พอดีเห็นค่าจ้างเหมาบุคลากรก็
เลยเรียกผอ.กองฝ่ายมาสอบถามดู พอท่านธนัทได้ถาม ขออนุญาตเอ่ยนามครับ
บุคคลที่จะมาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจํานวนกี่คน ซึ่งเขาบอกว่ามีอยู่ 1
คน ต้องจ้างเพิ่มอีก 1 คน ท่านธนัทจึงถามต่อว่าขอทราบชื่อได้หรือไม่ ตอบได้
ไหมว่าใครบ้าง คนใหม่หรือคนเก่า สมาชิกอีกท่านหนึ่งยืนเสนอบอกว่าท่านรู้ลึก
เกินไป นี่เป็นสาเหตุที่พวกผมได้มาขออภิปรายแปรญัตติตัวนี้ ท่านจ้างคนใหม่
หรือจ้างคนเก่า เพราะฉะนั้นผมจึงต้องตัดออกไป 1 ตําแหน่ง ด้วยเหตุผลนี้
ท่านไม่จําเป็นต้องจ้าง 2 คนก็ได้ จ้างคนเดียวก็ได้ออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง
จึงเป็น ประเด็นที่ผ มยื่น แปรญัตติของสํา นักปลัดและของกองวิชาการ เป็นอี ก
สาเหตุที่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆในตัวนี้ ทั้งที่จ้างทั้งคนเก่าคนใหม่ เลยเกิดประเด็น
การแปรญัตตินี้ขึ้น แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ สํานักปลัดก็ไม่ประสบผลสําเร็จ กอง
วิชาการก็ไม่ประสบผลสําเร็จ ทางสํานักการช่างก็เช่นเดียวกัน ทําให้เกิดสาเหตุนี้
ขึ้นมา จึงอยากปรับลดจาก 2 ตําแหน่ง เหลือเพียง 1 ตําแหน่ง ซ่อมบํารุง
เครื่องจักรกล 2 ตําแหน่ง ให้เหลือเพียง 1 ตําแหน่ง เพราะว่านักออกแบบเอา
เพียงคนเดียวก็พอ บํารุงรักษาเครื่องจักรกลส่วนใหญ่เราไปซ่อมที่ร้านซ่อม เอามา
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ดูแลเครื่องจักรกลคนเดียวก็พอ จึงมีแนวความคิดว่าไม่จําเป็นจะจ้างมา 2 คน
จ้างคนเดียวมาดูแลเครื่องจักรกลก็คงพอ และส่วนใหญ่รถเทศบาลไม่ซ่อมเองครับ
เอาไปที่ร้านซ่อมหมดทุกคันที่ประสบเหตุมา จึงเป็นเหตุที่จะต้องขอตัดการจ้าง
เหมาบุค ลากรที่ มาปฏิ บัติงานตั ว นี้ ขอให้ ประธานสภาได้ พิจ ารณาดูว่า สมควร
อย่างไร ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ผมนายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจ้างเหมา จ้างพนักงานทั่วไป
พบว่าท่านสมาชิกไม่เข้าใจจริงๆว่าเพื่ออะไร การจ้างพนักงานทั่วไปคือการจ้าง
แรงงาน เขาใช้คําว่ าลูกจ้าง แต่พอจ้างเหมาเขาเรียกว่าจ้างทําของ นั้ นก็คือ
รับผิดชอบงานเป็นเรื่องๆไป เช่นเดียวกันในส่วนของสํานักการช่างเกี่ยวกับเรื่องการ
ออกแบบเรามีสถาปนิกอยู่คนเดียว คือ นายณัฐวุฒิ ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ครับ ตอน
แรกเราจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แต่พอจะเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ งานไหนที่
พอจะจัดเป็นจ้างทําของ หรือจ้างเหมาได้เราก็จะจัด แต่งานนี้ออกมาเป็นงานจ้าง
เหมาไม่ได้ถึงยังได้อยู่ บางส่วนก็ยังอยู่บางส่วนก็ได้จ้างเหมา และส่วนของงาน
สถาปนิกเรามีอยู่แล้วคือนายณัฐวุฒิ แต่ปรากฏว่าแบบของเรา ตลอดทั้งปีที่ท่าน
สมาชิกทั้งหลายสอบถามว่า เมื่อไหร่จะเสร็จ เมื่อไหร่จะจ้าง ทําไมไม่เห็นสักที
คือถ้าแบบไม่เสร็จเราก็ส่งไปที่งานพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะต้อง
เริ่มต้นที่แบบ ถ้าแบบเสร็จวิศวกรก็จะเป็นผู้ควบคุม กําหนดรายการค่าใช้จ่าย
ประมาณรายการ ประมาณราคากลาง การประมาณราคากลางก็ต้องประมาณ
ราคาปัจจุบันที่ท างราชการกําหนดสิ่งของวั ส ดุว่ าราคาเท่ าไหร่ จะซื้อในราคา
เท่าไหร่ จึงจะรวบรวมแล้วส่งไปที่งานพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่าตลอดทั้งปี
จากงาน 22,000,000 บาท ของปี 2558 เกือบจะสิ้นปีแล้ว ท่านก็บอกกัน
ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ น้องๆก็พากันทํางานหามรุ่งหามค่ํา ทางผอ.สํานักการช่างจึง
เห็ นว่ า ถ้ า หากมีส ถาปนิกสัก คนหนึ่ง มารั บจ้า งเขียนแบบตามเทศบัญ ญั ติที่จ ะ
เกิดขึ้นในปี 2559 น่าจะเร็วขึ้นและส่งไปให้วิศวกรคํานวณแล้วส่งไปที่งานพัสดุ
งานเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติก็จะเร็วขึ้นกว่า
ปั จ จุ บั น จะทํ า ให้ ท่ า นไม่ ต้ อ งมาหงุ ด หงิ ด ว่ า ทํ า ไมล่ า ช้ า ทํ า ไมไม่ เ สร็ จ สั ก ที
งบประมาณก็ให้ไปแล้วไม่เห็นสักที อะไรทํานองนี้ ผอ.สํานักการช่างจึงเสนอขอจ้าง
คนขึ้ น มาเพิ่ ม จากหนึ่ ง คนเป็ น สองคน ส่ ว นค่ า จ้ า งเหมาที่ ป ฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง
เครื่องจักรสองคนอีกหนึ่งคนนั้นเป็นคนงานเดิม อันนี้เราจ้างคําขอว่าเหมือนกับไป
จ้างร้านที่บอกว่าเครื่องจักรเสียต้องเอาไปส่งที่ร้านก็ใช่แต่ถ้าหากเป็นการเสียที่ไม่
มากไม่เกินขีดความสามารถของช่างสองคนทําได้เขาก็จะทํา อย่างเช่น การอุดรูรั่ว
เล็กๆน้อยๆของสายไฮโดรลิกเพื่อที่จะให้รถหน้าตัดหลังไฮโดรลิกออกไปทํางานได้ก็
ต้องอาศัยช่าง คนงานขึ้นมาเพื่อดําเนินการ และรถเราเท่าที่ทราบมันเก่ามากๆ
เกือบจะหลายปี ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ถ้าจําไม่ผิดหน้าตัดหลังขุดตัว 4x หรือ ตัว
แคปนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะซื้อตั้งแต่ปี 2547 หรือ 2548 นี่ก็เป็น 10 ปีแล้ว และก็ใช้
งานหนักใช้งานทุกวัน ตัวมดแดง ตัว CJB ยิ่งซื้อก่อนหน้านั้นอีก สองตัวนี้จะต้องมี
ช่างเฝ้าประจํา ดังนั้นช่างสองคนคือคนเก่า นายอดิศร สร้อยสน และนายอัฐาพร
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บัวอ่อน เรียนต่อที่ประชุมว่าจ้างเหมางานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลสองคนนี้คนเก่า
ให้เดือนละ 10,000 บาท ส่วนสถาปนิกขอจ้างเพิ่ม 1 คนเพื่อที่จะให้งานรวดเร็ว
ขึ้น ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรี ย นท่ า นคณะกรรมการแปรญั ต ติ ค รั บ ท่ า นใดประสงค์ จ ะ
อภิปราย เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุ ญ เส็ง วิโ รจน์รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาล ท่านประธานสภาครับ เมื่ อสัก ครู่ท่านนายกตอบด้า น
สถาปัตยกรรมมีคนเดียวจะจ้างเพิ่ม 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 แต่นี่เราจะเอาช่างมาเขียนแบบเพราะฉะนั้นเป็นสถาปนิก
ครับ เป็นข้าราชการครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านผู้เสนอญัตติได้อภิปรายคณะกรรมการตรวจร่างแปรญัตติ
ไม่ประสงค์จะอภิปราย ขอปิดการอภิปรายครับ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมตินี้ว่าท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นควรตามผู้ขอแปรญัตติในงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานซ่อม
บํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รกลจํ า นวน 2 คน ขอตั ด ลง 1 คนครั บ และจ้ า งเหมาบุ ค คล
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 โครงการนี้
คงไว้ตามร่างเดิม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในวาระที่ 2 ผมขอดําเนินการให้เสร็จเลยนะครับ คงไม่เกินเที่ยง
ครึ่ง เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนั ท จิ ต รลดานนท์ สมาชิ ก สภาเทศบาล ขอปรึ ก ษาหารื อ ท่ า นประธานครั บ กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พอดีเราจะพูดถึงญัตติข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ผมก็เลยขอ
ปรึกษาหารืออีกทีครับ ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 นี้เป็นเรื่องคล้ายๆกัน โดยอ้าง
ข้อ 49 และ 59 ผมก็เลยปรึกษาท่านประธานว่าข้อ 49 นี้ผมขอคุ้มครองเขตว่า
ในการแปรญัตตินี้มีผู้ใดที่แปรได้ ท่านหมายถึงผู้บริหารและสมาชิกวุฒิสภา ส่วน
59 นี้พูดถึงว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกว่าแปรงบประมาณ แปรลดรายจ่ายหรือลด
จํานวนเงิน สิทธินี้ผมจะกล่าวอ้างเพิ่มเติมก็คือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่
ของสมาชิกสภาครับว่าจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ เพราะว่าข้อ 60 เว้นแต่
จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปร ก็
ขอให้ท่านประธานพิจารณา
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผู้ขอแปรมีสิทธิแปรทุกท่านครับ ทั้งสมาชิก ผู้บริหาร ผู้เสนอญัตติ
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แต่ ใ นกรณีที่ ขอแปรเกี่ยวกับการเงิน การเพิ่ม รายจ่ายต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บริหารครับ ในกรณีท่านสมาชิกท่านต่อไปจะขอแปร มีอยู่สองสามเรื่องซึ่งแปร
เนื้อหาให้ถูกต้องเฉยๆไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับจํานวนเงิน ไม่ได้เพิ่มเงิน ไม่ได้ตัดเงินก็มี
สิทธิแปรได้ครับ ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติ แผนงานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล งบเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุน
ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งไว้ 200,000 บาท (ปรากฏในหน้า 109) ขอแปร
แก้ไขข้อความเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ เหตุผล เนื่องจากปกครองจังหวัด
เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งในการกํากับดูแลของจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ควรจะ
อุดหนุนให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของปกครองจังหวัดน่าจะ
เหมาะสมและถูกต้องมากกว่า ขอเรียนเชิญท่านอภิชัย น้ําจันทร์ ชี้แจงอภิปราย
ประกอบคําแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ
น้ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกทุกท่านครับ
กระผมนายอภิชัย น้ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 3 ตามที่
กระผมได้เสนอขอแปรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 นั้น
หน่ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไปสํ า นั ก ปลั ด ครั บ งบเงิ น อุ ด หนุ น กิ จ การที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์นะครับ อยู่ที่หน้า 109 กระผมขอถอนคําแปรญัตติตามข้อ 59
แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบั งคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547 ครับ และแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องขอ
โทษมา ณ ที่นี้ด้วยครับ และขอยื่นตามร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอด้วยครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านถอนคําแปรญัตติท่านมีเหตุผลไหมครับ คือเพราะอะไรครับ
น้ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ในความเข้าใจของผมคือว่าทางปกครองจังหวัดซึ่งอยู่ในการ
กํากับดูแลของทางผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ปรึกษาทางคณะผู้บริหารแล้ว ทาง
คณะผู้บริหารก็อธิบายให้ฟังว่าสมควรจะเป็นแบบนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วครับ
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อคําแปรญัตติได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ผมจะ
ถามมติของท่านสมาชิกว่าท่านใดเห็นควรให้ท่านอภิชัย น้ําจันทร์ ถอนคําแปร
ญัตติ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอนคําแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิกเสนอกรุณา
ยกมื อ (สมาชิ ก เห็ น ชอบจํ า นวน 8 ท่า น) 8 เสี ย ง ท่ า นสมาชิก ท่ า นใดไม่
เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมขอเรียนเชิญผู้ขอเสนอแปรญัตติแผนงานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุ ข อื่ น ๆสํ า นั ก การสาธารณสุ ข ฯ หมวดค่ า ใช้ ส อย รายจ่ า ย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านกลุ่ ม ผู้ นํ า จิ ต อาสาพั ฒ นาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาของกลุ่ม
ผู้ นําจิตอาสาที่มีส่ วนร่ วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล เช่น กลุ่ม
จิตอาสาด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ
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กําหนดไว้ 1,000,000 บาท (ปรากฏในหน้า 155) ขอแปรแก้ไขข้อความ
เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเมือง
กาฬสินธุ์และผู้นําชุมชน ขอเรียนเชิญท่านจําลอง ภูเต้านาค ชี้แจงอภิปรายแปร
ญัตติ ขอเรียนเชิญครับ
นางจําลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางจําลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 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
สํานักสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 1 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ สํานักสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึ ก อบรมสั ม มนาและทั ศ นะศึ ก ษาของกลุ่ ม ผู้ นํ า จิ ต อาสาที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล เช่น กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอื่นๆค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
เนื่ อ งในวั น อสม.แห่ ง ชาติ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆตามโครงการกํ า หนดตั้ ง ไว้ ที่
1,000,000 บาท ปรากฏในหน้า 155 ขอแปรแก้ไขข้อความเป็น โครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาล และผู้นํา
ชุมชน เหตุผลเพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วน และดูเข้าใจง่ายขึ้น แต่งบประมาณยังตั้งอยู่
ที่ 1,000,000 บาท ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ผมนายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ครับ ในตอนที่มีการประชุมพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณเมื่อครั้งรับหลักการที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนต่อที่ประชุมครับว่า
โครงการนี้ ตั้ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ ที่ ดู แ ล อสม.บอกว่ า อสม. ทํ า งานให้ กั บ เทศบาล
ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานสาธารณสุขมาหลายปีแล้วไม่เคยได้ไปฝึกอบรม
ทัศนศึกษาหรือดูงานอะไรเลยก็เลยขอไปครั้งนี้ ทางกองสวัสดิการก็บอกว่าทางผู้นํา
ชุมชนบอกปีนี้ไม่ได้ไปปีหน้าก็อยากจะขอไปศึกษาดูงานท้องถิ่นที่เขามีผู้นําชุมชนที่
เข้มแข็ง ผมเลยเห็นว่าถ้าหากจะไปทั้งสองอย่างก็คือทั้งผู้นําชุมชนและ อสม.ก็คงจะ
ใช้งบประมาณเยอะ ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันรวมผู้ที่มีจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็น
อสม. หรือเป็นผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีจิตอาสาทั้งสิ้ น
ดังนั้นจึงตั้งงบประมาณเอาไว้ที่ 1,000,000 บาท และจัดให้ไปดูงานกันทั้งหมด
ทั้ ง อสม. ทั้ ง ผู้ นํ า ชุ ม ชน แต่ เ นื่ อ งจากเรามาเช็ ค ดู ว่ า ทํ า ไมเราเอามารวมกั น
ก็เนื่องจากว่าสําหรับ อสม. และผู้นําชุมชนตัวคนก็ซ้ําซ้อนกัน มีคณะกรรมการที่
ไม่ใช่ อสม. ประมาณ 100 คน แต่เมื่อรวมกันแล้วก็สามารถบริหารงบประมาณ
1,000,000 บาทนี้ได้ การที่จะขอแก้ไขผู้มีจิตอาสาและเพิ่มคําว่าผู้นําชุมชนก็เป็น
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ที่ชัดเจนขึ้นสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะได้ทราบว่างบประมาณตัวนี้ตั้งสําหรับ
ผู้นําชุมชนและ อสม.ด้วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดอภิปรายบ้างครับ เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสว ครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่ า นประธานที่ เ คารพครั บ ผมต่ อ ชาติ ฆารไสว ในฐานะ
กรรมการแปรญัตติครับ ผมเห็นทั้ง 3 เรื่องที่ท่านอภิชัย น้ําจันทร์ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านจําลอง ภูเต้านาค และท่านจินตนา ผ่องพันธุ์ ได้เสนอแปรญัตติ
มาทั้ง 3 เรื่องผมก็ทราบและรับเป็นคําแปรญัตติของท่านในนาม จะขออนุญาตนํา
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ นําเรียนปรึกษาท่านประธาน ท่านขอแปรญัตติมา
ท่านอ้างข้อบังคับการประชุมข้อที่ 49 และข้อที่ 59 ข้อที่ 49 นั้นเป็นส่วนของ
ญัตติที่จะเสนอ ญัตติที่เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น ข้อที่ 2 เป็นญัตติที่เป็นร่างของ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตินั้นเป็นส่วนของญัตติในหมวดที่ 3 แต่ถ้าพิจารณาแล้วใน
หมวดที่ 4 เป็ น ในส่ ว นของงบประมาณข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ข้ อ ที่ 59 ได้ ร ะบุ
ค่อนข้างชัดเจนว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย โดยจะต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรองค่อนข้างชัดเจนมาก หากเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ
จะไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ ผมจะขอนําเรียนกับท่านประธานเพื่อจะให้สภา
แห่งนี้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับ ขอบคุณท่านคณะกรรมการครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายอย่างนี้นะครับ ในข้อ 59 ในวรรคสุดท้ายข้อ 60
ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจํานวนเงินที่อนุมัติจ่าย เขาห้ามเฉพาะไม่ให้แปรเกี่ยวกับจํานวนเงิน
เว้นแต่ได้รับความรับรองในกรณีที่แปรเพิ่มจากผู้บริหาร ในกรณีที่ทั้ง 2 ท่าน ท่าน
จําลอง และท่านจินตนาในวาระต่อไปที่จะขอแปรญัตติเกี่ยวกับข้อความ ผมเห็น
แล้วว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อความให้มีความ
สมบู ร ณ์ ขึ้ น เท่ า นั้ น เอง ผมจึ ง พิ จ ารณาว่ า ถู ก ต้ อ ง อนุ ญ าตครั บ เชิ ญ ท่ า นธนั ท
จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตนะครับ ข้อ 60 นี้ไม่ได้บอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงิน เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของการใช้จํานวนเงินนะครับ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เหมือนกันครับ ความประสงค์ก็คือเป็นจํานวนเงิน คือในการแปร
ญัตติของท่านสมาชิก 2 ท่าน ไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินเลยครับเป็นการแปรให้
ข้อความสมบูรณ์เฉยๆครับ ผมจึงพิจารณาว่าเป็นการยื่นญัตติที่สามารถรับได้ ผม
วินิจฉัยว่ารับได้ครับ เชิญท่านต่อชาติครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ ก็เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลดจํานวน
เงินในส่วนของผมท่านประธานเป็นนักกฎหมาย ผมก็เป็นนักกฎหมายครับเราคิด
อ่านแบบนี้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับ แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้
มีการแปรญัตติข้อความผมก็ยึดตามข้อบังคับการประชุมในหมวดที่ 4 ในส่วนของ
งบประมาณข้อ 59 ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกใดอภิปรายท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
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นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติฯตามที่ท่านสมาชิกเสนอ กรุณายกมือ
(สมาชิ กเห็ นชอบจํานวน 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
บวงสรวงหอเจ้ า บ้ า น ปู่ แ ฮ่ ปู่ ห าร ปู่ กุ ล าบุ ญ โฮม ปู่ บุ ญ ตากุ ด โง้ ว ตั้ ง ไว้
200,000 บาท (ปรากฏในหน้า 179) ขอแปรข้อความเป็นงานประเพณีบุญ
ซําฮะ ขอเรียนเชิญท่านจินตนา ผ่องพันธุ์ ชี้แจงอภิปรายประกอบการแปรญัตติ
ขอเรียนเชิญครับ
นางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านค่ะ ดิฉันนางจินตนา ผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่ม
ประชาสามัคคี ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 9 โ ด ย อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3
ข้อ 49 และหมวด 4 ข้อ 59 ในส่วนที่ 3 รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาน พ.ศ. 2559 รายจ่ า ยตามแบบแผนงานและ
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานสํานักศึกษาดังต่อไปนี้ 1 แผนงานศาสนาและ
วั ฒ นธรรมนั น ทนาการสํ า นั ก การศึ ก ษางานศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งานประเพณีบุญซําฮะ บวงสรวง
หอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ว ตั้งไว้ 200,000 บาท
ตามปรากฏในหน้าที่ 179 ขอแปรแก้ไขเป็นงานประเพณีบุญซําฮะเพื่อให้การ
ดําเนินการของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและและเป็นที่เข้าใจของผู้ที่
ดําเนินการและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ผมนายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ก็เป็นเรื่องที่เคยอภิปรายในขั้นรับหลักการ
ครับว่าบุญประเพณีบุญซําฮะเดิมก็คือบุญคุ้ม แต่บุญคุ้มไม่ใช่ชื่อทางวิชาการนะครับ
สําหรับ ฮีต 12 คลอง 14 แล้ว บุญคุ้มของเราก็คือ บุญซําฮะ ในการตั้งชื่อนี้
สํ า นั ก การศึ ก ษาก็ เ ลยตั้ ง ให้ ถู ก ว่ า เป็ น บุ ญ ซํ า ฮะครั บ และก็ ไ ปใกล้ เ คี ย งกั บ งาน
บวงสรวง ทางท่านสมาชิกก็เลยสับสนว่าเป็นงานอันเดียวกันซ้ําซ้อนกันหรือเปล่า
แต่ที่จริงแล้วงานบุญซําฮะ คือเราตั้งงบอุดหนุนให้กับทางกรรมการชุมชนไปจัด
งานบุญซําฮะที่ชุมชนกันนะครับ ชุมชนละ 5,000 บาท ทํามาหลายปีแล้ว และ
เพื่ อความชั ด เจนขึ้น ทางสมาชิ ก ผู้ ท รงเกีย รติ ที่ท่ า นขอแปรญั ตติ ก็คื อ เพื่อ ให้ มั น
ถูกต้องจึงตัดคําว่าหอเจ้าบ้านออก ก็ไม่เป็นไรครับ ให้เป็นบุญซําฮะซึ่งเป็นฮีต 12
คลอง 14 เป็นบุญประเพณีของทางภาคอีสานของเรา ครับขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญท่านกมลพันธุ์
จีระสมบัติครับ
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นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผมกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเบื้องต้นนี้กระผม
เข้าใจในการใช้อํานาจราชบัญญัติฎีกา ในการที่ท่านต่อชาติได้สอบถามเพิ่มเติม แต่
ในใจลึกๆก็คงมีการแก้ไขข้อความน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ก็ไม่เป็นไรครับใน
เมื่อท่านประธานชี้คําสั่งก็ถือว่าเป็ นการผ่าน ท่านประธานครับญัตตินี้ผมเป็นผู้
อภิปรายในสภาให้ท่านรับหลักการ ก็ถูกต้องแล้วที่นําเข้ามา แต่ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกต
การแปรญัตติ ผู้ที่เสนอคําแปรญัตติเข้ามานี้ไม่ได้เสนอคําแปรญัตติซักถามในวันที่
แปรญัตติ คือจับประเด็นในวันนั้นและมาขอแก้ ทีนี้กระผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเป็น
ประโยชน์แก่เทศบัญญัติก็คงไม่ว่ากันเพี่อสมาชิก แต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วการ
แปรญัตติปีนี้ซึ่งผมจะขอขมวดท้าย จะพูดปัญหาให้ท่านประธานฟังหลายอย่าง ก็นี้
แหละท่านที่เสนอญัตตินี้เข้ามาไม่ได้ร่วมแปรในนี้ ไม่ได้ซักถาม ไม่ได้อะไร แต่ทีนี้
กลับมามีการแปรญัตติส่งมาที่สภาผมก็ไม่ว่าครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ
แปรญั ต ติ เราอะลุ่ ม อล่ ว ยกั น ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรครั บ ท่ า นประธานครั บ ผมอภิ ป ราย
โครงการนี้ในสภา ผมบอกว่าประเพณีงานบุญซําฮะบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่
หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง ศาลหลักเมือง มันไปซ้ํากับงานบวงสรวงหอเจ้า
บ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมือง แล้วไปวงเล็บคําว่างาน บุญซําฮะนี่คือที่มาที่ไป
ครับ สรุปแล้วงานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมืองนี้ แล้วไปวงเล็บ
ว่างานบุญซําฮะ ที่กล่าวมาทั้งหมดคืองาน บุญซําฮะใช่ไหมครับท่านประธาน ใน
บรรทัดที่ 10 หน้า 179 งานบวงสรวง หอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ศาลหลักเมือง
(งานบุญซําฮะ) ก็หมายถึงว่าที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้คืองานบุญซําฮะแล้วในการขอแปร
ครั้งนี้ คือแปรคําว่างานประเพณี บุญซําฮะงานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่
กุ ล าบุ ญ โฮม ปู่ บุ ญ ตากุ ด โง้ ง ศาลหลั ก เมื อ ง ตั ด คํ า ว่ า บวงสรวงให้ เ หลื อ เฉพาะ
ประเพณีบุญซําฮะก็จะไม่เหมือนเดิมครับท่านประธาน ตัดคําว่าบุญ ซําฮะก็จะมีอยู่
2 โครงการ ท่านประธานเข้าใจไหมครับที่ผมเอ่ย ผมเคยบอกในที่ประชุมในขั้นรับ
หลักการว่าให้ตัดคําว่างานบุญซําฮะในวงเล็บออกจะเหลืองานบุญซําฮะอยู่โครงการ
เดียวคือที่ขอแก้อยู่นี้คืองานประเพณีบุญซําฮะ แต่นี่งานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ่
ปู่หาร และศาลหลักเมือง (งานบุญซําฮะ) ก็ยังอยู่อีก จะตีความเป็นอย่างอื่นไป
ไม่ได้ คําว่าวงเล็บหมายถึงทั้งหมดที่เอ่ยมาคืองานบุญซําฮะก็จะมาซ้ํากับโครงการที่
ขอแปรวันนี้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกก็จะเหลือเฉพาะงานบุญซําฮะนี้ครับ ผมไม่ได้ว่า
เรื่องงบประมาณ การแก้ทําไมไม่ตัดตรงนั้นออกไปด้วย ผมจึงอยากให้ผู้บริหาร
เสนอเข้ามาครับ จะได้ชัดเจน เข้าใจตามที่ผมได้อภิปรายให้ท่านคณะกรรมการฟัง
ครับผมขอจบแค่นี้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก ครั บ ผมจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ครับ ก็เป็นงานเก่าที่ทํากันมาตลอดหลายสิบปี การ
จัดงานบุญซําฮะเราแบ่งให้ชุมชนจัด ซึ่งคราวนี้ผมได้เรียนแล้วครับว่าบุญคุ้ม แต่บุญ
คุ้มนี้ที่จริงก็คือจัดงานตามประเพณี นั่นคือชุมชนจัด แต่บุญซําฮะของเทศบาลจัด
จะมีการบวงสรวงอนุส าวรีย์ มีการบวงสรวงเจ้าพ่อศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน
เจ้าพ่อโสมพะมิตร เป็นคนละส่วนกัน งบประมาณก็คนละส่วนงาน เพราะฉะนั้นจะ
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เห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า บุ ญ ซํ า ฮะที่ พู ด ถึ ง เป็ น บุ ญ ซํ า ฮะตามประเพณี ที่ ชุ ม ชนจั ด ส่ ว น
บุ ญ ซํ า ฮะบวงสรวงหอเจ้ า บ้ า น ศาลเจ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ ง เจ้ า พ่ อ โสมพะมิ ต รเป็ น
บุญซําฮะที่ทางเทศบาลจัดในท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตาม
ความเข้าใจความหมายของ 2 โครงการนี้ กระผมเข้าใจตามที่ท่านผู้บริหารได้ให้
เกียรติอภิปรายว่ามันเป็นยังไง เข้าใจครับว่าบุญคุ้มนี้ที่ท่านได้สอดแทรกเข้าชุมชน
ละ 5,000 บาท และก็งานบวงสรวงปู่แฮ่ ปู่หาร ก็ตั้งไว้ 50,000 บาท เข้าใจ แต่
บังเอิญการพิจารณางบประมาณเราจะยึดหลักตัวหนังสือครับ การอธิบาย ถ้าท่าน
อธิบายลงมาเลยก็จบแต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้ เขาจะเขียนเฉพาะชื่อโครงการ ยังไงก็
ต้องยึดตัวหนังสือ ที่ท่านเอ่ยมาทั้งหมดว่างานบวงสรวงหอเจ้าบ้านปู่แฮ ปู่หาร ใน
วงเล็บหมวดสุดท้ายคืองานบุญซําฮะ และท่านได้ตั้งโครงการใหม่ว่างานบุญซําฮะ
ผมว่ามันซ้ําครับแต่ความหมายว่าอะไรคือรายชื่อผมทราบครับไม่ได้ติดใจ แต่ติดใจ
ว่า 2 โครงการนี้เป็นงานบุญซําฮะก็เลยมีปัญหาในด้านตัวหนังสือครับ ในความ
เข้าใจผมเข้าใจครับท่านประธาน ขอบคุณครับ ถ้าไม่เป็นไรผมก็ไม่ติดใจครับ แต่ที่
ท้วงติงก็เพื่อความถูกต้องครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ยังมีคณะกรรมการท่านอื่นท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญท่านต่อชาติ
ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาครับ คณะกรรมการครับ เข้าใจครับ
ในความต้องการของท่านสมาชิกที่ต้องการอยากจะทําให้เข้ากับเรื่อง ก็เห็นด้วย
ครับในการที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ท่านขอแปรญัตติในสภาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เป็นการเข้าใจและใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องเข้าใจง่ายขึ้นก็คิดว่าทําถูกแล้ว
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกใดอภิปราย ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในคําแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิกเสนอ 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 การพิจารณาในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะลง
มติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควร
ให้มีการอภิปรายกรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ และในวาระนี้ให้ที่ประชุมลงมติว่า
เห็นควรตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
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 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย
ครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริม
นันทนาการให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด หลักการ ด้วยบริษัทศึกษา
ภั ณ ฑ์ ข อนแก่ น จํ า กั ด ได้ ว างเงิ น หลั ก ประกั น สั ญ ญาซื้ อ ขายครุ ภั ณ ฑ์ ส่ ง เสริ ม
นันทนาการ เป็นจํานวนเงิน 99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 ต่อมา สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประเภทบัญชีเงินรับฝากประกันสัญญา ปรากฏว่า มีเงินรับ
ฝากประกันสัญญาหลายรายการที่ครบกําหนดขอรับเงินประกันสัญญาคืน แต่ผู้วาง
หลั ก ประกั น สั ญ ญาไม่ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ เงิ น คื น ทํ า ให้ เ ป็ น ภาระทางบั ญ ชี และ
สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ แ นะนํ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ แจ้ ง ผู้ ว าง
หลักประกันสัญญานําหลักฐานมาขอรับเงินคืน โดยกําหนดระยะเวลาและมีเงื่อนไข
ถ้าไม่มาขอรับคืนภายในเวลาที่กําหนดให้เทศบาลโอนเข้าเป็นเงินรายรับ เทศบาลฯ
ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้น และนําเงินจํานวนดังกล่าวเข้าเป็นรายรับ
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 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 เนื่องจากหลักประกันสัญญาหมดภาระผูกพันตาม
สัญญาแล้วเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ า ยเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนคื น เงิ น รายรั บ และการ
จําหน่ายหนี้สูญ ข้อ 96 กําหนดว่า วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ
ดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการ เป็นจํานวนเงิน
99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จํากัด ขอได้โปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา
ต่อไปขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มพลัง
กาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการ
ให้แก่บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด ดูหลักการและเหตุผลเมื่อเขาไม่มารับเงิน
คื น เราก็ น่ า จะเอาเงิ น ตั ว นั้ น ฝากเป็ น เงิ น รายรั บ เพื่ อ ประกั น สั ญ ญา ฝาก
ประธานสภาผ่ า นไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห าร เขาไม่ ม ารั บ เราเอาเข้ า มาเป็ น รายรั บ
เทศบาล ในปี พ.ศ. 2557 เมื่อปีที่แล้วมีแนวความคิดว่ามีโครงการหมวด
รายจ่ายอื่นๆ แล้ว ที่ตั้งไว้ปีละ 51,000 บาท ถ้าไม่พอจะนําหมวดอื่นๆ โอน
เข้ามาได้ แต่นี่เราเอาเข้าเป็นรายรับของเทศบาลโดยตรงและไม่ทราบว่าเงินโอน
เข้าตัวนี้โอนเข้าไปทําอะไรเอามาเป็นรายรับของเทศบาลมันไม่ใช่เงินของเรา
99,850 บาท ไม่ใช่เงินของเราเงินเขาฝากไว้ทําไมต้องเอาเข้ามาเป็นรายรับ
ของเทศบาลเป็นเงินฝากถึงจะถูก ถ้าเผื่อมีหลายๆ ราย เป็นสิบล้าน ร้อยล้าน
เงินประกันสัญญาเกิดมีสัญญาต่างๆ เข้าประกันไว้สิบล้านเงินจ่ายขาดเงินสะสม
เรามีแค่แปดล้านเก้าล้านที่จะจ่ายแค่นั้นเองแต่นี่เป็นเงิน 99,850 บาท ซึ่ง
เพียงพอกับการใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเงินมากๆ เราจะทําอย่างไรจะเอาเงินส่วน
ไหนไปจ่ายเขาคืนเป็นการตั้งข้อสังเกตเราไม่น่าเอาเงินเขามาเป็นเงินรายรับของ
เทศบาล ไม่ใช่เงินของเราเป็นเงินที่เขาฝากไว้ฝากนานเท่าไรเราก็ได้ดอกเบี้ย เป็น
ข้อสังเกตว่าเราไม่น่าเอามาเป็นเงินรายรับของเทศบาลโดยตรงควรจะเป็นเงิน
ฝากๆ ท่านประธานดูตัวนี้นะครับ ผมดูแล้วมันไม่ถูกต้องแต่การที่จะมาขอจ่าย
ขาดเงินสะสมแต่ให้ข้อคิดไม่ควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเผื่อเป็นเงินสิบล้านเราจะเอา
ส่วนไหนของเงินสะสมไปจ่ายเขาฝากท่านประธานด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญท่านอาคมครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สําราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระที่ 5 (5.1) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
จ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่บริษัทศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด ตามหลักการและเหตุผลตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาก็มี
ความชัดเจนอยู่แล้วเป็นเงินของเขาจํานวน 99,850 บาท ส่วนรายละเอียด
ของการทําบัญชีผมคงไม่เข้าใจเหมือนท่านสมาชิกได้พูดไปจะอยู่ในหมวดไหน ผม
ขอพูดถึงรายละเอียดว่าถ้าเป็นเงินหนึ่งร้อยล้านเหมือนท่านสมาชิกที่อภิปรายเมื่อ
สั ก ครู่ นี้ เ งิ น ร้ อ ยล้ า นก็ ค งอยู่ ใ นบั ญ ชี เ งิ น สะสมถึ ง จะเป็ น พั น ล้ า นเงิ น ก็ ค งมี อ ยู่
เหมือนเดิมเพราะเป็นเงินของเขา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก กระผมนายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในญัตตินี้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเราอยากจะเก็บ
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
เพื่อจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการให้แก่บริษัท
ศึ ก ษาภั ณ ฑ์ ข อนแก่ น จํ า กั ด ตามที่ น ายกเทศมนตรี นํ า เสนอ กรุ ณ ายกมื อ
(สมาชิกอนุมัติจํานวน 11 ท่าน) 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 5
เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–
2557 เพื่อใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ญัตติให้สภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557 เพื่อใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 - 2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
ญัตติเรื่องญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557
เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ด้ ว ย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ขอเสนอญั ต ติ ให้ ส ภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ พิ จ ารณาเลื อ กและเสนอชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ หลักการ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2555 มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทําราคาปานกลาง
ที่ดินขึ้นใหม่ แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ ประจําปี พ.ศ. 2521 – 2524 เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาที่แท้จริงใน
ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554 – 2557
มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558- 2561 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 14
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตี
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ราคาปานกลางตาม มาตรา 13 คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่
ดังต่อไปนี้ (2) ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคน ซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น
เหตุผล เพื่อปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 1181
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี
พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 25582561 เห็นสมควรให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน ในการเลือกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ด้าน
ประเมินทุนทรัพย์ หรือนั กประเมินทุนทรัพย์จากสํ านักงานธนารักษ์พื้นที่ เป็น
คณะกรรมการ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ประสานสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
กาฬสินธุ์แล้ว และแจ้งว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
ขอได้ โ ปรดพิ จ ารณาเลื อ ก และเสนอชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 2 คน เป็ น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ
นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล กราบเรียนเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สําราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระที่ 5 (5.2) เรื่อง ญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554–2557 เพื่อใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี
พ.ศ. 2558 - 2561 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามนั ย หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0310.3/ว 1181 ลงวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่ อ ง การตี ร าคา
ปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558-2561 เห็นสมควรให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผมใคร่ขอนําเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาเพื่อให้เป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางที่ดิน ดังนี้ 1 นายสุรัตน์ชัย สุวรรณรังภิญโญ ประวัติการศึกษา
สูงสุดอนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การก่อสร้าง ประสบการณ์การทํางาน นายช่าง
โยธา ฝ่ า ยระบบมาตรฐานประเมิ น ราคากรมที่ ดิ น นายช่ า งชํ า นาญงานส่ ว น
มาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประวัติการอบรบหลักสูตรการประเมินราคา
ที่ดินรายแปลงเพื่อขยายพื้นฐานการประเมินทางการที่ดินรองรับพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. นักบริหารงานระดับต้นของกรมธนารักษ์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน นายธีระศักดิ์ ศรีนุเสน การศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประสบการณ์ทํางาน เจ้าหน้าที่ประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น 4 สํ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ เ ลย นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
ปฏิบัติการ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักประเมิน
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ราคาทรัพย์สินชํานาญการ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประวัติการอบรม
หลักสูตรประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อขยายพื้นฐานการประเมินทางการที่ดิน
รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง นั ก บริ ห ารงานระดั บ ต้ น ของ
กรมธนารักษ์ การประเมินราคาทรัพย์สิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้การประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0310.3/ว 1181 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่แนบมาในญัตตินี้
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระที่ 5
(5.3) ให้เสนอรายชื่อของคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเทศบาล 2 ท่าน ระบุ
ไว้แล้วต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ 2 ท่าน ปรากฎว่าไม่มี
กรมธนารักษ์มีเพียง 2 ท่าน เป็นภาคบังคับจึงจําเป็นผมจึงไม่ต้องมาเสนออีก
ทั้งๆ ที่อยากจะเสนอท่านอื่นอยู่ตามหลักจริงๆ ข้อกําหนดมาให้เสนออย่างนั้นก็ต้อง
ดําเนินตามที่มหาดไทยได้กําหนดไว้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ท่านอาคม สําราญเนตร
เสนอครับ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวาระอื่นๆ
วันนี้ทางประชาชนได้ฝากให้กระผมมาพูดเรื่องตลาดโต้รุ่งและตลาดการเกษตร 2
เรื่องครับ เรื่องตลาดโต้รุ่งเขาบอกว่าเขาร้องเรียนมากับผมด้วยวาจาว่าทางร้านค้า
ต่างๆ 130 ร้าน ได้ร้องเรียนมา เทศบาลเรามีนโยบายเก็บเงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 1
ร้านค้า 70 บาท เดือน 1 ก็ตกได้ประมาณ 9,000 บาท ปีหนึ่งก็ แสนกว่าบาท
ท่านประธานสภาที่เคารพครับเขาบอกว่าทําไมตลาดการเกษตร ลาน 1 ลาน 2
ลาน 3 ไม่มีไฟฟ้าส่วนกลาง ทําไมท่านต้องไปเก็บเงินไฟฟ้าส่วนกลางกับเขาซึ่งเป็น
ตลาดโต้รุ่ง ค่าล็อคเขาก็จ่ายแล้ว ค่าไฟฟ้าล็อคเขาก็มี ยังมีการมาจ่ายเงินค่าไฟฟ้า
ส่วนกลางเขาร้องเรียนมากับผม ผมก็เลยนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเรื่องวาระอื่นๆ
ครับ และผมได้แจ้งไปทางสํานักท่านแล้วครับว่าไปดูเขาหน่อย ไฟฟ้าลาน 1 ลาน
2 ลานล่าง ลานบน บางหลอดก็ขาด มืด ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และส่วนหนึ่ง
ร้านข้างร้านน้องเกดก็ไม่เปิดไฟส่วนกลาง ไปเปิดแต่กิ๊ปช็อปตรงลานกลางเขาได้
ประโยชน์ ซึ่งร้านกิ๊ปช็อปไม่ต้องต่อไฟครับ ใช้ไฟฟ้าส่วนกลางเขาสามารถใช้ได้นะ
ครับ เลยเห็นปัญหาที่เขานําเข้ามาให้ผมได้พิจารณาและผมก็มาขอฝากเรื่องร่อง
ระบายน้ํามีกลิ่นเน่าเหม็นครับตรงนั้นว่าร่องไม่ได้รับการดูแลไม่ไปล้างให้เขา ตลาด
โต้รุ่งลานบนครับ และก็โต๊ะ เก้าอี้ เราก็มีการซ่อม ก็ดีครับ แต่ว่าอยากให้เอาใจใส่
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เดี๋ยวนี้มีแต่ขายตั๋วครับ แต่การขายตั๋วใช้การไม่ได้ เราควรดูแลเอาใจใส่เขาครับ เรา
เอาค่าไฟฟ้าส่วนกลางเขาแล้ว เราต้องไปดูแลจัดการเขาไม่ใช่ว่าเขามาร้องเรียนถึง
ไปซ่อมให้เขา ถ้าไม่ร้องเรียนก็ไม่ต้องไปซ่อมหรอครับ เลยเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมา
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร สําหรับตลาดการเกษตรก็เช่นเดียวกันยัง
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไฟฟ้าบางจุดเขาบอกว่าขอซ่อมมาก็ ไม่ไปซ่อมให้เขา
พ่นยุงก็ขอมาและร่องละบายน้ําก็มีกลิ่นเน่าเหม็น อยากจะฝากท่านประธานผ่านไป
ยั ง คณะผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยครั บ ควรเอาใจใส่ ดู แ ลเขาด้ ว ย และเขาบอกให้ ท างคณะ
ผู้บริหารไปดูหน่อยว่าตรงที่ล้ําแผงลอยออกมา ให้จัดระเบียบให้เขาหน่อยได้ไหม
เวลารถสวนกันมันสวนไปมาไม่ได้ รถคันหนึ่งไปก็ตั้ง 100 รถคันหนึ่งถึงจะไปได้
ครับ อยากจะให้ไปจัดระเบียบให้เขาหน่อย ไหนๆเราจัดทางเท้าให้เขาแล้ว เราก็จัด
ระเบียบถนนให้เขาหน่อยครับ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย
ครับ ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติเชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตามที่ผมได้อภิปรายไว้ในช่วงการแปรญัตติ ผมจะขอเล่าให้ท่านประธาน
ฟังครับ ปัญหาในการแปรญัตติเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในครั้งต่อไป คือปีนี้เรา
เปลี่ยนระบบใหม่ทําให้สมาชิกหลายท่านเกิดความไม่เข้าใจในการเข้าแปรญัตติ ไม่
ว่าจะเป็นสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงาน ชุลมุนวุ่นวายไปหมดคือการแปรญัตติแต่ก่อน
เราให้สมาชิกสภาเทศบาลเรียก ผอ.กองฝ่ายเข้าชี้แจงในฐานะเป็นกรรมการสามัญ
ประจําสภาเราก็ทําของเรามา ข้อดีคือว่าเวลากรรมการสามัญประจําสภา เราก็เปิด
โอกาสให้ ส มาชิ ก ท่ า นอื่ น ๆเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง สอบถามสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ ผอ.กองฝ่ า ย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํานักก็ได้ชี้แจงโดยละเอียดเป็นข้อๆ แทบทุกสํานัก เพราะฉะนั้น
สังเกตว่าผลที่จะตามมาในการแปรญัตติแทบจะไม่มี เพราะเขาได้ชี้แจงโดยละเอียด
และสมาชิกทั้ง 18 ท่าน ถ้าเข้าร่วมก็จะได้ซักถามโดยไม่มีข้อบังคับใดๆ มาบีบไว้
ปั ญ หานี้ ก็ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ตามที่ ป ระชุ ม ญั ต ติ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว สมาชิ ก ก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
เจ้าหน้าที่ก็ให้กฎกติกามาว่าสมาชิกที่ยื่นแปรญัตติเท่านั้นที่จะสอบถามได้ จึงเป็น
เหตุให้สมาชิกสภาที่เข้าไปร่วมรับฟัง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอภิชัย น้ําจันทร์และ
ท่านจําลอง ภูเต้านาค ท่านไม่ได้เข้าใจตรงนี้ไม่ได้ตําหนิ สํานักการสาธารณสุขก็
ให้ท่านจําลองตอบข้อซักถามสมาชิกอย่างนี้ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้
ท่านประธาน นี่คือบทบาทของสภาเทศบาลในบางครั้งอยากให้ท่านรวบรวมข้อ
กฎหมายต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็อบรมกันบ้างเพื่อที่จะชี้แจงกับสมาชิกมี
หน้าที่อะไร ยังไง การแปรญัตติ ทํายังไง แบบไหน ปีนี้สับสนมากพนักงานแทบจะ
ไม่ได้หยุดเสาร์- อาทิตย์ มีผลกระทบมาถึงกรรมการแปรญัตติทุกท่านต้องวิ่งหน้า
วิ่งหลัง ผมจึงอยากให้ท่านประธานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านสภาทําให้เป็นข้อ
เป็นเรื่องเป็นราวว่าในเล่มนี้การแปรญัตติปีนี้เราทําใหม่นะครับ ใครเสนออะไรก็มา
คุย ปีที่แล้วเรามาร่วมกัน ผมไม่เข้าใจสํานักการศึกษาผมมาร่วมสอบถาม พอร่วม
สอบถามเสร็จเข้าใจก็ไม่มีการแปรตรงนั้นน่าจะมีประโยชน์ และไม่ต้องเข้ามาใน
สภาเพราะเราให้ใจไปหมดแล้ว อันนี้ขอฝากเรื่องแปรญัตติกับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านอื่นมีอะไรไหมครับ เชิญท่านจําลอง ภูเต้านาคครับ
นางจําลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เมื่อสักครู่โดนพาดพิงไปนิดหนึ่ง ไม่เป็นไรเพราะบรรยากาศจะทําให้เรา
แข็งแกร่งและเรียนรู้ต่อไป ถือว่าเป็นน้องใหม่ในประสบการณ์ที่ยังใหม่อยู่ ดังนั้นเรา
ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี เพียงแต่ขออนุญาตเสนอในส่วนที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองใน
การประชุมครั้งต่อไปหรือการแปรญัตติครั้งต่อไปจะปฏิบัติโดยเคร่งครัด ขอบคุณ
สําหรับคําชี้แนะ ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมว่า
จะไม่พูดแล้ว ขอเวลาแค่ 3 นาที ผมจะเคลียร์เรื่องส่วนตัวของผมนิดเดียว ผมได้ยิน
มาบ่ อ ยๆมี ค นพู ด ให้ ผ มว่า ลาออกเพราะอะไร ผมจะพูด ในสภาให้ไ ด้ฟั งทุ ก คน
เพราะผมได้ไปพูดคุยกับท่านรองเข็มชาติ ฆารไสว ครับเป็นอันว่าผมขอฝากเรื่อง
ฟุตบาทตรงข้ามหน้าบ้าน ส.ส. และก็ที่มัสยิส และถนนประดิษฐ์ ขอให้ท่านไปดูๆก็
แล้วกันครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณท่านประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ข่าวลือก็คือข่าวลืออย่าไปสนใจมากครับ เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น
ครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากท่านประธานอีกสักเรื่องครับท่านประธานครับ ผม
กลัวจะยุ่งต่อไป ในการแปรญัตติผมขอปรึกษาและแนะนําท่านประธานสภาอีกนิด
หนึ่งครับ ในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการควรจะให้ผู้บริหารเสนอ ผมคิดว่า
อย่างนี้ เพราะฉะนั้นปีหน้า 100 โครงการ ผมขอเสนอแปรทั้ง 100 โครงการ
ท่ า นประธานครั บ เวี ย นหั ว เลยครั บ ให้ ก องฝ่ า ยต่ า งๆ เตรี ย มเรื่ อ งเข้ า มาขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขจะได้หมดเรื่อง วันนี้ผมคิดว่าจะค้านท่านประธานสภาอยู่หลาย
เรื่อง ทั้ง 3 เรื่องนะครับ อย่างงานปกครองจังหวัดไม่น่าจะเป็นตัวนั้นถ้าปกครอง
จังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าจังหวัด เราควรจะเปลี่ยนโครงการ แต่นี้ไม่มี
ปัญหา เราทํามาหลายปีแล้วไม่มีปัญหาไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงโครงการตัวนี้ และอีก
โครงการหนึ่ง เพิ่มเรื่องประธานผู้นําชุมชนไม่เป็นไรครับ ทางคณะผู้บริหารเสนอมา
ไม่มีปัญหาครับ งานบุญซําฮะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่จะไปขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการเขา ไปเพิ่มโครงการเขา เรามีหน้าที่ปรับ ลด ตัดลงว่าจะให้
เท่าไหร่แค่นั้นเองครับ ครับท่านประธานสภาครับ ผมขอฝากด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิก
ท่านจําลอง ภูเต้านาค ท่านบอกว่าใช้สิทธิพาดพิง ไม่ได้พาดพิงให้เสียหายครับ ก็
แค่บอกว่า ท่านประธานเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าไม่ได้บอกสมาชิกว่าปีนี้เขาแปร
แบบนี้ และอันนี้เรื่องใหญ่ครับ ที่ผมกําลังจะพูดเรื่องค่าเลี้ยงรับรองนะครับ วันนี้
น่าจะหาค่าเลี้ยงรับรองมาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ เชิญครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนิดเดียวครับ
เดี๋ยวนี้ถนนหนทางของเรารู้สึกจะเป็นปัญหาหลายสาย โดยเฉพาะบ่อบําบัดน้ําเสีย
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ที่ เ ราทํ า ไว้ มั น โผล่ ขึ้ น มา วั น นั้ น ผมก็ เ รี ย นกั บ สํ า นั ก การช่ า งแล้ ว ครั บ ว่ า จะรี บ
ดําเนินการ และบางแห่งด้านข้างที่เป็นบ่อบําบัดน้ําเสียตามถนน บางถนนก็เป็นอยู่
ด้านข้างเป็นปัญหาเหมือนกับเราเสียพื้นผิวถนนไปส่วนหนึ่งครับ อันตรายครับเวลา
รถสวนกันไปมา จักรยานยนต์บ้าง เขาก็ไม่กล้าไปวิ่งตรงนั้นเป็นหลุมกลัวจะเป็น
อุบัติเหตุ เรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ ให้เจ้าหน้าที่ หรือ ผอ.
ได้รีบทํา จะได้เป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและอีกตรง
หนึ่งครับท่านประธานตรงมุมวัดใต้ ทางถนนประดิษฐ์ ตรงนั้นรู้สึกถนนจะบวม
เพราะว่ า เอายางมะตอยไปใส่ ต รงนั้ น เวลารถเลี้ ย วจะเป็ น เนิ น สู ง ขึ้ น ไม่ เ รี ย บ
อันตราย ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับมีสมาชิกท่านอื่นไหมครับ เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากเรื่องการวินิจฉัยของท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ที่
ผ่านมาท่านบอกว่าทําเนียมการปฏิบัติ แต่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ท่านบอกว่าคงไว้ให้
ถูกต้อง ผมก็เลยว่า ท่านประธานสภาครับ อย่างเช่นที่ว่า 3 ท่านที่เสนอมา ผมไม่ได้
ว่าจะค้าน แค่ว่าอยากให้มันถูกต้อง อย่างเช่นข้อ 60 ถามว่าท่านวินิจฉัยให้สมาชิก
ทําได้ผมไม่ว่าครับ แต่ผู้รับรองต้องมี ผมเข้าใจครับ ผมเลยอยากพูดต่อไปว่าสรุป
แล้วต่อไปท่านจะเอาทําเนียมการปฏิบัติหรือจะเอาให้ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นจะเป็น
ปัญหาครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายนะครับ ผมจะขอต่ออีกนิดหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตเกี่ยวกับความสับสนในการแปรญัตติ ซึ่งในหลักโดย
ระเบียบแล้วมันเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านเองครับ คณะกรรมการแปรญัตติ สภามี
หน้ า ที่ กํ า หนดเสนอวั น แปรญั ต ติ กํ า หนดวั น ให้ เ ท่ า นั้ น เมื่ อ กํ า หนดวั น แล้ ว
ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ คือทั้ง 3 ท่าน ต้องไป
ดําเนินการเองโดยการออกหนังสือต่างๆ ก็ลงในนามประธานตรวจร่างรายงานแปร
ญัตติ เป็นอํานาจของท่านครับ ท่านจะทํายังไงก็เป็นอํานาจของท่าน ประธานสภา
ไม่มีอํานาจเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อท่านแปรญัตติตามกําหนดเวลาที่สภามอบให้ท่าน 7
วั น ท่ านส่งร่างเดิม กับร่ างที่ แ ก้ไ ขให้ กับประธาน ประธานส่งร่างดังกล่าวให้กับ
สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญประชุม หน้าที่ประธานมีเท่านั้นครับ ถ้าจะเชิญ
คณะบุคคลมาชี้แจ้งก็เป็นเรื่องของท่านครับ ทั้ง 3 ท่านนะครับ จะชี้แจงไว้ว่าเป็น
อํานาจของท่าน ส่วนที่ท่านคณะถามเมื่อสักครู่ว่าผมดําเนินทั้ง 2 อย่าง ทั้งระเบียบ
ทั้งใช้ ดุล พินิจในการพิจารณาอนุญาตโดยหลักแล้ วที่ผ่ านมาถ้ าเป็นในกรณีที่ไม่
เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส่วนใหญ่ผมจะใช้ข้อบังคับโดยเป็นหลัก
แต่ในการพิจารณาแปรญัตติในปีที่ผ่านมาก็มีสมาชิกหลายท่านที่แปรญัตติเพื่อให้
ข้อความมันถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจร่างแปรญัตติก็ได้พิจารณารับมา ผมก็
ได้พิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับการประชุม ดําเนินการตามนั้นเพื่อประโยชน์เท่า
นั้นเองครับ ไม่ได้ว่าทางส่วนไหนยื่นต้องเป็นดุลยพินิจ ทางฝ่ายไหนยื่นต้องเป็น
ระเบียบครับ เราดูทั้ง 2 อย่างว่าเหมาะสมได้ประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม
หรือไม่ ก็คงมีข้อที่เกี่ยวข้องแค่นี้ครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ เชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผมมีนิดเดียวครับ คือปัญหาการแปรญัตติ ผมก็เข้าใจตรงกับประธานเพราะเรา
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ทํางานร่วมกันมาหลาย 10 ปี เกี่ยวกับการแปรญัตติ แต่ปีนี้มีปัญหาแล้วครับ ท่าน
หัวหน้าสํานักปลัด ท่านคล้ายๆว่า บางสิ่งบางอย่างที่เราปรึกษาหัวหน้าสํานักปลัด
ผมกลับเป็นฝ่ายที่ยอมเชื่อท่านทุกอย่าง แต่เมื่อท่านประธานได้ให้อํานาจ ให้เกียรติ
และชี้แนะให้ผมว่า ผมคือคนที่ต้องทําทุกอย่างในการแปรญัตติ คืออยากฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปทางสํานักปลัดด้วยว่า ต่อไปปีหน้าท่านต้องฟังผม ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่มาร่วมประชุมเพื่อ
พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยปี พ .ศ. 2559 ขอขอบคุ ณ คณะ
ผู้บริหารครับที่เสนอญัตติ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภา
ท่านผอ.สํานักกองฝ่ายอื่นๆครับที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ขอปิดประชุม
ครับ

เลิกประชุมเวลา 13.20 น.

