
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจําป  ๒๕60 

วันพฤหัสบดทีี ่ 30  พฤศจิกายน  ๒๕60  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล   
5. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑0. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑1. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาวจําลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
1. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาปวย 
2. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 



                                                - 2 - 
 

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
4. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
5. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
6. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
7. นางจีรนันท  ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
8. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
9. จาเอกภราดร  เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
10. นางวัชรี  คําเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
11. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
12. นางปยนาฏ  จารุวัฒนานนท  คร ู   
13. ตัวแทนชุมชนท้ัง  36  ชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล

ไดมาครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 
4  ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕60  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกทาน             
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  เม่ือสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕60  และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีได
แจงใหทุกทานทราบแลว ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ประจําป  2560  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1  มีนาคม  2560     
ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป  
2560  ตั้งแตวันท่ี 1  พฤศจิกายน  2560 เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 
นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547  ขอ  22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  
ประจําป   2560  ตั้ งแตวัน ท่ี  1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันท่ี   30  
พฤศจิกายน  2560  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2560      
ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม เรื่องท่ี ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ท่ี กส 52001/สภ.ว 31  
ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตร ี         
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผู
อภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
4 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕60 ในวันท่ี 30  พฤศจิกายน ๒๕60 ผมอนุญาตครับ
เรื่องท่ี  ๒ ไดรับการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล  ๑. นางศิริพร  เจริญธรรม  
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
สังกัดฝายการเงินและพัสดุ  กลุมอํานวยการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  
มาดํารงตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  สังกัดงานเรงรัดรายได  
ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  
กันยายน  2560  2.  นายศักยภพ  กุลขลา  ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  สังกัดกองการเจาหนาท่ี  
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  มาดํารงตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ  สังกัด  สํานักการสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ท้ังนี้  ตั้งแต
วันท่ี 2 ตุลาคม  2560 3. นายวีรยุทธ ฆารประเดิม  พนักงานเทศบาล  ตําแหนง 
ครวูิทยฐานะชํานาญการ  โรงเรียนดงสวางวิทยายน  สังกัดเทศบาลตําบลหวยโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ สังกัด 
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม  2560 4. 
นางสาวณัฐรินทร  ถ่ินอภัย พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน สังกัดเทศบาลตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ        
มาดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดสํานักการคลัง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2560 ยินดีตอนรับครับ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   คร้ังที่  1  ประจําป  2560 
   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560 
 -  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   คร้ังที่  2  ประจําป  2560 
   เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  เม่ือวันท่ี  15  
สิงหาคม  2560  และสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2560  เม่ือวันท่ี  29  
สิงหาคม  2560  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลท่ีทํา
หนาท่ีตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  เปนประธานกรรมการ 
นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ   นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ  
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรายงาน
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การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2560  
เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  และสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  
2560  เม่ือวันท่ี  29  สิงหาคม  2560  ท่ีงานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทํา
ไวอยางละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความ
ท่ีถูกตอง  ไมมีขอความใดท่ีตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  ขอเชิญ
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ
แกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 
2560  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  หนาท่ี  9  บรรทัดท่ี  11  จาก
ขอความ  “นายปรียาพันธ  พูลพัฒน”  แกไขเปน “นายปยะพันธ  พูลพัฒน”  
หนาท่ี  30  บรรทัดท่ี  29  จากขอความ  “นายปรียาพันธ  พูลพัฒน”  แกไขเปน 
“นายปยะพันธ พูลพัฒน” หนาท่ี 47 บรรทัดท่ี 38 จากขอความ “นายปรียาพันธ  
พูลพัฒน” แกไขเปน “นายปยะพันธ  พูลพัฒน”  และขอแกไขรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี  29  
สิงหาคม  2560  หนาท่ี 31 บรรทัดท่ี 4 จากขอความ “พชส.” แกไขเปน 
“ปชส.” ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
ทานสมาชิกทานอ่ืนขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  
หนาท่ี  59  บรรทัดท่ี  9  จากขอความ  “เกินก่ึงหนึ่ง”  แกไขเปน “ไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง” ครับ  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลท้ัง 2 ครั้ง  
กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  13 ทาน)  13  เสียง  สมาชิกทานใดไม
เห็นชอบ  -ไมมี-  งดออกเสียง  3  เสียง  ลาปวย 1 ทาน ลากิจ 1 ทาน ถือวา     
ท่ีประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทูถามคณะผูบริหาร   
    -  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
    -  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร         

ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอ
กระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  1. ผมทราบมาวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดทําสัญญาเชาท่ีดินทุงสระของวัดหอไตรนั้น 1.1         
ทําสัญญาการเชาอยางไร 1.2 ทางเทศบาลจะทําโครงการอะไรบาง ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สําหรับกระทูถามท้ัง 2 ขอ 
ถาจําไมผิดเคยมีการตอบในท่ีประชุมแหงนี้ไปแลววาเราไดมีการเชาท่ีดินของวัด  
หอไตรปฏการามซ่ึงตั้งอยูบริเวณทุงสระ ท้ังนี้เนื่องจากทางวัดมีความประสงคอยาก
ใหเทศบาลไดเขาไปพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนนั้นและอีกประการหนึ่งคือในการเปด
รองระบายน้ําเพ่ือรองรับทอ 1.50 เมตร ก็อยูในท่ีดินนั้นดวยเพ่ือระบายน้ําฝนจาก
ถนนทุงศรีเมืองและกลางเมืองถนนกาฬสินธุไปลงลําหวยสีทนตองผานทางนี้ดวยจึง
ไดทําสัญญาเชาท่ีกับทางวัด  โดยมีวัตถุประสงคในการเชาคือจะเชาเพ่ือจัดทําเปน
สวนสาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศนและกอคันดินเพ่ือปองกันน้ําจากลําหวยสีทนท่ีจะ
ทะลักเขามาทวมบานเรือนพ่ีนองประชาชนบริ เวณชุมชนทุงสระและถนน     
อนรรฆนาค  เปนสัญญาเชาท่ีดิน  อายุสัญญาเชา 1 ป ในแผนของเทศบาลระบุ
เอาไวในป 2562 คือ การทํางบประมาณปหนา  ตอนนี้อยูในระหวางการทําแบบ  
ในสวนของพ้ืนท่ีปจจุบนัเราใชรถของเราไปเปดดินเปนบอเพ่ือปรับปรุงเอาไวทําเปน
คันดินเพ่ือปองกันน้ําจากลําหวยสีทนทะลักเขามา ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู เม่ือ
แบบแปลนเสร็จเรียบรอยและบรรจุอยูในแผนแลวคงจะไดบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมพอ
ทราบขอมูลเบื้องตนแลววาทางเทศบาลเชาท่ีวัดหอไตรปฏการามมาเปนเวลา
ประมาณ 1 ป แลว แตผมเห็นเทศบาลไปทําอะไรก็ไมรูแตไมไดเขียนโครงการไว 
ประชาชนเขาจึงไดถามเขามา  ท่ีตรงนั้นมีการปลอยวางไวมานานแลวและยังไมมี
การพัฒนาท้ังๆท่ีเปนท่ีดิน เปนขุมทรัพย  หากใหเอกชนเชาอาจไดราคาสูงถึงรอย
ลานบาทหรือพันลานบาทและผมขอชมเชยเทศบาลเปนอยางยิ่งท่ีเอาท่ีดินผืนนี้มา
ไวเปนของเทศบาลเพ่ือทําประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนและบานเมืองของเรา  
ท่ีดินผืนนี้เรียกไดวาอยูใจกลางเมือง  หางจากตลาด  ศาลากลางและโรงพยาบาล
ไมก่ีรอยเมตร  ผมจึงคิดวาทําไมทางเทศบาลถึงไมพัฒนาสักที  ผมกลัวจะไปตกอยู
กับเอกชนแลวเขาเอาพ้ืนท่ีนั้นไปทําอยางอ่ืน เชน หางสรรพสินคาหรือตลาด พ้ืนท่ี
ตรงนี้สามารถสรางรายไดเปนจํานวนมากในอนาคต  ผมขอสนับสนุนและขอชมเชย
ทางเทศบาลเปนอยางยิ่ง  ผมหวังวาทางเทศบาลจะพัฒนาพ้ืนท่ีตรงนี้ใหเปน
ประโยชนแกประชาชนและบานเมือง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณในคําเสนอแนะของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  ตอไป
เปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอเรียน
ถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังนี้  1.  โครงการกอสรางปรับปรุง
ระบบน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินการอยางไร  ข้ันตอนการ
กอสรางเปนอยางไร งบประมาณเทาไหร และจะดําเนินการอยางไรตอไป  2.  
ทราบวาเทศบาลไดรับเงินรางวัลจากหลายองคกรขอสอบถามวา  รวมไดรางวัล
เทาไหร และจะนําเงินรางวัลไปทําอะไร  อยางไรบาง  3.  โครงการประชารัฐของ
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ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. สรางโรงน้ําดื่มไมมีการอนุญาตใหกอสรางสาเหตุเพราะ
อะไรครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูถาม ขอ 1 โครงการ
กอสรางปรับปรุงระบบน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขาใจวาเปนโครงการ
ปองกันน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจซ่ึงกําลังดําเนินอยู จริงๆแลวโครงการปรับปรุงแกไข
ปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี 2 โครงการ คือ โครงการปองกันน้ํา
ทวมในเขตเศรษฐกิจและอีกโครงการหนึ่งเปนโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากทาง
สํานักงานโยธาธิการฯ มาสํารวจและออกแบบ  งบประมาณ 218 ลานบาท และ
อยูในระหวางการบรรจุในป 2562  เปนโครงการตอเนื่อง 3 ป  หากโครงการนี้
สําเร็จระบบการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็จะหมดไป  แต
ในสวนโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลท่ีกําลังดําเนินการ
อยูในขณะนี้เปนโครงการท่ีทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยากแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง
ประชาชน จึงไดทําโครงการนี้เสนอของบประมาณโดยขอใหบรรจุในงบของผูวา 
CEO และทางผูวาราชการจังหวัด ขออนุญาตเอยนามทานวินัย วิทยานุกูล ทานก็ได
เมตตาและกําหนดไวในงบของผูวาฯ และมอบใหกับสํานักงานจังหวัดเปนเจาของ
โครงการและดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  เปนโครงการท่ีดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2559 โดยมีผูวาจาง คือ หจก.ดวงตากอสราง 
คูสัญญาของผูรับจางคือจังหวัดกาฬสินธุ   งบประมาณในการกอสราง คือ 
26,456,000 บาท สัญญาจางเลขท่ี 150/2559 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
เริ่มตนสัญญา วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา  วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
วันนี้คือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ยังไมครบกําหนดสัญญา ในการกอสรางมี
การปรับปรุงการวางทอทําถนนกาฬสินธุจากแยก 1155 จงถึงซอยอนรรฆนาค 9 
มีการปรับปรุงทําเปนรองระบายน้ําและรางระบายน้ํารางเปดตรงถนนพรอมพรรณ
อุทิศ  ถนนอภัย 2 และถนนอนรรฆนาคบริเวณซอยคงเดชสมุนไพรและยังมีหนา
สถานีขนสงตรงถนนประดิษฐบางสวน  เม่ือดําเนินการไปแลวก็ทราบภายหลังถึง
ปญหาของผูรับจางวาหลังจากท่ีทํางานและขอสงงานตามงวดแตเบิกเงินไมได  เม่ือ
ผูรับจางเบิกเงินไมไดเขาจึงหยุดการกอสรางและไมทําตอ  ตอนนี้เขาใจวานาจะไม
ทําตอแลว  ทางเทศบาลจึงไดทําหนังสือไปเรียนกับทานผูวาราชการจังหวัดทาน
ใหม  ทานไกรสอน  กองฉลาด  ทานก็ไดใหคําแนะนํามาและอาจจะตองใชเงิน
รางวัลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการคืนผิวจราจรสวนท่ีเหลือ  ในสวนปญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับผูรับจางเปนอยางไรผมไมกลากาวลวงได  ตอนนี้
ทางจังหวัดกาฬสินธุกําลังหารือเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยู  ทานผูวา
ราชการฯทานก็ไดถามผมเม่ือวันลอยกระทงท่ีผานมาวางบประมาณของเทศบาล
พอจะมีเหลือหรือไม  ผมก็ตอบไปวาเทศบาลไมมีงบประมาณในดานนี้ตั้งไว  แต
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาล  และไดเงินรางวัล  
จํานวน 4 ลานบาท และระบุวัตถุประสงคของการใชเงินรางวัล คือ แกไขปญหา
ใหกับพ่ีนองประชาชนไดโดยไมตองระบุไวในเทศบัญญัติ  ทานจึงบอกวาถาอยางนั้น
จะทําตามระเบียบและมีหนังสือสั่งการมาใหเทศบาลดําเนินการและใชงบประมาณ
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นี้ในการแกไขปญหาคืนผิวจราจรใหกับเทศบาล  ขอ 2  ทราบวาเทศบาลไดรับเงิน
รางวัลจากหลายองคกรขอสอบถามวา  รวมไดรางวัลเทาไหร และจะนําเงินรางวัล
ไปทําอะไร  อยางไรบาง  ขอตอบวา  ในป 2560 ดวยความมุงม่ัน  ตั้งใจในการ
ทํางานของพ่ีนองพนักงานชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกสํานักกองฝาย  ทําให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัลในป 2560 ท้ังสิ้น 6 รางวัล เปนรางวัล
ระดับประเทศไมวาจะเปนรางวัลพระปกเกลาท่ีไดมาเปนครั้งท่ี 7 และได 6 ปซอน
จากท่ีผมไดมาเปนนายกเทศมนตรีในรอบนี้  และรางวัลธรรมาภิบาลไดมาเปนครั้งท่ี 
8  ปท่ีแลวไดเงินรางวัล 3,500,000 บาท  ในปนี้ไดเงินรางวัล 4,000,000 
บาท และมีรางวัลอาเซียนเราไดท่ี 1 ของประเทศไทยเพ่ือเปนตัวแทนไปแขงขันท่ี
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ และไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนและไดไปรับ
รางวัลท่ีประเทศบรูไนดารุสซาราม  และมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน และมีอีกหนึ่งรางวัลท่ีจะเดินทางไปรับรางวัลในคืนนี้คือรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานทะเบียนดีเดน จากกรมการปกครอง  ในวันพรุงนี้จะ
เปนวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยเราก็ไดรับเกียรติใหไปรับรางวัลจากรัฐมนตรีใน
วันพรุงนี้  รางวัลท้ังหมดท่ีไดมา  มีเงินรางวัลอยูรางวัลเดียว คือ รางวัลธรรมาภิบาล 
จํานวน 4 ลานบาท สวนจะเอาเงินรางวัลไปทําอะไรตองเรียนวาเรื่องเงินรางวัล    
มีหนังสือจากคณะกรรมการกระจายอํานาจระบุวาในการใชจายเงินรางวัลนี้
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินรางวัลท่ีไดรับไปใชจายตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชน  โดยไมตองจัดทําเปนขอบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หากเบิกจายไมทันหรือมีเงินเหลือจายให
นําไปใชจายตามอํานาจหนาท่ีในปงบประมาณถัดไป  หลังจากใชจายเสร็จเรียบรอย
ก็ใหรายงานผลการใชจายเงินรางวัลใหกับคณะกรรมการกระจายอํานาจทราบ  
เพราะฉะนั้นคอนขางยืดหยุนในการท่ีจะทําแตมีเง่ือนไขคือตองใชตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและคงตองพิจารณาวามีโครงการไหนและมีเรื่อง
อะไรท่ีทางเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณไวแตจําเปนตองทํา  เชน  การคืนผิวจราจร
บริเวณหนาวัดกลางซ่ึงไมไดกําหนดไวในเทศบัญญัติและไมสามารถหาเงินท่ีไหนได
แตหากใชเงินรางวัลนี้เราจะใชไดตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจ
และทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยากพัฒนาอาคารเกาของโรงเรียนเทศบาล 4    
วัดใตโพธิ์คํ้าใหเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุก็ไดรับเงินงบประมาณจาก
เทศบาลในเทศบัญญัติปท่ีผานมาและนําไปปรับปรุงแตหลังจากปรับปรุงเสร็จ
เรียบรอยแลวเกิดเสียงกองในหองประชุมก็ไมสามารถท่ีจะใชจัดการประชุมได  ใน
สวนท่ีจะตองไปแกไขปญหาเสียงกองคือเราจะตองติดมาน  ติดพรมและตองใชเงิน
รางวัลนี้  ในการทํางานอะไรก็แลวแตท่ีจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายก็
คงตองใชงบประมาณนี้  ขอเรียนกับท่ีประชุมวาตอนนี้ยังไมไดดําเนินการอะไร
เพราะตองมีการปรับปรุงและแกไขแผนวามีอะไรบางท่ีเราอยากทําในป 2561   
ขอ 3  โครงการประชารัฐของชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. สรางโรงน้ําดื่มไมมีการ
อนุญาตใหกอสรางสาเหตุเพราะอะไร  ขอตอบวา  สาเหตุเพราะเขาไมไดมีการขอ
อนุญาต  เม่ือไมมีการขออนุญาต  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็คงไมไดเพราะเขา
ไมไดขออนุญาตครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทานคณะ
ผูบริหารไดตอบกระทูผมแลววาเปนโครงการปองกันน้ําทวมถนนกาฬสินธุจริงๆ  
ตอนนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเดือดรอนในการสัญจรไปมาเปนอยางมาก  และได
ทราบวาเปนโครงการของทางจังหวัด  ผมจึงอยากสอบถามวาตามท่ีทานคณะ
ผูบริหารไดตอบเม่ือสักครูวาการแกไขปญหาอาจตองใชเงินรางวัลจํานวน 4 ลาน
บาท มาปรับปรุงถนนเสนนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน  อยาก
สอบถามโครงการระบบปองกันน้ําทวมวา 1. เม่ือเรานําเงิน 4 ลานบาทไปใช  หาก
เกินงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอเราจะทําอยางไร 2. เม่ือเราจายเงิน 4 
ลานบาทแลวทางจังหวัดจะรับผิดชอบเราหรือไม  หากเราจายไปแลวทางจังหวัดมา
บอกวาไมรับผิดชอบเราจะเสียงบประมาณไปฟรีๆ แทนท่ีเราจะไดนําเงินไปพัฒนา
สวนอ่ืนก็อาจเกิดความเสียหายใหกับเทศบาลได  อีกประการหนึ่งเราไดใหความ
รวมมือกับจังหวัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานตางๆท่ีเก่ียวกับจังหวัดสวนใหญเราก็จะ
ไดรับผิดชอบท้ังสิ้น  และสิ่งนี้ทางคณะผูบริหารก็นาจะเขาไปคุยกับทานผูวา
ราชการฯวา ควรจะทําอยางไรเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้  ถึงแมเราจะแกไขปญหา
นี้ไดแตปญหาจะจบสิ้นหรือไม  ตอนนี้มีแอสฟลติกและปรับปรุงถนนอีกสวนหนึ่ง  
ถาเกิดผูรับเหมาเขามาทําใหมและรื้อของเราอีกจะเกิดความเสียหายซํ้าซอนอีก
หรือไม  โดยเฉพาะสี่แยกคลินิกไตเทียมเดิม  ปจจุบันเปนสถานพินิจฯ  ตรงนั้นรถ
เกงผานไปผิวจราจรขูดใตทองรถเขา  เขาก็วาใหเราวาอยูในเขตเทศบาล  เทศบาล
ไมไดรับผิดชอบของเขา ตรงนี้เราเอาทรายไปถุงทรายก็แตกอีก  สรางความ
เดือดรอนใหเขา ขอ 2. เงินรางวัลในปนี้เราไดท้ังสิ้น 4 ลานบาท  ทราบวาจะเอา
มาทําโครงการแกไขปญหาน้ําทวมก็คงไมสอบถาม  เรื่องท่ี 3. เรื่องการไมอนุญาต
ใหชุมชนหนาโรงซอม รพช. สรางโรงน้ําดื่มท่ีไมไดขออนุญาต  ผมอยากขอสอบถาม
วา โครงการตางๆของเทศบาลท่ีผานมาไดขออนุญาตเทศบาลหมดหรือไม เชน 
โครงการ SML ท่ีกอสรางในหลายๆชุมชน ผมอยากสอบถามและขอขอมูลวาการ
กอสรางตางๆของชุมชนท่ีผานมาเขาไดขออนุญาตหมดหรือไม  วัดปาทุงศรีเมืองอยู
ในเขตรับผิดชอบของกรมธนารักษไดขออนุญาตเขาหรือไม  เพราะเปนโครงการ
ประชารัฐเชนเดียวกัน ในเม่ือเขาทําไปแลว  ผมสอบถามประธานชุมชนหนาโรง
ซอม รพช. วาเม่ือกอสรางไปแลวเขาขออนุญาตยอนหลัง  ทางเทศบาลเราไม
อนุญาตใหกอสรางและใหเขารื้อถอนออกไป  เม่ือรื้อถอนของเขาแลวเขาจะเอาเงิน
ท่ีไหนไปสราง ทางชุมชนเขาไมมีเงินกองทุนท่ีจะมากอสรางได  ตองเดือดรอน
เทศบาลท่ีตองไปรื้อและสรางใหเขาใหมเหมือนเดิม  จะไปสรางท่ีไหนพ้ืนท่ีบริเวณ
ชุมชนก็มีแคนี้  ผมจึงอยากเรียนทานประธานวาสิ่งไหนพอท่ีจะอะลุมอลวยใหชุมชน
เขาก็ใหทํา  ยิ่งรัฐบาล คสช. เขาบอกใหสมัครสมานสามัคคีกัน  ตอนนี้ชุมชนหนา
โรงซอม รพช. ก็บริหารงานตอไปไมได  ทําใหปญหาเกิดข้ึน  ผมจึงไดนํากระทูของ
กระผมมายื่นใหประธานสภา  ผมตองขอขอบคุณทานประธานสภาท่ีใหผมยื่นกระทู
ท้ัง 3 กระทู และอยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาเราจะมี
การแกไขใหชุมชนไดอยางไร  ตองเปนบรรทัดฐานใหกับหลายๆชุมชนไดเปน
ตัวอยางตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระทูถามของทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ทานนายกเทศมนตรีไดตอบ
ไปแลว  เม่ือทานขออนุญาตอภิปรายและสอบถามเพ่ิมเติมก็คงอยูในดุลพินิจของ
ทานนายกเทศมนตรีวาจะตอบหรือไมครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  คําถามขอ 
1. ท่ีทานถามวาถาใชเกินงบทางจังหวัดจะทําอยางไร  จะเสียเงินฟรีหรือไม  ตอง
ขอบอกวาไมฟรี  จังหวัดทําโครงการใหเรา 26 ลานบาท นั่นคือตามงบประมาณ 
และมีอีกหลายโครงการท่ีทางจังหวัดเอาเงินงบประมาณมาดําเนินการเพ่ือพ่ีนอง
ประชาชนในเขตเทศบาล  การท่ีเราจะเอาเงินไปแกไขพ้ืนท่ีเราทําเพียงแคการคืนผิว
แอสฟลติกในสวนท่ีเปดผิวเอาไวเพ่ือใชสัญจรไมไดทําตลอดท้ังโครงการ  ถาจะรอให
ทางจังหวัดใชเงินของทางจังหวัดมาดําเนินการตองรอป 2562 เราคงจะปลอยให
เปดผิวจราจรไปจนถึงป 2562 แลวคอยทําตอคงไมได  ถาทําตรงนี้ตามแบบก็ตอง
คืนผิวจราจร  เพราะฉะนั้นถาคืนผิวจราจรดวยแอสฟลติกแลวก็ไมไดมีการแกไขอีก
เพราะดานลางมีการวางทอเรียบรอยและคณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
แลว  ไมไดเสียเงินฟรีแนนอน  นาจะเปนเรื่องท่ีจะไดรับความเห็นใจจากจังหวัด
เพ่ือท่ีจะกําหนดในสวนท่ียังไมเรียบรอย  ทําโครงการนี้บรรจุในแผนของจังหวัดและ
ใชงบประมาณของจังหวัดมาทําเพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  มีไมก่ีทองถ่ินท่ีจะไดรับงบประมาณของจังหวัด  ถือวาเทศบาลเรา
โชคดีแลว  หากจะเอาเงินของเทศบาลไปทําจริงๆ จํานวน 26 ลานบาท ก็คงจะ
ดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติไมไดเพราะเงินนี้จะไปอยูท่ีโครงการนี้โครงการเดียว  
เราไมเสียเงินฟรีแนนอน  ในสวนเรื่องเกินงบจะทําอยางไร  ตองขอตอบวาไมเกิน
แนนอนเพราะเราจะทําเทาท่ีเรามีงบ  ผมจะคืนผิวจราจรเทาท่ีตรวจสอบดูใช
งบประมาณไมเกิน 600,000 บาท  เรามีเงิน 4 ลานบาทสามารถทําได  ขอแค
ทางจังหวัดอนุญาตใหทําไดโดยไมผิดระเบียบ  และมีการดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุถูกตอง  สวนเรื่องชุมชนหนาโรงซอม  ผมตอบไปแลววาเขาไมไดขออนุญาต  
และท่ีทานถามตอวาท่ีอ่ืนเปนอยางไร  ตองขอตอบวาคงตองใหเวลากับสํานักการ
ชางเพ่ือท่ีจะทําการสํารวจตอไปวามีอะไรบาง  และสวนท่ีเขาทําตองขอตอบวาได
ดําเนินการตามระเบียบและกฏหมายทุกประการ  ถาทําไมถูกระเบียบก็ตองถูก
ดําเนินการตามระเบียบครับ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ิน

ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม  (5.1) เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม  (5.1)  เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ขอเรียนเชิญ      
ทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพานิชยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับคํารองของนางสาวสุธิดา  ขจรโกวิทย  เรื่อง    
ขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คูหาเลขท่ี 
104 – 108 ต้ังอยูถนนภิรมย  ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัด
กาฬสินธุ  ใหกับนางสาวพัทราภรณ  ศิริสินธุวนิช  ซ่ึงอายุสัญญาเชาเหลืออยู 5 ป 
1 เดือน – วัน  นั้น  หลักการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จะตองดําเนินการใหโอน
สิทธิ การ เช าอาคารพาณิชยของ เทศบาล ได   โ ดยปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ขอ 20 กําหนดวา “การใหเชาชวงการโอนสิทธิการเชา
หรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (1)  
สัญญาเชาท่ีเหลืออยูไมเกินสามป  ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจอนุมัติ  (2)  
อายสุัญญาเชาท่ีเหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุมัติ” คณะกรรมการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล  ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมโอนสิทธิ
การเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลคูหาเลขท่ี 104 – 108 ไว 6 เทาของคาเชา
หนึ่งปของปท่ีมีการโอน  เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใหโอนสิทธิการเชาครั้งนี้  
จะมีรายไดจากคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาทําใหเทศบาลฯ  มีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากการโอนสิทธิการเชาในครั้งนี้เปนจํานวนเงิน 137,592 บาท (หนึ่งแสนสาม
หม่ืนเจ็ดพันหารอยเกาสิบสองบาทถวน)  ฉะนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ขอ 20 (2) การใหเชาชวง, การโอนสิทธิการเชาหรือการ
เปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อายุสัญญาเชาท่ี
เหลืออยูเกินสามปใหสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุมัติ  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  ขอเชิญ      
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในระเบียบ
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ตามหลักการและเหตุผลแลวเปนสิ่งท่ีดีเพราะเปนประโยชนกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  การโอนสิทธินี้จะตองเสียคาธรรมเนียม  ซ่ึงเทศบาลเราจะได
ประมาณ 137,532 บาท  เปนสิ่งท่ีนายินดีเพราะหากมีการโอนสิทธิเกิดข้ึนหลาย
ครั้งเราจะไดคาธรรมเนียมหลายครั้งเชนเดียวกัน  ในเรื่องนี้ผมไมติดใจและขอ
สนับสนุนการโอนสิทธิการเชาครั้งนี้  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมีทาน
สมาชิกอภิปราย  ผมขอถามมติท่ีประชุมวาทานใดอนุมัติใหโอนสิทธิการเชาอาคาร
พาณิชยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุมัติจํานวน  15  ทาน) 15 เสียง ไมอนุมัติ - ไมมี - งดออกเสียง 1 
เสียง  ลาปวย  1  ทาน  ลากิจ 1 ทาน  ถือวาท่ีประชุมอนุมัติ 

 

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

มีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานครับ  ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเชิญผมไป
ลงนาม MOU เก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะ  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขออนุญาตให
รองนายกเทศมนตรีเปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ  ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมตองขอ
รบกวนทานประธานดวยวาผมสงกระทูมาเรื่องหนึ่ง  ตามระเบียบทานประธานเคย
บอกวาใหสงเรื่องเดียว  แตผมมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากถามในวาระอ่ืนๆ  ทานประธาน
จะอนุญาตหรือไมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ  เรื่องโครงการปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด
น้ําเสียเปนงานปรับปรุงคุณภาพน้ําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เริ่มดําเนินการ
กอสราง  วันท่ี 2 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 27 กันยายน 2560      
คากอสราง จํานวน 38 ,736,800 บาท  ผูควบคุมงานนายศุภนัฐ  หนูแกว  
วิศวกร  นายสมเกียรติ  เขียวคํา  ผูจัดการโครงการ นายนิภัทร  โอภาสกิจกุล    
ผมอยากทราบวางบประมาณในสวนนี้เทศบาลไดมาจากท่ีไหน  สิ้นสุดสัญญาไป
แลว 2 เดือน เรามีการดําเนินการกับผูรับเหมาอยางไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ โครงการท่ีทานถามอยูตรงไหนครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  อยูบริเวณทุงสระ  มีปายเขียนไววาเปนของเทศบาล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบขอ
ซักถามทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ  ในเรื่องการกอสรางท่ียังดําเนินการกอสราง
บริเวณขางวัดสวางคงคาและทางแยกลงไปคุมหวยเปนโครงการขององคการจัดการ
น้ําเสีย (อจน.)  ไมใชของเทศบาล  งบประมาณท้ังหมดองคการจัดการน้ําเสียเปน
คนดําเนินการ  โดยมี หจก.สามประสิทธิ์ เปนผูรับจาง  วิศวกรควบคุมงานและ
ผูจัดการโครงการเปนขององคการจัดการน้ําเสียท้ังหมด  การดําเนินการท่ีกําลังทํา
การกอสรางเขาจะทําบอสูบน้ําเสียและวางทอสงน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเรา  ตอนนี้เขากําลังดําเนินการอยูและทราบวานาจะมีการขยายสัญญาของ
เจาของสัญญาครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมดูแลวเขาเขียนไวชัดเจนวาเปนโครงการซอมแซมบําบัด
น้ําเสียของเทศบาล  หากตอบไมไดผมก็ไมไดวาอะไรแตอยากฝากใหไปดูกับเขา
ดวย  และมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ กรมโยธาธิการฯ ไดทําโครงการเข่ือนปองกันตลิ่งพัง
เริ่มจากหลังโรงแรมริมปาวจนสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ความยาวประมาณ 
1,153 เมตร งบประมาณ 94 ลานบาท ผมคิดวาเปนโครงการท่ีดีแตอาจสรางผิด
ท่ีผิดทางไปสักนิด ระยะทางหนึ่ ง กิโลกวานาจะไปสรางตรงถนนทาสินคา        
ดอนสวรรคและซอยน้ําทิพยจะเหมาะกวาเพราะเปนเขตกลางเมือง  เพราะท่ีกรม
โยธาธิการฯ เขาไปสรางตรงนั้นไมมีบานคนเพราะเปนท่ีของคนท่ีเขามีเงินท้ังนั้นท่ี
ไปซ้ือไว  ถาหากกรมโยธาธิการฯเขามาประชุมกับชาวบานผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
เพราะมีโอกาสอีกแลวท่ีจะหาเงินมาพัฒนาลําน้ําปาว  เชน  ชุมชนทาสินคา  ชุมชน
ดอนสวรรค ชุมชนซอยน้ําทิพย  ขับรถเขามาตลาดไมถึงครึ่งนาที  ผมจึงอยากให
พัฒนาตรงนี้เปนเข่ือนสวยๆ เพ่ือใหชาวบานไดใชประโยชน  อีกเรื่องหนึ่งคือผม
สํารวจคุณครูโรงเรียนเทศบาลเราหลายๆทานแลว  ทานบอกเปนเสียงเดียวกันวา
รถนักเรียนมีความจําเปน  และผมโทรไปสอบถามจากเทศบาลใหญๆประมาณ 2 – 
3 เทศบาลวา  รถมีทุกเทศบาลไมใชเฉพาะรถนักเรียนแตเปนรถของเทศบาล  
สามารถใหสํานักกองฝายอ่ืนๆใชงานรวมกันได  เชน สารคามผมถามวาไดรถบัส 2 
ชั้น มาจากไหน  ท่ีเขาพาเด็กนักเรียนมาเลนกีฬาท่ีสนามกีฬากลาง  เขาตอบวา
ไดมาจากเงินรางวัล  มันมีประโยชนและมีทุกท่ี  รถมินิบัสตอนนี้ราคา 2 ลานกวา
บาท  ซ้ือใหเขาเลยเพราะมีความจําเปนจริงๆ ท่ีผานมาผมไมเคยเอาเรื่องของ
เทศบาลไปพูด  หากสงรูปท่ีเด็กนักเรียนนั่งหลังรถไปสถานีโทรทัศน ชอง 7 ก็คง
เปนเรื่อง  ทางเทศบาลผิดอะไรผมก็ตองผิดดวย และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ชุมชนกุดยาง
สามัคคีเขารองเรียนมาและผมเกรงใจทาน ผอ.ภาณุเดชเปนอยางยิ่ง ชาวบานเขา
โทรมาวาไฟฟามีปญหาบอย ผมก็ไดขอความอนุเคราะหจากทาน ผอ.ภาณุเดชและ
ทานก็ไดสงลูกนองไปซอมให แตก็ยังมีปญหาอยูเรื่อยๆ ผมจึงอยากฝากทานผอ.
ภาณุเดชใหดูแลเรื่องนี้ใหดวย ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันนี้ผมขอ
ใชเวลาในเรื่องอ่ืนๆมากพอสมควรเพราะกวาจะมาประชุมครั้งหนึ่งผมไดพบเห็น
ปญหาตางๆมากมายและอยากเสนอแนะตอท่ีประชุมสภาแหงนี้  ผมขอฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังนี้ 1. กุดน้ํากิน มีประชาชนเขารองเรียนมา
เรื่องน้ําเสีย หองน้ํา – หองสวมสกปรก ไมมีคนไปดูแล ทางเดินบางจุดตนไมเกาะ
เก่ียวเสื้อผา บางท่ีเศษขยะเศษก่ิงไมเยอะ  ผักตบชวาตาย  ผมไมเคยเห็นผักตบชวา
ท่ีไหนตายสักทีแตกุดน้ํากินของเราผักตบชวาตายหมด  มีแตเขาขุดลอกออกไปทํา
อยางอ่ืนแตของเรากลับเนาเสีย  2. เวทีกุดน้ํากิน สรางทุกปทําไมเราไมคิดจะสราง
ใหถาวร  สรางแลวก็รื้อฝากไวดวยวาควรจะทําแบบถาวร  3. ชุมชนหัวคูพัฒนา  
ผมผานไปดูแตกอนมีสนามและลานคอนกรีต  ศาลา SML 2 ศาลา แตวันนี้มีแค 1 
ศาลา ครั้งท่ีแลวผมก็ไดทํากระทูถามแตอีกศาลาหนึ่งไมเห็นและลานคอนกรีตก็ไมมี
นาจะเขาไปแกไขใหเขาดวย  ในชวงฤดูฝนก็เขาไมไดเลย  4. ถนนผังเมืองหนา



                                                - 13 - 
 

โรงแรมคิวบิสและโรงแรมทองทินธัช เรสซิเดนท วิว 2 ขางทางเขาทําใหสวยงามแต
ตอนนี้หญาข้ึนรถรุงรัง  ผมเคยเสนอวาสํานักการสาธารณสุขจะทําใหไดหรือไม  
เดือนหนึ่งขอครั้งหนึ่ง  ไปรับผูถูกคุมประพฤติท่ีสํานักงานคุมประพฤติ เขามี
ประมาณ 30 – 40 คน  เอาเขาไปทําความสะอาดตรงนี้เดือนละครั้งจะไดไหม   
นี่คือขอเสนอแนะ  เราไมไดใชเงินใชแคทรัพยากรท่ีเรามีอยู  5. ผมเห็นหนวยกูภัย
เมตตาธรรมกาฬสินธุท่ีริมแกงดอนกลาง  เขาไปใชสถานท่ีของเรา  เราใหเขาเชา
หรือไม  หรือเราอนุญาตใหเขาอยูอยางไร  ฝากทานประธานสภาไปยังคณะ
ผูบริหารดวยวาเขาทํางานจิตอาสาก็จริงแตเราตองมีมาตรการใหเขา  เขาสรางเอง
หรือไม  เขาใชเรือนเพราะชําเกาของเราผมคิดวาควรจะมีคาเชา 100 – 500 
บาท ก็ยังดี ผมเห็นในกฏหมายใหอยูฟรี 10 ป จะกลายเปนของเขาเลย แตถา
กฏหมายใหเขาเชา  เราขอคืนอยางไรก็ได อยากฝากทานประธานดวยเพราะทาน
เปนนักกฏหมายทานคงทราบดีวาการอยูฟรีกับการเชาเปนอยางไร 6. การกอสราง
ทุกท่ีในเขตเทศบาลเรา  ดินหรืออุปกรณตางๆท่ีถอดถอนข้ึนมาเทศบาลตองเขามา
กํากับดูแลใหเขาเอาไปท้ิงใหเปนระเบียบ  ผมทราบมาวาระบบบําบัดน้ําเสียมีคน
ขโมยดินไปขายฝากใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขาไปตรวจสอบเรื่องนี้ดวย  7. หองน้ํา 
– หองสวมของผูออกกําลังกายชุมชนริมแกง เขาอยูท่ีนั่นเวลาไปออกกําลังกายก็ไม
รูจะไปเขาหองน้ําท่ีไหน  ลําบากมากไปขอใชของ อปพร.ก็มีแคจุดเดียว แมแต   
อปพร.เองก็ยังเขาลําบาก ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณาเรื่อง
นี้ดวย 8. รถดับเพลิง ผมไดไปสํารวจดูวารถดับเพลิงของเราท่ีจะขอเปลี่ยนเปน
อยางไรบาง  เม่ือดูแลวปรากฏวาไมมีคนเอาใจใสดูแล  ไมมีการทําความสะอาด 
หากจอดเปนเวลานานและเวลาสตารทรถแตละครั้งอาจเกิดความเสียหายข้ึนได  
อยากฝากเรื่องนี้ใหผูท่ีเก่ียวของเขาไปดูแลดวย  9. เรื่องความสะอาดก็อยากฝากให
ดูแลดวยเพราะเราเปนกาฬสินธุเมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล  เริ่มจากโรงฆาสัตว  
สถานีดับเพลิง ท่ีจอดรถศูนยสาธารณสุข  ทานประธานสภาดูไดเลยครับ  ไมมี
ความเปนระเบียบเลย 10. ศาลาสวดอภิธรรมศพชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ตนไมลม
ทับ  ตอนนี้รื้อออกหมด  เวลาพระไปสวดอภิธรรมศพก็ตองใชลานตรงนั้น  ศาลาไม
มี  ทางเทศบาลเราไดดูแลอะไรหรือไม  ผมเห็นวัดชัยสุนทรเม่ือสรางศาลาพักศพ
เสร็จแลว  มีผู ใจบุญบริจาคเงินอีกหลายแสนบาท วัดแตละวัดเรานาจะให
ความสําคัญแกเขา  เปนความเดือดรอนของวัด  ทางวัดอาจมีเงินหรือไมมีเงินก็
แลวแตเขาแตเทศบาลเราตองไปบริการตรงนี้เพ่ือความสะดวกของประชาชนท่ีเขา
ไปรวมในงานศพ  11. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียท่ีกําลังดําเนินการอยู 
สัญญาจะสิ้นสุดลงแลว  แตเม่ือสักครูทานผอ.ภาณุเดชก็ไดบอกไปแลววาจะมีการ
ตอสัญญาก็รับทราบแลว  และผมติดใจอีกเรื่องหนึ่งท่ีทานสิทธิภรณมาคุยกับผมวา
ผมจะยื่นกระทูแตทานประธานสภาบอกวาใหผมถอนกระทูไปเพราะไมใชเรื่องของ
เทศบาล  เรื่องนี้เปนเรื่องของเทศบาลเพราะพอจะทราบวาเปนงบของสวนกลางท่ี
สงมาใหเราและทําเปนบอบําบัดน้ําเสีย งบประมาณ 35 ลานบาท  เทศบาลสมทบ 
1 เปอรเซ็นต จํานวน 3 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 38 ลานบาท  ผมจึงอยากฝากทาน
ประธานสภาดวยวาครั้งตอไปหากสมาชิกสภาไดยื่นกระทูมาก็ใหทานอนุญาตใหเขา
ไดสอบถามเจาหนาท่ีกอนเพราะเก่ียวของกับเทศบาลเชนเดียวกัน  ผมอยากฝาก
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เรื่องนี้ใหทานไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือเปนประโยชนกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตอไปครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในสวนท่ีทานบุญเส็งไดฝากถึงคณะผูบริหารทานผูบริหารก็คงได
รับทราบขอมูลแลว  และในสวนท่ีเก่ียวของกับผม คือ ตามท่ีทานอภิปรายเม่ือ
สักครู   ทานบอกวาผมใหทานสิทธิภรณถอนกระทูนั้น  ไม เปนความจริง          
ทานสิทธิภรณเขียนกระทูมา  เม่ือผมอานกระทูแลวผมไมทราบวาอยูตรงไหน  ผม
จึงใหฝายเลขานุการสภาประสานใหทานสิทธิภรณทํากระทูมาใหชัดเจนและระบุวา
อยูตรงไหน  ผมไมอาจทราบไดวากระทูท่ีทานเขียนมา  วันเริ่มสัญญาและสิ้นสุด
สัญญาตามท่ีทานเขียนมามันอยูตรงไหนในเขตเทศบาล  ผมจึงบอกใหทานเอา
รายละเอียดมาวาตั้งอยูตรงไหนเพ่ือจะไดทําใหกระทูถูกตอง  ทานก็ยืนยันและโทร
หาผมวาทานขอถอนกระทู  แตคราวนี้มาบอกวาผมใหถอนกระทูผมวามันไมใช  
แมแตทานบุญเส็งเสนอกระทูมา 10 ขอ ผมก็ยังรับไว  ตองสื่อความหมายให
ถูกตองเพราะอาจเกิดความเสียหายแกประธานสภาครับ  เชิญทานสิทธิภรณ      
ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาต
ทานประธานสภาครับ  ผมไมคิดวาทานบุญเส็งจะเอาเรื่องนี้เขามาพูดในท่ีประชุม  
ท่ีผมเขียนกระทูมามันคนละเรื่องกับเรื่องแรก  ทานประธานก็บอกใหเอาเรื่องเดียว  
ผมเปนคนมีสัจจะ  ท่ีผมเสนอกระทูเขามาเขียนชัดเจนวาเปนโครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  ผมไมคิดวาตองไปลงรายละเอียดถึง
ขนาดนั้น  ถาระบุในโครงการท่ีชัดเจนแลวผมคิดวาถึงอยางไรเทศบาลก็คงทราบ
เรื่องนี้  แตโครงการท่ี 2 เปนโครงการของกรมโยธาธิการฯเขาไมไดระบุเทศบาล 
ผมตองกราบขอโทษทานประธานสภาและขอโทษแทนทานบุญเส็งดวยท่ีกลาวถึง
ทาน  ท่ีจริงแลวทานประธานก็ไดใหผมไปหารายละเอียดมาแตผมบอกเองวาเอาแค
กระทูเดียว  ตองกราบขอโทษดวยครับ  และมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมตองขอรบกวน คือ 
ผมใชเสนทางนี้เดินทางทุกวัน เปนโครงการของทางจังหวัดท่ีไปขุดเจาะรองระบาย
น้ําไว  ทางทานผูวาราชการฯเขาก็หวังดี   ตั้งแตเกิดมาผมไมเคยเห็นน้ําทวมเมือง
กาฬสินธุ เปนเพียงแคน้ํารอการระบาย  ถาเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ําทวม 
4 – 5 เดือน ความสูงประมาณ 2 เมตร แบบนั้นเขาถึงเรียกวาน้ําทวม  แต
กาฬสินธุฝนตกตอนเย็นเวลา 18.00 น. ก็ไปแหงตอนเชา ทานประธานก็คงเห็นไม
นาเอาโครงการนี้เขามาเลย  ผมเคยเตือนแลววาจะทําอะไรใหคิดดีๆกอนคอยทํา  
เวลาทําแลวมีปญหาพ่ีนองประชาชนเขาก็มาดาผมวาเปนโครงการของเทศบาล  
ชาวบานเขาไมรูเรื่อง  เขาคงไมคิดวาเปนโครงการของจังหวัดหรือของผูวาราชการ 
จะใหผมตอบวาไมรูเรื่องก็คงไมไดเพราะเปนบานของเรา  ผมจึงอยากใหทานรีบ
แกไขปญหาใหเขากอนท่ีจะเปนเรื่องใหญกวานี้  ชาวบานเขาก็มาถามผม  ผมก็
ชี้แจงใหเขาไดทราบแลววาเปนโครงการของทานผูวาราชการฯ ทานเกา  ทานผูวา
ทานใหมทานก็ยังไมเซนตอนุมัติงบประมาณใหผูรับเหมาทําตอแตผมจะนําไปเรียน
ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหทางเทศบาลหาทางแกไขใหกับพ่ีนองประชาชน  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
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นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อันดับแรก
ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภาท่ีใหโอกาสสมาชิกทุกทานในวาระ
อ่ืนๆตลอดมา  เหมือนท่ีทานบุญเส็งไดอภิปรายวานานๆครั้งถึงจะไดมีการประชุมก็
อยากนําความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเขามาในท่ีประชุม  ถาจะเขียนเปน
กระทูก็คงไมสามารถอภิปรายไดหลายอยาง  ผมไดรับโทรศัพทจากทานอาจารยท่ี
เปนคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬากาฬสินธุเกมสท่ีผานมา  ทานบอกวาเขาขาย
หนาในฐานะท่ีเปนเจาภาพเก่ียวกับเรื่องหองน้ําโรงยิม  หองน้ําโรงยิมมีดานทิศ
เหนือและทิศใตอยางละ 2 หอง  รวมท้ังสิ้น 4 หอง  กาฬสินธุเกมสถาจําไมผิดคงมี
หลายจังหวัดในภาคอีสานมารวมงาน  หองน้ําบางหองใชงานไมไดถาปดตายก็คงไม
เปนไร  แตไมมีการปดไวบางคนเปดเขาไปถายอุจจาระท้ิงไวทําใหเกิดการเนาเหม็น 
จนทําใหคณะกรรมการท่ีเขาจัดงานขายหนา  ไมรูจะแกไขอยางไร  เขาบอกวาถา
อยากจะไดขอมูลเพ่ิมเติมหรือรายชื่อเขา  เขาพรอมท่ีจะเขามาใหขอมูลเพ่ือจะได
แกไขปญหา  พวกท่ีเขามาแขงกีฬาเขาก็บอกวามาก่ีครั้งก็มีปญหาตรงนี้ตลอด  
เพราะฉะนั้นในฐานะท่ีเทศบาลเปนเจาของสถานท่ี  อาจเปนจังหวัดท่ีเปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขันแตเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมไดเพราะเปนสถานท่ีใน
ความดูแลของเรา  ฝากใหแกไขเรื่องนี้โดยเรงดวนดวยครับ  และตอเนื่องจากทาน
สิทธิภรณ  เรื่องความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในการขุดเจาะถนน  ตั้งแต
ถนนหนาศาลหลักเมืองเลี้ยวขวาไปทางโรงเลื่อย  เขาลําบากมาก  เขาไมอยาก
เดินขบวน  แตตอนนี้เขามาปรึกษาผมและบอกวาจะลงชื่อสงไปยังศูนยดํารงธรรม 
ผมก็แนะนําเขาในลักษณะท่ีทานสิทธิภรณแนะนํา  แตบางอยางผมก็ตอบปฏิเสธไป
เพ่ือใหเรื่องนี้จบคือผมไมทราบ ไมนาจะใชโครงการของเทศบาลเพราะไมไดอยูใน
สภา  แตชาวบานเขาไมไดคิดเหมือนเรา  เขาคิดวามาสรางอะไรไวใชเวลานาน
เกินไปแลว  ถาเปนหนาบานทานผูมีเกียรติทุกทานในท่ีประชุมสภาแหงนี้  ทานจะ
หงุดหงิดหรือไมเวลาเอารถเขาออก  บริเวณหนาศาลหลักเมืองจะเลี้ยวซายเลี้ยว
ขวาลําบากมาก  ถาเรานิ่งดูดาย  รองบประมาณและการแกไขของจังหวัดเจาของ
โครงการผมวานาสงสารชาวบาน  เขาจะสูญเสียหลายสิ่งหลายอยางในภารกิจ
ประจําวันของเขา  ผูใชถนนท่ีไมไดเปนเจาของบานก็ลําบาก  ตัวกระผมก็ลําบาก  
ใชถนนหนทางตองระมัดระวัง  ทางศาลเจาพอหลักเมืองก็เปนทางเขาเมืองเปน
หนาเปนตา  คนไปกราบไหวเคารพบูชาจํานวนมาก  ถาจะวาไปก็ผานมาเปนปแลว
ควรจะเรงหาทางแกไข  นาจะมีวิธีการท่ีทางเทศบาลเขาไปดูแลพ่ีนองประชาชน
ตรงนี้  เรื่องนี้เดือดรอนมากกวาน้ําทวม  น้ําทวมไมนานก็แหงไปแตตรงนี้ประสบ
ปญหามาเปนปแลว  หนาบานบางทานมีเศษเหล็กแหลมข้ึนมาเขาก็หาอะไรมาปด  
นาสงสารเขามาก  ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณาเรื่องนี้ดวย
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอุทิศ  จําเริญสรรพครับ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมอยากเรียน
ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  สืบเนื่องจากกระทูของทาน      
สิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ท่ีทางเทศบาลเชาท่ีวัดหอไตรปฏการามทําเปนบอกักเก็บ
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น้ําและเปนแนวก้ันน้ําจากลําน้ําปาวท่ีข้ึนมาทวมในเขตชุมชนทุงสระและวัดหอ
ไตรปฏการาม  ถาหากทําตรงนี้ถือวาตรงวัตถุประสงคในการดําเนินการแตปญหาท่ี
จะเกิดข้ึน คือ มันจะเปนแนวก้ันน้ําจากถนนอนรรฆนาคท่ีจะไหลลงลําหวย  ทําให
น้ําทวมขังถนนอนรรฆนาคตั้งแตวงเวียนถนน 1155 ไปจนถึงหมูบานไหมไทยพ้ืนท่ี
ตรงนี้จะเปนท่ีต่ํา  น้ําจากถนนชัยสุนทร  ถนนอนรรฆนาคและถนนเสนโรงง้ิวจะ
ไหลมารวมกันอยูบริเวณนี้ทําใหน้ําทวมขัง  ไมมีท่ีระบาย  ถาฝนตกนานน้ําก็จะไหล
ลนเออเขาทวมบานเรือนของชาวบาน  อยางท่ีทานนายกไดเรียนไปแลววาโครงการ
นี้ไมเสร็จภายในปนี้และจะมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการตอในป 2561 กระผม
เปนหวงวาหากยังทําโครงการนี้ไมเสร็จกอนฤดฝูนป 2561 ผมรับรองวาน้ําจะทวม
ขังอีกแนนอน  อยากฝากเรื่องนี้ผานทานประธานไปยังคณะผูบริหารไดโปรด
พิจารณาทําโครงการนี้ใหเสร็จทันฤดูฝนปหนาดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานสมาชิกทานอ่ืนครับ  เม่ือไมมี  ขอเชิญทานรองนพสิทธิ์  
กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทานกระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับเรื่องอ่ืนๆท่ีสมาชิกทุกทานไดเสนอแนะหรือฝากประธานสภาผานไปยังคณะ
ผูบริหาร  ผมจะนอมรับขอท่ีทานไดเสนอแนะและจะนําไปปรับปรุง  บางอยางอาจ
ตองใชเวลาไมอาจทําไดทันทีก็ตองขอขอบคุณท่ีทานสมาชิกใหความสนใจในการ
บริหารกิจการของเทศบาลมาโดยตลอด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมไดดําเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 จนครบทุกระเบียบวาระแลว  ผมตองขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  
เจาหนาท่ีสภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับ
ฟงการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกทานและท่ีรับฟงผานทางเสียงตามสาย  ท่ีไดทําให
การประชุมในวันนี้เปนท่ีเรียบรอย  ผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  
 
(ลงชื่อ)                ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 
                  พนักงานจาง 

 
(ลงชื่อ)                ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
(ลงชื่อ)       ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                         หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงชื่อ)       ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   
                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
 

(ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   
                            เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561   
รับรองถูกตอง  

  
 
 
 
(ลงชื่อ)     

       (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน) 
       ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกานต  ฆารไสว) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายธนัท  จิตรลดานนท) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
 

    
(ลงชื่อ)     

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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