
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  ๒๕62 

วันศุกรท่ี  24  พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….……………………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จำเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจำลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายวิทยา  ภูโยสาร   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูเขาประชุม 

1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 

๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี   ไปราชการตางประเทศ 
2. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  ไปราชการ 

3. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

เจาหนาท่ีสภาเทศบาล 

๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง 
2. นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง 
3. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
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4. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองวิชาการฯ 
5. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
6. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
7. นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขฯ 
8. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอำนวยการ 
9. จาเอกภราดร  เนตวงษ   หน.ฝายรักษาความสงบ 
10. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝายปองกันฯ 
11. นางสาวบุษรินทร บุตรแกว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
12. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
13. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   
14. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
15. นางจริยา  พงษพันธุนา  รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
16. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองค

ประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  
1 ประจำป  2562  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
1  ประจำป  2562 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงให 
ทุกทานทราบแลว กอนที่จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลจะตองคัดเลือก
เลขานุการสภาทองถิ่นช่ัวคราวเน่ืองจากทานรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ซึ่งดำรงตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาล  ไดลาออกจากตำแหนง
เลขานุการสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เปนเหตุใหตำแหนง
เลขานุการสภาเทศบาลวางลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554  ขอ 19 
วรรคสอง  ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด  ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่นหรือมี
แตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือขาราชการ  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคนหน่ึงเปนผู
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่นในการประชุมคราวน้ัน  โดยใหนำความในขอ 
13 และขอ 16 วรรคสองมาบังคับใชโดยอนุโลม  ตอไปเปนการเสนอช่ือผูที่จะทำ
หน าที่ เป น เลขานุการสภาเทศบาล ช่ัวคราว  ขอเชิญ ท านสมาชิก เสนอ            
เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ   

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและทาน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร    
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ   ขอเสนอนายวิทยา  ภู โยสาร  
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  
ถาไมมี  ถือวาที่ประชุมเห็นชอบรับรองใหนายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เมื่อไดเลขานุการสภาเทศบาล
ช่ัวคราวเรียบรอยแลว  ขอเชิญทานขึ้นปฏิบัติหนาที่ เลขานุการสภาเทศบาล
ช่ัวคราวและอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำป  2562  ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   27  
กุมภาพันธ  2562  ที่ประชุมไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจำป  2562  ต้ังแตวันที่  1  พฤษภาคม  2562 เปนตนไป      
มีกำหนดไม เกิน  30 วัน น้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  ขอ  22   จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 2 ประจำป  2562  ต้ังแตวันที่  1  พฤษภาคม  
2562  ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  2562 ประกาศ ณ  วันที่  25  เดือน  เมษายน  
พ.ศ.2562  ลงช่ือ  นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ที่ไดอานประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอที่ประชุม  เรื่องที่ 1  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.
16 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี       
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผู
อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
2  ครั้งที่ 1  ประจำป  ๒๕62  ในวันที่  24  พฤษภาคม  2562 ผมอนุญาต
เรื่องที่ 2  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.17  ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี (นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน) 
เปนผูเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
ประจำป  ๒๕62  ในวันที่  24  พฤษภาคม 2562  ผมอนุญาต  เรื่องที่ 3  
ไดรับการรับโอน (ยาย) ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครและขาราชการครู
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  ดังน้ี   
1. นางจตุพร  ชุมพล  ขาราชการครู  โรงเรียนวัดตะลอม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ  
ตำแหนงครู  อันดับ คศ.2  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  
๑  พฤษภาคม  2562  2.  นางสาวผกามาศ  คะบุตร ขาราชการครู  โรงเรียนวัด
ยายรม (วัฒนาราษฎรรังสรรค)  สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร         
มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตำแหนงครู  
อันดับ คศ.2  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  2562  
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3. นายณัฐฐพจ  บุญเย่ียม  ขาราชการครู  โรงเรียนสามแยกทาไข  สำนักงานเขต 
หนองจอก กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   ตำแหนงครู  อันดับ คศ.2  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแต
วันที่  ๑  พฤษภาคม  2562  4. นางสาวรชยา  ธงภักด์ิ  ขาราชการครู  โรงเรียน
สตรีชัยภูมิ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  มาบรรจุแตงต้ัง
เปนพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตำแหนงครู  อันดับ คศ.2   
วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  สำนัก
การศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  2562    
5. นางวชิราภรณ  อันเสน  ขาราชการครู  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  
สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ตำแหนงครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  2562  
6. นางสาวอรวรรณ  สุลำนาจ  ขาราชการครู  โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ  
สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตำแหนงครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  
สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่   ๑  พฤษภาคม  
2562  7. นางสาวเพ็ญภักด์ิ  นาธงไชย  ขาราชการครู  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล  สำนักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานครู
เทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตำแหนงครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑6  
พฤษภาคม  2562  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนมีอะไรจะสอบถามเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชกิสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ        
ขออนุญาตทานประธานสภาใหทานปลัดเทศบาลและผอ.สำนักการคลังไดแนะนำ
ตัวดวยครับ  เพราะทานก็ยายมาใหมเชนเดียวกันแตทางสภายังไมทราบเลยวาทาน
ยายจากที่ไหนเพราะยังไมไดมีการแนะนำในสภาเทศบาลทราบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานปลัดเทศบาลครับ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตแนะนำตัวให
ทานสมาชิกทุกทานไดทราบ ผมเกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2507 ปจจุบันอายุ 54 ป  
จบการศึกษาทางรัฐประศาสนศาตรและนิติศาสตร  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อ
วันที่  2 พฤษภาคม 2531  ตำแหนงเจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสะเกษ ระดับ 3 และยายไปดำรงตำแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผนระดับ 4 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุและปฏิบัติ
หนาที่ 2 ป คือป 2539 - 2540  โดยมีทานนายกฯยงยุทธ  หลอตระกูล  เปน
นายกจนถึงปจจุบัน  หลังจากน้ันป 2541 ก็ยายไป องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ป 2542 มีโอกาสสอบเปลี่ยนสายงานเปนปลัดเทศบาล  ดำรงตำแหนง
ที่อำเภอมัญจาคีรี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  และในป 2546 ไดยายมา
เปนปลัดเทศบาลที่ตำบลบานแฮด  ต้ังแตระดับ 6 - 8 จนถึงป 2561  เทศบาล
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ตำบลบานแฮดและเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพบเจอกันบอยในเวทีการรับรางวัล
พระปกเกลา  รางวัลธรรมาภิบาล  รางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืน รางวัลการบริหาร
จัดการผูสูงอายุ จึงไดมีโอกาสพบทานนายกเทศมนตรีจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  และใน
โอกาสที่ผมสอบบรรจุรับราชการตำแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9  นักบริหารงาน
ทองถิ่นระดับสูง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ผมจึงไดถูกเรียกบรรจุที่เทศบาล
เมืองนราธิวาส  จากน้ันก็ไดทราบขาววาทานฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ไดลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จึงไดเรียนกับทานนายกฯ
วาขออนุญาตมารับใชพ่ีนองประชาชนที่ น่ี  จากที่ผมไดบรรจุที่ เทศบาลเมือง
นราธิวาสเมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น  วาถามีตำแหนงวางจะตองสรรหาภายใน 60 วัน  ทานจึงไดรับผมเขามา
ทำงานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หากมีสิ่งใดที่ตองการแนะนำผมพรอมที่จะรับฟง
และนำไปปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.สำนักการคลังครับ 

นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ท าน   ดิฉันนางสังวาลย   สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง เปนคนจังหวัด
มหาสารคาม  เริ่มรับราชการครั้งแรกที่องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม  
เปนระยะเวลา 20 ป  และยายไปที่เทศบาลตำบลบรบือ  ระยะเวลา 10 ป  และ
มีโอกาสไดบรรจุในตำแหนงผอ.สำนักการคลังที่เทศบาลนครสุราษฎรธานี     เปน
เวลา 5 เดือน  เมื่อไดทราบขาววาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีตำแหนงวางจึงไดขอ
ยายมาดำรงตำแหนงที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และดิฉันพรอมที่จะทำงานรวมกับ
ทานสมาชิกทุกทาน  หากมีอะไรแนะนำก็ยินดีรับฟง  ขอบคุณคะ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจำป  2562 
   เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2562  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำป  2562  เมื่อวันที่  27  
กุมภาพันธ  2562  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ที่ทำ
หนาที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังน้ี  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ เรืองศรีมั่น  เปนประธานกรรมการ 
นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  
1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ  2562  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  
ไดจัดทำไวอยางละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปน
ขอความที่ถูกตอง ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรอง
ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ เชิญ  
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชกิสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 
2562  หนาที่ 16  บรรทัดที่ 7  ขอเพ่ิมเติมขอความ  "ไมไดสงเอกสาร"  เพ่ือให
ขอความสมบูรณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมอีกหรือไม  เมื่อไมมีทาน
สมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำป 2562  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรองจำนวน 13 ทาน) 13 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง  ถือวาที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
-  ทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร    
กระทูถามทานแรก  เปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ทานไดย่ืน
กระทูถามมา 4 ขอ  ผมรับเฉพาะขอ 1 และ ขอ 2  สวนในขอ 3 และขอ 4 เปน
คำถามตองหาม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 90 (3) (4) (5) จึงไมรับเปนกระทูถาม  ขอเชิญ      
ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ถามกระทูในขอ 1 และขอ 2 เชิญครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กอนอ่ืนผม
ขอทราบวาทานประธานมีเหตุผลอะไรที่ไมรับกระทูขอ 3 และขอ 4  เพราะผมเคย
ถามทานนายกฯของจังหวัดลพบุรี ตอนน้ันผมไปศึกษาดูงานกับทานนายกฯ      
ผมถามวาในเทศบาลของทานมีโครงการและนโยบายอะไรที่ดีเดน  และมีหนามีตา
ของเทศบาล  ทานก็ตอบคำถามของผม  แตทำไมของเราถึงมีขอหามขอใหทาน
ประธานช้ีแจงเหตุผลใหผมไดทราบดวยครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระทูถามขอ 3 เรื่องการดูแลตลาดเกษตร  การใหเอกชนมาประมูล  
ผลดี - ผลเสีย เปนคำถามที่ทานผูบริหารไดตอบไปแลว  ทานถามคำถามเดิมจึง
เปนคำถามตองหาม  และขอ 4  เปนคำถามที่ใหผูบริหารไดตอบเก่ียวกับความ
ภาคภูมิใจและพอใจโครงการไหนดีหรือไมดี  เปนเรื่องการแสดงความคิดเห็นจึง
เปนคำถามตองหาม  และผมตองทำตามขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547  ขอ 90 (3) (4) (5)  ตามระเบียบ  ไมไดใชดุลพินิจในการตัดสิน  ผมตอง
ปฏิบัติตามระเบียบเพราะมีขอหามชัดเจน  สวนที่ทานทาวความเรื่องที่ทานถามวา
ทานไปถามเทศบาลอ่ืนตอนไปศึกษาดูงาน  เขาสามารถตอบได  เชน  หากมีคนมา
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุทานนายกฯก็สามารถตอบไดวาโครงการไหนดี
หรือไมดี  แตในการประชุมสภาเทศบาลเรามีระเบียบขอบังคับการประชุมจึงตอง
ปฏิบัติตามระเบียบครับ   

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  เรียนทานประธานสภาและทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผมเขาใจทานสิทธิภรณครับ  หากจะดูระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล  ขอ 91  กระทูถามซึ่งตองหามตามขอ 90 (3) (4)  น้ัน  จะต้ังคำถามขึ้น
ใหมไดในเมื่อมีสาระสำคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งน้ันได
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครั้งกอน  ผมขอนำระเบียบขอน้ีมาเปนบรรทัด
ฐานการยื่นกระทูในครั้งน้ีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ถามกระทูถามขอ 1 และขอ 2 ครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติมสักนิดหน่ึง  ผมขออธิบายเพ่ิมเติม
เหมือนกับทานนพดล  เมื่อกอนอาจจะเปนอีกเรื่องหน่ึง  แตเมื่อเวลาผานไปก็มี
หลายเรื่องราวเกิดขึ้น  พอคาแมคาเขารองเรียนมาไมใชเรื่องเกา  ผมจะขอนำไปพูด
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานจะประทวงใชหรือไมครับ  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอสนับสนุนกระทูขอ 3 ของทานสิทธิภรณครับ  ตามที่
ทานประธานสภาเทศบาลไดวินิจฉัยไมรับกระทู  ผมจำไดเมื่อกอนผมเคยอภิปราย
เกี่ยวกับกระทูของทานนพดล  ทานถามเกี่ยวกับภาพรวมดานการบริหารจัดการ  
แตหากทานอานกระทูขอ 3  ดีๆ  ทานจะเห็นวาเปนการบริหารจัดการของ
ผูบริหารโดยตรงและเปนการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเสียผลประโยชน  เพราะทาน
สิทธิภรณถามวาเพราะอะไรและมีเหตุผลอยางไรที่ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุถึง
ตองเอาตลาดเกษตรของเทศบาลใหเอกชนเขามาประมูล  คำวาประมูลก็เก่ียวกับ
รายไดของเทศบาล  ทานอาจเปนหวงวาอยากใหเทศบาลมีรายไดเพ่ิมขึ้น  ทาน
สิทธิภรณเขาไมเขาใจก็อยากสอบถามวามีเหตุผลอะไร  ทานประธานก็นาจะรับ
เปนกระทูไดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมจำไดวาทานนพดลไดเคยถามแลว  และทานคณะผูบริหารก็เคย
ตอบแลววาการที่ใหพนักงานของเทศบาลเมืองไปเก็บเองไดเงินนอยกวาเอกชนเขา
ใหผลตอบแทน  เรื่องน้ีมีการตอบคำถามแลว  เมื่อทานสิทธิภรณกระทูถามมาใน
ครั้งน้ีในคำถามไมมีพฤติการณเปลี่ยนแปลง  ผมจึงเห็นวาเปนคำถามเดิม  ทาน
ไมไดอธิบายถึงพฤติการณเปลี่ยนแปลงมาเลยวาปจุบันเปลี่ยนแปลงอยางไร       
ไมเหมือนเดิมและมีเหตุผลอยางไร 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตรงน้ันก็ตองลงในรายละเอียด  กระทูเขาจะเขียนสั้นๆแลว
เราคอยอภิปรายประกอบกระทู  ตอนจบของคำถามขอ 3  ระบุวา  ทั้งๆที่ทาง
เทศบาลก็สามารถดูแลและบริหารจัดการไดดีอยูแลว  ขอใหทานประธานใช
ดุลพินิจใหดีครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมใชดุลพินิจวินิจฉัยเรียบรอยแลว  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอ
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เรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปน้ี 1. ทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุพอที่จะทราบหรือไมวา  โครงการกอสรางเขื่อนเพ่ือปองกันตลิ่งพังและ
ทางเดิน - ว่ิง ที่ลำน้ำปาวน้ัน  ทางกรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบายแนวทางที่จะทำ
การกอสรางจากที่ไหนถึงที่ไหนของลำน้ำปาว สวนดานเหนือของชุมชนซอยน้ำทิพย  
ดอนสวรรค  และชุมชนทาสินคาน้ัน  ทางกรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบายแนวทางที่
จะทำการกอสรางดวยหรือไม  2.  ผมอยากทราบวา  ถาหากวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ตองการที่จะทำหรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเทศบาลสักหน่ึงโรงเรียน  
เพ่ือใหเปนโรงเรียนกีฬาจะสามารถทำไดหรือไม  และจะตองมีขั้นตอน  แนวทางใน
การดำเนินการจัดการอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ  สำหรับกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ขอ 1 ทางเทศบาล
เมืองกาฬสินธุพอที่จะทราบหรือไมวา  โครงการกอสรางเขื่อนเพ่ือปองกันตลิ่งพัง
และทางเดิน - ว่ิง ที่ลำน้ำปาวน้ัน  ทางกรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบาย แนวทางที่
จะทำการกอสรางจากที่ไหนถึงที่ไหนของลำน้ำปาว สวนดานเหนือของชุมชนซอย
น้ำทิพย  ดอนสวรรค  และชุมชนทาสินคาน้ัน  ทางกรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบาย
แนวทางที่จะทำการกอสรางดวยหรือไม  เน่ืองจากเรื่องน้ีเปนงานที่เกี่ยวของกับ
สำนักการชาง  ขออนุญาตทานประธานสภาใหผอ.สำนักการชาง  เปนผูตอบ
คำถาม  สำหรับขอ 2  ถามเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนกีฬา  ขออนุญาตใหผอ.สวนสุนิสา
เปนผูตอบคำถามครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุ เดช  เจริญ พันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง           
ขออนุญาตตอบกระทูขอ 1. ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุพอที่จะทราบหรือไมวา  
โครงการกอสรางเขื่อนเพ่ือปองกันตลิ่งพังและทางเดิน - ว่ิง ที่ลำน้ำปาวน้ัน  ทาง
กรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบาย แนวทางที่จะทำการกอสรางจากที่ไหนถึงที่ไหนของ
ลำน้ำปาว สวนดานเหนือของชุมชนซอยน้ำทิพย  ดอนสวรรค  และชุมชนทาสินคา
น้ัน  ทางกรมโยธาธิการเขาจะมีนโยบายแนวทางที่จะทำการกอสรางดวยหรือไม  
ขอตอบวา  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมฝงลำน้ำปาว  เปนโครงการของ
ส ำ นั ก ส นั บ ส นุ น และ พั ฒ น าต าม ผั ง เมื อ งก รม โย ธา ธิก ารและผั ง เมื อ ง  
กระทรวงมหาดไทย  มีโครงการกอสรางทั้งหมด 5 โครงการ  ดังน้ี  1.  โครงการ
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศนริมฝงลำน้ำปาวทั้งซายและขวา  
บริเวณวัดใตโพธ์ิค้ำ (ระยะที่ 1) ความยาว 615 เมตร  ผูรับจาง  หางหุนสวน
จำกัดประชาพัฒ น   ขณ ะน้ีดำเนินการกอสรางแล ว เสร็จ   งบประมาณ 
48,000,000  บาท  2.  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน
ริมฝงลำน้ำปาวทั้งซายและขวาบริเวณวัดใตโพธ์ิค้ำ (ระยะที่ 2) ความยาว 740 
เมตร  ผูรับจาง  หางหุนสวนจำกัด  อ้ึงแซเฮง ขณะน้ีดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  
งบประมาณ  39,900,000  บาท  3.  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมฝง
ลำน้ำปาว  บริเวณหลังโรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ความ
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ยาว 1 ,153 เมตร ผูรับจาง หางหุนสวนจำกัดประชาพัฒน   ขณะน้ีกำลัง
ดำเนินการกอสราง  งบประมาณ 95,000,000  บาท 4. โครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมฝวลำน้ำปาวพรอมปรับปรุงภูมิทัศน (ระยะที่ 1) บริเวณจากสะพาน 
ค.ส.ล. หนาวัดใตโพธ์ิค้ำไปทางทิศใตฝงขวา  ความยาว  1,190 เมตร ผูรับจางหาง
หุนสวนจำกัดประชาพัฒน  ขณะน้ีกำลังดำเนินการกอสราง  งบประมาณ 
70,110,000  บาท  5.  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมฝงลำน้ำปาว  
หนาวัดใตโพธ์ิค้ำจากสะพาน ค.ส.ล. ไปทางทิศใตฝงใต  ความยาว 1,100 เมตร 
ขณะน้ีกำลังจัดหาผูรับจางมาดำเนินการ  งบประมาณ 110,000,000  บาท  
สวนเหนือของชุมชนซอยน้ำทิพย  ดอนสวรรค  และชุมชนทาสินคา  ไดสอบถาม
สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุแลว  ยังไมมีโครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สวนสุนิสา  บุญศิลปครับ 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา  ขอตอบวา  
การจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเทศบาลเปนโรงเรียนกีฬา  ซึ่งเปนสถานศึกษา
ที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่  สวน
ขั้นตอนในการดำเนินงานและแนวทางในการจัดการใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาและการขยายช้ัน
เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอนุโลม  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กอนอ่ืนผม
ตองขอกราบขอบพระคุณ ผอ.สำนักการชางที่ไดใหรายละเอียดในคำตอบอยางดี  
เรื่องน้ีประชาชนเขาฝากมาถามเพราะโครงการน้ีเปนโครงการที่ดีมาก  ลำน้ำปาว
ถือวาเปนใจกลางเมืองกาฬสินธุ  ถาเปนจังหวัดอ่ืนเขาคงอยากทำเหมือนกับเรา  
ทางกรมโยธาธิการฯเขาเอางบมาสรางใหเราก็เปนสิ่งที่ดี  ชาวบานก็เขาใจวาเปนงบ
ของเทศบาล  ผมเคยบอกแลววาเปนงบของกรมโยธาธิการเขาก็ไมเช่ือ  ทางเดิน - ว่ิง  
ประชาชนสวนใหญที่เปนผูสูงอายุเขาก็อยากไปออกกำลังกาย  ทุกวันน้ีคนที่อยู
ใกลๆเขาก็ไปออกกำลังกายที่น่ันซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิง  สวนดานบนผมเปนหวง
ที่ผมอยากไดไมใชเพราะผมอยูชุมชนซอยน้ำทิพย  แตชุมชนซอยน้ำทิพย  ดอน
สวรรค  และชุมชนทาสินคาเปนชุมชนที่แออัดติดลำน้ำปาว  ถาเปนที่อ่ืนเขาจะ
สรางตรงน้ีกอนเพราะคนเยอะ  ในอนาคตก็คงอาจมีงบประมาณมาสราง สวน
โรงเรียนการกีฬาถาทำไดผมจะขอสนับสนุนเปนอยางดีเพราะผมสงสารโรงเรียนวัด
สวางของเราไมคอยมีคนมาเรียน  ถาเปลี่ยนเปนโรงเรียนกีฬาไดผมเช่ือวาจะมี
นักเรียนเขามาเรียนกับเราจำนวนมาก  เพราะแตกอนพอแมผมก็อยากใหเรียน
แพทย  แตผมคงเรียนไมไดเพราะผมไมถนัด  แตหากเปนช่ัวโมงวิชาพละเด็กๆ
สมัยกอนจะดีใจมาก  แตกตางกับช่ัวโมงวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตรเขา
จะไมคอยสนใจ  ทุกวันน้ีกีฬาสามารถสรางช่ือเสียงใหกับประเทศชาติ  สรางงาน
สรางอาชีพได  ผมคิดวาโรงเรียนเทศบาล 2 มีความเหมาะสมที่สุด  ทานประธาน
ลองไปพิจารณาดูที่เราเชาพ้ืนที่ทุงสระ  ผมดูแลวสามารถสรางสนามฟุตบอลได
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ประมาณ 2 สนาม และโรงยิมอีก 1 โรง  ที่ตรงน้ันเราไปขุดสระเพ่ือรับน้ำเฉยๆผม
วาไมมีประโยชน  เราจะรูไดอยางไรวาน้ำจะทวมขนาดไหน  สระตรงที่เราขุด
สามารถรับไดขนาดไหน  ถาน้ำมามากก็ทวมบานเรือนพ่ีนองประชาชนเหมือนเดิม  
ถาเปนไปไดขอใหเทศบาลสรางโรงเรียนกีฬาสัก 1 โรงเรียน  กอนที่จะไมมีนักเรียน
มาเรียนโรงเรียนวัดสวางคงคา  ผมเสียดายงบประมาณในการกอสรางอาคาร     
ขอฝากเรื่องน้ีไวดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังน้ี 1.  เมื่อตนเดือน
เมษายน 2562  เห็นมีการปรับปรุงศาลาใหญ 1 หลัง และศาลาเล็ก 2 หลัง  
พรอมทั้งมีการกอสรางพ้ืนที่ลงในกุดน้ำกินยาวหลายเมตร  เพ่ือใชเปนพ้ืนที่ในการ
ประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10  ขอสอบถามวา    
ใชเงินงบประมาณเทาไหร  และเงินงบประมาณจากไหน  เมื่อพิธีเสร็จแลวปลอย
พ้ืนที่เปนเขตหวงหามเขาไปชมมีเหตุผลอะไร  2.  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานของ อปพร.  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีความลาชาเพราะสาเหตุใด  
จะดำเนินการตอไปอยางไร  ปน้ีเปนเพราะเหตุใดถึงไมสงศูนย อปพร. ดีเดน  เห็นป
ที่ผานมาไดรับรางวัล  ปน้ีทำไมไมสงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ สำหรับกระทูของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ขอ 1 เรื่องการปรับปรุงศาลา
เพ่ือประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  เปนงบประมาณของสำนักการชางขอ
อนุญาตให ผอ.สำนักการชางเปนผูตอบคำถาม  ขอ 2  การเลือกต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานของ อปพร.  เรื่องน้ีทางฝายปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  กำลัง
ดำเนินการอยู  ขออนุญาตใหหน.ฝายปองกันฯเปนผูตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุ เดช  เจริญ พันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง           
ขออนุญาตตอบคำถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ขอ 1  เมื่อตนเดือนเมษายน 
2562  เห็นมีการปรับปรุงศาลาใหญ 1 หลัง และศาลาเล็ก 2 หลัง  พรอมทั้งมี
การกอสรางพ้ืนที่ลงในกุดน้ำกินยาวหลายเมตร  เพ่ือใชเปนพ้ืนที่ในการประกอบพิธี
พลีกรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  ถวายในหลวงรัชกาลที่  10  ขอสอบถามวา  ใชเงิน
งบประมาณเทาไหร  และเงินงบประมาณจากไหน  เมื่อพิธีเสร็จแลวปลอยพ้ืนที่
เปนเขตหวงหามเขาไปชม  มีเหตุผลอะไร  ขอตอบวา  การปรับปรุงศาลาซอมแซม
ศาลาหลังใหญ 1 หลัง  งบประมาณ 491,000 บาท  การปรับปรุงซอมแซมศาลา
หลังเล็ก  2  หลัง  งบประมาณ 65,000  บาท  การกอสรางสะพานทางเดิน  
งบประมาณ  486,140  บาท  โดยใชงบประมาณจากสำนักการชาง  ในงบคา
ซอมแซม  และงบคาวัสดุกอสราง  รวมเปนเงิน 1,042,140 บาท  เน่ืองจาก
บริเวณพ้ืนที่ใชสำหรับงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  เมื่อพิธีการแลวเสร็จจังหวัด
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กาฬสินธุไดมีนโยบายใหเทศบาลกันพ้ืนที่ช่ัวคราวจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
เพราะเปนสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิท ธ์ิในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญหน.กฤษณะ  จีนซื่อครับ 

นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันฯ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันฯ  ขออนุญาตตอบกระทูถามของทาน
บุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอ 2  การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ที่ไดดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 น้ัน  
เปนการดำเนินการคัดเลือกโดยไมถูกตองตามระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนกลาง  วาดวยคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. พ.ศ. 2549 
เทศบาลฯ จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง  ไดเห็นสมควรยกเลิกการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย 
อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  และจัดใหมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุขึ้นใหม  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวของ  ประกอบกับที่ผานมามีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) , โครงการจัดต้ังอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  รุนที่ 12 , งานประเพณีสงกรานต  ประจำป 2562 จึงทำใหมีความ
ลาชา  สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  คาดวาจะมีขึ้นในเร็วๆน้ี  ในสวนเรื่องการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไมได
สงประกวดศูนย อปพร. ดีเดน ในป 2562 น้ัน  เน่ืองจากวาในป 2561 ที่ผานมา  
ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับรางวัลศูนย อปพร. ดีเดนไปแลว  
จังหวัดกาฬสินธุจึงไมไดคัดเลือกใหเขาแขงขันในป 2562 ครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จาก
ที่ทานผอ.ภาณุเดชไดตอบกระทูแลว  ผมขอสอบถามวาเราใชเงินงบประมาณใน
การปรับปรุงพ้ืนที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  งบประมาณ 1 ลานกวา
บาท  เปนงบประมาณจำนวนมากแตเราตองทำใหสมพระเกียรติ  เมื่อสมพระ
เกียรติแลวอยากใหทานประธานสภาพิจารณาดูวาหลังจากประกอบพิธีเสร็จผมได
ไปออกกำลังกายที่กุดน้ำกินและไมมีการบำรุงรักษา  ปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา  
ตนไมเหี่ยวเฉาไมมีการบำรุงรักษา  มีขอหามวาหามเขาไปเปนเขตหวงหาม  ผมวา
เราทำพิธีการใหญ  ประชาชนก็อยากดูวาพิธีการเปนอยางไร  ทำไมไมเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขาไปดู  เราใชงบประมาณในการดำเนินการ 1 ลานกวาบาท  และพิธี
การใหญแบบน้ีก็ไมมีหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมงานดวย  ผมจึงคิดวา
เปนงานของจังหวัดถาไมเชิญเราก็ไมเปนไร  จะแตงตัวอยางไรไปรวมงานผมก็ไม
ทราบ  ถามเจาหนาที่เขาวาเปนงานของจังหวัดและมาดูอีกทีถึงรูวาเปนงานของเรา  
ถาเปนของเรา  สถานที่เรา  เทศบาลทำเองก็นาจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลดวย  
เพราะไมรูจะไปอยางไร  ผมไมทราบวาทานประธานสภาไดเขารวมงานในวันน้ัน
ดวยหรือไม  และเมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จแลวก็นาจะเปนการเฉลิมฉลอง  ทำเวที
ขยายใหญโตนาจะมีการรำบวงสรวงถวายใหทาน  เชิญโรงเรียนของเราไปเลน
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ดนตรีโปงลางรำอวยพรก็ไดเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองพิธีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  งาน
ลอยกระทงก็เชนเดียวกันใชงบประมาณในการจัดอุโมงคไฟมากมายแตทำวันเดียว  
เงินเทศบาลจริงแตควรทำใหสมกับเปนงานของจังหวัดกาฬสินธุดวย  เฉลิมฉลอง
อีกสัก 2 - 3 วันก็คงไมเปนไร  ขณะน้ีก็มีการทำพิธีเฉลิมฉลองที่พระธาตุยาคู     
ในวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562  ทำไมเราไมทำกอนเขา  เราใชเวลาในการ
ปรับปรุงพ้ืนที่หลายเดือน  ใชงบประมาณจำนวนมากแตจัดงานแค 20 นาทีแลวก็
หายไป  ผมจึงอยากใหทานประธานทราบวามีความจำเปนอยางไร  ตอนน้ีก็ยังกัน
พ้ืนที่เปนเขตหวงหาม พิธีการเสร็จทำไมไมรื้อออกเลย  ทานจะทำเปนเขตหวงหาม
ทำไมประชาชนเขาอยากเขาไปถายรูปก็ไมได  ตอนน้ีน้ำในกุดน้ำกินก็ลดลงปลาก็
ตายไมมี ใครสนใจกอให เกิดน้ำเน าเหม็น  เรื่องที่  2   เรื่องคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร.  ตามที่ไดรายงานการคัดเลือกในวันที่ 8 ตุลาคม 2561  
ใชเวลาประมาณ 8 เดือนแลว  ทานรองรณยุทธก็เรียกผมไปสอบสวน  ผานมาแลว 
8 เดือน คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไม
สามารถที่จะเลือกต้ังคณะกรรมการไดเปนเพราะเหตุใด  ทานจะอางเหตุผลวาติด
งานประเพณีสงกรานตและงานอ่ืนๆไมได  การเลือกต้ังคณะกรรมการใชเวลาไมถึง
ช่ัวโมงก็เสร็จ  เห็นมีหนังสือของผูอำนวยการศูนย อปพร. แตงต้ังคณะกรรมการชุด
เกาขึ้น  เวลาที่ผานมา 8 เดือน  ทานทำอะไรอยูถึงไดลาชา  สามสี่เดือนที่ผานมา
ไมไดมีการเลือกสภาผูแทนราษฎร  การเลือกคณะกรรมการศูนยประสานงาน    
อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทำให อปพร. เกิดความแตกแยกความสามัคคี  
แบงฝกแบงฝายมาแลว 8 เดือน  เลือกแตพรรคพวกของตัวเอง  ผมจะนำกระทูไป
ถามทานอีกครั้งหน่ึงในการอบรมรุนที่ 12  เพราะทราบมาวามีคนที่ผานการอบรม
แค 20 กวาคนเทาน้ัน  รุนๆหน่ึงจะมี 50 คน ผานแค 20 คน ผมวาไมคุม
สิ้นเปลืองงบประมาณของเรา  งบประมาณใชไปหมดแตไดผลประมาณ 50 %   
จะกระทูถามก็ตองบอกรายละเอียด  พอใหบอกรายละเอียดทานประธานก็ไมรับ
เพราะละเอียดเกินไป  เพราะวินิจฉัยแลววาเปนเรื่องใหแสดงความคิดเห็น  ผมดู
แลวหัวหนาสำนักปลัดเกษียนหนังสือมาวาอยางไรทานก็วินิจฉัยไมรับกระทูผมหรือ
ของทานสิทธิภรณบางในวันน้ี  การวินิจฉัยของทานถูกตองแตทานควรคำนึงวา    
ผูที่จะตอบกระทูหรือผูบริหารน้ัน  สามารถตอบกระทูหรือไมตอบก็ได  ไมใชบังคับ
ใหผูบริหารตอบทุกอยาง  ทานประธานเสนอไปเลยทานผูบริหารจะตอบหรือไมก็
เรื่องของทาน  ทานประธานจะตองวินิจฉัยใหเปนกลาง  เพราะกระทูคือคำถาม   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอใหทานบุญเส็งพูดเกี่ยวกับกระทูและพูดใหกระชับครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ศูนย อปพร.กลางเขาบอกวาใหเลือกกันเองไมใชใหเทศบาล
ไปต้ังคณะกรรมการเลือก  ความจริงการที่ผมกระทูถามวันน้ีผมอยากทราบวาเงิน
งบประมาณ ขอ 1  ที่ทานใชงบประมาณ 1 ลานกวาบาทน้ันไมมีในเทศบัญญัติ  
ทานใชงบของอะไร  ขอ 2 ในการเลือกคณะกรรมการ อปพร. เมื่อสักครูทาง
เจาหนาที่บอกวาจะมีการเลือกคณะกรรมการเร็วๆน้ีก็ไมทราบวาจะจัดตอนไหน  
สามารถระบุวันเวลาใหชัดเจนไดหรือไม  เพราะตอนน้ีคณะกรรมการชุดเกาและชุด
ใหมแตกความสามัคคีกัน  อปพร.ชุดเกาที่เขาเคยปฏิบัติหนาที่ฝากมาถามวา
เมื่อไหรจะมีการเลือกต้ังใหมจะไดถูกตองตามระเบียบสักที 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่
เอามาดำเนินการครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักการชาง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายภาณุ เดช  เจริญ พันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง  
งบประมาณที่นำมาดำเนินการอยูในหมวดคาบำรุงรักษาและซอมแซมอาคาร
สิ่งกอสรางที่ชำรุดเสียหาย  ต้ังไว 10,000 บาท  โดยการโอนงบประมาณมา และ
คาวัสดุกอสราง ต้ังไว 3,000,000 บาท   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหน.กฤษณะ  จีนซื่อ ช้ีแจงเรื่องกำหนดวันประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ครับ 

นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันฯ  การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จะจัดขึ้น
ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งคงพอใจในคำตอบแลวนะครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเพ่ิมเติมอีกสักนิดหน่ึงวาคณะกรรมการชุดเกาที่เราเลือกไป
ผิดเพราะอะไร  ที่เรียกพวกผมเขาไปสอบขอเท็จจริงตางๆมีความผิดหรือมีเหตุ
อะไรที่จะตองเลือกใหมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สิ่งที่ทานบุญเส็งถามเปนการลงรายละเอียด  ขอใหทานบุญเส็งรอ
ประกาศการคัดเลือกใหมและเขาคงจะมีเหตุผลแจงใหทราบวาทำไมถึงไมถูกตอง 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมกลัววาจะเกิดความเสียหายกับ อปพร. ของเทศบาลเรา
เพราะตอนน้ีมีการรองเรียนกันยังไมเสร็จครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานจะประทวงใชหรือไม 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  ไมไดประทวงครับ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เมื่อสักครูทานประธานถามทานบุญเส็งวาทานพอใจในคำตอบ
หรือไม  ผมติดตามเรื่องน้ีอยูเพราะเห็นทานบุญเส็งกระทูถามเก่ียวกับเรื่อง อปพร. 
ผานมาเปนเวลา 8 เดือน  ผมรอฟงอยูวาเหตุที่มีการจัดใหเลือกใหมและจะมีการ
เลือกภายในเดือนมิถุนายน  เหตุผลคืออะไร  พวกเราเปนสมาชิกสภาเทศบาลได
ติดตามเรื่องน้ีและยังไมทราบขอสรุป  ผมวาสิ่งที่ทานบุญเส็งถามทานประธานผาน
ไปยังเจาหนาที่นาจะมาสารถตอบไดในวันน้ี  เพราะวันน้ีอยากรูเพียงแควาผิดอะไร  
การดำเนินการฝายใดที่ดำเนินการผิดครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมช้ีแจงไปแลววาไมใหลงรายละเอียด  เพราะในเดือนมิถุนายนจะมี
การเลือกต้ังใหม  และเมื่อมีการประกาศการเลือกต้ังใหมเขาคงมีเหตุผลช้ีแจงวามี
เหตุผลอะไรถึงจะมีการเลือกต้ังใหม  สวนการลงรายละเอียดวาใครผิดหรือใครถูก
อยางไรผมไมใหลงรายละเอียดเพราะเปนผลการสอบสวนและเปนขอบังคับ  กระทู
ถามของทานบุญเส็งทางเจาหนาที่ไดตอบเรียบรอยแลว  จะถามอีกไปเรื่อยๆคงไมไดครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่น

ต้ังขึ้นเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ   
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 (5.1) การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แทนตำแหนงท่ีวาง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  (5.1) การเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แทนตำแหนงที่วาง  เน่ืองจากนายรณยุทธ  
หอมหวล  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซึ่งดำรงตำแหนงเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดขอลาออกจากการดำรงตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  2562  เปนเหตุใหตำแหนงเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุวางลง  จึงตองเลือกเลขานุการสภาเทศบาลทานใหม
แทนตำแหนงที่วาง  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงขอ
กฎหมายในการเลือกครับ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  การเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น  ในกรณีประธานสภา
ทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่นพนจากตำแหนงกอน
ครบอายุของสภาทองถิ่น  ใหสภาทองถิ่นเลือกประธานสภาทองถิ่น  รอง
ประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  ในกรณีเลขานุการ
สภาทองถิ่นใหสภาทองถิ่นเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแทนตำแหนงที่วางในการ
ประชุมสภาทองถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแตวันที่ตำแหนงวางลง ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ขอ 18  ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงาน
หรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  หรือสมาชิกสภา
ทองถิ่น น้ันคนหน่ึง เปน เลขานุการสภาทองถิ่น  ทั้ ง น้ี  ใหคำนึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น  วิธีการเลือกเลขานุการสภา
ทองถิ่นใหนำความในขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม  โดยวิธีการเลือกประธานสภา
ทองถิ่นซึ่งจะนำมาใชในการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นดวยน้ัน  ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นวาสมควรให
เปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถิ่น  การเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองได
เพียงครั้งเดียว  ช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวนและใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนน
เลือกจากช่ือเหลาน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึง
ช่ือ  เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ัน  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายัง
มีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  และ
ระเบียบขอ  14  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่นหรือ
เลขานุการสภาทองถิ่น  ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตำแหนง
ละหน่ึงคนใหถือวาผูน้ันไดรับเลือกครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนการเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับเลือกเปนเลขานุการสภา
เทศบาล  ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
ขอเสนอนายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  รับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม   
ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอ  ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง  
(สมาชิกรับรองจำนวน 15 ทาน) 15 เสียง  ไมรับรอง -ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
ถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหนายวิทยา  ภูโยสาร  ตำแหนงปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ             
เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซึ่งตามขอบังคับการประชุม  ขอ 13 
วรรค 2 เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว  ใหเลขานุการสภา
ทองถิ่น ช่ัวคราวพนจากตำแหนง  ตอไปขอเรียนเชิญทานวิทยา  ภูโยสาร  
เลขานุการสภาเทศบาลที่ไดรับแตงต้ัง  ทำหนาที่เปนเลขานุการสภาเทศบาลตอไป 
และขอเชิญอานประกาศการแตงต้ังเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหที่
ประชุมทราบ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานกุารสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ขออนุญาตอาน
ประกาศแตงต้ังเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหที่ประชุมทราบ  ตามที่
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดมีมติเห็นชอบให นายวิทยา  ภูโยสาร ปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดวยมติเปนเอกฉันท  
ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  24  
พฤษภาคม  2562  น้ัน  เพ่ือใหการดำเนินกิจการของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล  และเพ่ือใหการดำเนิน
กิจการของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ 18  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลดังกลาวขางตน  จึงประกาศ
แตงต้ัง นายวิทยา  ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24  
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕62  ลงช่ือ  นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   

 (5.2) การเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  เพื่อทำ
หนาท่ีตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  แทนตำแหนงท่ีวาง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  (5.2) การเลือก
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  แทนตำแหนงที่วาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 105 (2) ภายใตบังคับขอ 
103 (1) และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ  ตามความ
จำเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น  และตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ในคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำป พ.ศ.2555 เมื่อวันที่  21  
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มิถุนายน  2555  เพ่ือทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 4 
คน  คณะกรรมการฯ  ประกอบดวย 1. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ประธาน
กรรมการ 2. นายกานต  ฆารไสว  กรรมการ  3. นายธนัท  จิตรลดานนท  กรรมการ  
4. นายกฤษฎา เวียงวะลัย  กรรมการและเลขานุการ บัดน้ี  นายธนัท จิตรลดานนท  
ซึ่งเปนคณะกรรมการฯ  ไดลาออกจากตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  เปนเหตุใหตำแหนงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุวางลง  จึงตองเลือกคณะกรรมการใหมแทน
ตำแหนงที่วาง  ขอเรยีนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงขอกฎหมายในการเลือกครับ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ 2547  ขอ  107  ภายใตบังคับขอ 103  วิธีการเลือก
คณะกรรมการสภาทองถิ่น  ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  ในกรณี
ที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  
สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  การเสนอช่ือใหเสนอได
โดยไมจำกัดจำนวน  เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือกตาม
ขอ 12  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนการเสนอช่ือผูที่สมควรไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานสุรศักด์ิ  
เรืองศรีมั่นครับ 

นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายสุรศักด์ิ เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ          
ในระเบียบวาระที่ 5.2 การเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  เพ่ือ
ทำหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  แทนตำแหนงที่วาง  ผมขอเสนอ 
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  รับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม         
ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานจำลอง  ภูเตานาคครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอทานอภิชัย  น้ำจันทรคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรอง  รับรองถูกตอง  เมื่อมีผูเสนอเกินจำนวนจะตองมีการ
ลงคะแนนโดยวิธีการเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ  ขอเชิญ
เจาหนาที่แจกกระดาษลงคะแนนใหกับสมาชิกทุกทาน  และตอไปขอเชิญทาน
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 ทาน ขอเชิญทานอาคม  สำราญเนตร และ     
ทานนพดล  แกวพูล เปนคณะกรรมการนับคะแนนครับ 

นายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตอานช่ือผูที่ไดรับการลงคะแนนครับ  ใบที่ 1  เสนอทาน
อภิชัย  น้ำจันทร  ใบที่ 2 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร  ใบที่  3  เสนอทานอภิชัย  
น้ำจันทร  ใบที่  4  เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่ 5  เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่  6  เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่ 7  เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่ 8  เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่ 9 เสนอทานบุญเส็ง  
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วิโรจนรัตน  ใบที่ 10 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร ใบที่ 11 เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่ 12 เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่ 13 เสนอทานอภิชัย  
น้ำจันทร  ใบที่ 14 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร   ใบที่ 15 เสนอทานอภิชัย      
น้ำจันทร  ใบที่ 16 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผลการนับคะแนนครั้งที่ 1  ไดคะแนน  8  คะแนนตอ  8  คะแนน  
เมื่อผลการนับคะแนนเทากันจะตองทำการเลือกใหมโดยใชวิธีเดิม เชิญสมาชิก  
ทุกทานเลือกใหมอีกครั้งครับ 

นายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  ขอใหทานประธานเปลี่ยน
คณะกรรมการนับคะแนนครั้งที่ 2 เพ่ือความโปรงใสครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเปนคณะกรรมการนับคะแนนครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตอานช่ือผูที่ไดรับการลงคะแนนครับ  ใบที่ 1  เสนอ
ทานอภิชัย  น้ำจันทร  ใบที่ 2 เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่  3  เสนอทาน
อภิชัย น้ำจันทร  ใบที่ 4 เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ใบที่ 5 เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่  6  เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร ใบที่  7  เสนอทานอภิชัย      
น้ำจันทร  ใบที่  8  เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร  ใบที่  9 เสนอทานบุญเส็ง    
วิโรจนรัตน  ใบที่ 10 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร ใบที่ 11 เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่ 12 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร  ใบที่ 13 เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่ 14 เสนอทานอภิชัย  น้ำจันทร   ใบที่ 15 เสนอทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน  ใบที่ 16 เสนอทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ผลการนับคะแนน  8 
คะแนนตอ 8 คะแนนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบฯ  การเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 ครั้ง  เมื่อมีผลการนับ
คะแนนเทากัน  ขั้นตอนตอไปจะตองทำการเลือกใหมโดยวิธีจับสลาก  ขอให
เจาหนาที่ทำสลาก 2 ชุด  ชุดแรกเขียนช่ือตัวและช่ือสกลุของผูที่ถูกเสนอทั้ง 2 ช่ือ 
และชุดที่  2 เขียนวาจับกอนหรือหลังครับ  กอนที่จะมีการจับสลากขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงวิธีจับสลากตามระเบียบฯครับ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 8 วรรคสาม  วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึงใหประธาน
ที่ประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผู
จับสลากกอนหลัง  หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผู
จับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทำบัตรสลากชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตาม
จำนวนเทากับจำนวนผู ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  โดยเขียนขอความวา       
"ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น" เพียงบัตรเดียว  นอกน้ัน  เขียน
ขอความวา "ไมไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น" 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทั้ง 2 ทานไดตกลงกันแลววาทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนจะเปน
ผูจับสลากกอน  ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนจับสลากครับ   

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ฉลากที่ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนจับได  คือ  ไมไดรับเลือกเปน
คณะกรรมการสภาทองถิ่น ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ไดแก  ทานอภิชัย  น้ำจันทรครับ 
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 (5.3)  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบ

อาคาร , ก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีต  ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งท่ี 2 ดงปอ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม  (5.3)  เรื่อง  ญัตติ

ขออนุมัติโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบอาคาร , ก่อสร้างห้องน้ำและ

ลานคอนกรีต  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ 2 ดงปอ     

ขอเชิญทานนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผู
ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  
เมืองกาฬสินธุ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโครงการตอเติมอาคารและสวนประกอบ
อาคาร , กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีต  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ แหงที่  2 ดงปอ เรียน ประธานสภาเทศบาล  สิ่งที่สงมาดวย  1.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหนวยบริการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ชุด  
2. โครงการตอเติมอาคารและสวนประกอบอาคาร , กอสรางหองน้ำและลาน
คอนกรีต ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 ดงปอ  จำนวน 
1 ชุด 3.  แบบแปลนเลขที่  45/2562 จำนวน 1 ชุด  ดวยศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ) มีความประสงคจะตอเติม
อาคารและสวนประกอบอาคาร , กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีต เพ่ือใหมีพ้ืนที่
ในการใหบริการที่เพียงพอ  เหมาะสมและสภาพแวดลอมโดยรวมที่ดี  หลักการ 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ) มีความประสงคจะ
ตอเติมอาคารและสวนประกอบอาคาร , กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีตที่บริเวณ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ)  ตามแบบแปลน
และประมาณการราคาคากอสรางที่เทศบาลกำหนด  โดยใชงบประมาณการ
กอสรางจากเงินบำรุงศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2    
(ดงปอ) เปนเงินจำนวน 748,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถวน) ดังน้ี 
1. กอสรางหองน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 1 หลัง  2.  ปรับปรุงตอเติมหองโถงช้ัน 
2 เปนหองประชุม 3. ปรับปรุงตอเติมอาคารอบสมุนไพรเปนหองใหบริการนวด
แผนไทย  4. กอสรางลานคอนกรีต  เหตุผล  เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ)  มีสถานที่ใหบริการที่ เพียงพอและ
เหมาะสมและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ขอ 6 (5)  วรรคสอง  การใชจายเงินบำรุงตาม (5) คาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข ใหเสนอผูบริหารทองถิ่น
ใหความเห็นชอบแลวเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ  ดังน้ัน       
จึงเสนอญัตติขออนุมัติตอเติมอาคารและสวนประกอบอาคาร , กอสรางหองน้ำและ
ลานคอนกรีตศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่  2 ดงปอ      
ตอสภาเทศบาลฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะซักถามในญัตติน้ี  เชิญทานกมลพันธุ         
จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ตามญัตติขออนุมัติโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบอาคาร , 

ก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีต  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

แห่งที่ 2 ดงปอ  ถาจำไมผิดเปนญัตติที่ขอเลื่อนมาจากครั้งที่แลว  อันดับแรกที่

อยากสอบถาม คือ ครั้งที่แลวผมต้ังใจจะยกมือสอบถามในการถอนญัตติของทาน
ผูบริหารโดยทานนายกเทศมนตรี  ทานใหเหตุผลวาเน่ืองจากรายละเอียดในแบบ
แปลนการกอสรางยังไมสมบูรณจึงขอถอนญัตติตามที่เสนอ  ในวันน้ีทานไดยื่นญัตติ
เขามาใหม  ผมไมเขาใจวาแบบแปลนที่ไมสมบูรณน้ันอยูตรงไหน  ผมอานหลักการ
ครั้งน้ีกับครั้งที่ผานมาเปรียบเทียบกัน  โครงการที่นำเสนอเขามาครั้งน้ี  1. กอสราง
หองน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 1 หลัง  2.  ปรับปรุงตอเติมหองโถงช้ัน 2 เปน
หองประชุม 3. ปรับปรุงตอเติมอาคารอบสมุนไพรเปนหองใหบริการนวดแผนไทย  
4. กอสรางลานคอนกรีต  ผมเห็นดีดวยและสนับสนุน  เพราะเปนความจำเปนของ
พ่ีนองประชาชน  แตโครงการครั้งที่แลวทานตัดโครงการกอสรางโรงจอดรถ ,
กอสรางลานจอดรถ , กอสรางลานเอนกประสงค  พอมาต้ังโครงการใหมเสนอเขา
มาตรงน้ีเปลี่ยนเปนคำวากอสรางลานคอนกรีต  ผมไมเขาใจวาสิ่งที่หายไปทั้ง 3 อัน
ยอมาเปนโครงการกอสรางลานคอนกรีตอันเดียว  งบประมาณครั้งที่แลวเสนอมา 
759,000 บาท ครั้งน้ีเมื่อตัดโรงจอดรถออกไปและตัดลานเอนกประสงค  
งบประมาณที่ใชลดลง เหลือ 748,000  บาท  ลดลง 11,000 บาท แตตัดลาน
เอนกประสงคและโรงจอดรถออก  ผมจึงต้ังขอสังเกตุวาโรงจอดรถกับลาน
เอนกประสงคทำในราคา 11,000 บาท  ผมดูแบบแปลนแลวก็ยังเหมือนเดิม
แมกระทั่งขอความก็ยังเหมือนเดิม  แบบแปลนไมไดเขียนเลขที่หนา  แตบอกวา A  
กอสรางหองน้ำ  B  ปรับปรุงตอเติมหองโถงช้ัน 2  C  ปรับปรุงตอเติมอาคารอบ
สมุนไพร D กอสรางลานอเนกประสงค  E  กอสรางลานจอดรถ  แตโครงการที่
เขียนเขามาใหม  เขียนวาโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบอาคาร , 

ก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีต  ซึ่งในแบบแปลนยังเขียนอยูวามีการกอสรางลาน

อเนกประสงคและลานจอดรถ  ครั้งที่แลวทานขอถอนญัตติโดยใหเหตุผลวาแบบ
แปลนไมเรียบรอย  ขอใหทานผูบริหารช้ีแจงผมดวยวาไมเรียบรอยตรงไหน  การนำ
ญัตติเขาสูสภาต้ังแตผมเปนสมาชิกสภามาเกือบ 14 - 15 ป  ผมเคยเห็นครั้งแรกที่
ทานผูบริหารโดยทานนายกเทศมนตรีทานขอถอนญัตติ  ในวันน้ันขอถอนใน
ลักษณะที่วาญัตติตอบคำถามไมละเอียดและไมกระจางชัดเปนการเสียหนาในสภา
จึงตองรีบถอนญัตติออกไป  ครั้งน้ีเปนครั้งที่ 2 ที่มีการถอนญัตติ  ในขณะที่สมาชิก
วันน้ันถาทานเอาเขาสภาผมเปนคนหน่ึงที่จะยกมือสนับสนุนใหต้ังแตรอบที่แลว 
เพราะกระผมยังไมไดศึกษารายละเอียดและดูความจำเปนเรงดวนวานาทำเพราะ
ผมลงไปดูพ้ืนที่มาแลว  ถาครั้งน้ันมีการลงมติผมวาคงผานแลว  เมื่อทานถอนญัตติ
ออกไปจึงมีจุดสังเกตใหผมตองดู  ในขณะที่ผมไมไดต้ังขอสังเกตอะไรเลยในครั้งที่
แลว  เมื่อผมศึกษาดูอีกครั้งเหตุผลในการถอนญัตติของทานผูบริหาร คือ แบบ
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แปลนการกอสรางไมสมบูรณ  และครั้งน้ีทานก็ไมไดช้ีแจงวาแบบแปลนกอสรางที่
แกไขใหสมบูรณอยูตรงไหน  ผมดูหลายรอบแคเปลี่ยนช่ือโครงการใหเหลือเพียง
กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีต  ครั้งที่แลวโครงการน้ีมีช่ือโครงการและรวมไปถึง
ลานจอดรถและลานอเนกประสงค  งบประมาณที่หายไป 11,000  บาท  ตัดโรง
จอดรถออก  จึงทำใหเกิดขอสงสัย  ถาทานผูถอนญัตติอยู  ผมก็จะขอรองใหทาน
ตอบ  เพราะคนที่เสนอญัตติเขาสูสภาคือทานนายกเทศมนตรีจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  
และคนที่ขอถอนญัตติออกจากสภาคือทานจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  เพราะฉะน้ันคนที่
ขอถอนญัตติทานตองรูเหตุผลในการถอนญัตติแลว  หากทานอยูผมก็อยากใหทาน
ช้ีแจง  ไมอยากใหทานโยนใหพนักงานเปนผูช้ีแจงเพราะพนักงาน  ขาราชการเขา
ไมใชคนถอนญัตติ  ผูบริหารเปนคนถอนตองเปนคนตอบ  ถาวันน้ีทานรองนพสิทธ์ิ
ไมไดดูตรงน้ีเพราะทานไมไดเปนคนถอนผมก็ไมมีปญหา  ทานจะตอบหรือไมตอบก็
ได  แตถาทานนายกฯอยูจะตองตอบใหผมฟง  ฝากทานไปดูดวยวารายละเอียด
ตามแบบแปลนทีผ่มกลาวไปน้ันจะแกไขหรือไมอยางไร ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การกอสรางสิ่งที่
จะใหบริการพ่ีนองประชาชน  ไมวาจะเปนทางดานรางกาย  จิตใจและสติปญญา
ถือวาเปนสิ่งสำคัญที่เทศบาลเราตองใหความตระหนัก  ในการตอเติมอาคารและ
สวนประกอบอาคาร , กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีตผมเห็นดีดวย  แตผมขอต้ัง
ขอสังเกตวาในการใชจายเงินบำรุงของหนวยงานบริการสาธารณสุขเทศบาล  ถาดู
ในระเบียบเขาบอกวา  เมื่อใชจายไปแลวตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวา 200,000 
บาท  สำหรับหนวยบริการสาธารณสุข  แตถาเปนโรงพยาบาลนาจะเหลือไมนอย
กวา 500,000 บาท เงินบำรุงสวนน้ีเขาใจวาไดจากการใชบริการของพ่ีนอง
ประชาชน จะตองเก็บเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ฉะน้ัน  ผมอยากเรียน
ถามวาเงินของเราเหลือเทาไหร  ถาเราใชไป 748,000 บาท  เงินเราจะเหลือ
หรือไม  จะมีผลกระทบอะไรหรือไม  เพราะเรื่องที่จะใชจะตองเปนเรื่องดวน     
แตการสรางศูนยน้ีผมวาไมคอยเรงดวนเทาไหรและอยากใหคำนึงถึงงบประมาณ
ของเราดวยความหวงใย  ถาเปนสถานที่ใหบริการประชาชนเรายินดีแตเราตองดูงบ
ดุลและเงินที่เราเก็บแตละเดือนที่เราได  เมื่อเราใชไปแลวเหลือเทาไหร  ถาเกิด
เหตุการณเรงดวนที่จะตองใชเงินจะทำอยางไร   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ในระเบียบวาระที่ 5.3  ญัตติขออนุมัติโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบ

อาคาร , ก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีต  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ แห่งที่ 2 ดงปอ  ผมต้ังขอสังเกตวาทำไมการถอนญัตติครั้งที่แลวสาเหตุ

แบบแปลนยังไมเรียบรอย  ทั้งๆ ที่ผมก็อยากจะยกมือสนับสนุน  เมื่อดูรายละเอียด 
เชนเดียวกับทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอยนาม  รายการถูกตัดลง     
2 - 3 รายการแตเงินลดลง 11,000 บาท  ทำไมเงินลดแคน้ี  มีอะไรถึงตองถอน
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ญัตติแลวทำใหม สำหรับวันน้ีผมอยากทราบรายละเอียดวาทางคณะกรรมการได
คำนวณอยางไร   ผมบอกแลววาถาไมเสนอครั้งน้ันจะทำใหเสียเวลาไปอีก 2 - 3 
เดือน  ถาวันน้ันผานสภาก็คงผานไปแลว  สวนการอนุมัติเงินตางๆพวกผมไม
ขัดของเพราะไมใชเงินของเทศบาลเปนเงินบำรุงโรงพยาบาลที่เขาใหมา  ขอเรียน
ถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาที่ตัดโครงการออก 2 - 3 
โครงการ แตทำไมเงินงบประมาณถึงลดแค 11,000  บาท  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมี  ขอเชิญ
ทานรองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโครงการต่อเติมอาคารและส่วนประกอบอาคาร , 

ก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีต  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

แห่งที่ 2 ดงปอ  เหตุผลที่เราถอนญัตติในครั้งที่แลว  เน่ืองจากเจาหนาที่ตรวจสอบ

รายละเอียดแลวงบประมาณที่คำนวณไมถูกตองอยางไร  ขออนุญาตใหผอ.สำนัก
การชางเปนผู ช้ีแจง  สวนที่ทานบอกวาจะเปนการเสียหนาคงไมเสียหนาครับ  
เพราะถาแบบแปลนไมถูกตองหากอนุมัติใหกอสรางแลวอาจทำใหเกิดความ
เสียหายทางราชการ  โครงการน้ีอาจผิดตรงงบประมาณและแบบแปลนการ
กอสรางอาจยังไมเรียบรอย  และงบประมาณที่ลดลงประมาณ 11,000 บาท   
เขามีคณะกรรมการต้ังราคากลางอยูในสวนน้ีผมขออนุญาตไมลงรายละเอียดแตขอ
อนุญาตใหเจาหนาที่ผูเสนอญัตติเปนผูช้ีแจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณบุษรินทร บุตรแกวครับ 

นางสาวบุษรินทร บุตรแกว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวบุษรินทร บุตรแกว  พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ  ขออนุญาตเรียนช้ีแจงเรื่องแบบแปลนในครั้งน้ีกับครั้งที่แลววา
แตกตางกันอยางไร  ครั้งที่แลวจะขาดสวนหองเช่ือมระหวางอาคารศูนยบริการกับ
หนวยแพทยแผนไทยที่เราจะใชเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณตางๆ  ซึ่งครั้งแรกจะไมมี  
สำหรับลานอเนกประสงคครั้งที่แลวจะมีเฉพาะดานหนาที่เปนดานที่ผูปวยมารับ
บริการชวงระยะสั้นๆ สวนครั้งน้ีลานคอนกรีตเราจะเทใหสามารถเอารถขึ้นมาจอด
ได   สำหรับงบประมาณคงเหลือ ณ  วันที่  30 เมษายน 2562  ยอดเงิน
งบประมาณศูนยบริการสาธารณสุข แหงที่ 2 ดงปอ  1,871,443.60 บาท   ถา
หากไดรับอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการน้ี  จำนวน 748,000  บาท  จะมีเงิน
คงเหลือ 1,123,443.60 บาท  ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
อยางนอยก็ไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของแบบแปลน  ผมอยากฝากแบบแปลนที่
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ทานสงเขามาใหมใหตัดขอความเดิมออกดวย  ในหนาที่ 1  ลานอเนกประสงคและ
ลานจอดรถ  และผมอยากสอบถามวาลานคอนกรีตที่สงเขามารอบน้ีตีรวมลานจอด
รถและลานอเนกประสงคดวยเปนลานคอนกรีต  ไมไดแยกรายละเอียดเพราะอาจ
สะดวกในการกอสราง  ถาลงคำวาอเนกประสงคแตอาจเปลี่ยนใจไปเทจุดน้ันจุดน้ี
กอนจึงไมเจาะจงใชหรือไม  ขอขอบคุณเจาหนาที่สำนักการสาธารณสุขและทาน
รองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนที่ช้ีแจงใหทราบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อทานสมาชิกไดซักถามและคณะผูบริหารไดช้ีแจงเรียบรอยแลว 
ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานใดเห็นควรอนุมัติใหตอเติมอาคารและสวนประกอบ
อาคาร , กอสรางหองน้ำและลานคอนกรีต  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ แหงที่ 2 ดงปอ ตามที่ทานรองนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ 
(สมาชิกอนุมัติจำนวน 13 ทาน) 13 เสียง   ไมอนุมัติจำนวน - ไมมี -  งดออกเสียง 
2 เสียง  ไมอยูในหองประชุม  1  ทาน 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญทานสิทธิภรณ     

ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ในระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  เรื่องที่ 1 ผมไดรับเรื่องรองเรียนจากพอคาแมคา
ตลาดเกษตร  ถาเปนอยางที่พอคาแมคาพูดเทศบาลจะเสียหายเปนอยางมาก  คือ  
ทางตลาดเขาจะมีกลุมพอคาแมคาที่ขายมานานแลวเขาตองการใหเทศบาลเขาไป
ดูแลบริหารจัดการเองโดยไมตองผานผูประมูล  ผมเคยบอกแลววาเราสามารถทำ
ไดแตเทศบาลเอาใหคนมาประมูลซึ่งพอคาแมคาเขาบอกวาตลาดสกปรก  ไมเปน
ระเบียบและไมมีบุคลากรเหมือนเทศบาล  และที่สำคัญคือเก็บคาตลาดวันละ 3 - 
4 ครั้ง  ทานลองคิดดูวาเก็บเชา  กลางวัน  เย็น  และเก็บอีก 1 ครั้งเปน 4 ครั้ง  
วันหน่ึงถามีพอคาแมคาไมเยอะเขาเก็บไดประมาณ 5,000 บาท  ถามีเยอะจะเก็บ
ไดประมาณ 10,000 บาท ขึ้นไป  สมมุติวาเขาเก็บคาตลาดไดวันละ 10,000 
บาท  เดือนหน่ึงจะไดประมาณ 300,000 บาท  ปหน่ึงประมาณ 3,600,000  
บาท  และเขาใหเทศบาลเพียง 500,000  กวาบาท  ถาเทศบาลทำเองเงิน 3 
ลานบาทสามารถจางบุคลากรคนงานได 10 - 20 คน  ผมเพ่ิงรูวาเก็บคาตลาดได
วันละ 10,000 บาท  ผมจึงอยากฝากทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนลงไปตรวจสอบ
เรื่องน้ีดวยเพราะอยูในเขตของทาน  เราพยายามปกปองผลประโยชนของเทศบาล      
จะปลอยใหผูประมูลเอาเปรียบเราไดอยางไร  ผมเคยไดยินสำนักการคลังช้ีแจงวาป
หน่ึงไดเงินคาเชาจากตลาดเกษตรประมาณ 500,000 บาท  ถาปหน่ึงเขาเก็บได 
3,600,000 บาท  พอคาแมคาบางรายบอกผมวา 800,000  บาท เขาก็ให  ผม
ไมถามหรอกวาประมูลหรือไมประมูลเพราะเรื่องน้ีเงียบมาก  จึงมีคนสงสัยหลาย
คนวาตลาดน้ีเปนของใคร  ทำไมเอาเปรียบกันมากเกินไป  เราเขามาเปนสมาชิก
สภาเพ่ือแกปญหาและชวยเหลือพ่ีนองประชาชน  บางคนเขาเก็บผักบุงมาขาย  ทุน 
30 บาท  จะตองจายคาตลาดอีก 30 บาท แลวเขาจะไดอะไร  ผมวาเอาเปรียบ
เขาเกินไป  ไมรูวาเทศบาลจะรูเรื่องน้ีหรือไม  ทานเคยลงไปดูหรือไม  ตอนน้ีพอคา
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แมคาขายของลนออกมาจะถึงหนาถนนถีนานนทแลว  วันไหนมีพอคาแมคามาขาย
มากเก็บคาตลาดไดวันละ 1 หมื่นกวาบาท  ถาเปนอยางน้ันผมวาตองหาคน
รับผิดชอบ  ผมจึงเสนอใหทานบุญเส็ง  ลงไปตรวจสอบดูวาเปนความจริงหรือไมที่
พอคาแมคาเขาบอกผมมา เงิน 3 ลานบาทไมใชเงินนอยๆ  ถาเราเอามาดูแลเราก็
คงมีรายไดของเทศบาลเปนลานบาท  เราสามารถเอาไปจางคนงานไดอีกหลายคน
เพราะโครงการตางๆของเรามีจำนวนมาก  ตรอก ซอก ซอยเล็กๆที่เขาขอใหเราไป
เทคอนกรีตใหเปนรอยๆโครงการที่รองเรียนมาก็ยังไมทำใหเขาเพราะเราขาด
งบประมาณขอใหเทศบาลพิจารณาเรื่องน้ีดวย เรื่องที่ 2 บริเวณทุงสระ  ทาน
ประธานเคยสังเกตหรือไม  ทุงสระถามอบใหผม  ผมวาสามารถสรางสนามฟุตบอล
ได 2 สนาม  ทานเอาไปขุดสระไมเปนระเบียบ  ถาเปนผมเราขุดเอาดินขึ้นมาทำ
ทางเดิน - ว่ิงเหมือนแกงดอนกลาง  ลาดปูนปลูกตนไมตามขางทางหรือ ไมผลให
ชาวบานไดเก็บผลผลิตไปกิน  หากทำไดจะเปนที่ออกกำลังกายที่คนมาใชบริการ
มากที่สุด  ทานลองไปสังเกตดูดีๆ  ตอนน้ีทานขุดไวเปนพ้ืนที่เสียเปลา หากทาน
ขายพ้ืนที่ตรงน้ัน  งานละ 3 ลานบาทก็มีคนกลาซื้อ  พ้ืนที่น้ันอยูใกลศาลากลางแค 
200 เมตร แตทานไปขุดไวเสียพ้ืนที่ไปเฉยๆ  เห็นวาจะทำสวนสาธารณะก็ไมทำสักที  
แตถาทำเหมือนผมพูดทานขุดสระก็เอาไวแบบน้ันและเพ่ิมเติมทางเดิน - ว่ิง  ใหเขา
ดวย  ทางเขาก็สรางโรงยิมใหญไดอีก 1 โรง  เราไปเชาเขาทำไม  เชาทิ้งเสียเปลา  
หากจะบอกวาเอาไวเปนพ้ืนที่รับน้ำทานจะรูไดอยางไรวาน้ำจะมากขนาดไหน  ฝน
แตละปเยอะถาทวมสระก็ไหลเขาไปในบานประชาชนเหมือนเดิม  พ่ีนองประชาชน
เขาก็สอบถามมาไหนวาจะทำสวนสาธารณะ  ผมก็อยากถามทานนายกฯเหมือนกัน  
การทำสวนสาธารณะงายนิดเดียว  เอารถแม็คโครมาขุดลาดปูนและซื้อตนมะมวง  
ขนุน  ฯลฯ  มาปลูก  พอตนไมใหญชาวบานเขาก็จะไดเก็บไปกินไปขาย  ชาวบานก็
คงจะชมเชยเรา  ผมอยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณา
เรื่องน้ีดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
ผมมีเรื่องสอบถามอยู 2 ประเด็น  ประเด็นที่ 1  ผมไดรับหนังสือ  ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ขอเรียนเชิญเขารวมรับการตรวจประเมินรางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ดี   ประเภทดีเลิศ  ป  2562        
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดสงผลงานโครงการจุติสุขาวดี  สรางสุขที่ปลายชีวิต  
เปนโครงการนวัตกรรมประกอบการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริการจัดการที่ดีป 2562  โครงการน้ีอันดับแรกถาผมเขาใจไมผิดนาจะเปน
โครงการที่ทำในป 2561  และสงเขาประกวดในป 2562  เพราะโครงการที่สง
เขาไปน้ีเปนโครงการที่ผมตัดออกจากงบประมาณป 2562  ผมจำไดเพราะผมเปน
ประธานกรรมการแปรญัตติครั้งที่ผานมา ซึ่งในวันน้ันผมเรียกกอง/ฝายที่รับผิดชอบ
เขามาช้ีแจงเรื่องน้ี  เขาตอบวาโครงการน้ีเมื่อเราทราบวาบานไหน  ชุมชนไหนมี
ผูปวยที่ใกลจะเสียชีวิตก็จะสงพนักงานเขาไปถามทุกขสุข  พูดงายๆคือไปพูดให
ความรู  ใหทำใจ  สุดทายถามีการตายขึ้นจริงก็แจงมาที่โครงการเขาจะมีสิ่งของไป
ชวยเหลือ  ผมจึงถามตอวาถาพอแมผมกำลังปวยหรือกำลังจะตายทานไปแนะนำ
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ตัววาทานมาจากโครงการจุติสุขาวดีและใหผมทำใจ  ถาแมผมตายใหรีบโทรหาทาน
จะมาชวยเหลือ  ผมคงไมพอใจเปนอยางมากเพราะผมรอปาฏิหาริยวาพอแมผมจะ
ไมตาย  โครงการน้ีเปนการสงพนักงานเขาไปบอกใหเขาทำใจ  แนะนำใหเขาเตรียม
ตัวทำอยางน้ัน  อยางน้ี  น่ีหรือครับจะเอามาต้ังงบหลวง  เราเอาเงินหลวงไปทำ
แบบน้ีหรือครับ  ซึ่งผลการลงมติในวันน้ันสรุปวาใหตัดงบประมาณน้ีออกเพราะ
ทานช้ีแจงไดแคน้ี  ใครเปนผมก็ตองตัด  การเอาเงินงบประมาณมาบริหารจัดการ
มันเปนเรื่องใหญที่ตองใสใจ  ถาเราจริงใจในการลงมาทำหนาที่ตรงน้ีมันก็เปน
หนาที่ใหญหลวงพอสมควร  เมื่อผมไดรับหนังสือและทราบวามีการสงโครงการน้ีสง
เขาประกวดและเรียนเชิญผมเขารวมประชุมดวย  ถาผมบอกกรรมการวาโครงการ
น้ีผมตัดเพราะมันไมดีและบอกเหตุผลเขาไป  ในขณะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเอา
โครงการที่ผมพูดวาไมดีเอามาประเมินเพ่ือรับรางวัลมันคนละเรื่อง  กรรมการ
ประเมินเขาจะทำหนาอยางไร  ทานผูบริหารทราบหรือไมวาโครงการที่สงเขาไป
ประเมินเปนโครงการที่มีที่มาที่ไปอยางไร  ผมแนใจวาถาผูบริหารอยูนำเสนอ
ผลงานก็คงสวยหรู  ผมรูวาผูบริหารตอบไดสวยงามแตเจาหนาที่ของทานตอบผม
แบบน้ีจึงเปนเหตุใหโครงการน้ีโดนตัดทั้งโครงการ  ถาผมยกเรื่องน้ีเขาไปเสนอใน
วันที่เขามาประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประเภทดีเลิศ  ทานวาจะไดไหม  ผมวาตกต้ังแตผมตัดโครงการแลวมันมีเหตุผล
รองรับจึงทำใหผมคิดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุบริหารจัดการกันอยางไร  และผม
คิดวาในวันที่ 27  พฤษภาคม 2562  เขาจะมาประเมินโครงการน้ี  โครงการมี
หลายโครงการแตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเอาโครงการที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ตัดทิ้งทั้งโครงการมาเอารางวัล  ผมอยากรักษาหนาตาเทศบาลไวเหมือนกันแตอีก
ใจหน่ึงก็ตองดูความถูกตองดวย  และอีกใจหน่ึงเราจะมาทำลายรางวัลที่เราจะไดรับ
ไดอยางไร  เรื่องที่ 2 เมื่อสักครูผมฟงกระทูของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  เกี่ยวกับ
การเลือก อปพร. ผมฟงดูแลวตามที่หัวหนากฤษณะตอบ  ขึ้นตนมาผมก็ติดใจเลย  
เขาบอกวาการเลือกต้ัง อปพร. ครั้งที่แลว จำเปนตองเลือกใหมเพราะเปนการเลือก
ที่ผิดระเบียบ  ผมจึงอยากถามวาใครเปนคนสั่งและดำเนินการใหมีการจัดการ
เลือกต้ัง  พนักงานทานน้ีเปนคนจัดและอยูจนเขาเลือกประธาน อปพร. คนใหม  
ช่ือ นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  จนเสร็จกระบวนการ  แตในเมื่อพนักงานทานน้ี
ออกมายอมรับเองวาผิดระเบียบ  ถาเทศบาลเมืองฯไมมีการต้ังกรรมการในการ
จัดการเลือกต้ัง อปพร. ครั้งน้ันวาผิดระเบียบแลวใครตองรับผิดชอบ  ถาถามตอวา
วันน้ันมีการใชงบประมาณหรือไม  ใครจะรับผิดชอบในการใชจายงบประมาณใน
วันน้ัน  มันผิดระเบียบแตทานทำจนเสร็จ  จะมาแกตัววาไมรูระเบียบก็คงไมได
เพราะในวันน้ันทานดำเนินการเลือกต้ังจนเสร็จ  ฝากเรื่องน้ีดวยวา  1.  ใครเปนคน
สั่งใหมีการเลือกต้ัง อปพร.  ในครั้งน้ัน 2.  ใครเปนคนจัดใหมีการประชุมเลือกต้ัง  
3.  ใครจะรับผิดชอบคาใชจายและคาเสียเวลา  และการต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงเรื่องน้ี  มีหัวขอในการสอบสวนวาอยางไร  แตถาทราบวาผิดระเบียบ
แบบที่เขายอมรับทานตองหาคนรับผิดชอบ  และผมจะสอบถามในการประชุมครั้ง
หนาวาทานไดรับผิดชอบอะไรไปบาง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ   
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นายนพดล แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมขอฝากเรื่อง
เสียงตามสายเพราะทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเราจะตองถายทอดผานทางเสียง
ตามสายแตมีหลายจุดที่บอกวาไมไดยินและอยากเรียนทานประธานใหแกไขเรื่องน้ี 
และผมมีอีก 2 เรื่องที่อยากฝาก  คือ  1. เรื่องกุดน้ำกิน ขอเพ่ิมเติมตอจากทาน 
บุญเส็งที่เราสรางเปนสถานที่สำคัญโดงดังไปทั่วโลก  และมีหลายจังหวัดโดยเฉพาะ
ทานปลัดกระทรวงมหาดไทยและทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทานก็
ชมเชยผานทานผูวาราชการจังหวัดวาเราจัดสวยงามสมพระเกียรติ  ออกทีวีคนใน
ประเทศไดเห็นเกือบทุกทองที่  สถานที่แหงน้ีเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิมีประวัติความ
เปนมายาวนาน  โดยเฉพาะกุดน้ำกิน   คำวากุดน้ำกินคือน้ำที่สามารถนำมาด่ืมได  
ฉะน้ัน  เมื่อมีพิธีกรรมที่สำคัญที่เราทุกคนตางนอมใจทำเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 10  เมื่อเราทำแลวโดงดังไปทั่ว
ประเทศ  ทั่วโลก  หลายคนที่มาจังหวัดกาฬสินธุเขาก็อยากเห็นและอยากชมเชย
สถานที่แหงน้ี  โดยเฉพาะเปนสถานที่พักผอนเพราะเปนสวนสาธารณะดวย  ผมขี่
รถผานไปดูแตไมไดไปออกกำลังกายเหมือนกับทานบุญเส็ง  ก็คุยกันวาเราทำไปใช
งบประมาณที่เปนเงินภาษีของพ่ีนองประชาชนหลายบาท  ทำแลวทำไมไมดูแล
รักษาใหยั่งยืนและตอเน่ือง  ตนไมบางตนก็เหี่ยวเฉา  บริเวณที่สวยงามเขาไปแลวก็
ไมสดช่ืน  อยากฝากดวยวาตอนน้ีเรามีเจาหนาที่ที่ดูแลสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
เพี ยงพอหรือ ไม   ผมทราบว ามี  2  ท าน    อ ยู ด านนอกและอ ยู ด าน ใน  
สวนสาธารณะกุดน้ำกินทานตองไปดูในชวงเปดเทอมมีคนไปน่ังเลนเขาหองน้ำ
ตลอด  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด  อยากใหดูแลถาเปนไปได
อยากใหเพ่ิมเจาหนาที่ ดูแลความสะอาด  ดูแลตนไมรอบบริเวณ  สิ่งที่ เราใช
งบประมาณไปจะไดเกิดความย่ังยืนถาวรและเปนที่เชิดหนาชูตา         ไมอยากให
อยูในสภาพเดิมๆ  เรื่องที่ 2 ทราบวาเดือนมิถุนายนทางเทศบาลไดรับเกียรติใหเปน
เจาภาพจัดนิทรรศการทางการศึกษา ประมาณวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 
เราเปนครั้งแรกที่ไดรับเปนเจาภาพ  เพราะการจัดนิทรรศการทางการศึกษามีมา
หลายสิบป  บางจังหวัดเปนมาแลว 2 - 3 ครั้ง  เทศบาลเราเพ่ิงรับเปนเจาภาพครั้ง
แรก  เมื่อกอนอาจติดขัดเรื่องการบริหารจัดการ  เชน  ที่พักไมเพียงพอ  การทำ 
MOU กับที่พักอาจไมประสบผลสำเร็จจึงเปนปญหา  และครั้งน้ีอยากเรียนถามวา
การจัดเตรียมงานในการจัดนิทรรศการทางการศึกษาถือวาเปนงานใหญ เทศบาล
ทุกเทศบาลที่มีสถาบันการศึกษาในเทศบาลทั้ง อบจ. อบต. ก็จะมารวมงานของเรา  
ถือวามีคนมารวมงานเยอะ  จึงอยากเรียนถามวาตอนน้ีเรามีการเตรียมความพรอม
กันอยางไร  เรื่องสถานที่   ที่ พัก และการประชาสัมพันธ  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธเปนเรื่องสำคัญเพราะงานน้ีเปนประโยชนมากในเรื่องการศึกษา 
งบประมาณเพียงพอหรือไมเพราะเห็นเรื่องน้ียังเงียบอยู  สถานที่ที่เราใชในการจัด
กิจกรรม  แขงขันทักษะทางวิชาการตางๆ และตอนน้ีอยูในชวงฤดูฝน  เราใชสนาม
หนาศาลากลางหลังเกาเปนสถานที่ผมไมอยากไดยินวามากาฬสินธุแลวมีเรื่องตำหนิ
ในเรื่องตางๆ  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเราเตรียมความพรอมเรื่องน้ี
อยางไร  ผมคิดวางานจะจัดขึ้นอีกไมนาน  การประชาสัมพันธควรจะเริ่มไดแลวเพ่ือ
ความเปนหนาเปนตาของเทศบาลเพราะเราเปนเจาภาพและเปนงานที่มี
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ความสำคัญไมย่ิงหยอนไปกวางานประจำจังหวัดเพราะมีผูเขารวมเกือบทุกเทศบาล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เด็กของเราเตรียมตัวไปถึงไหน  ไมอยากใหมีปญหา
วาทำแลวคณะกรรมการบางทานรูเรื่อง  บางทานไมรูเรื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล
หลายทานไมทราบวาเรื่องน้ีดำเนินการอยางไร  ผมอยากใหมีการประชาสัมพันธ
เพ่ือที่เราจะไดเปนเจาภาพอยางดีเย่ียม  เพราะเปนการใหคุณคาทางดานการศึกษา
เปนอยางมาก  ไมวาจะเทศบาลหรือหนวยงานการศึกษาหลายๆหนวยงานจะเขา
มาดูใหเกิดประโยชนและมีแนวทางที่จะพัฒนาตอไป  สมาชิกสภาเทศบาลถาไดรับ
หนังสือเราก็อยากไปรวมงานน้ีดวย  ฝากทานประธานผานไปยังสำนักการศึกษาให
พิจารณาดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ  ตองขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลที่ให
โอกาสสมาชิกสภาเทศบาลไดออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  สำหรับผมมี     
4 - 5 เรื่องที่อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  และทานสิทธิภรณ 
ที่ทานไดพาดพิงถึงผมและไดใหสมาชิกทุกคนรับไปดูแลและรับไปปฏิบัติ  ดูแล
เทศบาลทั้ง 36 ชุมชน  เราจะไมแบงแยกฝายคานหรือฝายรัฐบาลเพราะเราทำงาน
รวมกัน  อยางวันน้ีผมก็คิดวาจะสละสิทธิเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมเพราะวาสมาชิกสภาเทศบาลสามารถทำไดทุกคน  แตเห็นเสนอ
ช่ือแลวก็ตองทำไปตามระเบียบฯ  ต้ังแตผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลก็เพ่ิงเคยจับ
สลากเปนครั้งแรก  สำหรับเรื่องตลาดเกษตรก็อยากใหชวยกันพัฒนาและดูความ
เปนไปไดในอนาคต  เรื่องที่ 2 ขอใหทานประธานสภาเทศบาลชวยพิจารณารับ
กระทูของสมาชิกสภาเทศบาลที่ย่ืนกับทาน  ตามที่ผมดูแลวทางสำนักปลัดเสนอมา
ทานก็วินิจฉัยตามน้ัน  หากทานวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็อาจเปนสวนหน่ึงที่ทำใหฝาย
ผูบริหารไดตอบใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ  อยากใหอะลุมอลวยใหกับสมาชิก
ทุกทานในเรื่องน้ี   เรื่องที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมชุมชน เดือน เมษายน 
2562 อยากฝากทานไปยังคณะผูจัดทำดวยวา  การประชุมที่ผานมาผมสังเกตดูวา
ทั้งหมด 36 ชุมชน แตวันน้ันต้ังขึ้นมา 38 ชุมชน  ซึ่งชุมชนตลาดเกาและชุมชนวัด
กลางเขาไมมาประชุมวันน้ันทานประธานสภาเทศบาลก็ไป  ในรายงานการประชุม
มี 38 ชุมชน  ชุมชนที่ไมไปคือชุมชนวัดกลางและชุมชนตลาดเกา  ไมไปรวม
ประชุมแตมีช่ือ  เชน  เฮียเพชรเจริญเขาไปไมไดแตมีช่ือเขารวมประชุม  เขาปวยไม
สามารถไปประชุมไดทำแบบน้ีมันไมถูกตองและในวาระการประชุมหมอทิวาวรรณ
ไมมาเพราะวันน้ันมีการซักถามเรื่องสะพานขามไปยังโรงพยาบาล  ทั้ง 36 ชุมชน
เห็นชอบ  ซึ่งรายงานการประชุมมีการกลาววาหมอทิวาวรรณมาขอบคุณเทศบาล
เราที่ใหความอนุเคราะห  ซึ่งวันน้ันหมอธนสิทธ์ิเปนผูเขารวมประชุมมันไมตรงตาม
ความจริง 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทรครับ 
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นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอพูดสักนิดหน่ึง  ตามที่ทานสมาชิกไดกลาวเมื่อสักครูเรื่อง
หมอทิวาวรรณไมมา  วันน้ันผมเขารวมประชุมและเห็นวาคุณหมอทิวาวรรณเขา
รวมประชุมครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชกิสภาเทศบาล  ขอใหแกไข  อยาแกตัวใหเขาครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล  วันน้ันผมเขารวมประชุมและเห็นคุณหมอทิวาวรรณเขารวม
ประชุมจริง  ไมไดแกตัวครับ 

 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอใหทานประธานสภาอนุญาตใหเขาพูดกอน  ไมใชใครจะพูด

ตอนไหนก็ได  ผมอยากใหตรวจสอบรายช่ือใหดีบางทีรายช่ือผม  รายช่ือทานนพดล
ไมมีก็ไดกลับไปแกไขหลายครั้ง  ไมรูจะทำอยางไรก็ตองแกไขอยากใหแกไขใหตรง
กับความจริง  เรื่องที่ 4 เรื่องงานสงกรานตป น้ีเทศบาลไมจัดงานรดน้ำดำหัว     
เคยทำมาแลวก็อยากฝากใหทานทำใหขาราชการและเจาหนาที่เขาไดรวมงาน    
ผมดูแลววาไมมีการจัดงานหรือทำแลวไมไดรับเชิญก็ไมทราบในเรื่องน้ี  เรื่องที่ 5 
เรื่องกุดโงง  พ้ืนชำรุดเสียหาย  หมดสัญญาหรือยังขอใหเขาไปตรวจสอบเรื่องน้ีเพ่ือ
จะไดซอมแซมใหดีขึ้น  และผมเห็นทานประธานสภาเทศบาลไดพูดในวาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องปลัดเทศบาล  มีคนพูดหลายคนวาเราไม
รู เลยวาที่ทานวิทยาขึ้นมาพูดทานตำแหนงอะไร  ผมจึงไดประสานกับทาน
ประธานสภาใหแนะนำทานปลัดเทศบาลและผอ.สำนักการคลังที่ยายมาใหมให
สมาชิกทุกคนไดรับทราบ  และเรื่อง อปพร. ก็ไมรูจะทำอยางไร  จะแกไขปญหา
อยางไรถึงจะแกได  อยาไปอคติ  การเลือกต้ังเราเลือกกันงายๆอยาทำใหเปนเรื่อง
ยาก  ระยะเวลาที่ผานมา 8 เดือน  ยังไมเคยมีคำสั่งดวนก็มีคำสั่งลงมาเราไมเคยทำ
อยางน้ันมากอน  อปพร. แบงออกเปน 2 ฝก 2 ฝาย  อปพร.ที่เคยทำงานรวมกัน
ไปขอความชวยเหลือเขาก็ไมรับ  แลว อปพร. บางคนก็ไมมีรายไดและเขาอาศัย
รายไดจากการไปเปนสายตรวจ ผมไมอยากใหเกิดความเสียหายไปมากกวาน้ี  ไมมี
การรองเรียนแตผูอำนวยการศูนยสั่งการมาเองวาใหสอบสวนขอเท็จจริงเพราะไมมี
ความเปนธรรม  ทำไม ผอ.ศูนยหรือผูบริหารตองทำเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ  ผม
แปลกใจในเรื่องน้ีเพราะไมเคยมีแบบน้ีมากอน  แมจะไปรองเรียนที่ศูนยดำรงธรรม
เขาก็คงสั่งการมาใหเทศบาลตรวจสอบเหมือนเดิมจะหาความยุติธรรมมาจากไหน  
ผมอยากฝากทานประธานสภาวาสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ไดเขารวมประชุม 3 
เดือนตอครั้งก็เปดโอกาสใหเขาไดนำขอเสนอแนะมาชวยในการดูแลบริหารจัดการ
เทศบาล  บางทีทานผูบริหารก็บอกวาในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมไมตอบ  หากอยาก
ทราบรายละเอียดใหย่ืนกระทูมา  พอย่ืนกระทูทานประธานสภาก็ไมยอมรับเพราะ
เปนคำวินิจฉัยของทานแลวจะใหพวกผมทำอยางไร  ผมไมอยากรองเรียนมีอะไรก็
อยากแนะนำ  ถึงผมจะพูดมากก็พูดเพ่ือสวนรวมไมไดพูดเพ่ือประโยชนของผมเอง  
ผมพูดใหชาวบาน อปพร.เขาจะไดมีรายไดเพ่ิมขึ้น  จะไดทำงานรวมกันและ
ประสานงานรวมกันเพ่ือเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน  ขอขอบคุณทาน
ประธานสภาที่ใหโอกาสสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดนำขอเสนอแนะมานำเสนอ
เพ่ือเปนประโยชนกับเทศบาลตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะอีกหรือไม  ถาไมมี  ขอเชิญทาน
รองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ 
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นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ  ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดเขารวมประชุมสภาเทศบาล
และไดอนุมัติญัตติที่คณะผูบริหารไดเสนอ  รวมถึงขอเสนอแนะซึ่งผมจะรับไวแลว
นำไปแกไขในโอกาสตอไป  ขอบคุณครับ 

 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในวันน้ีผมไดดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแลว  ผมตอง

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  เลขานุการ
สภาเทศบาล  เจาหนาที่สภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลที่รับฟงการประชุมสภาในครั้งน้ีทุกทานและที่รับฟงผานทางเสียงตามสาย  
ที่ไดทำใหการประชุมในวันน้ีเปนที่เรียบรอย  ผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น.  
 
 
 

(ลงช่ือ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

                         พนักงานจาง 
 

(ลงช่ือ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 

                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   

                  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
 

    (ลงช่ือ)                          เลขานุการสภาเทศบาล 

                              (นายวิทยา  ภูโยสาร)   

                                       ปลัดเทศบาล 

 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  
รับรองถูกตอง 

    
   

(ลงช่ือ)                             

  (นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น)   
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                                     ประธานกรรมการ 

 

(ลงช่ือ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   

                                        กรรมการ 

 

 

(ลงช่ือ)                             

  (นายอภิชัย  น้ำจันทร)   

                                         กรรมการ 

 

(ลงช่ือ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   

                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมือ่วันที่           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

    
 

(ลงช่ือ)                             

   (นายโฆษิต  ธีรกุล)   

                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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