รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 09.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
………………………..
ผูมาประชุม

๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายสรรเพชญ
4. นายนพดล
5. นายสุโรจน
6. นายกฤษฎา
7. นายอุทิศ
8. นายกมลพันธุ
9. นายธนัท
๑0. นายสุรศักดิ์
๑1. นายสิทธิภรณ
๑2. นายธวัชพงศ
๑3. นายอภิชัย
14. นางสาวจําลอง
15. นายบุญเส็ง
16. นายตอชาติ
๑7. นายฉลอง

ธีรกุล
สําราญเนตร
ศรีทอง
แกวพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จําเริญสรรพ
จีระสมบัติ
จิตรลดานนท
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห
น้ําจันทร
ภูเตานาค
วิโรจนรัตน
ฆารไสว
ฆารเลิศ

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

1. นางจินตนา
2. นายกานต

ผองพันธุ
ฆารไสว

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายจารุวัฒน
๒. นายมานิต
3. นายนพสิทธิ์
4. ดร.ศิรินันท
5. นายสมศักดิ์
6. นายนิติธรรม
7. นายอดิศักดิ์

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแทน
กอสัตย
ศิริพานิช

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผูไมมาประชุม
ผูเขาประชุม

เจาหนาที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษธร
๒. นางสาวจันทรตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ

ลาปวย
ลากิจ
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล

1. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
2. นายอภิวัฒน
ปะกิทัง
3. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ
4. นายวรวิทย
ภูอวด
5. นางสาวนันทนา
สุเพ็งคําภา
6. นายจําลอง
ศรีนามล
7. นางจีรนันท
ธารไชย
8. นายนิกร
แตมแกว
9. จาเอกภราดร
เนตวงษ
10. นางวัชรี
คําเดช
11. นายสถิตพงษ
บงศรีดา
12. นางปยนาฏ
จารุวัฒนานนท
13. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารการคลัง
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ครู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล

ไดมาครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60 เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เรี ย นท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ทุ ก ท า น
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60 และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได
แจงใหทุกทานทราบแลว ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ สมั ยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่ อวั นที่ 1 มีน าคม 2560
ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
2560 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน
นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจํ า ป 2560 ตั้ ง แต วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2560 ถึ ง วั น ที่ 30
พฤศจิ กายน 2560 ประกาศ ณ วั น ที่ 25 เดื อน ตุล าคม พ.ศ.2560
ลงชื่อนายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล ที่ไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ ง

ตอที่ประชุม เรื่องที่ ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 52001/สภ.ว 31
ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 เรื่ อง มอบหมายให ร องนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล เปนผู
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60 ผมอนุญาตครับ
เรื่องที่ ๒ ไดรับการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล ๑. นางศิริพร เจริญธรรม
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน ง เจาพนักงานการเงิน และบัญชี ปฏิบั ติงาน
สังกัดฝายการเงินและพัสดุ กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัดงานเรงรัดรายได
ฝา ยพั ฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวัน ที่ 1
กันยายน 2560 2. นายศักยภพ กุลขลา ขาราชการองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด ตํ า แหน ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด กองการเจ า หน า ที่
องค ก ารบริ ห ารสว นจั งหวั ดปทุม ธานี มาดํา รงตํา แหน ง นั กจั ด การงานทั่ว ไป
ปฏิบัติการ สังกัด สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 3. นายวีรยุทธ ฆารประเดิม พนักงานเทศบาล ตําแหนง
ครูวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนดงสวางวิทยายน สังกัดเทศบาลตําบลหวยโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ สังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560 4.
นางสาวณัฐ รินทร ถิ่น อภัย พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิช าการตรวจสอบ
ภายใน สั ง กั ด เทศบาลตํ า บลเหล า ใหญ อํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
มาดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ชํ า นาญการ สั ง กั ด สํ า นั ก การคลั ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ยินดีตอนรับครับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่ อวันที่ 15
สิงหาคม 2560 และสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ขอเรีย นเชิญ คณะกรรมการสามัญ ประจําสภาเทศบาลที่ทํา
หนาที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เปนประธานกรรมการ
นายกานต ฆารไสว เปน กรรมการ นายธนัท จิตรดานนท เป น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงาน
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป
2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดทํา
ไวอยางละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความ
ที่ถูกตอง ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญ
ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ
แก ไขรายงานการประชุ มสภาเทศบาลสมัย สามั ญ สมัย ที่ 3 ครั้ งที่ 1 ประจํา ป
2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2560 หน า ที่ 9 บรรทั ด ที่ 11 จาก
ขอความ “นายปรียาพันธ พูลพัฒน” แกไขเปน “นายปยะพันธ พูลพัฒน”
หนาที่ 30 บรรทัดที่ 29 จากขอความ “นายปรียาพันธ พูลพัฒน” แกไขเปน
“นายปยะพันธ พูลพัฒน” หนาที่ 47 บรรทัดที่ 38 จากขอความ “นายปรียาพันธ
พูลพัฒน” แกไขเปน “นายปยะพันธ พูลพัฒน” และขอแกไขรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ป 2560 เมื่ อ วั น ที่ 29
สิงหาคม 2560 หน าที่ 31 บรรทั ดที่ 4 จากขอความ “พชส.” แกไขเป น
“ปชส.” ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมี
ทานสมาชิกทานอื่นขอแกไขเพิ่มเติม ผมขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
หนาที่ 59 บรรทัดที่ 9 จากขอความ “เกินกึ่งหนึ่ง” แกไขเปน “ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง” ครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุมวา
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลทั้ง 2 ครั้ง
กรุ ณายกมือ (สมาชิ กรั บ รองจํ านวน 13 ทาน) 13 เสีย ง สมาชิกทานใดไม
เห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง 3 เสียง ลาป วย 1 ทาน ลากิ จ 1 ทาน ถือว า
ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถามคณะผูบริหาร
- ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
- ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
นายโฆษิต ธี รกุ ล ประธานสภาเทศบาล ต อ ไปเปน ระเบีย บวาระที่ 3 เรื่ อ งกระทู ถามคณะผู บ ริ ห าร
ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิ ภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใครขอ
กระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้ 1. ผมทราบมาวา
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได ทํ า สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น ทุ ง สระของวั ด หอไตรนั้ น 1.1
ทําสัญญาการเชาอยางไร 1.2 ทางเทศบาลจะทําโครงการอะไรบาง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สําหรับกระทูถามทั้ง 2 ขอ
ถาจําไมผิดเคยมีการตอบในที่ประชุมแหงนี้ไปแลววาเราไดมีการเชาที่ดินของวัด
หอไตรปฏการามซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงสระ ทั้งนี้เนื่องจากทางวัดมีความประสงคอยาก
ใหเทศบาลไดเขาไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนนั้นและอีกประการหนึ่งคือในการเปด
รองระบายน้ําเพื่อรองรับทอ 1.50 เมตร ก็อยูในที่ดินนั้นดวยเพื่อระบายน้ําฝนจาก
ถนนทุงศรีเมืองและกลางเมืองถนนกาฬสินธุไปลงลําหวยสีทนตองผานทางนี้ดวยจึง
ไดทําสัญญาเชาที่กับทางวัด โดยมีวัตถุประสงคในการเชาคือจะเชาเพื่อจัดทําเปน
สวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศนและกอคันดินเพื่อปองกันน้ําจากลําหวยสีทนที่จะ
ทะลั ก เข า มาท ว มบ า นเรื อ นพี่ น อ งประชาชนบริ เ วณชุ ม ชนทุ ง สระและถนน
อนรรฆนาค เปนสัญญาเชาที่ดิน อายุสัญญาเชา 1 ป ในแผนของเทศบาลระบุ
เอาไวในป 2562 คือ การทํางบประมาณปหนา ตอนนี้อยูในระหวางการทําแบบ
ในสวนของพื้นที่ปจจุบนั เราใชรถของเราไปเปดดินเปนบอเพื่อปรับปรุงเอาไวทําเปน
คันดินเพื่อปองกันน้ําจากลําหวยสีทนทะลักเขามา ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู เมื่อ
แบบแปลนเสร็จ เรียบรอยและบรรจุอยูในแผนแลว คงจะไดบ รรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภ รณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมพอ
ทราบข อมูล เบื้ องต น แลว ว าทางเทศบาลเช าที่ วัดหอไตรป ฏ การามมาเป น เวลา
ประมาณ 1 ป แลว แตผมเห็นเทศบาลไปทําอะไรก็ไมรูแตไมไดเขียนโครงการไว
ประชาชนเขาจึงไดถามเขามา ที่ตรงนั้นมีการปลอยวางไวมานานแลวและยังไมมี
การพัฒนาทั้งๆที่เปนที่ดิน เปนขุมทรัพย หากใหเอกชนเชาอาจไดราคาสูงถึงรอย
ลานบาทหรือพันลานบาทและผมขอชมเชยเทศบาลเปนอยางยิ่งที่เอาที่ดินผืนนี้มา
ไวเปนของเทศบาลเพื่อทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชนและบานเมืองของเรา
ที่ดินผืนนี้เรียกไดวาอยูใจกลางเมือง หางจากตลาด ศาลากลางและโรงพยาบาล
ไมกี่รอยเมตร ผมจึงคิดวาทําไมทางเทศบาลถึงไมพัฒนาสักที ผมกลัวจะไปตกอยู
กับเอกชนแลวเขาเอาพื้นที่นั้นไปทําอยางอื่น เชน หางสรรพสินคาหรือตลาด พื้นที่
ตรงนี้สามารถสรางรายไดเปนจํานวนมากในอนาคต ผมขอสนับสนุนและขอชมเชย
ทางเทศบาลเป น อย า งยิ่ ง ผมหวั ง ว า ทางเทศบาลจะพั ฒ นาพื้ น ที่ ต รงนี้ ใ ห เ ป น
ประโยชนแกประชาชนและบานเมือง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณในคําเสนอแนะของทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ ตอไป
เปนกระทูถามของทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนเชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใครขอเรียน
ถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังนี้ 1. โครงการกอสรางปรับปรุง
ระบบน้ํ าทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนิน การอยางไร ขั้นตอนการ
ก อสร า งเปน อยา งไร งบประมาณเทาไหร และจะดําเนิน การอย างไรตอไป 2.
ทราบวาเทศบาลไดรับเงินรางวัลจากหลายองคกรขอสอบถามวา รวมไดรางวัล
เทาไหร และจะนําเงินรางวัลไปทําอะไร อยางไรบาง 3. โครงการประชารัฐของ
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อะไรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทูถาม ขอ 1 โครงการ
กอสรางปรับปรุงระบบน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขาใจวาเปนโครงการ
ปองกันน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจซึ่งกําลังดําเนินอยู จริงๆแลวโครงการปรับปรุงแกไข
ปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี 2 โครงการ คือ โครงการปองกันน้ํา
ทวมในเขตเศรษฐกิจและอีกโครงการหนึ่งเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณจากทาง
สํานักงานโยธาธิการฯ มาสํารวจและออกแบบ งบประมาณ 218 ลานบาท และ
อยูในระหวางการบรรจุในป 2562 เปนโครงการตอเนื่อง 3 ป หากโครงการนี้
สําเร็จระบบการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็จะหมดไป แต
ในสวนโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลที่กําลังดําเนินการ
อยูในขณะนี้เปนโครงการที่ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยากแกไขปญหาใหกับพี่นอง
ประชาชน จึงไดทําโครงการนี้เสนอของบประมาณโดยขอใหบรรจุในงบของผูวา
CEO และทางผูว าราชการจังหวัด ขออนุญาตเอยนามทานวินัย วิทยานุกูล ทานก็ได
เมตตาและกําหนดไวในงบของผูวาฯ และมอบใหกับสํานักงานจังหวัดเปนเจาของ
โครงการและดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เป น โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2559 โดยมีผูวาจาง คือ หจก.ดวงตากอสราง
คู สั ญ ญาของผู รั บ จ า งคื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ งบประมาณในการก อ สร า ง คื อ
26,456,000 บาท สัญญาจางเลขที่ 150/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เริ่มตนสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ธันวาคม 2560
วันนี้คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ยังไมครบกําหนดสัญญา ในการกอสรางมี
การปรับปรุงการวางทอทําถนนกาฬสินธุจากแยก 1155 จงถึงซอยอนรรฆนาค 9
มีการปรับปรุงทําเปนรองระบายน้ําและรางระบายน้ํารางเปดตรงถนนพรอมพรรณ
อุทิศ ถนนอภัย 2 และถนนอนรรฆนาคบริเวณซอยคงเดชสมุนไพรและยังมีหนา
สถานีขนสงตรงถนนประดิษฐบางสวน เมื่อดําเนินการไปแลวก็ทราบภายหลังถึง
ปญหาของผูรับจางวาหลังจากที่ทํางานและขอสงงานตามงวดแตเบิกเงินไมได เมื่อ
ผูรับจางเบิกเงินไมไดเขาจึงหยุดการกอสรางและไมทําตอ ตอนนี้เขาใจวานาจะไม
ทําตอแลว ทางเทศบาลจึงไดทําหนังสือไปเรียนกับทานผูวาราชการจังหวัดทาน
ใหม ท านไกรสอน กองฉลาด ทานก็ไดให คําแนะนํามาและอาจจะตองใช เงิ น
รางวัลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการคืนผิวจราจรสวนที่เหลือ ในสวนปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับผูรับจางเปนอยางไรผมไมกลากาวลวงได ตอนนี้
ทางจังหวัดกาฬสินธุกําลังหารือเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยู ทานผูวา
ราชการฯทานก็ไดถามผมเมื่อวันลอยกระทงที่ผานมาวางบประมาณของเทศบาล
พอจะมีเหลือหรือไม ผมก็ตอบไปวาเทศบาลไมมีงบประมาณในดานนี้ตั้งไว แต
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาล และไดเงินรางวัล
จํานวน 4 ลานบาท และระบุวัตถุประสงคของการใชเงินรางวัล คือ แกไขปญหา
ใหกับพี่นองประชาชนไดโดยไมตองระบุไวในเทศบัญญัติ ทานจึงบอกวาถาอยางนั้น
จะทําตามระเบียบและมีหนังสือสั่งการมาใหเทศบาลดําเนินการและใชงบประมาณ
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รางวัลจากหลายองคกรขอสอบถามวา รวมไดรางวัลเทาไหร และจะนําเงินรางวัล
ไปทําอะไร อยางไรบาง ขอตอบวา ในป 2560 ดวยความมุงมั่น ตั้งใจในการ
ทํา งานของพี่นองพนักงานชาวเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุทุกสํานักกองฝา ย ทําให
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไ ด รั บ รางวั ล ในป 2560 ทั้ ง สิ้ น 6 รางวั ล เป น รางวั ล
ระดับประเทศไมวาจะเปนรางวัลพระปกเกลาที่ไดมาเปนครั้งที่ 7 และได 6 ปซอน
จากที่ผมไดมาเปนนายกเทศมนตรีในรอบนี้ และรางวัลธรรมาภิบาลไดมาเปนครั้งที่
8 ป ที่แลวได เงินรางวั ล 3,500,000 บาท ในปนี้ไดเงินรางวัล 4,000,000
บาท และมีรางวัลอาเซียนเราไดที่ 1 ของประเทศไทยเพื่อเปนตัวแทนไปแขงขันที่
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ และไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนและไดไปรับ
รางวัลที่ประเทศบรูไนดารุสซาราม และมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน และมีอีกหนึ่งรางวัลที่จะเดินทางไปรับรางวัลในคืนนี้คือรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานทะเบียนดีเดน จากกรมการปกครอง ในวันพรุงนี้จะ
เปนวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยเราก็ไดรับเกียรติใหไปรับรางวัลจากรัฐมนตรีใน
วันพรุงนี้ รางวัลทั้งหมดที่ไดมา มีเงินรางวัลอยูรางวัลเดียว คือ รางวัลธรรมาภิบาล
จํานวน 4 ลานบาท สวนจะเอาเงินรางวัลไปทําอะไรตองเรียนวาเรื่องเงินรางวัล
มี ห นั ง สื อ จากคณะกรรมการกระจายอํ า นาจระบุ ว า ในการใช จ า ยเงิ น รางวั ล นี้
กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินรางวั ลที่ไดรับไปใชจายตามอํานาจ
หนาที่เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน โดยไมตองจัดทําเปนขอบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หากเบิกจายไมทันหรือมีเงินเหลือจายให
นําไปใชจายตามอํานาจหนาที่ในปงบประมาณถัดไป หลังจากใชจายเสร็จเรียบรอย
ก็ใหรายงานผลการใชจายเงิน รางวัล ใหกับคณะกรรมการกระจายอํานาจทราบ
เพราะฉะนั้นคอนขางยืดหยุนในการที่จะทําแตมีเงื่อนไขคือตองใชตามอํานาจหนาที่
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและคงตองพิจารณาวามีโครงการไหนและมีเรื่อง
อะไรที่ทางเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณไวแตจําเปนตองทํา เชน การคืนผิวจราจร
บริเวณหนาวัดกลางซึ่งไมไดกําหนดไวในเทศบัญญัติและไมสามารถหาเงินที่ไหนได
แตหากใชเงินรางวัลนี้เราจะใชไดตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจ
และทางเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุอยากพัฒ นาอาคารเกาของโรงเรีย นเทศบาล 4
วัด ใต โพธิ์ค้ําใหเ ปน ศูน ยพัฒนาคุ ณภาพชีวิตผูสูงอายุก็ไดรับ เงินงบประมาณจาก
เทศบาลในเทศบั ญ ญั ติ ป ที่ผ านมาและนํ าไปปรั บ ปรุ ง แต ห ลั งจากปรับ ปรุ งเสร็ จ
เรียบรอยแลวเกิดเสียงกองในหองประชุมก็ไมสามารถที่จะใชจัดการประชุมได ใน
สวนที่จะตองไปแกไขปญหาเสียงกองคือเราจะตองติดมาน ติดพรมและตองใชเงิน
รางวัลนี้ ในการทํางานอะไรก็แลวแตที่จะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายก็
คงตองใช งบประมาณนี้ ขอเรียนกับ ที่ประชุมวาตอนนี้ยังไมไดดําเนิน การอะไร
เพราะต องมีการปรับปรุ งและแกไขแผนวามีอะไรบางที่ เราอยากทําในป 2561
ขอ 3 โครงการประชารัฐของชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. สรางโรงน้ําดื่มไมมีการ
อนุญาตใหกอสรางสาเหตุเพราะอะไร ขอตอบวา สาเหตุเพราะเขาไมไดมีการขอ
อนุญาต เมื่อไมมีการขออนุญาต จะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็คงไมไดเพราะเขา
ไมไดขออนุญาตครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทานคณะ
ผูบริหารไดตอบกระทูผมแลววาเปนโครงการปองกันน้ําทวมถนนกาฬสินธุจริงๆ
ตอนนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเดือดรอนในการสัญจรไปมาเปนอยางมาก และได
ทราบว า เปน โครงการของทางจังหวัด ผมจึงอยากสอบถามวา ตามที่ทานคณะ
ผูบริหารไดตอบเมื่อสักครูวาการแกไขปญหาอาจตองใชเงินรางวัลจํานวน 4 ลาน
บาท มาปรับปรุงถนนเสน นี้เพื่ อบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน อยาก
สอบถามโครงการระบบปองกันน้ําทวมวา 1. เมื่อเรานําเงิน 4 ลานบาทไปใช หาก
เกินงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอเราจะทําอยางไร 2. เมื่อเราจายเงิน 4
ลานบาทแลวทางจังหวัดจะรับผิดชอบเราหรือไม หากเราจายไปแลวทางจังหวัดมา
บอกวาไมรับผิดชอบเราจะเสียงบประมาณไปฟรีๆ แทนที่เราจะไดนําเงินไปพัฒนา
สวนอื่นก็อาจเกิดความเสียหายใหกับเทศบาลได อีกประการหนึ่งเราไดใหความ
รวมมือกับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งงานตางๆที่เกี่ยวกับจังหวัดสวนใหญเราก็จะ
ได รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง สิ้ น และสิ่ ง นี้ ท างคณะผู บ ริ ห ารก็ น า จะเข า ไปคุ ย กั บ ท า นผู ว า
ราชการฯวา ควรจะทําอยางไรเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ถึงแมเราจะแกไขปญหา
นี้ไดแตปญหาจะจบสิ้นหรือไม ตอนนี้มีแอสฟลติกและปรับปรุงถนนอีกสวนหนึ่ง
ถาเกิ ดผูรับเหมาเขามาทํ าใหมและรื้อของเราอีกจะเกิดความเสี ยหายซ้ําซ อนอี ก
หรือไม โดยเฉพาะสี่แยกคลินิกไตเทียมเดิม ปจจุบันเปนสถานพินิจฯ ตรงนั้นรถ
เกงผานไปผิวจราจรขูดใตทองรถเขา เขาก็วาใหเราวาอยูในเขตเทศบาล เทศบาล
ไม ได รั บผิ ด ชอบของเขา ตรงนี้เราเอาทรายไปถุงทรายก็แตกอีก สรางความ
เดือดรอนใหเขา ขอ 2. เงินรางวัลในปนี้เราไดทั้งสิ้น 4 ลานบาท ทราบวาจะเอา
มาทําโครงการแกไขปญหาน้ําทวมก็คงไมสอบถาม เรื่องที่ 3. เรื่องการไมอนุญาต
ใหชุมชนหนาโรงซอม รพช. สรางโรงน้ําดื่มที่ไมไดขออนุญาต ผมอยากขอสอบถาม
วา โครงการตางๆของเทศบาลที่ผานมาไดขออนุญ าตเทศบาลหมดหรือไม เชน
โครงการ SML ที่กอสรางในหลายๆชุมชน ผมอยากสอบถามและขอขอมูลวาการ
กอสรางตางๆของชุมชนที่ผานมาเขาไดขออนุญาตหมดหรือไม วัดปาทุงศรีเมืองอยู
ในเขตรับผิดชอบของกรมธนารักษไดขออนุญาตเขาหรือไม เพราะเปนโครงการ
ประชารัฐเชนเดียวกัน ในเมื่อเขาทําไปแลว ผมสอบถามประธานชุมชนหนาโรง
ซ อม รพช. วาเมื่อ กอสรางไปแลว เขาขออนุญ าตยอ นหลั ง ทางเทศบาลเราไม
อนุญาตใหกอสรางและใหเขารื้อถอนออกไป เมื่อรื้อถอนของเขาแลวเขาจะเอาเงิน
ที่ไหนไปสราง ทางชุมชนเขาไมมีเงิน กองทุน ที่จ ะมากอสรางได ตองเดือดรอน
เทศบาลที่ตองไปรื้อและสรางใหเขาใหมเหมือนเดิม จะไปสรางที่ไหนพื้นที่บริเวณ
ชุมชนก็มีแคนี้ ผมจึงอยากเรียนทานประธานวาสิ่งไหนพอที่จะอะลุมอลวยใหชุมชน
เขาก็ใหทํา ยิ่งรัฐบาล คสช. เขาบอกใหสมัครสมานสามัคคีกัน ตอนนี้ชุมชนหนา
โรงซอม รพช. ก็บริหารงานตอไปไมได ทําใหปญหาเกิดขึ้น ผมจึงไดนํากระทูของ
กระผมมายื่นใหประธานสภา ผมตองขอขอบคุณทานประธานสภาที่ใหผมยื่นกระทู
ทั้ง 3 กระทู และอยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาเราจะมี
การแก ไ ขให ชุ มชนได อ ย า งไร ตอ งเปน บรรทั ดฐานให กั บ หลายๆชุ มชนได เ ป น
ตัวอยางตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ

-9-

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระทูถามของทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน ทานนายกเทศมนตรีไดตอบ

ไปแลว เมื่อทานขออนุญาตอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติมก็คงอยูในดุลพินิจของ
ทานนายกเทศมนตรีวาจะตอบหรือไมครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คําถามขอ
1. ที่ทานถามวาถาใชเกินงบทางจังหวัดจะทําอยางไร จะเสียเงินฟรีหรือไม ตอง
ขอบอกวาไมฟรี จังหวัดทําโครงการใหเรา 26 ลานบาท นั่นคือตามงบประมาณ
และมีอีกหลายโครงการที่ทางจังหวัดเอาเงินงบประมาณมาดําเนินการเพื่อพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาล การที่เราจะเอาเงินไปแกไขพื้นที่เราทําเพียงแคการคืนผิว
แอสฟลติกในสวนที่เปดผิวเอาไวเพื่อใชสัญจรไมไดทําตลอดทั้งโครงการ ถาจะรอให
ทางจังหวัดใชเงินของทางจังหวัดมาดําเนินการตองรอป 2562 เราคงจะปลอยให
เปดผิวจราจรไปจนถึงป 2562 แลวคอยทําตอคงไมได ถาทําตรงนี้ตามแบบก็ตอง
คืนผิวจราจร เพราะฉะนั้นถาคืนผิวจราจรดวยแอสฟลติกแลวก็ไมไดมีการแกไขอีก
เพราะดานลางมีการวางทอเรียบรอยและคณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
แลว ไมไดเสียเงินฟรีแนนอน นาจะเปนเรื่องที่จะไดรับความเห็นใจจากจังหวัด
เพื่อที่จะกําหนดในสวนที่ยังไมเรียบรอย ทําโครงการนี้บรรจุในแผนของจังหวัดและ
ใชงบประมาณของจังหวัด มาทําเพื่อประโยชนของพี่ นองประชาชนชาวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ มีไมกี่ทองถิ่นที่จะไดรับงบประมาณของจังหวัด ถือวาเทศบาลเรา
โชคดีแลว หากจะเอาเงินของเทศบาลไปทําจริงๆ จํานวน 26 ลานบาท ก็คงจะ
ดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติไมไดเพราะเงินนี้จะไปอยูที่โครงการนี้โครงการเดียว
เราไมเสียเงินฟรีแนนอน ในสวนเรื่องเกินงบจะทําอยางไร ตองขอตอบวาไมเกิน
แน น อนเพราะเราจะทํา เทา ที่เ รามีงบ ผมจะคื น ผิ ว จราจรเท าที่ ตรวจสอบดูใ ช
งบประมาณไมเกิน 600,000 บาท เรามีเงิน 4 ลานบาทสามารถทําได ขอแค
ทางจังหวัดอนุญาตใหทําไดโดยไมผิดระเบียบ และมีการดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุถูกตอง สวนเรื่องชุมชนหนาโรงซอม ผมตอบไปแลววาเขาไมไดขออนุญาต
และที่ทานถามตอวาที่อื่นเปนอยางไร ตองขอตอบวาคงตองใหเวลากับสํานักการ
ชางเพื่อที่จะทําการสํารวจตอไปวามีอะไรบาง และสวนที่เขาทําตองขอตอบวาได
ดําเนิ นการตามระเบีย บและกฏหมายทุกประการ ถาทําไมถูกระเบี ยบก็ต องถูก
ดําเนินการตามระเบียบครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่น
ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ

- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม (5.1) เรื่อง ญัตติขอ

อนุ มั ติ โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า อาคารพาณิ ช ย เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเรี ย นเชิ ญ
ทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอ
ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า อาคารพานิ ช ย เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
ดว ยเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ ไดรับ คํารองของนางสาวสุธิดา ขจรโกวิทย เรื่อง
ขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คูหาเลขที่
104 – 108 ตั้งอยูถนนภิรมย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ ใหกับนางสาวพัทราภรณ ศิริสินธุวนิช ซึ่งอายุสัญญาเชาเหลืออยู 5 ป
1 เดือน – วัน นั้น หลักการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะตองดําเนินการใหโอน
สิ ท ธิ ก ารเช า อาคารพาณิ ช ย ข องเทศบาลได โดยปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 20 กําหนดวา “การใหเชาชวงการโอนสิทธิการเชา
หรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1)
สัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ (2)
อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ” คณะกรรมการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมโอนสิทธิ
การเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลคูหาเลขที่ 104 – 108 ไว 6 เทาของคาเชา
หนึ่งปของปที่มีการโอน เหตุผล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหโอนสิทธิการเชาครั้งนี้
จะมีรายไดจากคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาทําใหเทศบาลฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการโอนสิทธิการเชาในครั้งนี้เปนจํานวนเงิน 137,592 บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันหารอยเกาสิบสองบาทถวน) ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 20 (2) การใหเชาชวง, การโอนสิทธิการเชาหรือการ
เปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อายุสัญญาเชาที่
เหลืออยูเกินสามปใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มี ทานสมาชิกท านใดจะอภิ ปราย ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิ ญ
ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในระเบียบ
วาระที่ 5.1 เรื่อง ญั ตติขออนุมัติโ อนสิทธิการเชาอาคารพาณิช ยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ตามหลักการและเหตุผลแลวเปนสิ่งที่ดีเพราะเปนประโยชนกับเทศบาล
เมื องกาฬสิ น ธุ การโอนสิท ธินี้ จ ะตอ งเสีย คา ธรรมเนี ย ม ซึ่ง เทศบาลเราจะได
ประมาณ 137,532 บาท เปนสิ่งที่นายินดีเพราะหากมีการโอนสิทธิเกิดขึ้นหลาย
ครั้ งเราจะไดคาธรรมเนีย มหลายครั้งเชนเดีย วกัน ในเรื่องนี้ผ มไมติ ดใจและขอ
สนับสนุนการโอนสิทธิการเชาครั้งนี้ ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมีทาน

สมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานใดอนุมัติใหโอนสิทธิการเชาอาคาร
พาณิช ยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมื อ
(สมาชิกอนุ มัติจํ านวน 15 ทาน) 15 เสีย ง ไมอนุมัติ - ไมมี - งดออกเสีย ง 1
เสียง ลาปวย 1 ทาน ลากิจ 1 ทาน ถือวาที่ประชุมอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใด

มีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตทานประธานครับ ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเชิญผมไป
ลงนาม MOU เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ ในระเบียบวาระอื่นๆ ขออนุญาตให
รองนายกเทศมนตรีเปนผูตอบคําถามครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ ขอเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมตองขอ
รบกวนทานประธานดวยวาผมสงกระทูมาเรื่องหนึ่ง ตามระเบียบทานประธานเคย
บอกวาใหสงเรื่องเดียว แตผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามในวาระอื่นๆ ทานประธาน
จะอนุญาตหรือไมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรื่องโครงการปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด
น้ําเสี ยเปน งานปรั บปรุงคุณภาพน้ําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เริ่มดําเนินการ
กอ สร า ง วั น ที่ 2 เมษายน 2560 สิ้ น สุ ด สั ญญา วั น ที่ 27 กั น ยายน 2560
ค า ก อ สร า ง จํ า นวน 38,736,800 บาท ผู ค วบคุ ม งานนายศุ ภ นั ฐ หนู แ ก ว
วิศวกร นายสมเกียรติ เขีย วคํา ผูจัดการโครงการ นายนิภัทร โอภาสกิจกุล
ผมอยากทราบวางบประมาณในสวนนี้เทศบาลไดมาจากที่ไหน สิ้นสุดสัญญาไป
แลว 2 เดือน เรามีการดําเนินการกับผูรับเหมาอยางไรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ โครงการที่ทานถามอยูตรงไหนครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล อยูบริเวณทุงสระ มีปายเขียนไววาเปนของเทศบาล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายภาณุเ ดช เจริญ พัน ธุ ว งศ ผอ.สํ า นัก การชา ง ขออนุญ าตตอบข อ
ซักถามทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ ในเรื่องการกอสรางที่ยังดําเนินการกอสราง
บริเวณขางวัดสวางคงคาและทางแยกลงไปคุมหวยเปนโครงการขององคการจัดการ
น้ําเสีย (อจน.) ไมใชของเทศบาล งบประมาณทั้งหมดองคการจัดการน้ําเสียเปน
คนดําเนินการ โดยมี หจก.สามประสิทธิ์ เปนผูรับจาง วิศวกรควบคุมงานและ
ผูจัดการโครงการเปนขององคการจัดการน้ําเสียทั้งหมด การดําเนินการที่กําลังทํา
การกอสรางเขาจะทําบอสูบน้ําเสียและวางทอสงน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเรา ตอนนี้เขากําลังดําเนินการอยูและทราบวานาจะมีการขยายสัญญาของ
เจาของสัญญาครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูแลวเขาเขียนไวชัดเจนวาเปนโครงการซอมแซมบําบัด

น้ําเสียของเทศบาล หากตอบไมไดผมก็ไมไดวาอะไรแตอยากฝากใหไปดูกับเขา
ดวย และมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ กรมโยธาธิการฯ ไดทําโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งพัง
เริ่มจากหลังโรงแรมริมปาวจนสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ความยาวประมาณ
1,153 เมตร งบประมาณ 94 ลานบาท ผมคิดวาเปนโครงการที่ดีแตอาจสรางผิด
ที่ ผิ ด ทางไปสั ก นิ ด ระยะทางหนึ่ ง กิ โ ลกว า น า จะไปสร า งตรงถนนท า สิ น ค า
ดอนสวรรคและซอยน้ําทิพยจะเหมาะกวาเพราะเปนเขตกลางเมือง เพราะที่กรม
โยธาธิการฯ เขาไปสรางตรงนั้นไมมีบานคนเพราะเปนที่ของคนที่เขามีเงินทั้งนั้นที่
ไปซื้อไว ถาหากกรมโยธาธิการฯเขามาประชุมกับชาวบานผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
เพราะมีโอกาสอีกแลวที่จะหาเงินมาพัฒนาลําน้ําปาว เชน ชุมชนทาสินคา ชุมชน
ดอนสวรรค ชุมชนซอยน้ําทิพย ขับรถเขามาตลาดไมถึงครึ่งนาที ผมจึงอยากให
พัฒนาตรงนี้เปนเขื่อนสวยๆ เพื่อใหชาวบานไดใชประโยชน อีกเรื่องหนึ่งคือผม
สํารวจคุณครูโรงเรียนเทศบาลเราหลายๆทานแลว ทานบอกเปนเสียงเดียวกันวา
รถนักเรียนมีความจําเปน และผมโทรไปสอบถามจากเทศบาลใหญๆประมาณ 2 –
3 เทศบาลวา รถมี ทุกเทศบาลไมใ ชเฉพาะรถนักเรีย นแตเป น รถของเทศบาล
สามารถใหสํานักกองฝายอื่นๆใชงานรวมกันได เชน สารคามผมถามวาไดรถบัส 2
ชั้น มาจากไหน ที่เขาพาเด็กนักเรียนมาเลนกีฬาที่สนามกีฬากลาง เขาตอบวา
ไดมาจากเงินรางวัล มันมีประโยชนและมีทุกที่ รถมินิบัสตอนนี้ราคา 2 ลานกวา
บาท ซื้ อใหเขาเลยเพราะมีความจําเปน จริงๆ ที่ผานมาผมไมเคยเอาเรื่องของ
เทศบาลไปพูด หากสงรูปที่เด็กนักเรียนนั่งหลังรถไปสถานีโทรทัศน 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
ใชเวลาในเรื่องอื่นๆมากพอสมควรเพราะกวาจะมาประชุมครั้งหนึ่งผมไดพบเห็น
ปญหาตางๆมากมายและอยากเสนอแนะตอที่ประชุมสภาแหงนี้ ผมขอฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังนี้ 1. กุดน้ํากิน มีประชาชนเขารองเรียนมา
เรื่องน้ําเสีย หองน้ํา – หองสวมสกปรก ไมมีคนไปดูแล ทางเดินบางจุดตนไมเกาะ
เกี่ยวเสื้อผา บางที่เศษขยะเศษกิ่งไมเยอะ ผักตบชวาตาย ผมไมเคยเห็นผักตบชวา
ที่ไหนตายสักทีแตกุดน้ํากินของเราผักตบชวาตายหมด มีแตเขาขุดลอกออกไปทํา
อยางอื่นแตของเรากลับเนาเสีย 2. เวทีกุดน้ํากิน สรางทุกปทําไมเราไมคิดจะสราง
ใหถาวร สรางแลวก็รื้อฝากไวดวยวาควรจะทําแบบถาวร 3. ชุมชนหัวคูพัฒนา
ผมผานไปดูแตกอนมีสนามและลานคอนกรีต ศาลา SML 2 ศาลา แตวันนี้มีแค 1
ศาลา ครั้งที่แลวผมก็ไดทํากระทูถามแตอีกศาลาหนึ่งไมเห็นและลานคอนกรีตก็ไมมี
นาจะเขาไปแกไขใหเขาดวย ในชวงฤดูฝนก็เขาไมไดเลย 4. ถนนผังเมืองหน า

- 13 โรงแรมคิวบิสและโรงแรมทองทินธัช เรสซิเดนท วิว 2 ขางทางเขาทําใหสวยงามแต
ตอนนี้ หญาขึ้ นรถรุงรัง ผมเคยเสนอวาสํานักการสาธารณสุขจะทําใหไดห รือไม
เดื อ นหนึ่ ง ขอครั้ ง หนึ่ ง ไปรั บ ผู ถู ก คุ ม ประพฤติ ที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ เขามี
ประมาณ 30 – 40 คน เอาเขาไปทําความสะอาดตรงนี้เดือนละครั้งจะไดไหม
นี่คือขอเสนอแนะ เราไมไดใชเงินใชแคทรัพยากรที่เรามีอยู 5. ผมเห็นหนวยกูภัย
เมตตาธรรมกาฬสินธุที่ริมแกงดอนกลาง เขาไปใชสถานที่ของเรา เราใหเขาเชา
หรื อ ไม หรื อ เราอนุ ญ าตให เ ขาอยู อ ย า งไร ฝากท า นประธานสภาไปยั ง คณะ
ผูบริหารดวยวาเขาทํางานจิตอาสาก็จริงแตเราตองมีมาตรการใหเขา เขาสรางเอง
หรือไม เขาใช เรือนเพราะชําเกาของเราผมคิ ดวาควรจะมีคาเชา 100 – 500
บาท ก็ ยังดี ผมเห็ นในกฏหมายใหอยู ฟรี 10 ป จะกลายเปนของเขาเลย แตถา
กฏหมายใหเขาเชา เราขอคืนอยางไรก็ได อยากฝากทานประธานดวยเพราะทาน
เปนนักกฏหมายทานคงทราบดีวาการอยูฟรีกับการเชาเปนอยางไร 6. การกอสราง
ทุกที่ในเขตเทศบาลเรา ดินหรืออุปกรณตางๆที่ถอดถอนขึ้นมาเทศบาลตองเขามา
กํากับดูแลใหเขาเอาไปทิ้งใหเปนระเบียบ ผมทราบมาวาระบบบําบัดน้ําเสียมีคน
ขโมยดินไปขายฝากใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขาไปตรวจสอบเรื่องนี้ดวย 7. หองน้ํา
– หองสวมของผูออกกําลังกายชุมชนริมแกง เขาอยูที่นั่นเวลาไปออกกําลังกายก็ไม
รูจะไปเขาห องน้ําที่ไหน ลําบากมากไปขอใชของ อปพร.ก็มีแค จุด เดี ยว แมแต
อปพร.เองก็ยังเขาลําบาก ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณาเรื่อง
นี้ดวย 8. รถดับเพลิง ผมไดไปสํารวจดูวารถดับเพลิงของเราที่จะขอเปลี่ยนเปน
อยางไรบาง เมื่อดูแลวปรากฏวาไมมีคนเอาใจใสดูแล ไมมีการทําความสะอาด
หากจอดเปนเวลานานและเวลาสตารทรถแตละครั้งอาจเกิดความเสียหายขึ้นได
อยากฝากเรื่องนี้ใหผูที่เกี่ยวของเขาไปดูแลดวย 9. เรื่องความสะอาดก็อยากฝากให
ดูแลดวยเพราะเราเป นกาฬสินธุ เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล เริ่มจากโรงฆ าสัตว
สถานีดับเพลิง ที่จ อดรถศูนยสาธารณสุข ทานประธานสภาดูไดเลยครับ ไม มี
ความเปนระเบียบเลย 10. ศาลาสวดอภิธรรมศพชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ตนไมลม
ทับ ตอนนี้รื้อออกหมด เวลาพระไปสวดอภิธรรมศพก็ตองใชลานตรงนั้น ศาลาไม
มี ทางเทศบาลเราไดดูแลอะไรหรือไม ผมเห็นวัดชัยสุนทรเมื่อสรางศาลาพักศพ
เสร็ จ แล ว มี ผู ใ จบุ ญ บริ จ าคเงิ น อี ก หลายแสนบาท วั ด แต ล ะวั ด เราน า จะให
ความสําคัญแกเขา เปนความเดือดรอนของวัด ทางวัดอาจมีเงินหรือไมมีเงินก็
แลวแตเขาแตเทศบาลเราตองไปบริการตรงนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนที่เขา
ไปรวมในงานศพ 11. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่กําลังดําเนินการอยู
สัญญาจะสิ้นสุดลงแลว แตเมื่อสักครูทานผอ.ภาณุเดชก็ไดบอกไปแลววาจะมีการ
ตอสัญญาก็รับทราบแลว และผมติดใจอีกเรื่องหนึ่งที่ทานสิทธิภรณมาคุยกับผมวา
ผมจะยื่นกระทูแตทานประธานสภาบอกวาใหผมถอนกระทูไปเพราะไมใชเรื่องของ
เทศบาล เรื่องนี้เปนเรื่องของเทศบาลเพราะพอจะทราบวาเปนงบของสวนกลางที่
สงมาใหเราและทําเปนบอบําบัดน้ําเสีย งบประมาณ 35 ลานบาท เทศบาลสมทบ
1 เปอรเซ็นต จํานวน 3 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 38 ลานบาท ผมจึงอยากฝากทาน
ประธานสภาดวยวาครั้งตอไปหากสมาชิกสภาไดยื่นกระทูมาก็ใหทานอนุญาตใหเขา
ไดสอบถามเจาหนาที่กอนเพราะเกี่ยวของกับเทศบาลเชนเดียวกัน ผมอยากฝาก

- 14 เรื่องนี้ใหทานไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อเปนประโยชนกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตอไปครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในสวนที่ทานบุญเส็งไดฝากถึงคณะผูบริหารทานผูบริหารก็คงได
รับ ทราบขอมูล แลว และในสวนที่เกี่ย วของกับผม คือ ตามที่ทานอภิปรายเมื่อ
สั ก ครู ท า นบอกว า ผมให ท า นสิ ท ธิ ภ รณ ถ อนกระทู นั้ น ไม เ ป น ความจริ ง
ทานสิทธิภรณเขียนกระทูมา เมื่อผมอานกระทูแลวผมไมทราบวาอยูตรงไหน ผม
จึงใหฝายเลขานุการสภาประสานใหทานสิทธิภรณทํากระทูมาใหชัดเจนและระบุวา
อยูตรงไหน ผมไมอาจทราบไดวากระทูที่ทานเขียนมา วันเริ่มสัญญาและสิ้นสุด
สัญญาตามที่ทานเขียนมามันอยูตรงไหนในเขตเทศบาล ผมจึงบอกใหทานเอา
รายละเอียดมาวาตั้งอยูตรงไหนเพื่อจะไดทําใหกระทูถูกตอง ทานก็ยืนยันและโทร
หาผมวาทานขอถอนกระทู แตคราวนี้มาบอกวาผมใหถอนกระทูผมวามันไมใช
แม แต ทา นบุ ญ เส็ง เสนอกระทู มา 10 ข อ ผมก็ยังรั บ ไว ตองสื่อความหมายให
ถู ก ต อ งเพราะอาจเกิ ดความเสีย หายแก ป ระธานสภาครั บ เชิ ญ ทา นสิ ท ธิภ รณ
ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขออนุญาต
ทานประธานสภาครับ ผมไมคิดวาทานบุญเส็งจะเอาเรื่องนี้เขามาพูดในที่ประชุม
ที่ผมเขียนกระทูมามันคนละเรื่องกับเรื่องแรก ทานประธานก็บอกใหเอาเรื่องเดียว
ผมเปนคนมีสัจจะ ที่ผมเสนอกระทูเขามาเขียนชัดเจนวาเปนโครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล ผมไมคิดวาตองไปลงรายละเอีย ดถึง
ขนาดนั้น ถาระบุในโครงการที่ชัดเจนแลวผมคิดวาถึงอยางไรเทศบาลก็คงทราบ
เรื่องนี้ แตโครงการที่ 2 เปนโครงการของกรมโยธาธิการฯเขาไมไดระบุเทศบาล
ผมตองกราบขอโทษทานประธานสภาและขอโทษแทนทานบุญเส็งดวยที่กลาวถึง
ทาน ที่จริงแลวทานประธานก็ไดใหผมไปหารายละเอียดมาแตผมบอกเองวาเอาแค
กระทูเดียว ตองกราบขอโทษดวยครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตองขอรบกวน คือ
ผมใชเสนทางนี้เดินทางทุกวัน เปนโครงการของทางจังหวัดที่ไปขุดเจาะรองระบาย
น้ําไว ทางทานผูวาราชการฯเขาก็หวังดี ตั้งแตเกิดมาผมไมเคยเห็นน้ําทวมเมือง
กาฬสินธุ เปนเพียงแคน้ํารอการระบาย ถาเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ําทวม
4 – 5 เดื อ น ความสู ง ประมาณ 2 เมตร แบบนั้ น เขาถึ ง เรี ย กว า น้ํ า ท ว ม แต
กาฬสินธุฝนตกตอนเย็นเวลา 18.00 น. ก็ไปแหงตอนเชา ทานประธานก็คงเห็นไม
นาเอาโครงการนี้เขามาเลย ผมเคยเตือนแลววาจะทําอะไรใหคิดดีๆกอนคอยทํา
เวลาทําแลวมีปญหาพี่นองประชาชนเขาก็มาดาผมวาเปนโครงการของเทศบาล
ชาวบานเขาไมรูเรื่อง เขาคงไมคิดวาเปนโครงการของจังหวัดหรือของผูวาราชการ
จะใหผมตอบวาไมรูเรื่องก็คงไมไดเพราะเปนบานของเรา ผมจึงอยากใหทานรีบ
แกไขปญหาใหเขากอนที่จะเปนเรื่องใหญกวานี้ ชาวบานเขาก็มาถามผม ผมก็
ชี้แจงใหเขาไดทราบแลววาเปนโครงการของทานผูวาราชการฯ ทานเกา ทานผูวา
ทานใหมทานก็ยังไมเซนตอนุมัติงบประมาณใหผูรับเหมาทําตอแตผมจะนําไปเรียน
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหทางเทศบาลหาทางแกไขใหกับพี่นองประชาชน
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ
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นายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

กระผมนายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อันดับแรก
ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภาที่ใหโอกาสสมาชิกทุกทานในวาระ
อื่นๆตลอดมา เหมือนที่ทานบุญเส็งไดอภิปรายวานานๆครั้งถึงจะไดมีการประชุมก็
อยากนําความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเขามาในที่ประชุม ถาจะเขียนเปน
กระทูก็คงไมสามารถอภิปรายไดหลายอยาง ผมไดรับโทรศัพทจากทานอาจารยที่
เปนคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬากาฬสินธุเกมสที่ผานมา ทานบอกวาเขาขาย
หนาในฐานะที่เป นเจาภาพเกี่ยวกับเรื่องหองน้ําโรงยิม หองน้ําโรงยิมมีดานทิศ
เหนือและทิศใตอยางละ 2 หอง รวมทั้งสิ้น 4 หอง กาฬสินธุเกมสถาจําไมผิดคงมี
หลายจังหวัดในภาคอีสานมารวมงาน หองน้ําบางหองใชงานไมไดถาปดตายก็คงไม
เปนไร แตไมมีการปดไวบางคนเปดเขาไปถายอุจจาระทิ้งไวทําใหเกิดการเนาเหม็น
จนทําใหคณะกรรมการที่เขาจัดงานขายหนา ไมรูจะแกไขอยางไร เขาบอกวาถา
อยากจะไดขอมูลเพิ่มเติมหรือรายชื่อเขา เขาพรอมที่จะเขามาใหขอมูลเพื่อจะได
แก ไขป ญ หา พวกที่ เขามาแขงกีฬาเขาก็บ อกวา มากี่ครั้ง ก็มีปญ หาตรงนี้ตลอด
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เทศบาลเปนเจาของสถานที่ อาจเปนจังหวัดที่เปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขันแตเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมไดเพราะเปนสถานที่ใน
ความดูแลของเรา ฝากใหแกไขเรื่องนี้โดยเรงดวนดวยครับ และตอเนื่องจากทาน
สิทธิภรณ เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในการขุดเจาะถนน ตั้งแต
ถนนหนาศาลหลักเมืองเลี้ยวขวาไปทางโรงเลื่อย เขาลําบากมาก เขาไมอยาก
เดินขบวน แตตอนนี้เขามาปรึกษาผมและบอกวาจะลงชื่อสงไปยังศูนยดํารงธรรม
ผมก็แนะนําเขาในลักษณะที่ทานสิทธิภรณแนะนํา แตบางอยางผมก็ตอบปฏิเสธไป
เพื่อใหเรื่องนี้จบคือผมไมทราบ ไมนาจะใชโครงการของเทศบาลเพราะไมไดอยูใน
สภา แตชาวบานเขาไมไดคิดเหมือนเรา เขาคิดวามาสร างอะไรไว ใชเวลานาน
เกินไปแลว ถาเปนหนาบานทานผูมีเกียรติทุกทานในที่ประชุมสภาแหงนี้ ทานจะ
หงุดหงิดหรือไมเวลาเอารถเขาออก บริเวณหนาศาลหลักเมืองจะเลี้ยวซายเลี้ยว
ขวาลําบากมาก ถาเรานิ่งดูดาย รองบประมาณและการแกไขของจังหวัดเจาของ
โครงการผมว านาสงสารชาวบาน เขาจะสูญเสียหลายสิ่งหลายอยางในภารกิ จ
ประจําวันของเขา ผูใชถนนที่ไมไดเปนเจาของบานก็ลําบาก ตัวกระผมก็ลําบาก
ใชถนนหนทางตองระมัดระวัง ทางศาลเจาพอหลักเมืองก็เปนทางเขาเมืองเปน
หนาเปนตา คนไปกราบไหวเคารพบูชาจํานวนมาก ถาจะวาไปก็ผานมาเปนปแลว
ควรจะเรงหาทางแกไข นาจะมีวิธีการที่ทางเทศบาลเขาไปดูแลพี่นองประชาชน
ตรงนี้ เรื่องนี้เดือดรอนมากกวาน้ําทวม น้ําทวมไมนานก็แหงไปแตตรงนี้ประสบ
ปญหามาเปนปแลว หนาบานบางทานมีเศษเหล็กแหลมขึ้นมาเขาก็หาอะไรมาปด
นาสงสารเขามาก ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณาเรื่องนี้ดวย
ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานอุทิศ จําเริญสรรพครับ
นายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายอุทิศ จําเริญสรรพ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมอยากเรียน
ฝากท า นประธานสภาผ า นไปยั ง คณะผู บ ริ ห าร สื บ เนื่ อ งจากกระทู ข องท า น
สิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ที่ทางเทศบาลเชาที่วัดหอไตรปฏการามทําเปนบอกักเก็บ

- 16 น้ําและเป นแนวกั้นน้ําจากลําน้ําปาวที่ขึ้นมาทวมในเขตชุมชนทุงสระและวัดหอ
ไตรปฏการาม ถาหากทําตรงนี้ถือวาตรงวัตถุประสงคในการดําเนินการแตปญหาที่
จะเกิดขึ้น คือ มันจะเปนแนวกั้นน้ําจากถนนอนรรฆนาคที่จะไหลลงลําหวย ทําให
น้ําทวมขังถนนอนรรฆนาคตั้งแตวงเวียนถนน 1155 ไปจนถึงหมูบานไหมไทยพื้นที่
ตรงนี้จะเปนที่ต่ํา น้ําจากถนนชัยสุนทร ถนนอนรรฆนาคและถนนเสนโรงงิ้วจะ
ไหลมารวมกันอยูบริเวณนี้ทําใหน้ําทวมขัง ไมมีที่ระบาย ถาฝนตกนานน้ําก็จะไหล
ลนเออเขาทวมบานเรือนของชาวบาน อยางที่ทานนายกไดเรียนไปแลววาโครงการ
นี้ไมเสร็จภายในปนี้และจะมีงบประมาณที่จะดําเนินการตอในป 2561 กระผม
เปนหวงวาหากยังทําโครงการนี้ไมเสร็จกอนฤดูฝนป 2561 ผมรับรองวาน้ําจะทวม
ขั ง อี กแน น อน อยากฝากเรื่อ งนี้ ผา นทา นประธานไปยั ง คณะผู บ ริ ห ารไดโ ปรด
พิจารณาทําโครงการนี้ใหเสร็จทันฤดูฝนปหนาดวยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานสมาชิกทานอื่นครับ เมื่อไมมี ขอเชิญทานรองนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตนครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ท า นกระผมนายนพสิ ท ธิ์ กุ ล เจริ ญ วิ รั ต น รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ
สําหรับเรื่องอื่นๆที่สมาชิกทุกทานไดเสนอแนะหรือฝากประธานสภาผานไปยังคณะ
ผูบริหาร ผมจะนอมรับขอที่ทานไดเสนอแนะและจะนําไปปรับปรุง บางอยางอาจ
ตองใชเวลาไมอาจทําไดทันทีก็ตองขอขอบคุณที่ทานสมาชิกใหความสนใจในการ
บริหารกิจการของเทศบาลมาโดยตลอด ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระผมไดดําเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 จนครบทุกระเบียบวาระแลว ผมตองขอขอบคุณคณะ
ผูบริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล หัว หน าสว นการงาน เลขานุการสภาเทศบาล
เจาหนาที่สภาเทศบาล ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับ
ฟงการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกทานและที่รับฟงผานทางเสียงตามสาย ที่ไดทําให
การประชุมในวันนี้เปนที่เรียบรอย ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญารัตน บุญวิทยาธร)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นายฉลอง ฆารเลิศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่
รับรองถูกตอง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายกานต ฆารไสว)
กรรมการ
(นายธนัท จิตรลดานนท)
กรรมการ
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติรับรอง เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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