รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕59
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
……………………….
ผูมาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
๓. นายกมลพันธุ
๔. นางจินตนา
๕. นายสุรศักดิ์
๖. นายอภิชัย
๗. นายธวัชพงศ
๘. นายกานต
๙. นายนพดล
๑๐. นายสิทธิภรณ
๑๑. นางจําลอง
๑๒. นายบุญเส็ง
๑๓. นายกฤษฎา
๑๔. นายธนัท
๑๕. นายอุทิศ
๑๖. นายสุโรจน
๑๗. นายสรรเพชญ
๑8. นายตอชาติ
๑9. นายฉลอง

ธีรกุล
สําราญเนตร
จีระสมบัติ
ผองพันธุ
เรืองศรีมั่น
น้ําจันทร
โยคะสิงห
ฆารไสว
แกวพูล
ตุงคะเตชะ
ภูเตานาค
วิโรจนรัตน
เวียงวะลัย
จิตรลดานนท
จําเริญสรรพ
แสงโสภาพรรณ
ศรีทอง
ฆารไสว
ฆารเลิศ

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

บุญเพิ่ม
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไชยศิวามงคล

รองนายกเทศมนตรี

ผูเขาประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจารุวัฒน
นายนพสิทธิ์
นางสาวศิรินันท
นายสมศักดิ์
นายนิติธรรม
นายอดิศักดิ์

ผูไ มเขาประชุม
๑. นายมานิต

เจาหนาที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษธร
โพธิแทน
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย
๓. นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
1. นางอุบลรัตน
2. นายอภิวัฒน
3. นางเพ็ญพร
4. นายภาณุเดช
5. นางจิตตา
6. นายจําลอง
7. นายนิกร
8. จาเอกภราดร
9. นางเพ็ญประภา
10. นายสังวาล
11. นายโพธิวัฒน
12. นางสายัณห
13. นายสถิตพงษ
14. นางศศิพรรณ
15. นางสุมิตรา

กิตติยุทธโยธิน
ปะกิทัง
ศุภสุข
เจริญพันธุวงศ
เสาวกุล
ศรีนามล
แตมแกว
เนตวงษ
ภูนิลามัย
เมืองโคตร
บุญกอบ
จิตตธรรม
บงศรีดา
โพธิแทน
ภูผาลา

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สวนบริหารการคลัง
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายเทศกิจ
หน.ฝายงบประมาณ
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล
1. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล บัดนี้

นายโฆษิต ธีรกุล

สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว
จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕9 เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป
ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕9
และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทุกทานทราบแลว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจง
ตอที่ประชุม เรื่องที่ ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 52001/สภ.ว 20
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
เปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕9 ในวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
ผมอนุญาตเรื่องที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับโอน (ยาย) นายนิกร
เรียงสมบัติ ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
สังกัดฝายบริหารงานทั่วไป กองสงเสริมความเสมอภาคระหวางประเทศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2559

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2559
เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลาวทางงานเลขานุการสภายังจัดพิมพไมแลวเสร็จ
จึงขอนําเขารับรองในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถามคณะผูบริหาร
- ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
- ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร
ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ

นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายสิทธิภรณ
ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใครขอกระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้
มีพี่นองประชาชนตองการอยากจะรูและอยากจะทราบวาทางเทศบาลไดตัดงบประ
มาณโครงการทําทอระบายน้ําสวนดานบนฝงขวาของชุมชนซอยน้ําทิพยออก
แตมาทําเฉพาะสวนดานลางของชุมชนทั้งๆที่ผานมาหลายสิบป
พี่นองประชาชนที่อยูดานบนของชุมชนซอยน้ําทิพยไดรับความเดือดรอนมากกวาเป
นเพราะอะไร และมีเหตุผลใด
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
สําหรับกระทูขอนี้อยากเรียนตอที่ประชุมวาไมไดตัดโครงการดังกลาวออก
เมื่อเราไดรับทราบปญหาความตองการของพี่นองประชาชนก็ไดมอบหมายใหทาง
สํานักการชางออกไปสํารวจ ออกแบบ พรอมกับประเมินราคาและบรรจุเขาแผน
ตอนที่ทําเทศบัญญัติก็ตองดูวาเรามีงบประมาณมากนอยแคไหนเพียงพอที่จะทําไดร
ะยะทางเทาไร จะเห็นไดวาบางโครงการแบงเปน 3 ชวง 2 ชวง
แลวแตงบประมาณ ในป 2559
ไดบรรจุโครงการนี้เขาไปเปนงบประมาณในสัดสวนที่สํานักการชางไดสํารวจออกแ
บบเอาไวเปนเฟสที่ 1 เฟสที่ 2
สําหรับตอนลางมีความจําเปนเนื่องจากมีพี่นองประชาชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเ
รื่องการทําเนื้อและมีการเทน้ําเสียออกจากบริเวณบานพักที่ประกอบธุรกิจของเขา
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เวลาน้ําเสียไหลลงมาเกิดการทวมขังและสงกลิ่นเหม็น
จึงมีความจําเปนตองเรงทําบริเวณนี้เปนทอระบายน้ํา
ตอนแรกใหทําเปนทอเปดเอาไวแลวทําเปนทอผาถนนเพื่อใหไหลลงสูลําน้ําปาว
เมื่อทําทอเปดอาจทําใหเปนอันตรายได จึงคิดวาถาไดทําควรทําเปนทอปด
จะไมมีการเปดเปนรองระบายน้ําเพื่อที่จะไมใหเกิดอันตราย
จึงไดบรรจุโครงการนี้เขาไปตามงบประมาณที่เหลือในปนั้น
สําหรับสวนบนจะทําใหเมื่อมีงบประมาณตอไป
ตอนนี้ไดมีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาลไวเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ

นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายสิทธิภรณ
ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอบคุณที่ไดบรรจุโครงการเขาไปแตประชาชนเขาเลิกเชื่อเทศบาลแลว
จะทําหรือไมทําประชาชนไมมีสิทธิเรียกเพราะผานมาเปนสิบปก็สามารถทนได
โกหกทุกครั้งวาจะไปทํา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
ขอใหอธิบายอยูในขอบังคับการประชุม อยากลาวพาดพิง อยากลาวใสราย
เมื่อทานถามกระทูและคณะผูบริหารไดตอบแลว
ทานมีอะไรไมเขาใจใหชี้แจงในกระทูที่ทานถามไมใชกลาวพาดพิงหรือกลาวถอยคําไ
มสุภาพ เชิญครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอโทษครับ
ตอนที่จะไดทอระบายน้ําประธานชุมชนบอกวาถูกตัดสวนบนออกมาทําเฉพาะสวน
ลางของซอย ทั้งที่สวนบนของซอยน้ําทิพยไดรับความเดือดรอนเหมือนกัน
ไมมีที่ไหนทําสวนลางกอนสวนบนของชุมชน
ผมเห็นแตชุมชนซอยน้ําทิพยของผมที่ทําสวนลางกอนสวนบน
ทั้งที่ไดรับความเดือดรอนไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ทานประธานไดโปรดกรุณาลงไปดูสภาพของชุมชนซอยน้ําทิพย ณ ขณะนี้
โดยเฉพาะฝงขวา สกปรก ดูไมไดจริงๆ เสื่อมโทรมมากเพราะไมมีทอระบายน้ํา
เวลาฝนตกน้ําจะทวมขังระบายชาเพราะไมมีทอระบายน้ําที่ทันสมัยเหมือนชุมชนอื่
นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาล
ตามขอบังคับของการประชุมสภาเทศบาล กระทูคือคําถามไมใหอภิปราย
กระผมไดตอบคําถามแลว
ขอใหทานประธานสภาเทศบาลไดพิจารณาดวยวาสิ่งที่กระทําอยูเปนการถามหรือก
ารอภิปราย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สรุปในกระทูครับ เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนคงรูแลววาเปนเพราะเรื่องอะไร
สวนประชาชนที่รักชุมชนและไดรับผลกระทบไดลงชื่อเพื่อไปขอความเปนธรรมที่ศู
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นยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี ตอไป
เพราะเขาคิดวาเปนเรื่องการเมือง เปนเรื่อง 2 มาตรฐานและไรมาตรฐาน
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ คงพอใจกับคําตอบแลวนะครับ
ตอไปขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้ 1.
ทราบวาเทศบาลไดเชาที่ดินของวัดหอไตรชวงขางวัดสวางคงคา
ขอทราบวามีพื้นที่กี่ไร กําหนดกี่ป คาเชาเทาไรตอป
และขอสอบถามวาเมื่อเชาที่ดินดังกลาวแลวมีนโยบายจะดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินอ
ยางไร 2. ปจจุบันชุมชนอีกหลายชุมชน วัดหลายวัด
ประกอบกับชุมชนมีความตองการที่จะใหพัฒนา เชน ถนนทอระบายน้ํา ฟุตบาท
ซื้อที่ดินของชุมชน ฯลฯ
การนําเงินรางวัลมาซื้อเตาเผาศพใหกับวัดสวางคงคาเปนจํานวนเงิน 1,500,000
บาท ทานมีแนวทางนโยบายอยางไรในการใชเงินสวนนี้
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอตอบกระทูขอที่
1 ทราบวาเทศบาลไดเชาที่ดินของวัดหอไตรชวงขางวัดสวางคงคา
ขอทราบวามีพื้นที่กี่ไร ขอตอบวาพื้นที่ทั้งหมด 14,000 ตารางวา หรือ 35
ไร กําหนดกี่ป ขอตอบวาเชาปตอป คาเชาเทาไรตอป ขอตอบวาคาเชาปละ
70,000 บาท
และขอสอบถามวาเมื่อเชาที่ดินดังกลาวแลวมีนโยบายจะดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินอ
ยางไร
ขอตอบวาจะเขาไปบริหารจัดการพื้นที่ที่เชาจากวัดขุดเปนแหลงรับน้ําแกมลิงเพื่อร
องรับน้ําที่ทวมขังกับถนนอนรรฆนาค
บริเวณนั้นบานพี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอน
เมื่อเราขุดเปนที่รับน้ําแลวก็สามารถปรับเปนภูมิทัศนใหพี่นองประชาชนมาออกกําลั
งกายและทําเปนสนามกีฬาใหเยาวชนออกกําลังกาย
ตอนนี้ทางชุมชนไดรับเงินตําบลละ 5,000,000 บาท
ไปทําพื้นที่ของสนามกีฬาไวแลว
หากเทศบาลดําเนินการปรับแตงพื้นที่เบื้องตนเขาที่เขาทางถึงจะหางบประมาณมา
ดําเนินการตอไป ขอ 2 ปจจุบันชุมชนอีกหลายชุมชน วัดหลายวัด
ประกอบกับชุมชนมีความตองการที่จะใหพัฒนา เชน ถนน ทอระบายน้ํา
ฟุตบาท ซื้อที่ดินของชุมชน ฯลฯ
การนําเงินรางวัลมาซื้อเตาเผาศพใหกับวัดสวางคงคาเปนจํานวนเงิน 1,500,000
บาท ทานมีแนวทางนโยบายอยางไรในการใชเงินสวนนี้
ขอตอบวาการจัดใหมีสุสานหรือฌาปนสถานเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเงินรางวัลธรรมาภิบาลในป 2558

-6	
  

เปนเงินรางวัลที่ไดจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
จึงเหมาะสมที่จะนํามาแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ในดานสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตอประชาชนและวัดสวางคงคาเปนวัดที่อยูกลางชุ
มชนจึงจําเปนจะตองจัดทําเตาเผาศพที่มีประสิทธิภาพ ไรมลพิษ
ในสวนถนนทอระบายน้ํา ฟุตบาท
เทศบาลไดมีการจัดสรรงบประมาณรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเ
ทศบาลทุกปอยูแลว
เงินรางวัลไมแนวาจะไดหรือไมไดเปนการทําโครงการเพื่อเสนอใหมีการประเมิน
เมื่อไดมาดานใดก็นํามาพัฒนาในดานนั้น
มาพิจารณาวาตั้งแตตั้งเปนเทศบาลเมืองกาฬสินธุมายังไมเคยปฏิบัติตามหนาที่ที่กํา
หนดไวใน พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
เกี่ยวกับเรื่องการจัดฌาปนสถานหรือการจัดสุสาน วัดเปนผูดําเนินการเอง
การที่เทศบาลแสดงความรับผิดชอบดวยการทําเตาเผาไรควันเพื่อปองกันมลพิษใน
อนาคตและชุมชนวัดสวางคงคาเวลาเกิดการเสียชีวิตแลวนําศพไปเผาที่วัดสวางคงค
ารูสึกวาจะเปนชุมชนที่หนาแนนและมีจํานวนมากกวาวัดอื่นๆ
จึงจําเปนตองมีเตาเผาเพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ

นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล
ทานคณะผูบริหารไดตอบแลวครับวาที่ดินที่เชาจากวัดหอไตรเชาเปนป
แตทางสมาชิกยังไมทราบจึงมีเรื่องสอบถามเพราะวาไดถามในวาระอื่นๆ
ก็ไมไดตอบจึงทําเปนกระทูถามขึ้นมา
เรียนทานประธานสภาวาการที่จะเชาที่ดินของผูใดเปนอํานาจของผูบริหารโดยตรงไ
มตองผานสภาหรืออยางไร
และการเชาเมื่อเราทําอะไรลงไปแลวนั้นจะเปนสมบัติของเจาของเชาหรือไม
สมมุติวาจะไปสรางอาคารสัก 1 – 2 หลัง
จะเปนของเทศบาลหรือเราจะนําประโยชนกลับคืนมาใชใหกับเทศบาล
ขอสอบถามครับ เรื่องที่ 2
ผมตั้งขอสังเกตวาการนําเงินรางวัลไปจัดซื้อเตาเผาศพของวัดสวางคงคาที่ไดตอบไป
แลวเปนเมรุ ผมคิดวายังไมเหมาะสมเพราะความเดือดรอนของวัดอื่นๆ เชน
วัดปาทุงศรีเมือง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ขออนุญาตทานประธาน
การตั้งกระทูถามใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาลวงหนา
ทานประธานสภาจะสงใหกับคณะผูบริหารตอบ
ผมไดตอบไปแลวตามคําถามทุกประการและการตั้งกระทูถามตองไมเปนการอภิปร
าย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
ในกระทูถามทานนายกเทศมนตรีไดตอบคําถามเรียบรอยแลว
ในสวนที่ทานถามตอทานนายกเทศมนตรีจะตอบหรือไมเปนสิทธิ์ของทาน

-7	
  

แตอยากใหทานกระชับในกระทูถามที่ทานถามใหอภิปรายพอสมควร
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ
การที่จะพูดไปแลวตอบคําถามไปนั้น
ผมตองอภิปรายไปใหทราบเรื่องวาเหตุเกิดอยางไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานถามกระทูแลว ทานนายกเทศมนตรีไดตอบทุกคําถามแลว
แตทานอภิปรายไปอีกซึ่งไมไดเกี่ยวกับกระทูถาม ดวยความเคารพครับ
ผมจะใหทานไดอภิปรายสักระยะหนึ่ง เมื่อทานอภิปรายแลวผมจะใหทานสรุป
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ทราบดีวาจะตองเปนอยางนั้นครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานถามไปเรื่อยนอกเหนือกระทูที่ทานถามมา
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครูผมถามเรื่องที่ดินจบไปแลว
ผมจะถามเรื่องเมรุเพราะฉะนั้นใหผมอภิปรายสักหนอยถาอยางนั้นทานประธานก็ไ
มรูวาผมจะพูดอะไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตใหทานถาม
สวนทานนายกเทศมนตรีจะตอบหรือไมเปนสิทธิ์ของทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอบังคับการประชุมสภาขอ 92
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ไมตองอานหรอกครับผมอานมาแลว
ทานประธานสภาไมตองใหเขาอาน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตใหทานนายกเทศมนตรีพูดครับ
ทานขอพูดผมยังอนุญาตใหทานพูดเลย เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอบังคับการประชุมสภาขอ 92
การประชุมตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
เมื่อกําหนดขอบังคับมาเราก็ปฏิบัติตามระเบียบ ขอ 92
กําหนดวาการตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา
โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบายของผูบริหาร
ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไปตองเปนกระทูขอเท็จจริงที่ผูตั้งคําถามรับร
องวาถูกตอง
แมไมไดยื่นรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตามและถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอ
บก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก วรรคสาม คําถาม ขอเท็จจริง
ตลอดจนคําชี้แจงประกอบตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก
หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชื่อวาทานสมาชิกสภาทุกทานทราบระเบียบขอบังคับ
แตผมอนุญาตใหทานไดอภิปรายพอสมควร
สวนคําถามที่ทานถามตอจากกระทูถามเปนสิทธิ์ของทานนายกฯวาจะตอบหรือไม
เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล แลวแตคณะผูบริหารจะตอบหรือไมตอบ
แตผมขอทานประธานสภาอภิปรายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญสรุปครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล
ความเดือดรอนของประชาชนรองขอมาวาเทศบาลไปสรางอาคารเอนกประสงคให
ฟรีกับวัดสวางคงคาแลวตองเสียคาใชจายศพหนึ่ง คาอาคารเอนกประสงค
10,000 บาท คาเผาศพ คาธรรมเนียม 2,500 บาท คาน้ํามัน 2,000
กวาบาท คาสัปเหรออีก 500 บาท ตกลงประชาชนเดือดรอนหรือไม
เดือดรอนครับ ถึงไดถามกระทูมาถาไมเดือดรอนผมจะมาถามทําไม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ ไมเกี่ยวกับกระทูถามของทาน
ทานอภิปรายไปเรื่อยเปอย ใหสรุปในกระทู
ถาไมสรุปก็ควรจะจบแลวเพราะทานนายกเทศมนตรีตอบคําถามแลวครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ
4.1 เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
2560 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ 4.1 เรื่อง
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560
พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ที่ทําหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติฯ รายงาน ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ
จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจําป
๒๕59 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕59 ที่ประชุมมีมติใหเสนอคําแปรญัตติ 2
วัน ตัง้ แตวันที่ 17 สิงหาคม 2559 - วันที่ 18 สิงหาคม 2559
ตั้งแตเวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และที่ประชุมมีมติใหแปรญัตติ 7 วัน ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.30 - 16.30 น. ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ
ซึ่งประกอบดวย 1. นายกมลพันธุ จีระสมบัติ ประธานกรรมการ 2. นายสุโรจน
แสงโสภาพรรณ กรรมการ 3. นายกฤษฎา เวียงวะลัย กรรมการ 4.
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน กรรมการ 5. นายตอชาติ ฆารไสว กรรมการ 6.
นายอาคม สําราญเนตร กรรมการและเลขานุการเเละคณะกรรมการฯ
ไดประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้ สวนที่ 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไมมีการแกไข สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการแกไข สวนที่ 3
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ไมมีการแกไข
ซึ่งผูขอเสนอแปรญัตติไมมีการสงวนคําแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ
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ไมมีผูใดขอสงวนความเห็นไว จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว ไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด
ถือวาผานวาระที่ 2 ตอไปในการพิจารณาในวาระที่ 3
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 52 การพิจารณาในวาระนี้ ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ประชุมจะลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร ดังนั้น
ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นควรใหมีการอภิปรายกรุณายกมือ
- ไมมี - และในวาระนี้ใหที่ประชุมลงมติวาเห็นควรตราเปนเทศบัญญัติฯ หรือไม
ตอไปผมขอถามมติที่ประชุมวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจํานวน 17 ทาน) 17 เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ - ไมมี - งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แลว
ตอไปผมจะสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหทานผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเ
ห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
(5.1) เรื่อง
ญัตติการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสิ
นธุเห็นชอบเปนกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จํานวน 1 คน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม (5.1) เรื่อง
ญัตติการพิจารณาผูท รงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นชอบเปนกรรม
การการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1 คน
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอญัตติ เรื่อง
การพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นชอบเปนกรรมการก
ารศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1 คน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ หลักการ 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 41
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการในทองถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (9)
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา
และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนากา
รศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

- 10 	
  

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสามารถนําไปสูการแกไ
ขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้ ขอ 1.
แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอย
ประกอบดวย (1) ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ (2) ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ (3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ (4)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯที่เกี่ยวของ กรรมการ (5)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง กรรมการ (6)
ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ กรรมการ (7)
หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ (ถามี)
กรรมการ (8) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุการ ขอ 2. ใหคณะกรรมการการศึกษา ตามขอ 1 (3)
ถึง (8)
รวมกันพิจารณาสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนประธานกรรมการและรองประธานกร
รมการ ขอ 3. ใหจํานวนกรรมการตาม ขอ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7)
รวมกันตองมีจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด
ขอ 4. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
ขอ 5. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรป
กครองสวนทองถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอ
งสวนทองถิ่น 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 หมวด
2 ขอ 13 ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะตองหามตาม
(2) ถึง (7) ดังตอไปนี้ (1) เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต
สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได (2)
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น (3)
เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (4)
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่
นที่ตนเปนกรรมการ (5) ติดยาเสพติดใหโทษ (6) เคยถูกไลออก ปลดออก
หรือใหออกจากราชการ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตแ
ละประพฤติมิชอบในวงราชการ (7)
ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไ
มถึงหาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ขอ 14
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกไดอีก
ขอ 15 ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1)
ครบวาระการดํารงตําแหนง (2) ตาย (3) ลาออก
โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง (4)
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คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไ
มนอยกวาสองในสามใหออก (5) มีลักษณะตองหามตามขอ 13 เหตุผล
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับแนวทาง
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่
นและแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกป
จึงเสนอญัตติการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน
รวมเปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอ
งถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพิจารณาตอไปขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มติดังกลาวใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1
ทาน หรือคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน
เพื่อสงไปเปนคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในระเบียบขอบังคับในการเลือกจะใชระเบียบทั่วไป คือ
ทานสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อไมจํากัดจํานวนและมีผูรับรอง 2 คน
หากมีผูเสนอเทาจํานวนที่ญัตติตองการและไมมีผูเสนอเปนอยางอื่น
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสมาชิกทานนั้นไดรับเลือก
หากมีคะแนนเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาดอีก 1 เสียง
ในการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นชอบเปน
กรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1 คน
เชิญทานสมาชิกเสนอ เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ

นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายอาคม สําราญเนตร ในระเบียบวาระที่ 5 (5.1)
ญัตติการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นชอบเ
ปนกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1 คน
ผมใครขอเสนอนายสําราญ พรพลทอง
ทานเปนอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ
ขออนุญาตเรียนประวัติสวนตัวทานสักนิดหนึ่ง ทานเกิดวันที่ 24 กรกฎาคม
2491 อายุ 68 ป คูสมรส นางดวงจันทร พรพลทอง อาชีพ
ขาราชการบํานาญ บุตร – ธิดา 1. แพทยหญิงวรุณยุพา พรพลทอง 2.
นางสาววรางคณา พรพลทอง ที่อยูปจจุบัน 86/26 ถนนสนามบิน
ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000
ประสบการณการทํางานรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ทานเปนกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
และเปนประธานกรรมการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สรุปคือทานเปนกรรมการชุดนี้อยูแลวแตทานหมดวาระลง
ทางเทศบาลเองก็ตองการบุคคลที่เคยปฏิบัติงานรวมกันมา
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ซึ่งจะสงผลใหการทํางานมีความตอเนื่องและเขาใจระเบียบการบริหารงานของเทศ
บาลเปนอยางดี ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตอง
มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในระเบียบวาระที่ 5 (5.1)
ญัตติการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นชอบเ
ปนกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1 คน
ผมเห็นความรูความสามารถของทานสําราญ พรพลทองดีครับ แตผมเคยเจอทาน
ทานบอกกับผมวาทานอายุมากแลว
อยากสอบถามผูเสนอวาไดไปสอบถามทานหรือยังวาทานเต็มใจที่จะทํางานใหกับเ
ทศบาลของเราหรือไม ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ

นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายอาคม สําราญเนตร จากการประสานงานของสํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดประสานงานกับทานเรียบรอยแลวและทานก็ตอบตกลงที่จะทําหนาที่ถาไดรับกา
รเห็นชอบจากสภาเทศบาล

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ทานสําราญ พรพลทอง ยินยอมที่จะเปนผูทรงคุณวุฒิครับ
มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม ถาไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น
ถือวา ที่ประชุมมีมติใหนายสําราญ พรพลทอง
ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดวยมติเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใด
มีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
วันนี้เปนวันประชุมตรงกับหัวหนาสวนราชการจังหวัดหรือเปนการประชุมคณะกรร
มการจังหวัด
ซึ่งมีวาระที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุจะตองแถลงตอที่ประชุมดวย
กระผมใครขออนุญาตทานประธานสภาไปประชุมและมอบภารกิจใหกับทานรองนา
ยกเทศมนตรีดําเนินการตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

- 13 	
  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
อยากขอใหทานประธานสภาใชเวลาใหเปนประโยชนสําหรับวันนี้
อยากฝากเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณรายจายป 2560
กระผมเปนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติเห็นหลายสิ่งหลายอยาง
เห็นสํานักกองฝายปรับลดและขอเพิ่มหลายโครงการ
ไดสอบถามทางหัวหนากองฝายก็ไดทราบวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชงบประม
าณป 2560
อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาการทําแผนและการทําโค
รงการชุมชนตางๆ ปตอไปนาจะเปลี่ยนโครงการไปยังชุมชนที่มีความจําเปน ใน
36 ชุมชน ดูโครงการตางๆแลว
มีความจําเปนอยางยิ่งวาเขาจะใชจายงบประมาณและมีความจําเปนที่จะทําโครงก
ารขึ้นมาไว ชุมชนหนึ่งไมต่ํากวา 10 โครงการ ทานประธานสภาที่เคารพครับ
บางครั้งทานผูบริหารใชคําพูดวาบริหารงานไมใชการบริหารงานที่ผิดพลาด
ทานใชคําพูดวาเปนการตั้งใจที่จะบริหารงาน
อันนี้เปนสิ่งที่ดีที่ทานบอกวามีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการและแผนงานตางๆขอ
งชุมชน ผมขอยกตัวอยางที่ยังสงสัย คือ โครงการที่ 31
โครงการถนนอนรรฆนาคงบประมาณ 2,800,000 บาท
ในการทําแอสฟลติกผมเปนหวงอยางยิ่งอยากจะใหทานประธานไดพิจารณา
และกระผมไดเตือนทางขาราชการประจําวาการที่จะทําถนนอนรรฆนาค
งบประมาณ 2,800,000 บาท การทําแอสฟลติกผมเห็นชอบครับ
แตผมเกรงวาถนนที่เราทําอยูปจจุบันมันทรุดตัวเมื่อลาดแอสฟลติกแลวจะเกิดการท
รุดตัวอีก จะมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาอยางไร
จะเปนบางชวงครับทานประธาน
ผมเปนหวงวาในเมื่อเราจะทําแลวอยากใหเปนหนาเปนตาของเทศบาลเรา
เพราะถนนเสนนีม้ ีความจําเปนอยางยิ่ง
ชาวบานรองเรียนมาเปนประจําและไดเรียนสอบถามทางสภาเทศบาลเปนประจํา
และโครงการลานตลาดก็เห็นชอบเรื่องการทําหลังคาตลาดลาน 1
แตอยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาเรานาจะมีโครงการดีๆเกิด
ขึ้นไหนๆผานไปแลวใหทําไปกอน แตอยากฝากโครงการวาตลาดลาน 1, 2 , 3
เราไปดูงานที่กรุงเทพมาแลว รวมทั้ง 3 ลานไดหรือไม
รวมกันแลวทําเปนโครงการใหญโครงการเดียวและมุงหลังคาเปน 2 ชั้นก็ได
อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร
มันจะไมเกิดการลดหลัน่ กันวาเปนพื้นที่บริเวณเดียวกันและจะสรางปญหาตางๆ
สรางความเจริญใหกับเทศบาลเราเปนหนาเปนตา
ทานประธานสภาคงทราบวาเมื่อทานเขาไปตลาดแลวลาน 1 ไปอยางหนึ่ง ลาน
2 ไปอยางหนึ่งและลาน 3 ไปอยางหนึ่ง
วันนี้ผมจะใชเวลาในระเบียบวาระอื่นๆในการฝากทานประธานสภาไปในตัว
ที่เราไมมีกระทูเยอะเพราะเราไดนําเรียนแลววาใหสํานักกองฝายตางๆมาตอบขอซั
กถาม ปญหาตางๆเราไดฝากไปแลวและเรื่องกระทูถาม
อยากใหทานประธานไดใหเกียรติกับสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายเสริมสักเล็กนอ
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จริงอยูถาเราบอกวาจะเอาตามระเบียบวาระการประชุมที่ตั้งขึ้นไววาไมควรอภิปรา
ยแตตองมีการอภิปรายเพิ่มเติม
ทานประธานสภาคงจะใหเกียรติทางสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายเพิ่มเติมสักเล็ก
นอยในคราวตอไป เปนดุลพินิจของทานประธานสภาเอง
ไมตองมาอานหนังสือวาอภิปรายเพิ่มเติมไมไดตองถามอยางเดียว
ทานจะตอบก็ตอบทานไมตอบก็ไมตองตอบ
อยากฝากทานประธานสภาดวยวานานๆครั้งสมาชิกสภาจะไดมาประชุม 3
เดือนตอครั้ง ใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพูดระบายความรูสึก
ประชาชนไดฝากความเดือดรอนมา เชน วัดสวางคงคา เรื่องเมรุ
ลําบากจริงๆถาไมมีเงินจํานวน 15,000 บาท ไมไดเขาไปใชสถานที่บริเวณนั้น
เปนความเดือดรอนของประชาชนที่รองเรียนมา เชน วัดปาทุงศรีเมือง
ทานประธานสภาคงจะเห็น
สภาพทรุดโทรมเรานาจะพัฒนาบริเวณดังกลาวใหเปนหนาเปนตาของเทศบาลดวย
จริงอยูที่ทานผูบริหารไดพูดไปแลววาเปนสิ่งที่เทศบาลตองมีหนาที่โดยตรงที่จะทําต
รงนั้น ทานประธานสภาเคยทราบหรือไมวา
วัดสวางคงคาทานเจาอาวาสไมอยากไดเตาเผาศพเลย
แตทางเทศบาลเราบอกวาในเมื่อสรางศาลาพักศพแลวก็ตองมีเมรุเผาศพจึงตองเอาเ
มรุไปใหทั้งๆที่ทานบอกวาจะเปนอาคารเอนกประสงคทานจะเอาสังฆาธิการของพร
ะมาเรียนหนังสือที่นนั่ แตเราไปยัดเยียดใหทาน
เปนสิ่งเล็กนอยที่ผมไดทราบและประชาชนไดรองขอมาจึงไดนํากระทูของผมเขาใน
สภาแหงนี้ ฝากทานประธานสภาวาใหโอกาสแกสมาชิกสภาเทศบาลบางครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอพูดถึงความรูสึก
ฝากถึงความหวงใยในเรื่องการใชงบประมาณผานทานประธานสภาไปยังคณะผูบริ
หาร
การจัดทํางบประมาณหลังจากที่ไดรับคําชี้แจงจากทานผูอํานวยการสํานักกองฝาย
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ขั้นรับหลักการรูสึกยังไมเขาใจความจําเปน
แตเมื่อดูคําชี้แจงตอบคําถามพวกผมและมองดูสีหนา แววตา
ที่มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําโครงการที่ไดเสนอเขามา
ซึ่งบางโครงการพวกผมไดทักทวงวาทําไมงบประมาณนอยพอหรือไม
บางอยางก็มากไป หลังจากที่ไดรับคําชี้แจงก็ถือวามีความเขาใจเพิ่มขึ้น
แตมีความเปนหวงในเรื่องการใชงบประมาณ
หลายโครงการเปนโครงการที่มองเห็นเปนรูปธรรม
บางโครงการมองไมเห็นรูปธรรม
แตเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเปนอยูและวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน เชน
การจัดการศึกษา เรื่องโรงเรียนสมัยมาเปนครูครั้งแรกป 2522
ตอนทีผ่ มมาเปนครูที่วัดใตโพธิ์ค้ํามีนักเรียนประมาณ 500 - 600 คน

- 15 	
  

มีอาคารเรียนไมหลังหนึ่งและโรงอาหารทรุดโทรมและมีอาคารทางหอระฆังเปนอา
คารชั่วคราว แตเราก็จัดการเรียนการสอนไดดีรูสึกวาเด็กไดหนังสือ
จากนั้นลูกศิษยที่จบออกไปมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญูตอครูบาอาจารย
ตอจากนั้นมาระบบการศึกษาหลักสูตรตางๆเขาสูการเปลี่ยนแปลงในหลายๆหลักสู
ตร เห็นถึงความจําเปนในเรื่องเทคโนโลยีตางๆที่เขามา
ชวงนั้นเทคโนโลยีเปนที่นิยมกันมาก โรงเรียนเทศบาล 4
มีหองซาวดแลปนักเรียนลดลงเรื่อยๆ เรามองวาอาจเกิดจากการคุมกําเนิดหรือไม
และมีบางปที่คณะคุณครูและคณะผูบริหารตองออกเดินหาเด็กตามบาน
ไปเจอบางบานมีลูก 2 คน บางคนไมมีลูก
เรามองวาเปนชวงคุมกําเนิดนักเรียนลดลงเรื่อยๆ
แตปญหากับตรงกันขามวานักเรียนลดลงแตอาคารเพิ่มหองเรียนเพิ่ม
โรงเรียนเทศบาล 4
ของบประมาณไปในปนั้นชวงที่ผมยังไมขอเกษียณอายุกอนราชการ
ของบประมาณไดหองซาวดแลป โรงเรียนเล็กๆไดมา 2 หอง หองโสตทัศนศึกษา
หองคอมพิวเตอรแบบตูและแบบมือถือ หองวิทยาศาสตร 2 หอง
ผมไมทราบวาความจําเปนตรงนั้นมันเกินความตองการของนักเรียนหรือไม
เราของบมาสรางอาคารเรียนไดดูพื้นที่หรือไม
ไมใชวาไดงบหองตางๆมาไมมีที่ลงจําเปนตองสรางอาคารเรียนเพิ่ม
ทําใหสถานที่คับแคบ
นักเรียนทุกวันนี้กลุมเปาหมายไมใชเขตเทศบาลแตมาจากขางนอก
เรามองไปวานักเรียนเราเพิ่มขึ้น คือ เราจะเอาแตปริมาณ ไมดูพื้นที่
ไมดูคุณภาพ พอไมมีสถานที่ก็ตองถึงทานนายกฯ และทานรองนายกฯ
วิ่งหางบประมาณมาสรางอาคารเรียน พอสรางแลวไมมีที่ลงก็เปนปญหา เชน
โรงเรียนเทศบาล 4 ไดโรงยิมก็ไมมีที่ลงในตอนแรก โรงเรียนเทศบาล 3
ไมมีที่ลงเอาไปลงที่ดงปอที่ยังไมไดใช ขอมาในนามของโรงเรียนเทศบาล 3
และโรงเรียนเทศบาล 4 พื้นที่เราสรางไดหรือไม ทําไมเราไมมองอนาคตขางหนา
สังคมเราปจจุบันนี้เขาสูยุคผูสูงอายุ นักเรียนลด
กลุมเปาหมายของโรงเรียนเราเปนเด็กขางนอก ในพื้นที่จริงๆมีหลายโรงเรียน
เชน โรงเรียนกสส. โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเซนตยอเซฟ
เขาเอาเด็กนักเรียนทั้งนั้น ทุกคนวิ่งหาเด็กแยงกัน
แลวมีจุดขายอะไรใหเขาบางอยาไปโทษคุณครู
คุณครูทุกโรงเรียนตั้งใจสอนแตคนที่จะบริหารตองดูพื้นที่ ดูถึงอนาคตขางหนา
ถาเปนแบบนี้นักเรียนลดลงๆโรงเรียนเทศบาล 4
กลายุบเปนโรงเรียนสาขาหรือไม ก็ไมอยาก โรงเรียนเทศบาล 3
ที่เปนปญหาคือนักเรียนเขามาจํานวนมากเพราะอยูใน เขต 1
ถาไปดงปอมองอนาคตครับตอนแรกดงปอเปนโรงเรียนสาขาเหมือนกันตองอาศัยง
บประมาณจากโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเราก็ไมกาวหนา
เมื่อเราสรางอาคารตองมองอนาคตดวย ผมอยากใหดูถึงจํานวน พื้นที่ อนาคต
กลุมเปาหมาย รวมทั้งจํานวนประชากรวาเพิ่มหรือลดลงตองมองประกอบกัน
อยากฝากเรียนถึงความหวงใยในเรื่องของการวางแผนในอนาคตดวย
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เราสรางไวใหลูกใหหลานเรา
ถาอยากจะสรางอาคารหรืออยากจะสรางอะไรแลวบอกไปของบอันนีใ้ หงดไวกอนแ
ลวของบไปซื้อที่เพิ่มไดหรือไม ปจจุบันนี้ถนนหนาโรงเรียนอนุกูล
หนาโรงเรียนกสส.ตอนเชาและตอนบายถนนปด อีกสักหนอยโรงเรียนเทศบาล 4
ถนนก็จะปดอีกเพราะมีรถบัสวิ่งผานแลวรถของคุณครูจะไปจอดที่ไหน
แตกอนมีรถจักรยาน รถจักรยานยนต หรือผมก็เดินไป
แตเดี๋ยวนี้มีรถยนตทุกคนรวมทั้งภารโรงก็มีรถยนต
ผมมองวาอนาคตคุณครูจะจอดรถที่ไหน ถาจอดที่บริเวณถนนจะอันตรายหรือไม
เพราะรถจากนครพนม – มุกดาหาร ผานถนนเสนนี้
ฝากไววาถาเรารวมกันเพื่อเมืองกาฬสินธุของเรากระจายความเจริญออกไปตามรอ
บนอก เมืองเราจะไดมีรถสายรอบเมืองบาง
จังหวัดอื่นมีหมดแลวเรามีแตรถสามลอเครื่องวิ่งสวนกันไปมา
อุบัติเหตุการจราจรคับคั่ง
แลวยังเพิ่มภาระใหประชาชนคาสามลอเครื่องจากบานผมมาโรงพยาบาล 30
บาท ฝากความหวงใยในเรื่องการใชงบประมาณใหมองถึงอนาคตดวย
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอขอบคุณและชมเชยทานประธานสภาในระเบียบวาระอื่นๆที่ทานใหเกียรติสมาชิ
กสภาเทศบาลไดอภิปรายความไมเขาใจและสอบถามในบางสิ่งบางอยางที่ไมสามาร
ถสอบถามไดในญัตติตางๆ ถาทานประธานสภาไมอนุญาตพวกผมก็ไมไดอภิปราย
เรื่องที่ 1
เมื่อสักครูไดนั่งฟงการตอบกระทูของทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรูสึ
กไมสบายใจอยางยิ่งที่ทางผูบริหารใชระบบตามขอบังคับเขามาใช
ซึ่งในบางครั้งการใชขอบังคับจะแปรตัวอักษรถาเปนภาษาไทยคือวลี
วลีคือเสียงที่เปลงออกมามีความหมายแตไมเปนประโยค
ทานตองการใหสมาชิกถามแลวทานตอบ
ในขณะที่กระทูถามในขอบังคับใหถามตอได 3 ครั้ง
ตามที่ฟงผูบริหารไดตอบในลักษณะวากลัวสมาชิกสภาอภิปรายไปในเรื่องนั้นๆทําใ
หคะแนนนิยมในตัวผูบริหารลดลงนีค่ ือสิ่งที่ผมนั่งฟง
ทําใหเสียบรรยากาศในการประชุม ผมกับสมาชิกสภาทุกทานทั้ง 18 ทาน
ไมมีใครตองการใหเกิดการทะเลาะ โตเถียง โตแยง แตตองการใหตอบ
ถานอกประเด็นจริงๆก็ถูกตองที่ทานประธานจะทวงติง
แตการทวงติงของทานประธานสภาผมนั่งดูแลวหลังจากที่ทานผูบริหารไดยกมือกอ
น
พอผูบริหารยกมือทวงติงสมาชิกและยกขอบังคับมาทานประธานถึงจะตามผูบริหาร
ซึ่งตามหลักความเปนจริงทานประธานไดขอบังคับมากกวาผูบริหาร
ทานควรเปนบุคคลที่ทวงติงกอนทําใหภาพในสภาแหงนี้มองวาทานก็ทําตามผูบริหา
รหรือมีการตกลงกันมากอน ซึ่งโชคดีวากระทูวันนี้เปนของทานบุญเส็ง
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วิโรจนรัตนและทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ ถาเปนกระทูของทานกมลพันธุ
จีระสมบัติคงไมจบอยางนี้
ฝากทานประธานวาใหเขาอภิปรายกอนถาเปนเรื่องเล็กนอย เชน
วันนีท้ ี่ทานบุญเส็งโดนทานผูบริหารทวงติงเรื่องเมรุที่ไปสรางในวัดสวางคงคาและท
านไดยกตัวอยางเปรียบเทียบเมรุที่วัดปาทุงศรีเมืองชํารุดอยูในประเด็นการสรางเมรุ
แตทานผูบริหารก็ทวงติง
ทานสิทธิภรณกระทูเรื่องรางระบายน้ําซอยน้ําทิพยชวงกลาง
ทานไดอภิปรายรายละเอียดตั้งแตอยูมาพี่นองประชาชนเดือดรอนทานผูบริหารก็ท
วงติงวาเรื่องงบประมาณนี้เอาเขาแลว
ซึง่ ผมฟงดูแลววาทานสิทธิภรณและทานบุญเส็ง
ไมไดอภิปรายในลักษณะตอวาตอขาน
อภิปรายในเนื้อหานั้นๆแตจะออกนอกเนื้อหาเล็กนอย
ซึ่งทานประธานใจกวางในเรื่องนี้อยูแลว สมัยผมกับทานภิญโญ ผมพูดคนเดียว
2 ชั่วโมง ทานก็นั่งอยูตรงนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สมาชิกไดตั้งกระทูถามถาจะเอาประเภทวาถนนเสนนี้ชื่ออะไร
ถาอภิปรายตอวาที่มาถนนอนรรฆนาคไมได ทานถามแคนี้
เปนการไมเปดโอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย เรื่องที่ 2
เรื่องงบประมาณที่ผานสภาไปแลวในการแปรญัตติมีบางโครงการที่กรรมการแปรญั
ตติและสมาชิกสภาเทศบาลที่เขารวมไดทวงติงใหทางผอ.สํานัก/กองฝายไดตอบ
บางโครงการคณะกรรมการสมาชิกสภาไดทวงติงวาจะทําดีหรือ
ถาทําไปแลวเกิดการผิดพลาดสิ่งเหลานี้แมกระทั่ง
ผอ.กองฝายก็ยังสะดุดในการชี้แจง คือ พูดงายๆวาแลวแตผูบริหาร ยกตัวอยาง
ถนนอนรรฆนาคที่ทานบุญเส็งพูดไปซึ่งไดทวงติงในสภาและไดอภิปรายตอวาถนนเ
สนนี้ถาทานลาดยางแอสฟลติกผิวขางบนจะสวยงาม
แตเวลาผานไปไมถึงปถนนเสนนี้จะทรุดลง
ถามีการรองเรียนขึ้นมาเราไดทวงติงทานไปจะทําใหเสียงบประมาณนี้
ฝากทางผูบริหารวาใหพิจารณาอยางพิถีพิถันในการคัดเลือกโครงการที่จะลงมาทํา
เราดูแลวดีทุกอยาง เชน ถนนอนรรฆนาคถามวาดีหรือไมก็ตองตอบวาดีครับ
อยากใหทําหรือไมก็อยากใหทํา แตถาเกิดปญหาขึ้นใครจะรับผิดชอบ
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สภายกมือผานมติรับรางเทศบัญญัติงบประมาณ
พวกกระผมไมไดมีความคิดจะใหที่ประชุมสภาแหงนี้แบงออกเปน 2 ฝาย
สิ่งใดที่เปนประโยชนแกพี่นองประชาชน เปนประโยชนแกเทศบาลแหงนี้
เปนประโยชนแกพนักงาน ลูกจาง กองฝายตางๆ
ตามที่ไดแปรญัตติไปนั้นพวกกระผมพรอมที่จะสนับสนุนผูบริหาร
ไมไดจะคัดคานไปทุกเรื่อง
จึงเปนภาพที่ออกมาวันนี้วาพวกเราดีใจที่ไดรวมยกมือใหผูบริหารชุดนี้ไดเขามาบริ
หารงบประมาณตอไป
แตเมื่อสักครูที่เห็นทานผูบริหารยกมือหลังจากสภาแหงนี้ยกมือผานงบประมาณแล
วผมยังหวังในใจลึกๆวาอาจจะไดยินวาทานขอบคุณสภาแหงนี้ที่ใหเกียรติ
ใหโอกาสบริหารงบประมาณตรงนี้ตอไปแตทานลุกยกมือขึ้นขอตัวไปประชุม

- 18 	
  

สรุปแลวจะหวานกันไมไดเลยหรือในสภาแหงนี้ เรื่องสุดทาย
เรื่องสกายแลปที่ทานสมาชิกไดพูดมีปญหาเพิ่มขึ้นทุกวัน
ถาเราไมแกไขผมจะเอาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเขามา
ถาเราไมรีบแกไขปญหาสกายแลปฝากทางผูบริหารมาหลายปแลวเปน 10 ป
ในเรื่องการจัดระเบียบสกายแลป
แมกระทั่งดานตรวจผูขับขี่รถสามลอเครื่องเมาเหลาขาวก็ยังมีสิทธิผานดาน
เขาไมมีระเบียบในการจัดการ ไมมีใบขับขี่ ไมมีหมวกกันนอค
รถสามลอไมมีทะเบียน
แตรถจักรยานยนตของพี่นองประชาชนไมมีทะเบียนก็เปนเรื่อง
อางวาผูที่นํารถขึ้นมาตั้งแตกี่ซีซีขึ้นไปตองมีทะเบียนตองมีใบขับขี่
แลวสามลอเครื่องเปนเครื่องยนตตรงนี้ถาผมมีโอกาสเปนผูบริหารผมจะจัดระเบียบ
รายไดสํานักการคลังอาจเพิ่มขึ้นอีกตองมีวิธี
แตทําไมเราปลอยละเลยรถสามลอเครื่องจนแออัด
จํานวนเพิ่มมากขึ้นจนนาตกใจไดรับอภิสิทธิ์
ไดรับอะไรหลายๆอยางๆจากทางราชการ หามเตะตอง
ผมยอมรับวารถสามลอเครื่องอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอยากจะตัดหนาก็ตัด
อยากจะเบรกก็เบรก ไฟแดงรถตอแถวเปน 20 คัน รถสามลออยูคันที่ 21
พอไฟเขียวก็ขับออกขวามา
ถาทานผูบริหารเมื่อมีโอกาสเขารวมประชุมกับจังหวัดอยากใหเรียนถามวาทานจะแ
กไขปญหานี้อยางไร สุดทายนีฝ้ ากขอบคุณสํานักปลัดเทศบาลที่ไดดูแลสภาแหงนี้
ทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจาหนาที่ทุกทานที่ดูแลใหเกียรติและทํางานรวมกับสภาบางครั้งก็เลยเวลาราชการ
บางครั้งก็วันเสารอาทิตย หัวใจของสภาคือพนักงานทุกทานของเทศบาล
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานธนัท จิตรลดานนทครับ
นายธนัท จิตรลดานนท สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายธนัท จิตรลดานนท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการที่
31 ของสํานักการชาง
โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวัดสวางคงคาถึงแยกทางเรือนจํา
งบประมาณ 2,838,000 บาท
ทานประธานคงเคยทานขาวจานเดียวและมีผักชีโรยหนา
ถนนเสนนี้ไมตางกันผักชีโรยหนาเวลาเราใสมาสวยครับ
ถนนเสนนีล้ าดแอสฟลติกสวยแตไมมีประโยชน เงิน 2,838,000 บาท
ทุกทานคงจะเชื่อมั่นและเขาใจไมวาทานประธานหรือทานที่อยูในที่ประชุมแหงนี้ทร
าบดีวาถนนเสนนี้มันมีปญหา
การที่วางทอตั้งแตแรกมีปญหาอยูแลวไมไดเทแผนปูนรองพื้น
ผมเขาใจแบบนี้เทาที่ผมไปดูตอนทําครั้งแรก การแกปญหาไมไดแกตรงจุด
งบประมาณเกือบ 3,000,000 บาท นาจะทําทีหลัง
ควรไปแกจุดที่ทรุดและระบาดไปหลายจุด
ตรงบริเวณเลยโรงมวยเริ่มทรุดแลวเพราะเราไมไดแกปญหามันจะทรุดไปเรื่อยๆ
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อยากใหแกปญหาสวนนี้กอนมากกวาที่จะเอางบสวนนี้ไปละลายทิ้งไมไดประโยชน
โครงการทุกโครงการทานนายกเทศมนตรีบอกวาทําดวยความตั้งใจ มุงมั่น
โครงการนี้เกิดขึ้นแลวจะทําในอนาคต
ผมอยากรูวาทานมุงมั่นที่จะทําใหเกิดความความเสียหายในวันขางหนาใชหรือไม
ในเมื่อทานรูแกใจวาถนนเสนนี้มีปญหาเราไปขุดลอกผิวตั้งหลายครั้ง
ถามันดีจริงไปทําทําไมบอยๆ เทปูนใหมผมเห็นไมต่ํากวา 5 ครั้งแลว
ทานมั่นใจไดอยางไรวาลาด แอสฟลติกแลวถนนจะไมทรุดและสวยงาม
งบประมาณจะเสียทิ้ง
ผมชื่นชมทานนายกเทศมนตรีวาทานทํางานเกงแตเห็นโครงการนี้เริ่มไมมั่นใจวาทํา
ไมทานทํางานดวยระบบนี้ไมแกปญหาที่ตนตอ
ผมไมอยากใหงบประมาณสวนนี้เสียทิ้ง ถาเปนไปไดหางบมาแกไขกอนดีหรือไม
ถาแกไขไดงบ 2,838,000 บาท ไมนาเสียดายครับ
อีกอยางหนึ่งอยูในเขตของผมดวยผมดีใจครับ เรื่องที่ 2
ใกลจะเขาหนาหนาวแลวไมมั่นใจวาจะมีโครงการจัดซื้อผาหมอีกหรือไม
ไมอยากใหซ้ํารอยเดิม ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ

นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งบประมาณไดผานไปเรียบรอยแลว
ขออวยพรใหกําลังใจพนักงานทุกๆทานขอใหมีความสุขทุกๆทาน
สนุกกับการทํางาน รักสามัคคี อยาแตกแยกกันอยาเลือกปฎิบัติ อยา 2
มาตรฐานใหเห็นแกบานเมือง ทานประธานครับตอไปผมจะไมพูดมากอีกแลว
ไมเสนอแนะ ไมฝากอะไรทั้งสิ้น แตถาหากผมมีขอมูล
มีหลักฐานในการทุจริตคอรัปชั่นแมแตบาทเดียวพวกผมในนามฝายคานก็จะไปรอง
ตอ ปปช. สตง. แมกระทั่งนายกรัฐมนตรีทันที
ฝากไวโดยที่ไมเห็นแกหนาใครทั้งสิ้นเพราะเปนหนาที่ของฝายคานโดยตรง
สุดทายผมฝากไววาอยาหลงตัวเองไดรางวัลมามากมายก็ไมสําคัญเทาไดใจพี่นองปร
ะชาชน ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เมื่อสักครูออกไปขางนอกมีพี่นองประชาชนโทรมาเรื่องเกาะกลางถนนบริเวณมุมวัด
ใตบริเวณรานกุญแจทอง
ฝากทานผอ.สํานักการชางดวยวาขยับเขาใหเล็กลงไดหรือไม
รถพวงเลี้ยวไมไดเมื่อเลี้ยวไมไดก็ตรงไป
พอตรงไปตองไปเลี้ยวบริเวณรานไดนาโมมันอันตราย วันนั้นรถบัสติด
ทอนปูนที่เอาไปรอบเกาะหญามันก็กระเด็นออกมา
เวลารถพวงวิ่งผานตรงไปรถพวงคันใหญทําใหไปเฉี่ยวกับหลังคาที่ยื่นออกมาและบริ
เวณหนาบานผมมุมวัดใตบริเวณที่เปนตรงกลางอยากใหทําเกาะกลางถนนเล็กๆ
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ไมตองทําขึ้นสูง
ใหรูวาบริเวณนั้นเปนเกาะกลางถนนสวนใหญรถจะยอนศรตลอดไมต่ํากวา 10
ครั้ง เมื่อยอนศรไปแลวรถก็ไปเจอกับรถอีกคันบริเวณรานกุญแจทอง
บางทีรถสามลอเครื่องอยูบริเวณนั้นก็รองใสตองตีไฟเลี้ยวกลับมาอีก
เราจะแกไขอยางไร ถาเราทําเกาะกลางถนนบริเวณหนาบานผมและติดปาย
ถาอนาคตมีไฟจะดีมาก รานตรงกุญแจทองไปขยับเขาใหเล็กกวานั้นไดหรือไม
และมุมที่อยูรานฝงตรงขามเราขอตัดฟุตบาทใหกลมอยาใหเปนเหลี่ยมไดหรือไม
เวลารถเลี้ยวจะไดไมขึ้นไปเหยียบฟุตบาท
ถาแกปญหาไดใหแกไขโดยเร็วเพราะวาเปนทางเขาเมืองมันอันตราย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานตอชาติ ฆารไสวครับ

นายตอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายตอชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขออนุญาตใชวาระอื่นๆในการพิจารณางบประมาณป 2560
ในวาระไมมีการอภิปราย ผมขออนุญาตเสนอแนะกับทางคณะผูบริหารดวย
ในสวนของงบประมาณป 2560
ที่ผานสภาในวันนี้ขอกราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารซึ่งเปนผู
ดําเนินการ ในป 2559
ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่อยากใหทานเรงรัดดําเนินการตามเทศบัญญัติใหค
รบทุกโครงการ
ดังความประสงคของคณะผูบริหารที่เสนอตอสภาในการที่จะนํางบประมาณมาใชกั
บพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล เชนเดียวกับงบประมาณป 2560
ที่เราพิจารณารวมกัน
สมาชิกไดเห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่ทางผูบริหารเสนอเขามา
เนื่องจากเราเห็นถึงความจําเปน
สมาชิกไดทําหนาที่ในการพิจารณาเห็นวามีความจําเปนและเรงดวนตามที่ผูบริหารเ
สนอมา
ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังติดใจอยูแตดวยความตองการอยากใหเทศบาลพัฒนา
เราเปนสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนสวนหนึ่งของเทศบาลก็อยากใหเทศบาลของเราพั
ฒนา ไมอยากใหเกิดปญหาเหมือนหลายๆเทศบาลที่มีการแบงฝกแบงฝาย
เราสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอพี่นองประชาชน
สิ่งที่สมาชิกหลายๆทานพูดในสภาเปนการทวงติง
ตองขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารวาไมไดมีเจตนาที่จะขัดของหรือคั
ดคานแตเปนเสียงสะทอนอยางหนึ่งในการทําหนาที่ของสมาชิก
การที่ผูบริหารเสนอโครงการที่เปนสาธารณูปโภคและโครงการที่เปนประโยชนกับพี่
นองประชาชนในเขตเทศบาล
อยากใหผูบริหารไดพิจารณาถึงแผนพัฒนาเทศบาลและแผนที่ชุมชนไดเสนอเพื่อจัด
ทําเปนแผน
มีหลายโครงการที่ฟงเสียงจากพี่นองประชาชนแลววาโครงการนี้เสนอเขามาหลายป
แตไมได บางโครงการเปนสิบปก็ยังไมได เราทําแผนพัฒนา 3 ป
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หรือแผนพัฒนา 5 ป บรรจุไวแตยังไมเกิดผล
ผมไมทราบเหมือนกันวาผูบริหารยึดหลักเกณฑอยางไรในการนําแผนตรงนี้บรรจุใน
รางเทศบัญญัติ
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวยวาขอใหคํานึงถึงปญหาของพี่นองประ
ชาชนดวย อยางที่ทานสมาชิกหลายทานพูดถึงโครงการที่ถนนอนรรฆนาค
ผมอยากเห็นการแกไขที่เปนระบบเพราะโครงการนี้คงไมมีใครคัดคาน
พวกผมเห็นดีดวยเพราะอยากใหมีการแกปญหาเพียงแตทานธนัท จิตรลดานนท
ขออนุญาตเอยนาม ทานพูดเมื่อสักครู ทานบอกวาเงิน 2,800,000 บาท
มันจะเปนการใชงบประมาณที่เปลาประโยชนหรือไม
อยากใหจัดทําโครงการใหเปนระบบ
มีการแกไขปญหาไดอยางจริงจังถาผมดูในเนื้อหาของงบประมาณตัวนี้ ดีครับ
จะทําใหเชื่อมตอระหวางหนาปมแกส
ตรงขามโรงเรียนเซนตยอเซฟถึงสี่แยกเรือนจําตอไปที่หนาวัดสวางคงคา
สวยงามแตตรงนั้นไมไดมีปญหา ถาจําไมผิดทานอดีตนายกภิญโญ รัตนศาสตร
ทานเปนคนลาดตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ต่ํา น้ําขัง
กอนที่จะดําเนินการตามโครงการนี้อยากใหพิจารณาใหถี่ถวนดวยวาจะแกไขปญหา
ไดจริงหรือไม
ฝากทานประธานในสวนงานกิจการสภาในเรื่องเทศบัญญัติตางๆที่มีการบังคับใชใน
ทองถิ่นไดหรือไม
ฝายนิติการของเทศบาลเมืองกกาฬสินธุมีสิ่งไหนบางที่จะนํากฎหมายเสนอตอสภาแ
หงนี้เพื่อใหสภาแหงนี้ตราเปนเทศบัญญัติบังคับใชในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลและเปนนักกฎหมายผมก็อยากพิจารณากฎหมายที่จะใ
ช เพียงแตวันนี้ผมไมไดทําหนาที่เปนผูบริหาร
เพราะฉะนั้นตองคิดโดยรวมวาจะบริหารงานและใชกฎหมายที่จะเกิดประโยชนกับเ
ทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ฝากทานประธานดวยครับวาตรงนี้จะเปนผลงานกับทางสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในฐานะที่ทานทําหนาที่ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทนอยมากใน 3
– 4 ปที่ผานมา กิจกรรมหรืองบประมาณตางๆในสวนของสภา
ฝากทานประธานสภาในฐานะที่ทานเปนประมุขของสภาขอใหทานไดขับเคลื่อนงา
นของกิจการสภาใหมากกวานี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณทานตอชาติ ฆารไสวครับ
มีทานใดจะเสนอแนะในวาระอื่นๆอีกหรือไม เชิญทานนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตนครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กอนอื่นตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดใหความเห็นชอบในรางเทศบัญ
ญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ในวันนี้
และตองขอบพระคุณในเรื่องที่ทานอภิปรายหรือฝากขอคิดตางๆและความเปนหวง
ในเรื่องการใชงบประมาณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกทานเปนเสียงสะทอนของพี่นองประชาชนทําใหผูบริหารได
ทราบถึงปญหาตางๆ ในกรณีถนนอนรรฆนาคผมก็เปนหวงเชนเดียวกัน
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โดยเฉพาะการเอาแอสฟสติกไปปูซึ่งใชงบประมาณทั้งหมด 2,800,000 บาท
จริงๆแลวเราคุยกันมานานวาจะแกไขปญหาถนนอนรรฆนาคอยางไรในกรณีที่มันยัง
ทรุดอยูอยางนี้
เพราะฉะนั้นเราจะปูตั้งแตหนาวัดสวางคงคาไปถึงแยกเรือนจําถาจะปูแคระยะ
100 เมตร เพื่อเปนการทดลองก็อาจดูเหมือนทําไมจริงจัง
แตอยางไรก็ตามคงมีการทบทวนในงบประมาณตัวนี้และใหทางสํานักการชางลงไป
ตรวจสอบในการทรุดตัวของถนนเสนนี้กอนที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เรื่องนี้ตองปรึกษากับทานนายกฯและสํานักการชางอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกทานที่เสน
อขึ้นมาสวนใหญสมาชิกจะพูดถึงเรื่องถนนอนรรฆนาคทั้งนั้น
สวนอื่นก็เปนขอแนะนําหรือขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอทางสภา
คณะผูบริหารและขาราชการ เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นทานไมตองหวงครับ
ถึงแมทานจะไมตรวจสอบเราก็มีหนวยงานตรวจสอบจากทางภาครัฐหลายหนวยงา
นมาตรวจสอบเกือบทุกเดือนไมใชวาเราจะทําอะไรโดยไมยึดหลักการหรือมีการทุจ
ริตคอรัปชั่นไดโดยงาย
เพราะฉะนั้นเราตระหนักและคุยกันอยูเสมอในที่ประชุมทุกครั้ง
ทานนายกฯก็จะเอาขอมูลใหมๆมาชี้แจงทุกครั้งไมวาจะเปนประชุมคณะผูบริหารแ
ละหัวหนาสวนการงานหรือการประชุมตางๆ
ทานจะเตือนในขอกฎหมายที่ถูกตองไมใหทําผิดระเบียบและมีการทุจริตไดอยูแลว
ตองขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหลายอยาง
ขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในสวนที่เกี่ยวของกับประธานสภาผมขอชี้แจงเพิ่มเติมสักเล็กนอย
คําอภิปรายของทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนและทานกมลพันธุ
จีระสมบัติเกี่ยวกับเรื่องกระทูถามผมไดผอนปรนใหทานสมาชิกมากพอสมควร
ถาเราเครงครัดในระเบียบขอบังคับการประชุมวาสมาชิกตองยื่นกระทูไดเพียง 1
กระทูตอ 1 ทาน ผมไมเคยเครงครัดถึงขนาดนั้น ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
ยื่นกระทูมา 10 ขอ ผมก็รับทั้ง 10 ขอ
และไดกําชับวาดุลพินิจของประธานสภาในการรับจะดูความเหมาะสมในการประชุ
มสภาเทศบาลในครั้งนั้นๆ วาทานสมาชิกทานอื่นเสนอกระทูเยอะหรือไม
ถาหากไมเยอะผมก็รับ
หากมีทานสมาชิกหลายทานยื่นกระทูผมก็คงกําชับทานสมาชิกทุกทานวาใหดูขอบัง
คับการประชุมดวย พยายามเสนอกระทูที่กระชับ
สวนการอภิปรายของทานกมลพันธุ จีระสมบัติบอกวา ผมนาจะสั่งทานบุญเส็ง
วิโรจนรัตนใหอยูในขอบังคับการประชุมแตผมสั่งทานบุญเส็ง
วิโรจนรัตนหลังจากทานนายกฯอานขอบังคับ
ซึ่งในความเปนจริงผมดูอยูวาการอภิปรายในกระทูถามของทานสมาชิก
เมื่อทานอภิปรายเสร็จแลวทานมีขออภิปรายเพิ่มเติมผมก็พยายามใชดุลพินิจนั่งฟงใ
หทานอภิปราย ผมใหโอกาสทานในการอภิปราย
ถาเกิดผมสั่งวาทานอภิปรายผิดขอบังคับผมคงสั่งทานกอนที่ทานนายกฯจะประทวง
ผมใหโอกาสทานอภิปรายพอสมควรเมื่อมีทานสมาชิกหรือทานคณะผูบริหารประท
วงผมก็จะสั่งวาผมดูขอบังคับอยูใหกระชับ
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ซึ่งในความเปนจริงตัวกระผมเองไดผอนปรนใหสมาชิกไดอภิปรายถือวานานๆครั้งท
านจะไดมาทําหนาที่คงไมไดเครงครัดในการประชุม
ขอใหทานสมาชิกเขาใจวาผมไดพยายามผอนปรนในขอบังคับแตหากมีผูประทวงใน
ขอบังคับวาผมไมรักษาขอบังคับหรือผูอภิปรายผิดขอบังคับผมก็พยายามทําใหกระ
ชับแตก็ไมไดหามเสียทีเดียว
และกระผมตองขอขอบคุณขอเสนอแนะของทานตอชาติ ฆารไสว
ที่ไดเสนอแนะวาในกิจการสภาเราควรจะมีกิจกรรมเพิ่มหรือประสานไปยังกองฝาย
ตางๆใหมีเทศบัญญัติที่เปนประโยชนในเขตเทศบาลเมืองของเรา
กระผมรับขอเสนอแนะนี้ไวดวยความขอบคุณและขอขอบคุณทานสมาชิก
ทุกทานที่ไดมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันและพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2560
ซึ่งจะเกิดประโยชนตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล ขอขอบคุณคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาที่สภาเทศบาล พนักงานครู ตลอดจนประชาชน
ที่รับฟงผานทางเสียงตามสายที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนที่เรียบรอย
ขอปดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.30 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 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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รับรองถูกตอง
(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายธนัท จิตรลดานนท)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

