รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
……………………….………………………..
ผู้มาประชุม
1. นายโฆษิต
2. นายอาคม
3. นายต่อชาติ
4. นายสรรเพชญ
5. นายนพดล
6. นายสุโรจน์
7. นายกฤษฎา
8. นายอุทิศ
9. นายกมลพันธุ์
10. นายธนัท
11. นายสุรศักดิ์
12. นายสิทธิภรณ์
13. นายอภิชัย
14. นางสาวจาลอง
15. นายบุญเส็ง
16. นายฉลอง

ธีรกุล
สาราญเนตร
ฆารไสว
ศรีทอง
แก้วพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จาเริญสรรพ์
จีระสมบัติ
จิตรลดานนท์
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
น้าจันทร์
ภูเต้านาค
วิโรจน์รัตน์
ฆารเลิศ

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

ฆารไสว
โยคะสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
หล่อตระกูล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

โพธิแท่น
กอสัตย์
ศิริพานิช

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกานต์
2. นายธวัชพงศ์

ผู้เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
2. ดร.ศิรินันท์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายอดิศักดิ์

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์

ลากิจ
ลาปุวย
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายอภิวัฒน์
ปะกิทัง
2. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
3. นายวรวิทย์
ภูอวด
4. นางสาวนันทนา
สุเพ็งคาภา
5. นายจาลอง
ศรีนามล
6. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป์
7. นายสมชาย
ไชยเดช
8. นายนิกร
แต้มแก้ว
9. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
10. นางณัฐชนันท์
บงศรีดา
11. นายสมบัติ
สันคา
12. นางวัชรี
คาเดช
13. นายสถิตพงษ์
บงศรีดา
14. นางศศิพรรณ
โพธิแท่น
15. นางพัชรินทร์
พิมพะจันทร์
16. นายอนุวัฒน์
ธาตุไพบูลย์
17. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

รองปลัดเทศบาล
ผอ.สานักการช่าง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข
หน.ฝุายอานวยการ
หน.ฝุายรักษาความสงบ
หน.ฝุายบริหารการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ครู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ ว จึงขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61 เพื่อประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทุ ก ท่ า น
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมา
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 และจะดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้
แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมได้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม

-32561 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ลงชื่อนายโฆษิต
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้อ่า นประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่อที่ประชุม เรื่องที่ ๑ ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 52001/สภ.ว14
ลงวั น ที่ 24 พฤษภาคม ๒๕61 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61 ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61 ผมอนุญาตครับ
เรื่ อ งที่ ๒ ได้ รั บ การรั บ โอน (ย้ า ย) พนั ก งานส่ ว นต าบลและข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ นธุ์ จ ากบั ญ ชี ส อบแข่ ง ขั น ของ กสถ. ดั ง นี้
1. นายชัยวัฒน์ มณีศรี พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน องค์การบริหารส่วนตาบลยอดแกง อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ช านาญงาน สั ง กั ด ฝุ า ยปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2
มีนาคม 2561 ยินดีต้อนรับครับ 2. นางสาวตะวัน ขมรัมย์ แต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จากบัญชีสอบแข่งขันของ กสถ. ตาแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝุายแผนงานและโครงการ สานัก
การศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 เมษายน 2561
3. นายวิทูรฑ์ รัตน์เพ็ชร แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จากบัญชี
สอบแข่ ง ขั น ของ กสถ. ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ป ฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด งาน
งบประมาณ ฝุายแผนงานและโครงการ สานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 4. นางสาวนุศรา โม้หอชัย ข้าราชการ
กรุ ง เทพมหานครสามั ญ ต าแหน่ ง พนั ก งานปกครองปฏิ บั ติ งาน สั ง กั ด ฝุ า ย
ปกครอง สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มาบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงาน
เทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัดงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ฝุ ายแผนที่ภ าษีและทะเบียนทรัพย์สิ น ส านักการคลั ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ยินดีต้อนรับ
เช่นกันครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27

-4กุมภาพันธ์ 2561 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ที่ทา
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็นกรรมการ นายธนัท จิตรลดานนท์ เป็นกรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทาไว้
อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็ นควรนาเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
รับรองจานวน 12 ท่าน) 12 เสียง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง
3 เสียง ลากิจ 1 ท่าน ลาปุวย 1 ท่าน ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
- ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
- ท่านนพดล แก้วพูล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
กระทู้ถามท่านแรก ขอเชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 1. ล็อคขายของใน
ตลาดโต้รุ่งนั้น ทางเทศบาลรับเซ้งคืนหรือไม่ 2. ถนนของชุมชนซอยน้าทิพย์ด้าน
ในและด้านฝั่งกุดยางน้อยหลายๆจุดมันทรุด พังเสียหายเพราะรถบรรทุกดิน หิน
และเสาเข็ม ขนาดใหญ่ วิ่ งผ่ านตลอด ใครเป็น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ เทศบาลจะมีแ นว
ทางแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 3. ท่อระบายน้าด้านบนฝั่งขวาของชุมชนซอยน้าทิพย์
เมื่อไหร่จะทา 4. ท่อระบายน้าของชุมชนสุขสบายใจ หนองลิ้นจี่ และชุมชน
ดอนสวรรค์มันอุดตันมานานแล้ ว เวลาฝนตกลงมาทาให้ น้าล้ นท่อออกมาท่ว ม
บ้านเรือนชาวบ้านตลอด เทศบาลจะมีแนวทางแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 5. เสื้อ
สีชมพูที่ทางเทศบาลจัดทาให้ผู้บริหาร สมาชิกฝุายผู้บริหารและพนักงานนั้น เอา
งบประมาณมาจากที่ไหนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ข้อ 1. ล็อคขายของในตลาดโต้รุ่งนั้น ทางเทศบาล

-5รับเซ้งคืนหรือไม่ ขอตอบว่า ล็อคขายของในตลาดโต้รุ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ไม่ได้เซ้งคืนเพราะเป็นของเราเอง 2. ถนนของชุมชนซอยน้าทิพย์ด้านในและด้าน
ฝั่ ง กุ ด ยางน้ อ ยหลายๆจุ ด มั น ทรุ ด มั น พั ง เสี ย หายเพราะรถบรรทุ ก ดิ น หิ น และ
เสาเข็มขนาดใหญ่วิ่งผ่านตลอด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เทศบาลจะมีแนวทางแก้ไข
หรื อไม่ อย่างไร ขอตอบว่า สาเหตุเพราะมีรถบรรทุก ดินและเสาเข็มวิ่งผ่ าน
เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพังริมถนนฝั่งนั้น ถนนเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการถ้าใครทาให้เสียหายคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ ช่วงนี้เทศบาลได้ประสานงาน
กั บ กรมโยธาธิ ก ารเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ เหมาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ตอนนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ 3. ท่อระบายน้าด้านบนฝั่งขวาของชุมชนซอยน้าทิพย์เมื่อไหร่จะทา
ขอตอบว่า ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณและทางสานักการช่างได้ดาเนินการ
ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้งานพัสดุ สานักการคลัง กาลังดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 4. ท่อระบายน้าของชุมชนสุขสบายใจ หนองลิ้น จี่ และชุมชนดอน
สวรรค์ มันอุดตันมานานแล้ ว เวลาฝนตกทาให้ น้าล้ นท่อออกมาท่ว มบ้านเรือน
ชาวบ้ า นตลอด เทศบาลจะมี แ นวทางแก้ ปั ญหาหรื อ ไม่ อย่ างไร ขอตอบว่ า
ในช่วง 5 - 6 เดือนที่ผ่านมา รถดูดโคลนของเทศบาลเข้าซ่อมแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วทางสานักการสาธารณสุขก็จะดาเนินการให้ตามที่ประชาชนขอมา
5. เสื้อสีชมพูที่ทางเทศบาลจัดทาให้ผู้บริหาร สมาชิกฝุายผู้บริหารและพนักงานนั้น
เอางบประมาณมาจากที่ไหน ขอตอบว่า เงินส่วนนี้เป็นงบส่วนตัวของทางผู้บริหาร
ไม่ใช่งบของทางราชการ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระทู้ถาม
ข้อ 1 ผมตั้งกระทู้มาเพราะพ่อค้า แม่ ค้าหลายท่านฝากถาม ผมรู้ ว่าคาตอบจะ
ออกมาเป็นแบบนี้แต่ผมก็ทาหน้าที่ตามที่ประชาชนร้องขอมา ตลาดโต้รุ่งทุกวันนี้
ขายของไม่ได้ พ่อค้า แม่ค้าบ่นว่าเป็นหนี้สิน ถ้าไปทาอย่ างอื่นก็ไม่ได้เพราะต้อง
ขายของเอาเงินมาใช้หนี้และให้ ลูกไปโรงเรียน น่าสงสารเขา เขาไม่มีทางออก
บางคนไม่รู้เรื่องและมีบางเจ้าที่ อยู่ชุมชนโรงงิ้ว ผมไปงานเขาก็ มาถามผมเขาบอก
ว่า ไปหลงรับซื้อล็อค 3 ล็อคเห็ นว่าที่ตรงนั้นทาเลดี แต่สุดท้ายก็ขายของไม่ได้
ผมก็ได้แต่บอกเขาว่าเวลาจะซื้ อก็ให้ไปดูสถานที่จริงก่อนว่าจะขายได้หรือไม่ ไม่ใช่
ไปเชื่อคนอื่นว่าจะขายได้ เขาฝากมาว่าให้ทางเทศบาลช่วยปรับปรุง พัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเพราะผมดูแล้วตลาดโต้รุ่งของเราไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ สถานที่
โอ่โถงเหมาะแก่การค้าขายผมยกมือสนับสนุนอย่างยิ่งในตอนนั้น แต่เราขาดการ
พัฒนาและปรับปรุง สิ่งที่สาคัญ คือ ที่จอดรถ ทางแม่ค้าเขาฝากมาว่ าเขามีรถทุก
คนเอาไปจอดก็เต็มแล้ ว คนมาซื้อของต้องจอดรอหน้าตลาด การสัญจรติดขัด
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็มีแค่คนเดียวหรือบางวันก็ไม่มีประชาชนเขาก็เลยไม่มาซื้อ ช่วงนี้
มีทางเลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นตลาดหน้าสถานีตารวจหรือตลาดตามชุมชนอื่นๆที่มี
หลากหลายก็น่าเห็นใจเขา ฝากทางเทศบาลช่ว ยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาด้ว ย
ข้อ 2 เรื่อ งนี้ ผ มอดทนมานานแล้ ว ทางผู้ รั บเหมาที่ส ร้า งเขื่ อนปูอ งกัน ตลิ่ งพั ง
บริเวณหน้าสานักงานปูองกันฯ เขาเอาวัสดุต่างๆ เช่น เสาเข็มและหินขนาดใหญ่
มาไว้หลังชุมชนซอยน้าทิพย์ เวลาจะขนมาสร้างก็ต้องผ่านถนนของชุมชนซอยน้า
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ความเมตตาจากท่านผอ.ภาณุเดช ขออนุญาตเอ่ยนาม บางครั้งก็ชารุดเสียหาย
เยอะผมก็เกรงใจท่าน ตอนนี้มีผู้พันท่านหนึ่งชื่อ ท่านบรรลุ หน้าบ้านของท่าน
ถนนทรุ ด ทั้ ง สายผมไปดู แ ล้ ว ก็ ท รุ ด จริ ง ๆ ผมจึ ง ขอฝากทางเทศบาลหรื อ ผู้ ที่
เกีย่ วข้องไปซ่อมแซมให้เขาด้วย ผมบอกกับคนในชุมชนว่าให้อดทนเพื่อความเจริญ
ของบ้านเมืองเรา บางครั้งขนดินผ่านไปฝุุนก็ปลิวเข้าบ้านเขาหมด ชาวบ้านเขาก็
อดทน เมื่ อ โครงการแล้ ว เสร็ จ ก็ ฝ ากทางเทศบาลเข้ า ไปซ่ อ มแซมให้ เ ขาด้ ว ย
ถึงเทศบาลจะว่าไม่เกี่ยวข้องผมว่าก็ต้องเกี่ยวเพราะเขาไม่ได้ว่าผู้รับเหมา เราต้อ ง
ไปบอกผู้ รั บ เหมาให้ เ ข้ า มาซ่ อ มแซมให้ เ ขา เราพู ด ตลอดว่ า เราจะดู แ ลความ
เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวบ้าน เราจะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ให้เร่งดาเนินการ
แก้ไขให้ เ ขาด้ว ย ข้อ 3. ท่อระบายน้าด้ านบนฝั่ งขวาของชุมชนซอยน้าทิพ ย์
ผมเห็นที่อื่นๆซอยไม่มีรถเข้าทาให้เขาอย่างดี ท่านก็บอกว่าทาเสร็จทุกที่แล้ว เหลือ
เพียงชุมชนซอยน้าทิพย์สาเหตุเพราะอะไร พี่น้องในชุมชนเขาก็ไม่พอใจและต่อว่า
ผมไม่ดูแล ผมอยากบอกเขาว่าผมดูแลถ้าแก้ได้ก็คงแก้ให้เขา แต่หน้าที่ของสมาชิก
สภาคือน าปัญหาความเดื อดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามาในสภาเพื่อให้ ทาง
ผู้บริหารหรือทางเทศบาลไปแก้ไขเพราะผมไม่มีอานาจไปสั่งลูกน้องท่านได้ ถ้าผม
ไม่ใจกว้างให้ชุมชนอื่นๆปุานนี้ก็คงเสร็จแล้ว จากที่ได้ฟังท่านนายกตอบผมก็ดีใจ
และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ข้อ 4. เรื่องท่อระบายน้าผมไปงานทางชุมชนเขา
เล่าปัญหาให้ฟัง เช่น ชุมชนสุขสบายใจ ผมไปดูแล้วมันไม่ใช่โคลนแต่เป็นดินทราย
แข็งๆที่อุดตันและล้ นขึ้นมาจะเอารถดู ด โคลนไปขุดก็คงไม่ได้เพราะดิน แข็งมาก
ท่านนายกบอกว่าจะเอารถดูดโคลนเข้าไปทาผมว่าอย่าเลย ต้องรื้อออกเป็ นระบบ
ใหม่ ชุมชนหนองลิ้นจี่ผมไปดูมาแล้วเป็นแบบเดียวกับชุมชนสุขสบายใจ ดินแข็ง
เท่ า กั บ ปู น ซี เ มนต์ ต้ อ งรื้ อ ออกทั้ ง ระบบอาจยากและต้ อ งใช้ ง บประมาณเยอะ
พอสมควร ผมจึงได้นาเรื่องนี้เข้ามาในสภาและให้ท่านผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนชุมชนดอนสวรรค์ไม่ใช่ท่อกลางแต่เป็นท่อข้างบ้ านเรือนของเขา คนที่สร้าง
บ้านและถมบ้านสูงๆเขากั้นกาแพงไว้น้าก็ล้นเข้ามาใส่บ้านที่ไม่ได้ถม ในส่วนเรื่อง
เสื้อสีชมพูผมไม่ได้อยากได้แต่เห็นท่านสท.จินตนาใส่ ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมว่า
สวยดี ท่านก็บอกว่าทางเทศบาลทาให้พนักงานใส่ ผมว่าถ้าทางเทศบาลทาให้ก็
น่าจะทาให้หมดทุกคน ตัวละเท่าไหร่ผมก็ไม่ว่า เวลาใส่ออกงานจะได้ใส่เหมือนกัน
ผมรู้ว่าเป็นเงินของท่านหรืออาจเป็นเงินของใครก็ตามถ้าใจกว้างพอก็ต้องทาให้
หมด อย่ า ใช้ 2 มาตรฐานเพราะเรารั บ เงิ น เดื อ นจากเ ทศบาลเหมื อ นกั น
จุ ด มุ่ ง หมายเราคื อ เข้ า มาแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ เ จริ ญ เหมื อ นกั น
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กระทู้ข้อ 1 ล็อค
ขายของในตลาดโต้รุ่งนั้น ทางเทศบาลรับเซ้งคืนหรือไม่ ผมได้ตอบไปแล้วว่าเป็น
ทรัพย์สินของทางเทศบาล จะให้รับเซ้งคืนได้อย่างไร แต่ผู้ตั้งกระทู้กลับพูดในเรื่อง
การขายของในตลาดผู้ค้าผมคิดว่าคนละประเด็นกับคาถาม ต่อไปถ้าอยากถาม
เรื่องขายของไม่ได้ ทางเทศบาลจะส่งเสริมการขายได้อย่างไรก็คงจะว่าไปตามนั้น
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แม่ค้ามีคณะกรรมการตลาดที่เราตั้งขึ้นและให้เขาปกครองกันเอง หากมีปัญหาก็ให้
ประสานมาได้ ปรากฏว่ามีแม่ค้าบางท่านไม่ให้ความร่วมมือ เวลาเขาไปแนะนา
หรือไปบอกกล่าวก็จะไปทาร้ายเขา เมื่อบอกว่าอย่าไปจอดรถเพราะที่จอดรถมี
น้อยให้เอารถไปจอดที่อื่นเพื่อเหลือที่จอดไว้ให้ลูกค้าจะได้มีลูกค้ามาซื้อของ เขาก็
บอกว่าใครมาสั่ง เวลาเชิญมาประชุมหรือขอความร่วมมือก็ต่อต้านทุกครั้งและยัง
ตามไปท้าต่อยตีถึงล็อคขายของ ทางคณะกรรมการก็มารายงานให้ทราบว่าเขา
ท างานไม่ ไ ด้ เมื่ อ ทางคณะกรรมการท างานไม่ ไ ด้ เ ขาก็ เ ลยไม่ ส นใจในความ
เดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้า แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลรับทราบและลงไปประสาน
ขอให้ทางแม่ค้าเขาช่วยเป็นคณะกรรมการไปก่อน ถ้าหากจะเลือกตั้งใหม่คงไม่มี
ใครเป็นหากยังเป็นแบบนี้ ครั้งล่าสุดเราลงไปประชุมกับคณะกรรมการและพ่อค้า
แม่ค้าที่สนใจว่าเราจะมีการส่งเสริมการขายของตลาดโต้รุ่งอย่างไร จะจัดการแบบ
ไหน โดยมีการกาหนดทิศทางของตลาดโต้รุ่งว่าเราจะพัฒนาไปทิศทางใดและได้มี
การสรุปรายงานความเดือดร้อนให้ทราบ สรุปแล้วกฎกติกาที่เรากาหนดไว้แม่ค้าไม่
เคารพในกฏกติกาคงต้องมีการดาเนินการขั้นรุนแรงเพื่อสร้างความมีวินัยให้กับ
แม่ค้า แต่พอเราลงมือขั้นรุนแรงเขาก็ไปหาท่านสมาชิกสภาและเกิดความไม่เข้าใจ
ในวิธีการทางานของเราว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดโต้รุ่งเขาต้องการอย่างไร ไม่ใช่ฟัง
แค่คนสองคนแล้วมาพูดเรื่องการเซ้งในตลาด ถ้าหากจะตั้งกระทู้ถามขอให้ท่านตั้ง
กระทู้ถามให้ตรงกับคาถามด้วย ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีการปรึกษากันตลอด
เราจะเอาวิทยากรมาบรรยายและให้เขาประชุมเชิงปฏิบัติ การและกาหนดทิศทาง
ว่าเขาอยากพัฒนาตลาดโต้รุ่งให้เป็นไปในทิศทางใด บางคนก็บอกว่าเนื่องจากมี
ตลาดโรงสีจึงขายไม่ได้ผมก็อธิบายชี้แจงว่าเป็นงานของจังหวัดที่เขาจะไปสนับสนุน
ตลาดโรงสีเพราะเขาดูแล้วมาตรฐานของตลาดโต้รุ่งหากจะส่งเสริมจะต้องพัฒนา
ตนเองก่อน เรื่องการพัฒนาทางเทศบาลก็ให้ได้แค่ความรู้และคาแนะนาทางแม่ค้า
ต้ อ งด าเนิ น การเอง หากไม่ ด าเนิ น การเราก็ จ ะมี ม าตรการในการแก้ ไ ขต่ อ ไป
หากแม่ค้าไม่ให้ความร่วมมือทางกรรมการเขาก็ทางานได้ยาก จึงอยากสร้างความ
เข้าใจว่าการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการส่ งเสริมการขายถ้าหากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากแม่ค้าหรือแม่ค้าไม่ช่วยตนเองก็จะเป็นไปได้ยาก ถ้าขายไม่ได้ตื่นเช้า
ขึ้นมาไม่ล้างหน้าแต่งตัว ทาอาหารไม่อร่อยจะให้ใครไปซื้อมันเป็นเรื่องปกติของ
การค้าขาย เรื่องถนนซอยน้าทิพย์ เป็นทรัพย์สินของทางราชการใครทาให้เสียหาย
คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ เราได้ประสานกันตลอดว่าเมื่อคุณทาให้เกิดความเสียหาย
ก็ต้องรับผิดชอบ เราไม่ได้เป็นคู่สัญญา ผมไม่เคยปฏิเสธว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เมื่อ
ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมกันแก้ไข คู่สัญญากับผู้รับเหมา คื อ สนง.โยธาธิการฯ
เมื่อเราได้รับผลกระทบเราก็ได้แจ้งไปที่คู่สัญญาแล้วว่าให้เขากากับดูแลการทางาน
และให้เขามาดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรา เรื่องท่อระบายน้าซอยน้าทิพย์ทั้ง
ด้านหน้าและด้านบนทางเจ้าหน้าที่ได้ไปสารวจออกแบบว่าพอจะมีทางระบายน้าลง
ลาน้าปาวแต่ด้านหลังไม่มีเขาจึงได้ทาด้านหลังก่อนตามงบประมาณเพราะต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก เราได้จัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ปี ปีนี้เราได้บรรจุไว้
ในเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ทางสานักการช่างก็ศึกษาออกแบบและส่งไปที่งาน
พั ส ดุ เ พื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและหาผู้ รั บ เหมาต่ อ ไป ในช่ ว งนี้ เ รื่ อ งระเบี ยบพั ส ดุ ก็

-8เปลี่ยนไป วิธีการดาเนินการ ระยะเวลาและขั้นตอนในการดาเนินการมีมากขึ้น
เราต้องให้ เวลาเขาด้วยเพราะหากทาผิดระเบียบอาจเกิดปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ใน
อนาคตได้ ทางเราจึงไม่กล้าไปเร่งรัดเขาได้แต่กาชับให้เขาเร่งดาเนินการเพื่อให้
ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายแต่เขาก็ดาเนินการเสร็จตามปีงบประมาณอยู่แล้ว
เรื่องท่อระบายน้าของชุมชนสุขสบายใจ หนองลิ้นจี่ และชุมชนดอนสวรรค์ที่อุด
ตันอาจเป็นบางช่วงเท่านั้น การทีท่ ่อระบายน้าอุดตันเป็นดินแข็งๆ รถดูดโคลนเขา
จะมีรถน้ามาด้วยไม่ใช่แค่เอารถดูดโคลนไปดูด วิธีการจะปิดหัว - ท้ายและเทน้าลง
ไปเพื่อให้ดินแข็งๆกลายเป็นโคลนแล้วค่อยดูด นี่คือวิธีการดาเนินงานรถดูดโคลน
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบแล้วเราก็ต้องให้เขาดาเนินการ เขาได้ทาตาราง
การดาเนินการแก้ไขปัญหาขุดลอกท่อระบายน้าตามชุมชนต่างๆ เราต้องให้เขาทา
ก่อนแล้วค่อยไปติดตามและประเมินผลทีหลัง ในส่วนเรื่องเสื้อสีชมพูเป็นเรื่องที่
สภาพนักงานเขาขอขึ้นมา ทางเราจึงมอบให้หั วหน้างานเขาพิจารณาว่าอยากได้
แบบไหนก็ให้เลือกและสั่งตามจานวนที่ลงชื่อมา อาจมีเหลือมาบ้าง ท่านสมาชิก
สภาบางท่านเห็นเขาใส่สวยก็เลยมาขอ ใครขอก็ได้ ใครไม่ขอก็ไม่ได้เพราะเป็น
เรื่องส่วนตัวที่ทางสภาพนักงานเขาขอขึ้นมา ไม่ได้ใช้เงินของทางราชการ ตอนนี้
ถ้าเหลือก็จะให้ แต่ดูแล้วตอนนี้พนักงานมาใหม่ก็ยังไม่ได้จะต้องทาใหม่ ตอนนี้
กาลังพิจารณาอยู่ว่าจะสั่งใหม่แบบไหนและทางสภาพนักงานก็ยังไม่ได้ขอมา ผม
พิจาณาอยู่ว่าใครขอมาแล้วมีของก็ให้ หากขอมาแต่ไม่มีของก็คงให้ไม่ได้ และอีก
อย่างต้องเรียนท่านประธานสภาว่าเรื่องเสื้อไม่ได้เกี่ยวกับการทางาน ถ้าหากจะดู
ในระเบี ย บการประชุ มสภาเป็ นกระทู้ที่ ไม่มี ลั กษณะที่ เป็น กระทู้ เพื่อ ทราบใน
กิจการส่วนตัวเว้นแต่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ แต่เห็นท่านประธานรับมาผมก็
อธิบายให้ฟังและหวังว่าท่านจะเข้าใจ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมได้ฟัง
ค าตอบแล้ ว รู้ สึ ก ว่ า ผมผิ ด ตรงไหน ผมกระทู้ ถ ามท่ า นประธานซึ่ ง ท่ า นก็ เ รี ย น
กฎหมายมาถ้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎกติ ก าท่ า นก็ ส ามารถตั ด ออกได้ แต่ เ มื่ อ ท่ า น
ประธานรับกระทู้แล้วคนที่รับผิดชอบก็คือท่านประธานไม่ใช่ผม ประชาชนเขาจะ
พึง่ ใคร สส.หรือผู้บริหารเขาจะไปหาได้อย่างไร ท่านอยู่ที่ไหน ถ้าไม่พึ่งสมาชิกสภา
ที่อยู่ในชุมชนเขา เมื่อประชาชนเขาถามผมก็เอาปัญหาเข้ามาในสภาเพื่อให้ท่านแก้ไข
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสิทธิภรณ์ครับ ท่านนายกได้ตอบกระทู้ถามของท่านครบถ้วนแล้ว
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมผิดตรงไหน ผมเอาปัญหาของประชาชนเข้ามาแก้ไขใน
สภา เรื่องไหนเป็นสิ่งที่ดีผ มก็ช มเชยและขอบคุณท่าน แต่เรื่องไหนที่ไม่ดีผมก็
เดือดร้อนด้วยเพราะผมทางานเทศบาล เมื่อผิดเขาก็ต่อว่าผมด้วยผมจะหนีความ
รับผิดชอบและนั่งเฉยได้อย่างไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านเคยต่อว่าผมว่าผมรับกระทู้ของท่านแค่ข้อเดียว และในวันนี้ผม
พิจารณารับกระทู้ถามของท่านทั้ง 5 ข้อ บางเรื่องก็อาจไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่ผมก็
ใช้ดุลพินิจรับท่านทั้ง 5 ข้อ และท่านนายกก็ได้ตอบกระทู้ถามของท่านครบถ้วน
แล้วครับ
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นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยดูอีกครั้งว่าผมตั้งกระทู้อะไร
ผิด ท่านผู้บริหารน่าจะตอบผมได้เพราะเมื่อประชาชนถามมา ผมก็เอาเข้าในสภา
ให้ท่านคณะผู้บริหารตอบ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอวินิจฉัยว่าท่านสิทธิภรณ์คงพอใจในคาตอบแล้ว ต่อไปเป็น
กระทู้ถามของท่านนพดล แก้วพูล เชิญครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้ว พูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ขอยื่นกระทู้
สอบถามนโยบายในการจั ด การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 กั บ ท่ า น
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 1. การรับสมัครนักเรียน 1.1
ระดับอนุบาลรับทั้ งหมดกี่คน กี่ห้องเรียน 1.2 ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสิ น ธุ์ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 รั บ นั ก เรี ย นกี่ ค น
กี่ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน
กี่คน กี่ห้องเรียน 2. การรับสมัครนักเรียนเราได้พิจารณาผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก่อนหรือไม่ 3. การรับสมัครนักเรียนเราได้คานึงถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารนักเรียน ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ หรือบริเวณ
ของโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กระทู้เกี่ยวกับโรงเรียนใน
สังกัดผมขออนุญาตให้ผอ.ส่วนสุนิษาเป็นผู้ตอบว่าเราปฏิบัติอย่างไร เพราะปีนี้เป็น
ปีที่ชาวบ้านนิยมนาลูกหลานมาเรียนกับเราเป็นจานวนมากครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.ส่วนสุนิสา บุญศิลป์ครับ
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉันนางสาวสุนิสา บุญศิลป์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา ขออนุญาตตอบ
กระทู้ ถ ามท่ า นนพดล แก้ ว พู ล ข้ อ 1.1 ระดั บ อนุ บ าล รั บ ทั้ ง หมดกี่ ค น
กี่ห้องเรียน ขอตอบว่า ระดับอนุบาลในสังกัดมี 2 แห่ง คือ 1. โรงเรียนเทศบาล
3 วั ด เหนื อ มี นั ก เรี ย นทั้ ง หมด จ านวน 652 คน จ านวน 20 ห้ อ งเรี ย น
รั บ นั ก เรี ย นใหม่ ชั้ น อนุ บ าล 1 จ านวน 142 คน จ านวน 5 ห้ อ งเรี ย น
2. โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 111 คน จานวน 4
ห้องเรียน รับนักเรียนใหม่ชั้น อนุบาล 1 จานวน 32 คน จานวน 1 ห้องเรียน
ข้อ 1.2 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 รับ
นักเรียนชั้น ป.1 กี่คน และกี่ห้องเรียน ขอตอบว่า โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์ รับนักเรียนชั้น ป.1 จานวน 184 คน จานวน 5 ห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รับนักเรียนชั้น ป.1 จานวน 119 คน จานวน 5
ห้องเรีย น ข้อ 2. การรับสมัครนักเรียน เราพิจารณาผู้ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ก่ อ นหรื อ ไม่ ขอตอบว่ า ตามประกาศคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา
2561 ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาพิจ ารณาผู้ ที่มี ภูมิ ล าเนาอยู่ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ก่อน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการ
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ปั ญ หา อุ ป สรรค์ ต่ า งๆ เช่ น บุ ค ลากร ห้ อ งเรีย น โต๊ ะ เก้ า อี้ หรื อบริ เ วณของ
โรงเรีย น หรือไม่อย่างไร ขอตอบว่า ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทางเทศบาลได้คานึงถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการรับสมัครนักเรียน ซึ่งการ
ประกาศรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเราได้ พิ จ ารณาและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เราต้องเข้าใจและ
รั บ รู้ ถึ งปั ญหาการศึกษาทุกวัน นี้ ทุ กท่านคงทราบดีว่ าการศึกษาทุกวัน นี้มีการ
แข่งขันสูง มีโรงเรียนเกิดขึ้นมากมายสิ่ งที่เป็นปัญหา คือ ทุกโรงเรียนจะต้องรั บ
สมัครนักเรียนโดยเน้นปริมาณ ผมถามแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเราไปดูที่โรงเรียนจะ
เห็นเด็กข้างนอกมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลเราเยอะตามที่ท่านนายกบอก ปัญหาที่
ตามมาหลายๆอย่าง ถ้าเรารับสมัครมากเกินไป สิ่งสาคัญคือจานวนบุคลากรที่จะ
ทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนหรือบุคลากรที่จะทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการสอนก็เป็น
ปัญหา และอีกอย่าง โต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียน เทศบาลมีส่วนสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในเรื่องนี้ตลอด แต่ปัญหาในการรับสมัครนักเรียนบางปีมีมากเกินไป
ทาให้ เกิดปัญหาจานวนโต๊ะ - เก้าอี้ไม่เพียงพอ ตอนนี้ยังดีที่ทางโรงเรียนมีเงิน
สะสมพอที่ จ ะจั ด ซื้ อ โต๊ ะ - เก้ า อี้ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและทุกท่านก็ไม่ได้ขัดข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันพัวพันกันไปหมด
เราจะบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะโรงเรียนในสั งกัดเทศบาลของเราไม่ได้เพราะเป็น
ปัญหาระดับ ชาติ เรามุ่งที่จะทาให้เด็กเราเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ อ่านออก
เขียนได้ แต่ความนิยมที่จะเข้ามาเรียนทาให้เกิดปัญหาว่าการควบคุมดูแลนักเรียน
การให้ ค วามรู้ ด้ า นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพอาจไม่ ทั่ ว ถึ ง เราอย่ า ปฏิ เ สธว่ า
นักเรียนเราอ่านออกเขียนได้ ถ้านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะไปเรียนวิชาอื่น
ได้อย่างไร ภาษาไทยเป็นภาษาพ่อแม่ของเรา เมื่อเราเรียนวิชาภาษาไทยได้เรียน
วิชาอื่นก็คงง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาสังคม
ศึกษา ปฎิเสธไม่ได้ว่าการอ่านออกเขียนได้นั้นสาคัญ โดยเฉพาะแต่ก่อนเราจะมี
การคัดลายมือสวยงามแต่ทุกวันนี้เด็กนักเรียนหลายคนลายมือดูไม่ได้ ไม่ทราบว่า
อ่านหนั งสือได้มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นที่ปริมาณเราต้องดูที่
คุณภาพด้วย ตอนนี้มีผู้ปกครองนิยมนาลูกหลานมาเรียนเยอะ ถ้าเราบอกว่าเต็ม
รับได้แค่นี้บางครั้งก็เสียความรู้สึกกับผู้ปกครองที่เขาอยากนาบุตรหลานเข้ามาเรียน
เมื่อก่อนโรงเรียนเทศบาล 1 มีนักเรียนประมาณ 600 - 700 คน บริเวณพื้นที่ก็
ยังมีเหลือให้เด็กวิ่งเล่น มีสนามฟุตบอล สนามบาส แต่ตอนนี้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 มีประมาณ 1,300 คน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เมื่อปัญหาตามมาอาคาร
เรียนไม่พอก็จะเป็นปัญหากับเทศบาลที่ต้องหางบประมาณมาสร้างอาคารเรียน
บริ เวณโรงเรียนก็แคบถ้าเราไม่จากัดจานวนการรับสมัครนักเรียนว่าในพื้นที่ 1
ตารางเมตรเราจะรับนักเรียนได้เท่าไหร่ ถ้าเราคิดแต่เรื่องปริมาณโดยไม่คานึงถึง
เรื่องคุณภาพจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต นักเรียนจะเยอะเกินปริมาณ
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จ ากั ด จ านวนการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นด้ ว ย ผมคงไม่ ไ ด้ ม องไปถึ ง ว่ า เราจะต้ อ งมี
โรงเรียนสาขาเหมือนกับ สพฐ. เพราะเราก็มีงบประมาณจากัดและบริเวณพื้นที่ใน
การสร้างอาคารเรียนรองรับนักเรียนก็จากัดด้วย การถ่ายโอนอานาจของโรงเรียน
ก็มีปัญหา เขาไม่อยากมาอยู่กับเรา ผมก็ไม่ทราบว่าทาไมผู้ปกครองถึงอยากเอา
ลูกหลานมาเรียนกับเรา เวลาเราขอถ่ายโอนจากเขาทาไมเขาไม่อยากมา ถ้ารับ
เขามาได้เราน่าจะมีโรงเรียนสาขาเหมือนกับโรงเรียนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรพ์หรือ
โรงเรี ย นอนุ บ าล ฉะนั้ น ผมจึ ง อยากฝากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการจั ด
การศึกษา เราในฐานะเทศบาลเป็นผู้ ให้บริการสิ่งต่างๆกับประชาชน โดยเฉพาะ
บริการทางด้านการศึกษาที่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ การจะพั ฒนาสิ่งใดก่อนจะต้องมี
การพัฒนาคนก่อน ถ้าเราจะมุ่งแต่ปริมาณโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ สิ่งสาคัญที่สุด
เด็กของเรามีความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนเราต้องมองในจุดนั้น สมัยก่อนที่
เราเรี ย นหนังสื อหรือทาสิ่ งไหนจะนึกถึงพ่อแม่ก่อนกลั ว ท่านจะอายเขา นั่นคือ
ความกตัญญูหากเราขาดสิ่งนี้ทุกอย่างจะขาดไปหมด ความรับผิดชอบก็จะไม่มี
อยากทาอะไรก็ทาสุดท้ายพ่อกับแม่ต้องรับกรรม ไม่มีใครอยากบอกว่าลูกตนเองไม่
ดี ผมอยากฝากให้ทุกท่านได้มองอนาคตในการจัดการศึกษาของเราให้มุ่งเน้นไปสู่
คุณภาพ ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้
เป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ ในส่วนเรื่องอุปสรรคต่างๆที่ผมได้สัมผัส เช่น บุคลากร
อาคารนั กเรียน ห้ องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ช่ว งเปิดเทอมใหม่ห ลายโรงเรียนมีการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ ที่ ใ ห้ ผ มได้ มี โ อกาสเป็ น คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 แต่ปัญหาหลายๆอย่างก็ยังมีอยู่ ผมจึงได้นากระทู้
นี้ เ ข้า มาเพื่อ ให้ ท่ า นได้ต ระหนั กถึ งเรื่ องการรับ สมัค รนัก เรี ย นให้ มีคุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพและมุ่งหวังถึงการพัฒนาคน พัฒนาเทศบาล สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ขอเรียนเชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่ขอเรียน
ถามท่านประธานสภาผ่ านไปยังคณะผู้ บริหาร ดังหั วข้อต่อไปนี้ 1. เมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมา ผมพบการเกิดอุบัติเหตุรถแบ็คโฮของเทศบาลพลิกคว่า น้ามัน
แตกไหลเยิ้มดูแล้วเกิดความเสียหายมาก ขอสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะนา
รถไปทางานที่ใด มีการสอบสวนข้อเท็ จจริงอย่างไร 2. เรื่องบ่อบาบัดน้าเสีย ,
สถานีสูบน้า , บ่อพักน้าทุกที่ที่กล่าว คือ 2.1 บ่อพักน้าสามแยกลงแก่งหน้าศาลา
เฉลิมพระเกียรติถนนทรุด ถูกน้ากัดเซาะเกิดความเสียหายมากอาจเกิดอันตรายกับ
ยานพาหนะในการสัญจร จะแก้ไขอย่างไร 2.2 สถานีสูบน้าหลังวัดสว่า งคงคาทั้ง
บ่อน้ากัดเซาะทรุดตัวลงหลายจุดจะมีการดาเนินการแก้ไขอย่างไร 2.3 ถนนที่
ดาเนิ น การหน้ าบ่ อบ าบัด น้าเสี ย ยัง ไม่เ ทคอนกรีต และทรุ ด ตัว ลงจะด าเนิ นการ
อย่ างไร 2.4 ถนนข้างวัดสว่า งจดถนนซอยทุ่งสระถนนทรุดตัว ลง คอนกรี ต
แตกร้าว ขอสอบถามว่าทั้ง 4 ข้อ ก่อสร้างเสร็จ หรือยัง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
หมดกาหนดสัญญาหรือยัง การก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือยัง 3. โครงการที่เทศบาลเช่า
ที่ดินข้างวัดหอไตรนั้น เห็นรถแม็คโครแขนยาวของเทศบาลไปขุดที่นั่นเป็นสระ 4
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ท่วม ขอสอบถามว่า จะมีระบบรับน้า - ระบายน้าอย่างไร และในวันนี้ผมได้นา
รูปปัญหาต่างๆที่ผมสอบถามมาประกอบ ขออนุญาตส่งรูปถ่ายให้ท่านประธาน
พิจารณาว่าท่านจะอนุญาตหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วนกระทู้เกี่ยวกับเรื่อง
การปฏิบัติงานของสานักการช่าง ขออนุญาตให้ผอ.สานักการช่างเป็นผู้ตอบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สานักการช่าง ขออนุญาตตอบกระทู้
ข้อ 1. เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมพบการเกิดอุบัติเหตุรถแบ็คโฮของเทศบาล
พลิกคว่าน้ามันแตกไหลเยิ้มดูแล้วเกิดความเสียหายมาก ขอสอบถามว่าเกิดจาก
สาเหตุอะไร จะนารถไปทางานที่ใด มีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างไร ขอตอบว่า
เนื่องจากวันที่เกิดเหตุมีฝนตกพื้นผิวถนนลื่นก่อนที่จะนารถขึ้นเทลเลอร์มีโคลนติดที่
ตีนตะขาบ สาเหตุที่เรานารถขึ้นเทลเลอร์เพราะเราจะนารถไปขุดลอกผักตบชวาที่
แก่งดอนกลางในโครงการคลองสวยน้าใส จิตอาสาร่ว มใจกาจัดผั กตบชวาและ
วัชพืชที่แก่งดอนกลาง ทางเราได้มีการสอบข้อเท็จจริง จากคนขับรถแบ็คโฮแล้ว
ผู้ขับขี่ คือ นายสมพงษ์ โขมะพัฒน์ ผู้รับผิดชอบโดยตรงในขณะขับรถแบ็คโฮขึ้น
รถเทลเลอร์รถเกิดการลื่นไหลเนื่องจากมีฝนตกไม่สามารถที่จะประคองรถให้อยู่ได้
จึ ง เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง นี้ มี น้ ามั น เครื่ อ งและ
น้ามันหล่อลื่นไหลออกทางเราได้ทาการเปลี่ยนถ่ายและนารถไปใช้งานได้ตามปกติ
ข้อ 2. เรื่องบ่อบาบัดน้าเสีย, สถานีสูบน้า, บ่อพักน้าทุกที่ที่กล่าว คือ 2.1 บ่อพัก
น้าสามแยกลงแก่งหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติถนนทรุด ถูกน้ากัดเซาะเกิดความ
เสีย หายมากและจะเกิดอันตรายกับยานพาหนะในการสัญจร จะแก้ไขอย่างไร
2.2 สถานีสูบน้าหลังวัดสว่างคงคาทั้งบ่อน้ากัดเซาะทรุดตัวลงหลายจุดจะมีการ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร 2.3 ถนนที่ดาเนินการหน้าบ่อบาบัดน้าเสียยังไม่เท
คอนกรีตและทรุดตัวลง 2.4 ถนนข้างวัดสว่างจดถนนซอยทุ่งสระถนนทรุดตัวลง
คอนกรีตแตกร้าว ขอสอบถามว่า ทั้ง 4 ข้อ ก่อสร้างเสร็จหรือยัง มีวิธีการแก้ไข
อย่างไร หมดกาหนดสัญญาหรือยัง ขอตอบว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
บาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีองค์การน้าเสีย (อจน.) เป็นผู้ว่าจ้าง
หจก. สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าก่อสร้าง จานวน 38,736,800 บาท
ขณะนี้หมดกาหนดสัญญาแล้ว อยู่ในช่วงประกันผลงาน ในรายละเอียดที่เกิดจาก
การชารุดและทรุดตัวลงหลายๆจุด สานักการช่างได้แจ้งให้อ งค์การจัดการน้าเสีย
รับทราบแล้วและได้แจ้งประสานผู้รั บจ้างเข้าดาเนินการซ่อมแซมแล้ว และขณะนี้
กาลังเข้าดาเนินการซ่อมแซมซึ่งอยู่ในช่วงประกันผลงานก่อสร้าง ในส่วนถนนข้าง
ทุ่งสระทางผู้รับจ้างได้รื้อผิวคอนกรีตที่แตกร้าวและทรุดตัวลงเทคอนกรีตใหม่ตลอด
เส้นทางวางท่อส่งน้าไปยังสถานีส่วนกลาง ข้อ 3. โครงการที่เทศบาลเช่าที่ดินข้าง
วัดหอไตรนั้นเห็นรถแม็คโครแขนยาวของเทศบาลไปขุดที่นั่นเป็นสระ 4 – 5 บ่อ
จะมีโ ครงการทาอย่างไร ทราบว่า จะทาเป็นแก้มลิงรับน้า เพื่อ แก้ปัญหาน้าท่ว ม
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ปรั บปรุ งภูมิทัศน์ให้ เป็นสวนสาธารณะบริเวณทุ่งสระและแก้ มลิงเพื่อ ช่ว ยแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยมีแนวคิด ดังนี้ 1. ทาการขุดลอกบ่อ จานวน 3 บ่อ
รวมพื้นที่รับน้าประมาณ 20 ไร่ ขุดที่ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 2. วางท่อระบาย
น้า ขนาด 1.00 เมตร บริเวณข้างร้านญวณสแตนเลสเพื่อเป็นทางรับน้าที่ไหลจาก
ถนนอนรรฆนาค บริเวณกาฬสินธุ์โลงทองไปรวมกันที่วงเวียนโรงมวย 3. ออกแบบ
การรับน้าจากท่อเดิมด้านหลังร้านกาฬสินธุ์ โลงทอง เมื่อฝนตกจะไหลล้น ออกสู่
แก้มลิงทันทีเป็นการช่วยเร่งระบายน้าท่วมขัง และจะมีท่อเชื่อมผันน้าระหว่างบ่อ
เพื่อให้น้าไหลลงสู่ลาห้วยสีทน 4. วางท่อระบายน้าเพื่อรับน้าจากชุมชนบริเวณ
ถนนอนรรฆนาค 19 (ซอยคงเดชสมุนไพร) เป็นการแยกน้าเสียจากบ้านเรือน
ไม่ให้ไหลลงแก้มลิง 5. ขณะนี้สานักการช่างกาลังดาเนินการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยจัดทาเป็นทางเดิน – วิ่ง บนคันบ่อ ลานออกกาลังกาย ศาลาพักผ่อน
ระบบไฟฟู า แสงสว่ า ง เพื่ อ ขอรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณค่ า ก่ อ สร้ า งจากส านั ก
สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองกรมโยธาธิการฯ โครงการลาดับที่ 1 – 4 ใช้
วิธีดาเนินการเองโดยสานักการช่าง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระทู้ข้อ 1
จากที่ท่านผอ.ภาณุเดชได้ตอบกระทู้มา ผมดูแล้ว การที่เทศบาลจะย้ายเครื่องมือ
หนักน่าจะมีความระมัดระวัง มากกว่านี้ ในเมื่อรถแบ็คโฮแขนยาว ท่านสมศักดิ์
ร่มไทรทอง ได้มีนโยบายว่าจะซื้อมาเพื่อใช้ในการขุดลอกของเทศบาล ท่านได้ให้
ความสาคัญกับรถคันนี้มาก ต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ท่านเห็นว่าการ
ทางานของเทศบาลมีความสาคัญ เช่น ในการขุดลอกต่างๆ อยากให้ผอ.สานัก
การช่ า งได้ ก าชั บ พนั ก งานของเราด้ ว ยว่ า หากจะย้ า ยรถแบ็ ค โฮแขนยาวต้ อ ง
ระมัดระวังมากกว่านี้เพราะมันทาให้เกิดความเสียหายตามมา ต้องเดือดร้อนเอารถ
จากที่อื่นมาเอาขึ้นเสียเวลาพอสมควรและจุดที่เกิดเหตุก็เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชนอาจทาให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ 2. เรื่องบ่อบาบัดน้าเสีย สถานี
สูบน้า บ่อพักน้า อยากฝากผอ.ภาณุเดชว่าท่านไปดูโรงสูบน้าของเทศบาล จานวน
38 ล้านบาท เวลาฝนตกไม่สามารถเดินผ่านได้ ช่วงนั้นเป็นดินน่าจะมีอะไรปูให้
แข็งแรงมากกว่านั้น รถจักรยานยนต์ก็เข้าไม่ได้ ขอบบ่อก็ไม่เรียบร้อย ตรงสาม
แยกศาลาเฉลิมพระเกียรติตอนนี้น้ากัดเซาะ ถ้าหากรถสิบล้อวิ่งผ่านไปแล้วพังลง
จะเกิดความเสียหายขนาดไหน ตรงนี้ไม่มีการบดอัดเลย เกิดปัญหาครั้งหนึ่งเรา
ต้องติดต่อบริษัทมาแก้ไข กว่าจะมาผมว่าใช้เวลานานมากต้องเดือดร้อนเทศบาล
ท่านน่าจะดูแลให้มากกว่านี้ตั้งแต่ช่างผู้ควบคุมงาน ใช้งบประมาณถึง 38 ล้าน
บาท น่าจะมีการเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ สิ่งที่ผมถามผมได้รับคาตอบและเข้าใจ
ทั้งหมด ผมเป็นห่วงประชาชนที่สัญจรไปมา ความเดือดร้อนของประชาชน สเปค
ได้มาตรฐานหรือไม่ ไม่ใช่รับงานแต่ผู้ รับเหมาไม่มาทางานเป็นเดือนหรือเป็นปี
งบประมาณ 2 ปี ถ้าปีหน้าเขามาซ่อมแซมท่านจะเอางบที่ไหนมาซ่อมแซมก่อน
ท่ า นรอได้ ห รื อ ไม่ 2 ปี คงจะรอไม่ ไ ด้ เ พราะจะเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นต่ อ พี่ น้ อ ง
ประชาชนที่สัญจรไปมา 3. โครงการที่เทศบาลเช่าที่ดินข้างวัดหอไตรนั้นเห็นรถ
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น้ามัน ไม่ทราบว่าเอางบมาจากไหน ขุดสระ 4 - 5 บ่อ เขาถามผมมาว่าเทศบาล
จะเลี้ยงปลาหรืออย่างไร ทาไมขุดเป็นบ่อ ไม่มีการเชื่อมต่ออะไรเลย ไม่มีแบบ
แปลนด้วยว่าเป็นแก้มลิงอย่างไร ระบบที่ท่านตอบมาไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านตอบ
ตอนนี้เป็นเพียงแค่การขุดสระไว้เท่านั้น เนื้อที่ 10 กว่าไร่ เทศบาลไม่มีโครงการ
อะไรที่จ ะทาก็เอาแต่แรงงานของเทศบาลไปทา ท่านคานึงถึงค่าน้ามันหรือไม่
ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ มีแต่โอนลดโอนจ่ายทางอื่นไปเพื่อเป็นการผลาญ
น้ ามั น ของเทศบาล มี โ ครงการที่ จ ะท าหรือ ไม่ โครงการนี้ ใ ช้เ งิ นงบประมาณ
เท่าไหร่ท่านก็ไม่ได้บอก มีแต่เช่า เมื่อเช่าเสร็จก็บอกว่าต่อไปจะปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้ดีขึ้น เงินเทศบาลเหลือมากขนาดนั้นเลยหรือที่จะไปปรับภูมิทัศน์ เพราะฉะนั้น
ท่านต้องคานึงว่าการที่เราจะทาโครงการแก้มลิงจะต้องมีโครงการขึ้นมาก่อนแล้วจะ
ใช้งบประมาณส่วนไหนมาซื้อน้ามัน งบส่วนไหนมาจัดภูมิทัศน์ งบส่วนไหนจะเอา
มาแก้ปัญหาไม่ให้น้าท่วมกาฬสินธุ์แยกน้าดีน้าเสียอย่างไร พวกเราไม่เข้าใจ ท่าน
ประธานที่เคารพครับ ท่านขับรถไปดูได้เลยว่าเหมือนที่ผมพูดและถ่ายรูปมาให้
ท่านดูหรือไม่ เมื่อฝนมาเดินไม่ได้ ขนาดรถเข้าไปก็ยังยาก ไม่ใช่มาพูดในสภาแห่ง
นี้ จ ะมาพูดโจมตี คณะผู้ บริห ารพูด แต่สิ่ ง ที่ไม่ ดี ไม่ใช่ สิ่ ง ไหนที่ ดีเราก็บอกว่า ดี
สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขให้เทศบาลเราเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งกว่านี้ และ
มี อี ก หลายเรื่ อ งที่ ผ มอยากถามประมาณ 4 - 5 เรื่ อ ง ผมจะถามในวาระอื่ น ๆ
ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้รับกระทู้และได้ตอบกระทู้ของกระผม สิ่งไหนที่
เป็นปัญหาก็ขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สาหรับรูปภาพที่ท่านบุญเส็งส่งมาผมจะรวบรวมส่งให้ทางคณะ
ผู้บริหารครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
6.1 รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล
ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในช่วง 6 เดือนแรก
(ตุ ล าคม 2560 – มี น าคม 2561) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ด้ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6 เดือนแรก
(ผลการดาเนินงานตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้ประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบไปแล้ ว นั้ น ดั ง นั้ น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14
จึงขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ต าม
เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน
2561 ผลการประชุมมีโครงการที่ได้ดาเนินการในช่วง 6 เดือ นแรก (ตุลาคม
2560 – มีนาคม 2561) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ผลการ
ด าเนิ น งานมี ทั้ ง สิ้ น 189 โครงการ งบประมาณ 108 ,674,561 บาท
ดาเนินการในช่วง 6 เดือนแรก ทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณ 2,740,000
บาท ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 29 โครงการ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ 1 โครงการ
จะด าเนิ น การในช่ ว ง 6 เดื อ นหลั ง จ านวน 159 โครงการ งบประมาณ
105,934,561 บาท จานวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 97 รายการ จัดซื้อช่วง 6 เดือน
แรก 38 รายการ งบประมาณ 1,060,950 บาท และจะดาเนินการในช่วง 6
เดือนหลังอีก 59 โครงการ งบประมาณ 5,941,865 บาท ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านบุญเส็ง
วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบี ย บวาระที่ 6.1 รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
เทศบาล ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผมมีข้อสงสัยหน้า 33 ในวันที่ผมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนฯ ได้เรียนกับประธานคณะกรรมการแล้วว่าการจัดทาปูายโรงเรียน

-16ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์วัดใต้โพธิ์ค้า จานวน 1 ปูาย ผมไปตรวจดูแล้ว
ปรากฏว่าปูายด้านนอกก็ไม่มี เห็นแต่ปูา ยด้านในโรงเรียนเป็นปูายเหล็กมี 2 ขา
งบประมาณในการจัดทา 30,000 บาท งบประมาณเท่านี้น่าจะได้ปูายหินอ่อน
ไม่ใช่ปูายเหล็ก สอบถามดูแล้วในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความกระจ่างไม่ได้ ตรง
เสาธงผมเห็นมีปูายเดียวเป็นปูายเหล็ก 2 ขา ถ้าผมทาเองใช้งบประมาณไม่ถึง
5,000 บาท ท่านใช้มาตรการไหนที่จะทาให้ปูายตรงนั้นเป็นมาตรฐาน ในวันนั้น
ผมบอกว่า หน้า 35 โครงการอบรมผู้ผลิตน้าดื่มน้าแข็ง น่าจะแจ้งให้ทางสมาชิก
ได้ทราบว่าท่านจัดโครงการนี้มีตัวแปรอย่างไร มีการผลิตและมีการอบรมเจ้าของ
กิจการอย่างไร เช่น โครงการของชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช. มีการผลิตน้าดื่มเขาทา
ถูกไหม การผลิตน้าแข็งของโรงงานต่างๆถูกต้องหรือไม่ ผมอยากทราบเหมือนกัน
เพราะโครงการนี้เราอนุมัติ เงินในการจัดอบรมถึ ง 30,000 บาท หน้า ที่ 37
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 36 ชุมชน ผมเคยเรียน
ท่านประธานสภาแห่งนี้แล้วว่าในปี 2560 เราได้จัดที่ตลาดคลองถม เทศบาลเรา
มีสถานที่ เช่น หน้า สนง.เทศบาล สนามกีฬากลาง สานักทะเบียนฯ ทาไมต้อง
ไปใช้สถานที่บริเวณคลองถมของเอกชน ปีที่แล้วทางผู้บริหารก็ตอบว่าทางชุมชน
เขามีมติให้ไปจัดที่นั่น ผมถามว่ามติของทางชุมชนจริงหรือไม่จากที่ผมได้เข้าร่วม
ประชุมผู้นาชุมชนประจาเดือน การไปจัดที่ตลาดคลองถม ท่านนายกถามชุมชน
ว่ายายติ่งจัดที่เดิมใช่หรือไม่ ก็ไม่มีใครตอบ นายกเป็นคนสรุปเอง ทาเอง ผู้นา
ชุมชนเขาไม่ได้ออกความคิดเห็น ท่านทาเอง จัดเองแล้วบอกว่าเป็นมติของชุมชน
อย่างนี้เขาเรียกว่ามัดมือชก อยากให้ท่านเปิดโอกาสให้เขาได้ออกความเห็นบ้าง
เมื่อถามว่าทาไม่ไม่จัดที่เทศบาลท่านก็บอกว่าตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสถานที่ราชการ
ดื่มแอลกอฮอร์ไม่ได้ ผมขอถามว่าเวลาเขาใช้หอประชุมเราจัดงานแต่งงานทาไมดื่ม
แอลกอฮอร์ได้ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัว ร.9 สวรรคต แต่พอพ้นช่วงแล้วก็
น่าจะจัดได้ เพราะฉะนั้นเทศบาลมีสถานที่ มากมายไม่ว่าจะเป็นแก่งดอนกลาง
ทาไมไม่จัด ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้
ที่เราควรจะนามาปรับปรุงแก้ไขให้เทศบาลเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันนั้นผมได้เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผมติดใจ
หน้า 36 โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างสรรค์สานึกไผ่ไดโนเสาร์สินธิ์ ประจาปี 2561
ผมได้เรียนในที่ประชุมว่าการจัดอบรมดูแล้วงานใหญ่จะต้องใช้งบประมาณและไม้
ไผ่จานวนมาก การที่เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้น่าจะทาให้เป็นโครงการที่ยั่งยืน ไม่ใช่
ทาปีละครั้งเอางบประมาณมาทาแล้วหายไป ตอนนี้ไดโนเสาร์ ที่อยู่ตามแยกต่างๆ
ช่วงฤดูฝนก็ผุพังแล้ว ผมไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะเป็นภาระของเทศบาลทาหน้าที่
เก็บและทาความสะอาดหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็ นการละลายงบประมาณ
ไม่เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันนั้นผมได้เรียนท่านประธานคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนแล้วว่าน่าจะทาต่อเนื่องการจะให้ความรู้ภูมิปัญญากับ

-17ประชาชน ไม่ใช่ทาเสร็จแล้วก็เลิกปีหน้าค่อยของบประมาณใหม่ความต่อเนื่อง
ความยั่งยืนมันไม่มี ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเราจะทาอยากให้ทาเป็นผลิตผลที่เป็น
มูลค่าเพิ่มกว่านี้ดีหรือไม่ นาสิ่งต่างๆมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ผมได้คุยกับ
ท่านรองนายกนพสิทธิ์ ว่าเราเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นเส้นพลาสติกจะทนกว่าหรือไม่
สีสันก็มีให้เลือกเยอะไม่ต้องพ่นสี ผมขอฝากไว้ว่าทาให้ต่อเนื่องสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ ท่าน
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระที่ 6.1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล เรื่องปูายโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ผ มจะตั้ ง กรรมการและตรวจสอบให้ ว่ า ราคาสู ง หรื อ ไม่ งบประมาณ
5,000 บาท ตามที่ท่านกล่าวสามารถทาได้หรือไม่ เรื่องโครงการอบรมผู้ผลิตน้า
ดื่มน้าแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดองและการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ผมจะนาไปปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากทาได้จะดาเนินการให้
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้เมื่อท่านนายกได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลให้ ส ภาเทศบาลทราบแล้ ว ท่ านสมาชิก มี ก าร
ซักถามพอสมควรแล้ว ในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติ ถือว่าเสร็จสิ้นครับ

6.2 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง อื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใด
มีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมมีความ
ไม่สบายใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธาน สภาเทศบาลประกอบด้วย
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น เรื่องกระทู้
ถามที่ท่านประธานโดนฝุายผู้บริหารตาหนิ ในฐานะที่ท่านและกระผมอยู่ฝุายสภา
ด้วยกัน ท่านผู้บริหารตาหนิในเชิงที่ว่าท่านรับกระทู้มาได้อย่างไร กระผมเข้าใจว่า
ท่านประธานสภาได้ใช้หลักการทั้งด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ พิจารณาให้ความ
อะลุ่มอล่วยแก่สมาชิก ในบางข้อซักถามไม่ว่า ท่านประธานหรือแม้แต่กระผมก็ดู
ออกว่าใช่กระทู้หรือไม่ แต่ด้วยการที่เป็นฝุายสภาด้วยกัน 3 - 4 เดือนมีประชุม
ครั้งหนึ่ง ท่านประธานยึดหลักการที่อยากให้สมาชิกนาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนเข้าสู่สภาแห่งนี้ เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านประธานสภาที่ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก ท่านจึงใช้หลักการทางรัฐศาสตร์คือการอะลุ่มอล่ วยโดย
ให้นาปัญหาเข้าสู่สภาแห่งนี้ แต่ท่านประธานได้พิจารณาและรับ เป็นกระทู้เข้าสู่
สภาแล้ว เมื่อท่านโดนฝุายผู้บริหารตาหนิว่าท่านรับเข้ามาได้อย่างไร กระผมใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกสภาที่อยู่กับพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ในครั้งนี้ผ มเห็นใจท่าน
ประธานและอยากฝากท่านประธานผ่ านไปยังคณะผู้ บริห ารว่าในการนาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามาบางครั้งการเขียนกระทู้ ก็เป็นการนาความ

-18เดื อ ดร้ อ นเข้ า มาสู่ ส ภาให้ ถู ก ต้ อ งตามกฏหมาย แต่ ใ นระเบี ย บวาระ อื่ น ๆ
ไม่จาเป็นต้องเขียนกระทู้ เช่น ผมจะบอกว่าถนนลาดยางเส้นอนรรฆนาคท่านเอา
อะไรคิด ฝุายไหนทา เทลาดยางก่อนแล้วค่อยเจาะดูดฝาท่อขึ้น จากหน้าวัดสว่าง
มาถึงแยกหน้าเรือนจาดูดฝาท่อขึ้นแล้วเทแอสฟัลติ กอันนั้นทาถูก แต่จากหน้าวัด
สว่ า งไปทางโรงมวยกลั บ เทไปเหมื อ นกับ อยากเร่ ง ส่ ง มอบงานเอาเงิ น มั น ส่ อ
พฤติกรรมตรงนี้ พอลาดยางเสร็จแล้วค่อยเจาะดูดฝาท่อขึ้นทาใหม่ ไม่จาเป็นต้อง
เขียนกระทู้เข้ามาก็ได้ ส่วนท่านจะบอกว่าท่านประธานรับเป็นกระทู้ได้ อย่างไร
ท่านลืมดูหรือว่าถ้าท่านผู้บริหารดูแล้วว่าไม่ใช่กระทู้กฏหมายกาหนดไว้ว่าท่านจะ
ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ผมเห็นใจท่านประธานที่ทาหน้าที่เป็นกลางและให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝุาย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จาเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จาเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องที่ 1 ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่
เกิดจากการทางานของคณะผู้บริหาร เรื่องแก้มลิ งหรือบ่อบาบัดน้าเสียผมก็ไ ม่
ทราบเพราะไม่มีปูายประกาศให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องนี้ สิ่งที่ขวางทางไหล
ของน้าทาให้น้าท่วมบ้านของชาวบ้า นและมีการสร้างถนนทับคลองส่งน้าเดิมที่อยู่
ใกล้กับแก้มลิงทาให้ไม่มีทางระบายน้าไหล น้าท่วมถนนอนรรฆนาคและบ้านของ
ชาวบ้านที่อยู่จุดต่าสุด สิ่งที่ทาให้น้าไหลลงคือมันเล็กและมีตะแกรงกั้นน้าไหลลงไม่
ทัน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทาให้น้าท่วมถ้าฝนตกลงมานานๆ น้าจะท่วมหมดเส้นถนน
อนรรฆนาค แต่ถ้าตกไม่เกิน 30 นาที บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แก้มลิงจะท่วม
เพราะน้าไหลช้า ท่อที่เข้าแก้มลิงก็เล็ก ขนาดประมาณ 80 เซนติเมตร ถ้ามีน้า
ไหลเข้าเต็มคลองจะไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมบ้านของคนที่อยู่ด้านหน้าบ่อ ผมอยาก
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้พิจารณาแก้ไขปัญหานี้ด้วยเพราะช่วงนี้
เข้าฤดูฝนแล้ว เรื่องที่ 2 ไฟฟูาหมู่บ้านมั่นคง ชาวบ้านแจ้งผมมาว่าตอนนี้ไฟฟูาดับ
7 หลอด และยังมีซอยตรงข้ามหมู่บ้านไหมไทยอีก 2 หลอดฝากท่านเข้าไปแก้ไข
ให้เขาด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง อื่นๆ ผมขอฝากเรื่องที่ 1 กุดน้ากิน ตอนนี้น้า
เขียวและเริ่มมีกลิ่น ผมได้มีโอกาสไปเดินที่สวนสาธารณะกุดน้ากิน จึงเห็นน้าเขียว
บางวันปลาตัวใหญ่ๆก็ตายลอยขึ้นมาประมาณ 3 - 4 ตัว บางวันเครื่องปั่นน้าสี่โมง
หรือห้ าโมงเย็นแล้วก็ยังไม่เปิด มีขี้นกอีก 2 - 3 จุด ไม่ได้ทาความสะอาดเลย
ผมว่ากุดน้ากินน่าไปเดินออกกาลังกายเพราะเป็นทางเรี ยบ ผมไปเดินที่แก่งดอน
กลางบริเวณรอบไดโนเสาร์ ผมอายุมากแล้วบรรยากาศดีแต่พื้นไม่เรียบ ต้องระวัง
อายุมากเวลาล้มก็อายเขาและอาจเกิดความไม่สบายตัว อีก ทางจักรยานผมยัง
ไม่ได้ไปเดินเพราะมันเป็นรอบใหญ่ ฝากให้ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขด้วย เรื่องตลาด
โต้รุ่งก็เช่นกันแม่ค้าขายของไม่ดี ผมมีโอกาสไปทานอาหารที่ตลาดโต้รุ่งแทบทุกวัน
ก็เห็นว่าไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องแสงสว่าง ในวันนั้นไฟฟูาดับประมาณ 3 - 4 วันแล้ว

-19จานวน 7 หลอด ผมจึงโทรหาผอ.สานักการช่างและท่านก็บอกว่าสานักการ
สาธารณสุขเป็นผู้ดูแลไฟฟูา ผมจึงบอกว่าโยนกันไปมาก็ไม่รู้ ใครจะไปดูแล เวลา
ล้างไม่ใช่ฉีดน้าแล้วก็พอ ให้ดูด้วยว่าเมื่อล้างเสร็จแล้วน้าขังที่ไหน มันมีกลิ่นเศษ
อาหารขึ้นมา ถ้าล้างแบบนี้อย่าล้างดีกว่า กรรมการตลาดโต้รุ่งก็เหมือนกันที่ท่าน
คณะผู้บริหารได้ตอบกระทู้ของท่านสิทธิภรณ์ ให้ท่านไปดูครับว่ ามันเป็นอย่างไร
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เขามีกรรมการ ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ดีมีปัญหาทะเลาะกันก็อย่าให้
เขามาเป็นกรรมการ แก้ไขปัญหาและดูแลเรื่องความเดือดร้อนให้เขา เรื่องตลาด
เกษตร เราทาลานให้ เขา 2 ลาน เขาเช่าไปแล้ ว ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเอาถนน
ด้านข้างห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่าเป็นที่ค้าขายแล้ว เราทาให้เขา 2 ที่ เขา
เก็ บ เป็ น ประจ าอยู่ แ ล้ ว พอมาท าที่ ถ นนเขาก็ เ ก็ บ เงิ น อี ก ผู้ ไ ด้ ป ระโยชน์ คื อ
ผู้รับเหมาวางถนนหรือวางล็อคเขาก็ได้ เงิน ไปปรับปรุงแก้ไขด้วย ถ้าไปตอนเวลา
19.00 น.ท่านจะเกิดความโมโหทันที การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรไม่เคยไป
ดูแลเขาเลย ถ้าเข้าไปตรงนั้นเสียความรู้สึก ในส่วนเรื่องการขอเต้นท์งานขาว - ดา
ต่างๆ บริการให้ทั่วถึงด้วย พี่ชายผมเสียชีวิตผมอยากขอเต้นท์สัก 1 หลัง ไฟฟูา
แสงสว่างสัก 2 หลอด แต่ท่านผอ.ก็เอาเต้นท์เก่าๆไปกางให้ก็ดีครับแต่ ไฟฟูาแค่ 2
หลอด ไม่มีบริการให้เลยจนงานเสร็จ ผมก็ไม่ว่าขอความอนุเคราะห์ได้เท่าไหร่ก็
เท่านั้นไม่ได้บังคับ เรื่องถนนแอสฟัลติ กที่ท่านกมลพันธุ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่ ผมมี
หนังสือร้องเรียนมาให้ประธานกรรมการได้ดู การไพรม์โคทก่อนที่จะลงยางท่านก็
ส่งเอกสารว่าต้องทาอย่างนั้น อย่างนี้ แต่เมื่อผมลงไปถ่ายรูปตอนนั้น เขาไม่ได้
ไพรม์โคท การไพรม์โคทคือการเอาน้ามันลงก่อนแล้วค่อยลาด และใช้เวลาไม่ต่า
กว่า 10-18 ชั่วโมง ไม่ใช่ไพรม์โคทตอนนั้นแล้วเอายางไปลงเลย พอผมพูดตอน
นั้นเสร็จวงเวียนไดโนเสาร์หน้าวัดสว่างก็ ไพรม์โคทใหญ่เลย เราพูดถึงทา ไม่พูดก็
ไม่ทา การไพรม์โคทเวลาฉีดลงไปจะมีรอยเปอะเปื้อน อันที่ผมถ่ายมาให้ท่านดู
แห้งทั้ง 2 ข้าง ท่านพายโค้ทอย่างไร แล้วบอกว่าทาถูก ท่านทาถูกก็ทาไปแต่หาก
เกิดปัญหาขึ้นท่านจะเดือดร้อน ผมจะเอาหลักฐานตรงนั้นไปเล่นงานท่าน ฝากท่าน
ประธานด้ ว ยว่ าสิ่ ง ไหนที่ส มาชิ กสภาได้ ท้ว งติ ง ไปดู ใ ห้ เขาและแก้ ไ ขให้ เ ขาด้ ว ย
เขาเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาให้ ท่านแก้ไข ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายมา
จับผิดท่าน เรื่องเสื้อสีชมพูของท่านสิทธิภรณ์ก็เช่นกัน จะให้ผมมาขอใครครับ
ขอท่านประธานหรือผู้บริหารจาเป็นหรือครับแค่เสื้อตัวเดียว
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอ
ประท้ว งผู้ อภิปราย ผมว่าเรื่องวาระอื่นๆเป็นเรื่องที่จะต้องฝากและยังมีเพื่อน
สมาชิกอีกหลายท่านที่อยากถามและอยากได้คาตอบ น่าจะเป็นคาตอบที่ชัดเจน
กว่าผมว่าการประชุมครั้งต่อไปเรายื่นเป็นกระทู้ให้ชัดเจนทางเจ้าหน้าที่จะได้เตรียม
คาตอบด้วยครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอวินิจฉัยว่าท่านบุญเส็งครับ ในระเบียบวาระอื่นๆ ผมจะเปิด
โอกาสให้ท่านได้ซักถามและฝากงานแต่ขอให้กระชับด้วยครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รับทราบครับ แต่เสื้อตัวเดียวท่านจะให้สมาชิกไปขอหรือครับ
จะให้ ผ มไปขอใคร ท่านกฤษฎาไม่เดือดร้อนท่านได้ แต่ผ มไม่ได้ ผมเดือดร้อ น
พนักงานทั้งหมด 200 - 300 คน ได้หมดแต่ไม่ได้ 9 คน แล้วท่านบอกว่าเป็น
เงินส่วนตัว ถ้าเงินส่วนตัวทาไมปักโลโก้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสิทธิ์ปักหรือครับ
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระ
อื่นๆ เมื่อสักครู่ที่ท่านกมลพันธุ์ได้พูดถึงบริเวณถนนอนรรฆนาคตลอดทั้งสายตั้งแต่
หน้าวัดสว่างไปจนถึงอนุสาวรีย์ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตรมีการทาบ่อพัก ท่านบุญเส็ง
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน ผมเป็นห่วงว่าเดิมถนนเส้นนี้มีการทรุดตัวมาก่อน เข้าใจ
ว่าบริเวณวัดสว่างไปจนถึงแยกเรือนจาเราเคยทักท้วงไปแล้ว ปัจจุบั นก็ยังเห็นการ
ทรุดตัวของถนนอยู่แต่โชคดีที่เทศบาลได้งบประมาณมาทาอีกจากบริเวณหน้าวัด
สว่างไปจนถึงหน้า สนง.ปูองกัน ในระหว่างนี้มีการขุดเอาบ่อพักอะไรผมก็ไม่ทราบ
แต่ ผ มมองว่ า ไม่ เ ป็ น การแก้ ปั ญ หาน้ าท่ ว มแต่ เ ป็ น การแก้ ปั ญ หาผิ ว ถนน การ
แก้ ปั ญ หาผิ ว ถนนดี แ ต่ จ ะหมดสั ญ ญา วั น ที่ 18 มิ ถุ ย ายน 2561 วงเงิ น
5,477,000 บาท ตอนนี้เร่งทาแต่การดาเนินการช้า และไปกันถนนไว้ บริเวณ
เส้นหน้าโรงทองมืดและทามาเดือนกว่าแล้ว ประชาชนที่สัญจรไปมาก็ฝากบอกผม
ว่าเขาเดือดร้อน ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าให้เร่งรัดตรงนี้
ด้ว ย ไม่ ท ราบว่ า ท่ า นบุ ญ เส็ ง ถามไปหรื อ ยั ง ครั บ ว่ า มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
อย่างไร เพราะที่เห็นเทแอสฟัลติกน่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนนี้เพิ่ง
จะมาทาบ่อพัก ผมไม่ทราบว่าทาตามสัญญาหรือเป็นการแก้ไขปัญหาอะไร แต่ผม
มองแล้วว่าไม่เป็นการแก้ไขปัญหาน้าท่วม สิ่งที่พวกผมเป็นห่วงคือถนนเส้นนี้จะ
ทรุดตัว ซึ่งเคยมีปัญหาการทรุดตัวตั้งแต่บริเวณหน้าเรือนจาถึงแยกปูองกัน อีก
เรื่องหนึ่งคือ ถนนในชุมชนสงเปลือยหรือหลายๆชุมชนที่ไม่มีท่อระบายน้า บริเวณ
หลังโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์มีหอพักมากมายมีถนนคอนกรีตแทบจะทุกเส้น
แต่ไม่มีท่อระบายน้า เมื่อฝนตกมาก็ทาให้น้าขังและทาให้ผิ วถนนเสียหายและอาจ
ได้กลับมาทาถนนใหม่ ผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าให้เร่งรัด
ดาเนินการให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายธนั ท จิ ต รลดานนท์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบียบวาระอื่นๆ ผมขอฝาก 4 เรื่อง คือ 1. ช่วงนี้กาลังเข้าฤดูฝนและได้เห็น
เทศบาลไปขุดลอกผักตบชวาหลายแห่งดีครับ แต่ปัญหาคือเมื่อขุดลอกแล้วได้กอง
วัชพืชไว้ตลอดแนวไหล่ทางและมีฝนตกหลายวันผ่านไปท่านไม่ไปเก็บ ผมจึงมองว่า
ทาไมท่านไม่เก็บเพราะทาให้ปัญหาตามมาหลากหลาย เช่น การสัญจร การท่วม
ขังของน้าบางแห่ง การที่เรากองไว้เวลาฝนตกน้าไหลลงไหล่ทางไม่ได้เพราะตัน
ตลอดแนว การที่ น้ าท่ ว มขั ง ก็ จะท าให้ ผิ ว ถนนทรุ ด ตั ว อยากให้ เ ข้ า ไปเก็ บ ให้
เรียบร้อยด้วย 2. เทศบาลมีโครงการปิดทางเท้าผมเห็นลงคลิปกันอยู่ คือเรื่องการ
ตรวจจับพ่อค้าแม่ค้าแถวหน้าบิ๊กซีเ ห็นเทศกิจไปดาเนินการ ผมว่า ดีแต่พ้นจาก
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หรือไม่ และมีจุดอื่นที่เขาร้องเรียนมาจากรูปถ่ายน่าจะอยู่บริเวณที่ยึดทางเท้าไว้
แต่ผมดูด้านซ้ายเต็ม นับจากที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิก สภาเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้และ
นับวันจะเยอะมากขึ้นเกือบทั้งเมือง ผมเข้าใจว่าบางทีเรื่องนี้อาจไม่กล้าแตะต้อง
มากเพราะอาจกระทบกระเทือนฐานเสียงผมเข้าใจแต่อยากให้ชั่งใจดูระหว่างหน้าที่
กับฐานเสียง 3. อยากสอบถามว่าเรื่องการจัดซื้อรถขยะดาเนินการถึงขั้นตอนไหน
แล้วเพราะมันส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งท่านเคยแจ้งว่าการที่รถขยะ
เราไม่พอทาให้จัดเก็บได้แค่รอบเดียว ผมจึงอยากสอบถามว่าดาเนินการถึงขั้นตอน
ไหนแล้ ว ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง 4. เรื่ อ งวงเวี ย นในเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ช่วงนี้จะมีถนนอนรรฆนาควงเวียนที่เราเคยทาสโลปเอาไว้ตอนนี้เราลาด
แอสฟั ส ติ ก เสมอกั น แล้ ว ผมจึ ง อยากถามว่ า วงเวี ย นที่ ท่ า นภู มิ ใ จว่ า มี ก ารท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การยอมรั บ ทางวิ ช าการท่ า นยั ง อยากจะท าขึ้ น ใหม่ ห รื อ ไม่
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมขอฝากท่าน
ประธานผ่ านไปยังคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ ผมขอเสริมท่าน
บุญเส็งเรื่องเต้นท์และไฟฟูา ผมได้ยินประชาชนและพนักงานหลายท่านเล่าให้ฟัง
ว่าการยืมเต้นท์และไฟฟูาไปติดตั้งในงานศพหรืองานบวช ต้องขอขอบคุณท่านที่
ปรึกษาสมศักดิ์ ร่มไทรทอง ท่านบอกว่าการยืมเต้นท์หรือไฟฟูาไปติดงานศพหรือ
งานกฐินไม่ต้องเขียนคาร้องให้เขาโทรมาแล้วทาให้เขาเลย นี่เป็นนโยบายที่ถูกใจ
ประชาชนแต่ก็มีช่วงที่มีหลายงานหลายกิจกรรม บางทีผมไปเป็นพิธีกรงานศพขอ
เต้นท์ท่านก็ให้เต้นท์ขาดๆอย่างที่ท่านบุญเส็งกล่าว ไฟฟูาก็ข้ามวันถึงได้ทั้ งๆที่เรา
ขอกับผอ.สานักการช่างท่านก็เร่งให้อยู่ แต่ไม่ทราบว่าทาไมไปไม่พร้อมกัน เขาได้
ประสานงานกันหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านน่าจะให้ความสาคัญ
กับพี่น้องประชาชน ประชาชนเขาเดือดร้อนบางคนก็ขัดสนและไม่กล้าเข้ามาที่
เทศบาล ไม่รู้จะมาพูดกับใครเขาก็ฝากกับสมาชิกสภา เราในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของพี่น้องประชาชนอะไรพอที่จะช่วยได้เราก็ช่วยเขา ผมเข้าใจว่าเทศบาลเรามี
งานเยอะแต่งานที่เร่งด่วนและมีปัญหาพี่น้องประชาชนอยากได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนก็ควรจะพิจารณาบ้าง 2. เรื่องฟุตบาท ฝากให้พนักงานกวาดถนนของ
สานักการสาธารณสุขเอาเสียมไปสับหญ้า วัชพืชที่อยู่ฟุตบาทด้วย มีหลายสายที่
กวาดอย่างเดียวฟุตบาทไม่ดูแล ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูฝนวัชพืชหรือหญ้าเกิดเร็วมาก
ถ้าเป็นไปได้อยากกาชับในจุดนี้ ว่าอย่ากวาดอย่างเดียวให้เอาหญ้าและวัชพืชออก
ด้วยเพราะมันจะเป็นปัญหาต่อไปอาจมีสัตว์มีพิษอาศัยซ่อนอยู่หรือคนเดินผ่านอาจ
ได้รับอันตราย 3. เรื่องสายสื่อสารต่างๆ ผมเคยยื่ นกระทู้ในสภาแห่งนี้และได้รับ
คาตอบจากท่านนายกก็ต้องกราบขอบคุณและเห็นถนนหลายสายที่ไปจัดเก็บให้
เป็นระเบียบแต่ก็ยังมีหลายสายที่ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เขาปลดแล้วไม่ยอมเก็บ ผมเคย
เห็นข่าวจากเทศบาลนครขอนแก่นที่ทาให้เกิดอันตรายจนได้รับบาดเจ็บสูญเสี ย
กลัวว่าจะเกิดกับบ้านเรา หากถนนหลายสายที่ยังไม่เก็บ ให้เป็นระเบียบก็ฝากด้วย
เพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้วอาจเกิดไฟรั่วทาให้เกิดอันตรายหรือสายไฟที่หย่อนลงมา
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ถนนของเรา เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยากฝากท่านพิ จารณาเรื่องสาย
สื่อสารด้วยเพราะถนนบางสายยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบ
วาระอื่น ๆ ผมได้รับฝากจากพี่น้องประชาชน คือ 1. ศาลากลางหลั ง เก่าของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลายคนพูดกับผม เช่น ครูที่เกษียณอายุท่านปุวยเป็นมะเร็ง
ลาใส้ท่านบอกว่าได้ยินว่าเทศบาลจะขอศาลากลางหลัง เก่า 2 ชั้นด้านหน้า เขาก็
บอกว่าเทศบาลจะเอาไปทาอะไร เพราะท่านไปรักษาตัวที่ขอนแก่นทางคุ ณหมอ
บอกว่าต่อไปคุณลุงไม่ต้องมาเพราะจะขยายมาที่กาฬสินธุ์เป็นศูนย์วิ จัยของภาค
อีสานระหว่างขอนแก่นกับ กาฬสินธุ์ ทางกาฬสินธุ์ได้รับตึกศาลากลางที่ใหญ่โ ต
ท่านฝากบอกว่าเทศบาลจะไปเอาของเขาทาไม ทาไมไม่ยกให้ทางสาธารณสุขเขา
ทาไปเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจั งหวัด
ขอนแก่น เพราะเขาจะทาเป็นศูนย์นักเรียนแพทย์ ผมว่าดีต่างอาเภอ ต่างจังหวัด
ก็ไม่ต้องไปที่ขอนแก่น มาที่จังหวัดกาฬสิ นธุ์ก็ได้ แต่ก่อนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
จ.กาฬสินธุ์ไม่มี ต้องไปจ.ร้อยเอ็ดหรือจ.มหาสารคามตอนนี้มีแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆ
2. ลานหน้า สานักทะเบียน ประชาชนเขาแนะนามาว่าไม่น่าเอารถไปฝากเพราะ
สถานีตารวจหรือหน้าศาลากลางเขาก็มีที่ฝากแล้ว เขาบอกว่าน่าจะจัดเป็นสถานที่
พักผ่อนหรือเป็นเวทีให้นักเรียนหรือประชาชนมาทากิจกรรมน่าจะดีกว่า 3. เวที
กุดน้ากิน ผมเห็นพนักงานคนหนึ่งที่ทางานอยู่ก็ซื้อน้าให้เขา เขาบอกว่าทาไมไม่
ทาถาวร จะลอยกระทงแต่ละครั้งต้องเสียงบประมาณเสียแรงงาน ผมจึงอยากให้
เทศบาลได้พิจารณาดูเพราะเราจะลอยกระทงแต่ละครั้งต้องทาใหม่ ซื้อไม้ใหม่ แค่
ปรับปรุงนิดหน่อยถมดินก่ออิฐวัสดุเราก็มี ไม่ได้เสียงบประมาณอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไป
จัดสถานที่ได้เลย ขยายออกข้างละ 2 เมตรก็ได้ นี่คือข้อคิดเห็นของพนักงานไม่ใช่
ความคิดเห็นของผม 4. ท่านไปขุดสระที่ชุมชนทุ่งสระเมื่อก่อนท่านบอกว่าจะทา
สวนสาธารณะผมก็สนับสนุนเพราะที่ตรงนั้นเป็นขุมสมบัติ ห้างใหญ่ๆก็กล้าเช่า
เดือนละล้านบาทถ้าจะเอามาทาห้างฯ แต่เทศบาลได้รับประโยชน์มาโดยเสียค่าเช่า
ปีละ 7 - 8 หมื่นบาท ท่านไปขุดสระพักน้ามันคุ้มหรือไม่ พี่น้องประชาชนเขา
ฝากมาบอกว่าให้ทาที่กั้นน้าด้วยเพราะกลัวเด็กตกลงไป 5. คนที่เขาไปออกกาลัง
กายอยู่กุดน้ากินเขาบอกว่าให้เปลี่ยนหัวส้วมเป็นแบบชักโครกด้วย ถ้าจะเปลี่ยนให้
เขาจะออกเงินเอง 6. ขอให้เร่งแก้ปัญหาท่อระบายน้าถนนกาฬสินธุ์ ผมไปที่ไหน
ก็โดนทุกที ตอนนี้ก็เหมือนเดิมได้งบมาแล้วก็ไม่ลงมือทา ชาวบ้านต่อว่าผมเพราะ
ผมทางานเทศบาลจะปฏิเสธปัญหาก็ไม่ได้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพัน ธุ์ จีร ะสมบัติ สมาชิ กสภาเทศบาลเมือ งกาฬสิ นธุ์ ผมตั้ ง
ข้อสังเกตว่าบริเวณหน้า สานักทะเบียนมีการก่อสร้างห้องค้าขายล็อคเล็กๆติดกับ
ถนนหน้าสานักทะเบียน ถ้ามองแบบประชาชนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็แล้วแต่
รับไม่ได้ คือ การนาสิ่งปลูกสร้างมาสร้างไว้หน้าสานักทะเบียนแทบจะติดกับบันได
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ขายจึงจัดให้รวมกันที่นั่นก็ถือว่าคนที่เลือกจัดตรงนั้นเป็นคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ มีที่อื่น
เยอะแยะหรือไม่มีที่ก็ให้บอกพ่อค้าแม่ค้าไปว่าไม่สามารถจัดหาที่ให้ได้ ไม่ว่าจะมอง
จากทางไหนก็ดูไม่ดีกลายเป็นสกปรกรกหู รกตา จากภูมิทัศน์ ที่มองเห็ นส านั ก
ทะเบียนหลังเก่าซึ่งสร้างมานานสวยงามในการสร้างที่มีเอกลักษณ์ถู กบดบังไปหมด
คนมาติดต่อราชการก็ไม่สะดวกเพราะรถมาจอดซื้อของ ผมไม่ทราบว่าได้คุ้มเสีย
หรือไม่ และพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าผมไม่ช อบเขาก็บอกผมว่าต่อให้อีกหน่อย
บางทีก็เอาเต้นท์มากางให้ยอมแล้วจะเสียให้แล้วทาไมไม่ทาให้สักที ผมก็บอกว่าไม่
ทราบโครงการนี้และไม่เห็นชอบ ถ้าเป็นไปได้ให้เอาออก ปรับปรุงเป็นสวนหย่อม
เอาหญ้าสีเขียวมาลง ให้คนที่มาติดต่อราชการได้มีที่นั่งพัก มีน้าตกหรือน้าพุผมว่า
จะดูสวยงามกว่า ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านอื่นมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับเรื่องกระทู้ ตามระเบียบการประชุมสภาของ อปท. ถ้าท่านมีปัญหาก็ให้
ท่านเขียนกระทู้มาแล้วทางคณะผู้บริหารจะได้เตรียมเอกสารมาตอบท่าน ส่วน
วาระอื่ น ๆถ้ า อยากฝากก็ ใ ห้ ท่ า นฝากแต่ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งชี้ แ จงซึ่ ง มี
รายละเอียดก็ อยากให้ นาเข้าสอบถามเป็น กระทู้ แต่ท่านทั้งหลายไม่เอาเข้าใน
กระทู้และนามาถามในวาระอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีเอกสารและรายงานในการตอบทาง
เราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าท่านจะถามเรื่องนี้ เมื่อนึกอะไรได้ก็นึกขึ้นมาและใน
วันนี้ท่านนายอาเภอเมืองฯก็มีภารกิจ ก็ไม่อยากให้เสียเวลาท่าน หากท่านจะถาม
ทั้งหมดก็ถามได้แต่อยากให้ถามเป็นกระทู้เพื่อที่จะได้รวบรวมเป็นเอกสารให้ ท่าน
ทราบ ในส่วนเรื่องแอสฟัลติก ถนนอนรรฆนาคถ้าจะว่าไปก็ยาวเพราะจะต้องไล่
ปัญหาว่าถนนทรุดเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร ตอนนี้เขาลาดแอสฟัสติกและขุดเพื่อ
ทาฝาท่อเนื่องจากว่าช่วงที่ เขาจะทาแอสฟัลติกและทาฝาท่อไปด้วยเป็นช่วงที่เรา
จะต้องใช้ถนนข้าวก่าในการจัดงานสงกรานต์ ถ้าหากทาไปแล้วทาฝาท่อไปด้วยก็ไม่
คงเสร็จไม่ทันงาน และงานปีนี้ ททท.เขามาส่งเสริมสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา ทางผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานได้ปรึกษากันว่ามีเวลาและ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาส่งงานได้จึงลาดแอสฟัสติกก่อนแล้วค่อยเจาะทาฝาบ่อทีหลัง
งบประมาณโครงการนี้ยังไม่ได้เบิกสักงวด ถ้าท่านเขียนกระทู้มาจะได้รายละเอียด
เลยว่าเบิกกี่งวด รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไร ในส่วนเรื่องโรงพยาบาลครั้งที่แล้ว
ก็ถามมา ผมได้เตรียมเอกสารมาชี้แจงแต่ก็มีท่านสมาชิกขอถอนกระทู้ แล้วมา
ถามในวาระอื่นๆ ขอให้ท่านถามเป็นกระทู้ในครั้งหน้าผมจะตอบรายละเอีย ดให้ฟัง
ทั้งหมด ในส่วนเรื่องหน้าสานัก ทะเบียน ท่านสมาชิกอนุมัติเองในเทศบัญญัติเพื่อ
ซ่อมแซมหลังคาตลาดลาน 1 เมื่อเราซ่อมแซมจะเอาแม่ค้าพ่อค้าไปไว้ที่ไหน เรา
จึงแก้ไขปัญหาพ่อค้าแม่ค้าเพราะความต้องการของเขามาอยู่ชั่วคราว ที่เราต้องทา
เป็นอาคารเพราะเขาต้องเอาไว้เก็บของและมีความปลอดภัย หลังจากที่ซ่อมเสร็จก็
จะย้ายเข้าไปข้างใน ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดก็ให้ถามเป็นกระทู้จะได้ทราบ
รายละเอียดว่าใครรับเหมา ใครประมูลได้ เรื่องถนนกาฬสินธุ์ ตอนนี้เท่าที่ทราบ
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กระทู้จ ะได้นารายละเอียดมาตอบ เรื่องทุ่งสระที่ต้องขุดเพราะปูองกันน้าท่ว ม
ทะลักเข้าและระบายน้าออกมีการดาเนินการอย่างไร รายละเอียดเป็นอย่างไรก็
อยากให้ท่านถามเป็นกระทู้ เรื่องการจัดซื้อรถขยะ ตอบได้คร่าวๆว่าตอนนี้มีผู้
ประมูลเคาะราคาแล้ว ราคาประมาณ 2 ล้านบาท ผมยังไม่ได้เซ็นประกาศผู้
ประมูลได้ หลังจากที่เซ็นประกาศผู้ประมูลได้เขาก็จะมาส่งงาน อยากให้ท่านถาม
เป็ นกระทู้ ทุกคาถามมีคาตอบ เรื่องซื้อรถขยะของท่านธนัท เป็นงานวิจัยของ
สนข. ที่ทามาเขาออกแบบไว้ห มดว่าเราจะทาอะไรบ้างขอให้ เรามีงบประมาณ
รายละเอียดมีท่านสามารถเอาไปศึกษาดูได้ ตอนนี้หัวหน้าส่วนการงานทุกส่วนได้
เข้า ร่ ว มประชุมด้ ว ย สิ่ ง ไหนที่เ ป็น ข้อ บกพร่ องหรือ การแก้ไ ขปัญ หาของพี่ น้อ ง
ประชาชนเราจะเร่งดาเนินการให้ พี่น้องประชาชนก็มีรายละเอียดแจ้งมาให้เรา
ด าเนิ น การเรื่ อ ยๆ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ วลาในการประชุ ม สภาตอบในเรื่ อ งปั ญ หาความ
เดือดร้อนราคาญ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมทราบ
ตามระเบียบใครมีปัญหาอะไรก็ต้องเขียนกระทู้มา ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเห็น
ท่านตาหนิท่านประธานสภา ว่าท่านรับกระทู้เข้ามาได้อย่างไร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตาหนิท่านประธานก็เป็นเรื่องที่ท่านประธานจะเป็นผู้ รับว่าเป็น
อย่างไร ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมบอกว่าท่านประธานโดนตาหนิ ท่านประธานครับ
ตามที่ท่านนายกบอกว่าอาคารเล็กๆที่ไปสร้างอยู่สานักทะเบียนพวกผมเป็นคน
อนุมัติ ถูกต้องครับ แต่ไม่ได้อนุมัติให้ไปสร้างร้านค้า พวกผมอนุมัติโครงการซ่อม
หลังคาตลาด ตรงที่ท่านจะย้ายไปทาร้านค้าเล็กๆท่านได้แจ้งผมหรือไม่ ท่านให้
เกีย รติเราหรือเปล่ า ท่านทาของท่านเอง ผมไม่ได้อนุมัติให้ ไปทาล็ อคเล็ กๆที่
เหมือนกับขยะหน้าทะเบียน จะไปสร้างที่ไหนหรือครับ คนอย่างท่านหรือจะหมด
ความคิดความสามารถแค่ล็อค 5 -6 ล็อค ขนาดแผงพระท่านจะไล่เขาหนียังหาที่
ลงให้เขาได้เพื่อรักษาลานตรงนั้น แต่ตอนนี้ท่านกลับเอาอะไรไปลงแทนซึ่งกฏตรง
นี้ท่านต่อต้านมาตลอดและท่านต้องเก็บรักษาไว้ ผมไม่เชื่อว่าคนอย่างท่านจะไม่มี
ความสามารถหาที่ให้พ่อค้าแม่ค้าขายได้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านกมลพันธุ์พูดให้กระชับครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล มีอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องท่านนายอาเภอ ด้วยความเคารพ
และให้เกียรติท่าน สภาไม่ทราบจริงๆเราประชุมไปตามระเบียบอย่างนี้อยู่แล้ ว
ท่า นประธานก็ ไ ม่ไ ด้ แจ้ ง ให้ ทราบว่ า จะท าอะไร ถ้ าท่ า นแจ้ ง ผมอาจขอยุ ติก าร
ประชุมเพื่อขอทาภารกิจตรงนี้ แต่ ณ เวลานี้ไม่ทราบจริงๆ ผมยังคิดว่าท่านมา
สังเกตการณ์ประชุม เพราะฉะนั้นผมก็จะขอประชุมไปตามปกติ อีกอย่างหนึ่งการ
ที่ท่านผู้บริหารบอกว่าต้องทาเป็นกระทู้เข้ามาท่านทราบหรือไม่ว่าการเขียนกระทู้
เข้ามาสภาแห่งนี้ ขอยกตัวอย่างกระทู้วันนี้ของท่านสิทธิภรณ์ ด้วยกระผมใคร่ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
แต่ด้วยอานาจของคณะ
ผู้บริหารขออนุญาตสภาแห่งนี้โ ยนไปให้ ผอ.กอง/ฝุายตอบ ท่านทราบหรือไม่ว่า

-25สมาชิกที่ถามไม่อยากฟังผอ.กอง/ฝุายตอบ เขาต้องการให้ผู้บริหารตอบ ถ้าท่าน
อยากตอบท่านอย่าโยน ผู้บริหารเขาก็ไม่อยากตอบเพราะไม่อยากปะทะกับสมาชิก
สภาเทศบาล ผอ.กอง/ฝุายเขาก็ดีกันทั้งนั้นเราก็ไม่อยากให้เขาจนมุม ผมขอท้า
เลยทุกกองฝุายจะกล้าตอบผมไหมเรื่องตัวบทกฏหมาย ท่านทาอะไรไว้บ้าง เรื่อง
ไหนถูกผิด เราอยากพูดกับคณะผู้บริหารเรากระทู้ถามท่านต้องตอบเองครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายธนั ท จิ ต รลดานนท์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกบอกว่าการพูดในวาระอื่นๆผิดระเบียบ ผมจึงอยาก
รู้ว่ามันผิดหรือไม่ ถ้าผิดผมขอให้ถอนกระทูค้ รับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมอยาก
ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่าเราทางานตามหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก
พี่น้องประชาชนมา มีเรื่องอะไรเราก็มาปรึกษาหารือกันในสภา ผมอยากฝากว่าไม่
ควรจะใช้อารมณ์กันเพราะเป็นความจริง อย่างผมก็นาปัญหาของชาวบ้านมาพูด
ดีๆ ถ้าท่านตอบดีๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อสักครู่ท่าน
นายกบอกว่ า ถ้า มี เรื่ อ งอะไรให้ ยื่ น ในกระทู้ แต่ช่ อ งทางในวาระอื่ น ๆที่ ส มาชิ ก
หลายๆท่านพูดเป็นเรื่องฝากถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ไม่ได้ตั้งใจ
เป็นคาถามที่ต้องการคาตอบ ผมว่าสมาชิกท่านอื่นทราบระเบียบและข้อบังคับการ
ประชุมทั้งหมดว่าต้องใช้ช่องทางของกระทู้หากอยากจะทราบข้อเท็จจริงหรือลง
รายละเอียด แต่ในวันนี้ขออนุญาตใช้โอกาสแค่นี้ไม่ได้ต้องการเอาคาตอบหรือเอา
ผิดท่าน เราแค่ต้องการให้บ้านเมืองนี้เจริญไปข้างหน้า ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อน
สมาชิกหลายท่านได้กล่าวในวาระอื่นๆหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาคัญหรือเรื่อง
ฝากแต่บางครั้งเพื่อนสมาชิกบางท่านเรื่องที่ฝากกลายเป็นเรื่องอภิปราย กระผม
พูดเสมอว่ามันไม่ถูกต้อง ถ้าเราพูดแบบนี้ในวาระอื่นๆทุกครั้งท่านประธานต้อง
เข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบแล้วว่า 1 คนถามได้กี่คาถามน่าจะดีกว่า
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสวครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมสนับสนุน
ความคิดเห็นท่าน แต่ให้ท่านกฤษฎาเสนอเป็นญัตติหรือเสนอด้วยวาจาไว้พิจารณา
ต่อ ให้สมาชิกเห็นว่ารับเป็นญัตติแล้วเข้าพิจารณาว่าสมควรพิจารณาเป็นเรื่องๆ
หรือไม่ก็ได้ครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมยังยืนยันว่าเรื่อง
ที่สอบถามมาเป็นเรื่องสาคัญและมีรายละเอียดก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านทา
เป็นกระทู้เราจะได้นารายละเอียดมาตอบ แต่พวกท่านทั้งหลายมาถามในวาระ
อื่นๆ ในเรื่องที่ผมพูดว่าสภาอนุมัติ คือ สภาอนุมัติซ่อมหลังคาตลาดลาน 1 มัน
เป็นการแก้ปัญหาว่าเมื่อมีการซ่อมเราจะเอาแม่ค้าไปขายที่ไหน เขาหาเช้ากินเช้า
ต้องเลือกทาเลที่เขาพึงพอใจ เขาไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้ขายแต่เขามั่นใจ
ว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นเขามีโอกาสที่จะพบกับลูกค้า ผมก็เห็นว่าเป็นการชั่วคราว ไม่ได้
อยู่ถาวรแต่ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับอยากทราบคาตอบแต่ไม่เขียนเป็นกระทู้ ถ้า
เขียนเป็นกระทู้ผมจะได้อธิบายให้หมด ที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องฝาก เรื่องฝากก็มี
แต่เรื่องที่ต้องการคาตอบก็เยอะ ผมเองก็อยากตอบแต่ เวลามันไม่มีอีกอย่างเมื่อ
เตรียมคาตอบมาแล้วก็ขอถอนกระทู้แล้วมาถามในวาระอื่นๆในครั้งหลัง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านธนัท จิตรลดานนท์ครับ
นายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายธนัท จิตรลดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมยัง
ไม่ได้คาตอบว่าการที่เรามาพูดในวาระอื่นๆ ผิดหรือไม่ครับ ถ้าไม่ผิดก็ขอให้ถอนกระทู้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกได้ซักถามพอสมควรแล้ว และท่านนายกได้ตอบครบแล้ว
ผมขอชี้แจงในส่วนที่พาดพิงกับผม ที่ท่านกมลพันธุ์อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าท่านนายก
ตาหนิการทางานของประธานสภา ผมขอเรียนว่าความรู้สึ กส่วนตัวของกระผม
เมื่อรับกระทู้ถามผมดูระเบียบกฎหมาย ท่านนายกอาจมองว่าคล้ายกับเรื่องส่วนตัว
แต่ผมมองว่ าเป็นงานของเทศบาลผมก็รับมา ในขณะที่นายกอภิปรายผมก็ไม่ได้
รู้สึกว่าท่านนายกตาหนิ ท่านนายกบอกว่าท่านประธานใช้ดุลยพินิจรับมา ก็ต้อง
ยอมรั บ ดุล พินิ จของประธานสภา ต้อ งขอบคุณท่า นกมลพั นธุ์ที่อ ภิปรายแต่ตั ว
กระผมไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น และเรื่องที่ 2 ที่ท่านกฤษฎาได้อภิปรายเสนอแนะว่าใน
วาระอื่นๆหากท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามควรทาญัตติเข้ามา ผมต้องขอเรียน
ท่านกฤษฎาและท่านสมาชิกทุกท่านว่า กฎหมาย ระเบียบในการประชุมปัจจุบันมี
การแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2554 ก่อนหน้านี้เขาใช้คาว่าญัตติอื่นๆและเขาจะไปดูที่
เจตนารมณ์ของกฎหมายมันปิดกั้น ญัตติอื่นๆท่านจะพูดได้ต้องมีญัตติมา มันปิด
กั้นพี่น้องประชาชนเขาจึงแก้ไขระเบี ยบการประชุมใหม่โดยใช้คาว่า เรื่อง อื่นๆ
จึงไม่จาเป็นต้องทาญัตติเข้ามา ต้องมีหนังสือมีผู้รับรองแบบญัตติ และมีเพิ่มเติม
เข้ามาอีกว่าประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังสามารถซักถามได้ จึงได้ข้อสรุปว่าเขาเปิด
กว้าง ขอให้เป็นดุลยพินิจของประธานดีกว่าครับว่าจะให้ท่านอภิปรายหรือซักถาม
ได้มากแค่ไหน ส่วนมากก็เป็นเรื่องซักถาม ฝากงานอย่างที่ท่านต่อชาติได้กล่าว
ท่านผู้บริหารก็รับงานไปดาเนินการต่อไป
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตครับ ผมขอถามว่าท่านจะกาหนดกติกาหรือไม่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ไม่กาหนด เพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการเพิ่มภาระกฎหมายโดยที่เรา
ไม่มีอานาจ เขาแก้ไขระเบียบมาดีแล้ว หากทาเป็นญัตติเข้ามาจะต้องมีผู้รับรองอีก
2 คน จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับสมาชิกครับ ในวันนี้ผมได้ดาเนินการประชุมครบ
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หัวหน้าส่วนการงาน เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ผู้บริหาร
โรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่าน
และที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย ที่ได้ทาให้การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย
ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแท่น)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล

(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
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(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายธนัท จิตรลดานนท์)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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