
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  ๒๕๕9  เวลา  13.๓๐   น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….……………………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตอชาต ิ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสรรเพชญ     ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา    เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
12.นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
13.นายธวัชพงศ  โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
14.นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
15.นางจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16.นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
17.นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 

1. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  ลากิจ 

2. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  ลากิจ 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี
๒. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวศิรินันท หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 

๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 

2. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นางจิตตา  เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา 
7. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
9. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
10. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายเทศกิจ 
11. นางสายัณห  จิตตธรรม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
13. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
14. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว  

จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 

2  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  

เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  

และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทานทราบแลว  

ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  

เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  ๒๕๕9  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  

เมื่อวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๕9  ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  ๒๕๕9  ตั้งแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕9  

เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน  นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล          พ.ศ.๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๒๒  

จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  ๒๕๕9   
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ตั้งแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ประกาศ  

ณ  วันที่  21  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕9  ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  

ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  

ที่ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  

และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตอที่ประชุม  เรื่องที่ ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่  กส 52001/สภ.13  

ลงวันที่  19  พฤษภาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี        

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล   

เปนผูอภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  ในวันที่  24  พฤษภาคม  ๒๕๕9         

ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่  ๒  ไดบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล  ลําดับที่  1       

นายณัฐวุฒิ  ทันวงษา  บรรจุแตงตั้งตําแหนง  นักผังเมืองปฏิบัติการ  สังกัดงาน  

ผังเมือง  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  สํานักการชาง  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  10  พฤษภาคม  ๒๕๕9  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุยินดีตอนรับครับ  ลําดับที่  2  นายทนงศักดิ์  ภูหวล  

พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบล    ทุงคลอง  

อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  โอน(ยาย)มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล  

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งนี้  

ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕9  เปนตนไป  ยินดีตอนรับเชนกันครับ   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่  1  ประจําป  2559 

   เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2559  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  

ประจําป  2559  เมื่อวันที่  1 มีนาคม  2559  

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  

ที่ทําหนาทีต่รวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานกฤษฏา  เวียงวะลัย 
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นายกฤษฏา  เวียงวะลัย   สมาชิกสภาเทศบาล   

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายกฤษฏา  เวียงวะลัย  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการประชุม  

ดังนี ้ คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  เปนประธานกรรมการ นายกานต  

ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ    นายกฤษฏา  

เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  

เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  

1  ประจําป  2559  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2559  

ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไวอยางละเอียดรอบคอบ  

ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่ถูกตอง  

ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใด จะแกไขรายงานการประชุม  
ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ทุกทาน กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
ขอแกไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําป  2559  
เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2559  หนา  13  ตอจากรายชื่อของกระผม  บรรทัดที่  4  
จากขอความ “ที่ทานผูบริหารไดตอบไมใชเรื่องสัพเพเหระ” ขอแกไขเพิ่มเติมเปน 
“ที่ทานผูบริหารไดตอบกระผมคิดวาไมใชเรื่องสัพเพเหระ”  และหนา  6  บรรทัดที่  
2  ตอจากรายชื่อของนายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  
ขอเพิ่มเติมวากระทูที่ถามมาเปนเรื่องสัพเพเหระและตอจากนั้นจึงจะเปนบรรทัดตอ
ไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมขอแกไขหนา  37  จากบรรทัดลางถัดขึ้นไป  13  บรรทัด  
จากขอความที่วา  “แตถาเหลือเกิน  9  คน” ขอแกไขเปน “แตถาเหลือ  9  คน”  
และหนา  38  บรรทัดที่  2  จากขอความที่วา  “และในอําเภอ”  ขอแกไขเปน 
“และนายอําเภอ”  มีทานใดจะขอแกไขอีกหรือไม  
เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพิ่มเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรองจํานวน   15 ทาน)  15  เสียง  
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1  เสียง   ลากิจ 2  ทาน  
ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
    -  ทานสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ 

      -  ทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร    

กระทูถามทานแรก  ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ   
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นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  

ดังตอไปนี ้ หลายปที่ผานมาจนทุกวันนี้  

ไดมีพี่นองประชาชนหลายทานที่มีบานเรือนอยูชุมชนซอยน้ําทิพยฝงซายที่อยูรวมกั

บชุมชนกุดยางนอย  

ปจจุบันมีบานเรือนรวมกันเปนรอยกวาหลังคาเรือนเห็นพวกเขาบนวา  

ตองการอยากจะไดสะพานคนเดินเหมือนสะพานชุมชนซอยน้ําทิพย – ดอนสวรรค  

ตรงจุดปองกัน  

เพื่อที่จะไดใชเดินทางสัญจรเขาไปในเมืองไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ไมตอง 

เสียเวลาไปออมออกถนนใหญเหมือนทุกวันนี้  

เพราะที่ผานมามันเกิดอุบัติเหตุบอยๆและคนที่เจ็บไขไดปวย  คนแก  คนเฒา  

ก็จะสามารถเดินขามสะพานมาหาหมอที่ศูนยและมารับยาประจําไดอยางสะดวกยิ่ง

ขึ้น  ทางเทศบาลพอที่จะมีแนวทางนโยบายที่จะสามารถสรางสะพานไดหรือไม  

อยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
คําวาสะพานที่จะใหสรางตรงจุดปองกันกระผมเขาใจวานาจะเปนตรงจุดสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในเรื่องนี้ทางคณะผูบริหารมีแนวทางที่จะทําเหมือนกันแตมีปญหาและอุปสรรคซึ่งไ
ดมอบหมายภารกิจใหกับทานผูอํานวยการสํานักการชางไดดําเนินการสํารวจและศึ
กษาวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรจะไดหาทางแกไข  
ขออนุญาตใหผูอํานวยการสํานักการชางไดรายงานตอที่ประชุมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  

เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกยีรตทิุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทู  
เรื่อง  การสรางสะพานเพื่อขามลําน้ํา,แมน้ํา  
จะกอสรางในบริเวณที่มีทางสาธารณะอยูตรงกันขามกับลําน้ํา,แมน้ํา  
ซึ่งสะพานจะเปนอาคารเชื่อมทางทั้ง  2  ฝงใหสามารถสัญจรไปมาถึงกันได  ดังนั้น  
ปจจัยหลักในการกอสรางสะพานสวนราชการ  กลาวคือ  
ตองเชื่อมทางสาธารณะหรือที่สาธารณะประโยชนเทานั้น  
ในการนี้ที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามวา  
จะสามารถสรางสะพานขามลําน้ําปาวจากฝงซายของลําน้ําขามไปยังดานอาคารปอ
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งกันสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวกขึ้นนั้น  
สํานักการชางที่เปนผูรับผิดชอบงานดานสาธารณูปโภคพื้นฐานของทางเทศบาล  
ไดเคยตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องนี้มาแลวพบวา  1.  
ที่ดินที่ตั้งของสถานีดับเพลิงศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสัตวลวนอยูใน
ที่ดินของเทศบาลสามารถกอสรางทางขึ้น – ลงสะพานได  2.  
ที่ดินที่อยูฝงตรงขามที่จะตองสรางทางขึ้น – ลงเชนกัน  
เปนที่ดินของเอกชนตลอดแนวทั้งหมด  
มีทางสาธารณะบางสวนที่เกิดจากทางสาธารณะเอกชนแตมาไมถึงริมลําน้ําปาวและ
มีเขตทางที่ไมแนนอน  ดวยขอเท็จจริงทั้ง  2  
ประการถาหากเทศบาลประสงคจะกอสรางสะพานขามลําน้ําปาวเพื่อใหประชาชน
สัญจรได  จะตองดําเนินการ  ดังนี้  1.  
หาพื้นที่สาธารณะประโยชนที่สามารถทําทางขึ้น – ลงของสะพานไดทั้ง  2  
ฝงของลําน้ํา  2.  
มีความกวางเพียงพอที่จะกอสรางสะพานไดอยางเหมาะสมเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุ  
3.      มีความคุมคาและมีประโยชนขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตามที่ผมไดรับฟงคําตอบของเทศบาลกระผมมีความพอใจในคําตอบเล็กนอย       
สิบกวาปที่ผานมาผมเปนสมาชิกสภาผมเคยแนะนําใหทราบ ทานประธานก็คงจําได  
แตกอนอาจไมคอยมีความเจริญเทาไหรนักถาทําการกอสรางนาจะใชงบประมาณ  
1 – 2  แสนบาท  
แตทุกวันนี้มีประชาชนเขาไปปลูกบานเรือนอยูอาศัยเปนจํานวนมาก  
ผมเขาไปที่ไรเขาก็บอกวาอยากใหสรางสะพานใหเขา  อยาใหเดินไกล  คนแก  
คนเฒาสวนมากเขาจะเดินออมมาทางซอยน้ําทิพยเพื่อมารับยาโรคประจําตัว  
เห็นหนาผมที่ไรก็บอกใหสรางสะพานใหทุกครั้ง  
ผมจึงอยากใหเราสรางใหเขาเพราะเขารอมานาน  
และที่ตรงนั้นถาเราสามารถสรางสะพานเชื่อมไปไดจะไดประโยชนมากครับ  
ที่ตรงนั้น  1  ไร  ราคาประมาณ  3 – 4 ลานบาท  มันเปนหลังหมูบานไทยสมุทร  
ถาเราสรางไดคนหมูบานไทยสมุทร  คนแก  
คนเฒาก็จะสามารถเอาสุนขัมาฉีดยาไดอยางสะดวกสบาย  
ไมตองไปออมตรงถนนใหญเพราะมันเกิดอุบัติเหตุและระยะทางก็ไกล  
นี่คือสิ่งที่ผมมานําเรียนใหทางเทศบาลไดทราบถึงความตองการของพี่นองประชาช
น  สวนตัวผมแลวคิดวานาจะสรางใหเขาจุดนั้นมันเหมาะที่สุด  
เพราะถนนอนรรฆนาคจะเชื่อมกับถนนอนรรฆนาค  40  
แตถนนอนรรฆนาคไมมีสะพานขามไปไมรูวาตั้งไดอยางไร  ถนนอนรรฆนาค 40  
ตามความเปนจริงตองมีสะพานเชื่อมกันจึงจะเปนถนนได  
ที่ผมบอกวาขอสะพานคนเดินก็เพราะใชงบประมาณนอย  เชน  
สะพานซอยน้ําทิพยขางชุมชนดอนสวรรคผมพอจะทราบมาวาราคาประมาณ  5  
แสนกวาบาท  แตถาทําตรงนี้ก็ไมถึงลานบาทครับ  
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ถาทําสะพานใหญอาจเปนสิบลานบาท  
คําตอบที่ไดในวันนี้ผมจะนําเรียนพี่นองประชาชนเผื่อเขาจะมีความหวงับาง  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ปญหาที่ทานผูอํานวยการสํานักการชางไดนําเรียนตอที่ประชุมก็คือ  
ฝงตรงกันขามกับสํานักงานปองกันไมมีที่ดินสาธารณะเพื่อจะตั้งคอสะพานและเปน
ที่เอกชนทั้งหมด  ถาเราตองการพื้นที่เราคงจะตองไปขอหรือขอซื้อ  
แตถาหากเขาไมขายก็คงไมสามารถที่จะดําเนินการได  
ในเมื่อไมมีที่ดินเราก็ไมทราบวาจะเอาพื้นที่ตรงไหนมาตั้งคอสะพานและตอนนี้ทาง
สํานักงานโยธาธิการก็มาทําแนวปองกันตลิ่งพังขางละ  500  เมตร  ทั้ง  2  
ขางตกประมาณ  1  กิโลเมตร  
นอกจากทําแนวปองกันตลิ่งพังแลวขางบนจะทําเปนถนนเดิน –
วิ่งใหกับพี่นองประชาชน  
ถาดูจากทางเขาเมืองขางสะพานวัดใตทางซายมือจะเห็นวากําลังดําเนินการกอสราง
อยูและจะดําเนินการกอสรางทั้ง  2  ดาน  
เพราะฉะนั้นพี่นองประชาชนที่อยูดานหลังของซอยอุดมชัยก็จะสามารถเขาออกสะ
พานนี้ไดงาย  
พี่นองประชาชนจากวัดใตก็สามารถขามมาที่บริเวณลานปูหารหรือบริเวณที่เรากําลั
งจะกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรไดงายเชนกัน  
เอาไวดูเสียกอนวาถาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณนี้เรียบรอยแลวจะมีความสวยงามมาก
นอยแคไหนหรือมีพื้นที่ที่จะตั้งคอสะพานไดเพียงพอที่จะทําใหมีรัศมีของการเหวี่ยง
ของสะพานเพื่อที่จะตั้งและเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
จะตองดูใหเสร็จสิ้นกอนคอยไปสองกลองและสํารวจออกแบบอีกครั้งครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารอีกครั้งครับ  
แตปญหาที่ทานบอกวาไปติดที่ของเอกชน  ผมขอบอกวาไมติดครับ  
มันมีที่อยูผมไปดูมาแลวเปนที่ของกรมเจาทาไมใชที่ของเอกชน  
ถาพูดงายๆคือเขาบุกรุกสรางบาน  มันจะมีถนนและมีบานที่อยูติด 
ลําน้ําปาวซึ่งเปนที่ของกรมเจาทาไมใชที่ของเอกชน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน   
ขออนุญาตชี้แจงวากระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
เปนกระทูถามที่ทานไดตั้งเปนกระทูถามดวนในการประชุมครั้งที่ผานมาเมื่อวันที่  1  
มีนาคม  2559  
ในครั้งนั้นผมไมไดรับกระทูของทานเพราะดูตามเนื้อหาและขอคําถามแลวไมใชเรื่อง
จําเปนเรงดวนที่จะตองเขาเปนกระทูดวนผมจึงไมไดรับ  
และทานยื่นในครั้งนีก้ระผมไดมาพิจารณาแลววา  
การประชุมครั้งกอนผมไดทําความซักซอมกับทานสมาชิกแลววาตอไปในการตั้งกระ
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ทูถามใหทานสมาชิกเครงครัดในขอบังคับ  
ซึ่งในขอบังคับก็คือทานสมาชิกทานหนึ่งตั้งไดคนละ  1  กระทู  
กระผมจะเครงครัดในการรับกระทู  
แตทานบุญเส็งไดนํากระทูถามดวนที่ผมไมไดรับในครั้งกอนมายื่นทั้งหมดเลย  
จริงครับที่ทานถามมาขอเดียวแตทานแตกขอยอยมาอีก  10  ขอ  
กระผมจึงพิจารณาวาในการประชุมครั้งนี้มีทานสมาชิกยื่นกระทูถามเพียงทานเดียว
คือ  ทานสิทธิภรณ    ตุงคะเตชะ  
ประกอบกับทางคณะผูบริหารไมไดมีญัตติใดๆในการประชุมครั้งนี้   
ผมจึงพิจารณาวาในขอคําถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอ 1.1 – 1.10  
ถาจะแยกรับบางขอก็จะดูกระไรเพราะเปนเนื้อหาที่เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะแกงดอ
นกลางทั้งหมด  ผมจึงพิจารณาเห็นวาใหรับทั้งหมด  10  ขอ  
แตไมใชบรรทัดฐานวาในครั้งตอไปผมจะรับทั้ง  10  ขอ  
ใหทานเครงครัดในขอบังคับดวยครับ  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กระผมตองกราบขอบพระคุณทานประธานสภาที่เคารพที่ไดรับกระทูของกระผม  
มันเปนกระทูเดียวแตเปนความเปลี่ยนแปลงและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในแกงดอนก
ลางเนื้อที่  105  ไร  ตองขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้  กระทูของกระผมมีเยอะ  
ผมจะฝากทานประธานอีกสัก  10  เรื่อง  ในวาระอื่นๆครับ  ตามระเบียบวาระที่  
3  เรื่อง  กระทูถาม  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะ
ผูบริหาร  1.  
เรื่องบริเวณแกงดอนกลางดานในและดานนอกจะมีการปรับปรุงแกไขอยางไร  
ขอสอบถามเปนขอๆ  ดังตอไปนี ้ 1.1  
ดานนอกบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติชํารุดทรุดโทรมจะมีการปรับปรุงหรือไมอยาง
ไร  1.2  
ศาลาเล็กใกลสวนไดโนเสารชํารุดทรุดโทรมจะมีการปรับปรุงหรือไมอยางไร  1.3  
บริเวณดานนอกเชนเดียวกันไมมีการปรับปรุงหองน้ําหองสวมเลยทานมีวิธีการดําเนิ
นการอยางไรบาง  ประชาชนที่ไปออกกําลังกายฝากถามมา  1.4  ไฟฟา – ประปา  
ก็ไมมีเชนเดียวกันบริเวณนี้ยังไมไดรับการเอาใจใสอยางที่ควรเพราะไฟฟาแสงสวาง
ไมเพียงพอ  น้ําประปาก็ไมมีที่จะใช  ทานจะแกไขปญหาหรือไมอยางไร  1.5  
บริเวณสามแยกจากซอยลงแกงจะไปหนองบัวและดอนกลอยถนนเปนหลุมเปนบอ  
ประชาชนที่ขับขี่จักรยานเขาไปขอใหเทคอนกรีตเพิ่มเติมดวย  1.6  
บริเวณทอลอดขามถนนระหวางริมแกงไปดอนกลอยทอลอดทางขามคนละระดับ  
ถนนทรุดตัว  รถจักรยาน - รถยนต  สะดุด  ขอใหปรับปรุงแกไขดวย  1.7  
พระคุณเจาวัดกลางรองขอมา  
ในวันนั้นผมไดแนบรูปถายมาใหทานประธานแลวครั้งนี้จึงไมไดแนบรูปถายมาเพรา
ะเห็นวามีการดําเนินการไปแลว  
บอกวาบริเวณชวงกลางแกงดอนกลางตรงขามทางเขาบานหนองบัวมีตนไมกระยอ
ม  3  ตน  1.7.1  เปนของอดีตผูวาราชการจังหวัดนายภุชงค  โพธิกุฏสัย  
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(กําลังจะตาย)  1.7.2  เปนของเจาคณะจังหวัด  1  ตน  1.7.3  
เปนของผูบัญชาการตํารวจ  1  ตน  ทั้ง  3  
ตนปจจุบันอยูบริเวณหลังสวมซึ่งกําลังสรางขึ้นใหม  
ขอสอบถามวาจะมีแนวทางแกไขอยางไร  
ซึ่งกระผมไปดูแลวเปนการไมเหมาะสมอยางยิ่ง  
กอนการกอสรางควรขยับไปอีกพอสมควร  
อีกประการปายของทานอดีตผูวาฯตกไปอยูตนที่  3  อยูบนดินโคน  
ตนไมแกงดอนกลางดานในพื้นที่  105 ไร  มีแนวทางจะยายหรือแกไขอยางไร  
1.8             ขอสอบถามวา  การกอสรางหอประชุมขนาดใหญ  1  หลัง  
และมกีารกอสรางสวมอีก  4 – 5  หลัง  
การกอสรางถนนและลาดตามทางจักรยานรอบแกงดอนกลางซึ่งกําลังกอสรางอยูเป
นงบประมาณ  15  ลานบาท  ไมมีปายบอกลักษณะงาน  งบประมาณ  
วันแลวเสร็จ  ผูใดเปนคูสัญญา  1.9  บริเวณทางถนนจักรยานที่ดําเนินการใหม  
ขอสังเกตเปนถนนคายกล  วังวน  รถเขาไปแลวออกไมถูก  
ไมมีปายบอกวาเขาอยางไร  ออกอยางไร  หามรถยนตหรือรถจักรยานยนตเขา  
ถนนบางชวงทรุดตัวลงไมราบเรียบมีมูลโค-กระบือ  งบประมาณ  14  
ลานบาทจะมีวิธีแกไขอยางไร 1.10 
บริเวณถนนที่ดําเนินการใหมเปนถนนรถยนตหรือรถจักรยานยนตรอบบริเวณแกงด
อนกลางประมาณ  4  กิโลเมตรเศษ  กระผมตั้งขอสังเกตดูวา  
ชวงประตูชองระบายน้ํา  ชองลงไปบอบําบัดน้ําเสียชวงที่  1  
เดิมที่มีทอระบายน้ําออก  6  ชอง  ถนนทําใหมมีทอระบายน้ํา  1  ชอง  2.  
เดิมที่มีทอระบายน้ําออก  5  ชอง  ถนนทําใหมมีทอระบายน้ํา  1  ชอง  3.  
เดิมที่มีทอระบายน้ําออก  4  ชอง  ถนนทําใหมมีทอระบายน้ํา  1  ชอง  
หากฤดูฝนหลากน้ํามากลน  ทอระบายน้ํามีเพียง  3  ชองรับน้ําไมไดแนนอน  
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเทศบาลเราตองรับผิดชอบแนนอน  
เพราะวากอสรางแลวเราจะไปเอาเงินจังหวัดไมได  เขาใหเรา  14  
ลานบาทมาทํากอน  แตเราตองรับผิดชอบในการที่จะระบายน้ําออก  ทอระบายน้ํา  
10  กวาชองเหลือแคเพียง  3  ชอง  สิง่นี้คือสิ่งที่ผมเปนหวงมากที่สุด  
ทานจะมีวิธีแกไขอยางไร  ในงบประมาณ  14  ลานบาท  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ในสวนของกระทูที่ทานสมาชิกสอบถามมาตองเรียนใหทราบกอนวา  
เปนงานกอสรางซึ่งยังไมแลวเสร็จสักงาน  
เมื่องานกอสรางยังไมแลวเสร็จจะไปสรุปวาไมดีอยางนั้น  ไมดีอยางนี้ก็คงไมถูก  
ใหรอดูตอนแลวเสร็จวาถนนที่เปนคายกล  วังวนนั้น  จะมีลูกศร  มีปายบอกไหม  
ถาหากเสร็จเรียบรอยแตยังไมสมบูรณเราก็คงตองไปดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย  
แตตอนนี้อยูในชวงของผูรับจางที่เขาดําเนินการอยู  
เราไมมีสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับเขา  
ตองปลอยใหเขาทําเสร็จและสงมอบงานกอน  
ตองเรียนวาถนนรอบแกงดอนกลางเปนถนนที่เทศบาลทําโครงการไปขอรับงบประ
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มาณจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
มีการจัดซื้อจัดจางโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ผูกับกับ  
ควบคุมการดูแลงานก็เปนสวนที่คณะกรรมการทางจังหวัดกําหนดขึ้น  
เพียงแตงบประมาณมาลงที่แกงดอนกลางเพราะเทศบาลทําโครงการไปขอรับการส
นับสนุน  เนื่องจากไมมีงบประมาณ  
เชนเดียวกันกับในสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางซึ่งแตกอนเปนที่รกลางวางเปลา  
ทางทานผูบริหารเทศบาลก็ไดเขาไปปรับปรุงเพื่อที่จะใหเปนสวนสาธารณะ  
เปนที่พักผอนหยอนใจ  พอเราไดไปทําลูวิ่ง  รั้ว  จัดระเบียบตัดหญา  
และมีการปลูกตนไมเขาไปจึงทําใหดูดีขึ้น  
เราจึงไดทําโครงการไปขอรับงบประมาณจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในสว
นที่จะมาปรับปรุงและซอมแซมศาลาที่ชํารุด  บกพรอง  พรอมกับกอสรางหองน้ํา  
หองสวมใหม  ตอนนี้อยูในระหวางรอวาจะมีการจัดสรรงบประมาณมาอีกหรือไม  
ถาหากในป  2559  
ไมมีงบประมาณมาก็คงตองทําโครงการบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณป  
2560  เพราะเปนความตองการของพี่นองประชาชน  
เมื่อทําไปแลวพี่นองประชาชนก็ใหความสนใจและใชบริเวณสวนสาธารณะริมแกงด
อนกลางในการออกกําลังกายเปนจํานวนมากซึ่งจะตองรีบดําเนินการแกไขหองน้ํา 
– หองสวม  ตอนนี้ก็ไดเอารถสุขาไปดําเนินการแกไขไวเพียงชั่วคราว  
ในสวนของความชํารุด  บกพรองตางๆทั้ง  10  ขอ  
เปนเรื่องที่ทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจและไดมอบใหกับผูอํานวยการสํานักกา
รชางไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว  
ขออนุญาตใหผูอํานวยการสํานักการชางไดนําเรียนกับที่ประชุมวาในแตละขอไดดําเ
นินการอะไรไปแลวบาง  เชิญครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทู  
ขอ  1.1 – 1.2  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับป
รุงสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาซึ่งในโครงกา
รดังกลาวมีการปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ศาลาพักผอนรวมอยูดวยแลว  
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  19,623,000  บาท  ขอ  1.3 - 1.4  
บริเวณภายในสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางและเสนทางจักรยานของเทศบาลเมือ
งกาฬสินธุไดปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในไปบางสวนแลวและไดจัดทําโครง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางตลอดเสนทางจัก
รยานและกอสรางหองน้ํา - หองสวมประมาณ  4  
หลังรวมอยูดวยแลวจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนงบประมาณทั้งสิ้น  
26,587,000  บาท  ขอ  1.5 -1.6  
ขณะนี้สํานักการชางไดแจงใหสวนการโยธาเขาดําเนินการปรับปรุงแกไขบริเวณที่ชํา
รุดแลว  
สวนที่เปนถนนแอสฟลติกเราก็ใชแอสฟลติกสําเร็จรูปปูทับในสวนที่เปนถนน คสล.  
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ตรงชวงทางเลี้ยงเราก็ดําเนินการเทคอนกรีตขยายผิวออกมา  ขอ  1.7  ตนไมทั้ง  
3  ตน  
ทางสํานักการชางไดมอบหมายใหงานสวนสาธารณะเขาดําเนินการดูแลและใสปุยเ
พื่อบํารุงรักษา  สวนปายทางสํานักการชางก็เก็บเรียบรอยแลว  ขอ  1.8  
ชื่อโครงการที่กอสราง  คือ  1.  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวแกงดอนกลาง  
ไดรับงบประมาณจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาโดยจังหวัดกาฬสินธุเปนผูวา
จางและมีหางหุนสวนจํากัด  ขอนแกน ป.ธุรกิจกอสราง  เปนผูรับจาง  
วันเริ่มตนสัญญาวันที่  14  กรกฎาคม  2558  วันสิ้นสุดสัญญาจาง  วันที่  8  
กุมภาพันธ  2559  วงเงินคากอสรางทั้งสิ้น  13,299,500  บาท  2.  
โครงการกอสรางและพัฒนาเสนทางจักรยานจังหวัดกาฬสินธุไดรับงบประมาณจาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาโดยจังหวัดกาฬสินธุเปนผูวาจางและมีหางหุนสวน
จํากัด  ประชาพัฒน  เปนผูรับจาง  วันเริ่มตนสัญญาวันที่  23  กันยายน  2558  
วันสิ้นสุดสัญญาจาง  วันที่  20  เมษายน  2559  วงเงินคากอสรางทั้งสิ้น  
11,400,000  บาท  ขอ  1.9  
ผูรับงานของโครงการกอสรางเสนทางจักรยานไดแจงใหทางผูรับจางเขาดําเนินการ
แกไขซอมแซมเรียบรอยแลว  
หากเกิดการชํารุดขึ้นอีกผูรับจางจะตองดําเนินการซอมแซมซึ่งอยูในหวงเวลาของก
ารทํางานเปนระยะเวลา  2  ป  ขอ  1.10  
ทางผูออกแบบสวนควบคุมการกอสรางรองน้ํา  
ทางจักรยานที่สรางขึ้นใหมใชในวัตถุประสงค  3  ประการ  คือ  1.  
เปนแนวปองกันบุคคลที่จะนํายานพาหนะเขาสูดานในพื้นที่  2.  
เปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณีรถยนตลื่นไถลออกจากทางรถยนตไมใหพุง
ขามมาทางจักรยาน  3.  
ใชในการกักเก็บและรักษาระดับน้ําภายในแกงดอนกลางใหคงสภาพไมใหลดระดับ
ต่ําลงกวาปกติเหมือนที่เคยเปน  ดวยเหตุผลทั้ง  3  ประการขางตน  
เพื่อเปนการบริหารจัดการน้ําภายในแกงดอนกลางโดยอาศัยทางจักรยานเปนแนวแ
บงประเภทการจราจรเพื่อปองกันอุบัติเหตุและการรักษาน้ําภายในแกงดอนกลางมิใ
หไหลออกไปยังพื้นที่ขางเคียงไดโดยงายเหมือนอดีต  
แตเปนการประวิงเวลาและรักษาน้ําไวใหนานที่สุดจนกวาจะมีน้ํามาเติมในระบบตอ
ไป  
สําหรับในฤดูน้ําหลากหรือมีฝนมากนั้นถาจะระบายน้ําโดยใชประตูระบายน้ําเดิมแล
ะทอลอดที่ออกจากแกงดอนกลาง  
ขณะนี้ดานทายน้ําเปนพื้นที่ของเอกชนและเอกชนถมติดจนไมสามารถระบายน้ําได
ตามปกติ  ในสวนนี้ฝายควบคุมอาคารฯไดทําเรื่องตรวจสอบอยู  
ดังนั้นน้ําที่อยูในแกงดอนกลางทั้งหมดจะถูกบังคับใหไหลออกสูลําหวยสีทนบริเวณส
วนสาธารณะริมแกงดอนกลางเพียงที่เดียว  
ซึ่งจุดดังกลาวมีทอระบายน้ําขนาดใหญประมาณ  2  
แถวเปนตัวบังคับการระบายน้ํา  ในระยะเวลา  2  
ปที่ผานมายังไมเกิดภาวะน้ําทวมลนคานทางแกงดอนกลางแตประการใด  
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สํานักการชางไดวางแผนงานขยายและขุดลอกวัชพืชออกจากทอระบายน้ําบริเวณ
ลําหวยสีทนตอเนื่องลําน้ําปาวและจุดปลอยน้ําออกจากแกงดอนกลางที่กลาวในขาง
ตน  
เปนการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ําออกจากแกงดอนกลางอีกทางหนึ่งและเ
พื่อปองกันปญหาที่นอกเหนือความคาดหมาย      ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จากที่ไดรับฟงการตอบกระทูแลวกระผมยังติดใจอยูบางขอ  สังเกตวาจะมี  2  ชวง  
ชวงจักรยานที่มีทางยาว  4  กิโลเมตรเศษ  
แตอันนี้มีทั้งของเกาและของใหมตรงสวนไดโนเสารจะเปนงบประมาณเกาของเทศ
บาล  
ดานแรกผมไดสอบถามวาตรงสวนศาลาเฉลิมพระเกียรติเกาของเรายังไมมีการปรับ
ปรุงแกไขสวม  ไฟฟา  ประปา  
ศาลาเฉลิมพระเกียรติก็เชนเดียวกันสรางไวในสมัยทานวิชิต  
แสงโสภาพรรณที่ทานไดของบประมาณมา  ทานประธานสภาไปดูครับเพดานโหว  
หลังคารั่ว  และก็ให      อปพร.ไปรักษาที่นั่น  เวลารถยนตเขาไปผิดจะมี 
อปพร.มาบอกทันทีเลยวารถยนตเขาไมได  มันเปนที่เกา  งบประมาณเกา  
ถนนเกาที่เทศบาลไดจัดงบประมาณไวเรียบรอยแลว  
แมแตทางขึ้นบันไดก็ยังมีรอยราว  รอยทรุด  รอยแตก  
อยากใหปรับปรุงตรงนี้กอนมันคนละสวนครับ  
และในสวนของเลนจักรยานที่ผมเรียนทานประธานสภาแลวทิศตะวันออกทางดานเ
รือนจํา  
ตรงนี้ก็เปนทางจักรยานที่ออกมาแลวแตยังไมสุดและมีสะพานขามอีกทางซายมือ  
ตรงนี้ผมวาคนที่ปนจักรยานมาดวยความเร็วอาจพลัดตกลงไป  
ทราบครับวายังไมเสร็จแตวาบางสวนก็อยากใหปรับปรุงแกไข  วาเปนอยางไร  
ควรปรับปรุงแกไขหรือไมและที่สําคัญ  ขอ  1.10  ฤดูน้ําหลากเมื่อ  4 – 5  
ปที่แลวน้ําระบายไมทัน  ทานผอ.เจริญศักดิ์  
ทานก็ทราบดีเวลาน้ําหลากน้ําในแกงมันจะมากจริงๆ  
น้ําที่ระบายลงตรงจุดบําบัดน้ําเสียมันจะมี  3  ชวง  มีแตชวงใหญๆหลายทอ  
แตเลนจักรยานที่ทานผอ.ภาณุเดช       เจริญพันธุวงศไดกลาวเมื่อสักครูนี้  
ไมใชวาจะมาดันน้ําตัวนี้ไว  เวลาน้ํามามากมันจะดันตัวนี้เลย  
เกิดความเสียหายกับถนนมาก  ผมจะคอยดูวามันจะเสียหายหรือไม  
ถาทานบอกวาออกแบบถูกตองแลว  
ผมขอฝากในที่ประชุมแหงนี้วาในการออกแบบตางๆนั้นควรจะรับน้ําอันเกาใหไดเสี
ยกอน  ทําตามรูปแบบเดิมไมใชคิดใหม  ทําใหม  ถาทําทอระบายน้ํา  10  
ชองผมไมวาแตทําแค  3  ชอง  ถาน้ํามามากๆมันจะระบายทันหรือเปลา  
ไมใชวาทอเดียวไปรับน้ําไวกอนเวลาน้ําหลากน้ําจะแนนขึ้นมาจริงๆ  
ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลมานานเมื่อเห็นปญหาตางๆก็อยากใหมีการปรับปรุงแกไ
ข  



-13- 
	  

สิ่งไหนที่พอจะแกไขปญหาไดก็อยากใหรีบแกไขกอนที่ปญหาใหญจะเกิดขึ้นและเรื่อ
งปายที่ทานบอกวาผูรับจางคือหางหุนสวนตางๆนั้น  
ผมขี่รถดูแลวปรากฏวามันไมมีปายบอก  
ทานพูดไดในสภาแหงนี้แตปายตั้งไวที่ไหนผมจะไปดู  
ระเบียบของการกอสรางทุกอยางเขากําหนดไวเลยวาจะตองมีปายบอกการกอสราง
วางบประมาณเทาไหร  ใครเปนผูรับจาง  สัญญาสิ้นสุดวันไหน  
เปนสิ่งที่หลีกหนีไมไดครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

สําหรับปายบอกเกี่ยวกับเรื่องการกอสรางไมใชงานของเทศบาล  
เปนงานที่ทางจังหวัดเขาจัดซื้อจัดจางและดําเนินการ  
ตามสัญญาจะตองเปนผูวาจางเปนคนกํากับวามีปายหรือไมมีปาย  
ผมเคยสอบถามทางเจาหนาที่ของเราก็บอกวาเคยเห็นอยูแตชวงที่พายุเขามันอาจพั
ง  ชวงนี้ก็เลยไมมี  แตก็ไมเปนไรเพราะไมใชหนาที่ของเรา  
ตองขอเรียนใหทานประธานสภาไดรับทราบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

เรื่องนี้เราทวงติงไปทางจังหวัดไดถาไมใชงานของเรา  
ในฐานะที่ผมเคยเปนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
เขามีขอกําหนดไวเลยวาในการกอสรางทุกครั้ง      
ที่ไหนก็แลวแตที่มีงบประมาณของทางราชการจะตองมีปายบอก  
อันนี้เปนขอกําหนดไดเลย  
เราทวงติงจังหวัดหรือทวงติงผูรับเหมาไดเลยเพราะเปนระเบียบของสํานักนายกรัฐ
มนตรีโดยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ถาทวงติงไดก็รบกวนทานสมาชิกทวงติงครับ  ขอบคุณครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  ผมขอสรุปวาผูวาจางไมใชเทศบาลเรา  

แตผูวาจางเปนทางจังหวัดและมาสรางในพื้นที่ของเทศบาลเฉยๆ  
ซึ่งเราเปนผูไดประโยชนถาเราจะไปทวงติงเขาวาผูวาจางตองทําปาย  
ตองบังคับใหผูรับจางมาทําปาย  มันก็ไมใชครับ  
ถาอยางนั้นก็คงตองฝากทานใหทําหนังสือทักทวงไปที่จังหวัดเลยเพราะโดยมารยาท
แลวเทศบาลก็คงไมกลาทําครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานที่เคารพครับ  อันนี้เราประสานดวยวาจาก็ได  
ไมใชตองเปนผมทํา  ถาผมเปนผูบริหารผมจะทําครับ  ผมไมใชผูบริหาร  
ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสิ่งไหนที่มันไมดีเราก็แนะนํา  
เขาก็ถามวางบประมาณเทาไหร  จางอยางไร  เขาทวงติงมา  
ผมก็สงสัยวาทําไมไมเห็นปายเลย  ทานผอ.ภาณุเดช  
ทานมีหนาที่ทําเพราะทานเปนกรรมการตรวจรับการกอสราง  
ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลมีอะไรก็แนะนําไมใชมีหนาที่แกปญหาใหเทศบาลครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สรุปวาใหทานผูบริหารเปนฝายประสานเรื่องนี้ครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  

ที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี -  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม 

- ไมมี - 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  

มีทานสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือฝากงานเชิญครับ  เชิญทานกมลพันธุ  

จีระสมบัติครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ในวาระอื่นๆนี้กระผมขอเพิ่มเติมเรื่องกระทูของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนอีกนิดหนึ่ง  

ที่ทานผูบริหารไดใหเกียรติตอบ  

คําวากระทูของสมาชิกแตละทานในฐานะเปนสมาชิกสภากระผมก็ตั้งใจฟง  

เมื่อไดฟงกระผมก็ตั้งขอสังเกตวาเรื่องเมื่อสักครูเปนงานของจังหวัด  

จริงครับเรื่องปายบอกงบประมาณ  สัญญาวันเริ่มตน  วันสิ้นสุดไมใชหนาที่ของเรา  

แตทานประธานครับบังเอิญวามันเปนสถานที่ของเรา  

สมมุติวาเขาทําไมดีทําเสียหายหรือเขาทําถนนจักรยาน  ลาดต่ํา  เอียง  

เปนหลุมเปนบอแลวเราบอกวาก็ชางเปนโครงการของจังหวัดมันไมได  

เพราะมันเปนสถานที่ของเรา  จริงอยูเขาจะมาทําใหดีขึ้น  ใหสวยงาม  

แตถาทําไมดีทานก็จะนิ่งเฉยอยางนั้นหรือ 

ตอนนี้เรามองวาเขามาทําดีใหเราก็เลยไมพูดอะไร  

แตถามันไมดีเราไปตรวจแลวมันชํารุดทรุดโทรมใครมาเห็นแกงดอนกลางเขาไมไดว

าจังหวัดครับ  

เขาจะวาเทศบาลทําไดแคนี้หรือเพราะแกงดอนกลางเปนของเทศบาล  

ประเด็นเล็กๆนอยๆซึ่งไมใชเรื่องที่หนักหนาไมควรโยนกันไปมา  

แคจะถามวาปายสัญญาไปไหนถาจะวาไปมันก็ตองมีและอีกอยางหนึ่งที่ผมไดตั้งขอ

สังเกตตามที่ทานสมาชิกไดเรียนถามวาถนนเปนคายกล  วังวน  

ทานผูบริหารไดใหเกียรติตอบวามันยังไมแลวเสร็จ  

กําลังอยูในระหวางการกอสรางแตพอไดนั่งฟงทานผอ.ภาณุเดช  
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เจริญพันธุวงศตอบและไดอานระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง  วันเริ่มตนและวันสิ้นสุด  

โครงการแรกสิ้นสุดวันที่  8  กุมภาพันธ  2559  มันก็เลยมาแลว  โครงการที่  2  

สิ้นสุดวันที่  20  เมษายน  2559  มันก็เลยมาแลวเชนกัน  

จึงไมทราบที่ทานผูบริหารตอบวายังอยูในชวงการกอสรางมันคืออะไร  

หมายถึงตอนนี้เปนการปรับหรือวาอะไร  

มันเลยสัญญามาแลวแตทานก็บอกวามันยังอยูในชวงการกอสราง  

กระผมเปนผูนั่งฟงก็ไมเขาใจ  ขอเรียนถามทานประธานเพียงแคนี้ครับ  

ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานธนทั  จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

กระผมมีเรื่องที่ขอเสนอ  คือ  

เรื่องการติดตั้งไฟสองสวางลานเอนกประสงคและลานกีฬาของชุมชนตางๆ  

เพราะตอนนี้หลายชุมชนมีสนามกีฬาบางพื้นที่มีความสองสวางเพียงพอแตบางพื้น

ที่ไมเพียงพอ  โดยเฉพาะชุมชนริมแกงที่รองขอมาหลายครั้งแลว          

ชวยกรุณาดําเนินการใหดวยครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

เรื่องนี้เปนเรื่องที่ประชาชนฝากมาและเปนเรื่องสําคัญคือปนี้ผมสังเกตเห็นเราจัดงา

นวันเทศบาลซึ่งวันเทศบาลของทุกป จะตรงกับวันที่  24  เมษายน  

แตปนี้เราจัดวันที่  25  เมษายน  2559  

พูดตรงๆเลยวาประชาชนบางทานไมรูเลยวาวันเทศบาลตรงกับวันที่เทาไหร  

และมีความสําคัญอยางไร  จริงๆแลวที่เราไดมาทํางานตรงนี้  

มีพนักงานเทศบาลลูกหลานเราไดมาทํางานตรงนี้เพราะมีเทศบาล  

การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินมีมาตั้งแตสมัยรชักาลที่  5  

ครั้งแรกเปนรูปแบบสุขาภิบาล  ตั้งขึ้นที่ตําบลทาฉลอม  จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อ  

18  มีนาคม  2448  หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  

จึงไดมีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาลขึ้นมาในป  พ.ศ. 2476  

เมื่อวันที่  24  เมษายน  ทานประธานครับ  วันครูพวกครูเขาภูมิใจ  

เขารักในศักดิ์ศรีของความเปนครู  เปนวันที่เขามีเกียรติ  วันตํารวจก็เชนเดียวกัน  

แตวันเทศบาลเราอยากจะจัดวันไหนก็จัดใชหรือไมครับ  

ผมไมเขาใจวาพนักงานที่ทํางานอยูที่นี่ไมวาจะเปนพนักงานสามัญ  

พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปหรือพนักงานครู  
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ผมอยากใหเขาเห็นความสําคัญของเขา  

เห็นความมีศักดิ์ศรีของเขาในฐานะผูใหบริการแกประชาชนตามนโยบายที่องคพระ

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  

ทานไดตั้งพระทัยเอาไวใหตระหนักถึงความสําคัญในการบริการ  

อํานวยความสะดวก  สรางความเปนธรรมและการมีสวนรวม  

ผมจึงสงสัยวาวันนั้นผมมาวันที่  25  เมษายน  2559  เพราะวันที่  24  เมษายน  

2559  ตรงกับวันอาทิตย  

ผมวาวันเทศบาลเรานาจะสรางความตระหนักใหกับพนักงานไดเห็นความสําคัญ  

ไดเห็นความมีศักดิ์มีศรี  ไดภูมิใจในความเปนเทศบาลของเรา  

ถาเปนไปไดตอไปก็อยายายเลยใหเอาวันนั้นครับ  

ทานสังเกตไหมครับหลายทานบอกวาทําไมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว

ฯถึงจัดงานกอนได  จดัไดครับเพราะวันที่  5  ธันวาคม  

เราจะตองไปจุดเทียนชัยถวายพระพร  วันเขาพรรษา  

วันวิสาขบูชาก็เวียนเทียนกอนได  แตวันวิสาขบูชาในวันนั้นจะตองไปทําบุญครับ  

แตในครั้งนี้วันเทศบาลยายมาวันที่  25  เมษายน  

หลายทานจึงสงสัยวาวันเทศบาลตรงกับวันที่  25  เมษายน       ใชหรือไม  

ผมจึงตอบวาไมใช  วันเทศบาลตรงกับวันที่  24  เมษายน  

เราตองเห็นความสําคัญของเราดวย  

อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมองเห็นคว

ามสําคัญของเรา  

ผมเปนพนักงานครูเทศบาลครั้งแรกผมกลับบานไปคนก็ถามวาทําไมไปสอบเปนครูโ

รงเรียนราษฎร  ผมหงุดหงิด  กังวล  

ไมสบายใจวาทําไมตองวาโรงเรียนเทศบาลเปนของโรงเรียนราษฎรทั้งๆที่เปนโรงเรี

ยนของรัฐบาลเชนเดียวกัน  ตอมาหลายๆทานถึงไดเห็นความสําคัญของเรา  

ใหเราพยายามสรางความรัก  

ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานของเราและใหเห็นความสําคัญของเทศบาลเร

าดวย  ขอบคุณครับ                                              

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ      

เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ในวาระนี้เปนวาระอื่นๆ  

ผมตองขออนุญาตทานประธานสภาใชเวลาพอสมควรเพราะผมมีเรื่องที่จะสอบถาม

วาจะดําเนินการอยางไร  หรือเปนขอแนะนําใหดําเนินการอยางไรบาง เรื่องที่  1.  

ตองขอขอบคุณทานนพดล  แกวพูล  ผมก็มีเรื่องวันเทศบาลเชนเดียวกัน  
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ไมนาจะเลื่อนจากวันที่  24  เมษายน  เปนวันที่  25  เมษายน  

เพราะเราจะไดสรางความเปนเอกเทศของเราวาเทศบาลเราก็มีวันเทศบาลเหมือนกั

น  เชน  วันตํารวจ  หรือวันครูเขาก็ไมไดเลื่อนวันเลย  2.  เรื่องที่ทาน สิทธิภรณ  

ตุงคะเตชะบอกวาถนนอรรฆนาค 40 เปนของทานสมศักดิ์  รมไทรทอง  

ขออนุญาตเอยนาม  ทานเปนผูดําริที่จะทําถนนอนรรฆนาค 40  ไปออกตรงแถว 

โกบอลเฮาส  

เปนถนนเสนหนึ่งที่จะสามารถระบายรถออกของจังหวัดกาฬสินธุอีกทางหนึ่ง  

ตองขอกราบขอบพระคุณทานที่ทานมีแนวคิดที่ดี  

ทานก็ตองไปสํารวจแลววาสะพานที่จะขามจากสํานักงานปองกันไปยังฝงกุดยางนอ

ยมีแนวทางไปอยางไร  

อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาควรจะดําเนินการเรื่องนี้  3.  

เรื่องการถมดินหนองซําหมู  

ผมสังเกตครับวาทานผูบริหารชุดนี้เคยคิดที่จะถมหนองไชยวานนอยที่อยูขาง 

ส.กลการ  ใหเปนสถานีดับเพลิงแหงที่  2  ของเทศบาล  ผมเห็นดวย  

แตทานหารือไปแลวปรากฏวาเปนหนองสาธารณะถมไมไดจึงยกเลิกไป  

แตปจจุบันนี้หนองซําหมจูะถมหมดและหนองบักเจ็กถมเปนบางสวน  

ถามวาทําไมเทศบาลเรารับผิดชอบอยู  เมื่อ 1 – 2  

ปที่แลวหนองบักเจ็กและหนองซําหมูก็ไดรับการขุดลอกมาเสียงบประมาณไปหลาย

สิบลานบาท  

เพราะฉะนั้นผมก็เลยไมทราบวาหนองซําหมูหรือหนองบักเจ็กเทศบาลเรารับผิดชอ

บหรือไม  ถารับผิดชอบศาลากลางเขาคงไมไดใชบริเวณของเราแหงนี ้ 

ตรงนี้นาจะเปนแนวคิดเหมือนกันวาเทศบาลเรารับผิดชอบแตศาลากลางจะมาใชเร

าก็ตองมีการประชุมวางแผนกัน  

ไมใชวาจังหวัดจะมาทําอะไรเราก็ใหจังหวัดทําหมด  เราไมคัดคานเขาเลยหรือ  

บางสิ่งบางอยางก็ตองมีแนวคิด  มีเหตุผล  วาจะทําไดไหม  

ขอฝากเรื่องไววาทําไมที่อื่นเราจะถมไมได  

กุดยางเราจะถมทําโรงเรียนเราก็ถมไมไดเพราะเปนที่สาธารณะแตจังหวัดถมที่สาธา

รณะทําเปนศาลากลางจังหวัดใหญโต  เนื้อที่ประมาณ  100  กวาไรทําไมทําได  

4.  เรื่องเสียงตามสายที่ตดิตั้งใหม  90  จุด  

ตรงถนนอภัยบางที่ก็เสียงฟงไดสบายหูแตเวลาเปดอีกครั้งไมนาฟงเสียงดังไปถึงถน

นทุงศรีเมือง  เสียงดังบาง  เบาบางทําไมเปนอยางนั้นอยากฝากใหปรับปรุงดวย  

เงิน  2,400,000  กวาบาทเศษเราไดแคนี้หรือ  

ผมมาสอบถามทางกองวิชาการฯเขาก็บอกวากําลังใหเขาปรับปรุงอยู  

ทําใหดีครับเงิน2,400,000  กวาบาทเศษเราอนุมัติไปแลว  1  

โครงการแตมันไมดเีทาที่ควร  อยากฝากไวดวย  4.  
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เรื่องลานจอดรถบริเวณสํานักทะเบียนหลังเกาเราเคยเก็บคาธรรมเนียมวันละ  

600 – 800  บาท  แตตอนนี้ไมไดเก็บแลว  ขาดหรือไมครับเงินเทศบาล  

จริงครับเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนแตรายไดของเทศบาลที่จะไดรับจะ

ทําอยางไร  เราก็ตองหาเงินเชนเดียวกัน  

อยากฝากดวยครับวาทําไมถึงไมเก็บเงินตอ  5.  

เรื่องการตัดตนไมก็ควรเอาใจใสเทาที่ควร  เชน  

ถนนกาฬสินธุตอนนี้ตนไมยื่นออกมารถสิบลอผานไปมาก็เบียด  

ถนนอรรถเปศลเวลาไฟฟามาตัดก็ไมเปนพุม  อยากใหเนนเรื่องนี้  6.  

เรื่องฟุตบาทเมื่อ  4 – 5 วันที่แลวผมไปดู  เชน  ซอยประชาสามัคคี  

แตผมไปดูใหมเมื่อเชาก็เริ่มทําแลวฝงหนึ่ง  แตอีกฝงหนึ่งไมรูวาจะทําหรือไม  7.  

เรื่องเครื่องออกกําลังกายของสนามกีฬา  ใหเอาใจใสดวย  

ไมใชวามันชํารุดแลวก็ใหอยูอยางนั้น  

ไมมีการซอมแซมแกไขปลอยใหชํารุดทรุดโทรม  อยากฝากใหเอาใจใสดวย  8.  

ถนนอนรรฆนาคเรื่องนี้ใครก็พูดแลวพูดอีกจนเขาตั้งฉายาวาถนนอเนจอนาถ  

ผมคงไมตองอธิบายวาอยูตรงจุดไหนบาง  

ฝากใหดูดวยวาจะปรับปรุงอยางไรใหดีขึ้น  9.  

ที่จอดรถหนาเทศบาลก็เชนเดียวกัน  หลังคาไมตองรื้อครับ  รื้อลงมา  3  

เดือนแลวก็ยังไมเห็นทําอะไร  เหล็กทิ้งไวอยางไรก็ทิ้งไวอยางนั้น  3  

เดือนแลวยังไมไดทําอะไรเลยแทนที่จะเอาผาสแลนมาปูใหม  

ทําใหมใหมีที่จอดรถดีๆ  จัดงานเทศบาลจะไดมีที่จอดรถดีๆ  

ไมเอาใจใสดูแลเลยหรือเทศบาลเราไมมีพนักงานหรือครับ  

สิ่งเล็กๆนอยๆเหลานี้คือเมืองนาอยูของจังหวัดกาฬสินธุหรือครับ  มีรางวัลมากมาย  

รางวัลพระปกเกลาทองคํา    ก็ไดแลว  10.  

บริเวณขางวัดสวางคงคาเปนที่ของวัดหอไตรตรงนั้นถาจําไมผิดคงจะมีประมาณ  

30  ไร  ไดทราบขาววาเทศบาลเราไปเชาเพื่อที่จะทําแกมลิงและสวนสาธารณะ  

ทานประธานทราบหรือไมครับ  ผมไมทราบเลยแตมีคนมาบอกวาเทศบาลไปเชา  

อยากสอบถามเรื่องนี้วาจริงเท็จแคไหนครับ  11.  

ลานเฉลิมพระเกียรติหนาเรือนจําและบริเวณแกงดอนกลางควรจะไปดูแลดวยเพรา

ะมันกําลังจะทรุดโทรม  ความสะอาดก็ไมเพียงพอ  12.  

ศาลเจาพอโสมพะมิตรที่มีการวางศิลาฤกษ  

อยากสอบถามวาเปนความดําริของเทศบาลหรือของจังหวัด  

แตดูแลวมีการวางแผนที่จะกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร  

ผมสงสัยครับวาจังหวัดกาฬสินธุจะไปไหวอะไร  จังหวัดกาฬสินธุมีเจาพอหลักเมือง  

หอเจาบาน  เจาพอโสมพะมิตรหนาที่ทําการไปรษณีย   

ทางฝายสมาคมพอคาก็เชนเดียวกัน  มีศาลเจาแลวก็ไปทําที่นั่นทุกป  
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มูลนิธิเต็กกาก็ไปทําเพราะมีศาลเจาและมีชุดใหมพอคากาฬสินธุเขาก็ไปทํา  

พอไปสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรใหมจะไปไหวอยางไร  

ดานหนาไปรษณียจะไปไหวอยางไร  

ทาวสุรนารียังมีที่เดียวเขาไปไหวทั่วบานทั่วเมือง  

ตอไปศาลเจาพอโสมพะมิตรอยูนั่น  ปูหารไมรูจะมีใครไปไหวหรือเปลา  

เพราะไหวศาลเจาพอโสมพะมิตรมันใหญกวาปูหารก็ไมมีความสําคัญ  

และเรื่องงบประมาณไดทราบขาวมาวาใชงบประมาณถึง  5  ลานบาท  

จะเอาเงินที่ไหนไปสราง  เอาเงินเทศบาลไปสรางหรือครับ  

นี่คือสิ่งเล็กนอยที่ตองใชเงินเปนจํานวนมากแตไดคํานึงถึงความเหมาะสมหรือไม  

13.  เรื่องไฟจราจร  

บางวันถาไปสี่แยกปาไมตองคอยดูวาไฟเขียวตอนไหนตองรีบไปถาไมไปตองติดอีก 

2 – 3  ครั้ง  และสัญญาณไฟบางทีก็สวางบางทีก็มัว  บางทีก็ไมมีไฟเขียว  

บางทีก็ไมมีไฟแดง  นาจะสงคนไปตรวจสอบดูครับวาจุดไหนเปนอยางไร  

ควรแกไขอยางไรและแจงไปทางจราจรเขาใหไดมีการปรับปรุงสัญญาณไฟเขียวไฟแ

ดง  อีกที่หนึ่งคือไฟแดง  7  แยกหนองแซงไมสวางผมแจงไป  4  วันแลว  

ก็ยังไมไดรับการดําเนินการ  

นาจะใหฝายเทศกิจขี่รถไปดูวาเมืองกาฬสินธุมีปญหาอะไรบางและแจงคณะผูบริหา

รไดทราบจะไดดําเนินการ   ผมมาพูดแบบนี้ก็หาวาผมเปนฝายคาน  

ผมเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชน ผมทําเพื่อพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  3  

เดือนเราจะมีการประชุมเพียงแค  1  ครั้งนาจะเปดโอกาสใหสมาชิกเขาไดพูด  

สวนคณะผูบริหารจะดําเนินการอยางไรก็แลวแตทาน  

ผมอยากใหทานประธานสภาไดนําเรื่องของสมาชิกทุกทานเรียนคณะผูบริหารไดดํา

เนินการตอไปในอนาคต  ขอบคุณครับ       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  
มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  เชิญทานนพดล  

แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ  
วันนั้นผมนั่งอยูที่วัดใตโพธิ์ค้ําและมีรถไปตัดเครือเถาวัลยที่มันขึ้นตามสายโทรศัพท
หรือสายไฟฟา  
รถนั้นก็เปนรถดับเพลิงบรรทุกน้ําไปและปนขึ้นไปบนฟุตบาทไปเหยียบฝาทอระบา
ยน้ําแตกตรงหนาบานแมอํานวย  
หลังจากนั้นก็ไดยนิเสียงเพราะรถติดผมจึงปนกําแพงไปดูปรากฏวารถดับเพลิงไปตั
ดกิ่งไม  เครือไม  ผมจึงถามวาทําไมเอารถดับเพลิงใสน้ําเยอะๆมาตัด  
มันผิดประเภท  ผิดภารกิจงาน  รถที่เขาตัดกิ่งไม  
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เครือไมตองเปนรถไฟฟาหรือรถสาธารณสุข  
อยากฝากดวยครับวาตอไปจะใชอะไรอยากใหใชใหถูกประเภท  
ถาใชแลวผิดประเภทมันอาจเกิดความเสียหาย  
ฝากทานประธานผานไปยังผูที่เกี่ยวของดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 
นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กระผมขอฝากทานประธานสภาเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในหลายๆสมัยการประชุมที่ผานมารวมถึงครั้งนี้  
จะสังเกตเห็นไดวาการประชุมสภามีญัตตินอยมาก  
ในวันนี้ไมมีญัตติที่ใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรวมกันพิจารณา  
ในอดีตที่ผานมามีการนําเสนอเทศบัญญัติที่เกี่ยวเปนกฎหมายที่บังคับใชกับเทศบา
ล  มีการทําญัตติเปลี่ยนแปลงชี้แจงที่ทําใหถูกตองตามระเบียบ  
ในการประชุมสภาหลายๆครั้งที่ผานมาญัตติพวกนี้ไมมีเลยครับ  
ผมอยากกราบเรียนและถามทานประธานดวยวาอยากใหประธานสภาไดแจงกับทุก
สํานัก/กองฝาย  
ที่มีอะไรติดคางหรือมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวของที่บังคับใชกับเทศบาลจะนํามาใชหรื
อนํามาปฏิบัติเพื่อที่จะใหเปนผลงานของสภาเทศบาล  
ในรายงานกิจการสภาเทศบาลเมื่อกอนมีมากแตปที่ผานมามีนอยมาก  
ทานประธานสภาก็ทราบดีในรายงานกิจการสภาก็จะมีแตญัตติของทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนและญัตติของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  
ผมคิดวาถาเรามีอยางอื่นหรือเรื่องอื่นๆในการพิจารณาก็นาจะมีประโยชนและก็จะ
ทําใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงนี้มีความสงางาม  ฝากทานประธานดวยครับ     
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ      
เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  

เรื่องนี้ความจริงแลวผมอยากนําเขาเปนกระทูแตตองทําตามกติกาที่ทานประธานได

บอกไววาใหสงกระทูไดเพียงกระทูเดียว  เรื่องที่อยากแนะนําคือ  1.  

เรื่องสนามกีฬา  ผมไปเดินทุกวันครับ  สนามกีฬาที่เทศบาลใชงบประมาณ  

900,000  บาทไปปรับปรุง  

ปจจุบันนี้ก็ยังไมสามารถใชการไดเลยตั้งแตรับมอบมา  ประเด็นแรกคือ  

หญามันทนแดดไมได  แหงตายหมด  ปจจุบันนี้ไมมีเหลือแลวครับ  

มีวัชพืชเกิดมากมาย  ถนนก็มีผิวขรุขระ  ทอระบายน้ําก็ชํารุดใชงานไมไดเลย  

ลูวิ่งเวลาฝนตกมาน้ําทวมผมสงสารชาวตางชาติกับภรรยาเขาที่ไปวิ่งดวยกันกับผม  

แตกอนยังไมมีการปรับปรุงมีคนไปเลนเปนรอยคน  ชาวบาน  
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นกัศึกษาไปเตะฟุตบอลผมก็เลนกับเขา  ที่ปรับปรุงมาใชการไมไดเลย  

ทานประธานไปดูไดเลยครับ  เสาประตูก็ไมตั้ง  ไมรูวาทํากันอยางไร  

โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพหรือโรงเรียนเมืองกาฬสินธุทําพรอมกันเขาใชงบประ

มาณไมถึง  9  แสนบาทปจจุบันใชการไดดี    

แตทําไมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุมันถึงยังเปนอยางนี้มาตลอด  

ผมเห็นทีไรก็เหนื่อยใจจะไมพูดก็ไมได  

มีทานสมาชิกทานหนึ่งก็บอกใหเอาเรื่องไปยื่น ปปช.  

ตอนนั้นผมเคยเสนอเรื่องใหปรับปรุงแลวครั้งหนึ่ง  

ผมก็สงสารคนที่ไปซอมเพราะเปนเด็กคนเดียว  ทําอยูคนเดียว  ฝนตกมาหญาก็ขึ้น  

ตนไมก็ขึ้น  ที่ผมแนะนําไปอยาโกรธเคืองผมเลยผมแนะนําดวยความเปนหวง  

เรื่องการใชงบประมาณตางๆของทางเทศบาลไมใชวาใชแลวก็ทิ้งไปโครงการตางๆก็

ยังไมไดรับการปรับปรุงแกไข  

ผมเคยแนะนําวาการทําโครงการตางๆมันเหนื่อยนักหรือที่จะลงไปสํารวจความเรีย

บรอยกับเขาบาง  เชน  จะทําถนน  

ทอระบายน้ําก็ลงไปดูกับเขาวาเขาใชวัสดุอะไรบาง  ทําถูกตองตามระบบหรือไม  

สนามกีฬาก็เชนเดียวกันผมคิดวาไมมีคนลงไปดูถาไปดูจะเห็นแบบเดียวกันกับผมเล

ย  

ฉะนั้นผมอยากแนะนําใหสํานักการชางไปตัดหญาและตั้งเสาประตูฟุตบอลใหเรียบร

อย  เอาดินแดงสัก 2 – 3 รถไปถมที่ลูวิ่งที่มันต่ําเพราะเวลาฝนตกมาน้ํามันทวม  

จากนั้นหญาก็ปลอยใหขึ้นตามธรรมชาต ิ 

หญาญี่ปุนสูหญาบานเราไมไดซื้อมาก็เสียเงินทิ้งเฉยๆ  

ปลูกไปทนแดดไมไดก็ตายหมด  2.  เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ  

ผมขอสนับสนุนทางสมาชิกสภาเทศบาลฝายคานที่นําโดยทานบุญเส็ง  

วิโรจนรัตนขออนุญาตเอยนาม  

ผูมากดวยประสบการณที่จะไดทําหนาที่เขาไปตรวจสอบการบริหารงานโครงการต

างๆของทางเทศบาล  เพื่อความโปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  

ตามนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล  

ผมสนับสนุนเรื่องนี้เปนเรื่องระดับชาติก็วาไดยิ่งผูบริหารของเราทํานโยบายอยางนี้  

ผมขอชื่นชมฝายคานเปนอยางยิ่งที่ทานมีหัวคิดในการเขาไปดูแลตรวจสอบ  

ทานประธานครับการทุจริตคอรัปชั่นคนดีๆเขาไมทํากันครับ  3.  

ตองขอชมเชยทานประธานสภาเปนอยางยิ่งที่ทานไดทําหนาที่ไดดีเยี่ยม  สมเกียรติ  

สมศักดิ์ศรี  อดทนไมรูจักเหน็ดเหนื่อยกับทุกเรื่องที่ผานมา       มีความเปนธรรม  

ยุติธรรมไมเอารัดเอาเปรียบ  ไมแบงแยก  2  

มาตรฐานและใหเกียรติสมาชิกทุกคนเสมอมา  ผมไมใชพอคา  นักธุรกิจ  

แตผมเปนนักการเมืองอาชีพ  
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ที่ผานมากระผมไดทําหนาที่สมาชิกสภาอยางดีที่สุดแลว  ไดทําตามกฎหมาย  

ระเบียบทุกอยางที่สมาชิกสามารถทําได  เชน  

นําปญหาความเดือนรอนตางๆของพี่นองประชาชน  

ของบานเมืองเขามาแกไขในสภา  

เสนอแนะสิ่งที่มีประโยชนใหแกเทศบาลเปนรอยๆเรื่อง  

แตก็นาผิดหวังเพราะไมคอยไดรับการตอบสนองเลย  

ผมเขาใจแตไมเคยทอเพราะเปนหนาที่  ขอบพระคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  
เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

กอนอื่นตองขอชมเชยและขอบคุณทานประธานที่ใหเกียรติสมาชิกทุกทานและเปดโ

อกาสในวาระอื่นๆนี้  เพราะเรื่องตางๆขึ้นอยูกับทานวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต  

แตที ่ผานมาทุกครั้งทานก็อนุญาตใหสมาชิกไดทํางานกันเสมอ  

กระผมขอชมเชยและกราบขอบพระคุณทาน  ณ  โอกาสนี้  

ทานประธานครับมีเรื่องที่จะสอบถามและอธิบายบางสิ่งบางอยางในสภาแหงนี้ไดรั

บทราบ  คือ  1.  การรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรงดวนของพี่นองประชาชน  

ไมวาจะเปนเรื่องวาตภัย  อุทกภัยหรืออุบัติเหตุ  

ซึ่งการรองเรียนเขามาที่เทศบาลนั้นบางสิ่งอยางตองยื่นเปนลายลักษณอักษร  เชน  

ขอความอนุเคราะหเทศบาลทําเรื่องตางๆใหแกพี่นองประชาชน  

โดยสวนมากเขาจะรองผานสมาชิกสภาที่อยูในชุมชนนั้นๆ  

ตอนนี้สวนหนึ่งผมผลักดันใหเขามายื่นคํารองใหถูกตองแตการตอบสนองรูสึกวาจะ

ลาชา  สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทานไมวาจะเปนสมาชิกเขต  1  , เขต  2 , เขต  

3  บางครั้งก็ไดรับโทรศัพทแจงความเดือนรอนจากพี่นองประชาชน  

ไมวากันเพราะถือวางานเทศบาลก็มากแลว  แตอยากฝากไววาใหแกไขตรงนี้  

ในลักษณะงานเรงดวน  เชน  ไฟฟาดับ  ไฟช็อต  กิ่งไมหัก  ตัดตนไม  

บางสิ่งบางอยางเปนเรื่องเรงดวน  

สมาชิกสภาเทศบาลก็ไดรบกวนผานไปยังกองฝายตางๆ  

ไมวาจะเปนสํานักการศึกษา  สํานักการชางหรือสํานักการสาธารณสุขฯ  

ขยะที่เหม็นเนา  

รถลืมเก็บบางครั้งก็ใชระบบโทรศัพทโทรขอรองแตเราไมมีอํานาจขึ้นอยูกับกองฝาย

วาจะสนองตอบหรือไม  ตัวอยางที่ผานมา  เชน  ซอยชลดา  

ชุมชนดงปอกอนถึงหมูบานในฝนฝงขวามือ  มีตนมะขามสูงใหญ  

ลมกระโชกแรงฝนตก  

กิ่งตนมะขามไปเกี่ยวสายไฟฟาเกิดการช็อตทําใหไฟดับและมีกระแสไฟออกมาทําใ
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หชาวบานแถวนั้นเกิดความหวาดกลัว  

พอสายโทรศัพทดังขึ้นผมก็นึกถึงทานผอ.ภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ  

แตคิดดูแลวเราควรที่จะบอกนองนุงที่สนิทในสํานักการชางก็ได  

กลัวทานจะเขาใจวาเรื่องเล็กนอยก็รบกวนเพราะทานก็เปนระดับผูอํานวยการสํานั

กการชาง  

ผมเกรงใจแตทานทราบหรือไมวาระดับลางๆที่พอจะทําไดตอบสนองงายๆ  คือ  

ไมรับสายเพราะเขาทราบวา สท. โทรมาตองรบกวน, 

รับสายและรับปากแตไมนําเรียนระดับผูอํานวยการใหทราบวามีเหตุการณอยางนี้เ

กิดขึ้น  จนสุดทายทุกวันนี้ถาผมมีเรื่องอะไรจะเรียนสายตรงถึงทานผอ.ภาณุเดช  

ซึ่งไดรับการตอบสนองเปนอยางดี  คนที่ไดหนาไดตาคือ  

สํานักการชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนการบริการที่รวดเร็ว  

แตบางครั้งก็มีความนอยใจนองนุงในสํานักนั้นๆวาไมตอบสนองจนทําใหพาลคิดไปว

าไดรับคําสั่งจากเบื้องบนวาถา  สท. 

โทรมาไมตองไปทําโดยเฉพาะฝายของกระผมมันอดคิดไมไดเพราะเกิดขึ้นบอยมาก

จนตองรบกวนระดับทานผอ. ภาณุเดช   

เจริญพันธุวงศทานใหการชวยเหลือตลอดมา  

สํานักการสาธารณสุขเรื่องก็ไมคอยถึงทานผอ.เชนเดียวกัน  

เพราะเมื่อบอกนองนุงวาทอตันก็บอกวาผมไมไดเดือดรอน  

น้ําลนขึ้นมาก็เขาไปบานชาวบาน  ผอ.สมชายก็ออกไปดูคนไดประโยชนคือชาวบาน  

เขาก็มองในรูปของเทศบาลไปบริการ  

ผมอยากฝากแตละสํานัก/กองวาบางสิ่งบางอยางที่เรงดวน  

อยากใหชวยตอบสนองสมาชิกสภาที่เขาอยูกับชุมชนดวย  2.  

ไดรับการรองเรียนจากชุมชนทุงสระเกี่ยวกับการกอสรางลานกีฬา  

ถาจําไมผิดงบประมาณ  300,000  บาท  ลานกีฬาความกวาง – 

ความยาวไมถึงในระดับแรกตามแบบการกอสรางก็ไดมีการไปเสริมใหถึงตามแบบแ

ลวแตลักษณะรอยตอราวและมีการรองเรียนเพิ่มเติมอีกคือ  

ความหนาไมไดตามแบบ  เรื่องแบบนี้ถาตรวจสอบแลวผลเปนจริงมันจะเดือดรอน  

การเขาตรวจสอบอยากทําแตไมอยากรองเรียน  

ทําเพื่อใหพี่นองประชาชนไดประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย          

ขออนุญาตเอยนามอยางที่ทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะกลาวเพราะมันหลายเรื่อง  

ดวยความเปนหวงถาชาวบานรองเองโดยไมผานเราจะลําบาก  3.  

สนามกีฬาผมตั้งขอสังเกตวาครั้งแรกเคยตั้งกระทูเรื่องนี้และตอมาไดมีกระทูของทา

นสิทธิภรณ    ตุงคะเตชะ  เรื่องสนามกีฬากลางฯ  

ในครั้งนั้นผูบริหารทานไดใหเกียรติตอบวายังอยูในชวงของผูรับเหมาที่ตองคอยแกไ

ขพวกเราก็คิดวาผูบริหารคงจะใหผูรับเหมามาทําใหดีขึ้นในสภาพสวยงามจะไดลงไ
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ปดูอีกครั้ง  จนถึงทุกวันนี้ที่สุดแลวเงิน  900,000  

บาทพูดไดเต็มปากเลยวาสูญเปลา  สนามกีฬาที่ใชงบประมาณ  900,000  

กวาบาท  ไมไดอะไรเลย  ระบบน้ํา  ระบบสปริง  ระบบปมน้ําขึ้นมาใชไมไดเลย  

หลักฐานตางๆ  แบบกอสราง  การจัดซื้อจัดจางอยูในมือหมดแตของไมเรียบรอย  

อยากใหทําเพราะพี่นองประชาชนใชประโยชนทุกวัน  

กอนที่จะมีการปรับปรุงสนามแหงนี้ประชาชนเขาใชงานกันได  

แตหลังจากมีการปรับปรุงโดยใชงบประมาณ  900,000  บาท  ใชไมไดเลย  

ตอนนี้จะอางวาอยูในชวงรับเหมาก็อางไมได  

นอกจากรอดูวาทานจะทําใหใชงานไดหรือไม  

อยากใหทานใสใจไมใชทําแบบผักชีโรยหนา  

สิ่งไหนที่เขารองเรียนหรือกระทูมาก็ทําใหเรียบรอยผลประโยชนที่ไดก็จะเกิดแกพี่น

องประชาชน  4.  

ผมเคยหารือเกี่ยวกับการเขาตรวจสอบสํานัก/กองฝายตางๆเมื่อการประชุมสมัยที่แ

ลว  บางสิ่งบางอยางเกี่ยวพันกับพนักงานขาราชการโดยตรง  

ผมอยากฝากไววาทานอยาประมาท  

ผูบริหารและพวกผมตอนนี้รักษาราชการตอไปก็คงไมอยูแลวแตทานตองอยูถึงอายุ  

60  ป  ทานตองระวัง  ในบางสิ่งอยางพวกเราเงียบใชวาจะไมมีพิษ  

ฝากทุกสํานัก/กองดวยวาใหทํางานกันอยางระมัดระวังใหตระหนักวาทานเปนขารา

ชการเกษียณอายุ  60  ป  ตัวอยางที่ผานมาก็มีเกษียณอายแุลวก็ไปขึ้นศาล  5.  

ในการที่กระผมอยูในชวงรักษาการกับคณะทานผูบริหาร  

กระผมอยากฝากขอคิดเล็กนอยเกี่ยวกับการบริหารงานไปยังคณะผูบริหารดวยวา  

การที่คณะผูบริหารไดปฏิบัติงานในชวงนี้บางสิ่งบางอยางนั้น  

พนักงานราชการเขาบนกับผมมาวาทานใหความสนใจกับพี่นองประชาชนเปนอยาง

ดีจนลืมและมองขามขาราชการประจําฝายตางๆที่เขาทํางาน  

ขอใหทานใหความสําคัญกับขาราชการประจําซึ่งทํางานใหกับทาน  

อยามองขามเขาและเห็นคุณคาของพี่นองประชาชนมากกวาคนที่ทํางานกับทาน      

อยูเคียงขางทาน  ขอบคุณครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ  

มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

สําหรับคําชี้แนะหรือคําแนะนําจะอยูในระดับปฏิบัติการซึ่งผูอํานวยการสํานัก/กอง

ฝายที่ไดอยูที่นี่ไดบันทึกเอาไวและจะนําเรื่องที่แนะนําไปดําเนินการแกไข  

ขอกราบขอบพระคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานใดเสนอ  

กระผม ไดดําเนินการประชุมมาจนครบวาระแลว  

ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  

ประจําป  2559  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

เจาหนาที่สภาเทศบาล  พนักงานครู 

ตลอดจนประชาชนที่รับฟงผานทางเสียงตามสาย  

ที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนที่เรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   15.30  น.  

 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจาง 
 

 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 

(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   
                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
 

    

    (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

                             (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   
                                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559   
รับรองถูกตอง 
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(ลงชื่อ)                             

  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น)   
                                     ประธานกรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   
                                       กรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายธนัท  จิตรลดานนท)   
                                        กรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   
                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

    

 
 

(ลงชื่อ)                             

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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