
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  ๑  ประจำปี  ๒๕63 
วันพุธที่  27  พฤษภาคม  ๒๕63  เวลา  09.๓๐   น. 

ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
……………………….……………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จำเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ ์ โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายวิทยา  ภูโยสาร   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
3. ดร.ศิรินันท ์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผูไ้ม่เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี   ไปราชการ 
2. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
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3. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ์  ผอ.สำนักการช่าง 
5. ดร.พงษ์พิมล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
6. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม   ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 
7. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง 
8. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
9. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ 
10. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
11. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอำนวยการ 
12. จ่าเอกภราดร เนตวงษ ์  หน.ฝ่ายรักษาความสงบ 
13. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
14. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางลักขณา  คันธสม   รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางจริยา  พงษ์พันธุ์นา  รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
18. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
19. นางพนิดา  วิจารย์ปรีชา  ครู 
20. นายอนุพงษ์  กางกั้น   ครู 
21. นางสาววชิราภรณ ์ พรมนาทม  ครู 
22. นางสาวเรียมลักษ์ วิระพันธุ์   ครู 
23. นางสาวพิชญาพร พรมคำบุตร  ครู 
เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
2  ครั้งที่  1 ประจำปี  2563  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
ประจำปี  2563  และผมจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้
ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายวิทยา  ภูโยสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี  2563  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่    28  กุมภาพันธ์  
2563  ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจำปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 
30 วัน  นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ  22  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
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สมัยที่ 2 ประจำปี  2563   ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  30 
พฤษภาคม  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563     
ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ต่อที่ประชุม  เรื่องที่ 1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.
11 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี       
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 
2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  ๒๕63  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2563  เรื่องที่ 2  
ได้รับการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการครูและพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูเทศบาล ดังนี้ 1. นางสาววชิราภรณ์  พรมนาทม  พนักงานครูเทศบาล  
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ  เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง  มาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.3        
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนัก
การศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  2563    
2.  นางสาวพิชญาพร  พรมคำบุตร ข้าราชการครู  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  2563  3. นางสาวเรียมลักษ์  วิระพันธุ์  
ข้ าราชการครู   โรงเรียนวัดนางนอง (พิ พัฒ น์ ) สำนั ก งาน เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑6  
พฤษภาคม  2563  4. นายอนุพงษ์  กางกั้น  พนักงานครูเทศบาล  โรงเรียน
เทศบาลนาเชือก  สังกัดเทศบาลตำบลนาเชือก  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  
พฤษภาคม  2563  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับครับ  เรื่องที่ 3  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ได้รับถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  โดยมี
บุคลากร ดังนี้   1.  นางกิ่งเพชร  ธารพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6       
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์   2.  นางพจนี  บุญชูศร ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียน         
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์   3.  นางสุรัตน์   ภูชำนิ   ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียน         
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  4.  นางสาวอภิญญา ถิตย์สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย  โรงเรียน
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับครับ   
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ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจำปี  2563 
   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2563  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ที่ทำ
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น  เป็นประธานกรรมการ 
นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ  นายอภิชัย  น้ำจันทร์  เป็นกรรมการ     
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่   1  ครั้งที่   1  เมื่อวันที่   28  
กุมภาพันธ์  2563  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่างละเอียด
รอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง ไม่มี
ข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ        
เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์          
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2563  หน้าที่ 23  บรรทัดที่ 11  จากข้อความ “ท่านเอาผักตบชวาลงไปทิ้งก็
ตายทุกที” ขอเพ่ิมเติมข้อความ  “นำมาปลูกหลายครั้งก็ตายทุกที” หน้าที่ 24  
บรรทัดที่  27 จากข้อความ “การปรับปรุงฟุตบาทหน้าโรงเลื่อยงบประมาณ
เท่าไหร่” ขอเพ่ิมเติมข้อความ  “ดีๆก็ยังทำใหม่” หน้าที่ 24  บรรทัดที่ 28 จาก
ข้อความ “หน้าร้านขายของเก่า” ขอเพ่ิมเติมข้อความ “หน้าร้านวัดสว่างคงคา”  
เพ่ือให้ข้อความสมบูรณ์ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรองจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  ถือว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านอาคม  สำราญเนตร 
-  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
-  ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร    
กระทู้ถามท่านแรก  เป็นกระทู้ถามของท่านอาคม  สำราญเนตร เชิญครับ 
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นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้ 1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทางคณะผู้บริหารได้มี แนวทางในการบริหารจัดการปัญหา         
การควบคุมการแพร่ระบาด  การป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การฆ่าเชื้อตามตลาด 
การแจกเจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน  การดูแลผู้ที่กักตัวของผู้
ที่มีความเสี่ยงอย่างไร  และท่านใช้งบประมาณเท่าไหร่ จากงบประมาณส่วนใด 
และได้รับบริจาคจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  ณ  ปัจจุบันมีผู้ที่ถูกกักตัวทั้งหมดกี่ราย  
2.  เนื่องด้วยสมาคมฌาปนกิจผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการจัดเก็บเงิน
เอง  โดยให้ตัวแทนเป็นผู้จัดเก็บ  อยากทราบว่า  ทางสมาคมฯ สามารถจัดเก็บ
รายได้ครบตามจำนวนสมาชิกหรือไม่  จัดเก็บไม่ได้กี่ราย  มีสมาชิกลาออกหรือไม่  
ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับหรับกระทู้ข้อ 1  เรื่องการแพร่ระบาด ขออนุญาตให้ผอ.สำนักการ
สาธารณสุขเป็นผู้ตอบคำถาม  และในส่วนเรื่องงบประมาณ  ขออนุญาตให้หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบคำถามครับ  กระทู้ถามข้อ 2 เรื่องการจัดเก็บเงินของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ขออนุญาตให้ผอ.กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ตอบ
คำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการสาธารณสุขครับ 
นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม  ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  ชื่นอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามของท่านอาคม  สำราญเนตร  ในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาด       
ขออนุญาตตอบเป็น 2 ส่วน คือ 1. แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลฯ  ได้
กำหนดการดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1  ระยะท่ีมีการติดเชื้อใน
ประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่พบผู้ติดเชื้อ และรัฐบาลยังไม่ประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เทศบาลฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค 
โดยจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  ครู  นักเรียน
ในสังกัด  คณะกรรมการชุมชน  โดยการให้ความรู้ด้านการล้างมือ  การสวม
หน้ากากที่ถูกวิธีเพ่ือป้องกันโรค การรักษาระยะห่างในการที่จะต้องใช้บริการที่มี
ประชาชนแออัด เช่น การใช้รถโดยสารสาธารณะ  โดยร่วมกับโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์และสำนักการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวลงไป
ในโรงเรียน  ชุมชน  ประชาชนในชุมชนจะได้มีความรู้และไม่ตื่นตระหนก  เพราะ
เมื่อประชาชนมีความรู้และมีวิธีป้องกันตัวแล้วจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของ
เชื้อในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หรือไม่มีการระบาดเลย  ระยะที่ 2 ระยะที่จังหวัด
กาฬสินธุ์มีผู้ติดเชื้อ  และรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  คณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมาตรการต่างๆ  ในส่วนเทศบาลฯได้ดำเนินการตามประกาศ
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ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกช่องทาง  เช่น 
หอกระจายข่าว , ไลน์ , เฟสบุ๊ก , รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค  นอกจากนั้นเราได้ดำเนินการจัดทำหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
นอกจากเราจะให้ความรู้แล้วยังให้อุปกรณ์ในการป้องกันตัว  นอกจากนี้ในส่วนของ
สถานประกอบการที่เป็นแหล่งชุมชนและเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย  เรา
จึงพยายามศึกษาความรู้จากกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามหลักวิชาการ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
เช่น  ตลาด  เราได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถี่ข้ึน  มีการใช้ผงซักซักฟอก
ล้างไขมันเพราะเชื้อโควิด-19  มีเซลส์ไขมันห่อหุ้มเราจึงต้องใช้วัสดุที่สามารถล้าง
ไขมันได้ก็จะเป็นการทำลายเชื้อ  เราใช้สิ่งพวกนี้ในการล้างทำความสะอาดแหล่ง
ชุมชนที่เราคิดว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อได้  เราได้ดำเนินการต่อเนื่องและใน
ส่วนสถานที่ราชการและสถานประกอบการต่างๆเรามีการรณรงค์ให้จัดทำจุดคัด
กรองและรณรงค์ให้ประชาชนและพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้ามา
ติดต่อราชการหรือใช้บริการตลาดสด  หากท่านเข้าไปใช้บริการในตลาดท่านจะ
สังเกตได้ว่าตลาดเรามีการตั้งจุดคัดกรองโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความ
สะดวกและให้ความรู้กับประชาชน  นอกจากนี้ในส่วนของสถานประกอบการเราได้
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานคลังจังหวัดเข้าไป
ตรวจให้ความรู้ให้กับสถานประกอบการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า  ร้านสะดวกซ้ือ  
ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง  เราไปดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดเกี่ยวกับการควบคุม
โรค  ซึ่งในการดำเนินการเราจะดำเนินการถี่มาก  ที่ สำคัญเราจะทำอย่างไรให้
ผู้ประกอบการเข้าใจและร่วมดำเนินการ  ทางเทศบาลเราได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่าง
เต็มที่  นอกจากการให้ความรู้เรายังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำ ชี้แนะข้อสงสัยตาม
มาตรการหรือประกาศควบคุมโรคติดต่อเพ่ือให้สถานประกอบการสามารถดำเนิน
กิจการต่อไปได้  ไม่ให้มีผลกระทบเพราะถ้าหากไม่ดำเนินการหลายๆกิจการอาจจะ
ต้องปิดกิจการหรือดำเนินการอ่ืนๆเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด  ทางเทศบาลไม่ได้
นิ่งนอนใจ  ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เราได้ลงพื้นที่แจกครบทุก
ครัวเรือน  ไม่น่าจะมีที่ไหนตกหล่น  ในส่วนหน้ากากอนามัยเราให้มากกว่า 1 ชิ้น/
ครัวเรือน  เมื่อมีการกำหนดภาวะฉุกเฉินล็อคดาวน์สถานประกอบการต่างๆ  
ในช่วงนี้ เทศบาลได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่  7 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เข้าไปตรวจสอบมาตรการของสถาน
ประกอบการต่างๆว่าได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคติดต่อหรือ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนดไว้หรือไม่  และในส่วนเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์มีความโชคดีที่เราได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ  ไม่ว่า
จะเป็นห้างร้าน  ผู้ประกอบการในตลาด  ร้านตัดผมก็ให้ความร่วมมือดีจึงส่งผลให้
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อโควิด-19  ระยะที่ 4 เมื่อมี
การล็อคดาวน์มีประชาชนในเขตเทศบาลส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน  เทศบาลฯ
จึงมีโครงการเยียวยา  เช่น  การแจกอาหารกลางวันให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกวันอังคารและ 
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วันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม  และในระยะที่ 4 ทางรัฐบาลได้มีการออกมาตรการ
ล็อคดาวน์จะมีมาตรฐานในการดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย    
ในส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เราได้รับความร่วมมือจาก สสร. เขต 7  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กรมอนามัย คลังจังหวัด และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
ได้เข้าไปตรวจให้ความรู้และแนะนำเพราะเราเน้นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการ
แนะนำมากกว่ามาตรการจับกุม  เพราะเราจะใช้เป็นมาตรการสุดท้าย  ในส่วนของ
เทศบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์โควิด-19 ซึ่งจะเข้าไปดำเนินการควบคุมและปฏิบัติ   
ตอนนี้เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องไทยชนะเพ่ือให้ประชาชนเมื่อไปรับบริการ
จากสถานประกอบการใดหากมีการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยรายใด  เข้าไปใช้บริการที่
ใดเราก็จะสามารถสืบค้นผู้ที่ใกล้ชิดและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและเป็นมาตรการใน
การควบคุมโรคที่เราปฏิบัติอยู่  ข้อ 2  เรื่องการดูแลผู้ที่กักตัว  เนื่องจากในช่วงที่
รัฐบาลได้มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และมีการล็อคดาวน์สถานประกอบการบาง
ประเภทจึงส่งผลให้ประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ถูกล็อคดาวน์ว่างงาน  
ส่วนใหญ่จะอพยพจากกรุงเทพฯมาที่จังหวัดเราซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด ทางเทศบาลจึงได้
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด  เรียกย่อๆว่า 4 ทหารเสือ  ประกอบไปด้วย
กรรมการชุมชน  อสม. พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เข้าไป
ดำเนินการควบคุมดูแลผู้ที่กักตัวในเขตเทศบาล  การดำเนินการเราจะมีเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบทุกวัน  เข้าไปให้ความรู้และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่ถูกกักตัว
ทุกวัน  มีการรายงานผลทุกวันเพ่ือตรวจดูว่าผู้ที่ถูกกักตัวมีไข้หรือไม่  มีอาการต้อง
สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อหรือไม่  หากพบว่ามีไข้สูงเราจะส่งตัวให้ไปตรวจที่
โรงพยาบาล  แต่ในส่วนของเทศบาลเราถ้านับถึงวันที่ 25  มีประชาชนที่มาจาก
ต่างจังหวัดและต่างประเทศและเป็นผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลทั้งหมด 509 ราย  
ซึ่งเป็นประชาชนที่มาจากต่างประเทศ  จำนวน 16 ราย  ตอนนี้ส่วนใหญ่ได้ผ่าน
การกักตัวครบ 14 วันแล้ว นี่คือส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันฯอย่างเต็มที่  ขออนุญาตนำเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ว่าในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19  ทางสำนักการ
สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรงได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารให้ดำเนินการโดยเป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด  มีความคุ้มค่ามากที่สุด  การดำเนินการเรา
จะเน้นเกี่ยวกับด้านวิชาการ และให้ เกิดผลดีกับประชาชนในเขตเทศบาล          
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญหน.สำนักปลัดเทศบาลครับ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หน.สำนักปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หน.สำนักปลัดเทศบาล  ในส่วนงบประมาณที่ใช้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  เทศบาลใช้งบประมาณ  
จำนวน 1,287,739.50 บาท  จากงบประมาณ  ดังนี้  1) งบกลางเงินสำรองจ่าย  
จำนวน  823,040  บาท  2) งบดำเนินการจากหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
 จำนวน 181,900  บาท  3) งบบำรุงศูนย์สาธารณสุขเทศบาลฯ  จำนวน
 52,935  บาท  4) เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จำนวน 94,100  บาท
 5) เงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  135,764.50 
บาท และได้รับบริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20 ลิตร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       
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ส่วนงบประมาณได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่ได้แจ้ง
ไปแล้วในข้างต้น ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สำหรับข้อที่ 2 เชิญผอ.วรวิทย์  ภูอวดครับ 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

กระผมนายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตตอบกระทู้ถาม
ท่านอาคม  สำราญเนตร ข้อ 2 เนื่องด้วยสมาคมฌาปนกิจผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ได้มีการจัดเก็บเงินเอง  โดยให้ตัวแทนเป็นผู้จัดเก็บ  อยากทราบว่า     
ทางสมาคมฯ สามารถจัดเก็บรายได้ครบตามจำนวนสมาชิกหรือไม่  จัดเก็บไม่ได้กี่
ราย  มีสมาชิกลาออกหรือไม่  ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  ขอตอบว่ า  
สมาชิกผู้สูงอายุปัจจุบัน  มีทั้งหมด 3 ,641 ราย  และได้เป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์  จำนวน 2 ,120 ราย  จากสถิติที่ได้สอบถามทางสมาคม  
ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563  มีสมาชิกลาออกเดือนมกราคม 4 ราย  
เดือน กุมภาพันธ์  5 ราย  เดือนมีนาคม 8 ราย และเดือนเมษายน 3 ราย  รวม
ทั้งหมดประมาณ  20 ราย  เบื้องต้นขอนำเรียนว่าเมื่อก่อนสมาคมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯโดยโอน
เงินงบประมาณเข้ามาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา  
สำนักงบประมาณเป็นผู้จ่ายตรงให้กับผู้สูงอายุโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุ  
และในส่วนนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ ได้มีการตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในกรณีการจัดงานศพซึ่งเป็นแห่ง
แรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  เมื่อทางสำนักงบประมาณโอนเงินเข้าบัญชีของ
สมาชิกโดยตรงทำให้สมาชิกเขากดเงินออกไปใช้เต็มจำนวน  ซึ่งเมื่อก่อนทาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยกองสวัสดิการสังคมจะหักเงินไว้ก่อนที่จะแจ้งยอดไปจึง
ไม่มีปัญหา แต่วิธีการดำเนินงานของสมาคมจะมีจิตอาสาหรือผู้นำชุมชนไปเก็บเงิน
ที่บ้านโดยจ่ายเงินค่ารถให้ 5 % เฉลี่ยเดือนละประมาณ 20 ,000 บาท  และ
แนวทางแก้ไขเราได้มีหนังสือสอบถามไปยังสมาชิก  สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกจะไม่มีปัญหา  แต่ผู้ที่เป็นสมาชิก 2 ,120 ราย  เราได้มีหนังสือสอบถาม
ความยินยอมที่จะรับเงินสดหรือไม่  ตอนนี้ทางสมาคมทำหนังสือแจ้งไปแล้วซึ่ง
เทศบาลจะทำหนังสือไปยังสำนักงบประมาณให้เขาโอนเงินมาที่เทศบาลและกอง
สวัสดิการจะดำเนินการหักเงินศพละ  20 บาท  เฉลี่ยเดือนหนึ่งจะไม่เกิน 10 ราย  
หากมีผู้เสียชีวิตมากกว่านั้นก็จะทบไปหักในเดือนหน้า  โดยเฉลี่ยไม่เกิน 200 
บาท/เดือน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตร เชิญครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   

ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
กระทู้ถามข้อ 1 จากท่ีผมได้ฟังคำตอบมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  และอยากขอบคุณ
คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและ อสม.ทุกท่าน  ที่ทุ่มเททำงานในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้  ซึ่งปรากฏผลชัดเจนว่าไม่มีผู้
ติดเชื้อในเขตเทศบาลเลย  และทางคณะผู้บริหารเองได้มีโครงการดีๆที่ช่วยเหลือผู้
ยากไร้   ผู้ลำบากและผู้ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เช่น  
โครงการแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019  ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารและวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม  และได้รับการ
ตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมากและหากจัดโครงการไปเรื่อยๆน่าจะมี
ประชาชนที่สนใจเพ่ิมมากขึ้น  เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย  ผมอาจจะตั้ง
กระทู้ถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณทุกขั้นตอน  เพราะตอนนี้ยังดำเนินโครงการ
ในการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดอยู่  ส่วนประเด็น ข้อ 2 ผมห่วงใยใน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพราะเป็นโครงการที่ดีและ
ได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี  การจัดเก็บเงินเองโดยให้ตัวแทน
สมาคมเป็นผู้จัดเก็บเหมือนกับผอ.วรวิทย์ได้นำเรียนต่อสภาแล้วว่าเมื่อเงินเข้า
กระเป๋าแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายมากขึ้น  จึงไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายกับสมาคม  
จึงทำให้การจัดเก็บเงินไม่ครบตามจำนวนสมาชิกท่ีมีอยู่  และจะส่งผลให้จำนวนเงิน
ที่จะได้รับต่อศพลดลงด้วยเช่นกัน  สิ่งที่ผมกลัว คือ ผมกลัวสมาคมจะดำเนินต่อไป
ไม่ได้  โดยทั่วไปการจัดตั้งสมาคมของชุมชน  หมู่บ้านมีอยู่แล้วที่การจัดเก็บเงินเอง
จะได้เงินไม่ครบ  ซึ่งเป็นปัญหาที่สมาชิกบางคนไม่เชื่อมั่นกับสมาคมและหยุดส่งเงิน
เอง  ลาออกเอง  ผมจึงอยากนำเรียนต่อคณะผู้บริหารว่าอยากให้แก้ไขปัญหาใน
การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหมือนเดิมเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับสมาชิกรายเดิมและผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกรายใหม่ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  ข้อ 2
ท่อระบายน้ำทางเข้าเทศบาลผมเห็นทำเสร็จมาตั้งนานแล้วส่วนตัวถนนมันเป็น
เพราะอะไร  ติดขัดอะไรถึงไม่ทำให้เสร็จเรียบร้อยสักที  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เรื่องท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง  ขออนุญาตให้ผอ.สำนักการช่างเป็น
ผู้ตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สำนักการช่าง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สำนักการช่าง  ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เรื่องท่อระบายน้ำทางเข้าเทศบาล  เป็นงาน
ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่
ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ว่าจ้าง  และห้าง
หุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์เป็นผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างโดย บริษัท แบลน      
รีโนเวชั่น จำกัด สำนักการช่างได้สอบถามไปยังผู้รับจ้างและบริษัทที่ปรึกษาควบคุม
งานแล้ว  แจ้งว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนงาน
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและขออนุมัติดำเนินการ  ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและก่อสร้างคืนผิวจราจรในเร็ววันนี้  และเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ได้แจ้งหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างท่อระบายน้ำโครงการดังกล่าวไปยัง
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สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้
กำลังติดตามการดำเนินการครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ผมเข้าใจในคำตอบของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เชิญครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังนี้  1. สืบเนื่องเรื่อง
การได้รับรางวัลของเทศบาลระหว่างปี 2562 - 2563 ไม่ทราบเทศบาลได้รับ
รางวัลที่มีเงินรางวัลกี่รางวัล  และได้เงินเท่าไร  เงินที่ได้นำมาจ่ายเป็นค่าอะไรบ้างมี
เหลือหรือไม่  เห็นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มีรถ 6 ล้อโดยสารคันใหม่ 1 คัน      
มาจอดหน้าเทศบาล  ไม่ทราบว่าอยู่ในงบเงินรางวัลหรือไม่  หากมีขอสอบถามว่า
รถที่ซื้อมาให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ  2.  โครงการจำหน่ายสินค้าในตลาดเมืองเก่า
ของเทศบาล  ซึ่งมีการจัดทุกวันจันทร์นั้น  ได้จัดมา 1 - 2 สัปดาห์ที่แล้ว  ขอ
สอบถามว่า  เป็นโครงการของหน่วยงานใด  เทศบาลใช้งบของเทศบาลหรือไม่  
และจะจัดให้จำหน่ายนานเท่าใด  รายได้มีเข้าเทศบาลหรือไม่  3.  โครงการ      
จุติสุขาวดี - สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต  ของเทศบาลมีการจัดทำต่อเนื่องหรือไม่  
หากหมดงบประมาณจะต้องหามาจากที่ใด  มีระเบียบหรือข้อกำหนดอย่างไร
สำหรับผู้เสียชีวิต  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์ครับ 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ข้อ 1 เรื่องรางวัลที่ได้รับและ
เงินที่ได้  เราได้รับรางวัลธรรมาภิบาล  จำนวน 4,000,000 บาท  ขออนุญาตให้
ผอ.สำนักการคลังเป็นผู้ตอบคำถาม  ข้อ 2  เรื่องการจำหน่ายสินค้าตลาดเมืองเก่า
ของเทศบาล  ขออนุญาตให้ผอ.สำนักการศึกษาเป็นผู้ตอบคำถาม  ข้อ 3  โครงการ
จุติสุขาวดี  ขออนุญาตให้ผอ.กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการคลังครับ 
นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   

ทุกท่าน  ดิฉันนางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  ขออนุญาตตอบกระทู้
ถามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เรื่อง เงินรางวัลธรรมาภิบาล  จำนวน 4,000,000 
บาท  โดยมีรายการใช้จ่าย  ดังนี้  1. ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 - 9 (กองสวัสดิการ
สังคม)  จำนวน 8,500 บาท 2. ซื้อเก้าอ้ีบุนวมพนักพิงปรับล้อหมุนได้ 1 ตัว (กอง
สวัสดิการสังคม)  จำนวน 3,900 บาท  3. ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม.    
1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ,650 บาท 4. ซื้อเก้าอ้ีปรับล้อหมุนได้ 1 
ตัว (กองสวัสดิการสังคม)  จำนวน 1,750 บาท 5. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงานจอขนาด 19 นิ้ว (กองสวัสดิการสังคม)  จำนวน 16 ,000 บาท 6. 



-11- 
 

ซื้อมิกเซอร์ 24 แชลแนล รุ่น MGP 24×ไมโครโฟนสายชิว (สำนักปลัด)  จำนวน 
93,800 บาท 7. ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 3 นิ้ว 
(สำนักปลัด) จำนวน 25,500 บาท 8. ซื้อเครื่องถ่ายภาพทางอากาศมุมสูง (โดรน) 
1 เครื่อง (สำนักการช่าง) จำนวน 88 ,300 บาท 9. ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย (แบบข้อแข็ง) 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) จำนวน 19 ,000 บาท  10. 
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้ออ่อน) 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) จำนวน 
21 ,800 บาท 11. ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ใช้สาย (สำนักการช่าง) จำนวน 
17,240 บาท 12. ซื้อกล้องถ่ายภาพ 1 ตัว (กองวิชาการ) จำนวน 51,000 บาท  
13. ซื้อครีมช๊อตสุกร 3 ด้าม (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 48 ,150 บาท 
14. ซื้ออุปกรณ์ขยายศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 158 ,670.30 บาท  15. ค่าติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นรายปี (งานป้องกันฯ) จำนวน 38 ,199 บาท 16. ค่าเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง (สำนักปลัด) จำนวน 14 ,000 บาท  17. ค่าวัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า 9 รายการ (งานป้องกันฯ) จำนวน 99 ,900 บาท 18. 
รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (สำนักการศึกษา) จำนวน 1 ,464,000 บาท 19. 
ศูนย์ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 1,093,000 บาท 20. ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน 1155 จากถนนกาฬสินธุ์-ถนนเทศบาล 23 (สำนักการช่าง)  จำนวน  
693,000 บาท  21. ซื้อและติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) (งาน
ป้องกันฯ) จำนวน 7,500 บาท 22. ซื้อเลื่อยยนต์ 12 นิ้ว 2 เครื่อง (สำนักการ
ช่าง) จำนวน 19 ,000 บาท 23. ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ (งานป้องกันฯ) จำนวน 
10 ,000 บาท  24. ซื้อถังบรรจุน้ำ (งานป้องกันฯ) จำนวน 6 ,000 บาท       
รวมทั้งสิ้น  3,999,859.30 บาท  คงเหลือ  140.70 บาท  ส่วนรถยนต์ 6 ล้อ
ที่ซื้อใหม่ได้มาจากเงินรางวัลดังกล่าวข้างต้น  เป็นรถยนต์ส่วนกลางอยู่ในความดูแล
ของสำนักปลัดเทศบาล ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ 
ดร.พงษ์พิมล คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมดร.พงษ์พิมล คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  ขออนุญาตตอบกระทู้
ถามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ข้อ 2 โครงการจำหน่ายสินค้าในตลาดเมืองเก่าของ
เทศบาล  ซึ่งมีการจัดทุกวันจันทร์นั้น  ได้จัดมา 1 - 2 สัปดาห์ที่แล้ว  ขอสอบถาม
ว่า  เป็นโครงการของหน่วยงานใด  เทศบาลใช้งบของเทศบาลหรือไม่  และจะจัด
ให้จำหน่ายนานเท่าใด  รายได้มีเข้าเทศบาลหรือไม่  ขอตอบว่า  โครงการดังกล่าว
ได้จัดมาแล้ว 4 สัปดาห์  เป็นโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ด้วยบริบทการฟ้ืนทุนวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่า  เพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นทุนจากมหาวิทยาลัย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่
อย่างใด  ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง คือ พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ได้ขายสินค้าทางวัฒนธรรมให้กับพ่ีน้องในเขตเทศบาล  ส่วนประโยชน์
ทางอ้อมเมื่อพ่ีน้องประชาชนมีงบประมาณในการใช้จ่ายผ่านทางการซื้อสินค้าตาม
ร้านค้าต่างๆก็จะได้รับการจัดสรรภาษีอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.กองสวัสดิการสังคมครับ 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตตอบกระทู้
ถามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ข้อ 3  โครงการจุติสุขาวดี - สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต  
ของเทศบาล  มีการจัดทำต่อเนื่องหรือไม่  หากหมดงบประมาณจะต้องหามาจากที่
ใด  มีระเบียบหรือข้อกำหนดอย่างไรสำหรับผู้เสียชีวิต   ขอตอบว่า  โครงการ     
จุติสุขาวดี- สร้างสุขที่ปลายทางชีวิตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยกลุ่มจิตอาสาเมืองน้ำดำเป็นผู้ดำเนินการ  ปัจจุบันได้มีการดูแล
การจัดการศพผู้ยากไร้อย่างเต็มรูปแบบ จำนวน 47 ราย และไม่เต็มรูปแบบ 
จำนวน 50 ราย  โดยมีข้อกำหนดในการจัดงานศพ  ดังนี้  1.  ช่วยเหลือเต็ม
รูปแบบ โดยมีโลงศพ  โลงเย็น  ดอกไม้ประดับ ดอกไม้จันทน์  เหรียญโปรยทาน 
ซองพระ ค่าเมรุ ค่าน้ำมะพร้าว ชุดเชิงบาตร ถ่าน ฯลฯ  2.  ช่วยเหลือบางส่วน 
โดยมี โลงศพ  โลงเย็น  ดอกไม้ประดับ  ดอกไม้จันทน์  เหรียญโปรยทาน  ชุดเชิง
บาตร (หากผู้เสียชีวิตมีกองทุนช่วยเหลือ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองทุนวันละ
บาท ประกันชีวิต)  3.  ช่วยเหลือบางส่วน โดยมีดอกไม้จันทน์  เหรียญโปรยทาน 
ชุดเชิงบาตร (หากญาติผู้เสียชีวิตขอความช่วยเหลือ)  สำหรับการดำเนินงานของ
โครงการจุติสุขาวดี ใช้ งบประมาณของเทศบาลในการจัดอบรมจิตอาสา  
งบ ป ระ ม า ณ  1 2 0 ,0 0 0  บ าท  เท่ า นั้ น   โด ย ได้ เชิ ญ วิ ท ย า ก ร จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพระอาจารย์  มาอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะดำเนินการ
มีทั้งผู้ป่วยติดเตียง  ใกล้วาระ  ต้นไม้แก่รอวันร่วงโรย  เราต้องใช้จิตวิทยาเป็นอย่าง
มากในการทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง  เรื่องนี้เป็นเรื่องการทำบุญอีก
แบบหนึ่ง  ทุกคนจะต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผู้ยากไร้คนที่เขาไม่มีเงิน
จริงๆเพ่ือให้เขาจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันจึงมี
ชมรมจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแล  ส่วนการใช้เงินงบประมาณในการจัดงานศพจะไม่ใช้
เงินงบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด  จะมีผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาร่วมบริจาค  
จะสังเกตุได้ว่าตอนที่กลุ่มจิตอาสาขอรับบริจาคเงินซื้อโลงเย็นผ่านทางโซเชียลไม่
นานก็มีคนมาบริจาคจำนวนมาก  เราขอแค่ 1 โลง  ก็ซื้อได้ 2 โลง และต้องปิดรับ
บริจาค  บางคนที่เขาไม่มีเงินจริงๆก็น่าสงสารมากเราต้องช่วยเหลือตามสิทธิ
มนษุยชนที่เขาควรจะได้รับและการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เชิญครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
จากที่ผมได้ฟังการตอบกระทู้ถาม  ผมขอตั้งข้อสังเกต  เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากการ
ได้รับรางวัล 4 ล้านบาท  ทำไมรถ 6 ล้อแค่คันเดียวต้องให้สำนักปลัดเป็นผู้ดูแล  
สำนักการศึกษาไม่มีศักยภาพที่จะดูแลหรือครับ  โรงเรียนเรามี 6 โรงเรียน  แต่การ
ดูแลการใช้รถทั้ง 6 โรงเรียนต้องขออนุญาตจากสำนักปลัดฯ  แทนที่จะกระจาย
อำนาจให้สำนักการศึกษาได้ใช้อำนาจและดุลพินิจในการใช้รถ 6 ล้อ  เพราะรถคัน
นี้ซื้อมาเพ่ือสำนักการศึกษาโดยเฉพาะทำไมต้องอยู่ในความดูแลของสำนักปลัด
เพราะขนาดรถดับเพลิงก็ยังดูแลไม่ทั่วถึง  ส่วนการซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี  คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ  งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท  ผมไม่ติดใจเพราะเป็นความเดือดร้อนของ
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หน่วยงานผมเห็นใจเขา  แต่ผมติดใจที่สำนักการศึกษาเขามีโรงเรียน 6 โรง  วันนี้
ได้รับการรับรองแล้วว่ามีการรับโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์มาสังกัด
เทศบาล  เวลาเขาจะใช้รถก็ต้องมาขอสำนักปลัดฯ  โรงเรียนเทศบาล 4 ก็ต้องมา
ขอใช้ที่สำนักปลัดเทศบาล  ทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะทำให้เบ็ดเสร็จอยู่ในความดูแล
ของสำนักการศึกษาทำไมต้องให้สำนักปลัดดูแลผมว่าไม่ถูกต้อง  ข้อ 2 ผมตั้งข้อ
สังเกตุเรื่องโครงการจำหน่ายสินค้าตลาดเมืองเก่า เป็นโครงการที่ดี  และเป็น
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  แต่ผมดูแล้ ว 3 - 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  
ประชาชนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง  ในการจำหน่ายสินค้า  บางคนก็จำหน่ายหมดบาง
คนก็ไม่หมด  ฝากท่านประธานสภาด้วยว่าเมื่อเป็นโครงการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ทำการวิจัย  ไม่ทราบว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่  เพราะสำนักการช่าง
ต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่วันอาทิตย์  วันจันทร์ก็ต้องดูแลสถานที่เมื่อจัดงานเสร็จแล้ว
สำนักการช่างก็ต้องขนของกลับวันอาทิตย์และขนกลับมาใหม่ซึ่งเป็นภาระให้กับ
สำนักการช่าง  ผมเห็นความเดือดร้อน  ประชาชนเขาได้ขายสินค้าแค่ 3 ชั่วโมง  
ตอนนี้เราก็มีหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดถนนคนเดิน  ตลาดคลองถม  ตลาดโรงสี  
ประชาชนเขาบ่นมาว่าเทศบาลมีแต่จัดงานตลาดประชาชนที่เขาขายของเป็นร้านค้า
เขาก็เดือดร้อน  ฝากท่านประธานสภาด้วยเพราะน่าเห็นใจเขา  ทางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเขาได้งานวิจัยเป็นโครงการที่ดีแต่เทศบาลก็มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน  
เรื่องที่ 3 โครงการจุติสุขาวดี ปี 2563 ก็บอกว่ามีแต่ประชุมสัมมนา งบประมาณ 
120,000 บาท  และปีที่แล้วก็ได้รางวัลเป็นรางวัลนวัตกรรมของเทศบาลดีเด่น  
หากท่านบอกว่ามีผู้ใจบุญมาช่วยงานผมไปงานศพของกุดยางสามัคคีเขาบอกว่าขอ
ความร่วมมือจากโครงการจุติสุขาวดี  เขามีเงินแค่ 2 - 3 หมื่นบาท  เขาขอความ
ช่วยเหลือมาได้แค่โลงศพ พวงหรีดและดอกไม้จันทน์  น่าสงสารเขาเพราะเขาไม่มี
เงิน  ทำไมไม่เอาโครงการที่ 1 ที่บอกว่า  จิตอาสามีการช่วยเหลือ 3 แบบ 1 ช่วย
แบบเต็มรูปแบบ 2 ช่วยบางส่วน 3 ช่วยผู้ยากไร้ที่ไม่มีงบประมาณ  ท่านเอาอะไร
มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละรายจะให้ความช่วยเหลือแบบใด  กุดยาง
สามัคคีวันนั้นได้แค่ดอกไม้จันทน์กับโลงศพไม่ถูกต้องครับ  อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง 
ต้องทำให้เขาหมด  ปีที่แล้วท่านบอกว่ามีผู้ใจบุญจำนวนมากทำไมท่านไม่ช่วยเหลือ
แบบเต็มรูปแบบกับศพทุกราย  เขาบ่นมาว่าทำไมโครงการจุติสุขาวดีบางคนก็ช่วย
เขาดีบางคนก็ช่วยเขาไม่ดี  ทำไมเลือกทำ  ฝากท่านประธานด้วยว่าหากท่าน
ช่วยเหลือแบบเต็มรูปแบบทุกรายเขาจะไม่ว่าให้เทศบาล  หากท่านเลือกปฏิบัติก็
เกิดการลัดหลั่นกัน  ที่ผมนำกระทู้เข้ามาในสภาแห่งนี้ก็เพ่ือให้ท่านประธานสภาได้
พิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นถูกต้องหรือไม่  และมีเรื่องที่จะฝากท่านประธานสภา
อีกหลายเรื่องและจะขอสอบถามในวาระอ่ืนๆ  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์คงพอใจในคำตอบแล้วนะครับ   
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ   
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

-ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญท่านต่อชาติ ฆารไสว 
นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระอ่ืนๆ  เรื่องแรก  ผมขอตั้งข้อสังเกตกับท่านประธานว่าการประชุมสภา
เทศบาลของเราทั้ง 4 สมัย  ในสมัยประชุมนี้ เป็นสมัยที่  2 ประจำปี 2563       
แต่คราวนี้การประชุมสภาไม่มีญัตติที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ  ไม่มีเรื่องให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้พิจารณา  ผมขอฝากท่านประธานสภาในฐานะท่ีท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติ
บัญญัติของสภาเทศบาลแห่งนี้  ได้โปรดขอให้สำนัก/กองฝ่ายได้มีญัตติให้สมาชิกได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล  3 เดือนเรา
ประชุมครั้งหนึ่ง  ครั้งนี้ผมเห็นก็ยังแปลกใจแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น  เรื่องนี้เคย
เกิดขึ้นหลายครั้งในรอบหลายปีที่ไม่มีญัตติที่ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอ  เรื่องที่ 2 
ผมได้มีโอกาสฟังทางฝ่ายบริหารตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านอาคม  สำราญเนตร  และท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ที่ได้กล่าวถึงเรื่องโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการแก้ไขปัญหา  ผมฟังดูแล้วและทราบจากทาง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข  ทราบเรื่องการใช้งบประมาณจากหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล  มีการใช้เงินงบประมาณไปพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้อง
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล  สิ่งที่ผมอยากเรียน คือ  ผมได้รับฟังพ่ีน้ อง    
อสม. หลายชุมชน  ในขณะนี้เขามีบทบาทสำคัญในการเข้าไปตรวจวัดไข้พ่ีน้อง
ประชาชนและสังเกตุการณ์ สอดส่อง ดังที่ท่านผอ.สำนักการสาธารณสุขได้อธิบาย
ให้สภาแห่งนี้ทราบ  ผมได้สอบถาม อสม. ว่าเวลาลงไปสอดส่องดูแลนั้นท่านทำ
อย่างไร  เขาก็ตอบว่า  ไปสอดส่อง ดูแล ทางเทศบาลจะมีสิ่งของ เช่น เจล
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปให้  ผมก็เห็นว่าทางเทศบาลไปเดินรณรงค์และ
พบปะพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดี  แต่ทาง อสม. เขาต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย  ผมถามทางชุมชนเขาก็บอกว่าไม่มี  ขออนุญาตฝากท่านประธานผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารด้วยว่าเราจะใช้งบประมาณอีกสักนิดหนึ่งจากท่ีท่านใช้งบประมาณ
ไปพอสมควรแล้วมาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับชุมชนทุกชุมชน  ตอนนี้
เราต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดงานศพ  พ่ีน้อง 
อสม. ต้องไปวัดไข้และต้องไปยืมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายจากที่อ่ืนมา  บางวันมี
งานเผาศพ 3 งาน ผมยอมรับและนับถือน้ำใจของ อสม. ทุกท่าน  เพราะเขาต้อง
ทำหน้าที่ทุกวัน  งานสวดอภิธรรมกลางคืนเขาก็ต้องไปทำหน้าที่  บางงานจัด 3 - 
4 วัน  อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้จัดหาเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
วัดไข้ให้กับพี่น้อง อสม. ด้วย  เรื่องที่ 3 การก่อสร้างทางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผมก็ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ว่าอยากให้เทศบาล
ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมาหรือแก้ไขปัญหาในเขตเทศบาล  ผมได้ติดตามข่าวสาร
ของเทศบาลและเทศบาลได้จัดทำสารเทศบาลเพ่ือไขข้อข้องใจให้กับพ่ีน้องในเขต
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เทศบาล  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา  และได้ชี้แจงรายละเอียดโดยระบุ
สัญญาในการก่อสร้างบริเวณทางเข้าเทศบาลของเรา  บริเวณด้านหน้าแฟลต
เทศบาล  จะหมดสัญญาในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เมื่อมีการลงท่อระบายน้ำ
แล้วผมเห็นว่าควรจะมีการกลบพ้ืนผิวให้แล้วเสร็จ  ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นว่าใครจะผิด
สัญญาหรือสัญญาจะล่าช้าแค่ไหน  แต่ปัญหาที่เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เกิดกับพ่ีน้องประชาชนผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา  ผมไม่อยากให้ปัญหา
ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นเจ้าของสัญญาและเป็นผู้ว่าจ้างมาทำให้เกิดปัญหากับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ถ้าท่านประธานจำได้เมื่อประมาณ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา  บริเวณถนน
กาฬสินธุ์  ถนนหน้าวัดกลางเกิดปัญหาอย่างไรกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล  
ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าเรื่องนี้ เราดีใจที่จะมี
งบประมาณในการจัดทำท่อระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่ เมื่อไหร่จะได้ใช้  
ท่อระบายน้ำที่ใช้งบประมาณ 148 ล้านบาทได้จริง  ถ้าทำเพียงเท่านี้ยังมีถนนผัง
เมือง  ถนนประดิษฐ์  ร้านพร้อมพรรณเนื้อย่าง  ถนนตลอดสายหน้าโรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  ตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่แล้วจะแก้ไขปัญหาได้
อย่างไร  เพราะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  ผมอยากให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้สักที   
ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้นำเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ   
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ผมมีข้อสงสัยเรื่องแรก  คือ เรื่องโครงการแจกอาหาร
กลางวันทุกวันอังคารและวันศุกร์  ผมไม่ทราบว่าท่านใช้งบประมาณส่วนตัวหรือ
งบประมาณที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไปแล้วนั้นนำมาทำโครงการนี้ด้วย  หากท่านใช้งบ
ส่วนตัวก็จะไม่ขอสอบถามแต่ถ้าท่านใช้งบประมาณจากส่วนกลางของเทศบาลมาใช้
ในการแจกจ่ายให้พ่ีน้องประชาชนผมก็ตั้งข้อสังเกตุว่าทำไมผมไม่ทราบเพราะใน
ฐานะสมาชิกสภาเทศบาลท่านพูดเองว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กรณีแบบนี้ทำให้ผม
อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่  ท่านต้องให้เกียรติสมาชิกทุกท่านเขาจะมา
หรือไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องนี้ผมพูดตามหลักความเป็นจริงแต่ถ้าใช้งบส่วนตัวก็
แจ้งผมได้ผมจะได้ข้ามไปเรื่องอ่ืน  ไม่มีเสียงตอบรับ  ถ้าอย่างนั้นผมจะอภิปรายต่อ  
ท่านใช้งบประมาณส่วนกลางออกมาทำกิจกรรมแจกสิ่งของมีการประชาสัมพันธ์
ใหญ่โต  ในขณะที่พวกผมเรี่ยไรเงินในกระเป๋าเพ่ือนำไปแจกสิ่งของให้ พ่ีน้อง
ประชาชนต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ผมขอความกรุณาเพราะสมาชิกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่
มีส่วนยกมือให้พวกท่านได้นำเงินมาใช้จ่ายควรให้เกียรติเขาที่อนุญาตให้ใช้เงินด้วย  
ถึงบอกผมก็คงไม่มาแต่ผมต้องการความถูกต้อง  ความสวยงามของระดับผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ส่วนเรื่องโครงการจุติสุขาวดี  ผมไม่เข้าใจว่าโครงการนี้ที่
ผมผ่านงบประมาณให้เป็นโครงการจุติสุขาวดี ผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติซึ่งโครงการนี้ไม่ผ่านเพราะเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้ว่าเอาเงินไปทำอะไร  และ
รอบนี้ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการจุติสุขาวดี - สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต  ตั้ง
งบประมาณไว้ 200 ,000 บาท  ผมถามในสภาแห่งนี้ว่าเอาเงินไปทำอะไร  ถ้า
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ท่านจำได้เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ผอ.กองฝ่ายเขาตอบว่าเป็นค่าจ้างวิทยากร จำนวน 
120,000 บาท  ค่าจัดอบรม จำนวน 80,000 บาท  แล้วที่ท่านพูดมาว่าเอาเงิน
ไปใช้จ่ายนั้นท่านใช้งบประมาณส่วนไหน  และโครงการนี้ยอมรับว่าเป็นชมรมจิต
อาสา  ไม่ใช่โครงการเงินส่วนนี้แน่นอนเพราะโครงการจิตอาสาเขาทำขึ้นมา  ถ้า
ชมรมจิตอาสาทำขึ้นมาแล้วมาใช้บุคลากรเทศบาล เครื่องมือของเทศบาล  เบียดบัง
เวลาราชการไปลงพ้ืนที่ซึ่งไม่ใช่โครงการของเทศบาลมันทำได้หรือครับ  หากผมจะ
ตั้ งโครงการเสียสละเพ่ือชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ ยาก ไร้  แจกโลงศพ  
ดอกไม้จันทน์โดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวท่านจะส่งคนไปช่วยผมหรือไม่  ท่านจะ
จัดหารถไปใส่โลงเย็น  โลงศพให้ผมหรือไม่  จะเอาพนักงานข้าราชการหรือ
พนักงานท่านอ่ืนที่อยู่ในเทศบาลแห่งนี้ไปช่วยยกดอกไม้จันทน์หรือไม่  ท่านจะ
จัดหาคนไปเสริฟน้ำให้ชมรมของผมหรือไม่  เป็นโครงการที่ดีไม่มีใครปฏิเสธ  ผม
อยากให้ตอบคำถามเพราะในปี 2563 โครงการที่ผมผ่านไปไม่ใช่โครงการแบบนี้ที่
ไปช่วยเหลือ 3 รูปแบบ  ท่านตอบคำถามคนละเรื่องกับที่ผมผ่านงบประมาณ 
200,000 บาท ให้ท่าน  ท่านอธิบายชัดเจนว่ามี 3 รูปแบบคนไหนยากไร้จริงๆก็
ต้องลงไปช่วยเหลือโลงศพ  ดอกไม้จันทน์  ฯลฯ  หากยากไร้แบบปานกลางก็ช่วย
ลดหลั่นกันไป  ท่านอธิบายเหมือนกับเทศบาลแห่งนี้ทำโครงการเสียเอง  หาก
ตรวจสอบดีๆท่านก็ต้องแก้ไขกับกรรมการที่มาตรวจสอบ  สำหรับผม  ผมแค่
อธิบายและกระตุกต่อมสำนึกบางสิ่งว่าถูกต้องหรือไม่   อย่าประมาทและกลัวฝ่าย
ค้านจะจับผิด  เขาไม่ทำครับ  เขาแค่ท้วงติงและเตือนสติผู้ที่มีอำนาจว่าควรจะมี
จิตสำนึกในการทำโครงการต่างๆ  ท่านเอาชมรมจิตอาสามาใช้อุปกรณ์ต่างๆของ
ทางราชการ  ผมยกตัวอย่างโครงการที่ผมกล่าวไปข้างต้น  ผมจะให้โลงศพฟรี  
ท่านเตรียมรถไปขนโลงเย็น  โลงศพให้ผม  ท่านต้องส่งพนักงานไปช่วยผมเพราะผม
จะทำโครงการโลงศพช่วยผู้ยากไร้  ผมขอฝากท่านไว้ว่าสิ่งที่ผมอภิปรายมาควร
คำนึงถึงความถูกต้องด้วย  เรื่องตลาดเมืองเก่าที่จัดอยู่ข้างวัดกลาง  ตอนแรกผม
เข้าใจผิดว่าเป็นโครงการของแทศบาลแต่เพ่ิงได้ทราบว่าเป็นงานวิจัย  แต่ ลง
รายละเอียดเยอะไปหรือไม่  ขนไปทุกสำนัก  ดูแล้วเหมือนเป็นโครงการที่เราทำเอง  
โครงการตลาดเมืองเก่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ จัดตั้ งงบประมาณไว้  
500,000 บาท  ก็ว่ากันไป  งานลอยกระทงหรืองานอ่ืนๆขนพนักงานเทศบาลไป
จัดเราก็ทำ  แต่งานนี้ไม่ใช่โครงการของเทศบาลแต่เป็นโครงการที่เขามาทำวิจัย
และเราไปช่วยเขาทำ  เหมือนที่ท่านบุญเส็งสอบถามว่าจะทำอีกนานหรือไม่      
จะดำเนินการแบบไหน  ผมสงสารพนักงาน  เขาชมเชยพวกท่านตลอดเวลาอยู่ต่อ
หน้าแต่ลับหลังผมจะอัดเทปให้ฟัง เขาเหนื่อย เอาเวลามาทำงานประจำในเทศบาล
ของเขาดีกว่า  สิ่งไหนพอจะยกเลิกได้ก็รบกวนด้วย  ในส่วนเรื่องถนน  ขออนุญาต
เอ่ยนามต่อจากท่าน ต่อชาติ  ฆารไสว  ตอนนี้เป็นธรรมเนียมของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์แล้ว  ถ้ามีการปรับปรุงผิวถนนและทำท่อระบายน้ำเป็นธรรมเนียมที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป  ต้องให้ผู้บริหารโดนด่า  ท่านเชื่อผมหรือไม่  
ขนาดท่านยังหงุดหงิดแล้วประชาชนคนใช้ถนนเขาจะคิดอย่างไร  ท่านจะนิ่งดูดาย
รอวันหมดสัญญาและปรับเงินท่านก็ต้องตอบว่ากำลังติดตามให้ เขาเร่งรัด
ดำเนินการอยู่แล้ว  แต่ท่านต้องจำเป็นบทเรียนว่าน่าจะมีการเร่งรัดการดำเนินงาน  
จริงอยู่ที่ไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นบ้านของเราผู้รับเหมาเอาเงินไป ท่านได้ความเจริญ  
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เส้นถนนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลี้ยวขวาเขาอยู่ตรงนั้น 2 - 3 ปี โดนต่อว่าแบบสุดๆ  
ผมไม่อยากให้เขาด่าเทศบาล  ถึงเขาจะไม่ได้ระบุชื่อใครแต่เขาว่าเทศบาลก็รวมถึง
พวกผมด้วย ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ  ตอนแรกผมว่าจะยื่นกระทู้เรื่องโควิด-19  แต่ผม
เห็นท่านอาคมและท่านสิทธิภรณ์ยื่นกระทู้เรื่องนี้แล้ว  ผมจึงไม่ยื่นกระทู้เรื่องนี้  ผม
ขอสนับสนุนท่านกมลพันธุ์ในการตั้งข้อสังเกตุเรื่องนี้  เรื่องโรคโควิด-19 เทศบาล
ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์  เมื่อสักครู่สำนักปลัดเทศบาล
บอกแล้วว่าใช้เงินประมาณ 1 ,280 ,000 กว่าบาท  ท่านทำอะไรบ้างให้กับ
ประชาชน  ครั้งแรกแจกหน้ากากผ้าต้องให้ไปเย็บเองบ้านละ 2 ชิ้น  ท่านประธาน
ครับ  ผมก็ได้มา 2 ชิ้น ตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปเย็บทิ้งไว้อยู่ที่บ้าน  ใครจะไปเย็บทุก
บ้าน  เทศบาลไม่มีศักยภาพที่จะเย็บให้ชาวบ้านหรือครับ  ครอบครัวละแค่ 2 ผืน  
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  ท่านประธานสภาลองสังเกตุดูว่าในเรื่องฝุ่นละออง  
และเรื่องไข้  เราต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นอย่างไร  สถานการณ์
เป็นอย่างไร  แจกแมสก็ไม่ทั่วถึง  แจกข้าวกล่องก็ไม่บอก  ผมผ่านไปมาก็คิดว่า
ผู้บริหารแจกเองเราจึงไม่มายุ่ง  พอสอบถามจึงได้ทราบว่ามีการแจกข้าวกล่อง
สัปดาห์ละ 2 วัน  วันละ 500 กล่อง  มาเข้าคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น.  กว่าจะได้
กินก็ประมาณ 11.00 น.  - 12.00 น. อาทิตย์หนึ่งใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
คุ้มหรือไม่  คุ้มครับแต่ไม่ทั่วถึง  คนได้ก็ดีไป  คนที่ไม่ได้ก็บ่นด่ากันต่อไป  สัปดาห์
แรกๆผมมีโอกาสผ่านมาดูข้าวกล่องเหลือจำนวนมาก  สัปดาห์ที่ 2 - 4 คนก็เยอะ  
และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 500 กล่องไม่พอ ดีไม่ดีต้องเพ่ิมเป็น 1,000 กล่อง  ผมว่าถ้า
จะมาแจกข้าวกล่องไม่ใช่ครับ  ไม่ใช่น้ำท่วม  เรื่องโควิดไม่ต้องแจกข้าวกล่อง เขา
ต้องการอย่างอ่ืน  ฝากท่านประธานสภาด้วยครับว่าการแจกหน้ากากผ้าและ
แอลกอฮอล์ครั้งล่าสุด  บ้านผมมี 8 หลัง  8  บ้านเลขที่  แต่ได้แอลกอฮอล์แค่ 2 
ชุดเท่านั้น  อย่างนี้หรือครับที่ว่าทั่วถึง  มี 8 บ้านก็ต้องแจกท้ัง 8 ชุด  แบบนี้แก้ตัว
หรือไม่  ส่วนการไปเยี่ยมผู้ถูกกักตัวไม่ทราบว่าผู้บริหารใช้งบของตัวเองหรือไม่     
มีแต่ผู้บริหารสูงสุดและทาง สส.บุญรื่นไปร่วมด้วย  ไม่ทราบว่าท่านใช้งบประมาณ
ส่วนไหน  ใช้งบประมาณจากท่าน สส.บุญรื่นหรืองบประมาณของเทศบาล  
โครงการนี้เป็นโครงการของใคร  การประชาสัมพันธ์โรคโควิด -19 เป็นอย่างไร  
เงิน 1,280,000 กว่าบาท  เทศบาลทำได้เท่านี้หรือครับ  เราตั้งไว้แล้วเงินสำรอง
จ่าย 1,800,000 บาท  ยังเหลืออีก 600,000 กว่าบาท  เรื่องที่ 2 โครงการ
ก่อสร้างผมก็ทราบปัญหาและครั้งที่แล้วผมอธิบายแล้วว่าเงินงบประมาณของกรม
โยธาธิการ 148 ,000 ,000  บาท  เขามาทำ เป็ นจุดๆความเดือดร้อน           
ท่านกมลพันธุ์ได้อธิบายให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่  ผมขอเพ่ิมเติมว่าผมเห็นถนน
ประดิษฐ์ผมถ่ายรูปมาให้ดูไม่เทลีน  ผมจึงสอบถามท่านประธานว่าถ้าไม่เทลีนแล้ว
มันทรุดอีก 1 - 2 ปี เขาส่งงานเราหากถนนทุรดจะไม่เหมือนถนนอนรรฆนาคหรือ
ครับ  ที่ทรุดแล้วทรุดอีกอยู่ตลอดจนได้เอาแอสฟัลติกมาลาดตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะ
ทรุดเมื่อไหร่  หากอีก 2 - 3 ปี  เขาหนีไปเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบ  ผมอยาก
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ทราบว่าเทศบาลมีส่วนร่วมหรือไม่ที่เขามาเจาะถนนเรา  ทำถูกต้องตามแบบแปลน
หรือไม่  ผมถ่ายรูปส่งให้ผอ.สำนักการช่างดูท่านก็ตอบว่าได้รายงานไปที่กรม   
โยธาธิการจังหวัดแล้ว ทำไมต้องรายงานไปที่นั่นเพราะอยู่ในพ้ืนที่ของเรา เราไม่ได้
เป็นกรรมการร่วมหรือครับ  เขามาทิ้งงานไว้แล้วเราจะทำอย่างไร  เราไม่มีส่วน
รับผิดชอบกับเขาหรือครับ  เอาคอนกรีตเก่าๆที่ขุดขึ้นมาทุบๆแล้วเอาท่อวางลงไป
เลย  ผมถ่ายรูปมาให้ท่านดูท่านก็บอกว่าแจ้งไปที่กรมโยธาธิการแล้ว  เขาเอาอะไร
มาให้เราก็เอาหรือครับ  เราไม่รับผิดชอบหรือครับ  พ้ืนที่ของเรา  บ้านของเราเขา
ทำไม่ดีเราก็ต้องบอกเขาให้แก้ไขปรับปรุง  ผมไม่ต้องการคำตอบในเรื่องนี้เพราะผม
ไปดูแล้วก็ไม่อยากทะเลาะกับเขา  บริเวณหน้าโรงเลื่อยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว  ผมก็ไป
ทะเลาะกับเขา  เขาจะต่อยผมไปแจ้งความตำรวจก็ไม่เอาเรื่อง  ความดีของผมที่
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นความเดือดร้อน  ซึ่งไม่
ถูกต้อง  ไม่ถูกตามแบบอยากให้เขาทำให้ดีขึ้นผิดหรือครับ  ถ้าเป็นความผิดของผม
ก็แล้วไปเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว  นี่หรือครับอยากทำงานเพ่ือ
ประชาชน ประชาชนเขาเลือกมาแล้ว  ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนบ้าง  
สิ่งไหนไม่ดีเราก็ต้องพูดไม่ใช่สนับสนุนทำไปเลยไม่ดีก็ค่อยซ่อมใหม่  ผมไม่ต้องการ
เช่นนั้น  การทำคุณเพ่ือแผ่นดินถึงแม้เขาจะต่อยตีผมก็ยอมเขาในวันนั้นเพราะผม
ทำเพ่ือประชาชนและบ้านเมือง  ผมไม่กลัวครับ  ฝากท่านประธานสภาด้วยว่า  3 
เดือนผมถึงจะไปพูดครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้ความอนุเคราะห์   
ผมยื่นกระทู้มา 3 เรื่อง  ท่านก็รับทั้ง 3 เรื่อง  และผมตั้งข้อสังเกตเรื่องแรก     
การตั้งโต๊ะประชุมวันนี้โอ่โถงดี  แต่ผมเหลือบมองดูท่านประธาน  ท่านประธาน
ด้อยที่สุด  คณะผู้บริหารให้ท่านไปแอบอยู่หลังแท่นบูชาพระ  ผมว่าไม่โดดเด่น  
ฝากท่านด้วยว่าการประชุมครั้งหน้าผู้บริหารไม่จำเป็นต้องอยู่สูงแบบนั้น  อยู่แบบนี้
ก็ได้  ทำสแตนขึ้นสัก 20 - 30 ซม.  ก็สูงอยู่แล้ว  ท่านประธานสภามาอยู่ข้างหลัง
พระมันไม่โดดเด่น ผมอยากให้ท่านมีสง่าราศรี  ถ้าทำแบบนี้เขาไม่เอาหน้าท่าน
ประธานแต่เขาเอาหน้าคณะผู้บริหาร  การประชุมสภาแต่ละครั้งเราก็มีศักดิ์ศรี  
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับผู้บริหารที่จะต้องมาโดดเด่นอยู่ตรงนี้  เรื่องที่ 2 ในการ
ประชุมเมื่อ 1 - 2 ปีที่ผ่านมา  สมาชิกสภาเทศบาลไม่เข้าประชุม  บางคนลาและ
บางคนติดธุระ  ผู้บริหารเดือดร้อนถึงจังหวัด  ไปฟ้องจังหวัดฯว่าสมาชิกสภา
เทศบาลไม่เข้าประชุมต้องให้ท้องถิ่นจังหวัดมีหนังสือเตือนสมาชิกสภาเทศบาลให้
เข้าประชุมตามวาระด้วย  สมาชิกบางคนป่วย  บางคนมีธุระท่านเลื่อนประชุมสัก
ครั้งจะเป็นอย่างไร  แล้วนัดต่อมาสมาชิกเข้าร่วมทุกท่าน  สำหรับวันนี้ผมขอตั้ง
ข้อสังเกตว่าผู้บริหารสูงสุด  นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ไม่เข้าประชุม  มีหนังสือลาหรือไม่  ลากิจ  ลาป่วยหรือไม่ก็ไม่มี  ทำไมไม่ให้
ความสำคัญกับสภาเทศบาลแห่งนี้  ทำไมท่านไม่ใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลในการ
ประชุม  ทำไมต้องใช้หอประชุมธรรมาภิบาลแห่ งนี้   แล้วผู้ บริหารสูงสุด          
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม ได้เห็นความสำคัญของการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 หรือไม่  ติดธุระอะไรก็ไม่บอก  ไปกรุงเทพฯ  หรือไปหาผู้ว่า
ราชการฯหรือไม่ก็ไม่ทราบ  มีใบลาหรือไม่ครับ  ขนาดผมป่วยก็ยังมีใบลาและ
ใบรับรองแพทย์มาเสนอ  จะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มาตอบแทนสมศักดิ์ศรีหรือไม่  รายงานผู้ว่าไปด้วยครับว่านายกฯไม่เข้าประชุมสภา
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เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งนี้  ผมฝากท่านประธานสภารายงาน
จังหวัดฯด้วยครับเพราะไม่มีใบลา  ไม่มีลากิจหรือลาป่วย  ติดธุระเรื่องอะไรก็ไม่
ทราบ  ไม่ให้ความสำคัญกับสภาแห่งนี้  เสนอไปเลยครับท่านประธาน  ท่านเป็น
ประมุขของสภาแห่งนี้อยู่แล้ว  เห็นความสำคัญของสภาแห่งนี้หรือไม่  ข้าราชการ
และสมาชิกมาร่วมประชุมครบแต่ให้รองนายกฯมาตอบแทน  ผมไม่ต้องการที่จะให้
หัวหน้าฝ่ายต่างๆมาตอบคำถาม  ผมไม่อยากทะเลาะกับหัวหน้าฝ่าย  ผมอยาก
ทะเลาะกับผู้บริหาร  ท่านบริหารอย่างไร  ท่านอย่าโยนให้เจ้าหน้าที่  ท่านโยนให้
แต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ      

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็งครับ  ท่านได้อภิปรายพอสมควรแล้วและตอนนี้ท่านพูด
นอกประเด็นขอให้ท่านสรุปให้กระชับและผมจะตอบข้อที่ท่านพาดพิงถึงผมครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากท่านประธานสภาด้วยว่าการประชุมสภาวันนี้  สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  
นายกเทศมนตรีไม่เข้าประชุม  ไม่มีใบลา  ฝากท่านรายงานจังหวัดด้วยครับ       
ถ้าท่านไม่ทำผมจะถือว่าท่านละเว้น ตามมาตรา 157 ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงในส่วนที่พาดพิงถึงผมให้ทุกท่านทราบ  และส่วนเรื่องที่
เกี่ยวกับนายกฯผมจะให้ท่านรองนายกฯชี้แจง  ในส่วนที่ท่านชี้แนะมาว่าที่นั่งไม่สง่า
งาม  ไม่สมเกียรติ  ผมไม่ได้มองถึงเรื่องนั้น  ผมถือว่าผมมาพร้อมพระพุทธรูปและ
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ท่านอยู่ด้านหลังผม    
ด้วยซ้ำ  เรื่องสง่างามไม่จำเป็นขอแค่มาทำหน้าที่ของตนเองในสภาให้ดีก็เพียงพอ
แล้ว  และท่านพาดพิงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ท่านนายกไม่มาประชุม  ไม่ทราบว่าไปไหน  หากผมไม่ทำหนังสือถึงจังหวัด
จะถือว่าผมละเว้นนั้น  ผมขอชี้แจงท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ว่า  ท่านนายกฯได้ทำ
หนังสือมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาลมาอภิปราย  ชี้แจง  
แถลงแทน  ท่านไม่เข้าร่วมประชุมก็ถือว่าท่านได้มอบหมายแล้ว  ไม่จำเป็นต้องมี
หนังสือลา  ไม่มีระเบียบให้ท่านนายกฯลาท่านประธานสภาครับ  ผมไม่จำเป็นต้อง
ถามใบลา  ส่วนท่านนายกไปไหน  ทำไมถึงไม่เข้าร่วมประชุม  ไม่ให้เกียรติสภา  
ผมจะให้ท่านรองนายกฯชี้แจงเพราะท่านนายกฯก็ไม่ได้แจ้งให้ผมทราบว่าท่านไป
ไหน  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ผมขอชี้แจงเรื่องที่ท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  เนื่องจากติดภารกิจซึ่งทางจังหวัดฯได้มอบหมายให้ท่านนายกฯ 
เข้าร่วมพิธีบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดขอนแก่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้   ท่านนายกฯจึงได้
มอบหมายให้รองนายกฯชี้แจงหรือแถลงแทน  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
48 เอกาทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในส่วนการมอบอำนาจ
กรณีที่ท่านนายกไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้   ตามลำดับท่านนายกได้
มอบหมายให้ผมเป็นผู้รักษาการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานครับ  เรื่องที่นั่งของท่านไม่โดดเด่น  ท่านนั่งบัง

พระบรมฉายาลักษณ์  ท่านลองมายืนกับผมดูครับ 



-20- 
 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ท่านบุญเส็งพูดในเรื่องที่มีสาระและเป็นประโยชน์กับเทศบาล  
ผมจะนั่งตรงไหนก็เรื่องของผม  ผมทำหน้าที่ประธานสภาได้ก็พอแล้ว  มันเสียเวลา
กับสมาชิกท่านอ่ืนในการอภิปราย  ท่านบุญเส็งคงพูดไปครบถ้วนแล้ว  เชิญท่าน
สมาชิกท่านอื่น  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานไร้สาระเหมือนท่านผู้บริหารบอกกระผม  ผมยัง
มีข้อสอบถามอยู่ครับ  มีหนังสือมอบหมายมาให้ท่านดูหรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็งคงอภิปรายครบถ้วนแล้ว  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์            
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  เรื่องแรก ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน  ผมเป็นห่วงเพราะ
ทาง สคบ. เขาบอกว่าไม่อยากให้เราการ์ดตกเพราะกลัวเชื้อไวรัสโคโรนาจะระบาด
เป็นครั้งที่ 2  เวลาเด็กไปโรงเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม  การเว้นระยะห่างและการ
ดูแลบุตรหลานของเรา  ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากเป็นคนหนึ่งก็
ระบาดไปทั้งครอบครัว  ถ้าเป็นโรคอ่ืนๆที่ไม่ติดเชื้อคนหนึ่งเป็นอีกคนไปเฝ้าก็ไม่
เป็นไร  แต่โรคนี้ถ้าคนหนึ่งเป็นอีกคนก็ต้องกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังมันเดือดร้อนกันไป
หมดทั้งครอบครัว  เพราะฉะนั้นผมอยากฝากทางผอ.สำนักการศึกษาและ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้ปรึกษาและหาวิธีรับมือเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เรื่องที่  2   ตอนนี้เรามุ่งแต่เรื่อง       
โควิด-19  แต่เราจะละเลยโรคอ่ืนๆหรือไม่  เช่น  ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน      
โรคไข้หวัดใหญ่เราดูแลหรือไม่  ไข้เลือดออกดูแลหรือไม่  ก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้าน
โทรมาบอกผมว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากจริงๆ  ผมก็ได้โทรหาผอ.ส่วนสมชายและบางที
ท่านก็ติดประชุมและโทรกลับ  ซึ่งหลายแห่งท่านก็เข้าไปแก้ไขให้ต้องขอขอบคุณ
ด้วย  เรื่องที่ 3 การเก็บขยะ  บางชุมชนตอนนี้เป็นถนนปลอดขยะ  และมีขยะไป
ตั้งไว้จุดหนึ่งกว่ารถขยะจะมาเก็บก็สาย  สุนัขก็ไปคุ้ยเขี่ยอาหารออกมากินทำให้ส่ง
กลิ่นเหม็น  จึงอยากสอบถามว่ารถเก็บขยะของเราตอนนี้เพียงพอหรือไม่เพราะบาง
วันก็ไปเช้า  บางวันก็ไปสายเวลา  09.00 น. - 10.00 น. ถึงจะมาเก็บ  และช่วง
นี้เข้าสู่ฤดูฝนหากฝนตกน้ำก็อาจจะซัดขยะกระจายออกไป  เรื่องที่ 4 ถนนหนทาง
พอฝนตกบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อ  และอีกหลายเรื่องที่ผมได้ฝากท่านผอ.สำนัก
การช่างไว้  เช่น  อยู่ข้างอู่แสงประทีปหน้าบ้านของผมวันก่อนก็เห็นเอายางมะตอย
สำเร็จรูปไปทำ  และยังมีข้างวัดใต้ที่ถนนบวมผมทวงถามประมาณ 3 - 4 ครั้งแล้ว  
และข้างบ้านท่านนายกยงยุทธ หล่อตระกูลไม่ทราบว่าเป็นท่อประปาหรือเขาไปทำ
ไว้เฉยๆเพราะถนนเป็นนูนสูงบางคนไม่รู้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ หลายๆแห่งเขาบอก
ว่างบประมาณทุกวันนี้เป็นงบที่ใช้แต่ในเทศบาลแต่งบที่ลงชุมชนไม่ค่อยมี  ช่วงนี้ก็
เอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19  ให้ อสม.และประธานชุมชนลงพ้ืนที่ซึ่งเป็น
ด่านหน้าที่ท่านทำอยู่แล้ว  ก็ให้ช่วยส่วนอ่ืนด้วยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชนก็อย่าละเลย  ให้ พ่ีน้องประชาชนเราได้อยู่อย่างมีความสุข ในช่วง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เขาออกไปไหนไม่ได้
ก็ให้สุขภาพใจเขาดีด้วย  งบประมาณผมก็ผ่านให้แล้ว  ขอฝากท่านประธานผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารให้ช่วยแก้ไขในส่วนนี้ด้วย  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
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นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ในระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ ก่อนอ่ืนผมต้องขอชมเชยพ่ีน้องประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยของเราที่ได้ร่วมกันป้องกันและระงับการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  ตอนแรกผมคิดว่าจะมีคนเสียชีวิตประมาณ 
100,000 คน  เพราะคนจีนเขามาเที่ยวที่เมืองไทยประมาณ 100 ,000 คน - 
1,000,000 คน  ผมจึงชื่นชมและคนทั่วโลกเขาก็ชื่นชมบุคลากรของประเทศเรา
เป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเทศบาลของเรา  จังหวัดของเราและชื่นชมตัวผมด้วย
เพราะพวกเรามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคน  ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลถ้าไม่มีบุคลากรต่างๆก็
ไม่ประสบผลสำเร็จ ผมไม่ตำหนิเรื่องงบประมาณเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเขา
ยังใช้งบประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์  คิดเป็นเงินไทยประมาณ 100  ล้านล้าน
บาท  ถ้าเปรียบกับงบประมาณของเรา  30 ปี  ถึงจะเท่างบประมาณของเขา  
เพราะของเราใช้งบประมาณแค่ 3 ล้านกว่าบาทเท่านั้น  ผมจึงชื่นชมอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของเทศบาลเรา  ทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือแม้แต่ฝ่าย
ค้านของพวกกระผมก็ได้จัดทำตู้ปันสุข  จำนวน 2 ตู้  แจกให้กับประชาชน  หาก
ผมมีเงินผมก็เอาไปแจกชาวบ้าน  บางคนก็โทรมาด่าว่าได้บ้าง  ไม่ได้บ้าง  และผม
ขอแนะนำเรื่องที่ทางเทศบาลเอาแอลกอฮอล์ไปแจกชาวบ้าน  ผมก็ได้ 2 ขวด  
ชาวบ้านเขาบอกผมว่ากลิ่นเหม็น  ใช้งานไม่ได้  ผมก็เหม็นเหมือนกัน  งบประมาณ
ต่างๆที่เราให้ไปชาวบ้านเขาเสียภาษีให้พวกเราทุกวันนี้ได้มีอยู่มีกินเพราะเงินภาษี
ของพ่ีน้องประชาชน  เมื่อเขาเดือดร้อนเราไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณให้จัดซื้อ
ของที่ดีไปเลย  ไม่ใช่เอาแอลกอฮลล์ที่เหม็นแบบนี้มาให้ประชาชนขอให้แก้ไขเรื่องนี้
ด้วย  เรื่องที่ 2 การแจกอาหารกลางวัน  ท่านทราบหรือไม่ว่าเราแจกเพราะอะไร  
งานอะไรทำไมถึงแจก  แยกไม่ออกหรือครับไม่ใช่กรณีน้ำท่วม  กรณีนี้เป็นโรค
ระบาด  โรคติดต่อกัน  ผมขับรถผ่านมาเทศบาลเห็นมีประชาชนนั่งรอรับของเบียด
กันไปหมด  ให้เขามารอเอาข้าวกล่องตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง  มีการลงทะเบียน  หาก
มีประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 สักคนหนึ่งมารับอาหารจะไม่ติดกันหมดหรือครับ  
แต่ดีที่ไม่มีใครติด  หากติดมาคงต้องออกข่าวทางโทรทัศน์อย่างแน่นอน  เทศบาล
ควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วย  ในส่วนข้าวกล่องก็อยากให้เปลี่ยนเป็นกับข้าวที่เป็นถุง  
ส่วนมากข้าวเขามีอยู่แล้วเมื่อเขาได้อาหารเป็นถุงจะได้เอากลับไปกินตอนเที่ยงและ
ตอนเย็น  ถ้าทำเป็นข้าวกล่องจะแบ่งกันกินได้หรือไม่  ฝากให้ทำเป็นอาหารใส่ถุง
สัก 2 อย่างให้เขาก็ได้  แล้วไม่ต้องให้เขารอ  ท่านจะให้เขารอคนโน้น  คนนี้มา
กล่าวเสียก่อน  ไม่จำเป็นครับ  เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงระดับโลก  ไม่ใช่ระดับ
ท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศบลาซิล  ประเทศรัฐเซีย  
เขาตายเป็นพันๆคนถ้าประเทศไทยตายแบบนั้นทุกคนคงไม่ได้ออกจากบ้าน  
ประเทศอินเดียประชากรเขามีจำนวนมากประมาณ 1 ,000  ล้านคน  แต่บังเอิญ
คนจนก็เยอะเวลาแจกของคนก็ชุลมุนกัน  ผมกลัวจะเป็นแบบนี้  และประเทศไทย
จะเดือดร้อน  ถึงเราจะเอาอยู่แต่การ์ดอย่าตก  ช่วงนี้มีการปิดประเทศเศรษฐกิจ
โลกก็แย่เศรษฐกิจของไทยก็แย่แต่เราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่าง
เคร่งครัด  สิ่งไหนที่ดีผมก็ขอชมเชยโดยเฉพาะบุคลาการทางการแพทย์ในประเทศ
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ของเรา  และหน่วยงานเทศบาลของเราทุกฝ่ายร่วมมือกันได้สุดยอดและดีเยี่ยมทุก
ท่าน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดขอเสนอแนะอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอ  กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.  
 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ้าง 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 

    (ลงชื่อ)                          เลขานุการสภาเทศบาล 
                              (นายวิทยา  ภูโยสาร)   
                                       ปลัดเทศบาล 
 
คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563  
รับรองถูกต้อง 

    
   

(ลงชื่อ)                             
  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น)   
                                     ประธานกรรมการ 
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(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต์  ฆารไสว)   
                                        กรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ)                             
  (นายอภิชัย  น้ำจันทร์)   
                                         กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             
  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   
                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
    

 
(ลงชื่อ)                             

   (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


