รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕63 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายต่อชาติ
4. นายกานต์
5. นายสรรเพชญ
6. นายนพดล
7. นายสุโรจน์
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ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห์
น้ำจันทร์
ภูเต้านาค
วิโรจน์รัตน์
หอมหวล

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

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน์
หล่อตระกูล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

บุญเพิ่ม
อนันตริยะทรัพย์

นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โพธิแท่น
กอสัตย์
ศิริพานิช

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เข้าประชุม
1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท์
4. นายสมศักดิ์
5. นายนิติธรรม

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
2. นายอดิศักดิ์

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายประเสริฐ
2. นายภาณุเดช

ออประเสริฐ
เจริญพันธุวงศ์

รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการช่าง

ไปราชการ

-23. นางสังวาลย์
สีแพนบาล
4. นายวรวิทย์
ภูอวด
5. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท์
6. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป์
7. นายสมชาย
ไชยเดช
8. นายนิกร
แต้มแก้ว
9. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
10. นายสังวาล
เมืองโคตร
11. นายปวิช
ภูทองโปร่ง
12. นางวัชรี
คำเดช
13. นางลักขณา
คันธสม
14. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์
15. นางกิ่งเพชร
ธารพร
16. นางพนิดา
วิจารย์ปรีชา
17. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการฯ
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
หน.ฝ่ายอำนวยการ
หน.ฝ่ายรักษาความสงบ
หน.ฝ่ายทะเบียนฯ
จพง.ป้องกันฯ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ครู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด เทศบาล เรียนท่านประธานสภา
เทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 เพื่ อ
ประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่านรอง
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้ มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจำปี 2563 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลจะต้องคัดเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากนายวิทยา ภูโยสาร ปลั ดเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์
ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล
นครขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมา
บังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ ต่อไป
เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญท่าน
อาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
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ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายรณยุทธ หอมหวล เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราว เมื่อได้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ
ท่านขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวและขอเชิญท่านอ่านประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัย ที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
มี ก ำหนดไม่ เกิ น 30 วั น นั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ ณ วันที่
22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ที่ได้อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่อที่ประชุม เรื่องที่ 1 ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.
61 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผมอนุญาต
ครั บ เรื่ อ งที่ 2 ได้ รั บ การรับ โอน (ย้ าย) ข้ า ราชการกรุ งเทพมหานครสามั ญ
พนั กงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. นายกมล
สำราญเนตร ตำแหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ฝ่ า ยปกครอง
สำนั ก งานเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่ งนั ก จั ด การงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติการ สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2563 2. นางสาวตรึ งตรา
สมรภูมิ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด
งานธุรการ ฝ่ ายบริห ารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุล าคม 2563 3. นายกัมปนาท เหล่ านุกูล ตำแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 4.นางสาวอวิยดา
สังฆวรรณา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่าย
พั ส ดุ แ ละทรัพ ย์ สิ น กองคลั ง เทศบาลเมื อ งศิ ล า อำเภอเมื อ งขอนแก่ น จั งหวั ด
ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝ่าย
แผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2563 5. นางสาวธิดาพร บูระณะพล ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุท รปราการ มาดำรงตำแหน่ งนัก วิช าการคลั งปฏิบั ติการ สั งกั ดงาน
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารการคลัง สำนักการ
คลั ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2563 6.
นายกฤษณ์ ประเสริฐ หล้ า ตำแหน่ งวิศ วกรโยธาชำนาญการ สั งกั ด กองช่า ง
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวั ดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ สังกัดงานควบคุมอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2563 7. นายเทอดเกี ย รติ อุ บ ลลา
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบ
คลอง สำนักการระบายน้ำ มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดงาน
วิศวกรรม ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ยินดีต้อนรับครับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2563 และสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24
สิ งหาคม 2563 ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสามัญ ประจำสภาเทศบาลที่ ท ำ
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็ น กรรมการ นายอภิ ชั ย น้ ำ จั น ทร์ เป็ น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำ

-5ไว้อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความ
ที่ถูกต้อง ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใด
เห็ น ชอบให้ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลทั้ ง 2 ครั้ ง กรุ ณ ายกมื อ
(สมาชิกรับรองจำนวน 14 ท่าน) 14 เสียง สมาชิกท่านใดไม่ เห็นชอบ -ไม่มีงดออกเสียง 2 เสียง ถือว่าที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
(5.1) การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (5.1) การเลือก
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ แทนตำแหน่ ง ที่ ว่ า ง ท่ า นกมลพั น ธุ์
จีระสมบัติมขี ้อสงสัยอะไรเชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อสักครู่
ท่ า นประธานแจ้ ง ว่ า ในระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ งการทู้ ถ ามคณะผู้ บ ริ ห ารไม่ มี
เพราะผมไม่ได้รับหนังสือให้ส่งกระทู้ มีสมาชิกบางท่านได้รับแต่ผมไม่ได้รับ และมี
สมาชิก หลายท่ านที่ ไม่ได้รับ หนั งสื อ อยากฝากท่ านประธานผ่ านไปยังผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องว่าได้ส่งหนังสือจริงหรือไม่ เพราะผมตั้งใจจะยื่นกระทู้เข้ามาในสภาแต่
ไม่ได้รับหนังสือ ได้รับเพียงหนังสือเชิญประชุมเท่านั้นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ผมจะกำชับฝ่ายเลขานุการสภา
ให้ครับ เรื่องที่เสนอใหม่ (5.1) การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ซึ่ งดำรงตำแหน่ งเลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ โอนย้ า ยไปปฏิ บั ติ
ราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นเหตุให้
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่างลง จึงต้องเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือก
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกีย รติทุกท่าน การเลื อกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

-62554 ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
เทศบาล ขอเชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ขอเสนอนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายรณยุทธ หอมหวล เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 13 วรรค 2 เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้น จากตำแหน่ ง ต่อ ไปขอเรียนเชิญ ท่ านรณยุท ธ หอมหวล เลขานุ การสภา
เทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต่อไป

(5.2) เรื่อง ญั ตติ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิ ชย์ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ (5.2) เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพสิ ทธิ์ กุล เจริญ วิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์
ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โอนสิ ท ธิก ารเช่ าอาคารพาณิ ช ย์ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับคำร้องฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ของ
นางสาวทัศนีย์พร ศิริสินธุวนิช เรื่อง ขออนุญาตโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์
ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ คู ห าเลขที่ 128 - 130 ตั้ งอยู่ ถ นนภิ รมย์ ตำบล
กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนายฐานะวัส นิธิรัชต์สกุล
ซึ่งอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 6 ปี 3 เดือน - วัน นั้น หลักการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จะต้องดำเนินการให้โอนสิทธิก ารเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลได้โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ดังนี้ ข้อ 20 การให้เช่าช่วงการโอนสิทธิการเช่า
หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) สัญญา
เช่าที่เหลืออยู่ไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ (2) อายุสัญญา
เช่ าที่ เหลื อ อยู่ เกิ น สามปี ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจอนุ มั ติ คณะกรรมการจั ด หา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 13
มกราคม 2555 ได้กำหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาลฯ คูหาเลขที่ 128 - 130 ไว้ 4 เท่าของค่าเช่าหนึ่งปีของปีที่มีการโอน
เหตุ ผ ล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ให้ โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ครั้ ง นี้ จ ะมี ร ายได้ จ าก
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เช่ าในครั้งนี้ จำนวนเงิน 207,360 บาท (สองแสนเจ็ดพั นสามร้อยหกสิ บบาท
ถ้วน) ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20 (2)
การให้เช่าช่วง , การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น อายุ สั ญ ญาเช่าที่ เหลื อเกิ นสามปี ให้ ส ภาท้ องถิ่ นมี
อำนาจอนุมัติ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครั บ เชิญท่านอุทิศ
จำเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จำเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จำเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมได้
อ่านรายละเอียดเอกสารหน้าแรกผมเข้าใจว่ านางสาวทัศนีย์พรจะโอนสิทธิการเช่ า
ให้นายฐานะวัส และนางทัศนีย์พรคือผู้เช่า สัญญาเช่าเลขที่ 9/2556 ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2556 แสดงว่านางทัศนีย์พรเป็นเจ้าของห้องเช่าแล้วแต่จะโอน
ให้กับนายฐานะวัส แต่เมื่อผมได้ อ่านบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการเช่า ลงวันที่
17 มี น าคม 2559 โดยนายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม เป็ น ผู้ ใ ห้ เ ช่ า นายฉั ต รชั ย
พานิชย์พงษ์มงคล เป็นผู้เช่า นายยุทธศาสตร์ พิมพิลา เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก
นายทั ช ชล ลี ศิ ริ กุ ล นั่ น คื อ นายฉั ต รชั ย เป็ น ผู้ เ ช่ า แต่ จ ะโอนสิ ท ธิ ใ ห้ กั บ
นายยุทธศาสตร์ แต่เอกสารที่ส่งเข้ามาเป็นนางทัศนีย์พรโอนสิทธิให้กับนายฐานะวัส
ผมจึงไม่เข้าใจในส่วนนี้อยากสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่ า น กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โ รจน์ รั ต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบีย บวาระที่ 5.2 ญั ตติ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิ ชย์ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์จากนางสาวทัศนีย์พร ศิริสินธุว นิชไปให้นายฐานะวัส นิธิรัชต์สกุล
รายละเอียดในหลักการและเหตุผลได้ชี้แจงไปแล้วแต่เนื้อหาไม่ชัดเจน ไม่ทราบว่า
คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอญัตติหรือไม่ เช่นเดียวกับที่ท่านอุทิศ
จำเริญสรรพ์ได้ชี้แจงว่าทำไมนางสาวทัศนีย์พรจะโอนสิทธิให้กับนายฐานะวัสแต่ ใน
สัญญาเช่าถึงเป็นของนายฉัตรชัยกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมเข้าใจเช่นเดียวกัน
ว่าทำไมไม่เอาสัญญาเช่าของนางสาวทัศนีย์พรที่เป็นผู้เช่ามา ครั้งที่แล้วทางสภาเรา
ได้อนุมัติให้เขาโอนสิทธิต่างๆเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะเอาหลักฐานเก่าเข้ามา
พิจารณาทำไม ต้องเอาเอกสารฉบับปัจจุบันเข้ามาพิจารณาถึงจะไม่สับสนว่าเป็น
อาคารของใคร ขอให้ ชี้ แ จงและส่ งเอกสารเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจน
มากกว่านี้ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านรอง
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพสิ ทธิ์ กุล เจริญ วิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์
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อนุญาตให้ผอ.สำนักการคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการคลังครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่า น
ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขออภัย ดิฉันขอเรียนชี้แจง
ว่าเอกสารที่แนบมาถูกต้องแต่ไม่ครบ เนื่องจากดิฉันจะสื่อให้ทราบเกี่ยวกับห้วง
การชำระเงิน ซึ่งห้วงการชำระเงินจะระบุอยู่ในสัญญาเช่าของนายฉัตรชัย ซึ่ งอายุ
สัญ ญาเช่า 15 ปี สัญ ญาสิ้นสุ ดปี 2569 เมื่อมีการโอนสิทธิการเช่าเทศบาลฯ
จะทำบันทึกแนบท้ายเพิ่มเติม ดิฉันกำลังให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารดังกล่าวมาให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาเพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตามหลักแล้วถ้าไม่ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการเช่าก็ไม่
มีปั ญหาอะไร เพราะอ่านแล้วทำให้สับสน ให้ท่านจัดส่งเอกสารหนังสือขอโอน
สิทธิการเช่าก็เพียงพอแล้วเพราะเราเคยนำเรื่องนี้เข้าสภาแล้วครั้งหนึ่งที่คุณทัศนีย์พร
เป็นผู้เช่าแล้วและเขาจะโอนให้กับ นาย ก. , นาย ข. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านกมลพันธุ์
มีอะไรจะชี้แจงเชิญครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การเตรียมเอกสารที่ผิดเข้าสู่สภาแต่มีลายเซ็นของท่านประธานและอีกหลายคนเซ็น
อนุมัติให้มีการเปิดประชุมสภาได้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดผมจึงเสนอว่าญัตตินี้
ควรจะตกไปก่อนและให้นำเข้าประชุมในสมัยต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรสำคัญ ผมในฐานะประธานสภาเทศบาล
และเป็นผู้รับญัตติ ญัตติที่เสนอมาถูกต้องคุณทัศนีย์พรเป็นผู้โอนสิทธิการเช่าให้กับ
คุณ ฐานะวัส ซึ่งก่อนหน้ านี้คุ ณ ทั ศนี ย์พ รก็ โอนจากคุณ ฉั ตรชัย มา ในญั ต ตินี้ คุ ณ
ทัศนีย์พรโอนไปให้บุคคลภายนอกอีกคนหนึ่ง เป็นญัตติที่ถูกต้อง ส่วนเอกสารไม่
จำเป็น ต้องแนบมาเพราะเป็นต้นร่างตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2559 เราไม่ถือเอาเอกสาร
ฉบับนี้ก็ได้ครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าท่านประธานพูดแบบนี้ก็ง่ายไปเพราะท่านเป็นผู้เซ็ น
อนุ มั ติ ให้ น ำญั ต ติ นี้ เข้ า สภาไม่ ว่ า จะเป็ น ท่ า นนายกเทศมนตรี นายจารุ วั ฒ น์
บุญเพิ่มก็เซ็นเข้ามาเช่นเดียวกัน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมวินิจฉัยแล้วว่าผมรับเป็นญัตติที่ถูกต้อง ส่วนสมาชิกจะเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ต้องลงมติอีกครั้งหนึ่ง
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล แต่ตอนนี้เรากำลังอภิปรายว่าการเตรียมเอกสารเข้าสู่สภา
เป็นเท็จ ผมว่าถ้าเป็นไปได้ให้นำญัตตินี้เข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมวินิจฉัยแล้วว่าญัตติถูกต้องครับ เชิญท่านเลขานุการสภาครับ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้าสู่สภา และมีเอกสารแผ่นหนึ่งที่แนบเพิ่มเข้ามาเป็น
เอกสารของนายฉัตรชัย เอกสารชิ้นนี้ไม่ได้ผิดแต่เป็นเอกสารเดิม ซึ่งห้องเช่านี้เป็น
เป็น ของนายฉัตรชัยเดิมแล้วโอนไปให้ นางศิริพรหลังจากนั้นก็จะโอนต่อในครั้งนี้
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เป็นมาอย่าไรจึงได้แนบเอกสารเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งอาจทำให้ท่านสับสนแต่ขอยืนยั น
ว่า ไม่ ใช่ เอกสารเท็ จ เป็ น เอกสารที่ เทศบาลได้ จั ด ทำขึ้ น จริง ถู ก ต้ อ ง เราแนบ
เอกสารเข้ามาเพื่อต้องการอธิบายความเป็นมาเพียงเท่านั้น
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล คำว่าเท็จของผมในที่นี้หมายถึงเอกสารฉบับนี้คนละเรื่อง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านกมลพันธุ์ยังไม่ได้ขออนุญาตผมพูดครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตครับท่านประธานสภา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพั น ธุ์ จีระสมบั ติ สมาชิ กสภาเทศบาล ที่ผมบอกว่าเท็จไม่ได้หมายความว่าเอกสารฉบับนี้เป็ น
เอกสารเท็จ เท็จในที่นี้ห มายถึงเอกสารที่ประกอบเข้าญั ตติไปคนละเรื่อง เช่น
ท่ านนำเสนอญั ต ติ ก ารทำถนนแต่ ท่ า นเอาญั ต ติ ซื้ อ รถเข้ า มาคนละเรื่ อ ง นี่ คื อ
ความหมายของผมว่าเอกสารไม่ถูกต้องควรไปจัดทำเข้ามาใหม่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่าน
ประธานสภาพู ด ถู ก แล้ ว แต่ เมื่ อ เราทำเอกสารมาแล้ ว ทางฝ่ ายบริ ห ารก็ ไม่ ได้
ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เมื่อ ฝ่ายบริหารไม่ได้ตรวจสอบแล้ว
เอกสารที่นำเข้าสภาคนละอย่างแทนที่จะเป็นของนางสาวทัศนีย์พรซึ่งเป็นเจ้าของ
สั ญ ญาเช่ า ปั จ จุ บั น แต่ ท่ า นเอาสั ญ ญาเช่ าปี 2558 มาแนบไม่ ถู ก ต้ อ ง ทาง
ผู้บริหารก็ต้องยอมรับว่าไม่ถูกต้อง ถ้าจะทำให้ถูกต้องจะต้องให้คณะผู้บริหารได้ยื่น
เอกสารเพิ่มเติมว่ามีเอกสารอะไรบ้างเพื่อให้สภาพิจารณาร่วมกัน หากท่านจะยึด
ตามเอกสารฉบับนี้วันนี้คงอนุมัติให้ไม่ได้เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งคงอภิปรายครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านสรุปอย่างกระชับครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ผมอภิปรายให้จบก่อนครับ ท่านไม่ให้โอกาสผมได้พูดเลย
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบอกว่าประเด็นจบแล้ว อนุมัติไม่ได้ก็จบแล้วครับ ท่านสิทธิภรณ์
เขาก็ยกมือรอที่จะอภิปรายต่ออยู่ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขายกมือก็ช่างเขา ผมยังพูดไม่จบครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านบุญเส็งอภิปรายอย่างกระชับครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอยืนยันว่าจะพูดต่อครับ เรื่องนิดเดียวก็ทำให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ ขอให้ ท่ า นฟั ง ผมอภิ ป รายด้ ว ยเพราะในวั น นี้ ไ ม่ มี ญั ต ติ อื่ น แล้ ว ท่ า น
ประธานสภาต้องตรวจสอบก่อนว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นอย่างไร ญัตติที่ส่งมาเป็น
อย่ า งไร เมื่ อ คณะผู้ บ ริ ห ารส่ ง มาท่ า นจะเซ็ น อนุ มั ติ เลยหรื อ ครั บ ท่ า นต้ อ ง
ตรวจสอบก่อน กระทู้ของกระผมท่านยังกลั่นกรองก่อนหากซ้ำซ้อนกันท่านไม่รับก็
ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเวลาที่เสนอหนังสือเข้าสภาท่านก็ต้องตรวจสอบด้วย ผมก็
ตรวจสอบเช่ นเดียวกัน รายงานการประชุมผมก็ต้ องอ่าน ส่วนไหนที่ผิดพลาดก็
ต้องแก้ไข ไม่ผิดพลาดก็ผ่านไป เมื่อผิดพลาดแล้วทำอย่างไรถึงจะง่ายขึ้นก็ต้องให้
ผู้บ ริห ารยื่นเอกสารเพิ่ มเติมเพื่อให้ สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาร่ว มกันว่าถูกต้อง
หรือไม่ ไม่ใช่เอกสารส่งมาผิดก็จะให้สมาชิกยกมือ เอกสารเป็นของนายฉัตรชัยจะ
ยกมือให้นายฐานะวัสได้อย่างไร ขอให้ทางคณะผู้บริหารทำหนังสือ ยืนเพิ่มเติมเข้า
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อะไรที่ยื่นเข้ามาทำอย่างไรถึงจะถูกต้องในสภาแห่งนี้ ไม่ใช่เอาแบบง่ายๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งคงอภิปรายอย่างครบถ้วนแล้วครับ ต่อไปเชิญท่าน
สิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอแนะนำทางเทศบาลเรื่องอาคารพาณิชย์ของเทศบาลมีหลายอาคารซึ่งเป็น
ปัญหา และอีกประเด็นหนึ่งบ้านเมืองของเราไม่เจริญก็เพราะอย่างนี้ เราไม่เปิด
โอกาสให้คนอื่นเข้ามาประมูล ให้แต่คนเดียวมาประมูลให้ลูกหลานสื บต่อกันทั้งๆที่
เป็ น ของเทศบาล ผลที่ ต ามมาก็ เกิ ด ปั ญ หาตามมาเรื่ อ ยๆเพราะเป็ น สิ ท ธิ ข อง
เทศบาล เราต้องใช้สิทธิ เมื่อหมดสัญญาเราควรใช้สิทธิให้คนอื่นเข้ามาประมูลบ้าง
ไม่ใช่ต่อสัญญา แล้วประชาชนหรือสมาชิกจะรู้หรือไม่ว่าเขาต่อสัญญาอย่างไร เช่น
อาคารหลังหนึ่งค่าเช่า 20 บาท ระยะเวลา 25 - 26 ปี ก็ราคา 20 บาท แต่ถ้ามี
การประมูลก็อาจมีรายได้เข้าเทศบาลมากกว่านี้ ผมเห็นแล้วบริเวณถนนภิรมย์
บ้านเมืองก็ไม่เจริญ ถ้าเป็นจังหวัดขอนแก่นคงเจริญไปแล้ว มีแต่คนเก่าต่อสัญญา
ก็ไม่มีความเจริญ ผมจึงอยากเสนอแนะเทศบาล เช่น กรณีตลาดเกษตร ทั้งๆที่
เทศบาลดูแลได้ก็ยังไปให้คนอื่นเขาเช่า ให้เจ้าเดียวต่อสัญญาอยู่อย่างนั้นทั้ง ๆที่เจ้า
อื่นเขาอาจจะให้ราคาที่สูงกว่านี้ก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาประมูล ผมขอฝากให้
เทศบาลช่วยพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ การส่ ง
เอกสารเมื่อผมเข้ามาในที่ป ระชุ ม ผมเห็ น หนังสื อเล่ ม นี้ว างอยู่บ นโต๊ะ ถ้าเป็ น
ปัจจุบันผมจะไม่ว่าแต่นี่เป็นสัญญาเก่า เจตนาก็คงจะใช้ฉบับนี้เป็ นหลักฐานในการ
ขอโอนในครั้งนี้ ตั้งแต่สมัยคุณฉัตรชัยเป็นผู้เช่า ท่านบอกรายละเอียดหมดแต่ส่ง
เอกสารเข้ ามาแสดงว่ าผู้ ที่ จ ะเสนอญั ต ติ มี เจตนาที่ จ ะใช้ สั ญ ญาเช่ า อาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างเก่าเป็นเอกสารประกอบในครั้งนี้ใช่หรือไม่ ผมจึงดูที่เจตนาว่าถ้าเป็น
ปัจจุบันคงเป็นของนางทัศนีย์พรแต่นี่เป็นของนายฉัตรชัย แสดงว่าเป็นเอกสารที่ไม่
ชอบ ท่านเจตนาส่งเอกสารเพราะเปิดเข้ามาก็เห็นเลย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกคงอภิปรายครบถ้วนแล้ว เชิญผอ.สำนักการคลังชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุ กท่ าน ดิ ฉั น นางสั งวาลย์ สี แ พนบาลย์ ผอ.สำนั กการคลั ง ดิ ฉั น ขออธิบ าย
เพิ่มเติมว่าสัญญาที่แนบถูกต้องเพียงแต่ไม่ครบ สัญญาเป็นชื่อ นายฉัตรชัยถูกแล้ว
เพราะอายุสัญญา 15 ปี จะครบกำหนดในปี 2569 เราจึงยังไม่เปลี่ยนชื่อ แต่มี
การแก้ไขโดยการแนบท้ายสั ญ ญาเพิ่ม เติมซึ่งตอนนี้ เรากำลั งให้ เจ้าหน้าที่จัดหา
เอกสารเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอยู่ ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถามท่านผอ.สำนักการคลังเพิ่มเติมว่าสัญญาที่แนบมาเป็น
สัญญาระหว่างเทศบาลกับนายฉัตรชัย เดิมเวลาเราโอนสิทธิการเช่าเราต้องเปลี่ยน
สัญญาหรือไม่ถ้ายังไม่หมดอายุสัญญา
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นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง ถ้าอายุสัญญายังไม่หมดเราจะคงสัญญาไว้แต่จะมีการแก้ไข
บันทึกแนบท้ายเพิ่มเติมที่กำลังให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารมาให้ท่านสมาชิกพิจารณา
เพิ่มเติมค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อเทศบาลโอนสิทธิการเช่าระหว่างคุณฉัตรชัย และเมื่อคุณฉัตรชัย
โอนให้คนอื่น เทศบาลต้องทำสัญญาใหม่ขึ้นมาอีกใช่หรือไม่
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง ไม่ใช่ค่ะ เราต้องยึดตามสัญญาเดิม 15 ปี
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในระหว่าง 15 ปีนี้คุณฉัตรชัยจะโอนให้ใครก็จะแนบท้ายสัญญาไป
เรื่อยๆใช่หรือไม่
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง จะแนบท้ายสัญญาไปเรื่อยๆค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมเข้าใจรายละเอียดแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
เชิญครับ เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ถ้ามีแนบท้ายแต่ท่านไม่แนบเข้ามาแล้วใบนี้ท่านส่งเข้ามาทำไม ซึ่งเรารู้แล้วว่าคุณ
ฉั ต รชั ย ได้ โ อนให้ คุ ณ ทั ศ นี ย์ พ รแล้ ว ใบนี้ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งนำเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภา
เช่นเดียวกับที่ท่านนพดลกล่าวว่าเปิดเอกสารเข้ามาก็เจอ ท่านน่าจะรู้ว่าเมื่อท่าน
อธิบ ายได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นสัญ ญาที่ต้องคงไว้ 15 ปี รู้ถึงขนาดนั้นแล้วท่านไม่
เฉลียวใจในเอกสารที่ท่านแนบเข้ามาหรือครับ ถ้าท่านยอมรับผิดว่าหลงลืมหรือ
ผิดพลาดก็น่าจะจบแต่ถ้าท่านยืนยันแบบนี้ก็คงไม่จบ ถึงขนาดที่ท่านนำหนังสือ
ฉบั บ นี้ เข้ า มาไว้ ที่ โ ต๊ ะ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นแล้ ว จะไม่ ท ราบได้ อ ย่ า งไรว่ า จะต้ อ งเอา
เอกสารแนบท้ายเข้ามาด้วย สรุปแล้วถ้าท่านยอมรับว่าผิดพลาดก็น่าจะง่าย แต่ถ้า
ท่านยืนยันว่าทำถูกแล้วผมก็จะดึงดันว่าท่านทำไม่ถูก หนังสือฉบับนี้คุณฉัตรชัยเช่า
15 ปี ท่ านเอาเข้ า มาทำไม เราอยากดู ห นั ง สื อ ที่ คุ ณ ทั ศ นี ย์ พ รโอนสิ ท ธิ ให้ กั บ
นายฐานะวัสแต่เอกสารคุณฉัตรชัยผมไม่อยากดู เมื่อท่านอ้างว่าที่นำมาให้ดูเพราะ
เป็นเอกสารที่ต้องคงไว้ 15 ปี ขนาดนำมาให้ดูวางไว้ที่โต๊ะยังไม่เฉลียวใจในหนังสือ
ที่แนบมา ถ้าท่านบอกว่าท่านลืมส่งเอกสารเข้ามาก็จบ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สำนักการคลังครับ
นางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาลย์ ผอ.สำนักการคลัง ขอชี้แจงเพิ่มเติมใน
ส่วนเอกสารที่วางไว้บนโต๊ะท่านสมาชิก ดิฉันต้องขอยอมรับว่าลืมแต่เอกสารที่แนบ
เราต้องการชี้แจงเรื่องค่าเช่าเพราะในสัญญาระบุไว้ 2,160 บาท แต่เอกสารใน
แฟ้มระบุไว้ จำนวน 2,100 บาท จึงแนบมาให้ท่านสมาชิกได้ดูเผื่อท่านสมาชิก
สงสัยว่าค่าเช่าจำนวนกี่บาท ซึ่งจะนำไปสู่ผลการคำนวณค่าธรรมเนียมต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ผมถึงบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ให้ผู้ยื่นญัตตินั้ นคือคณะผู้บริหารเสนอ
ในสภาแห่งนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมว่ายังขาดเอกสารอะไรบ้ างเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้
พิจ ารณาร่วมกัน ว่าเอกสารที่ยื่ นมาไม่ครบ เพี ยงแต่ ให้ ผู้ ยื่น ญั ตติขอส่ งเอกสาร

- 12 เพิ่มเติมเพื่อชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบถึงรายละเอียดแค่นั้น เรื่องเล็กอย่าทำให้เป็น
เรื่องใหญ่ ถ้าฝ่ายบริหารไม่ยื่นญัตติหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมก็พิจารณาไม่ได้ ต้องให้
คณะผู้บริหารยื่นเอกสารให้สภาแห่งนี้พิจารณาเพิ่มเติม น้อยหน้าหรือเสียศักดิ์ศรี
หรือครับ เราต้องทำให้ถูกต้อง ท่านประธานสภาต้องเป็นกลาง เมื่อเอกสารไม่
ครบต้องให้ผู้ยื่นญัตติยื่นเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้บริหารยอมรับว่าส่งเอกสารไม่ครบก็
แค่นั้น ถ้าไม่ทำก็พิจารณาตามเอกสารนี้ก็จบ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเขาจะ
ดำเนินการ ผมเป็นประธานสภา ท่านรองนายกจะขอส่งเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถ
ทำได้เพราะญัตติถูกต้องไม่ได้มีปัญหาอะไร ผมยังไม่ได้กล่าวอ้างไปเข้าข้างฝ่ายใด
เป็นเรื่องของคณะผู้บริหารที่เขาจะถอนหรือไม่ถอนญัตติ เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความจริง
แล้วการทำสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคารหรือสถานที่ต่างๆ
เป็นผลประโยชน์และรายได้กับเทศบาลโดยตรง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการ
ทำสั ญ ญาเช่ า เพิ่ ม หรื อ ทำสั ญ ญาให้ กั บ บุ ค คลใด บุ ค คลหนึ่ งเราต้ อ งตรวจสอบ
ผมเชื่อว่าอัตราค่าเช่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่เหมือนสมัยก่อน สภาวะเศรษฐกิจและค่า
ของเงินเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ใช่
นำเสนออะไรมาก็ ไม่ รู้ แ ล้ ว จะให้ พ วกผมหลั บ หู ห ลั บ ตายกมื อ เราต้ อ งรั ก ษา
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น สิ่ ง ต่ า งๆที่ เป็ น สมบั ติ ข องเทศบาลทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มกั น
เพราะฉะนั้นเราเข้ามาเพื่ออาสาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะฝ่ายสภา
ต้องดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริห าร ถ้าไม่ ถูกเราก็ยกมือให้
ไม่ ได้ จึ งขอฝากท่ า นประธานผ่ านไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่าน จะทำอะไรก็ฝากด้วย แม้แต่การตรวจสอบรายชื่อนามสกุลไม่
ถูกก็ไม่ส ามารถไปรับมรดกตามพิ นัยกรรมได้ ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกัน
ครั้ งต่ อ ไปขอให้ ต รวจสอบด้ ว ยแม้ แ ต่ ชื่ อของผม “นพดล” แต่ บ างครั้ งเวลาส่ ง
เอกสารก็พิมพ์ชื่อผมว่า “นภดล” เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราอาจจะมองข้าม
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์กับเทศบาลเรา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพสิ ทธิ์ กุล เจริญ วิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์
สิ่ ง ที่ ทุ ก ท่ า นนำเสนอมาทั้ ง หมดบางครั้ ง การทำงานของเทศบาลอาจจะมี
ข้อผิ ดพลาดบ้ าง เมื่ อผมพู ด ครั้งแรกผมก็ย อมรับ ว่าเอกสารบกพร่องเนื่ องจาก
เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดก็ยอมรับและขอโทษแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับผิดอะไรเลยแต่ท่าน
ก็ยังบอกว่าพวกผมไม่ยอมรับผิดเพราะกลัวเสียหน้าแบบนั้นไม่ใช่ การทำงานทุก
อย่างมีข้อผิดพลาดได้ และข้อผิดพลาดในส่วนของญัตติไม่ได้ผิดอะไรและบางครั้ง
ในการขอเสนอญัตติการโอนสิทธิ จะไม่มีเอกสารประกอบ แต่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าที่
แนบเอกสารเข้ามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปมากยิ่งขึ้น จึงได้ส่งเอกสารนี้
เข้ ามาความจริง เราไม่ ส่ ง เอกสารนี้ เข้ ามาก็ ได้ เพราะเป็ น เอกสารขอโอน ซึ่ งมี
ระเบี ย บครอบคลุ ม อยู่ แ ล้ ว หากเกิ ด ปั ญ หาเจ้ า หน้ า ที่ เ ขาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
เพราะฉะนั้นบางครั้งฝ่ายคณะผู้บริหารไม่ได้มองในจุดเล็กน้อยแต่จะดูจุดใหญ่ต้อง

- 13 กราบขออภัย เพื่อให้ ญั ตตินี้ผ่ านไปได้ ขออนุ ญ าตท่านประธานสภาเทศบาลส่ ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ และผมขอพักการประชุมสัก 10 นาที เพื่อให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาเอกสารเพื่อเติม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ
เปิดการประชุมครับ เมื่อสักครู่ก่อนพักการประชุมท่านรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์
ได้ น ำเสนอเอกสารเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ก ารโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารพาณิ ช ย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อท่าน
สมาชิกได้ศึกษารายละเอียดแล้วมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิป รายสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้
โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารพาณิ ชย์ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ตามที่ ท่ า นรอง
นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณ ายกมือ (สมาชิกอนุมัติจำนวน 13 ท่าน) 13 เสี ยง
ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง 3 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมี
เรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิ โรจน์ รัต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ขอฝากท่านประธานสภาด้วยว่าในการดำเนินการ
เกี่ยวกับญัตติที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นก็อาจไม่มีปัญ หาอะไร แต่เวลาที่
ผมพูดบางครั้งอาจจะใช้น้ำเสียงที่แรงแต่ไม่ได้โกรธกัน อยากให้ผู้บริหารได้ฟังตอน
ที่ท่านรองนพสิทธิ์แจ้งว่าจะส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาใหม่ข้อผิดพลาดก็จบแค่
นั้ น ผมไม่ อ ยากให้ ญั ต ติ ต กไปเพราะเป็ น ผลประโยชน์ ข องเทศบาลที่ จ ะได้ รั บ
ประมาณ 200,000 บาท เพื่อไม่ให้ญัตติตกไปเวลาหารือกันในสภาก็อยากให้ฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาบ้าง บางครั้งเอกสารไม่ถูกเราต้องทำให้ถูกต้องตาม
ระเบี ย บฯ หากเอกสารไม่ครบแล้ วสภาพิจารณาก็อาจจะโดนต่อว่า เรื่องที่ 2
อยากฝากท่ า นประธานผ่ านไปยั งคณะผู้ บ ริ ห ารหลายจุ ด ในเขตเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์เรื่องการก่อสร้าง ในวันนี้เราก็มีวิศวะกรและช่างควบคุมงานมาเพิ่มอีก 2
คน ท่านประธานสภาคงได้เดินทางในเขตเทศบาลบ่อยครั้งและคงสังเกตุเห็นว่ามี
การก่อสร้างผมอยากฝากเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้าน ทุกวันนี้ตะแกรงเหล็ก
เสีย งดังมาก โดยเฉพาะบริเวณหน้า บขส. ตรงถนนประดิษฐ์ก็เอาแผ่นเหล็กไป
ครอบไว้ เขาต่อว่าผมนานแล้วว่างบประมาณเกือบ 300 ล้านบาทแต่ทำไมฝาท่อ
ระบายน้ำเป็นแบบนั้น ข้างเทศบาลถนนวิโรจน์รัตน์ก็เป็นตะแกรงเหล็กเส้นรุ่นใหม่
หรื ออย่ างไร ผมจึ งบอกว่าเขาเอาไว้ใช้ชั่ ว คราวแต่ช าวบ้ านเขาไม่ รู้ เช่น ถนน
ประดิษฐ์ก็เอาเหล็กไปครอบไว้เวลารถวิ่งแรงตะแกรงก็กระเด็นขึ้นมา ขอฝากท่าน
ประธานสภาด้ ว ยว่ า ให้ พ ยายามกำชั บ ดู แ ลช่ า งควบคุ ม งาน ผมเคยไปดู ซ อย
พร้อมพรรณอุทิศเทคอนกรีตวันนี้ พรุ่งนี้รถวิ่งได้แล้วความปลอดภัยของคอนกรีต
จะแน่นหนาหรือไม่ ควรเว้นระยะห่างสัก 3 - 7 วัน เพื่อให้ปูนเซ็ตตัว เรื่องที่ 3
กิ่งไม้ที่ผ่านมามีวันหยุดหลายวัน เมื่อเปิดมาขี่รถไปดูตามที่ต่างๆมีเศษกิ่งไม้เยอะ
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เช่น ถนนประดิษฐ์ลงไปกุดน้ำกินใบไม้แห้งหมดแล้วก็ยัง
ไม่ไปเก็บฝากไว้ด้วยเพราะบางครั้งสมาชิกสภาก็อยากโทรมาแต่ก็เกรงใจเจ้าหน้าที่

- 14 เพราะหยุดงานหลายวัน และส่วนอื่นตามชุมชนต่างๆช่วยดูแลความสะอาด ความ
ปลอดภัย ในส่วนฝาท่อระบายน้ำขอให้ฝ่ายเทศกิจฯ หรือเทศบาลเราที่อยู่ในชุมชน
ต่างๆช่วยดูแลบางทีฝาท่อแตกแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ บ้านเมืองเป็นของเรา
ทุกคนต้องช่วยกันดูแลไปกำชับมากเกินไปก็ เกรงใจเจ้าหน้าที่ เรื่องไฟฟ้า ยังมีอีก
หลายจุดที่ต้องแก้ไข ผมไปทานอาหารที่ชุมชนดอนสวรรค์ผ่านมา 3 เดือนแล้วยัง
ไม่ทำให้เขา ผ่านมาเป็นปีแล้วที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โทรมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอก
ว่าแก้ไขแล้วแต่ยังเป็นปัญหาอยู่ ฝากให้เทศกิจฯหรือสายตรวจ อปพร. ช่วยดูแล
ด้วย ทุกวันนี้ไม่ใช่สายตรวจจักรยานแล้วแต่เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ ผม
เห็นใจเขาอยู่แต่บ้านเมืองเราต้องช่วยกันดู แล ไฟฟ้าไม่ติดก็ให้รายงานเข้ามาถึงจะ
ถู ก ต้ อ งไม่ ใช่ ว่า มี ห น้ าที่ เป็ น สายตรวจอย่ างเดี ย วไม่ ส นใจอย่ า งอื่ น ส่ ว นสถานี
ดับเพลิงก็อยากให้ช่วยดูแลเอาใจใส่เขาด้วย ความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้เป็น
อย่างไร ฝากผู้บริหารเวลาประชุมอย่าพูดลับหลังสมาชิกสภาว่าไปตัดงบประมาณ
สท.เส็งเค็งตัดงบประมาณส่วนนั้นไป ผู้บริหารซ้ำซากไร้สาระ ผมขอพูดด้วยเพราะ
3 เดือนถึงได้พูดครั้งหนึ่ง รวมถึงเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ขอฝากท่านด้วยว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน ในส่วนเรื่องไฟจราจรถ้าวัสดุหมด
สภาพแล้ วก็ให้ จัดซื้อใหม่ด้วย บางจุดก็มีบางจุดก็ไม่มีไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
ความสะอาดของชุมชนก็ต้องแก้ไข และเรื่องการส่งเอกสาร ท่านประธานสภาคง
ได้รับหนังสือ เรื่องงานเกษียณอายุสมาชิกก็ไม่รู้เรื่อง พอสอบถามกองฝ่ายต่างๆก็
บอกว่าโทรบอกแต่ผ มไม่ ทราบเลยไม่ได้โทรบอกผม เพราะฉะนั้นก็อยากให้ ส่ ง
เอกสารด้ วยไม่ ใช่ส่ งเฉพาะงานของจังหวัดที่ ต้องแต่งชุด ปกติขาวแบบนั้น ได้รับ
หนังสือทุกครั้ง วันสำคัญของชาติได้รับหมดแต่เรื่องอื่นๆที่จะมาร่วมกับเทศบาลให้
ส่ งหนั งสื อ ด้ว ย ส่ ว นสมาชิ กเขาจะมาหรือไม่ ม าก็เป็ น อีก เรื่อ งหนึ่ ง ขอฝากท่ าน
ประธานสภาด้วยส่วนเรื่องอื่นๆผมจะไปติดต่อกองฝ่ายต่างๆเพื่อประสานงานต่อไปใน
อนาคต ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างที่ท่าน
บุญเส็งได้นำเรียนว่าหลายเดือนเราถึงจะได้พบกัน และในระยะเวลาที่เราว่างเว้น
จากสมัย ประชุมเราก็ออกตระเวนไปชุมชนต่างๆและได้เห็ นปัญ หาหลายๆเรื่อง
จึงขอฝากปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับ เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ ชาวบ้าน
เขาอยู่ กั บ ปั ญ หานั้ น ตลอดและความเดื อ ดร้อ นก็ เกิ ด ขึ้ น บางคนก็ ไม่ ก ล้ าเข้ ามา
เทศบาลไม่รู้จะไปสำนัก/กองไหนเขาก็ฝากสมาชิกสภาให้ช่วยดูแล อย่างที่ ท่าน
บุญเส็งได้กล่าวว่าบางครั้งเราไม่อยากไปกำชับเจ้าหน้าที่มากเกินไปเพราะเราเห็นใจ
เขา เช่น วันพุ ธ ทางชุม ชนกุดยางสามัคคีเขาก็โทรมาบอกว่าถนนรอบกุดยาง
สามัคคีมีหญ้ารกขึ้นเต็มไปหมด ประชาชนที่เขาไปออกกำลังกายตอนเช้ามืดหรือ
ตอนเย็นช่วงตะวันตกบางวันจะมีงูเลื้อยออกมา ผมขี่รถไปดูก็รกจริงๆเราอยากได้
หลายๆที่เป็นสวนสาธารณะแต่การดูแลรักษาเราทำไม่ได้เต็มกำลังความสามารถ
ถ้าจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเราดูแลเอาใจใส่เขาก็ให้ตั้งปฏิทินเหมือนกับทาง
หลวงหากถนนไม่ชำรุดแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเขาก็รื้อถนนออก
ของเราก็ควรที่จะทำแบบนั้นให้ตั้งปฏิทินไว้สกปรกหรือไม่ก็ให้ช่วยดูแล ไม่ใช่จะให้

- 15 ประชาชนพู ด แล้ วก็ เป็ น ปั ญ หากั บสมาชิก สภา เพราะเมื่อ เขาบอกสมาชิก แล้ ว
สมาชิกมาบอกต่อแล้วท่านไม่ไปทำให้เขา ชาวบ้านเขาก็ต่อว่า สท. ว่าเลือกมาแล้ว
อาศัยไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสีย ผมอยากฝากโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดตามถนนใน
ตรอก ซอก ซอย ก็ได้รับการร้องเรียน บางครั้งผมก็เกรงใจ ผอ.สำนักการช่าง เมื่อ
มีปัญหาไปบอกท่าน ท่านก็รับปากและให้การช่วยเหลือต้องขอบคุณท่านมาก เรา
ติดต่อขอความร่วมมือท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นความพอใจอีกอย่างหนึ่ง แต่สิ่ง
หนึ่ งที่ทำแล้ วบางทีผู้ รับเหมาก็ถืออภิสิ ทธิว่าได้ ตกลงกับเทศบาล พอไปทำก็ไม่
เข้าใจว่าเทศบาลให้ ทำก็ทำไปเลย เช่น กำแพงวัดใต้โพธิ์ค้ำที่สร้างมาประมาณ
100 - 200 ปี ไปเจาะ ทุบ แต่ไม่บอกเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรพอเราทักท้วง
ผู้รับเหมาก็รับผิดแต่ทำไมไม่ประสานกับเทศบาล ให้เทศบาลไปขออนุญ าตเจ้า
อาวาสหรือให้ผู้รับเหมาขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อน ทำแบบนี้ไม่ถูก เหมือนกับเรื่อง
หนั งสือเป็นเรื่องเล็ กน้อยและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ตอนนี้กำแพงวัดใต้เจาะไว้
ประมาณ 4 รู ก็ไปทำบันทึกข้อตกลงกับวัดอย่างดีผมก็เป็นพยานด้วย เขาบอกว่า
จะทำให้เสร็จก่อนงานบุญกฐิน ปรากฏว่าก่อนบุญกฐินก็มาขอซองปัจจัยทำหนังสือ
ตกลงสำนั ก การช่ า งและนิ ติ ก รก็ ไปแต่ ป รากฏว่ า จนงานกฐิ น แล้ ว เสร็ จ ก็ ยั งไม่
ดำเนินการ ผมจึงโทรสอบถามว่าผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วทำไมเทศบาลหรือสำนักการ
ช่างไม่ไปดูแลทั้งๆที่ท่ านก็เป็นพยานเหมือนกับผม เรื่องนี้เป็นความไม่เข้าใจของ
ชุมชน วัดและพระ เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามองข้ามทุกวันนี้เขาทำและอุดแล้ว
โดยเทศบาลดำเนินการเองผู้รับเหมาเขาทิ้งงานจะสร้างอะไรในวัดก็ขอให้บอกเจ้า
อาวาสด้วยถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เราถืออภิสิทธิว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็
ทำเลย เข้าใจว่าเป็นการตกลงระหว่างบรรพบุรุษกับเทศบาลมานานแล้ว พวกเรา
เข้ามาใหม่ก็ถืออภิสิทธิตรงนั้นแต่การจะทำอะไรต้องบอกเจ้าของพื้นที่บ้าง ขอฝาก
คณะผู้บ ริห ารด้วยเพราะบางที ห ลายๆอย่างก็ง่ายเกิน ไป เรื่องที่ 2 การทำงาน
หลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนาเทศบาลไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการฯ จริงอยู่ที่
เราอนุญาตให้เขาแต่ถนนเป็นของเรา ไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำเหมือนที่ท่านบุญเส็งพูด
ว่าทำแล้วไม่ไปดูก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับ ถนนอนรรฆนาค เราให้เขาทำแต่ฝ่าย
ช่างไม่เข้าไปดูเมื่อเป็นปัญหาก็ลุกลามไปเรื่อยๆและเกิดผลเสียกับเทศบาลที่ต้องหา
งบประมาณของเทศบาลไปซ่ อ มแซม ตั้ ง งบประมาณไว้ ทุ ก ปี แ ทนที่ จ ะเอา
งบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่น ผมขอฝากด้วยว่าเรื่องพวกนี้เรามีหน้าที่กำกับ
ดูแลสิ่งไหนไม่ถูกก็ต้องทักท้วง ส่วนเรื่องการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานอื่นที่
เข้ามาทำในเทศบาล เทศบาลทำหน้าที่ดูแลรักษาในเขตเทศบาลอนุญาตให้เขาทำ
แล้วก็ต้องกำกับดูแลเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำแล้วเกิดผลเสียตามมาในอนาคต
สุดท้ายเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบ เรื่องที่ 3 เราทำงานมาครบ 2 สมัยแล้ว หมด
วาระแล้วก็ยังได้ทำงานต่อถือเป็นบุญกุศลที่เราไม่ต้องไปหาเสียงเลือกตั้งแต่คาดว่า
อีกไม่นานสิ่งต่างๆที่ทำร่วมกันมาใกล้ถึงปีใหม่แล้ว หลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งดีและ
ไม่ดี ถือเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างเรามองกันคนละมุมแต่มุ่งหมายสำคัญคือการ
ดูแลพัฒ นาบ้านเมืองให้ ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อยากฝากสิ่งเล็กน้อยหลายสิ่งหลาย
อย่างที่เราได้คุยกันอย่าถือเป็นปัญหาที่เราไม่ได้รับการดูแลแก้ไขบางทียื่นกระทู้มาก็
หาย ฝากในวาระอื่นๆท่านก็รับไปปรับปรุงแต่บางทีก็ไม่ทำ และฝากเรื่องสุดท้าย
ขอฝากท่านผอ.สำนักการช่าง บริเวณหน้าวัดชัยสุนทรตรงซุ้มประตูทางเข้าทุกวันนี้

- 16 ถนนอยู่สูงกว่าพื้นวัดเวลารถเก๋งขับลงมาก็จะกระแทก ผมฝากหลายครั้งแล้วอยาก
ให้เอายางมะตอยสำเร็จรูปไปเทให้ด้วย คนไปงานศพเขาฝากมาหลายครั้งเพราะ
ทางเข้า - ออกของวัดอันตราย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จำเริญสรรพ์ครับ
นายอุทิศ จำเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายอุทิศ จำเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชาวบ้าน
เขาฝากเรื่องป้ายชุมชนวัดสว่างคงคาที่ตั้งอยู่ซอยอรรฆนาค 22 สภาพเหลือแต่
โครงเหล็ก และโครงเหล็ กยื่นออกมากีดขวางการจราจร อยากให้ เข้า ไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือหาที่ตั้งใหม่ได้หรือไม่ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและ
สำนักการช่างด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสสมาชิกได้นำความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนเข้าสู่สภา ถ้าเป็นการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา
จะให้กล่าวในตอนต้นแต่การประชุมของเรามีจำนวนสมาชิกแค่ 16 คน จึงให้กล่าว
ในวาระสุดท้าย สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในพื้นที่มีหน้าที่นำความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนเข้าสู่สภา ท่านใดปฏิเสธว่าไม่มีความเดือดร้อนในท้องที่ของท่านคง
ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นจึงขอโอกาสนี้นำเสนอความเดือดร้อนและบางสิ่งบางอย่างที่ไม่
เข้าใจเกี่ยวกับคณะผู้บริหารและพนักงานเข้ามาสอบถาม เรื่องที่ 1 โครงการปิดไฟ
ถนนวันละสายของท่านผู้บริหารยังคงมีอยู่หรือไม่ ผมขี่รถออกมาถนนบางเส้น เช่น
บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการฯก็มืด บางครั้งหน้าโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
หน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำ ทางไปบขส. ผมจึงคิดว่าโครงการนี้น่าจะยังมีอยู่ซึ่งผู้บริหารของ
เราเป็นผู้คิดโครงการนี้เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า ในความรู้สึกของผมและพี่น้อง
ประชาชนที่สอบถามเข้ามาว่าอยากให้สมาชิกสภาไปดูไฟฟ้าให้ด้วยเพราะไฟถนน
ดับ หมด ส่วนตัวผมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชนน่าจะมาก่อน จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
เขาเปิดไฟบ้านเมืองสวยงาม ของเราไปเน้นแต่เส้นหน้าโรงพยาบาลบางทีเส้นที่อยู่
ในมุมมืด อปพร. ก็มาบ่นกับผมว่าทำไมไม่เปิดไฟเส้นนี้ ผมจึงบอกว่าให้ อปพร. เขา
ไปตรวจบ่ อ ยๆสงสั ย ไฟดั บ ถ้ า ผมจะใส่ ร้า ยเทศบาลว่ าเป็ น นโยบายของคณะ
ผู้บริหารก็ได้แต่ผ มไม่อยากพูด ด้วยความเป็นห่วงชีวิตความปลอดภัยโครงการ
แบบนี้น่าจะหยุด คนแก่ห รือเด็กบางคนขับรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ก็ลำบาก
เพราะทางมืด บางทีคนต่างจังหวัดเขาขับผ่านถนนเส้นนั้นเขาก็คิดว่าเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ไฟไม่เปิดมืดมาก ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถ้า
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขได้ ก็ ค วรจะเปิ ด ให้ พี่ น้ อ งประชาชน เขาได้ สั ญ จรเพื่ อ ความ
สะดวกสบาย เรื่องที่ 2 แม่ค้ารายย่อยที่ค้าขายตามชุมชนต่างๆและค้าขายในเวลา
ที่มีของจำกัด เช่น บางคนออกขายเวลา 12.00 -14.00 น. หรือเวลา 16.00 น.
ออกกำลังกายเสร็จเขาก็เก็บแล้วทำไมเทศกิจฯต้องบอกให้เขาหยุดขายซึ่งไม่ได้ยึด
ฟุ ต บาททางเท้ า เขาแค่ ท ำมาหากิ น พอได้ ค่ า อาหารให้ ลู ก หลานไปโรงเรี ย น
คนค้าขายก็อยู่ในชุมชนนั้นๆ ตอนเย็นมีคนมาออกกำลังกายเขาก็เอาน้ำกับขนมไป

- 17 ขาย อย่างมากคงได้ไม่เกิน 100 บาท แต่ด้วยวิถีชาวบ้านท่านควรจะดูว่าให้เขา
ยกเลิ ก ถู ก ต้ อ งไหม กั บ กรณี ที่ ถ นนอนรรฆนาคตอนนี้ ยึ ด ฟุ ต บาทกั น หมดแล้ ว
ผมมั่ น ใจว่า คณะผู้ บ ริห ารขั บ รถผ่ านทุ ก วั น แต่ ท่ านไม่ มี ค วามรู้สึ ก เลยหรือ ครั บ
ผมเคยอภิปรายเมื่อ 5 ปีที่แล้วว่าต่อไปจะทำเป็นบรรทัดฐาน เราจะกล้าไปด่าเขา
หรือไม่ หรือหน้าร้านของผมร้านลายไทยผมจะเอาแสตนเลสไปล้อมฟุตบาท เวลา
ไปไล่ ผ ม ผมก็ จ ะยึ ด บรรทั ด ฐานถนนอนรรฆนาคขึ้ น มาท่ า นจะทำอย่ า งไร
เพราะฉะนั้นปัญหาเล็กน้อยของพ่อค้าแม่ค้า คุณยายน้อยขายก๋วยจั้บหน้าวัดสว่าง
เวลา 06.00 - 09.00 น. ฟุตบาททำความสะอาดสวยงามเรียบร้อยเรื่องเล็กน้อย
ก็อย่าว่าเขา ถ้าจะทำให้ ทำเรื่องใหญ่ พี่น้องประชาชนที่เขาไม่ได้อาศัยอยู่ถนน
อนรรฆนาคเขาจะปรบมือให้ทั้งเมือง ถ้าถามว่าอยากให้ไปรื้อไหมผมก็ไม่อยากให้รื้อ
ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าท่านไปไล่เบี้ยกับร้านค้าเล็กๆที่เขาขายโอเลี้ยง, น้ำส้มแก้วละ
5 บาท แบบนั้นผมไม่อยากให้ทำ เรื่องที่ 2 การส่งหนังสือ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงวันเกษียณ ความรู้สึกของผมถ้า
ท่านเอาเงินส่วนตัวเลี้ยงก็จบ ขอให้ท่านรองนายกฯแจ้งก่อนได้หรือไม่ผมจะได้ไม่
อภิปรายต่อ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ใช้เงินส่วนตัวครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล รับทราบครับ ถ้าเป็นเงินส่วนตัวผมจะไม่อภิปรายต่อและจะ
ขอไปตรวจสอบที่สำนักปลัด ท่านประธานยังยืนยันว่าการเข้าสอบถามสำนัก/กอง
ต่างๆสามารถทำได้เลยใช่หรือไม่ ท่านก็บอกว่าเข้าได้เลย ในส่วนการทัศนศึกษาดู
งานที่ จ.น่ า น มี ค ณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาเทศบาลเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาดู ง าน
ผมอยากสอบถามว่าใช้เงินส่วนตัวหรือเงินหลวง ถ้าเงินหลวงกระผมมีความจำเป็น
ที่จ ะต้องตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะและจำนวนผู้ร่ว ม
เดิน ทางเพราะกระผมไม่ทราบเรื่องนี้ และโครงการนี้ใช้งบประมาณหลวงส่ว น
งบประมาณที่ท่านบอกว่าเอาเงินส่วนตัวจัดงานเลี้ยงเกษียณ ถ้าเป็นไปได้อยาก
ขอดูค่าเช่าหอประชุมและค่าเช่าเครื่องเสียงขอให้สำนักปลัดเทศบาลเตรียมข้อมูล
ให้ผมด้วยเสร็จจากการประชุมสภาผมจะเข้าไปตรวจสอบที่สำนักปลัดฯ ในส่วน
เรื่องการส่ งหนังสื อที่พนักงานบางคนเขาอึดอัดที่เขาเป็นผู้ เกษียณเขาถามผมว่า
ทำไมไม่ไปร่วมงานผมก็ตอบว่าผมไม่รู้ เขาบอกกับผมว่าจะไม่รู้ได้อย่างไรงานของ
เทศบาลจัดที่ห อประชุมธรรมาภิบาล ผมมาทุกปีและมอบของขวัญให้ผู้ เกษียณ
ผมเข้าใจเรื่องการเมืองกีดกันฝ่ายหนึ่งออกเพื่อได้รับประโยชน์เต็มๆ เหมือนกับ
การแจกของให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดทุกวันอังคาร
และวันศุกร์ ผมคิดว่าโครงการนี้ไม่น่าจะใช้ เงินส่วนตัว ท่านทำแต่ไม่แจ้งฝ่ายนี้
เพราะเป็นเรื่องการเมืองมันบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ และการที่ไม่รู้จักแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวและเรื่องของราชการ ผมไม่มาอยู่แล้วโครงการแจกของที่ธรรมาภิบาลแต่ที่
ผมรู้ พ วกผมก็ห าเงิน ในกระเป๋ าของผมเดิ น เยี่ ย มและแจกของพี่ น้ อ งประชาชน
เหมือนกันแต่ใช้เงินส่วนตัวไม่ได้เอาหน้าโดยใช้งบประมาณของทางราชการ ผมจึง
บอกว่าลักษณะนี้ควรใจกว้างบ้างเพราะถึงอย่างไรผมก็คงไม่มา แต่ตามระบบของ
ทางราชการผมขอตำหนิสำนักปลัด กิจกรรมต่างๆของเทศบาลสภาคือสำนักปลัด
แต่ไม่เคยทราบการดำเนินงานของทางผู้บริหารเทศบาลเลยทั้งๆที่บางโครงการผ่าน
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ การยกมือของพวกผมโครงการต่างๆที่นำไปปฏิบั ติเราไม่

- 18 ทราบ แม้กระทั่งงานศพพนักงาน งานศพพ่อ แม่ ลูก พนักงานเขาไม่กล้าแม้จะส่ง
การ์ ด สท.ฝ่ า ยค้ า น เวลาไปงานศพผู้ บ ริ ห ารจะถามว่ า บอกฝ่ า ยค้ า นใช่ ไหม
พนั ก งานเขาบอกมาบางที ผ มก็ ไม่ อ ยากไปแต่ ส่ ว นตั ว บางคนที่ ผ มสนิ ท ผมก็ ไป
เหมือนเดิมเพราะสนิทกับพนักงาน เป็นสิ่งเล็กน้อยที่บ่งบอกถึงจิตใจโอบอ้อมอารี
และจิตใจของคณะผู้บริหารว่าเป็นอย่างไร มุ่ งเน้นการแพ้ชนะมากเกินไปหรือไม่
ผมอยากฝากคณะผู้บริหารว่าบางสิ่งบางอย่างมองข้ามไปบ้างก็น่าจะดีอย่าถือเป็น
เรื่องการเมืองไปทุกอย่าง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ เชิญท่านสิทธิภรณ์
ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระอื่นๆ การประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายของสภาเทศบาล
เราเพราะต่อไปจะมีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ผมจึงอยากฝากและแนะนำหลายอย่าง
ก่อนอื่นต้องขอฝากว่าการทำงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาแม้กระทั่งผมเองภูมิใจ
อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ท ำหน้ า ที่ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละสมเกี ย รติ เพื่ อ พี่ น้ อ งประชาชนและ
บ้านเมืองเราจะได้เจริญก้าวหน้า ผมขอฝากและแนะนำเรื่องต่างๆที่เทศบาลของที่
ประชาชนเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคก็มีมากมาย เรื่องแรก ผมขอ
ฝากไปถึงสภาของเรา เช่น กรณีท่านประธานสภาที่ได้ ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ ไม่
รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ผมขอตำหนิว่าที่ผ่านมาทางสภาของเราไม่เคยมีกิจกรรมอะไร
เพื่อพี่ น้ องประชาชนเลยแม้ แต่นิดเดี ยว เช่ น ทางสภาหรือท่ านประธานควรจัด
กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปดูงานหรือร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนให้เขารู้จักสภา
ของเรา อำนาจนิติบัญญั ติให้อย่างดียิ่งเพราะไปดูงานก็ไม่เคยมี สมาชิกสภาไปทำ
กิจกรรมกับประชาชนเข้าวัดก็น่าจะมี และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องส่วนตัวผมเคยเป็นรอง
ประธานสภามา 2 ครั้ง ก็ไม่เคยได้พูดอะไรและครั้งนี้ อยากให้ท่านประธานได้ให้
รองประธานสภาได้ทำหน้าที่บ้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาเป็นเรื่องที่ผมอยากแนะนำ
เรื่องต่อไปผมขอชมเชยพนักงานทุกคนที่ทำงานร่วมกัน เขามีมารยาททุกคนไม่
แบ่งแยกแต่บางครั้งเขาอาจจะเกรงใจเจ้านายบ้างก็ไม่ว่ากันเขาให้เกียรติไม่ว่าจะ
เป็ น ครูและพนักงานต่างๆ เราทำหน้าที่ด้วยกันมาตลอดเสมือนพี่น้องร่วมบ้าน
เดียวกันทำหน้าที่ให้บ้านเมืองเหมือนกั น เรื่องประเพณีลอยกระทงประชาชนเขา
บ่นให้ผมฟังหลายครั้งว่าทางเทศบาลจัดประเพณีลอยกระทงได้ไม่ดีนัก ไม่สมกับ
มาจากพี่น้องประชาชนขนาดตามอำเภอต่างๆเขายังมีมหรสพให้ พี่น้องประชาชน
ของเรารถติดตั้งแต่หน้าวัดใต้ดูแล้วก็ไม่มีอะไร เขาเพียงแค่ไปลอยกระทงไม่มีอะไร
ให้เขาดู ถ้าเป็นจังหวัดอื่นคงมีการแสดงให้เขาดูเยอะแยะไปหมด ผมอยากให้เห็น
แก่ พี่ น้ อ งประชาชนสมั ย เก่ า เขามี ก ารแสดงแต่ ข องเราไม่ มี เลย ผมอยากฝาก
เทศบาลไว้ด้วยผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะพนักงานเทศบาล บ้านเมืองจะเจริญหรือไม่อยู่
ที่ คน ความคิด ของคนต่ างกั น ถ้าคิ ด เหมื อ นกั น คงไม่ มี ค นจนและไม่ มี โจรผู้ ร้าย
พี่น้องประชาชนเขาบ่นมามากว่างานประเพณีของเราจัดได้ไม่สมศักดิ์ศรี ทั้งๆที่
ผู้บริหารของเรามีแต่คนรวย ผมจนแต่มีน้ำใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าคนจนได้เป็น
ใหญ่เป็นโตป่านนี้ผมคงได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว เราต้องยอมรับในสังคมประเทศไทย
ส่ ว นเรื่ อ งในชุ ม ชนของผมอยากให้ ส ำนั ก การช่ างและสำนั ก การสาธารณสุ ข ฯ

- 19 ซึ่งเป็ นสำนักที่ใกล้ ชิดประชาชนมากที่สุดแล้ว มีปัญ หามากที่สุดแต่ผ มก็ต้องให้
ความเป็ นธรรมกับสำนักการช่างโดยเฉพาะ ผอ.สำนักการช่าง ประชาชนเขาจะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือมาที่ผมตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน ไฟฟ้าดับ ผมก็โทร
ประสานท่ านผอ.สำนั ก การช่ างและท่ านก็ ไปแก้ ไขให้ ตลอดต้ อ งขอชมเชยท่ าน
แต่สำนักการสาธารณสุขฯ ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ประชาชนเขาต้องการหลายสิ่ง
หลายอย่ างทั้ งเรื่องตั ด ต้น ไม้ ขยะ แต่ เขาต้ อ งติด ต่ อ ผ่ าน สท. ผมอยากให้ ท่ าน
ทำงานแบบเข้าถึงพี่น้องประชาชน ให้เบอร์ติดต่อเขาไปเลย เช่น กรณีไฟฟ้าผมโทร
มาหาท่าน ผอ. ประมาณเวลา 21.00 น. ท่านก็อุตสาห์รับสายและดำเนินการให้
ผมเกรงใจท่านแต่ท่านเคยรับปากผมว่ามีปัญ หาก็โทรมาได้เลยเพราะเป็นความ
เดื อดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน เช่ น กุ ดยางสามั ค คี ขออนุ ญ าตเอ่ ย นามท่ าน
อาจารย์ บรรเทา เดือนละ 4 - 5 ครั้ง ไฟฟ้าดับที่ กุดยางฯ ผมก็ได้อาศัยท่าน
ผมอยากให้เทศบาลดูแลพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุก เพราะประชาชนเขาคงไม่
ติดต่อมาเทศบาลแต่เขาติดต่อผ่านทางสมาชิกสภาและสมาชิกสภาทุกคนต้องดูแล
เขา ผมอยากให้มีการแจกเบอร์โทรติดต่อประสานงานโดยตรง งานสาธารณสุขให้
ประชาชนที่เขานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องผ่านสมาชิก แต่บางครั้งประธานก็ไม่รู้เรื่องเพราะ
ชาวบ้ านเขาไม่ได้แ จ้งประธานเขาแจ้งกับ สท. และอีกเรื่องผมภูมิ ใจที่ โรงเรีย น
เทศบาล 1 งานจราจรเขาไปเปลี่ยนเรื่องการจอดรถ ผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งว่า
อยากให้ ถ นนกาฬสิ น ธุ์ เ ป็ น สถานที่ ป ลอดที่ จ อดรถเป็ น ถนนสวยๆเหมื อ น
จ. มหาสารคาม ผมดี ใจเพราะที่ จ อดรถมี เยอะมาก ผมเป็ น คนใจบุ ญ ชอบ
ช่ว ยเหลื อ คนแม้ แ ต่ สั ต ว์ทั้ งหลาย ผมขอฝากท่ านประธานผ่ านไปยั งผอ.สำนั ก
การช่าง เรื่องถนนกุดยางน้อย ถนนอนรรฆนาค 40 เป็นหลุมอยากให้ท่านเอายาง
มะตอยไปใส่ให้เขาด้วย มีที่เดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งๆที่เป็นถนนอนรรฆนาค 40
แต่ไม่ได้เชื่อมกันเพราะไม่มีสะพาน ผมเคยเสนอหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง
เทศบาล สส. หรือ อบจ. ก็น่าจะสร้างให้เขาเพราะประชาชนอยู่หนาแน่นมากใน
บริ เวณนั้ น และถนนยกระดับ ผมผ่ านไปครั้งใดบางคนก็ บ่ นเพราะรถติ ดตั้งแต่
บริ เวณแยกสงเปลื อ ย เทศบาลควรเสนอเรื่ อ งไปที่ สส. หรื อ อบจ. ที่ เขามี
งบประมาณจำนวนมากให้เขาช่วยพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนชุมชนทุ่งสระเมื่อวานผมไป
งานศพมองเข้าไปก็เหมือนเดิมทั้งๆที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้าให้ห้ างสรรพสินค้าเช่า
พื้ น ที่ ค งได้ เงิ น ประมาณ 1 ล้ า นบาท แต่ เทศบาลไปเช่ า พื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ น้ ำ
ผมอยากให้บ้านเมืองของเราเจริญ ผมไม่ได้มีอะไรมากเพราะคิดว่าการประชุมครั้ง
นี้คงเป็นครั้งสุดท้ายเราต้องจากกันเพราะหมดวาระ สิ่งไหนที่คิดว่ายังทำไม่ดีหรือ
เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรพวกผมต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างยิ่ง สิ่งไหนที่ดีก็ให้ฝากไว้
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอ กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั ยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย ที่ได้ทำให้การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ
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เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแท่น)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายรณยุทธ หอมหวล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่
รับรองถูกต้อง

เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย น้ำจันทร์)
กรรมการ
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(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

