รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕59
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
……………………….
ผูมาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
๓. นายกมลพันธุ
๔. นางจินตนา
๕. นายสุรศักดิ์
๖. นายอภิชัย
๗. นายธวัชพงศ
๘. นายนพดล
9. นายสิทธิภรณ
๑0. นางสาวจําลอง
๑1. นายบุญเส็ง
๑2. นายกฤษฎา
๑3. นายธนัท
๑4. นายอุทิศ
๑5. นายสุโรจน
๑6. นายสรรเพชญ
๑7. นายตอชาติ
๑8. นายฉลอง

ธีรกุล
สําราญเนตร
จีระสมบัติ
ผองพันธุ
เรืองศรีมั่น
น้ําจันทร
โยคะสิงห
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
เลขานุการสภาเทศบาล

ฆารไสว

สมาชิกสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
อนันตริยะทรัพย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไชยศิวามงคล

รองนายกเทศมนตรี

ผูไ มมาประชุม
๑. นายกานต

ผูเขาประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจารุวัฒน
นายนพสิทธิ์
ดร.ศิรินันท
นายสมศักดิ์
นายนิติธรรม
นายอดิศักดิ์

ผูไ มเขาประชุม
๑. นายมานิต

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

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลากิจ
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
1. นางอุบลรัตน
2. นายประเสริฐ
3. นางเพ็ญพร
4. นายภาณุเดช
5. นายวรวิทย
6. นางสาวนันทนา
7. นายจําลอง
8. นางสาวสุนิสา
9. นางสุมิตรา
10. นายสถิตพงษ
11. นางศศิพรรณ
12. นางสาวชวนพิศ

กิตติยุทธโยธิน
ออประเสริฐ
ศุภสุข
เจริญพันธุวงศ
ภูอวด
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
บุญศิลป
ภูผาลา
บงศรีดา
โพธิแทน
จงสมชัย

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
รองผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ครู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว
จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เสร็จแลวเชิญทานประธานดําเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕9 เพื่อประชุมตามระเบียบวาระตอไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕9
และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทานทราบแลว
ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
อานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕9
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕8 ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕9 ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๒
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕9
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 ลงชื่อ นายโฆษิต
ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจง
ตอที่ประชุม เรื่องที่ ๑ ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 52001/สภ.ว69
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
เปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕9 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ผมอนุญาต เรื่องที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับโอน (ยาย) นางวิภารัตน
กําจร ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด
มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สังกัดงานสงเสริมและสวัสดิการสังคม ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2559

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่ทําหนาที่ตรวจรายงานการ
ประชุม ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น

นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการประชุม
ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น เปนประธานกรรมการ
นายกานต ฆารไสว เปนกรรมการ นายธนัท จิตรดานนท เปนกรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เปนกรรมการและเลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดทําไวอยางละเอียดรอบคอบ
ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่ถูกตอง
ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใด จะแกไขรายงานการประชุม
ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ จีระสมบัติครับ

นายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายกมลพันธุ
จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอแกไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หนา 19 บรรทัดที่ 6 จากขอความ
“อยากแจงใหประชาชนที่ฟงเสียงตามสายอยูนาจะไมเกิน 2 จุดที่ดัง เงิน 200
ลานกวาบาท เสียงตามสายไมดังอยูแลว” ขอแกไขเปน
“อยากแจงใหประชาชนที่ฟงเสียงตามสายอยูนาจะไมเกิน 2 จุดที่ดัง
เงินงบประมาณ 2 ลานบาท เสียงตามสายไมดังอยูแลว” ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใด จะแกไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
เมื่อไมมีทานผูใดแกไข ผมขอถามมติที่ประชุมวา
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบรับรองจํานวน 16 ทาน ) 16 เสียง
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหรับรองฯ -ไมมีงดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ
1 ทาน ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถามคณะผูบริหาร
- ทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน
- ทานนพดล แกวพูล
- ทานอาคม สําราญเนตร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร
ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตน

นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายบุญเส็ง
วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในระเบียบวาระที่ 3
กระผมใครขอกระทูถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้ 1.
โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน งบประมาณ 7,007,000
บาท สิ้นสุดสัญญาแลวตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ผูรับเหมาทําการกอสรางยังไมเสร็จตามสัญญา ขอสอบถามวา
สิ่งที่ยังกอสรางยังไมเสร็จเหลืออะไรบาง เงินงบประมาณจายหมดหรือยัง
ถูกปรับวันละเทาไหร 2.
ไดสอบถามสํานักการชางและทางสํานักการชางไดอธิบายใหเขาใจแลว
ขอนี้ไมขอสอบถามครับ 3. ประชาชนชุมชนสงเปลือยกลางถนนชัยสุนทร –
สงเปลือย รองมาชวงหนาบานอดีตประธานเกา (เปยก) เกี่ยวกับถนนทรุด
ฝารองระบายน้ําแตกหลายจุด ไมมีการตัดหญารอบบริเวณชุมชน
ถนนคอนกรีตทรุดหนาหอพักปารีส ฝาปดรองระบายน้ําแตกหลายจุด
รถจักรยานยนตไดรับอันตรายหลายคันแลว
ชวงสามแยกตัดกับถนนไทรทองพัฒนา รองระบายน้ําทรุด
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ตัดหญาริมถนนรอบชุมชนสงเปลือยกลางทั้งหมดจะดําเนินการอยางไร
ขอสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทูขอที่ 1
โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน งบประมาณ 7,007,000
บาท สิ้นสุดสัญญาแลวตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ผูรับเหมาทําการกอสรางยังไมแลวเสร็จตามสัญญา ขอสอบถามวา
สิ่งที่กอสรางยังไมเสร็จ เหลืออะไรบาง เงินงบประมาณจายหมดหรือยัง
ถูกปรับวันละเทาไหร มี 3 ประเด็น เปนประเด็นเกี่ยวกับชางควบคุมงาน
ซึ่งเขาดําเนินการควบคุมงานหลังจากที่ไดมีการประกวดราคาและลงนามสัญญาวาผู
รับเหมาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
จะมีชางผูควบคุมงานของเราไปดําเนินการควบคุมงาน
ผลเปนอยางไรชางผูควบคุมงานก็จะรายงาน
เพราะฉะนั้นขออนุญาตใหผอ.สํานักการชางตอบคําถาม 3 ประเด็น คือ
ยังไมแลวเสร็จตามสัญญาเหลืออะไรบาง เงินงบประมาณจายหมดหรือยัง
ถูกปรับวันละเทาไหร ขอ 3 เรื่องฝาทอระบายน้ําแตก
เปนงานของสํานักการสาธารณสุข ทราบมาวาไดรับการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว
ขออนุญาตทานประธานสภาใหผอ.สํานักการสาธารณสุขฯเปนผูตอบคําถาม
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศครับ

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ขออนุญาตตอบกระทูถามทานบุญเส็ง
วิโรจนรัตน ขอ 1 โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน
งบประมาณ 7,007,000 บาท สิ้นสุดสัญญาแลวตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 ผูรับเหมาทําการกอสรางยังไมเสร็จตามสัญญา เหลืออะไรบาง
ขอสอบถามวา สิ่งที่กอสรางยังไมเสร็จ เหลืออะไรบาง
เงินงบประมาณจายหมดหรือยัง ถูกปรับวันละเทาไหร ขอตอบวา
โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน แบงงวดงานออกเปน 18
งวดงาน วงเงินตามสัญญาจาง คือ 7,007,000 บาท วันเริ่มตนสัญญา วันที่
10 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ขณะนี้ผูรับจางไดสงมอบงานและเบิกจายไปแลว งวดที่ 1,2,3,4,6 และ 7
เปนเงิน 1,821,820 บาท คงเหลืออีก 12 งวดงาน เปนเงิน 5,185,180
บาท งานที่แลวเสร็จคิดเปน 26 % คงเหลืองานที่ยังไมแลวเสร็จ 74 %
ขณะนี้ดําเนินการลาชานับถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 รวมเปน 194 วัน
คาปรับวันละ 7,007 บาท คิดเปนเงิน 1,359,358 บาท
เงินสวนนี้หักแลวตอนที่เขาสงมอบงานและชวงนี้ผูรับเหมากําลังดําเนินการกอสราง
อยู สวนงานที่เหลือ คือ ศาลาพักผอนประมาณ 3 หลัง ลานเดิน – วิ่ง ภายใน
ระบบไฟฟา แนวรั้ว รองระบายน้ํา เหลืองานประมาณ 70 % ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญทานผอ.สํานักการสาธารณสุขครับ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉันนางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ขอ 3 ในสวนที่เปนฝาปดรางระบายน้ําและรองระบายน้ําที่แตกชํารุดหลายจุด
เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ในสวนที่ชํารุดเปนชวงยาวไดทําฝาเหล็กยาว 12 เมตรไปติดแลว
ในสวนที่เปนฝาปูนก็ทําฝาใหมไปเปลี่ยนเรียบรอยแลว 10 ฝา
ในสวนการตัดหญาชวงฤดูฝนตองขอกราบขออภัยที่ทางสํานักการสาธารณสุขฯตัดไ
มทัน เนื่องจากเรามีคนงานตัดหญาอยูชุดเดียว
ชวงที่มีงานทางจังหวัดเยอะก็ใชชุดนี้เปนหนวยเฉพาะกิจชวยตามคํารองขอของหนว
ยงานราชการตางๆเวลามีงานประเพณี ตอนนี้ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว
ขอบคุณคะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ทางคณะผูบริหารและเจาหนาที่ไดตอบกระทูของกระผมเปนที่เขาใจแลวทั้ง 2
รายการ แตผมขอฝากทานประธานในเหตุที่มีกระทูเขามาถามเพราะวา
สวนมากเวลาเราเขาไปในชุมชน
ทางชุมชนเขาฝากมาวาทําไมสิ้นสุดสัญญาแลวการกอสรางยังไมแลวเสร็จ
ในสวนของขอ 3
เขาบอกวารองเรียนมาหลายครั้งแลวแตยังไมไดรับการเอาใจใสดูแล
ผมจึงบอกวาผมจะถามในสภาใหวาเปนอยางไร
หลังจากที่ไดยื่นกระทูมาไดมีการแกไขใหโดยดวนก็ตองขอขอบคุณที่ทานไดมีการแ
กไขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเปนที่พอใจแลว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนกระทูถามของทานนพดล แกวพูล เชิญครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้ 1.
ถนนกุดยางสามัคคี (ถีนานนท) ชวงสะพานวัดใตโพธิ์ค้ําถึงแยกโนนตาล
ขอสอบถามวา ทางหลวงไดมอบความรับผิดชอบใหกับทางเทศบาลแลวหรือยัง
หากมอบแลวทางเทศบาลมีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง เชน
ฟุตบาท เกาะกลางถนน ไฟฟา ฯลฯ หรือไม 2.
ถนนริมคลองชลประทานจากชุมชนโพธิ์ไทรถึงชุมชนกุดยางสามัคคีดานทิศตะวันต
ก ทางเทศบาลมีแผนในการขยายผิวถนนอีกหรือไมจากโครงการเดิม
ขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สําหรับกระทูขอ 1
เรื่องถนนกุดยางสามัคคี
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ตองเรียนวาถนนสายนี้เปนภารกิจถายโอนจากแขวงทางหลวงชนบท
จากสะพานวัดใตไปถึงสํานักงานไฟฟา
เปนการรับงานมาแตเปนแบบแปลนที่กรมทางหลวงเขียนไวยังไมเรียบรอย
เนื่องจากแบบแปลนมาตรฐานที่เขาเขียนไวจะมีฟุตบาททั้ง 2 ดาน
มีคันหินเพื่อแยกถนนเหมือนกับหมูบานไทยสมุทร
แตงบประมาณในชวงนั้นมีจํากัดกรมทางหลวงจึงรีบทําเนื่องจากเกรงวาประชาชนที่
เคยบุกรุกจะกลับมาอยูที่เดิมจึงรีบดําเนินการการกอสราง
หลังจากทําเสร็จกรมทางหลวงก็มอบภารกิจนี้ใหกับเทศบาล
หากจะดําเนินการใหเต็มรูปแบบคงจะตองใชเงินประมาณ 30 – 40 ลานบาท
หากเราเอางบประมาณตัวนี้มาจัดสรรจากเทศบัญญัติงบประมาณเราก็คงไมตองไป
ทําอยางอื่น ผมจึงคิดที่จะของบจากสวนราชการอื่นๆมาทํา
ตอนนี้ไดทําการศึกษาออกแบบและขอรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯไปแลว
โดยเนนวาเปนงบประมาณที่จะเอามาดําเนินกิจการแกไขภารกิจที่ไดรับถายโอน
ถากรมสงเสริมฯไมใหก็อาจตองคืนถนนเสนนี้ใหกับผูรับผิดชอบดังเดิม
เราทําเรื่องไปแลวตองรอดูวาในปงบประมาณ 2560
ทางกรมสงเสริมจะวาอยางไร
ในชวงนี้ทางกรมสงเสริมฯจะใหความสําคัญกับภารกิจที่ถายโอนมาที่ทองถิ่นและสร
างปญหาใหทองถิ่น
เนื่องจากถายโอนภารกิจงานแตไมไดถายโอนงบประมาณมาให
กรมจึงใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนพิเศษ ขอ 2
เรื่องถนนริมคลองชลประทานตองเรียนวาถนนริมคลองชลประทานเปนความรับผิด
ชอบของชลประทาน การที่เราจะไปทําอะไรบนถนนเสนนั้นเราตองขออนุญาตเขา
ในเบื้องตนที่เราทําไปแลวเราใชงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณ
แบบของเราเขียนไปวาเราจะดําเนินการกอสรางผิวถนนบนคันคลอง 4 เมตร
แตทางกรมชลประทานเขาบอกวาทําไมได
จะทําไดตามที่เราอนุญาตใหเทานั้นและเปนแบบมาตรฐานที่ชลประทานกําหนดคือ
ใหทําได 2 เมตร 50 เซนติเมตร
เราก็ตองทําตามที่เขาอนุมัติใหเราทําเพราะอยูในความรับผิดชอบของเขา
การขยายผิวก็ตองแลวแตเขาวาจะอนุญาตหรือไม
ซึ่งตอนที่เรายื่นแบบไปขออนุญาตเราทําถนน 4 เมตร
ถาหากเราจะทําอีกก็อาจไปกินพื้นที่ของชาวบาน ไมรูวาชาวบานจะใหหรือไม
ถาถามวามีแผนหรือไม
ตองขอตอบวาเราคิดแตเพียงวาเราจะไปแกไขปญหาใหกับชาวบานที่เขาเดือดรอนใ
นเรื่องพื้นที่สูง
ซึ่งเราก็ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลวแตเรื่องที่จะทําตอถาชาวบานเขาอนุญาตใหใ
ชพื้นที่เราก็จะไปทําแตการที่จะเอาเงินงบประมาณไปลงในพื้นที่ของเขาตองไดรับอ
นุญาตจากเจาของพื้นที่ดวย
ขอเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลวาเราใสใจและอยากที่จะแกไขปญหาใหกับพี่นอง
ประชาชน แตไมไดเปนพื้นที่ที่เราสามารถดําเนินการได เราตองไปขออนุญาตเขา
ตองดําเนินการไปตามระเบียบของทางราชการตอไป ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ถนนริมคลองโพธิ์ไทรกับกุดยางสามัคคี
ผมเขาใจวาบางพื้นที่เปนของชาวบานที่ล้ําออกมา
แตสวนที่ไมไดล้ําออกมาก็มีบางสวนที่เขาเดือดรอนเวลาที่รถผานไปมามันสวนทางกั
นไมได
ผมเคยนําเรียนในสภาแหงนี้แลวก็ไดรับการแกไขอยูชวงหนึ่งที่มีการไปทําปายหามจ
อดรถขางทางหรือริมถนนเพราะเปนปญหากับการจราจร
ที่ผมเรียนถามเพราะผมเขาใจวาทางชลประทานไดอนุญาตใหเราทําถนน
จากที่ทานนายกพูดตอนแรกก็ 4 เมตร แตพอไปทําจริงๆ 2 เมตร 50
เซนติเมตร ผมไมเขาใจวาทําไมเขาใหแคนนั้
ผมจึงไดยื่นกระทูสอบถามเพราะประชาชนเขารองเรียนมา
ถามีโอกาสก็ใหนําเขาสูสภาเพื่อนําเรียนถามวามีแผนที่จะขยายถนนใหกวางกวานี้เ
พื่อความสะดวกของพี่นองประชาชนไดหรือไม
ตอนนี้ไดเขาใจถึงความเปนมาแลวถาจะทําอีกก็คงตองใหชาวบานไดรวมกันเขาไปข
อทางชลประทานวาเขาจะใหหรือไม
ถาไดก็คงตองนําเรียนสภาแหงนี้เพื่อของบประมาณในการขยายถนนเปนลําดับตอไ
ป ในสวนขอ 1
เมื่อเขาถายโอนอํานาจใหเราแลวผมก็ไมทราบวาทําไมถึงใชงบประมาณมากขนาดนั้
น
เห็นบานโคกศรีเขาก็ทําตรงนั้นผมก็ไมทราบวาตรงนั้นเปนของทางหลวงอยูแลวเขา
ก็ทํา แตของเราถายโอนมาแลวผมวาถาเรามีโอกาสนาจะทําเปนชวงๆก็นาจะดี
ปลอยไวรกรุงรังบางครั้งดูแลวไมสวยงาม
ถาเราทําไปแลวตรงนั้นจะเปนทางที่สวยงาม
คนก็จะไปเดินออกกําลังกายตามฟุตบาทไปถึงสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีก็ไปออก
กําลังกายที่นั่น
เอามาหินออนไปตั้งไวและมีตนไมที่รมรื่นนาจะเปนบรรยากาศที่ดีอยากใหทานทําเ
พราะเปนทางเขาเมือง ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยครับ
ขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณทานนพดล แกวพูลครับ
ตอไปเปนกระทูถามของทานอาคม สําราญเนตร เชิญครับ

นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใครขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ดังตอไปนี้
ทางสํานักงานประปาประจําจังหวัดกาฬสินธุไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบสงน้ํา
ประปาตองขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ในฐานะเจาของพื้นที่)
หรือไม และทางคณะผูบริหารไดดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการกอสรางและการซอมแซมผิวถนน

-9	
  

พื้นฟุตบาททางเทาเพื่อใหกลับสูสภาพเดิมพรอมใชงานอยางไร
เพื่อปองกันปญหาการยุบตัวในอนาคตและในการปองกันงบประมาณของเทศบาลฯ
ที่จะตองซอมอีกอยางไร
และถนนทางเขาชุมชนดงปอฝงศูนยราชการแหงใหมจังหวัดกาฬสินธุ
เห็นมีการขุดเจาะดานขางตลอดแนวฝงตะวันออก อยากทราบวา
“เทศบาลจะดําเนินการกอสรางอะไร”
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องการขุดเจาะถนนเพื่อวางเมนประปาตองขอเรียนวาใครจะมาทําอะไรในเขตพื้น
ที่ของเทศบาลตองขออนุญาตแนนอน
และเคยมีปญหาที่ทางสํานักงานประปามาขออนุญาตแลวเราก็อนุญาต
พออนุญาตเสร็จเขาก็มาขุดเจาะและวางระบบประปาแตการกลบฝงไมเรียบรอย
เมื่อไมเรียบรอยเราก็ไดแจงไปที่สํานักงานประปาซึ่งเปนคูสัญญากับผูรับเหมาใหสํา
นักงานประปาดําเนินการใหผูรับเหมามาแกไขหรือซอมแซม
ถาเขาไมแกไขหรือซอมแซมสํานักงานประปาก็นาจะปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องเงินปร
ะกันสัญญาของเขา ไมไดเกี่ยวกับเราเพราะคูสัญญาคือสํานักงานประปา ตั้งแตป
2549
ผมจึงไดตั้งเงื่อนไขขึ้นมาวาใครก็ตามที่จะมาขุดเจาะผิวถนนเพื่อที่จะดําเนินงานจะต
องทําสัญญากับเทศบาลดวย
ตองรับผิดชอบถาหากวาการคืนผิวซึ่งตามสัญญากับประปาเขาตองรับผิดชอบคืนผิว
อยูแลว
แตถาหากทําแลวเกิดการชํารุดหรือไมเรียบรอยทางเทศบาลขอสัญญาอีกชุดหนึ่งกับ
ผูรับเหมาตางหากวาถาดําเนินการแลวไมเรียบรอยเทศบาลสามารถเรียกเงินประกัน
สัญญาเอามาไวกับเทศบาล สามารถปรับไดถาหากทานไมดําเนินการ
หลังจากนั้นใครก็ตามที่จะมาขุดเจาะเขาก็จะมาทําสัญญากับเทศบาล
วางเงินและประกันผลงาน 2 ป เหมือนกับระเบียบพัสดุ
ในกรณีนี้ตองเรียนวาเปนโครงการประปาสวนภูมิภาคทั้งจังหวัดกาฬสินธุไมใชเฉพา
ะในเขตเทศบาล เปนการขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ
ทําในพื้นที่อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย
อําเภอเมืองและมีจุดที่จะขุดวางทอในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุดวย
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2559 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ถาหากจะขุดเจาะเขาไดวางเงินแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงไทย สาขายางตลาด
ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 จํานวนเงิน 139,000 บาท
กําหนดวาบริษัทจะรับผิดชอบในเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายจากการขุดเจาะตา
มสัญญา 2 ป
ในสวนของถนนทางเขาชุมชนดงปอดานฝงถนนบายพาสเปนเรื่องที่เทศบาลไดประ
สานกับผูรับเหมาที่มากอสรางศาลากลางหลังใหม
เนื่องจากเขามากอสรางศาลากลางแลวเขาไดถมทางระบายน้ําของเทศบาลที่รับน้ํา
จากชุมชนดงปอและไหลไปลงหนองซําหมู
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เมื่อเขาถมก็ไมมีทางน้ําไปจึงขอใหเขาขุดรองระบายน้ําให
เขาก็จะดําเนินการใหแตในเมื่อจะขุดรองระบายน้ําใหเราอยูแลวจึงขอใหเขาเอาทอ
ลงใหเราดวยโดยใชเงินวัสดุของเราซื้อทอเพื่อใหเขาตอรางระบายน้ําจากชุมชนดงป
อไปจนถึงถนนบายพาส เปนงานของเราครึ่งหนึ่งโดยการชวยเหลือของเขา
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ

นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตามที่ทานคณะผูบริหารไดตอบกระทูในประเด็นแรก
ตองขอขอบคุณที่ทางเทศบาลไดดําเนินการอยางรอบคอบ
ที่ผมตั้งกระทูขึ้นมาเพราะผมเห็นหลายครั้งที่เทศบาลไดดําเนินการอะไรก็ตามเกี่ยว
กับถนนในเขตเทศบาลจะมีการยุบตัวทุกครั้ง
ในการซอมแซมก็จะเปนเทศบาลที่ไปซอมแซมใหมทุกครั้ง
ในครั้งนี้ผมมีความกังวลวาถามีการยุบตัวอีกโดยเฉพาะทางเขาชุมชนหรือทางเชื่อม
ตอเขาชุมชนซึ่งเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
ที่มีการถมดินไวตอนนี้ก็มีการยุบตัวบางแลว แตเขาคงยังไมซอมแซมใหในเร็วๆนี้
ซึ่งปจจุบันบางพื้นที่ก็มีการยุบตัวโดยเฉพาะทางเขาชุมชน
ขอใหทางเทศบาลชวยตรวจสอบและแกไขเบื้องตนใหพี่นองประชาชนดวยจนกวาเ
ขาจะซอมคืนผิวถนนใหกับเรา ในสวนประเด็นที่ 2
ทางเขาศูนยราชการถาจะวางระบบงานจริงๆผมวานาจะทํา 2 ขาง
เพราะปจจุบันมีขางเดียวทางดานฝงทิศตะวันออก
ถาฝนตกน้ําจะขังตรงฝงกําแพงของศูนยราชการ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ดานฝงกําแพงเราจะวางทอ
ผูรับเหมาก็บอกวาจะใหเราวางทอเชื่อมกับทอภายในของเขา
เมื่อเชื่อมกับทอภายในของเขาฝงกําแพงจะเขาไปอยูในทอระบายน้ําของสวนราชกา
รและไหลไปทางหัวคูลงรองระบายน้ําของถนนผังเมือง
เรื่องนี้ไดตกลงและดําเนินการแลวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญทานอาคม สําราญเนตรครับ

นายอาคม สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม
สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตามที่ผมไดดูการขุดเจาะฝงขวาทางทิศตะวันออก
รูสึกวาจะมีการขุดเจาะเอาน้ําขามลอดใตถนนลงมาที่หนองบักเจ็กซึ่งเปนหนองน้ํารั
บน้ําฝน ในอนาคตถาวางทอจะมีน้ําเสียจากชุมชนไหลลงมา
ถาเราจะเอาน้ําไปลงหนองบักเจ็กเพื่อใหไหลออกทางหัวคู
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ผมคิดวาตอไปในอนาคตก็จะมีปญหาเรื่องน้ําเนาเสีย
อยากใหทางเทศบาลชวยตรวจสอบหรือหาแนวทางปองกันดวย ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใด
มีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วันนี้ผมมีประมาณ 3 – 4
เรื่องที่อยากจะฝากและนําเรียนทานประธานสภา เรื่องที่ 1
ไดทราบขาววาทางเทศบาลของเราไดรับเงินรางวัลพระปกเกลาจํานวนหลายลานบ
าท
ทางวัดปาทุงศรีเมืองอยากเสนอวาหากเปนไปไดควรดําเนินการเรื่องเตาเผาศพและ
ศาลาใหดวย เพราะเปนพื้นที่หนึ่งที่ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร เรื่องที่ 2
ปายหัวมุมโปงลางตรงปายที่ไดรับรางวัลพระปกเกลามีประชาชนหลายทานถามผม
วา ในชวงนี้เปนชวงไวอาลัยพอหลวงรัชกาลที่ 9
จะเหมาะสมหรือไมที่เราไดรับรางวัลมาใหมแลวมาขึ้นปายใหญๆ นาจะผานไปสัก
100 วัน หรือ 6 เดือนกอน
เพราะทานประธานสภาคงสังเกตุวาสวนราชการอื่นเขาไมมีการโฆษณาประชาสัมพั
นธแตเทศบาลเราขึ้นปายตรงนั้นอยางใหญโตจึงอยากสอบถามวาความเหมาะสมมี
หรือไม เรื่องที่ 3
โรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ําเมื่อเรายายออกมาแลวตามสิทธิจริงๆวัดเขาตองไดเอกสิทธิทั้ง
หมดวาสวนควบที่เราไปสรางไววัดเขาจะขอไปปรับปรุงเพื่อทําประโยชนในอนาคต
ตอไป ในสวนที่เราจะไปใชโรงเรียนผูสูงอายุใหเราทําเอกสารเพื่อขอเขาอีกครั้ง
จากที่ผมไปวัดใตประชาชนเขาพูดมาวาถาเทศบาลออกไปแลววัดใตเขาก็จะไดปรับ
ปรุงแกไขทําโรงเรียนวัดใตเพื่อสอนหนังสือใหกับพระสงฆตอไป
ตอนนี้เปนหวงวาเราจะตองดําเนินการอยางไรบาง เรื่องที่ 4
ความสะอาดของชุมชน
ประชาชนสวนใหญยังไมพอใจที่สองขางทางมีหญารกรุงรังเหมือนกับเรายังไมไดรับ
การเอาใจใสเทาที่ควร
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อยากฝากทานประธานไปยังคณะผูบริหารดวยวาควรเอาใจใสดูแลใหมากกวานี้
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จากที่ไดฟงเปนเรื่องที่ยังไมเขาใจหลายเรื่อง เรื่องที่ 1
รางวัลพระปกเกลาเปนรางวัลเกียรติภูมิทองถิ่น ไมมีเงินรางวัล
ในสวนที่มีเงินรางวัล คือ รางวัลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(รางวัลธรรมาภิบาล) เราไดอับดับที่ 4 ของประเทศ เงินรางวัลจํานวน
3,500,000 บาท และงานที่เราสงเพื่อประเมินรางวัลธรรมาภิบาล คือ
งานของโรงเรียนผูสูงอายุหรือการดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบ
งานความปลอดภัยของสํานักปลัดเทศบาล
(ดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
และงานของโรงเรียนเปนนวัตกรรม 3 นวัตกรรมที่เราสงประเมิน
จากที่เราไดทราบขาววาเราไดรับรางวัลก็ไดมีการประชุมวาคนที่ไดรับสิทธิในการได
รับเงินไปตอยอดการดําเนินงานควรจะเปนผูที่มีสวนรวมในการเสนอพิจารณารางวั
ล ในสวนของศาลาและเมรุเผาศพวัดปาทุงศรีเมือง
อยากเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานในที่ประชุมแหงนี้
ถาทานใดเคยไปวัดปาทุงศรีเมืองและเคยไปนั่งในศาลาจะเห็นวาในศาลามีชื่อแมขอ
งกระผมเปนผูที่มีสวนรวมในการกอสราง
ถึงอยางไรผมก็ตองดูแลรับผิดชอบตอไปแตอยากใหเกิดจากการมีสวนรวมของพี่นอ
งประชาชน เชนเดียวกับที่เราขอรับทอดผาปาทําศาลาวัด
ชัยสุนทรและวัดสวางคงคา
เรื่องปายที่วงเวียนโปงลางตองกราบเรียนวาเราขึ้นปายถวายอาลัยในหลวงเปนเวลา
30 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหไวทุกข 30 วันแรก และใหไวทุกขตลอด 1
ป เราปฏิบัติตามจนครบ 30 วัน ถาทานจําได 30 วันจะครบในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ทางโรงพยาบาลเขาก็มาขอขึ้นปายประชาสัมพันธเพื่อขอรับบริจาคโลหิตถวายอาลั
ยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง
ในสวนของเทศบาลเราขึ้นปายลอยกระทงเพื่อเชิญชวนประชาชนมารวมลอยกระท
งเนื่องจากเกรงวาประชาชนจะเขาใจผิดวาเราจะไมจัดงานลอยกระทง
เราทําปายฝงตรงกันขามเมื่อจัดงานเสร็จเราก็รีบเอาลง
หลังจากนั้นจึงไดคิดวาเรานาจะมีการแจงขอมูลขาวสารในการทํางานของเรา
ในเรื่องการถวายอาลัยเราไมไดทิ้งเราจึงจัดปายถวายอาลัยฝงตรงขามหนาศาล
ทานจะเห็นไดวาเราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธในชวงถวายอาลัยของพ
ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเราทําอยูหนาศาลากลาง
สวนปายประชาสัมพันธที่จะใหประชาชนไดรับทราบและมารวมกิจกรรมกับเราก็จะ
ใชปายนั้น
ตอนนี้มีสวนราชการหลายสวนติดตอขอขึ้นปายประชาสัมพันธที่ปายนั้น
ถือเปนปายเดียวที่จะใชสื่อสารกับประชาชน
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และในอีกไมกี่วันจะมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายอาลัยใหกับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง
ก็ตองมีปายประชาสัมพันธเชิญชวนพี่นองประชาชนเชนเดียวกัน
ถาเราไมมีกิจกรรมที่จะสื่อสารใหกับพี่นองประชาชนก็เกรงวาประชาชนจะไมเขาใจ
เรื่องโรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ําที่เรายายมาแลว
เมื่อวานผมไดประชุมกันวาสําหรับอาคารเกาทางโรงเรียนผูสูงอายุเอาหนังสือมายื่น
ใหผมวาทานเจาอาวาสไดอนุญาตใหโรงเรียนผูสูงอายุใชอาคารหลังเกาที่ทางเทศบา
ลยายออกมา ผมก็บอกวาถาเราจะตัดใหวัดไปเลยจะทําอยางไร
ที่ประชุมก็ตอบวาเงินที่มากอสรางอาคารเปนเงินของราชการเทศบาลเมืองกาฬสิน
ธุไดรับจัดสรรมาแลวมาจัดสราง เมื่อมาจัดสรางก็ตองเปนทรัพยสินของเทศบาล
มีทะเบียนทรัพยสินที่ลงไวและเปนของเทศบาล
การที่จะใหใครใชก็ตองทําใหถูกตองตามระเบียบ
การจําหนายถาเราเอาไปก็ตองจําหนายตามระเบียบ
ตอนนี้ทางโรงเรียนผูสูงอายุแจงมาวาทางเจาอาวาสอนุญาตใหโรงเรียนผูสูงอายุใชอ
าคาร
หากยังเปนอาคารของเทศบาลโรงเรียนผูสูงอายุก็สามารถเขาไปใชอาคารไดเพราะเ
ทศบาลสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ
ไมใชเฉพาะโรงเรียนผูสูงอายุเทานั้น ถาหากโรงเรียนผูสูงอายุไปอยู
โรงเรียนผูสูงอายุจะตองดูแลผูสูงอายุที่พิการและยากไรในเขตเทศบาลดวย
เงินรางวัลก็คิดวาจะนําไปซื้ออุปกรณครุภัณฑตางๆถาโรงเรียนยายออกมาหมด
ถาทานจําไดผมตั้งงบประมาณเอาไวจํานวน 1,000,000 บาท
จะเอามาปรับปรุงโรงอาหารเพื่อทําเปนหองประชุมใหกับโรงเรียนผูสูงอายุ
ถาหากโรงเรียนหรือวัดอยากไดก็จะจัดจําหนายตามระเบียบของทางราชการ
ถาจัดจําหนายไปเรียบรอยแลวเงินของเทศบาลจะเอาไปลงอีกไมได คาน้ํา
คาไฟฟา เมื่อกอนเทศบาลเปนผูจัดการใหแตตอนนี้วัดตองจัดการเอง
เงินงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อทําการปรับปรุงโรงอาหารก็ใชไมได
ถาหากทางสภาตองการใหจําหนายอาคารผมจะรีบดําเนินการหลังจากการประชุม
ครั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการหรือจะทําญัตติเขามาในสภาวาจะยกใหวัดหรือ
จําหนายตามระเบียบซึ่งยังไมศึกษาวาการจําหนายอาคารทําไดอยางไร
แตใหรูวาเมื่อจําหนายไปแลวคาน้ํา คาไฟฟา คาซอมบํารุงทางวัดตองจายเอง
ครุภัณฑที่เทศบาลเตรียมไวจัดซื้อเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุใหดําเนินการใ
นการดูแลผูสูงอายุซึ่งเทศบาลจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุในวันขางหนาก็ใชไมได
แตหากอยูรวมกันโรงเรียนผูสูงอายุเปดสัปดาหละ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี
อาจมีเจาหนาที่ไปอยูและอาจใชหองประจําสักประมาณ 1 – 2 หอง
และที่เหลือวัดก็ขออนุญาตเทศบาลเพื่อเขาไปใชเนื่องจากเปนอาคารของเทศบาล
คาน้ํา คาไฟฟาเทศบาลเปนผูจัดสรรใหเหมือนเดิม หลังคารั่ว ทอระบายน้ําอุดตัน
หองสวมใชไมไดเทศบาลก็ยังสามารถนําเงินงบประมาณลงไปซอมแซมไดเหมือนเดิ
ม จะเอาอยางไรก็ไดตามความเห็นชอบของพี่นองประชาชน
หากสภาเห็นวาอยากใหจําหนายก็จะทําใหแตตองถามความคิดเห็นของประชาชนก
อน เรื่องความสะอาดของชุมชน
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ผมกําชับเจาหนาที่ที่ดูแลมาโดยตลอดวาจะตองเขมงวดและตรวจสอบ
ถาไมสะอาดจะไมจายเงิน ภารกิจของเราเยอะมากเจาหนาที่ของเราก็ลงไป
ในชวงที่จะมีการตรวจรับก็สะอาดแตหลังจากนั้นก็อาจสกปรกบาง
จะฝากเจาหนาที่ที่ดูแลใหเขมงวดมากขึ้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญทานกมลพันธุ
จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายกมลพันธุ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอขอบคุณทานประธานสภาที่ใหโอกาสสมาชิกไดนําความเดือดรอนของพี่นองประ
ชาชนเขามาสูวาระอื่นๆนี้ เรื่องที่ 1
ชุมชนคุมหวยถนนที่ไปทําใหใหมและรางระบายน้ําเขาฝากชมเชยมา
แตปญหาเดิม คือ มันแคบ การวางสินคา
การจอดรถจักรยานยนตก็ยังกีดขวางอยูเหมือนเดิม
ปญหานี้นาเห็นใจตั้งแตมีรถขนขยะที่เขาไปอยูตรงนั้น
ตอนนีม้ ีการเพิ่มหมูบานมั่นคงและประชากรเขาไปอีกหนาแนน
ในขณะที่เราไมไดเตรียมการรองรับวาเราเอาไซตขยะ
ที่จอดรถขยะไปไวตรงนั้นการจราจรเราจะจัดระบบอยางไร
คนที่เขาอาศัยอยูขางในมันหนักหนาสาหัสมาก
บางทีรถขยะที่ยังลางไมสะอาดก็เพิ่มกลิ่นเขาไปดวย
การใชถนนหนทางของผูที่เปนประชาชนอาศัยอยูในชุมชนคุมหวยหรือเลยไปทางบ
านมั่นคง บานพักขาราชการตางๆ แมกระทั่งบานทานรองผูวาราชการฯ
จังหวัดนครพนมก็อยูในซอยนั้น
กระผมจึงอยากฝากไววาใหทานคิดหาวิธีเกี่ยวกับระบบการจราจรของชุมชนคุมหว
ยและเขาไปจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต การวางสินคา
จากที่กระผมลงพื้นที่ชาวบานก็บอกวาทานนายกฯไดใหคําแนะนําในการวางสินคา
อยู เปนสิ่งที่ดี แตปญหาคือเขาไมปฏิบัติ ถนนมันแคบมากจริงๆ
นาเห็นใจพี่นองประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนคุมหวย
ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจารณาดวย เรื่องหมูบานในฝน
ผมลงไปดูแลวมันทรุดจริงๆ
ทานผอ.สํานักการชางไดใหความกรุณาไปแกปญหามาแลวรอบหนึ่งแตก็เหมือนเดิม
พอถึงฤดูแลงดินก็รอน ถนนขรุขระทําใหรถยางรั่ว
อยากใหชวยหางบประมาณทําใหเขาดวย
ในสวนเรื่องการเขาตรวจสอบสํานักกองฝายตางๆตองทําหนังสือขออนุญาตหรือไม
ทานประธานก็บอกวาใหเขาไดเลยถาไมเกินความเสี่ยงอํานาจหนาที่
แตในฐานะที่ผมเปนประธานการแปรญัตติการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา
ในสภาผมไดอภิปรายไวเกี่ยวกับการขอดูหนังสือของสมาคมชมรมที่ขอเงินเทศบาลเ
รา
ซึ่งทางผอ.สํานักกองฝายตางๆก็ตอบรับในวันนั้นวาหลังการประชุมสภาเสร็จจะจัดใ
หกระผม พอถึงขั้นแปรญัตติกระผมก็ย้ําอีกวาผมอยากดู
เปนการชวยแบงเบาภาระของผูบริหารเพื่อดูวาสมาคมตางๆนั้นเขาไดทํากิจกรรมนั้
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นๆจริงหรือไม ในปกอนผมเคยเห็นภาพถายซ้ําปตอปมา
ผมก็เลยเก็บไวในใจเพราะตอนนั้นเรายังอยูดวยกัน
คนก็รูวาการขอเงินอุดหนุนนั้นเขาเอาไปทําอะไร
เราก็ใชวาจะไมรูแตเปนประชาชนก็ตองเอาใจกันไป
ผมแคขอดูเฉยๆวาในแตละปเขาทําจริงหรือไมทําไมถึงยาก
วันนั้นสํานักปลัดเทศบาลก็บอกวาผมตองมาเขียนหนังสือขอมูลขาวสาร
ผมไมไดขอกลับบานผมเปดดูแลวผมก็สงกลับเหมือนกับทุกๆปที่เปนสมาชิกสภาเท
ศบาลก็ทําอยางนั้นมาตลอดและไมเคยเก็บประเด็นนี้มาอภิปรายหรือโจมตี
ทําไมปนี้ถึงยากนักไมเขาใจวามีอะไรซับซอนอยูในนั้น
ผมไมไดมาขอหนังสือประมูลการจัดซื้อจัดจางที่จะตองเขาคิวขอดูขอมูลขาวสาร
ทานก็รูอยูวาการขอหนังสือขอมูลขาวสารตองใชเวลานาน
และอีกเรื่องหนึ่งผมพิจารณาอยูวาจะอภิปรายดีหรือไม
แตดวยความเปนหวงปลอยไวอาจไมดี
อาจเชื่อมโยงถึงเรื่องที่จะมีขาราชการตองไปรายงานตัวที่ศาล
สํานักการคลังชวงนี้มีหลายอยางที่ผมเก็บไวในใจไมวาจะเปนความรูสึกหรือตัวเอก
สาร ผมเคยอภิปรายวาผอ.สํานักการคลังไมมีมันทําใหเปนอะไร อยางไร
ทุกคนก็เกรงใจฝายบริหารแตเขาไมเฉลียวใจวามีสภาตรวจสอบ
ผูบริหารถึงอยางไรเขาก็ไมฟองทานเพราะเขาอยูกับทานแตทานอยาลืมวาคนที่จะ
ทําทานคือพวกผม ผมดูเอกสารแลวมันชัดเจนหลายสิ่งหลายอยางที่ยังคางคาใจ
เคยฝากทานผอ.จําลองวาถาสืบเรื่องอยางไรก็ใหแจงผมดวยแตเรื่องก็เงียบไป
ผมขอฝากทานประธานดวยวาเรายังมีมิตรไมตรีที่ดีตอกันแตก็ไมแนเพราะมีเอกสาร
อยูในมือผมแลวรอแคการทาทายใหตรวจสอบแคนั้น
ขอฝากทานประธานไวพิจารณาดวย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานบุญเส็ง วิโรจนรัตนครับ
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผมขอตอเนื่องจากเมื่อสักครูที่คณะผูบริหารไดตอบปญหาเกี่ยวกับวัดใตโพธิ์ค้ํา
ผมเคยไปประชุมรวมกับคณะกรรมการเขาบอกวามีกฎหมายฉบับหนึ่งที่วาสิ่งกอสร
างตางๆที่ทําในวัดเมื่อลงมือกอสรางในวัดแลวสิ่งกอสรางนั้นจะตกเปนของวัดโดยต
รงเพราะวัดมีกรรมสิทธิ์นั้น
และเมื่อสักครูทางคณะผูบริหารไดตอบวาใหสภาอนุญาตหรือไมที่จะยกกรรมสิทธิ์ต
างๆใหกับวัด ผมวาเปนงานหนักของเรา
ใครจะเปนตนเรื่องใหจะใหผมหรือครับที่เปนตนเรื่องเสนอใหทานประธาน
เสนอวาเราควรยกกรรมสิทธิ์ตางๆใหกับวัดหรือไม
ตอนนี้ทางวัดเขาอยากไปใชอาคารแตเขารอเทศบาลยายออกไปใหหมดกอนเขาถึง
จะดําเนินการ
สิทธิที่เขาจะไดในวัดตองเปนคณะผูบริหารทําไมใชคณะนิติบัญญัติไปทํา
ไมใชหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ตองไปทํา
คณะผูบริหารมีนโยบายอยางไรที่จะมอบใหกับวัดหรือทําอะไรใหกับวัด
เราไปใชสถานที่วัดเกือบรอยป เมื่อเราไมไดใชเราก็ตองยกใหวัดไป
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ในสวนเรื่องคาน้ํา คาไฟฟา คาบํารุงรักษาก็ถูกตองที่วัดตองเปนคนไปจายเอง
เพราะฉะนั้นเปนหนาที่ของคณะผูบริหารไมใชหนาที่ของนิติบัญญัติที่จะไปดําเนินก
ารตรงนั้น เรื่องศาลาวัดปาทุงศรีเมืองเปนของคุณแมระพีพรรณ
บุญเพิ่มที่ทานสรางถวายไว ดูแลวหนาตาไมเหมือนวัดชัยสุนทรหรือวัดสวางคงคา
อยากทําใหดีเหมือนกับวัดชัยสุนทรหรือวัดสวางคงคาจะไดสวยงามและเปนศักดิ์ศรี
ของเทศบาลเรา ในสวนเรื่องเมรุวัดปาทุงศรีเมืองทานไปดูไดเลยเสื่อมโทรมมาก
เราจะไปสรางอีกสักวัดหนึ่งเพราะชุมชนแถบนั้นก็มีเยอะแลวก็นาจะเปนไปได
เงินรางวัล 3,500,000 บาท
ผมคิดวาวัดสวางคงคาและวัดชัยสุนทรไดแลววัดปาทุงศรีเมืองซึ่งเปนวัดของเขต 3
ก็นาจะไดเชนเดียวกัน ขอขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ ขอฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร
เรื่องเกาะกลางถนนหนารานกุญแจทองเขาสงภาพรถพวงไปชนและมีรถปคอัพไปเ
หยียบเสาสีสม รถพวงไมสามารถไปไดแตก็ยังมาทางนี้
ผมเคยเรียนเรื่องนี้และผอ.สํานักการชางก็ไดลงไปดูใหแลวตองกราบขอบพระคุณแ
ตหลังจากนั้นก็เงียบหายไปและยังเปนปญหาอยู
ชาวบานเขารองเรียนมาวาขยับใหเล็กลงไดหรือไม
ถาทําไดก็ไปทําใหเขาดวยเพราะมีรถไปชนแผนปูนที่กั้นดินไวทําใหชํารุดไปหลายตัว
เสาสีสมรถก็เหยียบเอนไปมาฝากใหแกไขดวย เรื่องที่ 2
ประชาชนรองเรียนมาวาหองอาหารทางลงไปดับเพลิงของเรามีการเลนดนตรีเสียง
ดัง
ชุมชนแหงนั้นแออัดอยูแลวฝงหนึ่งเปนของชุมชนวัดใตและอีกฝงเปนของชุมชนโรงเ
ลื่อย ผมไมทราบวาการใชเสียงใชกี่ เดซิเบล เลนดนตรีดึกประมาณ 22.00 น. –
23.00 น. ชาวบานเขานอนไมหลับ
ผมไมทราบวาทางเทศบาลเปนผูรับผิดชอบหรืออนุญาตหรือไม อยางไร
เคยลงไปตรวจสอบหรือไม
ฝากใหรีบแกไขใหดวยเพราะเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
ขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่องที่ 1
ผมดีใจกับเทศบาลเพราะผมไดมีสวนรวมกับเทศบาลและพนักงานทุกคนก็มีสวนรว
มที่ทางเทศบาลของเราไดรับรางวัลและเงินรางวัลจํานวนมาก
เงินเหลานี้ที่ผมทราบ คือ ใหทางคณะผูบริหารใชไดเลยโดยไมตองผานสภาเทศบาล
ที่ผมเห็นคือทานผูบริหารเอาไปซื้อเตาเผาศพใหกับวัดสวางคงคา
ผมไมไดวาอะไรแตอยากฝากไววาเงินตางๆเมื่อทานผูบริหารใชไดเลยโดยไมตองผา
นสภาจะผิดหรือไมถาเรานํามาใหโบนัสเล็กๆนอยๆเพื่อเปนขวัญและกําลังใจกับพนั
กงานทุกๆทานที่มีสวนรวมในการพัฒนาบานเมืองจนไดรับรางวัลมาอยางมากมาย
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อาจซื้อขาวสารชวยเหลือชาวบานใหเขาก็ไดเพื่อเปนกําลังใจใหเขา
และอีกอยางผมไดเห็นพนักงานของเรานั่งรับประทานอาหารกับปลาราบอง
นาสงสาร ผมมีขอมูลวาพนักงานในเทศบาลของเราประมาณ 90 %
เปนหนี้สินมากมาย แมแตสมาชิกสภาเทศบาลก็เชนเดียวกัน
ทานประธานเห็นขาวหรือไมวาทางรัฐบาลจะชวยเหลือประชาชนโดยการใหเงินปร
ะชาชนที่ยากจนคนละประมาณ 1,500 – 3,000 บาท
ชาวบานที่ไปลงทะเบียนไวเขาก็ดีใจมาก ผมวารัฐบาลนี้ดีครับ
แตถาเราจะทําเหมือนรัฐบาลก็ไมนาจะมีปญหาอะไรเพราะรัฐบาลเองเขาก็เอาเงินม
าแจกประชาชนเชนกัน เรื่องที่ 2
ผมฝากทานประธานผานไปยังทานปลัดเทศบาลและทานผอ.สํานักการชางดวยวาเ
มื่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุหมดวาระลงขอใหทานนําเศษทอที่อยูหนาเทศบาลห
ลายๆทอกรุณานําไปใสที่ชุมชนซอยน้ําทิพยดวยเพราะชาวบานเอาสังกะสีไปปดไว
ชาวบานเขาบนวามีอยางนี้ดวยหรือคิดวาจะเจริญไปตั้งนานแลว
ผมเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหมผมเชื่อวานักการเมืองจะไมไดเขามางายๆอยางที่ผานม
าแนนอนผมจึงอยากฝากทานปลัด ทาง คสช.
เขาเนนการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและการซื้อขายตําแหนง
การซื้อขายตําแหนงจะถูกโทษประหาร ผมมีขอมูลเยอะแตไมมีหลักฐาน
ขอบพระคุณทานประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องทั้งหมดที่ฝากมาผมจะรับไวและดําเนินการแกไข
เรื่องใดที่ทําไดและถูกตองตามระเบียบก็จะทําให
แตถาเรื่องใดที่ผิดระเบียบก็คงทําไมไดเพราะผิดระเบียบและกฎหมาย
ขอบพระคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล กระผมไดดําเนินการประชุมมาจนครบวาระแลว
ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจําป 2559 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เจาหนาที่สภาเทศบาล พนักงานครู
ตลอดจนประชาชนที่รับฟงผานทางเสียงตามสายที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปน
ที่เรียบรอย ขอปดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน บุญวิทยาธร)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
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(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฉลอง ฆารเลิศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่
รับรองถูกตอง

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายธนัท จิตรลดานนท)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

