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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายกานต์  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายต่อชาติ   ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๓. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๕. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9.  นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต   ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายเข็มชาติ   ฆารไสว   รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
 
 



                                                    - 2 - 
 
 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
๑.นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
๒.นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔.นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการ 
๕.นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รองผอ.สํานักการศึกษา 
6.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๗.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๘.นายภาณุเดฃ  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง 
๙.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๐.นาวสาวณัฐภาส์ การรินทร์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
11.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
12.นายสถิตพงษ์          บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ 
๑3.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 
๑4.นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑5.นางวิภาวดี  ชุมภาแสง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา
เทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้ งที่  1  ประจําปี  2557         
เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน              
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี   2557   จะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล    สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจําปี  2557  ด้วยสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2557  ได้กําหนด
สมัยประชุม  สามัญ  สมัยที่  2 ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันที่  1  
พฤษภาคม  2557 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญสมัยที่   2  ครั้ งที่  1 ประจํา ปี   2557  ต้ั งแ ต่ วันที่   ๑  
พฤษภาคม  2557  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  จึงประกาศมา
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เพ่ือทราบทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนเมษายน  พ.ศ.2557     
ลงช่ือ  นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม  

เรื่องที่  1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  
2557  เรื่อง    มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  
เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  30  
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ผมพิจารณาอนุญาตครับ  เรื่องที่ ๒  ได้รับ
โอนย้ายพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตําบลมาบรรจุแต่งต้ังเป็น
พนักงานเทศบาล  ลําดับที่  1  นายสังวาล  เมืองโคตร  พนักงาน
เทศบาล  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลระดับ  7  สังกัด  
เทศบาลตําบลเขาพระนอน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ          
โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนระดับ  7  สังกัด    
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  
2557  ลําดับที่  2  นางสาวอาภาภรณ์  ไชยพิมพ์  พนักงานบริหาร
ส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ  3  สังกัด
ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลลําภี  อําเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  
โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ  3  สํานัก
การคลัง  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่วันที่  2  เมษายน  2557  
ลําดับที่  3  นางชาลินี  นันทะแสน  พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง       
เจ้าพนักงานธุรการระดับ  5  สังกัดเทศบาลตําบลยางตลาด  อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งพนักงานธุรการ
ระดับ  5  สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  1  
พฤษภาคม  2557  ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่  1  ประจําปี  2557 
     เม่ือวันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2557  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2557  
เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาล ที่ทําหน้าที่ตรวจ  รายงานการประชุม  ขอเรียน
เชิญท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 
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นายสุรศักดิ์    เรืองศรีม่ัน    สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงาน
การตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ี คณะกรรมการฯ นายสุรศักด์ิ          
เ รื อ งศ รีมั่ น   เ ป็นประธานกรรมการ   นายกาน ต์   ฆาร ไสว               
เป็นกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์  เป็นกรรมการ  นายกฤษฎา     
เวียงวะลัย   เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   ประจําปี  
2557  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์   2557  ที่งานเลขานุการสภา
เทศบาล  ได้จัดทําไว้อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการ
ประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความท่ีถูกต้อง ไม่มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไข เห็น
ควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใด  จะแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียน
เชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจํานวน  17  ท่าน)  17  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถามคณะผู้บรหิาร 
- ท่านบุญเสง็  วิโรจน์รตัน์ 
- ท่านนพดล  แก้วพลู 
- ท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ ์

     - ท่านกมลพนัธ์ุ  จีระสมบัต ิ   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร    

ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปน้ี  1.  เรื่องการศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  มีโครงการแล้วแต่ใกล้จะถึงวันเดินทาง  ปรากฏว่าท่าน
ประธานสภาขอให้ชะลอโครงการก่อน  กระผมไม่เข้าใจในโครงการ     
จึงขอสอบถามว่าสาเหตุเกิดอะไรข้ึนทั้ง ๆที่  อ.บ.จ.  เทศบาลต่าง ๆ  
เขาก็สามารถเดินทางไปได้  2.  ทราบว่าการขอใบรับรองเงินเดือน
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ต้องให้ปลัดเทศบาลเซ็นต์
รับรอง   หากล่าช้ามี วิ ธีที่ จะดําเนินการอย่างไร   จึงขอให้ท่าน
ประธานสภาได้โปรดนํากระทู้ของกระผมบรรจุในวาระการประชุมด้วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง  ในข้อที่  1  ผมขออนุญาต        
ท่านนายกเทศมนตรีตอบกรณีที่พาดพิงเก่ียวกับประธานสภาเทศบาล       
ท่านบุญเส็งกับผมในฐานะเดียวกันคือฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ  โครงการ
ศึกษาดูงานเป็นโครงการของฝ่ายบริหารนําเสนอเข้ามาในเทศบัญญัติ
เรามีหน้าที่เห็นชอบ  ผมไม่มีอํานาจไปชะลอโครงการ  ไม่มีอํานาจ   



                                                    - 5 - 
 

 อนุมัติอะไร  ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ   ต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ช้ีแจงให้
ท่านบุญเส็งเข้าใจว่าตัวประธานสภาเองเป็น   ฝ่ายนิติบัญญัติ  ขอเรียน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุ วัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธ์ุ        
จากกระทู้ที่ถามมาเก่ียวกับเร่ืองการศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
เทศบาล   ขออนุญาตข้อ   1  และ   2  ให้ท่ านหัวหน้าสํา นัก
ปลัดเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านสภาเป็นผู้ตอบ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ในหมวด  14  
การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  287  วรรคสี่บัญญัติไว้ว่า  ในการ
จัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามวรรคสามให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  168  วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในมาตรา  
168  วรรคหกบัญญัติไว้ว่าในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทํา
ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในการใช้
งบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้  ประกอบกับมาตรา  62  จัตวา  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  12)  พ .ศ .   2546  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การเสนอ  การแปรญัตติหรือการกระทําด้วย
ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้ซึ่งในการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิก
สภาเทศบาล  น้ัน  ทางกระผมเห็นว่าเมื่อดูตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น
น้ัน  โครงการฝึกอบรมดังกล่าวที่ต้ังไว้จะขัดแย้งกับบทกฎหมายหรือไม่  
ดังน้ัน  เพ่ือความชัดเจนถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลตามมาเทศบาลก็
เลยขอให้ท่านประธานได้แจ้งชะลอโครงการไว้ก่อน  และเทศบาลก็ได้
ทําเรื่องหารือกรณีดังกล่าวไปยังจังหวัดฯ  บัดน้ีจังหวัดได้ตอบข้อหารือ
ดังกล่าวตามหนังสือ  ที่ กส  0023.4/ 6025  ลงวันที่  27  
พฤษภาคม  2557  ซึ่งได้แจกให้ท่านสมาชิก  ได้รับทราบแล้วและ
ขณะนี้จังหวัดได้ทําเรื่องหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึง
แนวทางในการปฏิบัติ  ฉะน้ัน  การใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว
คงต้องรอผลการตอบข้อหารือจากกรมฯ  หากผลเป็นประการใดก็
จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ  เพ่ือที่จะดําเนินการต่อไป  ข้อ  2  การ
รับรองเ งินเ ดือนของบุคลากรเทศบาล   เ ป็น อํานาจของท่ าน
นายกเทศมนตรี   และท่านนายกเทศมนตรีได้มีคําสั่ ง เทศบาล             
ที่  558/2556  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2556  มอบอํานาจให้กับ
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ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในส่วนน้ี  ซึ่งเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
พ.ศ.  2546  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรา  
48  วีสติ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล       
ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2545  หมวด  13  ข้อ  262  ตาม
ขั้นตอนการออกใบรับรองเงินเดือนน้ันผู้ขอต้องมาย่ืนหนังสือขอ
ใบรับรองเงินเดือนด้วยตนเองกับสํานักปลัดเทศบาล  และสํานัก
ปลัดเทศบาลก็จะจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนนําเสนอปลัดเทศบาล  
เพ่ือพิจารณาลงนาม  กรณีปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้  ก็จะให้รองปลัดเทศบาลท่ีได้รับมอบหมายลงนามแทน        
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   
นายบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ            
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบปัญหาให้ทราบเรียบร้อยแล้วว่าการหารือไปยัง
จังหวัด  และจังหวัดหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็น
หนังสือเรียบร้อยแล้ว  เราต้องรอไปก่อนแต่ว่าเทศบาลตําบลต่างๆ ทํา
ได้  จึงอยากสอบถามว่าไหนๆทางสมาชิกจะไปทําไมทางเทศบาลอ่ืนไป
ได้  แต่เทศบาลเมืองต้องหารือไปยังกรมฯก่อน  ฝากเรื่องน้ีด้วยเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไปเข้าใจตามเอกสารที่แนบมา  เรื่องที่  2  
การรับรองเงินเดือนปรากฏว่าดูแล้วว่าทําอย่างไรถึงจะเร็ววันน้ันที่ได้
ขึ้นมาและทางท่านปลัดเทศบาลได้ไปประชุมที่จังหวัดท่านรองปลัดอยู่
ทั้งสองรอง     แต่ว่าเอกสารได้รับตอนบ่ายจะเอาไปประกันตัวผู้ต้องหา  
ปรากฏว่าพอถึงตอนบ่ายเขาหาเงินสดไปประกันเอง  มีแนวคิดว่าทํา
อย่างไรให้ปลัดเทศบาลทํางานให้รวดเร็วมากกว่าน้ี  เมื่อปลัดเทศบาล
ไม่อยู่รองอุบลรัตน์  เปียจําปา  รองประเสริฐ  ออประเสริฐ  สามารถที่
ดําเนินการได้ทําไมถึงต้องรอจนถึงบ่ายพอตอนบ่ายได้หนังสือรับรองแต่
เขาเงินไปประกันแล้ว  น้ีเกิดความล่าช้าขึ้นมีแนวความคิดว่าทําอย่างไร
จะให้งานของเทศบาลรวดเร็วย่ิงขึ้นอยากจะให้พัฒนาปรับปรุงไปให้ดี
ย่ิงขึ้นกว่าน้ี  ไม่ใช่สอบถามเพ่ือที่จะหาเร่ืองอยากจะให้งานรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น  ทํางานบริการให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  เพราะว่าแต่ก่อนที่ไม่ออกคําสั่ง
ออกมารองนายกเทศมนตรีสามารถเซ็นหนังสือรับรองเงินเดือนได้      
ไม่เข้าใจจึงได้สอบถามเรื่องมาในที่ประชุมสภาครั้งน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็ง  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญ
ท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ        
ขอกระทู้สอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังต่อไปน้ี       
1. งานกาชาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการจัดล๊อคงานกาชาดได้
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ก่ีล๊อคได้ค่าเช่าเท่าไร  2.  รายได้จากการเช่าลานเทศบาลหลังเก่าได้ค่า
เช่าเท่าไร  มีการเปิดประมูลหรือไม่  ขอให้ท่านบรรจุกระทู้และตอบ
กระทู้ของกระผมในระเบียบวาระการประชุมสภาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรียน
ท่านประธานสภาเก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บรายได้เป็นงานของทางสํานัก
การคลังขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดเก็บรายได้เป็นผู้ตอบ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้        
ขอตอบกระทู้ท่านนพดล  ข้อ  1  เก่ียวกับล๊อคกาชาด  ล๊อคราคา  
1,500  บาท  ถนน  1155  ทั้งหมด  109  ล๊อค  เป็นเงิน  
106,305  บาท  ถนนกาฬสินธ์ุข้างไปรษณีย์ล๊อคละ  2,000  บาท  
จํานวน  33  ล๊อคคร่ึง  เป็นเงิน  67,000  บาท  บริเวณถนน      
สุรินทร์  ถนนอรรถเปศล  ล๊อคละ  1,200  บาท  ทั้งหมด  จํานวน  
566  ล๊อค  เป็นเงิน  679,200  บาท  รวมเป็นเงินจากล๊อคกาชาด
ทั้งสิ้น  909,700  บาท  ข้อที่  2  มีบริษัทจากโตโยต้าขอใช้พ้ืนที่
บริเวณลานจอดรถเทศบาลหลังเก่าในการจัดกิจกรรมงานกาชาด
ประจําปี  พ.ศ.  2557  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2557  ถึง  วันที่  
7  มีนาคม  2557  โดยอุทิศเงินให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นเงิน  
110,000  บาท  และได้นําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลในหมวด
เบ็ดเตล็ด  ประเภทเงินอุทิศ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด  
2  ข้อกําหนดในการรับเงินตามข้อ  7 บรรดาเงินที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น          
ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมี
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ข ้ อ บั ง คั บ  คํ า สั่ ง ห รื อ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้
บังคับในกรณีที่มีผู ้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
เฉพาะเจาะจงว่าให้กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราวภายในขอบเขต
อํานาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะ เงิน
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเงินที่
มีผู ้อุทิศให้ตามวรรคสอง ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หากมีเงิน
เหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นําส่งเป็นรายได้ 
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 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น  เทศบาลไม่ได้  เน่ืองจากผู้ขอใช้
พ้ืนที่ลานจอดรถเป็นครั้งคราวมีเฉพาะรายเดียวและเป็นเฉพาะเทศกาล
งานประจําปี  คืองานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจําปี  
พ.ศ.  2557  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล   
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ        
คือจริงๆแล้วงานที่จัดล๊อคงานกาชาดและเงินที่ได้จากการเช่าลาน
เทศบาลมีคนสอบถามมา  จึงให้คําตอบกับพ่ีน้องประชาชนไม่ได้  จึงได้
ย่ืนกระทู้ถามในส่วนน้ี  เพ่ือจะได้นําข้อมูลไปบอกให้พ่ีน้องประชาชนท่ี
สงสัยได้รับรู้  จริงๆแล้วมีรายเดียวใช่หรือไม่ที่มาขอเช่าหรือมีรายอ่ืนมา
ขอเช่า  จึงอยากถามว่าได้ประมูลหรือไม่  หรือว่ามีรายเดียวมาย่ืนแล้ว
อนุญาตไปเลย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  มีราย
เดียวแล้วคือไม่มีรายอ่ืนมาขอเช่า  จึงไม่ได้เปิดประมูลและเกี่ยวกับกรณี
ที่เป็นรายเดียวเราได้ปรึกษา  สตง.ว่าให้ใช้ระเบียบตามกล่าวข้างต้นฯว่า  
ข้อ  7  ถ้ามีกรณีขอใช้พ้ืนที่ผู้เช่ารายเดียวจะไม่เปิดประมูล  ให้ใช้
ระเบียบตัวน้ีแทนแล้วรายได้น้ีให้เข้าเป็นรายได้ของเทศบาลท้ังหมด  
ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล   
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เข้าใจ
ครับมีรายเดียวจริงๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านนพดล  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญท่าน
อุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านกระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ขอต้ังกระทู้ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังต่อไปน้ี          
1.  ตลาดคลองถม  2  วัน  ถนนคนเดิน  1  วัน  ลานคนเดิน  3  วัน  
ร้านค้าขาย  ตลาดโต้รุ่ง  และตลาดสดเทศบาล  ร้องมาว่าเดือดร้อน
มากรายได้ลดลงขอสอบถามว่า  1.1  ตลาดคลองถม  2  วัน  ได้ค่า
เก็บขยะเท่าไร  มีรายได้จัดเก็บเข้าเทศบาลอีกหรือไม่  และอ่ืน ๆ         
ที่เทศบาลจะได้รับ  1.2  ถนนคนเดินของที่ว่าการอําเภอเมือง  1  วัน  
ได้ค่าเก็บขยะเท่าไร  มีรายได้จัดเก็บเข้าเทศบาลอะไรอีกหรือไม่      
1.3  ลานถนนคนเดินข้างโรงสีวิบูลย์ผล  ได้ค่าเก็บขยะเท่าไร  และมี
รายได้จัดเก็บเข้าเทศบาลอะไรอีกหรือไม่  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จาก
กระทู้เมื่อสักครู่เก่ียวกับงานจัดเก็บรายได้  เก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บขยะ
ได้เท่าไร  มีรายได้อ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนจัดเก็บ
รายได้ตอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้       
ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านอุทิศ  เก่ียวกับตลาดคลองถม  จะได้ค่า
กําจัดขยะเดือนละ  2,000  บาท  ได้จากค่าภาษีโรงเรือนปีละ  
15,120  บาท  ข้อ  2  ถนนคนเดินจะได้ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ
มูลฝอยเดือนละ  300  บาท  แต่ปัจจุบันน้ีเพ่ิมเป็น  400  บาท     
จากการประเมินของสํานักการสาธารณสุขฯ  ส่วนลานข้างโรงสีวิบูลย์
ผลได้ย่ืนคําร้องผ่านทางสํานักการสาธารณสุขฯ  ว่าเดือนเมษายนน้ี    
เป็นการทดลองเปิดครั้งแรกโดยที่ว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าอะไร  จึงขอทดลอง
ก่อน โดยทางสํ า นั กการสาธารณสุ ขฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ประ เมิ นอะ ไ ร             
เดือนพฤษภาคมยังไม่ได้สิ้นเดือน  เดือนพฤษภาคมจึงจะมีการประเมิน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและทางสํานักการสาธารณสุขฯจะส่งมาให้เรา  
แล้วจะจัดเก็บในเดือนมิถุนายนในส่วนปริมาณค่าขยะยังไม่ทราบจึงระบุ
ยอดเงินไม่ได้  ส่วนค่าภาษีโรงเรือนจะเกิดขึ้นในปีหน้าหลังจากที่รายได้
ผ่านการจากปีน้ีเกิดขึ้นก่อน  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม  
จึงจะสามารถประเมินภาษีโรงเรือนได้   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์   
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่านกระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  จากการที่ถนนคนเดินมีการทดลอง  1  เดือน  แต่ถ้ายังใช้
บริการเรื่องการเก็บขยะทางเทศบาลหรือไม่  หรือจะจ้างเอง  ถ้าหากยัง
ไปเก็บขยะตรงน้ีใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  หรือทางเทศบาลจะ
ทดลองจ่ายของเราเอง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่านดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  
เน่ืองจากลานถนนคนเดินที่โรงสีวิบูลย์ผล  ในช่วงที่เปิดครั้งแรกไม่ถึงสิ้น
เดือนที่ผ่านมาทางสํานักการสาธารณสุขฯ  ได้เก็บขนขยะเพราะว่าเป็น
บริการสาธารณะแต่การคิดราคาขยะมีความจําเป็นที่จะต้องดูปริมาณให้
เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ณ  เวลาน้ียุติแล้ว  คิดค่าขยะซึ่งจะส่งให้สํานัก
การคลังเก็บได้คือจะเก็บค่าขยะ  1,200  บาทต่อเดือน  เพราะว่าลาน
ถนนคนเดินเปิดดําเนินการสัปดาห์ละ  3  ครั้ง  ได้ขยะประมาณคร้ังละ  
400  ลิตร  คิดเป็นครั้งละ  100  เป็นเงินสัปดาห์ละ  300  บาท  
สามารถที่จะเก็บย้อนหลังได้  สมมุติว่าเร่ิมมาขายอาทิตย์แรกไปเก็บ
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จํานวนขยะยังไม่น่ิงแล้วมาปรับราคาขยะทุกเดือนเกรงว่าจะไม่เป็น
ค่าเฉลี่ยที่น่ิง  ขออนุญาตนําเรียนว่าทางสํานักการสาธารณสุขฯจะส่ง
อัตรานี้ให้สํานักการคลังแล้วทําหนังสือเรียนผู้ประกอบการให้ชําระ
ย้อนหลังกลับไป  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ       
ต่อไปเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่านกระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของ
คณะบริหาร  ดังต่อไปน้ี  ๑. ทําไมผู้บริหารถึงได้ระงับการเข้าร่วมงาน
การแสดงผลงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ในช่วงเดือน
มกราคมที่ผ่านมา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุ วัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธ์ุ        
จากกระทู้ถามถามว่าทําไมถึงระงับการจัดนิทรรศการ  ความจริง
นิทรรศการไม่ได้ระงับจัดอยู่ที่ศาลากลางก่อนงานวันเด็ก  ซึ่งปีที่แล้วก็
จัดถือว่าเป็นงานเดียวกันงบประมาณเดียวกัน  ถ้าจําไม่ผิดเมื่อการ
ประชุมสมัยที่แล้ว  ถ้าอ่านรายงานการประชุมตอบไปแล้ว  ถ้าหากจะ
ถามว่าทําไมถึงไม่ไปเชียงคานจะตอบว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการที่
เทศบาลตําบลเชียงคานเป็นผู้จัด  ซึ่งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระหว่างวันที่  6  -  9  มกราคม  ปกติการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการจะจัดเดือนมิถุนายน  เผอิญว่าทางเชียงคานจัดวันที่  6 – 9 
มกราคม  คนที่จะไปจัดคือคณะครูและนักเรียน  ถ้าจะว่าไปแล้ววันที่  
6  มกราคม  คือหลังจากที่หยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่เปิดขึ้นว่าเป็นวันที่  
6  มกราคม  เพราะฉะนั้นครูถ้าไปจะไม่ได้หยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  
แล้วพอไปถึงวันที่  9  มกราคม  นิทรรศการท่ีจัดจะจัดก่อนงานวันเด็ก  
1  วัน  งานวันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่  11  มกราคม  แล้วทาง
เทศบาลจะจัดก่อนงานวันเด็ก  1  วัน  คือจัดงานวันที่  10  มกราคม  
ถ้าไปจัดนิทรรศการท่ีเ ชียงคาน 6 – 9  มกราคม   แล้วมาจัด
นิทรรศการที่กาฬสินธ์ุวันที่  10  มกราคม  ซึ่งก่อนวันเด็ก  1  วัน   
และงานวันเด็ก  คือวันที่  11  มกราคม  ต้องอยู่ที่คณะครูว่าสามารถ
จัดได้หรือไม่  เห็นว่าส่วนใหญ่จะกระทบครูกับนักเรียนที่จะไปหนักใจ
ว่าจะทํ าอ ย่างไร ดี   มอบให้ กับทางท่ านปลัด เทศบาลกับทาง
ศึกษานิเทศก์ลงไปสอบถามความคิดเห็นของครู  เพราะว่าครูจะเป็นผู้
เ ดินทางไปว่าเห็นด้วยที่จะไปหรือไม่  ท่านปลัดเทศบาลกับทาง
ศึกษานิเทศก์ได้รายงานว่าได้ลงไปสอบถามประชามติว่าครูจะไปหรือไม่
ถ้าหากไปร่วมโครงการกับเชียงคานในระยะเวลาที่กําหนดผลปรากฏว่า
มีการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผยคณะครูส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะเข้า
ร่วมงานจํานวน  84  คน  แต่มีความประสงค์เข้าร่วมงานจํานวน      
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32  คน  ปรากฏว่าเสียงข้างมากของคณะครูไม่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน      
จึงทําหนังสือรายงานมายังท่านนายกเทศมนตรีท่านปลัดเทศบาล
รายงานขึ้นมาว่าเมื่อคณะครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเข้า
ร่วมงานท่ีเชียงคาน  เพราะฉะน้ันการใช้ดุจพินิจหรือการที่จะงดหรือไม่  
สอบถามผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบผู้ที่จะต้องไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ไม่ใช่ว่าเขาชวนแล้วต้องไปไปแล้วทํา
ได้ไม่ได้ต้องไป  พวกเราจัดนิทรรศการอยู่แล้วไม่ได้เป็นการเสียหาย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านกระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ตามที่ท่านนายกได้ตอบกระทู้เบ้ืองต้นที่ท่านได้กล่าวว่าใน
การประชุมคร้ังที่แล้ว  ได้นํากระทู้เรื่องดังกล่าวเข้ามาถามพอดีโดน
ทักท้วงว่าเป็นโครงการไหน  คําว่านิทรรศการกว้างกระผมยอมรับผิดใน
ขณะน้ันว่าเขียนกระทู้ไม่ชัดเจนที่จริงในวันน้ันท่านก็รู้ว่าจะถามว่าเป็น
กระทู้ไปอําเภอเชียงคาน  แต่ท่านตอบว่าไม่ทราบว่าคําถามน้ันเป็น
นิทรรศการอะไรอย่างไร  แต่ท่านได้ตอบนิทรรศการที่หน้าศาลากลางก็
ต้องฟังไปจนจบ  ครั้งน้ีจึงเฉพาะเจาะจงที่ถามน้ันคืออําเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย  ตามท่ีท่านประธานได้แนะนําในครั้งที่แล้ว  รับฟังและ
ปฏิบัติตามและวันน้ีได้ลงคําว่าอําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ในกระทู้
ถามท่านประธานการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหนังสือมาหา
เทศบาลเมืองทุกเทศบาลในภาคอีสานให้เข้าร่วมการแสดงผลงานทาง
วิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อําเภอเชียงคานน้ัน  ซึ่งทุกๆ
ปีเราปฏิบัติมาโดยตลอดและเข้าร่วมตลอด  ซึ่งนักเรียนและครูที่
สามารถชนะการแสดงผลงานทางวิชาการที่อําเภอเชียงคานระดับ
เทศบาลจะได้เข้าไปเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับประเทศที่เมืองทอง
ธานี  ถ้าจําไม่ผิดขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเคยเดินทางไปรับรางวัลกับ
ท่านรองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  ท่านได้ร่วมขึ้นเวทีเสียงปรบมือ
กึกก้องท่านคงจําได้เป็นหน้าเป็นตาให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในครั้งน้ัน  
การมีโครงการน้ีเกิดขึ้นมาทางสํานักการศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนในสังกัด
คัดเลือกนักเรียนจัดการแข่งขันหาตัวแทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่
อําเภอเชียงคานแต่ละประเภท และได้เริ่มปฏิบัติและคัดเลือกบาง
โรงเรียนถึงขั้นเก็บตัวแล้ว  ท่านประธานอยู่ๆมีท่านปลัดเทศบาลและ
ทางศึกษานิเทศก์เข้าไปถาม แนะนํา  ตามที่ท่านผู้บริหารได้ตอบว่า
คณะครูประชุมและออกความคิดเห็นช่วยกันว่าสมควรไปหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น  ผมสอนวอลเลย์บอล  เป็นโค้ชอบรมวอลเลย์บอล  
เก็บตัวนักกีฬาวอลเลย์บอล  แต่ในขณะที่ท่านลงไปประชาคมสอบถาม
คณะครู น้ันท่านเอาคณะครูทั้ ง โรงเรียนมา   ซึ่ งครูบางคนสอน
วิทยาศาสตร์  ครูบางคนสอนสังคมศึกษา  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเก็บตัว
นักกีฬาหรือนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในประเภทนั้น ๆ  ท่านไปสอบถาม
คณะครูให้ลงประชามติว่าสมควรที่จะไปหรือไม่  ท่านประธานตาม      
ที่ท่านผู้บริหารได้ตอบว่า  84  คน  ต่อ  32  คน  มั่นใจว่าในจํานวน  
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32  คนน้ันคือผู้ที่มีส่วนร่วมและได้ลงแรงกายแรงใจกับนักเรียนมาแล้ว
ส่ วน   84  คนน้ันมั่ น ใจ ว่าไม่ รู้ ว่ า เ ก็บตัวกันอย่างไรอ ยู่ๆท่าน
ปลัดเทศบาลบอกว่าจะไปหรือไม่  ครั้งน้ีที่อภิปรายในสภาน้ันอภิปราย
ตามเน้ือเร่ืองไม่ได้มีเรื่องใดเก่ียวพันในด้านส่วนตัว  โดยเฉพาะกับท่าน
ปลัดเทศบาลผมเคารพนับถือ  แต่สิ่งที่ท่านปลัดเทศบาลลงไปเรียก
ประชุมคณะครูน้ันท่านผู้บริหารทราบหรือไม่ว่าบางคร้ังการโน้มน้าว
เป็นสิ่งที่ดีแต่คําพูดบางครั้ง  เช่นคําพูดที่ว่าเงินตรงน้ีเก็บมาเป็นโบนัสดี
หรือไม่  เงินตรงน้ีเก็บเอามาไปเที่ยวดีหรือไม่  เป็นการโน้มน้าวก่อนลง
ประชามติและคณะครูที่เข้าร่วมไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมน้ันไม่ได้เก่ียวข้องกับ
นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันแต่ละประเภทน้ัน ๆ  ถ้าจะให้ยุติธรรมน่าจะ
เรียกครูที่มีส่วนเก่ียวข้องในการเก็บตัวนักเรียนในการฝึกซ้อมนักเรียนที่
จะเข้าร่วมแข่งขันมาสอบถามว่าท่านฝึกนักเรียนก่ีเดือนแล้ว  ท่าน
เหน่ือยหรือไม่ถ้าเราจะไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท่านจะว่าอะไร
หรือไม่  ตรงน้ีน่าจะเข้าเป้าหมายดีกว่าที่จะถามซ้ําซาก  ท่านประธาน
นักเรียนบางคนท่านทราบหรือไม่ว่าถึงกับนํ้าตาซึมตามที่ได้สัมผัสและ
ลงไปสอบถามคณะครูที่ซ้อมและต้องการในส่วนน้ีไม่ว่าจะเป็นครูหรือ
นักเรียนบางคนต้องการได้รับรางวัลและเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวช่วยครูก็
นําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ  นักเรียนเอา  ใบประกาศที่ชนะเลิศ
ไปเรียนไปศึกษาต่อมีผลกระทบเป็นลูกโซ่แต่อยู่ๆไม่ได้ไปไม่ว่ากันเป็น
สิทธ์ิของท่านผู้บริหารท่ีจะทําได้  แต่ผลที่ตามมาและในปีต่อๆไปคิด
โครงการดังกล่าวฯน่าจะให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะไม่ใ ช่เทศบาลเชียงคานเป็นผู้คิดและเรียกเราไปเป็นงาน
ระดับประเทศควรที่จะให้ความสําคัญย่ิงเก่ียวกับการศึกษาการแสดงผล
งานควรจะเอามาเป็นลําดับต้น ๆ  ขอฝากท่านประธานในครั้งน้ี  
ขอบคุณครับ      

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี – 

                          

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่     
-  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่ เสนอใหม่               
เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล        
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ         
ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเข้าร่วมเป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  หลักการขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
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 เทศบาล  จํานวน  ๓  คน  และเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  คน  เหตุผล  เน่ืองจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๘  และข้อ  ๒๘  กําหนดให้
นายก เทศมนตรี แ ต่ ง ต้ั ง คณะกรรมการ พัฒนา เทศบาลและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในส่วนของ
ตัวแทนสภาเทศบาล  โดยให้สภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  และ
ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ไปแล้ว  โดยกรรมการชุดเดิมจะครบวาระอยู่ในตําแหน่งสองปี  ในวันที่  
๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  น้ี  ดังน้ัน  เ พ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  คน  และเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจํานวน 3 คน 
ต่อไป  ขอบคุณครับ                                        

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  จํานวน  ๓  ท่าน  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล         
๑. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  ๒. นายธนัท  จิตรลดานนท์  ๓. นางจําลอง  
ภูเต้านาค  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้  ๑. นางจินตนา  
ผ่องพันธ์ุ  ๒. นายธนัท  จิตรลดานนท์  ๓. นางจําลอง  ภูเต้านาค     
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ด้วยมิติเป็นเอกฉันท์  ต่อไปเป็น
การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน  ๓  ท่าน  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิก       
สภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ  ขอเสนอคณะกรรมการ ติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ๑ .  นายนพดล   แก้วพูล             
๒. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  ๓. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีก     
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้  ๑. นายนพดล  
แก้วพูล  ๒ .  นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์ ๓ .  นายอภิชัย  นํ้าจันทร์         
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เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ด้วยมิติ
เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  เรียนเชิญท่าน     

สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยากจะเสนออยากจะฝากทางเทศบาล  
เรื่องที่  1  อยากจะให้เทศบาลซ่อมแซมฟุตบาทที่ชํารุดตามถนนสาย     
ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล  เช่น  หน้าบ้านของท่านส.ส.  เส้นถนนอนรรฆ-
นาคเป็นต้น  เรื่องที่  2  ท่อระบายนํ้าชุมชนหนองล้ินจี่อุดตันมานาน
เวลาฝนตกนํ้าจะทะลักออกจากท่อไปท่วมบ้านเรือนพ่ีน้องประชาชน
ฝากมา  เรื่องที่  3  โครงเหล็กที่ข้างเทศกิจมีโครงเหล็กเสาเหล็ก
มากมาย  ไม่ได้ทําประโยชน์อยากเสนอให้ทางเทศบาลนํามาทํา
ประโยชน์  นํามาทําเป็นหลังคาที่จอดรถของพนักงานเทศบาลของเรา  
เห็นเทศบาลอ่ืนทํา  รถผมราคา  28,000  บาท  ไม่ใช่รถสามล้อ
เครื่องเป็นรถเก่งผมยังไปหาที่ร่มๆจอดรถ  รถของพนักงานราคาเป็น
ล้านสงสารพนักงาน  เรื่องที่  4  เห็นความคิดจากประเทศฝร่ังเศสเห็น
มาจากโทรทัศน์เห็นท่อระบายนํ้าต้ังแต่มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลไม่รู้
เทศบาลขุดมาจากไหนประมาณ  10  ท่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.20  เมตร  มีความคิดว่าให้นําท่อมาล้างทําความสะอาดแล้วทาสีสวย
พ่นเป็นลูกศรช้ีทางเข้าไปแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วปลูกดอกไม้สวยๆเหมือน
ประเทศฝร่ังเศสทําแล้วเอาไปต้ังไว้ตามแยกต่าง ๆ  แยกวัดใต้มีอยู่
ประมาณ  4  จุด  เคยถามครั้งหน่ึงแล้วแล้วท่านนายกเทศมนตรีไปทํา
ให้แล้วคร้ังหน่ึงแต่บังเอิญเอาหินแดงไปเรียงไว้รถชนหินกลิ้งไปกลาง
ถนนบางคร้ังผมขับรถผ่านได้เก็บขึ้นมาไว้แล้วป้ายบอกทางล้มลง  ทีน้ีมี
ความคิดว่าจะทําหรือไม่ทําไม่ว่ากันแต่ว่าเห็นเมืองนอกทํากันปลูกต้น
สวยๆเป็นพุ่มแล้วไปวางไว้ตามแยกต่าง ๆ  พ่นลูกศรช้ีบอกทางมีหลาย
จุดในเขตเทศบาล  10  กว่าจุด  เรื่องที่  5  ขอยํ้าว่าเป็นคนหน่ึงที่
เสนอที่สนับสนุนในการย้ายโรงเรียนเทศบาล  4  แต่ถ้าหากว่ายังใช้ช่ือ
เดิมนักเรียนอาจจะลดลงแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าทําได้ควรเปล่ียนแปลงเพ่ิม
ช่ืออีกนิดหน่ึง  เช่น  สาธิตเทศบาล  4  โรงเรียนนานาชาติอาเซียน
เทศบาล  4  ผมว่านักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าบุคลากร
คุณครูของเรามีประสทิธิภาพไม่แพ้กับโรงเรียนสาธิตอ่ืน ๆ  ถ้าไม่เป็นไป
ตามคําพูดที่ผมพูดเอาเท้าท่านประธานมาเหยียบหน้าผมได้เลย  เรื่องที่  
6  การสร้างสวนสาธารณะที่แก่งดอนกลางปัจจัยสําคัญที่สุดต้อง
ปรับปรุงดินให้สามารถปลูกต้นไม้ต้นหญ้าได้  เรื่องที่  7  เสนอควร
สร้างสะพานข้ามบริเวณป้องกันไปยังฝั่งกุดยางน้อยและชุมชนซอยนํ้า
ทิพย์ฝั่งซ้ายเพราะว่าประชาชนมากมายต้องเดินทางอ้อมไปไกลออกไป
ถนนใหญ่เกิดอันตรายเสียชีวิตมาหลายรายแล้วถ้าสร้างสะพานตรงข้าม
ป้องกันฝั่งกุดยางน้อยหรือฝั่งซอยนํ้าทิพย์น่าจะเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
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ประชาชนเป็นอย่างมาก  เรื่องที่  8  ควรต้ังสายด่วนเคลื่อนที่เร็วไว้
บริการพ่ีน้องประชาชนอาจเกิดเหตุร้ายและภัยร้ายต่าง ๆ  น้ีควรทํา
เห็นเทศบาลอ่ืนทําให้จ่าเอกภราดรเป็นคนจัดการเ ช่ือว่าทําได้          
เรื่องที่  9  แต่งต้ังโยกย้ายรับสมัครพนักงานควรยึดหลักความรู้
ความสามารถความเป็นธรรม  ความยุติธรรม  เรื่องที่  10  ขอชมเชย
คุณครูโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่พวกท่านได้ให้
เกียรติให้ความเคารพสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคาราวะมีสมบัติผู้ดีอย่างดี
ย่ิงตลอดมาขอชมเชยพวกท่านเพราะว่าไปโรงเรียนไหน ๆ  ท่านให้การ
ต้อนรับอย่างดีย่ิง ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังประเทศญี่ ปุ่นถ้า
ประเทศของท่านยังล่าปลาวาฬฆ่าปลาวาฬ และปลาโลมา  อวด
ชาวโลกน่าสงสารมากต่อไปอนาคตประเทศของท่านจะไม่มีแผ่นดินที่   
จะอยู่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           

ทุกท่านกระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารคือได้รับการร้องเรียนจาก
พ่ีน้องประชาชนที่ไปอกกําลังกายที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  ปัจจุบันน้ี
นํ้าที่สวนสาธารณะเน่าเสียส่งกลิ่น  ตอนเย็นแดดกําลังจะอ่อนไอของน้ํา
จะขึ้นมาและส่งกลิ่นและบริเวณรอบๆถนนที่ไปว่ิงสกปรกจริง ๆ  ต้นไม้
เหี่ยวเฉา  อยากเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้ให้
ความสําคัญในจุดน้ีด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นปอดแห่งหน่ึงของพ่ีน้องชาว
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     
มีเรื่องฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  2  เรื่อง  เรื่องที่  1  
ช่วงน้ีเป็นช่วงหน้าแล้งยังไม่เข้าหน้าฝนดูขยะตามจุดต่าง ๆ  ยังมีปัญหา
อยู่อย่างเช่นบายพาสส่วนราชการตรงหน้าพาณิชย์บริเวณน้ันยังไม่มีการ
เก็บเศษต้นไม้  ซอยวัดสว่างขยะเก่ียวกับต้นไม้ยังไม่เก็บ  โดยเฉพาะ
หน้าบ้านผมเป็น  10  วัน  ยังไม่เห็นไปเก็บ  ตรงข้ามเซเว่นซอย
เทศบาล  24  ขยะบริเวณปากซอยขยะมากและสกปรกไม่ได้รับการ
ดูแลเข้าไปเมื่อ  2   วันที่แล้ว  อาทิตย์ที่แล้วเข้าไปก็ยังไม่เก็บ  เห็นว่า
น่าจะเก็บขยะฝากท่านประธาน  เรื่องที่  2  มีโอกาสที่จะไปศึกษาดู
งานเก่ียวกับตลาดโต้รุ่งตลาดสดและผู้ประกอบการร้านอาหาร  ปรากฏ
ว่าประชาชนฝากถามว่าทําไมมีตลาดทุ่งนาทองกรรมการตลาดทุ่งนา
ทองซึ่งเป็นตลาด  5  ดาว  ทําไมต้องเอาตลาด  5  ดาวไปกับเทศบาล
ด้วยทางคณะผู้บริหารไม่ต้องตอบก็ได้ฝากท่านดูว่าเหตุผลสมควร
หรือไม่ครั้งหน้าอาจจะเอากระทู้สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารเพราะว่าทั้งหมดได้รับรายงานว่าไปทั้งหมด  87  คน  
เมื่อคืนมาดูเทศบัญญัติงบประมาณปรากฏว่ามีเงินแค่  2  แสนบาท  
นําไปทัศนศึกษาดูงานที่ชะอําที่สามร้อยยอด  รถ  2  คัน  87  คน    
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ใช้เงิน  2  แสนบาทไม่พอเกินงบประมาณอยู่แล้ว  สท.จะไปรถคัน
เดียวเงินต้ัง  3  แสนบาท  ยังเฉลี่ยแล้วเฉล่ียอีกประชุมแล้วประชุมอีก
ยังไม่พออยู่แล้ว  มาคิดว่าทําไมงบประมาณเพียง  2  แสนบาท         
ไปทั้งหมด  87  คน  และหน่วยอ่ืนไปเยอะแยะฝากท่านประธานสภา
ว่าในการตั้งงบประมาณพวกผมไปก็เป็นสิ่งที่ดีไปดูตลาดสามย่าน  คิด
ว่าเหมือนท่านสิทธิภรณ์ขออนุญาตเอ่ยนามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างไรคุยกับตลาดสดเหมือนกัน  ตลาดลาน 1  ลาน  2  ลาน  3  
น่าจะรวมเป็นลานเดียวกันจะได้สวยงามท่ีไปดูเหมือนตลาดสามย่าน  
สะอาดน่าไปใช้บริการเป็นสิ่งที่ดีที่ไปดูงาน  แต่มีข้อสังเกตที่จะให้ท่าน
ประธานได้ทราบว่าการที่ไปดูมาแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าถามว่าดีหรือไม่ดี  
การศึกษาดูงานเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นประโยชน์  มีไกด์นําทางแนะนําทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอาหารการกินต่าง ๆ  สมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่ดีมากในการ
ไปดูงานครั้งน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ตามท่ีได้ฟังท่านสมาชิกที่กล่าวเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  เก่ียวกับประเด็นการนําพ่อค้าแม่ค้าทุ่งนาทองไปศึกษาดู
งานร่วมกับเทศบาล  ผมเป็นผู้หน่ึงที่ร่วมไปศึกษาดูงานด้วยได้มีโอกาส  
มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดทุ่งนาทอง  ตลาดโต้รุ่ง  ประเด็น
ที่ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ได้กล่าวเมื่อสักครู่คือเป็นประเด็นเรื่องการ
นําพ่อค้าแม่ค้าไปเห็นว่าได้ประโยชน์และรู้สึกว่าพ่อค้าที่ไปทุกท่านรู้สึก
ต่ืนเต้นและได้รับความรู้แบบใหม่ ๆ  เรียนท่านประธานว่าอย่าเพ่ิงต้ัง
เป็นประเด็นว่าจะนําผู้คนจากตลาดไหนไปหรือไม่เพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้
บริการในตลาดทุกตลาดเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
เช่นกัน  คนที่จะได้ประโยชน์จริงๆ  ถ้ามีการพัฒนาปรับปรุงจากพ่อค้า
แม่ค้า  ลาน  1  ลาน  2  ลาน  3  ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดทุ่งนาทอง  
ตลาดร่วมใจการเกษตรทุกคนคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จริง ๆ  คือพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ไม่ได้ต้องการคําตอบจากท่านผู้ อ่ืนใช้ความคิดพิจารณาผมท่ีจะมา
วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านประธานสภาได้ฟัง  ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาล
ตอบให้กันฟังไม่ใช่  ผมว่าไม่ใช่ตัวน้ี  สิ่งที่พูดไปตลาดทุ่งนาทองเป็น 
ตลาด  5  ดาวอยู่แล้ว  ทําไมต้องเอาไปดูงานตลาด  5  ดาวด้วย  แล้ว
ตลาดกุดยางสามัคคี  ตลาดหน้า  รพช.  ตลาดห้วยสีทน  ทําไมไม่นําไป
สัก  2  - 3  คน  ที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านเพราะอย่างน้ี  ตลาดทุ่งนา
ทองเป็นตลาด  5  ดาวอยู่แล้ว  จะนําไปดูอะไรอีก  ไม่ต้องการคําตอบ
จากเพ่ือนสมาชิกด้วยกันวิเคราะห์วิจารณ์จะต้ังกระทู้ถามในคร้ังหน้ายัง 
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 พูดกับท่านประธานเสร็จแล้ว  แล้วตลาดทุ่งนาทองที่ท่านตอบเมื่อสักครู่
น้ีจริง  ไปได้หมดแต่ว่าเทศบาลต้องปรับปรุงเทศบาลของเราไม่ใช่เรา
เอาของเอกชนมาโชว์เราจะเอาของเอกชนมาทําไมได้  5  ดาวแล้ว     
เรา  3  ดาว  อยากได้  5  ดาว  เราเอาคนไปดูมาเพ่ือที่จะปรับปรุง
ตลาดเราให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตอบสมาชิกสภาเทศบาล
เองไม่ถูก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ประเด็นที่ท่านพูดเข้าใจแล้ว  คือน่ังฟังเมื่อสักครู่เป็นความเห็น
ของท่านเห็นว่าอย่างน้ี  ท่านกฤษฎาเห็นอย่างน้ี  เป็นความคิดอิสระ
ไม่ใช่มาตอบแทนฝ่ายสภาท่านกฤษฎาให้ความเห็นว่าทุกตลาดไปเป็น
คนในเขตเทศบาลความเห็นใครความเห็นมันไม่ใช่ตอบ  เรียนเชิญท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
และฝากเรียนไปถึงเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
บุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ในสิ่งที่ผมอภิปรายไปเม่ือสักครู่ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะ
ไปตอบแทนผู้บริหาร  ซึ่งกระผมไม่ใช่คณะผู้บริหารเพียงแต่ว่าผมเสนอ
ความคิดเห็นอย่างที่ท่านประธานได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ความคิดเห็น
ของกระผมไปพาดพิงทําให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
บุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ไม่สบายใจขอประทานโทษในท่ีน้ีด้วย  เพียงแต่ว่า
สิ่งที่อยากจะเสนอให้ท่านประธานคือว่าตลาดต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุผู้ที่ไปใช้ประโยชน์จริง ๆคือประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ถ้าเขามีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นระดับไหน     ก็ตาม  ระดับ  
4  ดาว  ระดับ  5  ดาว  ไม่ว่าจะระดับไหนเช่ือว่าถ้าไปเห็นสิ่งที่ดีกว่า
เช่ือว่าถ้ามีการปรับปรุงจริงคนที่ได้ประโยชน์จริงๆ คือ    พ่ีน้อง
ประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           

ทุกท่านกระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ใคร่อยากปรึกษาหารือในวาระอ่ืน ๆ  เรื่องที่  1  เสียงตาม
สายติดตามเรื่องน้ีมา  10  ปี  สมัยเข้ามาเป็นสมาชิกสมัยแรกพอได้ยิน
เสียงตามสาย  ตอนน้ีแทบจะพูดได้ว่ามืดมิดสนิท  ดังก็ไม่รู้เรื่องชาวบ้าน
บอกมาว่าถ้าจะปิดก็ปิดไปเลยฟังไม่รู้เรื่อง  ถ้าจะดังควรจะดังให้ได้ยิน
กันทั่วถึง  ตอนน้ีถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรต้องอาศัยหอกระจาย
ข่าวตามบ้านประธานชุมชนชัดมาก  แต่เสียงตามสายของเทศบาลยอม
แพ้คิดว่าจะไม่ตามเรื่องน้ีแล้วกองวิชาการรับปากไม่รู้ก่ีครั้งแล้วยอมแพ้
เรื่องสายตามสายคงจะไม่ถามกันอีกแล้วแต่ว่าจะแก้ไขหรือไม่  เรื่องที่  
2  เรื่องฟุตบาทที่จะพูดถึงน้ีคือว่าขณะน้ีมีพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่
ตามริมถนนบ้านพักติดกับถนนที่มีฟุตบาทอยู่ติดกับหน้าบ้านได้ทําทาง
ลาดเอียงขึ้นเพ่ือจะที่จะนํารถข้ึนจอดบนหน้าฟุตบาท  แต่ที่มีปัญหาคือ
ทําทางลาดยาวกินถนนออกมามากประมาณ  2  ศอก  ทําให้มอเตอร์
ไซด์หรือจักรยานที่ขับชิดซ้ายหรือรถยนต์บางทีขับชิดซ้ายขับไปชนขอบ
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ฟุตบาททําให้รถมอเตอร์ไซด์ล้ม  รถจักรยานล้ม  หรือรถยนต์กระเทือน  
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ากรุณาช่วยสํารวจดูว่าเกิน
ขอบที่กฎหมายกําหนดหรือไม่  หรืออย่างไรช่วยให้ท่านผู้บริหารแก้ไข
ด้วย  เรื่องที่  3  เรื่องหนังสือซึ่งจะว่าไปท่านประธานจะทราบดีว่า
หนังสือราชการท่ีส่งถึงสมาชิกสภาเทศบาลโดยเฉพาะตัวผมจะอ่านทุก
ตัวหนังสือผิดนิดหน่ึงต้องขอติง  อย่างเมื่อวานได้รับหนังสือกอง
สวัสดิการ   คือหนังสือเ ชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการทัศนศึกษาดูงานผู้นําชุมชน  1.  สิ่งที่
ส่งมาด้วยแบบตอบรับถูกต้อง  2.  กําหนดการไม่มี  จึงไม่รู้ ว่า
กําหนดการอยู่ไหนและมีอีกฉบับหน่ึงของกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วม
คณะกรรมการชุมชนในวันพุธที่  4  มิถุนายน  2557  หน้าแรก  จึง
เปิดดูระเบียบวาระการประชุมมีอะไรบ้าง  ระเบียบวาระการประชุม
ประจําเดือนวันอังคารที่  4  มิถุนายน  2557  แต่ในหนังสือหน้าแรก
บอกว่าวันพุธที่  4  มิถุนายน  2557  ที่มาดูจะดูให้ชัดเจนจะจัดเก็บ
ไ ว้ ในโทรศัพท์ ว่ า วันที่   4  มิถุนายน   2557  มีการประชุม
คณะกรรมการชุมชนแจ้งทางโทรศัพท์ขึ้นเป็นวันพุธ  แต่มาเปิดดู
หนังสือกําหนดการเป็นวันอังคาร  จึงไม่เข้าใจอย่างน้อยๆทําให้
เสียเวลาๆ ในเรื่องไม่เป็นเรื่อง  ฝากกองสวัสดิการสังคมว่าการพิมพ์
หนังสือฉบับเดียวกันแต่วันที่ไม่เหมือนกันทําให้ผู้ที่ได้รับหนังสือเกิด
ความสับสนได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์  
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           

ทุกท่านกระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  กระผมมีเรื่องสอบถามในวาระอ่ืน ๆ  3  เรื่อง  เรื่องที่  1  
เรื่องการจัดการประชุมสภาเทศบาลสงสัยว่าระยะหลัง ๆ  ทําไมประชุม
ช่วงบ่าย  เน่ืองด้วยคร้ังที่แล้วมีเรื่องสอบถามแต่เกรงว่าเวลาไม่พอจึงงด
ที่จะสอบถาม  จึงมาสอบถามในการประชุมสภาคร้ังนี้  จึงสงสัยว่าถ้า
เ ป็นระ ดับประเทศจะมีฝ่ ายค้ าน กับฝ่ ายรั ฐบาลทั้ งสองฝ่ าย ก็
ปรึกษาหารือกันว่าฝ่ายไหนสรุปอย่างไร  ฝ่ายตรวจสอบมีเวลาเพียงพอ
ในการอภิปรายหรือไม่  เพียงพอที่จะได้รับข้อมูลครบทุกด้านหรือไม่  
จึงสงสัยว่าทําไมระดับเราถึงไม่มีการทําแบบน้ีบ้าง  เพราะว่าหลายคร้ัง
ข้อมูลน่าจะมีความละเอียดหรือมีเรื่องพูดคุยก็ยังดี  ครั้งที่แล้วออกไป
ผมสอบถามหลายท่านอยากจะสอบถามตัดสินใจไม่พูด ดูแล้วเวลาไม่
พอ  คราวหน้าควรจะมีรูปแบบที่ประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องที่  2  
อาคารโต้รุ่งที่สร้างบริเวณโต้รุ่ง  10  ห้อง  จะสอบถามสัญญาการจ้าง
การก่อสร้างว่าสัญญามีการต่อสัญญากันอย่างไร  หมดอายุหรือต่อ
สัญญาแล้วนานเท่าไร  มีปัญหาอะไรอย่างไรต้องเสียค่าปรับหรือไม่ 
อยากจะทราบและเรื่องการถือครองอาคารมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
หรือไม่  ได้ยินข่าวว่ามีการซื้อขายกัน  เรื่องที่  3  เรื่องการศึกษาดูงาน
เน่ืองด้วยการศึกษาอบรมดูงานของชุมชนร้านอาหารตลาดที่ไปดูของ
ตลาดสามย่านมีข้อมูลสรุปว่าที่ไปดูงานมีตลาดสดทุ่งนาทอง  ตลาด
โต้รุ่งระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  2557  ณ  ตลาดสามย่าน
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และร้านอาหารครัวชมทะเล  ตลาดสดเทศบาลชะอํา  โดยมีผู้ร่วม
เดินทางคือฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  14  ท่าน  
พนักงานเทศบาล  14  ท่าน  โต้รุ่ง  14  ท่าน  ชมรมร้านอาหาร
จํานวน  5  ท่าน  ตลาดทุ่งนาทองจํานวน  19  ท่าน  กองทุนจิตอาสา
จํานวน  4  ท่าน  ตลาดเทศบาลจํานวน  13  ท่าน  ตลาดการเกษตร
จํานวน  14  ท่าน  มีข้อสงสัยสอบถามว่าการศึกษาดูงานทําไมถึงไม่มี
ตลาดชุมชนไปสงสัยว่าเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาลและเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนที่ทุกท่านจะมีส่วนที่ได้ประโยชน์ทําไมจึงไม่เฉลี่ยตลาดท่าสินค้า  
ตลาดกุดยางสามัคคี  ตลาดหน้าโรงซ่อม  รพช.  ตลาดแยกเรือนจํา  ขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ที่เสนอว่าไม่ควรแบ่งแยก
ตลาดดีครับเห็นด้วย  อย่างเช่นในอนาคตตลาดถนนคนเดิน  ตลาดลาน
คนเดิน  ถ้าไม่เกลี่ยงว่าเป็นของใครหรือเป็นของเทศบาลของเอกชนจะ
ได้เสมอภาคกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           

ทุกท่านกระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เรียนถามท่านประธานตรงๆ  เฉพาะท่านประธานการจัดที่ น่ังของ
สมาชิกจําเป็นหรือไม่ต้องน่ังเป็นเขต  หรือว่าจะน่ังตรงไหนใครมาก่อน
จะหยิบอะไรไปน่ังตรงไหนได้หรือไม่  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ต้นไม้บริเวณข้างถนนธนะผลย่ืนออกมาเกรงว่าจะเกิดอันตราย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขออนุญาตตอบในส่วนที่เก่ียวข้องกับสภาท่านธนัทถามว่าในช่วง
หลังมีการประชุมช่วงบ่ายคือการประชุมสภาทางฝ่ายบริหารทางสมาชิก
สภาเทศบาลได้รับหนังสือให้เสนอญัตติใครจะเสนอญัตติอะไรเข้ามาจะ
รวบรวมญัตติกระทู้  และทางฝ่ายคณะผู้บริหารเสนอเข้ามาและ
ประสานกันว่าในวันดังกล่าวน้ีทางประธานว่างหรือไม่จะดูว่าเน้ือหา
เยอะหรือไม่ถ้าเน้ือหาไม่เยอะทางฝ่ายคณะผู้บริหารบอกว่าเป็นช่วงบ่าย
เพราะว่าช่วงเช้าทางคณะผู้บริหารติดราชการจึงนัดประชุมช่วงบ่าย  แต่
สังเกตดูว่าในกรณีที่มีการประชุมเก่ียวกับงบประมาณเนื้อหาเยอะๆจะ
ประชุมสภาฯช่วงเช้า  อย่างวันน้ีประชุมช่วงบ่ายมีกระทู้ถาม  4  กระทู้  
และต้ังคณะกรรมการขณะน้ีเวลา  15.00  น.  ก็จบแล้ว  ผมไม่มี
เหตุผลอะไรดูเน้ือหาและทางฝ่ายบริหารจะเสนอมาว่าในวันน้ีท่าน
ประธานว่างหรือไม่  ขอเป็นประชุมช่วงบ่ายเนื่องจากว่าช่วงเช้าติด
ราชการ  แต่ในกรณีที่เป็นงบประมาณใหญ่ ๆ มีกระทู้มีญัตติต่าง ๆ
เยอะจะนัดประชุมสภาช่วงเช้าเสมอ  ส่วนของท่านนพดลที่สอบถาม
เรื่องที่น่ังประชุมของสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่เป็นคนจัดที่น่ัง  ผมไม่ทราบ
ทํามาแบบน้ีเป็น  10  ปีแล้ว  ต้ังแต่มีการแบ่งเขต  หรือท่านอยากจะ
ให้สลับที่น่ังหรืออย่างไร  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 
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นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           
ทุกท่านกระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
นึกว่าเป็นกติกาหรือข้อกําหนดว่าเขต  1  ต้องน่ังอย่างน้ี  เขต  2       
ต้องน่ังอย่างน้ี  พอเข้ามาก็เห็นแบบนี้จึงสอบถามท่านประธาน           
สมมติว่าถ้าอยากจะน่ังเขต  3  เปลี่ยนบรรยากาศใกล้ชิดทางน้ันบ้างได้
หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ในส่วนข้อสอบถามต่าง ๆทางคณะผู้บริหารจะรับไปดําเนินการ
ในระเบียบวาระน้ี  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  ผมต้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  
เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนใน
เขตเทศบาลที่เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การ
ประชุมในวันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม               

 เลิกประชุมเวลา   15.๐0  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


