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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  ๒๕๕8 

วันจันทรท์ี่  2  มีนาคม  ๒๕๕8  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0.นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายกานต์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑6. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายฉลอง  ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
2.  นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4.  นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7.  นายประเสริฐ ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
8.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
10.นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง 
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11.นางสาวสุนิสา บุญศิลป์   รองผอ.สํานักการศึกษา 
12.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
13.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
15.นายโพธ์ิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
16.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 
17.นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2 
18.นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑9.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4 
20.นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  ครู  รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
21.นางแม้นรัตนา กาญจันดา  ครู โรงเรียนเทศบาล  1 
22.ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
1.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
2.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3.  นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภา

เทศบาลไ ด้มาครบองค์ประ ชุมแล้ ว   จึ งขอเรี ยนเ ชิญท่ าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจําปี  2558  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน       
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี   2558จะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุขอเรียนเชิญครับ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจําปี  2558 ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่  1   
เมื่อวันที่   27  กุมภาพันธ์  2557  ที่ประชุมได้กําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2558  
ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน 
30 วัน  น้ัน   อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  25  แห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ เ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 4 9 6  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
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2547  ข้อ  22   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ  สมัยที่  1 ประจําปี  2558   ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
2558  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2558   ประกาศ  ณ  วันที่   21 
เดือนมกราคม  พ.ศ.2558 ลงช่ือ นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่

ประชุม เรื่องที่ ๑ ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 
๕๒๐๐๑/สภ .39  ลงวันที่  ๒4  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 เรื่อง   
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาล   เ ป็นผู้ อ ภิปราย  ช้ีแจง   หรือแถลงแทน
นายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  
ประจําปี  ๒๕๕8  ในวันที่  2 มีนาคม ๒๕๕8  ผมพิจารณา
อนุญาตครับ  เรื่องที่ ๒ ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 
๕๒๐๐๘/7  ลงวันที่  5 มกราคม  ๒๕๕8  เรื่อง รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕7  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 ต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และได้ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วน้ัน  
ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๒๙ (๓)  
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมา
เพ่ือโปรดแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทราบต่อไป  
ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว    เรียนเชิญ
ท่านต่อชาติ  ฆารไสว   

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  ในระเบียบวาระที่ท่านประธาน
แจ้งในที่ประชุมทราบ  การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  ซึ่งอยู่ในวาระการประชุมของ
ประจําปีน้ี  ท่านประธานจะไม่แนะนําสักเล็กน้อยหรือครับว่าท่านที่น่ัง
อยู่ในคณะฝ่ายผู้บริหารมาอย่างไร  มีการแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี
อย่างไร  เรื่องน้ีอยู่ในดุจพินิจของท่านประธาน อยากจะเรียนให้ทราบ
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เพราะว่าประชาชนบางส่วนอาจจะทราบ  ต้องขอปรึกษาท่านประธาน  
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ครั้งที่  1  ประจําป ี 2557
เม่ือวันที่  11  พฤศจิกายน  2557  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  
2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่ทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงาน
การตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ีคณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ 
เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ นายกานต์ ฆารไสว เป็น
กรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์ เป็นกรรมการ  นายกฤษฏา  
เวียงวะลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
11  พฤศจิกายน  2557  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทํา
ไว้อย่างละเอียดรอบคอบผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่า
เป็นข้อความท่ีถูกต้อง ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรนําเสนอ
สภาเทศบาลรับรองต่อไป   ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียน
เชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  16  ท่าน)  16  เสียง ไม่
รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถาม 
3.1  กระทูถ้ามด่วน 
- ท่านอาคม   สําราญเนตร 
3.2  กระทูถ้ามทั่วไป 
- ท่านบุญเสง็   วิโรจนร์ตัน ์
- ท่านนพดล   แก้วพูล 
- ท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ ์
- ท่านสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ 
- ท่านกมลพนัธ์ุ   จีระสมบัต ิ
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถามด่วนขอเรียน
เชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผมนายอาคม   สําราญเนตรรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอต้ังกระทู้ถามด่วนผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร  เน่ืองด้วยวันที่  23  กุมภาพันธ์  
2558  ได้เกิดพายุฝนลมกรรโชกแรงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลบางส่วน  หรือส่วนที่อยู่ฝั่ง เขต  3  รอบนอกถนนบายพาส  
จึงมีความวิตกกังวลในเรื่องของการย่ืนความช่วยเหลือต่อพ่ีน้อง
ประชาชน  ขอต้ังกระทู้ถามดังน้ี  1  คณะผู้บริหารได้ทําการสํารวจ
ด้านทรัพย์สิน  บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนอย่างไร  ทั่วถึงหรือไม่  
และมีครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวนก่ีครัวเรือน  คณะ
ผู้บริหารมีแนวทางชดเชย  เย่ียวยา  ค่าชดใช้  ค่าเสียหายที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างไร  และมีอัตราการ
เปรียบเทียบหรือประเมินราคาความเสียหายอย่างไร  คณะผู้บริหาร
ได้ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีและคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายไว้หรือไม่อย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านอาคม  
สําราญเนตร  ที่ได้ต้ังกระทู้ถามด่วนเข้ามา  การท่ีจะต้ังกระทู้ถามมี  
2  ประเภท  คือ  กระทู้ถามทั่วไป  กระทู้ถามด่วน  กระทู้ถามด่วน
คือกระทู้ที่ เป็นเรื่องด่วนเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  เป็นภัย
สาธารณะ  หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมต่อประชาชนอย่างร้ายแรง  ต้องช่ืนชมกับพ่ีน้องชาวชุมชน
ดงปอที่ได้เลือกท่านสมาชิก  เลือกตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเข้า
มาและทําหน้าที่ได้อย่างดีเย่ียมเกี่ยวกับเร่ืองกระทู้ที่ได้สอบถามคือ
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ซึ่งเป็นวันจันทร์ต้องเรียนว่ามี
ภารกิจที่สําคัญคือได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากสถาบัน
พระปกเกล้ามาทําโครงการชุมชนขยะไร้ถัง  ในขณะที่อาจารย์อยู่  
2  วัน  คือวันที่  23 – 24  กุมภาพันธ์  2558  ในช่วงคืนวันที่  
23  กุมภาพันธ์เกิดฝนตกหนักมาก  ตอนแรกคิดว่าเป็นพายุ
ธรรมดา  หลังจากฝนหยุดตกปรากฎว่ามีการรายงานแจ้งเข้ามาใน
กลุ่มไลน์ซึ่งเป็นโซเซียลของชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้ได้
รับทราบถึงความเสียหายว่าภัยพิบัติเก่ียวกับวาตภัยได้เกิดขึ้นแล้ว
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทางคณะผู้บริหารไม่ได้น่ิงนอนใจ  ได้
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ออกไปสํารวจดูเหตุการณ์ที่ได้รับทราบจากรายงานว่าชุมชนดงปอ
ได้รับวาตภัยหนักที่สุด  มีต้นยางขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณเท่ากับถังนํ้ามัน  200  ลิตร  60 – 70  ซม.  ล้มทับ
สายไฟฟ้าและล้มทับเสาไฟฟ้า  เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าหักหลายต้นล้ม
ทับกีดขวางทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนเกิดไฟดับคร่ึงหน่ึงมีหม้อ
แปลงระเบิดมีรายงานว่ามีตู้โค้กปลิวมาอยู่ที่กลางถนนความเสียหาย
เกิดขึ้นอย่างมากมีรายงานเก่ียวกับเรื่องเสาอากาศวิทยุสถานีรับส่ง
ล้มทับหลังคาบ้านเรือนพ่ีน้องประชาชน  เมื่อได้ออกไปดูแล้วได้
ประสานงานกับสํานักงานไฟฟ้ามาช่วยเก่ียวกับเร่ืองหม้อแปลง
ระเบิดทําอย่างไรถึงจะแก้ไข  เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าด้วย
ความรวดเร็วป้องกันเผื่อจะเกิดกรณีอัคคีภัยขึ้นมาอีกถ้าหากมีกรณี
การจุดเทียนคือใช้เทียนซึ่งไม่ใช่แสงสว่างจากไฟฟ้า  ได้รับทราบจาก
ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุว่าในบริเวณ
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายหนักมาก  ศูนย์บริการจําหน่าย
รถยนต์นิสสันกระจกล้มทับรถยนต์ในห้องโชว์รูมได้รับความเสียหาย
เช่นกัน  เมื่อประมวลความเสียหายมากแต่เหตุเกิดตอนกลางคืน  
เมื่อกระผมกับพนักงานเทศบาลทุกกองฝ่ายออกมาช่วยกันดูแก้ไขได้
เพียงเล็กน้อย  เฉพาะในส่วนที่ทําได้เครื่องมือยังไม่พร้อมสมบูรณ์  
ออกสํารวจสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านต้ังแต่คืนที่เกิดฝน
ตกหนักและขอเวลาชาวบ้านว่าพรุ่งน้ีเช้าจะรีบมาแก้ไขให้เร็วที่สุด  
ตอนน้ีติดต่อใครไม่ได้เพราะเป็นเวลากลางคืนแล้ว  เครื่องมือยังไม่
พร้อม  เช้าวันที่  24  กุมภาพันธ์  2558 ได้รีบลงพ้ืนที่และไป
แก้ไขปัญหาช่วยกันทําทุกจุด  ตัวกระผมเองเดินสายไปตามเส้นทาง
ของพายุหมุนที่เกิดขึ้นว่าพายุหมุนเริ่มต้นจากจุดไหน  เริ่มต้นมา
ต้ังแต่สนามกีฬาเร่ิมก่อตัวผ่านชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองรวมตัวกันแต่
ยังไม่เป็นพายุหมุนที่รุนแรงและพัดมาเรื่อยๆ  ผ่านชุมชนสุขสบายใจ  
ในเส้นทางของพายุหมุนที่ผ่านมาได้รับหมด  ได้ออกไปเยี่ยมเยือนพ่ี
น้องประชาชนสอบถามความเป็นอยู่  สอบถามปัญหาเพ่ือที่จะ
ประมวลและอธิบายให้ฟังว่าความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับภัยพิบัติใน
ครั้งน้ีทางเทศบาลจะพิจารณาและชดเชยความเสียหายเป็นวาตภัย
ที่รุนแรงที่สุดต้ังแต่เคยเป็นนายกเทศมนตรีมาก่อนหน้าน้ีปรากฏว่า
มีพายุที่เป็นวาตภัยกับพ่ีน้องประชาชนไม่ก่ีบ้านเรือนในชุมชนดอน
กลอย  ซึ่งทางเทศบาลได้ดําเนินการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยไม่เกิน  
15  หลัง  แต่ครั้งน้ีเป็นวาตภัยที่รุนแรงมากต่ืนเช้าพนักงาน
เทศบาลทุกคนได้แบ่งสายลงไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย  ไม่ว่า
จะสํานักการช่าง  สํานักการสาธารณสุขฯ  กองสวัสดิการสังคม ได้
ออกไปช่วยกันหมด  สํานักปลัดเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ  
เจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัย  เพ่ือจะดําเนินการแก้ไขให้กับพ่ี
น้องประชาชนแบ่งหน้าที่กัน  ในส่วนที่ไปนําเอาต้นไม้ออกจากถนน  
นําเอาต้นไม้ออกจากบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ  แก้ไขปัญหาพ่ีน้อง
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ประชาชนมาช่วยตัวเองเป็นเบ้ืองต้น  พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
ได้รับความเสียหายอย่างทั่วถึง  อาทิ  บ้าน  วัด  ร้านค้า  บริษัท  
เราออกไปต้ังแต่วันแรกสอบถามให้กําลังใจกันและเก็บข้อมูล
อย่างไรมารายงานอย่างไร  และที่สําคัญที่สุดผู้นําชุมชนของเราเข็ม
แข็งมาก  ผู้นําชุมชนเดินพาคณะผู้บริหารเดินไปเย่ียมเยือนพ่ีน้อง
ประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือน  เพ่ือที่จะได้ให้พบเห็นปัญหาและ
จะได้นําปัญหานั้นมาดําเนินการแก้ไข  ในส่วนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของการปกครองส่วนภูมิภาคโดยท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  ได้
ประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เราจะช่วยเหลือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรได้ติดต่อประสานงาน
มาโดยตลอด  และให้เวลากับเจ้าหน้าที่เพ่ือที่จะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ว่าบ้านเรือนหลังไหน  ชุมชนไหนได้รับความเสียหายเท่าไรพร้อมกับ
มีภาพประกอบในความเสียหายเพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
ตามระเบียบการเงินการคลังทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นในการสํารวจ
ความเสียหายได้แบ่งหน้าที่กันเพ่ือไม่ให้มีข้อบกพร่องและประกาศ
ตามเสียงตามสายว่าถ้าหากพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายแต่
ประธานชุมชน  เจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปสอบถามไม่ได้พบ
กับเจ้าหน้าที่  อาจจะไม่อยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสํารวจ  ขอให้
ประชาชนแจ้งเป็นหนังสือมาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้  ให้เวลาไว้
กําหนดไว้ว่าถึงวันที่  5  มีนาคม  2558  หลังจากวันที่  5  
มีนาคม  2558  ข้อมูลทั้งหมดจะปิดรับคําร้องเกี่ยวกับเร่ืองความ
เสียหาย  และจําเรื่องทั้งหมดเร่ิมต้นเสนอไปที่ท่านนายอําเภอเมือง
กาฬสินธ์ุตามระเบียบของการปฏิบัติต่อไป  สํารวจจํานวนบ้านเรือน
ที่รับความเสียหาย  ชุมชนที่ได้รับความเสียหาย  ทางเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยตรงจะเป็นผู้รายงานให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  ส่วน
ของการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจะต้องมีการดําเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบเงินสํารองจ่ายที่ทางเทศบาลได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ ในการที่ จะมาชดเชยประมาณ  
1,000,000  กว่าบาท ยังไม่ได้ใช้  และได้ใช้ไปจัดซื้อผ้าห่มไม่
เท่าไร  ยังพอท่ีจะดําเนินการชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดจากภัย
ธรรมชาติในครั้งน้ีให้กับพ่ีน้องประชาชนได้  ถ้าเกินอํานาจหน้าที่
ของเราคงต้องประสานไปที่สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จั งห วัดกาฬสิน ธ์ุ   เ พ่ือที่ จะขอรับการเยียวยาอีกทางห น่ึง  
นอกจากน้ันในการบรรเทาเยียวยาหรือช่วยเหลือเก่ียวกับเรื่อง
สภาพทางจิตใจ  จะมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่จะประสานไปเพ่ือขอรับเงินเพ่ือ
ชดเชยค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในเขตที่ได้รับ      
ภัยพิบัติในคร้ังน้ี  เช่ือมั่นได้ว่าจากการทํางานในครั้งน้ีทั้งลงพ้ืนที่ไป
สํารวจเอง  และแบ่งภารกิจลงไปสอบถามด้วยตนเอง  เก็บภาพด้วย
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ตนเอง  และยังเปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนท่ีไม่เจอกับประธาน
ชุมชน  เจ้าหน้าที่  แจ้งเข้ามาที่เทศบาลให้เวลาอีกถึง 4 – 5 วัน  
คิดว่าคงจะครบถ้วนในการท่ีจะดูแลบรรเทาเก่ียวกับเรื่องความ
เสียหายในครั้งน้ี  เก็บรายละเอียดทั้งหมดแม้กระทั่งสังกะสีแผ่น
เดียว  หลังคากระเบื้องแผ่นเดียว  จะต้องได้รับทราบข้อมูลทั้งหมด
ส่วนการท่ีจะแก้ไขอย่างไรต้องดําเนินการตามระเบียบการเงินการ
คลังที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้  กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดเอาไว้ถ้า
หากทําผิดพลาดไปอาจจะมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองสตง.มาตรวจและ
เรียกเงินคืน  เป็นเหตุการณ์ที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับบ้านเรือนจํานวน
มาก  ต้ังแต่  2  หลังขึ้นไปถือว่าเป็นสาธารณภัย  ถ้าเกิดขึ้น  1  
หลัง  ไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัยจะไปเบิกเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ได้  
ถือว่าเข้าเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องผู้เสียหายที่ประสบกับสาธารณภัยตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนดไว้  หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเราจะ
ส่งไปให้กับสํานักการช่าง  บ้านเรือนแต่ละหลัง  ประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายแต่ละบุคคล  ได้รับความเสียหายที่เป็นสภาพวัตถุที่
มองเห็นได้  คํานึงและประเมินได้จะนําราคามาตรฐานของการ
ชดเชยมาจากความเสียหายดังกล่าว  ควรจะได้รับเงินชดเชยจํานวน
เท่าไร  จัดสรรตามสภาพที่เป็นจริงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎมี
ภาพถ่ายที่ยืนยันและเจ้าของบ้านยืนยันเก่ียวกับเรื่องความเสียหาย
ที่ได้รับ  เป็นวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ  เมื่อได้ตัวเลขมาจะได้นํา
ตัวเลขไปหารือกับทางอําเภอเมือง  โดยท่านนายอําเภอเมือง
กาฬสินธ์ุจะปรึกษาหารือกันและมีคณะกรรมการของจังหวัด
เก่ียวกับเร่ืองป้องกันภัยพิบัติมาช่วยกันพิจารณากันอีกครั้งหน่ึงว่า
จะชดเชยและดูแลอย่างไร  แต่ทั้งน้ีความเสียหายตามระเบียบที่
เกิดขึ้นถ้าหากว่าเสียหายมาก  หรือเสียหายทั้งหลังตามระเบียบ
ชดเชยได้ไม่เกิน  33,000  บาท  ดังน้ันผู้เสียหายเยอะมากน้อยแค่
ไหนได้ไม่เกิน  33,000  บาท  ตามระเบียบ  ซึ่งเร่ืองได้ลงพ้ืนที่
และไดพูดกับผู้ที่ได้รับความเสียหายว่าไม่ใช่ว่าได้จะคุ้มกับความเสีย
ที่ไดรับแต่เป็นการชดเชยตามระเบียบของทางราชการถือว่าได้บ้าง
ช่วยเหลือกันบ้าง  แต่ไม่ถึงกับจะได้ครบถ้วน  ถ้าหากว่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินกว่า  33,000  บาท  ผู้เสียหายจะได้รับ
การชดเชยตามความเป็นจริง  ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆ  ในเบ้ืองต้น
ขอความกรุณาให้กับพ่ีน้องประชาชนว่าสิ่งไหนที่ช่วยเหลือตังเองได้
ก่อนให้ดําเนินการไปก่อน  หลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบแล้วท่านจะ
ซ่อมแซมบ้านก็ดําเนินการซ่อมก่อนได้เลย  ไม่ใช่ว่าหลังคาร้ัว  
หลังคาเปิด  หลังคาปลิวออกไป  แล้วต้องมารอเงินที่จะมาซื้อ
หลังคามาใส่  อะไรที่พอจะทําก่อนก็ช่วยเหลือไปก่อน  เงินชดเชย
เยียวยาจะมาทีหลัง  ข้อ  3  ที่ถามว่าคณะผู้บริหารได้ประเมินผล
กระทบน้ีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไร  ต้องเรียนว่าตอนน้ียัง
เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในระยะเวลาที่ ใ ห้ พ่ี น้อง
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ประชาชนที่ยังไม่เจอกับเจ้าหน้าที่  เพราะฉะนั้นการประเมินคง
ประเมินได้คร่าวๆ  ไม่สามารถที่จะแก้ได้หมด  ถ้าหากว่าจะประเมิน
ทุกค่าเสียหายทั้งเหตุการณ์คงต้องตอบได้ว่า หลายร้อยล้าน  
เพราะว่าเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานฯ  แห่งเดียว
ประมาณร้อยล้านเฉพาะรถเก่งใหม่ของบริษัทนิชสันถือว่าเสียหาย
แต่ระเบียบของทางราชการจะช่วยเหลือและชดเชยได้หรือไม่ว่ากัน
ไปตามระเบียบ  ส่วนในบ้านเรือนแต่ละหลังอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการซึ่งข้อสอบถามเก่ียวกับกระทู้ ด่วนทั้งหมดของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านอาคม  สําราญเนตร  ขอ
อนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ตอบ
รายละเอียดทั้งหมด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์ 

จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หัวหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ในส่วนของกระทู้ท่านสมาชิกสภาขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านอาคม  สําราญเนตร  ในเบ้ืองต้นท่านผู้บริหารได้นําเรียนใน
เบ้ืองต้นแล้ว  กระผมจะนําเรียนในส่วนที่ปฏิบัติจริงว่าได้ดําเนินการ
อย่างไรบ้าง  ในส่วนของการสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นเกิด
เหตุเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ได้รับแจ้งจากประชาชน
จํานวนมากสําหรับบ้านเรือนหรือประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้
มุ่งในส่วนของความเสียหาย  โดยเฉพาะในเร่ืองของชีวิต  เช่น  ผู้ที่
ติดอยู่ในอาคาร  ผู้ที่ติดอยู่ในซากรถ  จะเร่งเข้าไปดําเนินการใน
ส่วนน้ีก่อน  รองลงมาจะมุ่งในส่วนของอันตราย  ต้นไม้  เสาไฟฟ้า  
พาดทับกับบ้านเรือนเราจะแบ่งทีมออกไปดําเนินการ  หลังจาก
เคลียสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น  ในด้านของชีวิตซึ่งเบ้ืองต้นหอพักชล
ดาที่ติดอยู่ในอาคารเราช่วยออกมาเรียบร้อย  ติดอยู่ในซากรถช่วย
ออกมาเรียบร้อยแล้ว  เสาไฟฟ้าที่ล้มทับบ้านเรือนเราได้ดึงออก
เรียบร้อยแล้ว  หลังจากน้ันการสํารวจความเสียหายได้แบ่งทีมออก
สํารวจความเสียหายทั้ง  36  ชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับ
ความเสียหายจํานวนมาก  ยกตัวอย่างเช่น  ชุมชนดงปอ  ในการ
สํารวจขออนุญาตนําเรียนว่า  ณ  วันน้ี  ข้อมูลยังไม่น่ิง  แยกเป็น  
1.  ชุมชนดงปอ  75  หลังคาเรือน  2.  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  34  
หลังคาเรือน  3.  ชุมชนหัวคู – หนองเรือ  35  หลังคาเรือน  4.
ชุมชนดอนกลอย  2  ครัวเรือน5.  ชุมชนสุขสบายใจ  25  
ครัวเรือน  6.  ชุมชนสงเปลือย  2  ครัวเรือน  7.  ชุมชนทุ่งมน  2  
ครัวเรือน  8.  วัดใต้  1  ครัวเรือน  9.  หัวโนนโก  3  ครัวเรือน  
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รวมท้ัง  9  ชุมชน  ณ  ปัจจุบันที่ได้รับรายงานพร้อมเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว  179  หลังคาเรือน  แต่ตอนน้ียังมีประชาชนแจ้ง
ความเสียหายเข้ามา  สําหรับประชาชนที่ได้รับฟังเสียงตามสายการ
ประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ีขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนใน
ชุมชนสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาแจ้งหรือยังไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หรือ
ทางเทศบาลสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เบอร์โทร  1559 , 043-813000 หรือ  
199  เราจะได้ส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบเพ่ือความรวดเร็วในระยะเวลา
ที่เราจะดําเนินการไปถึงวันที่  5   มีนาคม  2558  ส่วนในวันที่  
6  มีนาคม  2558  จะได้รายงานไปยังอําเภอเพ่ือที่จะเข้าที่
ประชุมของอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  ใน
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือในการเยียวยาที่นําเรียนไปแล้วเบ้ืองต้นเรา
ไปช่วยในการบรรเทาในเรื่องอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
ที่ไม่สามารถท่ีอยู่อาศัยได้  หรือเสี่ยงต่อการพังทําให้เกิดอันตราย
เราได้เข้าไปช่วยเหลือเบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้  เข้าไปรื้อถอนใน
ส่วนที่เป็นอันตราย  อัตราในการชดเชยค่าเสียหายทางเทศบาลได้
ใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยตามระเบียบการ
คลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2556  และในกระบวนการทั้งหมดในค่าความ
เสียหายจะมีคณะกรรมการของเทศบาล  สํานักการช่างในการท่ีจะ
ประเมินจะสํารวจความเสียหายจริง  แต่การชดเชยได้ตามระเบียบ
แค่  33,000  บาท ส่วนมูลค่าความเสียหายได้นําเรียนไปแล้ว
เบ้ืองต้นที่ตรวจสอบไม่รวมกับกิจการห้างร้าน  คิดเฉพาะในส่วน
ของบ้านเรือนประชาชนไม่ตํ่ากว่า 50  ล้านบาท  ไม่รวมกับกิจการ  
ห้างร้านหรือส่วนราชการ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมเน่ืองจากว่าในความ
ละเอียดในเรื่องของการช่วยเหลือ  ตามระเบียบจะมีผู้สงสัยว่ากลุ่ม
ใดที่จะได้รับความช่วยเหลือบ้าง  กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยตามระเบียบการคลัง
ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินพ.ศ .  2556  จะเน้นในข้อ 5.5  ในส่วนของค่าวัสดุ
ซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจําความหมายคือบ้านเรือนที่มี
บ้านเลขที่ส่วนบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขท่ีในระเบียบถือว่าไม่อาศัย
เป็นประจํา  เพราะฉะน้ันในส่วนของห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆใน
ส่วนภาครัฐไม่สามารถท่ีดําเนินการช่วยเหลือได้ในเบ้ืองต้นตาม
ระเบียบ  ขอบคุณครับ 



11 
 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 
นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร   รอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จากที่ท่านคณะผู้บริหารได้
ตอบกระทู้ถามยังมีข้อสอบถามว่าคือในกรณีของร้านค้าเห็นท่าน  
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  พูดไว้ว่าในกรณีชดเชยค่าเสียหายจะ
ชดเชยในส่วนบ้านเรือนที่อยู่ประจําหรือที่มีบ้านเลขท่ี  และมีกรณี
ที่ว่าร้านค้าแผงลอยที่อยู่หน้าโรงเรียนมิตรภาพที่เช่าทําร้านขาย
ส้มตําได้รับความเสียหายเช่นกันถ้าพูดไปคงไม่มีบ้านเลขท่ีที่อยู่
อาศัย  และกรณีบ้านสร้างหลังใหญ่พอสมควรมีมูลค่าความเสียหาย
พอสมควร  และทางประธานชุมชนเป็นผู้ประสานให้กับทาง
เทศบาลได้แจ้งประชาชนว่าทางรัฐบาลหรือทางเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินค่าชดเชยให้ได้และอยากเรียนถามทางคณะผู้บริหารมี
แนวทางใดที่จะให้ความช่วยเหลือได้บ้าง  ซึ่งตามระเบียบที่จะจ่าย
ค่าชดเชยประชาชนเข้าใจว่าเทศบาลไม่สามรถจ่ายค่าชดชยให้ได้
ควรจะมีมาตรการหรืออะไรที่พอจะเข้าไปช่วยเหลือหรือจุนเจือ
ความเสียหายใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ   เก่ียวกับถามที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม
เมื่อสักครู่เ พ่ิมเติม  ต้องเรียนว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ทาง
คณะกรรมการพิจารณาไปก่อน  ในการพิจารณาคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายตกเป็นจํานวนเท่าไร  ต้อง
มีการต่อรองและอ้างอิงตามระเบียบ  หลังจากน้ันเรามาดูกันว่า
ผู้เสียหายที่ไม่ได้ค่าชดเชยเพราะอะไรสามารถที่จะดําเนินการ
ช่วยเหลืออย่างอ่ืนได้หรือไม่  ทางส่วนของงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งได้เรียนไว้แล้วว่าสามารถที่จะช่วยเหลือ
ได้บรรเทาสภาพทางด้านจิตใจอย่างน้อยรายละ  2,000  บาท  
พอที่จะประสานลองดูว่าจะทันหรือไม่  ถ้าหากว่ามาไม่ทันจะมี
ขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรในการท่ีจะดําเนินการเบิกจ่ายในส่วนของ
บรรเทาทางด้านจิตใจท่ีพูดเมื่อสักครู่เป็นเร่ืองเก่ียวกับบรรเทาวัตถุ  
สภาพข้อเท็จจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  แน่นอน
อย่างไรทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุต้องดูแลทุกข์สุขพ่ีน้องประชาชน
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ให้ได้ดีที่สุดให้อธิบายได้และต้องเป็นที่พอใจของพ่ีน้องประชาชน
ด้วย  จะพยายามทําให้ดีที่สุด  ไม่อยากให้ทางท่านอาคมได้หนักใจ
เรายินดีช่วยเหลือชดเชยจะทําโดยวิธีการอย่างไร  มีองค์กรใดที่จะ
มาบรรเทาเยียวยา  สภากาชาดเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนได้จะเดินไปให้ถึงทุกหน่วยงานเพ่ือที่จะขอรับการ
สนับสนุนมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้  คิดว่า
คงจะเป็นคําตอบที่เพียงพอกับคําถามถ้ายังสงสัยอะไรยินดีที่จะ
อธิบายเพ่ิมเติม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กลุ่มพลังกาฬสินธ์ุ  เขต  3  ที่บอกว่าเป็น
กลุ่มพลังกาฬสินธ์ุ  เรียนท่านประธานว่าคือพวกกระผมมาในนาม
ของกลุ่มรักกาฬสินธ์ุครั้งแรก  จึงได้ไปต้ังกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือกลุ่มพลัง
กาฬสินธ์ุ  จึงเรียนท่านประธานได้รับทราบท่านประธานที่เคารพ
ระเบียบวาระการประชุมวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม  ใคร่ขอเรียน
ถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  
ดังต่อไปน้ี  1.  ตลาดการเกษตรของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอ
สอบถามว่า 1.1  มีการเปิดประมูลค่าธรรมเนียมตลาดหรือไม่  
เมื่อไร  สัญญากี่ปี 1.2 ทราบว่ามีการเก็บขยะให้กับตลาดเดือนละ
เท่าไร  คุ้มค่าจ้างแรงงานเทศบาลหรือไม่1.3  การจัดการไม่เป็น
ระเบียบมีวิธีแก้ไขอย่างไร 2.  2.1  เมื่อวันที่  25 – 26  ธันวาคม  
2557  มีการจัดการแข่งขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ฯเทศบาล  มีการจัด
งานเลี้ยงสปอตไนท์  ที่ตลาดคลองถม  ขอสอบถามว่า  เป็นเพราะ
เหตุใดจึงมาจัดที่ตลาดคลองถม 2.2  การแข่งขันเมื่อวันที่  6  
มกราคม  2558  มีการจัดการล้างลาน การขอรถสุขา  การกาง
เต้นการตีเส้น  เป็นเพราะเหตุใด  จึงไม่จัดที่สนามกีฬากลางของ
เทศบาล หรือหน้าสํานักงานเทศบาล3.  3.1.เป็นระยะเวลา3–4ปี 
แล้วซึ่งไม่มีผู้อํานวยการสํานักการคลัง มาบริหารงานคลัง ขอทราบ
เหตุผล3.2 ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ว่างเว้นมาหลายเดือนแล้ว
ขอสอบถามว่าจะมีการว่างเ ว้นอีกนานเท่าไรจึงขอให้ท่าน
ประธานสภาได้โปรดนํากระทู้ของกระผมบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมด้วย 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  จะขอตอบเป็นข้อๆมีทั้งหมด  3  ข้อ  ในส่วนที่เป็น
รายละเอียดจะขอท่านประธานให้เจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบแต่ละด้าน
เป็นผู้ตอบแต่ในส่วนหลักการเก่ียวกับงานนโยบายจะขออธิบาย
ให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบเป็นเรื่องๆ  เรื่องที่  1  
ตลาดการเกษตรของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรียนว่าตลาดการเกษตร
มีมานานแล้ ว ต้ั งแ ต่สมั ยท่ านสมศั ก ด์ิ   ร่ ม ไทรทอง   อดีต
นายกเทศมนตรีได้เป็นผู้จัดต้ังชักชวนให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็น
ตลาดขายส่งพืชผลทางการเกษตรมาวางจําหน่ายแล้วเทศบาล
จัดเก็บรายได้จากการอนุญาตเช่าล็อคขายของเป็นเรื่องจัดเก็บเอง  
แต่บังเอิญว่าตลาดการเกษตรมีลักษณะของตลาดพิเศษกว่าตลาด
ธรรมดาคือจะเป็นตลาดเปิดช่วงกลางคืนเริ่มต้ังแต่บ่ายจนกระทั่งถึง
สว่างจะมีบรรดาเกษตรกรที่นําสินค้าทางการเกษตรมาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกับพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง  ซึ่งมาซื้อสินค้าเกษตรและ
นําไปจําหน่ายต่อไม่ว่าจะจําหน่ายต่อในตลาดสดเทศบาล  จําหน่าย
ต่อในตลาดสดเอกชน   หรือส่ ง ต่อไปยังจั งหวัด อ่ืนๆ   หรือ
กรุงเทพมหานคร  น้ันคือที่มาของตลาดเกษตร  ในการจัดเก็บ
รายได้  หรือจัดเก็บผลประโยชน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเป็น
ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  มีหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บเงิน
รายได้ต้องออกไปจัดเก็บในเวลากลางคืนบางทีปกติตลาดทั่วไปจะ
เดินไปเก็บในเวลากลางวัน  แต่ละรายไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาความ
สะอาด  ค่าธรรมเนียมขยะ  แต่เมื่อเป็นตลาดการเกษตรต้องไปเก็บ
ในเวลากลางคืน  แล้วบรรดาพ่อค้าแม้ค้า  เกษตรกร  ที่นําสินค้ามา
จําหน่ายตลอดทั้งคืนมาตั้งแต่บ่ายๆจนถึงหัวค่ําจนถึงกลางคืนจนถึง
ใกล้รุ่งหมุนเวียนกันไป  เจ้าหน้าที่ที่ออกไปจัดเก็บทันบ้างไม่ทันบ้าง  
บางทีนอนดึกสายไม่เป็นกิจจะลักษณะแม้จะมีระเบียบให้เจ้าที่  ผอ.
สํานักการคลังออกไปควบคุมดูแล  ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะ
ทํางานในเวลากลางคืนการออกไปตรวจเป็นเวลากลางคืนค่อนข้างที่
จะเป็นปัญหาเก่าที่นําเรียนต่อที่ประชุม  ผมเป็นนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุปี  2545  พอปี 2545  มาพบเห็นปัญหามีแม่ค้า
นําสินค้ามาวางบนถนนยาวจนกระทั่งถึงปากซอยจะล้นออกมาถึง
ถนนถีนานนท์  ถ้าอย่างน้ีไม่ได้ต้องมีมาตรการสักอย่างเพ่ือที่จะให้
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แม่ค้ากลับเข้าไปสู่ตลาดเช่น  ขายตอนกลางคืนอาศัยอะไรเป็นที่
จําหน่ายซื้อขายอาศัยถนนและต้องมีแสงไฟในการที่จะจําหน่ายจึง
เชิญประชุมถ้าหากแม่ค้าพ่อค้าไม่เข้าตลาดไฟจะมืด  เมื่อไฟมืดจะ
มาวางสินค้าท่านก็ไม่ได้ขายใช้ทฤษฎีแมลงเม่าไล่บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเข้าสู่ตลาดเมื่อเข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดล็อค  จัดเก็บทําสัญญาเกี่ยวกับเร่ือง
การจัดหารายได้ของเทศบาลแต่ไม่สามารถเก็บได้เต็มจํานวนจาก
การที่มีประสบการณ์ในปี  2545  เมื่อปี  2546  จึงได้มีการ
หารือกันในที่ประชุมหัวหน้าส่วนการงานว่าเราเอาตลาดเกษตรออก
ให้เอกชนประมูลเช่าเป็นรายๆไป  เปิดประมูลให้มาแข่งขัน  เมื่อเช่า
เสร็จให้ทําสัญญากับเราเอกชนอาจจะทําได้ดีกว่าเรา  เมื่อคิดได้
ดังน้ันจึงร่างกฎระเบียบและศึกษาเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและเริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี  2546  ปรากฎว่ามีผู้
ที่มาประมูลแข่งขันกันและเสนอผลประโยชน์มากกว่าที่เทศบาล
จัดเก็บได้เองถึง3 – 4 เท่า  เป็นเรื่องที่ประทับใจและคาดไม่ถึงจาก
ที่เคยได้เดือนละ 4,000 – 6,000  บาท  เมื่อเปิดประมูลมีคนมา
ประมูลแข่งขันกันเสนอเงิน 20,000  กว่าบาท  รายละเอียดให้
ทางเจ้าหน้าที่นําเรียนต่อที่ประชุม  และเมื่อดําเนินการมีระเบียบ
ของการจัดหารายได้ปฏิบัติว่าผู้ที่ประมูลได้เมื่อพบสัญญา  สัญญา
ทําก่ีปี  ถ้าเกินกําหนดต้องขออนุญาตจากใคร  รายละเอียดต่างๆ
ดําเนินการตามระเบียบของทางการเงินการคลัง  เป็นที่มาของการ
เปิดประมูลเช่าตลาดหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบรายละเอียด
ต่างๆ  เมื่อเปิดประมูลรายได้เข้าสู่ เทศบาลเป็นจํานวนมาก
หลายเท่าตัวเก่ียวกับเรื่องค่ารักษาความสะอาด  เก่ียวกับเร่ืองการ
ทําความสะอาดเบ้ืองต้นถ้ามีผู้ที่ประมูลได้  ผู้ประมูลจะดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องความสะอาดเองได้หรือไม่  คุยกันได้ไม่เท่าไรผู้ที่ประมูลบอกว่า
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดไม่ไหวขอยกเร่ืองการทําความสะอาด
ให้กับทางเทศบาลได้ดําเนินการ  เทศบาลมีหน้าที่ในการดูแลความ
สะอาดตามหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว  เราจะยกหน้าที่ให้ใครคงจะ
ไม่พ้นเทศบาล  ถ้าหากว่าเราจะทําเองทางผู้รับจ้างทางผู้รับเหมาท่ี
ประมูลตลาดได้จะชดเชยเงินเก่ียวกับเรื่องค่ารักษาความสะอาดเพ่ือ
ถูกต้องตามระเบียบเป็นรายได้เข้าสู่เทศบาลเพ่ิมเติมอีกช่องทางหน่ึง  
และเก่ียวกับเร่ืองการจัดการขยะ  เรื่องการทําความสะอาดของ
ตลาดขอให้ทางสาธารณสุขฯเป็นผู้ตอบในรายละเอียดในส่วนของ
การจัดเก็บ  การเปิดประมูล  รายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้ทาง
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหารายได้เป็นผู้ดําเนินการตอบของสํานักการคลัง
ข้อ  1.3  การจัดการไม่เป็นระเบียบแก้ไขอย่างไร  เก่ียวกับเรื่อง
แม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นหน้าที่ของเทศกิจมีวิธีการที่ดําเนินการ  
การดําเนินการคือดําเนินการตอนกลางคืนขออนุญาตท่านประธาน
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้ดําเนินการตอบ  ข้อ  2เมื่อวันที่  
25 – 26  ธันวาคม  2557  มีการจัดการแข่งขันกีฬาอปท.
สัมพันธ์ฯเทศบาล  มีการจัดงานเลี้ยงสปอตไนท์  ที่ตลาดคลองถม  
ขอสอบถามว่า  เป็นเพราะเหตุใด เรียนว่าเป็นความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  มี
ทั้งหมด  18  ตําบล  ท้องถิ่นใน  18  ตําบลมารวมกันเพ่ือ
ความสัมพันธ์  เพ่ือความกระชับไมตรี  และเพ่ิมความรู้จักกัน  ให้มี
ความสนุกสนานใช้กีฬาเป็นสื่อ  เกิดโครงการน้ีขึ้นและได้ดําเนินการ  
โครงการน้ีไม่ดําเนินการมาแค่ปีน้ีปีเดียว  ทํากันมาต่อเน่ืองหลายปี
ในการจัดการแข่งขันมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละท้องถิ่นเป็น
เจ้าภาพ  ถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพจะว่ากันไปตามท้องถิ่นต่างๆใน
การประชุม  ทราบว่าปีหน้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุเป็นเจ้าภาพไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหน  สําหรับคนท่ีเป็น
แม่งานในการจัดการแข่งขันกีฬาอปท.คือทางสํานักปลัดเทศบาล  
ขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ทางหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เป็นผู้ตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องมาจัดการแข่งขันที่ตลาดคลอง
ถมตามท่ีท่านสมาชิกอยากทราบท่ีได้ต้ังกระทู้เข้ามา  อยากจะทํา
เองคงจะทําไม่ได้คงเป็นเรื่องของผู้ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายในการ
ที่จะจัดงานพูดคุยหารือกันเราไม่ได้ไปก้าวล่วงด้วยเพราะว่าเงินที่ใช้
ในการจัดงานเป็นเงินที่ทุกอปท.ในแต่ละตําบลช่วยกันลงขันและ
ดําเนินการจัดมีการมอบรางวัล  ถ้วยรางวัล  มอบเหรียญ มอบเงิน
รางวัลในส่วนของข้อ  2.2 การแข่งขันเมื่อวันที่  6  มกราคม  
2558  ถ้าจําไม่ผิดเป็นการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยา
เสพติดของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประสบความสําเร็จมาทุกปี
จัดการแข่งขันมาโดยตลอดสนุกสนาน  เช่นกันเราจะอะไรต่างๆต้อง
ต้ังทีมงานในการดําเนินงาน  ซึ่งโครงการน้ีเป็นโครงการของกอง
สวัสดิการสังคม   เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ   ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้ทางผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ตอบ
รายละเอียดต่างๆ ทําไมถึงไม่จัดที่สนามกีฬากลาง  เพราะอะไร  
กางเต้นท์  ตีเส้น  ล้างลาน  มีการล้างลานด้วยเหรอเท่าที่ทราบไม่มี
การล้างลานไม่ทราบว่าท่านสมาชิกไปเห็นเขาล้างหรืออย่างไร  ให้
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ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียนให้ทราบ  ข้อ  3.1  เป็นระยะเวลา 
3 – 4 ปี  ซึ่งไม่มีผู้อํานวยการสํานักการคลังมาบริหารงานขอทราบ
เหตุผล  เรียนว่ามาดูไม่มีผู้อํานวยการสํานักการคลังต้ังแต่เมื่อไร  ไม่
มีต้ังแต่ผมยังไม่ได้มาเป็นนายกเทศมนตรีรอบหลังทราบมาว่าท่าน
ขออนุญาตลาออกก่อนเกษียณในปี  2553  มาเป็นนายกปี  
2554  ดําเนินการไปแล้วว่าในการที่จะสรรหารับโอนตามระเบียบ
ของงานบุคคลเป็นอย่างไร  สําหรับตําแหน่งผู้บริหารว่างไม่ได้ต้อง
รายงาน  กทจ.  คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดให้ได้รับรู้รับทราบ
อยู่ตลอดเวลาว่าผู้บริหารว่างและดําเนินต่างๆอย่างไร  ทํากันต้ังแต่
ยังไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี  เมื่อได้มาเป็นนายกเทศมนตรีจําไม่ได้
ว่าปีไหน  บอกว่าเมื่อเปิดรับโอนแล้วไม่มีผู้มาทําไมถึงไม่เปิดสอบ  
จึงให้เปิดสอบคัดเลือกให้ผู้ที่สนใจมาสมัคร  ผู้ที่มีคุณสมบัติมาสมัคร  
เปิดรับสมัครจนกระทั่งครบกําหนดไม่มีใครมาสมัครไม่ทราบจะไป
บังคับให้ใครมาเป็นไปไม่ได้ว่ากันไปตามระเบียบการบริหารบุคคล
ของท้องถิ่นเก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่ผู้รับผิดชอบ
คืองานบุคลากรของสํานักปลัดเทศบาลขออนุญาตให้เจ้าที่ที่
รับผิดชอบเป็นผู้ตอบรายละเอียดต่างๆว่าดําเนินการอย่างไรในแต่
ละปี  ทําไมถึงไม่มีผู้อํานวยการการคลังขอทราบเหตุผล  ถึงแม้ไม่มี
ผู้อํานวยการสํานักการคลังเห็นว่าทางสํานักการคลังทํางานได้ดี  
จัดเก็บภาษีเข้าเป้า  จัดเก็บรายได้เข้าเป้า  งานของสตง.ไม่ผิดพลาด
งานระเบียบพัสดุประหยัดเงินงบประมาณราชการได้หลายล้านบาท
ต่อปีมีผู้อํานวยการสํานักการคลังก็ได้ไม่มีก็ได้  ทํางานกันไปทุกคนมี
หน้าที่มีผู้ปฏิบัติงานแทน  มีผู้รักษาการแทนทําตามระเบียบไม่ผิด
ระเบียบถือ ว่าใ ช้ไ ด้ปฏิบั ติถูก ต้องตามกฎหมาย   ข้อ   3.2  
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาว่างเว้นมาหลายเดือนแล้วขอสอบถาม
ว่าจะมีการว่างเว้นอีกนานเท่าไร  เรียนว่าทางท่านผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษาท่านเกษียณอายุครบ  60  ปี  บริบูรณ์ทางราชการ
บอกว่าต้องเกษียณกลับไปอยู่บ้านเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่อายุน้อยกว่า
ขึ้นมา  มีวิธีการและขั้นตอนของการดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนการงานตามพรบ .
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลปี  2535  ขอสอบถามว่าจะมีการ
ว่างเว้นอีกนานเท่าไร  ต้องแล้วแต่มีผู้มาสมัครหรือมีคนมารับโอน
คนมาสมัครสอบอย่างไรเป็นไปตามระเบียบ  ตอนน้ีเท่าที่สังเกตดู
จากการทํางานมาไม่มีผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  เจ้าหน้าที่
พนักงานทุกคนสามารถทํางานได้  ไม่มีข้อบกพร่องเป็นไปตาม
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ปฏิทินงานเห็นว่ายังทํางานได้ดี  ผู้ อํานวยการแต่ละโรงเรียน
รับผิดชอบงานท่ีดีมาก  แต่ถึงแม้ ว่าไม่มีผู้ อํานวยการสํานัก
การศึกษายังมีผู้อํานวยการส่วนซึ่งดูแลช่วยๆกันไป  ขออนุญาต
เก่ียวกับเรื่องข้อ  3.1  และ  3.2  เป็นงานบุคลากรที่สํานัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ  ขออนุญาตท่านประธานสภาให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบจะได้หายสงสัย  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ที่ได้เรียนมาต่อที่ประชุมแห่งน้ีให้ตอบ
เพ่ิมเติมแต่ละข้อ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ขออนุญาตตอบกระทู้ข้อ  1.1  
กระทู้ของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  กรณีที่ว่ามีการเปิดประมูล
ค่าธรรมเนียมตลาดหรือไม่  เมื่อไร  สัญญากี่ปี  ขออนุญาตตอบว่า
ตลาดร่วมใจการเกษตรมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ได้กําหนดค่าประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าไว้  25,000  บาท  ขอ
อนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
จะเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด  ประกอบด้วย  ธนารักษ์พ้ืนที่
กาฬสินธ์ุ  สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ  อุตสาหกรรมจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ประธานหอการค้า  เป็น
ต้น  ซึ่งได้กําหนดราคาตัวน้ีไม่ใช่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นผู้
กําหนดเอง  การประมูลครั้งแรกเมื่อไรคือเปิดประมูลครั้งแรกเมื่อ
วันที่  10  มกราคม  2546  โดยมีนางพะเยาว์  จําเริญควร  เป็น
ผู้ชนะการประมูลโดยให้ค่าตอบแทนขั้นตํ่า  31,500  บาท/เดือน  
ซึ่งมีอายุสัญญาเช่า  3  ปี  และก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดภายใน  60  
วัน  ต้องมาย่ืนคําร้องขอต่อสัญญาเช่ากับเทศบาล  โดยนําเข้าคณะ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าตามข้อเสนอของผู้ย่ืนคําร้อง  
ถ้าคณะผู้บริหารประชุมพิจารณาเห็นสมควรมีมติต่อที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารสามารถต่อสัญญาได้  ซึ่งปัจจุบันได้ทําการต่ออายุสัญญา
เช่ามีกําหนด  2  ปี  เริ่มวันที่  1  มีนาคม  2557  สิ้นสุดวันที่  
28  กุมภาพันธ์  2560  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  1.  ค่าเช่าตลาด
ร่วมใจการเกษตรปัจจุบันน้ีจ่ายในอัตรา  38,720  บาท/เดือน  
ตกปีหน่ึง  464,640  บาท  2.  ค่าภาษีโรงเรือนเพ่ิมเข้ามาจาก
การเช่าตลาดร่วมใจการเกษตรปีละ  58,080  บาท/ปี  3.  เงิน
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อุทิศค่ารักษาความสะอาดซึ่งในสัญญาน้ีจะต้องจ่ายให้เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเดือนละ  8,800/เดือน  ตกเป็นเงิน  105,600  บาท
รวมรายได้ทั้งสิ้นต่อปี  628,320  บาท  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตตอบคําถาม
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารในส่วนข้อ  1.2  ทราบว่ามี
การเก็บขยะในตลาดร่วมการเกษตรเดือนละเท่าไร คุ้มค่าจ้าง
แรงงานเทศบาลหรือไม่ในส่วนของค่าเก็บขยะขออนุญาตตอบการ
เก็บขยะและการกําจัดขยะหรือการทําความสะอาดถนนทางเดิน  
หรือที่เรียกว่าทางเท้า  รวมทั้งที่สาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลทั่ว
ประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเทศบาลท่ีต้องดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ังเทศบาลหรือพระราชบัญญัติ
เทศบาล   พุทธศักราช   2496  มาตรา   50  (3)  ซึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช  2496  จะกําหนดอํานาจ
หน้าที่มีทั้งหน้าที่ที่ต้องทํา  และอาจจะทํา  หน้าที่ที่ต้องทําคือเป็น
สิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้  ใน
ส่วนการจะคํานึงค่าความคุ้มค่าน้ัน  ขออนุญาตนําเรียนว่าการ
ประเมินความคุ้มค่าจะประเมินได้  2  แบบ  แบบที่  1  ประเมิน
เป็นตัวเงินคือเป็นยอดเงินออกมาซึ่งในลักษณะจะไม่ใช้ประเมินใน
รูปแบบการทํางานเชิงคุณภาพ การประเมินความคุ้มค่าเราถือว่า
คุ้มค่าโดยประเมินจากข้อ  1  เราได้ทําภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่
เทศบาลจะต้องทําและเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนโดยรวม  
ประชาชนได้ใช้ตลาดการเกษตรเป็นที่ประกอบอาชีพทํามาค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดขายส่งที่มีสินค้ามากมายหลายชนิด
สามารถผลัดเปลี่ยนเวลาในการค้าขายได้หลายช่วงในรอบ  1  วัน  
ถือว่ามีความคุ้มค่าในการดูแลรักษาความสะอาด  ข้อ  2  การ
จัดเก็บขยะของเทศบาลถือได้ว่าเป็นภารกิจในการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ให้เกิดโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นภายในตลาดร่วมใจการเกษตร
ซึ่งเป็นที่สาธารณะ  สมมุติว่ามีโรคติดต่อเกิดขึ้นจะทําให้โรค
แพร่กระจายไปส่งผลกระทบกับประชาชนในเขตเทศบาลของเรา  
รวมท้ังสถานที่ใกล้เคียงหรือสถานที่ที่ผู้มาขายส่งสินค้าเดินทางไปถึง
ซึ่งจะทําให้ลุกลามใหญ่โต  ถ้าเราดําเนินการรักษาความสะอาดแล้ว
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ถือว่ามีความคุ้มค่าประเมินในเชิงสังคม  เพราะฉะนั้นการเก็บขยะ
ในตลาดร่วมใจการเกษตรถือว่ามีความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
เมื่อประเมินจากการสร้างอาชีพการควบคุมโรคและความเป็นอยู่ใน
แง่ของสังคมโดยร่วม  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 

จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ  ขออนุญาตตอบกระทู้ข้อ  1.3  ในการจัด
ระเบียบเบ้ืองต้นทางเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคืนต้ังแต่
เวลา  03.00 -  05.00 น. ในการจัดระเบียบดูในเรื่องของ
การจราจรและการท่ีจะรุกล้ําของพ่อค้าแม่ค้าที่มีจํานวนมากที่รุกล้ํา
ไปสู่ถนนในส่วนของการเกินพ้ืนที่  ซึ่งเราได้กํากับดูแลอํานวยความ
สะดวกในเร่ืองของการจราจรทุกคืน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตตอบกระทู้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์    ข้อ  2.1  เมื่อวันที่  25 – 26  ธันวาคม  2557  มี
การจัดการแข่งขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ฯเทศบาล  มีการจัดงานเล้ียง 
สปอตไนท์  ที่ตลาดคลองถมขอสอบถามว่า  เป็นเพราะเหตุใดจึงมา
จัดที่ตลาดคลองถมเรียนว่าการจัดการแข่งขันกีฬา  อปท.น้ัน  เป็น
การจัดการแข่งขันเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ    มีอปท.ทั้งหมดเข้าร่วม
จํานวน  18  แห่ง  ประกอบไปด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  15  แห่ง  อบต.  1  
แห่ง  ในการดําเนินการน้ันจะทําคนเดียวไม่ได้  ต้องร่วมมือกันทั้ง  
18  แห่ง  เชิญมาประชุมเพ่ือลงมติว่าจะจัดการแข่งขันอะไรบ้าง  
และการจัดงานเลี้ยงเป็นไปตามมติที่ประชุมได้มีการจัดประชุม
คณะทํางานของอปท.ต่างๆ  เพ่ือพิจารณาการจัดการแข่งขันและจัด
งานเลี้ยงสปอตไนท์ร่วมกัน  ซึ่งการจัดงานเลี้ยงสปอตไนท์ที่ตลาด
คลองถมน้ัน  เป็นไปตามมติที่ประชุมว่าตลาดนัดคลองถมเป็น
สถานที่ที่เหมาะสมของคณะกรรมการในวันน้ัน  ข้อ  3.1  เป็น
ระยะเวลา3–4ปี แล้วซึ่งไม่มีผู้ อํานวยการสํานักการคลัง มา
บริหารงานคลังขอทราบเหตุผลเทศบาลฯได้ดําเนินการสรรหาตาม
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ซึ่งได้ดําเนินการเรื่อยมา  ครั้งแรกสรรหาโดยการคัดเลือกเมื่อวันที่  
6  มีนาคม  2556  ครั้งที่  2  สรรหาโดยการรับโอนตําแหน่งเมื่อ
วันที่  10  ตุลาคม  2556  ครั้งที่  3  รับโอนเมื่อวันที่  24  
กันยายน  2557  ครั้งที่  4  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  
จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่มีผู้ใดมาสมัครและขอโอนมา  ปัจจุบันก็รับ
โอนครับข้อ  3.2ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ว่างเว้นมาหลาย
เดือนแล้ว ขอสอบถามว่าจะมีการว่างเว้นอีกนานเท่าไร  เรียนว่าคง
ไม่นานครับ  เทศบาลจะดําเนินการสรรหาโดยการคัดเลือกในห้วง
เดือนพฤษภาคม  เพราะการดําเนินการสรรหาตามระเบียบฯน้ัน  
จะดําเนินการเป็นห้วงปีหน่ึงจะมีอยู่  4  ห้วง  คือห้วงเดือน
กุมภาพันธ์  ห้วงเดือนพฤษภาคม  ห้วงเดือนสิงหาคม  ห้วงเดือน
พฤศจิกายน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์  ภูอวด  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ ทรง เ กียร ติทุกท่ าน   กระผมนายวร วิท ย์   ภูอวด  
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ข้อ  2.2 การแข่งขันเมื่อวันที่  6  
มกราคม  2558  มีการจัดการล้างลาน การขอรถสุขา  การกาง
เต้นการตีเส้น  เป็นเพราะเหตุใด  จึงไม่จัดที่สนามกีฬากลางของ
เทศบาล หรือหน้าสํานักงานเทศบาลซึ่งกองสวัสดิการสังคมเป็นกอง
ที่ดําเนินการในเร่ืองน้ีและมีการจัดเป็นประจําทุกปี  แต่ละปีมีการ
ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน  ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือทั้ง  36  ชุมชนว่าในปีน้ีจะจัดห้วงต้ังแต่วันที่เท่าไร  
สถานที่จัดที่ไหนจัดอย่างไร  มีกีฬากี่ประเภท  ได้จัดประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนประมาณวันที่  22  ธันวาคม  
2557  เป็นมติของที่ประชุมได้กําหนดเป็นวันที่  6  มกราคม  
2558  ในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดใน
ปีงบประมาณ  2558  และมีการกําหนดให้สถานที่เป็นที่ตลาด
คลองถม  ส่วนมากเป็นกีฬาพ้ืนเมือง  และมีการแบ่งสีของแต่ละ
ชุมชนทั้งหมด  7  สี  ตามพ้ืนที่ของชุมชนที่ใกล้เคียง  สําหรับที่
บอกว่ามีการล้างลานไม่มีมีแต่ปัดกวาดปกติ  คนที่ปัดกวาดเป็น
คณะกรรมการชุมชนแต่ละสีช่วยกัน  สําหรับการกางเต้นท์  เต้นท์
ของเทศบาลไม่เพียงพอเราได้ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนในพ้ืนที่
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ใกล้เคียงและให้ทางสํานักการช่างเป็นผู้ขนมาให้และชุมชนเป็นผู้
ประดับเต้นท์เองเพราะว่ามีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์  ในมติที่
ประชุมบอกว่าเคยจัดที่หน้าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคือสถานท่ีแคบ
รู้สึกจะได้รับความเป็นที่สนุกสนานเป็นที่นิยมของคณะกรรมการ
ชุมชนพ้ืนที่เป็นที่ไม่เพียงพอในการเชียร์กีฬาให้สนุกสนาน  ซึ่ง
เหมาะสมกับวัยคณะกรรมการชุมชนและเป็นสถานท่ีใกล้เคียงกัน
กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและโซนพ้ืนที่ของชุมชน  ส่วนที่ว่าทําไม
ถึงไม่ไปจัดที่สนามกีฬากลางมติที่ประชุมบอกว่าไกลและตอน
กลางคืนมีงานเลี้ยงอาจจะเกิดอันตรายเพราะว่าพ้ืนที่น้ันการจราจร
คั บคลั่ ง พอสมควรจึ ง ไ ม่ ไ ด้ ไ ป จั ดที่ น้ั น   และ ท่ี สํ า คั ญคื อ
ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการลานตลาดนัดคลองถมที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานคร้ังน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ฟังคําอธิบายในกระทู้แล้วยังสงสัยอยากจะ
สอบถามเพ่ิมเติมว่าสําหรับตลาดร่วมใจการเกษตรเมื่อเราทราบว่ามี
การต่อสัญญาและมีการทําสัญญาทุกคร้ัง  ความคิดของกระผมคือ
เป็นบุคคลเดิมๆที่ได้มาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและ
ให้ค่าตอบแทนกับทางเทศบาล   ปัจจุ บันครั้ งแรกได้ค่า เ ช่า  
31,000  บาท  ก่ีปีแล้วท่านประธานสภาที่เคารพต้ังแต่ปี  2546  
ปัจจุบันน้ีปี  2557  10  กว่าปี  ต่อสัญญามา  3 – 4 สมัย  
ทําไมค่าเช่าเพ่ิมนิดเดียว  ประชาชนทั่วไปฝากมาว่าอยากมีส่วนร่วม
ในการประมูลครั้ง ต่อไปเหมือนกันมีการแข่งขันที่ ไหนต้องมี
ค่าใช้จ่าย  มีค่าเช่าเพ่ิม  แต่เป็นเวลา  10  กว่าปีแล้ว  31,000  
บาท  เพ่ิมเป็น  38,000  บาท  เพ่ิมมาเพียง  7,000  บาท  ปี
หน่ึงไม่ถึง  1,000  บาท  ท่านประธานที่เคารพ  จึงเล็งเห็นว่า
ประชาชนทั่วไปเขาอยากจะมีการแข่งขันต้องมีการแข่งขันและเปิด
ประมูลกันบ้าง  เพ่ือให้ได้ค่าประมูลเพ่ิมขึ้น  สําหรับปัญหาข้อแรก
ของตลาดว่ามีสัญญาเท่าไรทราบแล้ว  1.2  ทราบว่ามีการจัดเก็บ
ขยะกับตลาดเดือนละเท่าไรไม่คุ้มค่าจ้างจริงถ้าท่านผอ.สํานักการ
สาธารณสุขฯ  ได้ตอบถูกต้อง  ถ้าเอาคุ้มค่าไม่คุ้มค่าแต่ว่าต้องทํา  
ถ้าให้เอกชนไปจัดเก็บเองจะเอาหรือไม่เขาก็ไม่เอาจ้างเทศบาลถูก
กว่า  8,000  บาท  ได้คนงาน 4 คน  ได้คนเก็บขยะพร้อม  ถาม
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ว่าคุ้มค่าหรือไม่กับเทศบาลไม่คุ้มค่า  เพราะฉะน้ันถ้าจะเอาความ
คุ้มค่าว่าต้องเก็บขยะต้องผลักภาระให้กับผู้รับเหมา  ให้ผู้ที่มาทํา
สัญญาไปเก็บขยะเองลองดูว่าจะคุ้มค่าหรือไม่  เป็นเรื่องที่ให้
ข้อสังเกตว่าควรจะให้ข้อสังเกตกับเขาว่าความคุ้มค่าจริงอยู่แต่อย่า
ให้เทศบาลเสียเปรียบมากนัก  จ้างคน  4 – 6  คน  เดือนละ  
8,000  บาท  เป็น  48,000  บาท  ได้แค่  8,000  บาท  ความ
คุ้มค่าน้อยที่ได้สืบทราบมาและไปตรวจดูการจัดการระเบียบไม่เป็น
ระเบียบท่านประธานสภาถ้าจะไปตลาดร่วมใจการเกษตรต้องทําใจ
ถ้าท่านจะเอารถยนต์เข้าไปอารมณ์หงุดหงิดแน่จอดรถไม่เป็น
ระเบียบขวางทาง  นําของลง  นําของขึ้น  ไม่เคารพกันเลยหลีกกัน
ไม่ได้ท่านประธานสภาท่านสมาชิกบางคนไปมีอารมณ์หงุดหงิด
เหมือนกันฝากเทศกิจเพ่ิมเติมว่าจริงอยู่ท่านไปวางระเบียบแต่ให้
กําชับให้เคร่งครัดเพราะไม่มีลานจอดรถทําให้จอดรถไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย   เเละท่านประธานไปดูบ่อขยะบ่อระบายนํ้าไปดูแล้วต้ืน
เขินขึ้นมาและมีกลิ่นเน่าเหม็น  ไม่ใช่โจมตีอยากจะทําให้ดีขั้นรถทาง
เทศบาลก็มีรถดูดโคลน  แล้วทําไมไม่ไปทํา  เป็นข้อสังเกตเล็กน้อย
ที่อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่ดีแล้วให้ท่านทํา  สิ่งไหนที่ไม่ดี
เทศบาลจะได้ค่าเช่า  หรือค่าอ่ืนๆเพิ่มเติมให้ท่านนําไปคิด  ในนาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลอยากได้เงินเข้าเทศบาลจํานวนมากๆ  มี
อะไรอยากจะให้มีรายได้เข้าเทศบาลมากๆ  เพ่ือเทศบาลจะได้นํา
เงินมาปรับปรุงแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ไม่ใช่มา
จับผิดมาในนามของสมาชิกสภาเทศบาลประชาชนเลือกมาต้องทํา
หน้าที่ให้ดีที่สุด  4  ปี  ครั้งหน่ึงต้องมีการเลือกต้ัง  สิ่งไหนที่ทําได้
สุดความสามารถเราต้องทํา  ข้อ  2  เมื่อวันที่ 25  - 26  ธันวาคม  
2557  มีการแข่งขันที่ได้ตอบมาแล้วว่า  มีมติของเทศบาลต่างๆ  
มีหรือไม่ท่านมีหลักฐานหรือไม่ว่ามติของเทศบาลต่างๆว่าเอาตลาด
นัดคลองถมเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสปอร์ตไนท์  ถ้าไม่มีคนช้ีแนะ
เขาไม่เอาหรอกครับ  ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเหมาะสมที่สุดลาน
จอดรถก็มีจะต้ังโต๊ะที่สวยงามดูดี  ดูดีทุกอย่าง  แล้วงบประมาณ
เทศบาลก็ใช้ถามว่าจัดที่ตลาดนัดคลองถมใช้งบประมาณหรือไม่  
ฝากไว้ถ้าถูกไม่เป็นไรแต่ต้ังข้อสังเกตไว้มีมติหรือไม่  ใช้เงินเท่าไร  มี
มติของทุกอปท.หรือไม่  ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลเท่าไร ข้อ  
2.2  เมื่อการแข่งขันกีฬาของชุมชนจริงที่มีการประชุมแล้ว  ถ้าไม่
ช้ีแนะไปจัดที่ตลาดนัดคลองถมมีหรือไม่  จัดที่เทศบาลสะดวกที่สุด  
สัญจรไปมาสะดวก  อยากจะฝากที่ไปจัดที่ตลาดนัดท่านเอ้ือ
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ประโยชน์ให้ตลาดนัดคลองถมหรือไม่  เป็นการประชาสัมพันธ์
หรือไม่  ถึงไม่ได้อะไรก็เป็นการประชาสัมพันธ์  ตลาดโรงสี ตลาด
หน้า บ๊ิกซีทํ า ไมไม่ ไปจัด   พลาซ่ า   เขา ยินดี ให้จัด เ ป็นการ
ประชาสัมพันธ์ของเขาท่านถามว่าไม่มีค่าใช่จ่ายถูกแต่เอ้ือประโยชน์
ให้เอกชนหรือไม่  เป็นการประชาสัมพันธ์  ข้อ  3.2  ระยะเวลา  3 
– 4  ปี  ไม่มีผู้ อํานวยการสํานักการคลัง  ท่านอธิบายว่า  6  
มีนาคม  2556  รับโอน  10  ตุลาคม  2556  รับดอน  24  
กันยายน  2557  รับโอน  3  กุมภาพันธ์  2558  ประกาโอน  
ท่านประธานสภาที่เคารพการบริหารงานของคณะบริหารชุดน้ีดี
ท่านบอกว่าไม่เปลื้องงบประมาณ  ตําแหน่งไหนที่สูงสุดท่านบอกว่า
ไม่เปลื้องงบประมาณท่านพูดผิดเป็นตําแหน่งที่สูงสุด   และเป็น
ตําแหน่งที่สําคัญอย่างย่ิง  ท่านบริหารบ้านเมืองมาถามว่าดู
รายละเอียดในวาระอ่ืนๆ  จะพูดอีกครั้งหน่ึง  ถามว่าในการ
ปฏิบัติงานของท่านปี  2556  ท่านเสนอผลงาน  3  ปี  รายงาน  
ท่านดูข้างในท่านประธานสภาดูการปฏิบัติงานข้างในปี  2556  
ท่านปฏิบัติงานได้  82.60  เปอร์เซ็นต์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เอาไว้ในวาระดีกว่าท่าน 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  อยู่ในวาระครับท่านประธานขออนุญาตพูด 

นายโฆษิต   ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านไปพูดในวาระที่มีวาระอยู่ของรายงานกิจการ  ท่านพูดใน
กระทู้ให้กระชับ  เรียนเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   3  ปี  ท่านดูข้างใน  82.60  เปอร์เซ็นต์  แต่ปีน้ี  4  
ปี  ท่านเหลือ  74  เปอร์เซ็นต์  ถามว่าเป็นการขาดผู้อํานวยการ
สํานักการคลังหรือไม่  ท่านทํางานด้อยกว่าเดิมและผู้อํานวยการ
สํานักการคลังเป็นผู้อํานวยการสูงสุดของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่
จะต้องทํารายได้ให้กับเทศบาลมากที่สุด  ผู้อํานวยการอ่ืนผมไม่
สนใจ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังผมสนใจเป็นงบประมาณของ
เทศบาลที่จะจัดเก็บให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุด  ได้ศึกษาดูตามประกาศ
ของก.  เรื่อง  การคัดเลือก  ท่านคัดเลือกไม่ได้ต้องส่งไปส่วนกลาง
ให้ส่วนกลางจัดสรรมาภายใน  60  วัน  ศึกษาอยู่ไม่ใช่ศึกษา  เป็น
เวลา  4  ปีและเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเมื่อขาดหัวสามารถทํางานทํา
ได้หรือไม่ทํางานได้แต่ไม่ได้ผล  100  เปอร์เซ็นต์  ได้แค่  80  
เปอร์เซ็นต์  เพราะฉะน้ันฝากท่านประธานว่าสิ่งที่พูดไปเพ่ือที่จะให้
เทศบาลของเราดีขึ้นมีกรอบอัตราที่เต็ม  ไม่ใช่ว่างเว้นมา  3 – 4  
ปี  ต่อไปต้องเป็น  5  ปี  6  ปี  ไม่มีใครจะอยู่เลยหรืออย่างไรท่ี



24 
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมืองน่าอยู่ได้รางวัลพระปกเกล้าทองคําใคร
จะไม่อยากมาอยู่เมืองกาฬสินธ์ุ  เขาต้องอยากมาอยู่ทําไม  4  ปีถึง
ไม่มีคนที่จะมาอยู่ในกาฬสินธ์ุ  เป็นไปไม่ได้ท่านประธานสภาท่ี
เคารพ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาไม่เป็นไรทราบว่าผู้ที่มารู้สึกจะ
เป็นที่ อุดรธานีหรือหนองคาย   พอทราบว่าจะต้องมาท่าน
ประธานสภาที่เคารพถามว่าผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯเมื่อ
ปีที่แล้วเกษียณทําไมไม่ถึง  60  วัน  มีผู้อํานวยการเพ็ญพรมาแล้ว  
ผู้อํานวยการสํานักการคลังสําคัญทําไมไม่มีใครมานี้เป็นตัวอย่างว่า
จริงอยู่พนักงานเราทําได้ถ้าอย่างน้ันลดขั้นตอนบอก  กทจ.จังหวัด
เลย  บอกว่าตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการคลังไม่รับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ หลังจากที่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเส็งวิโรจน์รัตน์  
ได้อภิปรายและท่านประธานสภาเทศบาลได้กรุณาทักท้วงไป
หลังจากที่ทักท้วงไปแล้ว  10  นาทีมาเปิดดูระเบียบวาระการ
ประชุมเหลือสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีก  4  ท่าน  เก่ียวกับกับกระทู้
และมีวาระอีก  2  วาระขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ขอบคุณท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ที่เตือนสติว่าจะ  
10  นาที  ท่านประธานที่เคารพเราประชุมปีหน่ึงก่ีครั้ง   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญสรุป 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ปีหน่ึงประชุมปีหน่ึง  3  เดือนต่อครั้ง  ให้ผมได้พูด
ว่านอกเรื่องหรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานสภามีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้อยู่ในระเบียบ
วาระในข้อระเบียบ  ข้อกฎหมายไม่ให้พูดเรื่องอ่ืน เท่าน้ันเชิญสรุป 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านต้องเตือนสมาชิกท่านอ่ืนที่จะประท้วง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกประท้วงถูกว่าท่านอภิปรายซ้ําซากในข้อเดียวต้ัง
นานแล้ว  แต่เห็นว่าท่านจะจบแล้วจึงวางเฉย  สรุปครับท่านบุญเส็ง  
เรียนเชิญครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านประธานสภาที่เคารพการที่เราจะสอบถามกระทู้ดู
มาแล้วว่าเป็นอย่างไร  เมื่อสิ่งไหนที่ดีไม่ได้ว่าบอกแล้วให้ท่านทํา
ต่อไป แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีให้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  เพ่ือเทศบาล
เราจะได้เป็นเมืองน่าอยู่  ได้รางวัลพระปกเกล้าทองคําเราอย่าเสีย
รางวัลไป  เป็นรางวัลเกียรติยศ  สิ่งไหนที่ได้พูดไปแล้วว่าเป็น
อย่างไรอยากจะให้ท่านประธานว่าให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น  สําหรับ
เจ้าหน้าที่พอใจที่ท่านได้ตอบกระทู้ของกระผม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก  ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  อยากจะขออธิบายสําหรับท่านสมาชิกที่พูดไปเมื่อสักครู่
ท่านบอกว่า 3  ปี  84  เปอร์เซ็นต์  ความพึงพอใจ  ตอนน้ันไม่ได้มี
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  คนที่รักษาการคนเดิมปีที่  4  ไม่มี
ผู้อํานวยการสํานักการสํานักการคลังได้  ไม่ได้เก่ียวว่าการประเมิน
ความพึงพอใจของพ่ีน้องประชาชนมีผู้อํานวยการสํานักการคลัง
หรือไม่  ถ้าหากจําได้  ปีที่  3  ไม่มีผู้อํานวยการสํานักการสํานัก
การคลัง  ได้ต้ัง  84  เปอร์เซ็นต์  พระปกเกล้าก็ได้จากปี  56  ถึง  
ปี  57  ได้สามครั้งจึงได้พระปกเกล้าทองคํา  ตลาดนัดคลองถม
เป็นมติที่ประชุมเผอิญว่าท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อปท.ที่เข้าร่วมจัดงานบอกว่าเมื่อมีงานสปอร์ต
ไนท์มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไปจัดที่สนามกีฬากลางได้หรือไม่ มี
กฎหมายส่วนราชการ  สถานที่ราชการโดยเฉพาะสนามกีฬาออก
กําลังกาย  เขาเป็นคนเลือกกันเองไม่ได้ประชุมด้วย  เป็นเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการ  ตัวแทนของท้องถิ่นมานั่งประชุมกัน  ช้ีนําหรือไม่ไม่
รู้แต่เขาเลือกกันเอง  เรื่องสร้างรายได้ให้ท่านไปออกกฎหมายเป็น
อย่างไร  ออกระเบียบเป็นอย่างไร  ท่านอยากได้อย่างไรให้ไปออก
ระเบียบมา  แต่น้ีเราปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
เก่ียวกับเรื่องการจัดหารายได้เมื่อเขาให้ผู้ที่ประมูลได้และมาเสนอ
เมื่อครบวาระ  เหมือนกันกับประมูลเครื่องถ่ายเอกสารเบ้ืองต้น
ประมูลเคร่ืองถ่ายเอกสารก็ประมูลพอจะหมดมาย่ืนขออยากได้
เยอะ  แต่เมื่อเขามาย่ืนขอและเสนอเงินเพ่ิมตามสัดส่วนที่กําหนด
เอาไว้แต่ละปี  คณะกรรมการจัดหารายได้บอกว่าจะต่ออายุสัญญา
คุณจะต้องเพ่ิมแต่ละปีต้องคุยกันต้ังแต่ครั้งแรก  การสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ตัวผมเองเป็นนายกเทศมนตรียังไม่รู้
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เลยว่าจะจากไหน  แต่ท่านบอกว่าจะมาจากอุดรธานี  หนองคาย  
ท่านส่งมาหรือไม่  ต้องเปิดสอบเป็นไปตามความสามารถเป็นไป
ตามเง่ือนไข  ตามระยะเวลามีระเบียบเก่ียวกับเรื่องการดํารง
ตําแหน่ง  การครองตําแหน่ง  ซีแปดกี่ปีถึงจะเป็นซีเก้าได้  ซีเจ็ดก่ีปี
ถึงจะเป็นซีแปด  เปิดมาโดยตลอดไม่มีใครเสนอมา  ไม่มีใครสมัคร  
เปิดสอบไม่มีใครมา  ในส่วนของสํานักการคลังสาเหตุคือโตไม่ทัน
ครองตําแหน่งไม่ทัน  ส่วนผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจะลองเปิด
สอบ  การเปิดสอบคือมาแข่งขันว่าใครเก่งที่สุด  คนที่เก่งที่สุดได้
กรรมการยังไม่ได้ต้ังเพราะมีระยะเวลา  ที่ไปจัดเป็นไปตามมติที่
ประชุมตอบแล้วเป็นไปตามมติที่ประชุม บ๊ิกซีจะให้จัดเหรอท่าน
บอกท่านไปประสานให้หน่อยคร้ังหน้าเอาบ๊ิกซีแน่นอน  ขอความ
กรุณาท่านช่วยประสานให้ด้วยบ๊ิกซี  ตลาดโรงสี  ทําได้ถ้าหากท่าน
ไปพูดให้แต่น้ีเป็นคณะกรรมการจัดงานเขาดําเนินการของเขาไป  
การจัดสรรภายใน  60  วัน  สํานักการคลังน้ีว่ากันไปตามระเบียบ
ขออนุญาตให้ทางท่านปลัดเทศบาล  งานบุคคล  เวลาจะเสนอว่า
เราขาดตําแหน่งเสนอไปหรือไม่เมื่อเสนอไปแล้วไม่เห็นส่งมาภายใน 
60 วัน  หมายถึง  กรมยังไม่เหมือนกันกับท้องถิ่นเยอะ  เป็นการ
บริหารระดับกรมคิดว่าคงจะครบถ้วนถ้าหากว่าจะเอาเร่ืองการ
ประเมินความพึงพอใจทําไมถึง 84 เปอร์เซ็นต์ 78 เปอร์เซ็นต์ 
เอาไว้ตอบรายละเอียดในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆจะอธิบายให้ฟัง 
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อสักครู่ท่านคณะบริหารท่านประธานสภาท่ี
เคารพไม่น่าจะพูดว่าให้ไปออกกฎหมายเองให้ไปออกข้อบัญญัติเอง
ให้เป็นนายกเทศมนตรีจะจัดการให้ดูว่าเป็นอย่างไร  เสียดายวันที่  
8  มกราคม   คสช .มีคํ าสั่ งมาก่อนถ้ า ไม่มีคํ าสั่ งจะลงเ ป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญน่ังครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ผมถูกพาดพิง ท่านประธานสภาให้ตอบก่อน         
เขาพาดพิงให้ไปติดต่อบ๊ิกซี  ไปติดต่อที่ไหนยังมีอีก  ผมยินดีใช้เลย
ครับบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ใช้เลยครับ  ท่านประธานสภาเทศบาล    
ขอเรียนสักเล็กน้อยเมื่อเดือนที่แล้วไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเกือบจะ
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ตายไม่สมบูรณ์เด๋ียวน้ีเหลือแค่  80  เปอร์เซ็นต์  มีคนบอกว่ามัน
ทําไมไม่ตายซะมีคนเกลียดผม  มีคนรักผมไปทานกาแฟทุกวันรับคน
ไม่หวาดไม่ไหวไปเย่ียมที่บ้าน  ท่านประธานสภายังไม่รู้ใช่หรือไม่แต่
มีคนบอกมีคนซังบอกว่ามึงทําไมไม่ตายซะขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็ง  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญ
ท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอกระทู้สอบถามท่านประธานสภา  ผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้สืบเน่ืองจากการสร้างถนน  โครงการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.เลียบคลองชลประทาน  ชุมชนโพธ์ิไทร  และชุมชนกุด
ยางสามัคคี  ซึ่งเป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี  2557  ขอสอบถามว่า1. การออกแบบเป็นของเทศบาล
หรือชลประทานกําหนด2. การถมดินใช้มาตรฐานระดับดินอย่างไร  
3. เหตุใดถึงทําเลนเดียวความกว้างของผิวถนนเพียง 2.50  เมตร  
ปัจจุบันมีรถไปจอดในถนนคอนกรีตดังกล่าว  รถว่ิงสวนกันไปมา
ไม่ได้  การสัญจรลําบาก  มีวิธีการแก้ไขอย่างไร4. ช่วงฤดูฝนซึ่งก็อีก
ไม่ก่ีเดือนข้างหน้า  ทา่นมีแผนรองรับและวิธีการแก้ไขการระบายนํ้า
อย่างไรขอให้ท่านบรรจุกระทู้และตอบกระทู้ของกระผมในระเบียบ
วาระการประชุมด้วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอตอบคําถามของสมาชิกผู้ทรงเกียรติในส่วนของ
นโยบายส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการ
ช่างเป็นผู้ตอบ  เก่ียวกับการสร้างถนนค.ส.ล.เลียบคลองชลประทาน  
เป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนมีมาหลายปีหลายยุคสมัย
หลายนายกฯ  แต่ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะว่าที่ดินในส่วน
ที่ รับผิดชอบเป็นที่ ดินอ ยู่ ในความครอบครองดูแลของกรม
ชลประทาน  ทําอะไรต้องไปขออนุญาตก่อนหน้าน้ีเท่าที่ทราบมา
เคยมีการขออนุญาตแล้วไม่ เคยได้รับอนุญาตเลย  แต่พ่ีน้อง
ประชาชนมีความประสงค์อยากจะได้เป็นถนนคสล.เพ่ือการสัญจร
ไปมาที่สะดวก  ดังน้ันเมื่อปี  2557ที่ผ่านมาจึงลองไปประสานกับ
ทางท่านผู้อํานวยการเก่ียวกับเร่ืองชลประทานท่านบอกว่าให้ทํา
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เรื่องไปแล้วท่านจะเสนอหน่วยเหนือแต่จะพยายามกําชับว่าเพ่ือ
ความสะดวกของพ่ีน้องประชาชนท้องถิ่นอยากทําเร่ืองไปพร้อมทั้ง
ออกแบบไปด้วยว่าจะทําถนนตามสภาพที่เป็นอยู่ตามปัจจุบันจะเท
คอนกรีตในสภาพตามแบบ  แต่เมื่อเสนอไปถึงหน่วยเหนือทาง
ผู้อํานวยการชลประทานตอบมาว่าทางหน่วยเหนือจะอนุญาตให้เรา
ดําเนินการได้แต่ต้องดําเนินการตามแบบของเขา  มานึกได้ว่าเมื่อ
รูปแบบของการออกแบบคลองส่งนํ้าชลประทานออกแบบมาใน
ลักษณะอย่างไร  เป็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับเรื่องคลองส่งนํ้าคงเป็นไป
ตามน้ัน  เราเช่ียวชาญเก่ียวกับเร่ืองการออกแบบถนนอยากจะได้
ถนนให้พ่ีน้องประชาชนหรือไม่  ถ้าอยากได้ต้องยอมตามแบบของ
เขา  สรุปคือต้องทําตามแบบของเขา  แบบเป็นอย่างไรเท่าที่
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเน่ืองจากต้องนําแบบของเขาแล้วมาจัดซื้อจัด
จ้าง  แต่เมื่อมาก่อสร้างจริงๆปรากฏว่าผิวจราจรเหลือเพียง  2   
เมตรเศษๆ อยู่ระหว่างคลองที่เป็น  2  ข้างทางของชลประทานสูง
กว่าเดิม  ซึ่งได้ทราบมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าชลประทาน
ได้งบประมาณเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านมาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
และอนุมัติเงินร้อยล้าน  เพ่ือให้ซ่อมคลองเมื่อซ่อมคลองจะดัน
คอนกรีตให้สูงขึ้นมาจากของเดิมอีก  1  เมตร  เพ่ือที่จะส่งนํ้าให้ได้
สูงกว่าที่เป็นอยู่  และเมื่อส่งนํ้าได้สูงกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนการยกคัน
คลองต้องยกสูงขึ้น  เพ่ือที่จะให้ปริมาณน้ําในคลองสูงขึ้นกว่าเดิม
น่าจะถูกต้อง  แต่เมื่อทําเสร็จเกิดผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชน
ไม่ได้น่ิงนอนใจเป็นห่วงต้ังแต่ตอนแรกให้ช่างของเราออกไป
ประสานกับบ้านทุกหลังที่มีทางเช่ือมกับถนนคันคลอง  เพ่ือที่จะให้
เข้าออกได้สะดวก  เพ่ือที่จะไม่ให้มีปัญหาดูว่าบริเวณไหนที่จะเป็น
อุปสรรค  เมื่อฝนตกนํ้าจะไหลไปทิศทางไหน  พบปัญหาแต่
งบประมาณที่ลงไปคืองบประมาณแค่เพียงทําถนน  ไม่ได้มี
งบประมาณในการที่จะวางท่อ  ถมดิน  ดังน้ันจึงได้มาปรึกษากันว่า
ถ้าหากฤดูฝนครั้งหน้าจะแก้ไขอย่างไร  ได้เตรียมการแก้ไขไว้แล้ว
ส่วนการเตรียมการแก้ไขอย่างไรทั้งงบประมาณเตรียมการไว้แล้ว  
เหลือขั้นตอนที่สํานักการช่างจะลงไปแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงฤดู
ฝน  ขออนุญาตให้ท่านผู้ อํานวยการสํานักการช่างเป็นผู้ตอบ
รายละเอียดต่างๆ และอยากนําเรียนต่อที่ประชุม  นําเรียนท่าน
ประธานสภาเล็กน้อยว่า  ทําไมมันไม่ตายคงไม่ใช่ผมแต่เข้าใจ
อย่างไรก็แล้วแต่  ส่วนที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีต่อไม่ใช่เพราะว่าตัว
ผมเองอยากจะมาเป็นทางคสช.ให้ดํารงตําแหน่งต่อคงเห็นว่ามี
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ความรู้ความสามารถ  ขออนุญาตมีคนพูดมา  จะเอาอย่างไรก็ว่ามา  
ไม่ได้มีปากคนเดียวมีปากเหมือนกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านนพดล  
แก้วพูล  ข้อ  1  การออกแบบเป็นของเทศบาลหรือชลประทาน
กําหนด  ขออนุญาตตอบชลประทานเป็นผู้กําหนดรูปแบบการ
ก่อสร้างถนน  และเทศบาลได้รับอนุญาตได้ดําเนินการก่อสร้างตาม
แบบแปลนโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลํานํ้าปาว  สํานัก
ชลประทานที่  6  ข้อ  2  การถมดินใช้มาตรฐานระดับดินอย่างไร  
การถมดินใช้มาตรฐานในการกําหนดถมดินคันคลองซึ่งชลประทาน
เป็นผู้กําหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง  ข้อ  3  เหตุใดถึงทําเลน
เดียวความกว้างของผิวถนนเพียง 2.50  เมตร  ปัจจุบันมีรถไปจอด
ในถนนคอนกรีตดังกล่าว  รถว่ิงสวนกันไปมาไม่ได้  การสัญจร
ลําบาก  มีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ความกว้างจากผิวถนน  เป็นความ
กว้างที่กําหนดรูปแบบ  แบบแปลนก่อสร้างถนนทางเลียบคันคลอง
ชลประทาน  และเทศบาลได้สํารวจออกแบบ  เพ่ือที่จะขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น  เพ่ือจะได้นําไปให้ชลประทานพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างต่อไป  ข้อ  4  ช่วงฤดูฝนซึ้งก็อีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า  ท่านมี
แผนรองรับและวิธีการแก้ไขการระบายนํ้าอย่างไร  เทศบาลฯได้
ดําเนินการสํารวจเพ่ือวางท่อระบายนํ้า  เพ่ือรองรับการระบายนํ้า
ในช่วงฤดูฝนที่มีนํ้าหลาก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  คือหน้าฝนไม่ได้บอกว่าฝนจะมาจริงช่วงฤดูฝนอาจจะ
หนักกว่า  แต่ช่วงที่ผ่านมาภัยธรรมชาติบางทีมีลมและฝนตก  ทุกปี
ถ้าเป็นช่วงงานเทศกาลประจําปีฝนตกทุกปีแต่ปีน้ีตกก่อน  เป็นห่วง
ถ้าฝนมาในช่วงน้ีแม้ยังไม่ถึงฤดูฝนเรียนว่าเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
ตอนที่ ไ ด้ถนนมาด้ วยความเคารพกราบขอบพระคุณท่ าน
นายกเทศมนตรีที่ตอนที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆเรียนเชิญเข้าไป
ร่วมด้วยในคร้ังปีแรกๆ  เสนอในเรื่องน้ีท่านนายกเทศมนตรีตอบว่า
ถ้าไปทําจะติดคุกแทนหรือไม่ยังจําได้  ด้วยความอยากได้และเข้าไป



30 
 

เป็นสมาชิกใหม่ๆแต่เมื่อได้มารู้สึกดีใจ  ภูมิใจ  ที่เมื่อเข้ามาเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลและได้รับการตอบสนองในจุดน้ี  แต่ปัญหาเมื่อ
ได้มาแล้วแทนที่จะแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย  แต่กลับจะเพ่ิมปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน  เรียนว่า
ถ้าเป็นไปได้อยากที่ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างพูดไปเมื่อสักครู่
ทําเลยถ้ามีโอกาส  ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่ามีงบประมาณแล้ว  
สํารวจ  ให้รีบๆทําคงไม่นานฝนมาเร็วแน่นอนปีน้ี  อยากจะฝาก
หลายสิ่งหลายอย่าง  ปัญหาเกิดขึ้นการสัญจรรถไปจอดได้ยินว่าทาง
เทศบาลแก้ไขปัญหาโดยให้ทางเทศกิจนําพนักงานไปการแก้ไข
ปัญหาแบบนี้ไม่ย่ังยืน  เวลาไปอาจจะไม่เห็นคนจอดแต่ตอนที่ไม่ไป
อาจจะจอดรู้เวลาหรือไม่ไม่ทราบ  เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขตลอด  
ถ้าทําอะไรแล้วแก้ด้วยความย่ังยืนทําให้พ่ีน้องประชาชนรับ
ผลกระทบน้อยที่สุด  มีปัญหาน้อยที่สุด  เงินส่วนต่างๆท่ีได้มาแต่ละ
ปีจะได้เก็บไว้ทําอย่างอ่ืนบ้าง  ไม่ใช่ต้องนํามาแก้ปัญหาแบบน้ีทุก
ปีๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก  ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  เรียนว่าเมื่อมีการประชุมชุมชนทุกคร้ัง  ทางท่านประธาน
ชุมชนโพธ์ิไทรขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมชายท่านจะมาแจ้งให้
ทราบว่ามีรถไปจอดจึงบอกให้นําป้ายไปติดเอาไว้ห้ามจอดบนถนน  
ท่านมาบอกว่าเมื่อนําป้ายไปติดไว้คนก็ไม่ฟังถ้าคนไม่ฟังในเรื่องที่จะ
ไปแนะนําว่าให้จอดอย่างไรการปฏิบัติตามกฎจราจร  จึงเอาเทศกิจ
ไปแก้ไขไม่ทราบว่าวิธีการบริหารแบบน้ีถูกหรือไม่  ถ้าไม่ถูกไม่
เป็นไรแต่ได้รับการร้องเรียนมาว่าจอดรถบนผิวจราจรทําให้คนอ่ืน
สัญจรไปไม่ได้  แต่ครั้งน้ีเก่ียวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาที่เตรียมเอาไว้
และเร่งทุกวันแต่พอเมื่อทํากําลังจะเสร็จงานกาชาดได้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองการทําเวที  ไฟ  สถานที่  ในขณะที่งานกาชาดยังไม่
เสร็จได้เกิดพายุเข้าเมื่อเกิดพายุทุกอย่างที่เตรียมไว้ต้องวางมือทุก
อย่างและมาลุยเก่ียวกับเรื่องพายุให้พ่ีน้องประชาชน  เมื่อเรื่องพายุ
และงานกาชาดเสร็จ  คงจะได้มีการวางแผนเพ่ือที่จะแก้ไขต่อไป  
เป็นไปตามที่ทางผู้อํานวยการสํานักการช่างได้เตรียมการไว้  และ
เรื่องเม่ือทําไปแล้วไม่ได้ขออนุญาตทางชลประทานหรือไม่ทําตาม
แบบ  ถ้าหากว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรื่องงานท้องถิ่น  
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งานจังหวัด  พลาดข่าวหนังสือพิมพ์ชลประทานแจ้งจับอบต.นา
เชือก  อําเภอยางตลาด  แจ้งจับคณะผู้บริหารอบต.นาเชือก
เพราะว่าเข้าไปขุดตัดต้นไม้และจะขุดลอกคลองทําเป็นอ่างเก็บนํ้า
ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของชลประทานแจ้งจับจริง  เป็นข่าว
ประมาณ  1  เดือน  เพ่ิงยุติคือย้ายสถานที่สรุปคือสู้ชลประทาน
ไม่ได้เพราะเป็นเจ้าของที่  เพราะน้ันสิ่งที่เราทําต้องทําให้ถูกต้องทั้ง
ระเบียบ  กฎหมาย  ปฏิบัติเพ่ือไม่ให้มีปัญหาไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปทํา
ต้องได้รับผลกระทบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ท่านนพดล  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเป็น
กระทู้ถามของท่านอุทิศ   จําเริญสรรพ์   ในกรณีที่ผู้ต้ังกระทู้ไม่อยู่
ในที่ประชุมสภาเทศบาล  ถือว่าถอนกระทู้  ต่อไปเรียนเชิญท่าน
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุขอกระทู้ถามต่อท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังน้ี 1.  โครงการปรับปรุง 
สนามกีฬาฟุตบอล สนามที่ 2ภายในศูนย์กีฬากลางของเทศบาล 
ปัจจุ บันทํ า เส ร็จแล้ วหรือ ยั ง  ใ ช้ งบประมาณส่วนไหนและ
งบประมาณทําเท่าไหร่ รวมหญ้าและลู่ว่ิงด้วยหรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ เก่ียวกับเรื่องโครงการปรับปรุง สนามกีฬาฟุตบอล สนาม
ที่ 2ภายในศูนย์กีฬากลางของเทศบาลไปอ่านในรับรองรายงานการ
ประชุมมีการพูดเอาไว้แล้ว  ถ้าเรื่องไหนมีการตอบแล้วในที่ประชุม
ครั้งน้ัน  เรียนว่าท่านประธานไม่ควรที่จะรับ  แต่เมื่อท่านประธาน
รับเป็นกระทู้ด้วยความเคารพในวินิจฉัยของท่านจะขอตอบคง
เป็นไปตามที่ปรากฎในรายงานการประชุมเป็นบางส่วน  และให้ผู้ที่
รับผิดชอบคือผู้อํานวยการสํานักการช่างตอบรายละเอียดต่างๆ  
หรือว่าจะเป็นสํานักการศึกษาที่ได้รับงบประมาณมา  งบประมาณ
เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และทําตามที่ทาง
เจ้าหน้าที่สนามมดูแลต้องการที่จะปรับปรุงสนาม  2  เป็นอย่างไร  
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างสํานักการช่างจะเป็นฝ่ายควบคุมงาน  มี
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ปัญหาอุปสรรคอะไรขออนุญาตให้ทางผู้อํานวยการสํานักการช่าง
เป็นผู้ตอบเพ่ิมเติม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญรองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุ นิสา  บุญศิลป์               
รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่าน
ปรับปรุง สนามกีฬาฟุตบอล สนามที่ 2ภายในศูนย์กีฬากลางของ
เทศบาลขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้กับฝ่าย
ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2557  ใช้เงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์จ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัด  โดยใช้
งบประมาณดําเนินการจํานวน  939,000  บาท  ประกอบด้วย
การเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบการให้นํ้าของบ่อ  การติดต้ังถังนํ้า
ไฟเบอร์ก๊าซ  และวางท่อพีวีซี  การปรับพ้ืนที่สนามพร้อมถมดินบด
อัดแน่น ติดต้ังซัมเมอร์ซิลเลอร์ป้ัม  และตู้ควบคุมไฟฟ้าก่อสร้าง
เมอร์ซิ่งสําหรับเวชช่ันป้ัมพร้อมเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าและปลูกหญ้า
ในสัญญาจะรวมหญ้าแต่ไม่รวมลู่ว่ิง  มีเงินประกันสัญญาจํานวน  
46,950  บาท  ระยะเวลาประกัน  2  ปี  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  ขออนุญาตตอบในเรื่องการปลูกหญ้า  
ขณะนี้ ได้ได้มีหนังสือแจ้งไปทางผู้รับจ้างให้เข้าไปดําเนินการ
ซ่อมแซมหญ้าที่ตายในบางส่วน  เรื่องลู่ว่ิงทางคณะผู้บริหารให้ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามา
ดําเนินการ  ซึ่งขณะน้ีกําลังจะเข้ามาดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ถามและท่านนายกเทศมนตรีตอบว่ารู้แล้ว
ยังมาถามก็ผมรู้ถึงถามเพราะว่าสนามมีปัญหา  บังเอิญสนามกีฬา
กลางได้ไปออกกําลังกายกับพ่ีน้องประชาชนเป็นประจําและเล่น
ฟุตบอลเป็นประจําต้ังแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงสนาม  เห็นทางเทศบาล
ได้เข้าไปปรับปรุงดีใจเหมือนกันว่าจะได้ใช้สนามที่มีสภาพที่ดี  ให้
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ประชาชนพ่ีน้องได้ใช้บ้าง  เพราะสนามท่ี  1  ทางทีมฟุตบอล
จังหวัดยึดเป็นประจํา  ประชาชนไม่ได้ใช้  แต่สนามที่น้ีร่มรื่น  สงบ  
ไปออกกําลังกายอาทิตย์ละคร้ัง  แต่มีจํานวนประชาชนจํานวนมาก  
ตํารวจ  ไปใช้เห็นว่าทํานานเกินไปและได้คําตอบว่าทําเสร็จแล้ว  
อยากขอความกรุณาให้ท่านประธานหรือผู้ที่รับผิดชอบได้กรุณาลง
ไปดูบ้าง  เมื่อวานน้ีลงไปดูเสร็จหรือยัง  เงิน  939,000  บาท  ทํา
ได้แค่น้ันเหรอ  ท่านประธานขอความกรุณาให้ลงไปดูหญ้าตาย
เกือบ 70 – 80  เปอร์เซ็นต์  ได้พาคณะกรรมการศึกษาไปดู  หญ้า
ราคาเป็นแสนตายและไม่มีใครลงไปดูเลย  และลู่ ว่ิงมีที่ไหนไม่
ปรับปรุงอยากจะถามทําสนามง่ายนิดเดียวปรับลู่ว่ิง  รอว่ิง  รอเดิน
รอใช้  ออกกําลังกาย  ถึงหญ้าจะใช้ไม่ได้แต่ลู่ว่ิงสําคัญเพราะพ่ีน้อง
ประชาชนใช้เดินออกกําลังกายเป็นประจํา  แต่ออกกําลังกายไม่ได้
ถ่ายรูปมาให้ดูไม่ต้องถ่ายหรอก  ถ้าไม่เช่ือลงไปดูถ้าเช่ือว่าเป็นความ
จริงเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลย  อยากถามว่าที่บอกเสร็จถ้าเกิดมี
ปปช.ไปตรวจสอบเทศบาลจะเสียหายหรือไม่  ไม่ได้อยากมีเรื่องที่
นํามาพูดในที่ประชุมสภาเทศบาลทําอะไรเหมือนผมทํา  เพ่ือที่ไปว่ิง
เป็นเจ้าเป็นนายหาว่าสมาชิกสภาเทศบาลทําชุ่ย  เขาไม่ได้ว่า
เทศบาล  เขาว่าผมทํา  จึงนําเข้ามาพูดในท่ีประชุมสภาเพ่ือที่จะให้
ท่านไปแก้ไข  บังเอิญว่าฝนตก 2 – 3 วันน้ีหญ้าจึงขึ้น  บังเอิญหญ้า
เป็นวัชพืชส่วนใหญ่  ต้นไม้มีเกิดไปดู  สปริงเกอร์ใช้รถนํ้า  2  ตัว  
จะไปรดนํ้าหญ้าได้อย่างไร  ตายไปบางส่วน  น้ีแหละจึงเอาไปแจ้ง
ในที่ประชุมให้ไปดูแลปรับปรุงเพราะอะไร  เพราะเทศบาลเป็น
เหมือนบ้าน  ที่ทํางาน  เขาว่าเทศบาลเหมือนว่าผม  ไม่ใช่ว่าแต่
ผู้บริหาร  พนักงาน  จะขอให้แก้ไข  2  เรื่อง  ที่เห็นมาที่ติเตือนมา
ผู้ที่ไปออกกําลังกายใช่สิท่านไม่เคยลงไปดูสักครั้ง  เรื่องหญ้าแห้ง
ตาย  ต่อไปหญ้าจะตายหมดสนามแดดร้อน  นํ้าในคลองตามร่องมี
เยอะมากใช้สปริงเกอร์  3  ตัว  ฉีดไปแล้วหยุดหญ้าส่วนใหญ่แห้ง
ตาย  เสียดายมากเงินเป็นแสน  ประการที่สอง  ลู่ว่ิงเห็นปรับปรุง
สนามไม่ปรังปรุงลู่ว่ิงมีที่ไหนประเทศไทย  ลู่ว่ิงต้องมาก่อนจึงจะ
ปลูกหญ้าถ้าปลูกไม่เสร็จห้ามประชาชนเข้าไปเล่นแต่ลู่ว่ิงคนไปเดิน  
ว่ิง  ชอบความสงบร่มรื่นดีสนามน้ี  ถ้าไปปลูกต้นไม้ดีๆจะสวยงาม
มาก  เพียงแต่ง่ายนิดเดียวเหมือนที่ทางผู้ อํานวยการท่านพูด
โทรศัพท์ขอความอนุเคราะห์จากอบจ.รถเกรดให้ไม่ถึง  20  นาที  
ส่วนหญ้าที่กําลังจะตายแดดร้อนๆ  ภายในเดือนน้ีไปดูวัชพืชเต็มไป
หมดแล้วปลูกคุมหญ้าไม่มีใครดูแลสนใจเลย  ทั้งๆที่ส่งกระทู้ไป
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เ กือบเดือนน่าจะอ่านดูกระทู้และนําไปปรับปรุง  ขอความ
อนุเคราะห์จากอบจ.รถเกรดลู่ว่ิงไม่ถึง  20  นาที  ให้เขาเดิน  ให้ว่ิง  
ต้องเลี้ยวเพราะเป็นร่องนํ้าหลังประตูแตกใช้ไม่ได้ ฝนตกเป็นร่องอยู่
ที่ลู่ว่ิง  ไม่มีประโยชน์ไปดูขอความเมตตาจากผู้ที่รับผิดชอบให้ลงไป
ดู  ไม่ใช่เอาอะไรมาให้เซ็นต์ก็เซ็นต์  ไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะว่าเป็น
เทศบาลของเราต้องช่วยกันรับผิดชอบ  อย่าเอาดีใส่ตัวเองมากนัก  
ต้องฟังคนอ่ืนเพราะว่าผมมาจากพ่ีน้องประชาชนเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์รักษาของบ้านเมือง  พ่ีน้องประชาชน  ไม่ใช่รักษา
ประโยชน์ของใครคนหน่ึง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุพอเข้าใจว่าเป็นอย่างไร  ความจริงเขียนกระทู้มาถามว่า
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนาม  2  ภายในศูนย์กีฬากลาง
ปัจจุบันทําเสร็จหรือยัง  เจ้าหน้าที่ตอบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ใช้
งบประมาณส่วนไหน   เจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นเ งินของกรมฯ  
งบประมาณใช้เท่าไรตอบว่า 939,000  บาท  รวมหญ้าและลู่ว่ิง
หรือไม่  บอกว่าเฉพาะหญ้าไม่รวมลู่ ว่ิงเข้าใจคือตอนที่ ไปทํา
โครงการขอเงินจากกรมไม่ได้ใช้เงินของเทศบาล  กรมฯให้มาอาจจะ
ไม่รวมลู่ว่ิงด้วย  เมื่อไม่มีลู่ว่ิงจึงไม่ได้ลู่ว่ิงเพราะเงินมีมาเท่าน้ี  ส่วน
หญ้าไม่ใช่ว่าไม่ลงไปดู  เมื่อไปดูแล้วพบปัญหาเหมือนที่ท่านสมาชิก
พูดเมื่อสักครู่  จึงสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรจากกรณีที่ทําแล้วเจาะ
นํ้าบาดาลพร้อมทดสอบนํ้าในบ่อติดต้ังถังนํ้าไซเบอร์ก๊าซเพ่ือที่จะ
เก็บนํ้าและฉีด  ติดต้ังป้ัมเพ่ือที่จะเอานํ้าเรียกว่าซับเมิร์สจาก
ข้างล่างขึ้นมาข้างบน  ทําไมหญ้าถึงตายระบบนํ้าเตรียมเอาไว้  บอก
ว่าซับเมิร์สพังชํารุดอยู่ในระหว่างที่ติดต่อตัวผู้รับเหมาเพ่ือที่จะเอา
ไปซ่อมเพราะว่าต้องรับผิดชอบ  2  ปี  กว่าที่ผู้รับเหมาจะเอาเคร่ือง
ไปซ่อมทําหนังสือกลับไปกลับมา  หญ้าที่ปลูกติดแล้วเลยตาย  เมื่อ
หญ้าตายได้ตามเรื่องว่าเป็นอย่างไรต้องเร่งให้เร็ว   เห็นหรือไม่ท่าน
สมาชิกท่านกระทู้ถามมาเป็นเพราะท่านเห็นว่าเราทํางานไม่ดี  
ตอนน้ีซับเมิร์สมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทํางานต้องอัดนํ้าเข้าไป  
อัดนํ้าเพ่ือให้หญ้าฟ้ืนคืน  ถ้าหญ้าตายหมดจะทําอย่างไรได้รับ
คําตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา  2  ปี  
ที่ต้องดําเนินการแก้ไขเงินประกันมีหรือไม่ตามระเบียบต้องมี  ถ้าไม่
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ทําตามที่เราบอกเงินประกันเรายึดและไม่คืนเงินประกันเป็นไปตาม
ระเบียบราชการ  อาจจะทําเสร็จแล้วไม่สวยจะได้เป็นข้อเตือนใจ
ของพนักงานเรา  ช่างผู้ควบคุมงาน  ช่างผู้ตรวจรับงาน  ต้องเป็น
บทเรียน  เมื่อรับเมื่อทําและผลไม่ดีต้องรีบเร่งแก้ไข  เมื่อปรากฏว่า
ชํารุดบกพร่องจะทําให้ท่านสมาชิก  พ่ีน้องประชาชน  เข้าใจเป็น
อย่างอ่ืนไม่ได้ไปตรวจกับเขาหรอก  เขาไม่ให้ผมเข้าไปควบคุมงาน
หรอก  เพราะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ควบคุมต้องมีความรู้เก่ียวกับเรื่อง
ปรับปรุง  เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับต้องมีความรู้เก่ียวกับเรื่องตรวจรับ  
ต้องรู้ เ ก่ียวกับเรื่องระเบียบพัสดุด้วยว่าทําอย่างไร  คาดหวัง
เช่นเดียวกันกับท่านสมาชิกว่าจะต้องกลับคืนมาได้ดีเหมือนเดิมดี
กว่าเดิม  ถ้าหากไม่แก้ไขคงเหมือนกับหลายๆโครงการท่ีเรา
ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทิ้งงาน  สําหรับผู้รับเหมาที่ไม่รับผิดชอบแต่
เรื่องลู่ว่ิงไม่ได้มีอยู่ในโครงการในการปรับปรุง  ท่านบอกว่าปรับปรุง
สนามไม่มีที่ไหนไม่ปรับปรุงลู่ว่ิง  มีที่น้ีเห็นพร้อมกันกับท่านแต่ครั้งน้ี
แก้ไขได้หรือไม่  ผมบอกว่าแก้ไขได้หรือไม่เ พ่ือที่จะให้พ่ีน้อง
ประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้  ทางท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างได้
รีบดําเนินการประสานไปเอามาปรับให้ใช้ประโยชน์ได้  เวลาพบเห็น
เดือดร้อนเหมือนกันเงินของทางราชการแต่ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า  
แต่เขาพยายามเมื่อดูและสอบถามไปความชํารุดบกพร่องไม่ได้เกิด
จากเรา  เกิดจากเคร่ืองจักรกล  เครื่องจักรกลสามารถชํารุด
บกพร่องได้หรือไม่  ชํารุดได้แล้วทําไมเมื่อนํามาแล้วถึงชํารุดต้องหา
เหตุผลว่าทําไมสําหรับช่างควบคุมงาน  ถ้าท่านสมาชิกจะให้ต้ัง
กรรมการสอบสวนทางวินัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีพร้อมที่จะดําเนินการ  
ถ้าทําแล้วสนามกีฬาจะฟ้ืนสภาพได้เร็วย่ิงอยากจะทํา  เรียนว่าการ
บริหารงานทําดีที่สุด  เมื่อสักครู่ท่านพูดว่าอะไรนะท่ีว่าเอาดีแต่ตัว
ขอโทษไม่ได้คิดอย่างน้ันเลยขอให้บ้านเมืองได้ดี ประชาชนได้ดี  ทุก
คนได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินงบประมาณแผ่นดิน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุขอเพิ่มเติมว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่านเอ่ยว่าท่านไม่ได้ทราบว่าลู่ ว่ิงไม่ได้อยู่ใน
โครงการ  ลู่ว่ิงไม่ต้องไปลงทุนอะไรมาก 5 - 6เดือนที่ผ่านมารถ
ผู้รับเหมาไปเกรดสนามไม่เกรดลู่ว่ิงให้เลย  ถ้าลงไปดูต้องบอกให้
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เกรดลู่ว่ิงให้  แต่ไม่บอกเลยนิดเดียวเท่าน้ัน  แค่เกรดลู่ว่ิงปัจจุบันน้ีลู่
ว่ิงเป็นแอ่งนํ้าท่านประธานลงไปดูว่ิงไม่ได้  ถ้าบอกเขาเกรดลู่ว่ิง
ทําไมจะไม่เกรดให้จะหนักหนาอะไรไม่ใช่งบประมาณมากมายอะไร  
แต่ก่อนใช้ออกกําลังกายได้  ที่พูดว่าอย่าเอาดีใส่ตัวเองผมหมายถึง
ทางเทศบาลหมายถึงตัวผมด้วยเพราะว่าประชาชนกล่าวหามาอย่าง
น้ัน  ไม่ได้พูดให้ใคร  ถ้าผิดต้องยอมรับผิด  ถ้าเทศบาลผิดผมว่าผม
ผิดเหมือนกันเพราะดูแลรับผิดชอบทํางานกินเงินเดือนของเทศบาล  
ไม่ใช่ไปกินเงินเดือนการประปา  หรือกินเงินเดือนหน่วยงานอ่ืน  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสิทธิภรณ์  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียน
เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กลุ่มพลังรักกาฬสินธ์ุตอนเอ่ยกลุ่มพอดีมี
การสร้างบรรทัดฐานไว้เวลามีผู้ประท้วงท่านเอ่ยกลุ่มจึงต้องบอก
กลุ่ม  ต้องขออภิปรายแจ้งเรื่องทําความเข้าใจกับท่านประธานว่า
สมาชิกสภาเทศบางท่านอยู่ในที่แห่งน้ีได้รับการเลือกต้ังมาจากพ่ี
น้องประชาชน  ให้เข้ามาทําหน้าที่โดยเป็นหน้าที่โดยตรงตาม
กฎหมายให้นําความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามาอภิปรายสู่
สภา  เพ่ือให้ผู้บริหารนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพราะฉะน้ันอย่า
รําคาญ  สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านใดที่อภิปรายอาจจะมีอารมณ์
หรือไม่มีอารมณ์โปรดอย่าตอบกระแนะกระแน่  หรือเพ่ิมไฟควรจะ
ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ตามกฎหมาย  ตรงกันข้ามสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ไม่นําความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามาสู่ที่ประชุมสภา
แห่งน้ีเลย  ไม่เคยลงไปดูความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเลย  
จึงไม่มีเรื่องเข้าสู่สภา เพราะฉะนั้นโปรดให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่
กําลังอภิปรายนําความเดือดร้อนเข้ามาสู่สภาท่านตอบหรือไม่ตอบก็
ได้   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขณะนี้เวลาเที่ยงพอดี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ให้ครบทุกกระทู้ก่อนค่อยว่ากันอีกคร้ังหน่ึง 
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นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    บางท่านเป็นห่วงด้วยความเคารพอาจจะเป็นโรคเบาหวาน
ต้องทานอาหารให้ตรงต่อเวลา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตให้ท่านบุญเส็ง  ไปรับประทานข้าวก่อนได้  เรียน
เชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้า – แม่ค้า  ชาวตลาดสด
เทศบาลว่าการค้าขายไม่ดีเหมือนเดิม  เพราะมีการจัดตลาดนัด
ต่างๆไม่เว้นแต่ละวัน  เช่น  ตลาดนัดคลองถม  ตลาดโรงสี  ถนนคน
เดิน  ใน  1  สัปดาห์ไม่มี วันหยุดเลยใคร่ขอเรียนถามท่าน
ประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  ดังต่อไปน้ี1. 
ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงน้ีอย่างไร2. ตอนโรงเรียนเลิก
เด็กนักเรียนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดถนนมี  โรงเรียนเทคนิค  โรงเรียน
เมืองกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนอนุกูลนารี  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียน
ก.ส.ส.  มองดูแล้วไม่น่าดู  สกปรก  ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้
อย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุขอตอบกระทู้เก่ียวกับเรื่องได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้า
แม่ค้าตลาดสดเทศบาลว่าการค้าดีไม่ดีเหมือนเดิม  เหตุผลที่ดีเพราะ
มีการจัดตลาดนัดไม่เว้นแต่ละวัน  แม่ค้าขายดีไม่ดีเพราะตลาดนัด  
ตลาดโรงสี  กับถนนคนเดิน  ถ้าขายไม่ดีท่านสมาชิกอาจจะด่วน
สรุปเร็วเกินไปว่าการที่พ่อค้าแม่ค้าขายไม่ดีเป็นเพราะตลาดนัด  
ตลาดโรงสี  กับถนนคนเดิน ยังสรุปขนาดนั้นไม่ได้ไร้เหตุผลที่จะมา
อ้างอิงเชิงวิชาการที่ขายไม่ดีขายไม่ดีอย่างไร  พ่อค้าแม่ค้าที่บอก
เป็นใครขายสินค้าประเภทอะไร  ขายสินค้าเหมือนกันกับตลาด
คลองถม ตลาดโรงสี  กับถนนคนเดิน  หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ขายเป็นเวลาเดียวกันหรือไม่  สินค้าเชิงแข่งขันหรือไม่  เหมือนกับ
การไปกล่าวหาว่าตลาดนัด  ตลาดโรงสี  กับถนนคนเดิน  ทําให้
พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ดี  การท่ีจะสรุปเรื่องค้าขายเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและต้องดูตัวเลข  เหตุผล  ถ้าหาก ตลาดนัด  ตลาด
โรงสี  กับถนนคนเดิน  ขายไม่ดีเป็นเพราะอะไร  ไม่เป็นไรขายไม่ดี
ไม่เป็นไรแต่ในคําถามถามว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  สรุปว่า
ในสภาวะขายในยุคปัจจุบันอยู่ในสภาวะของการแข่งขัน  ทุกอย่าง
ของการค้าขายขึ้นอยู่กับการแข่งขันจะมีคลองถม  ตลาดโรงสี  กับ
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ถนนคนเดิน หรือไม่  ชาวตลาดสดตลาดเทศบาลพร้อมในการ
เตรียมตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันการที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียน  การท่ี
จะเผชิญกับอนาคตว่าเป็นอย่างไร  คงไม่ใช่ค้าขายไม่ดีในช่วงน้ีเป็น
ช่วงที่ทํากระทู้เข้ามา  ตลาดคลองถมมีมาหลายปี  ตลาดโรงสีก็ขาย
ในสิทธ์ิพ้ืนที่ของเขา  ถนนคนเดินมีมาเป็นปีแล้ว  จะว่าขายไม่ดี
เพราะทั้ง  3  ที่  คงจะมีมาต้ังแรกแต่ไม่เป็นไรอย่างที่พูดไม่ได้ถาม
ว่าแนวทางแก้ไขอย่างไรไม่ได้น่ิงนอนใจ  ได้มีการเรียกประชุมเชิญ
คณะกรรมการตลาดเพื่อที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะต่อสู่ในการแข่งขัน  
ถ้าหากว่าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจะอยู่อย่างไร  ถ้าเศรษฐกิจดีทุกคน
ได้กําไรไม่เป็นไร  ถามว่าขายไม่มีขายไม่ดีที่ว่าคือขาดทุนกําไร  ขาย
ไม่ดีเท่าเดิมที่เคยขายได้กําไรมากๆ  กําไรลดลงถือว่าไม่ดี  หรือจะ
ถือว่าทําสินค้ามาขายขาดทุนขายไม่ดียังไม่ชัดเจนแต่ในการเปรียบ
การแข่งขันในที่ประชุมแห่งน้ีเคยแนะนําเก่ียวกับเรื่องตลาดห้าดาว  
ถ้าหากว่าเราพัฒนาตลาดสู่ตลาดห้าดาว  จะส่งเสริมการขายในการ
ปรับปรุง  พัฒนาตลาดไปสู่ตลาดห้าดาว  ได้พูดคุยกันที่ประชุมแห่ง
น้ีโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสํานักการสาธารณสุขฯรายงานใน
ที่ประชุมว่ากําลังเตรียมการที่ดําเนินการทําตลาดห้าดาว  ได้ลงไป
คลุกคลีกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในช่วงสิ้นปี  ถ้าจะว่าขายไม่ดีแต่
พร้อมใจกันจัดงานปีใหม่ครั้งแรกต้ังแต่เคยต้ังตลาดมา  มีการเก็บ
เงิน  ขอรับเงินบริจาค  เพ่ือมาจับฉลากกัน  โต๊ะไม่ว่างเลยทุกคนท่ี
เป็นพ่อค้าเเม่ค้ามาร่วมกันเพ่ือที่จะสนุกสานและมีส่วนร่วมในการ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าของเทศบาลในการจัดกิจกรรมปีใหม่  ถ้าหากขาย
ไม่ดีคงไม่มาจัดกิจกรรมประเภทน้ีได้อย่างสนุกสนาน  บรรยากาศ
ในวันน้ันสนุกสนาน  และอีกอย่างหน่ึงในการเตรียมความพร้อมที่
จะเป็นตลาดห้าดาวต้องมีการต้ังกองทุน  เพ่ือที่จะเก็บออมเอาไป
เป็นเงินหมุนเวียนไว้เวลาที่พ่อค้าแม่ค้าขาดแคลนเงิน  มากู้เงินยืม
เงินให้ดอกเบ้ียกับกองทุน  ถ้าหากว่าขายไม่ดีคงจะเก็บเงินออมกัน
ไม่ได้เป็นล้าน  ในช่วงเวลาที่เตรียมการที่พัฒนาสู่ตลาดห้าดาวใน
เดือนกันยายน ปี  2557  มาถึงช่วงน้ีตอนส้ินปีที่ไปร่วมงานบอก
ว่าเก็บเงินได้เกือบล้านแล้ว  ตอนน้ีเก็บออมได้ล้านกว่าบ้านถ้าหาก
ขายไม่ดีคงไม่มาลงขันกันเก็บออมเพ่ือที่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ในส่วนของการเตรียมการว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นการแก้ไขปัญหา
การค้าขายของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของเทศบาล  จะทํา
อะไรเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย  เรามีกิจกรรมหลายๆอย่าง  ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาให้กับทางผู้ อํานวยการสํานักการ
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สาธารณสุขฯเป็นผู้ตอบรายละเอียดต่างๆว่าได้ทําอะไรบ้างกับพ่อค้า
แม่ค้าเป็นการส่งเสริมการขาย  แต่ที่ทําไม่ได้ทําเพราะว่าเขาขายไม่
ดีเพราะมีตลาดคลองถม  ตลาดโรงสี  ถนนคนเดิน  แต่ที่ทําเพราะ
พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะอยู่ในโลกเสรีการค้าเสรีที่มีการแข่งขัน  
ไม่โทษใครการค้าเสรีทุกคนอยากจะค้าขายอะไรค้าขายได้  การค้า
เสรีทุกคนอยากทําอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายทําได้หมดคงไม่กล่าว
หาทางตลาดหลายๆแห่ง  เท่าที่สอบถามบอกว่าตลาดคลองถมจัด
วันเสาร์  วันพุธ  ตลาดโรงสีเป็นของเอกชนจัดทุกวันแต่เป็นอาหาร
ประเภทอาหารปกติ  ไม่มืดเท่าไรก็เลิก  ถนนคนเดินจัดเฉพาะวัน
อังคาร  ส่วนตลาดเทศบาลขายท้ังวัน  แต่ตลาดพวกน้ีช่วงบ่าย
จนกระทั่งถึงกลางคืน  ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ผู้อํานวยการ
สํานักการสาธารณสุขฯได้ตอบและอธิบายเก่ียวกับเรื่องกิจกรรมที่
ทําการพัฒนาตลาดสดเทศบาลอันเป็นการส่งเสริมการขาย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตตอบคําถามใน
ส่วนที่คณะผู้บริหารมอบหมาย  ข้อ  1 แนวทางการแก้ไขปัญหา
การค้าขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล  เทศบาลได้ทํา
การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ดังน้ี  ได้เพ่ิมช่องทาง
ในการสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ประกอบการหมายถึงพ่อค้าแม่ค้า
กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในบริเวณตลาดโดยปีน้ีทางคณะผู้บริหารได้
ติดต้ังเครื่องขยายเสียงที่สามารถส่งเสียงไปตามจุดต่างๆของตลาด
ได้ทั่วบริเวณ  คณะกรรมการตลาดและเจ้าหน้าที่ได้ไปให้คําแนะนํา
ดีๆแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ได้ประชาสัมพันธ์ถึงพาภัยของอาหารบางประเภทที่ต้องเฝ้าระวังอยู่
เป็นประจํารวมทั้งได้ตรวจสารปนเป้ือนอาหาร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ใกล้เวลาเที่ยงอยากให้ตอบตรงประเด็นไม่ต้องลง
รายละเอียดถึงสารอาหารปนเป้ือนเป็นอย่างไร  คือถามว่าพ่อค้า
แม่ค้าขายของไม่ดีท่านายกได้อภิปรายตอบว่าไม่ดีอะไรอย่างไร  
เปิดฟอร์มขึ้นมาเป็นปัญหาแล้ว  ท่านผู้อํานวยการสาธารณสุขฯ
บอกว่าดิฉันจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  สรุปแล้วรู้ว่าคือปัญหา
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ผู้บริหารบอกว่ารู้ได้อย่างไรว่าขายของไม่ดี  สรุปแล้วว่ามีปัญหา ที่
ท่านบอกว่าไม่มีขายของไม่ดีไม่ใช่  ที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
จะรับฟังการแก้ไขปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนค้าขายไม่ดี  ส่วนท่านจะ
ให้คนลงไปช้ีแจงอาหารปนเปื้อนย่ิงจะไปกันใหญ่คนไม่กล้าซื้อไม่
กล้าขาย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขสรุปเป็นข้อๆ  ส่งเสริม
การขายอย่างไรขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุนําเรียนต่อที่ประชุมแล้ว  เราจะเข้าสู่การแข่งขันในรูปของ
การค้าเสรีจะดําเนินการส่งเสริมการขายอย่างไรสําหรับตลาดสด  
ปัญหาคือการค้าขายเสรีจะอยู่อย่างไรในโลกของการแข่งขัน  จะ
ช่วยกันพัฒนาอย่างไร  ที่พูดเมื่อสักครู่คือว่าตามกระทู้ของท่านขาย
ไม่ดีเพราะจึงบอกว่าไม่ต้องไปโทษเขาจะด่วนสรุปเกินไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา เข้าใจที่ท่านนายกเทศมนตรี
อธิบาย ไม่ต้องการตอบที่ไม่ตรงประเด็น ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ถือว่าเราตอบแล้ว  ได้ดําเนินการแล้ว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านตอบแล้ว  ผมขออภิปรายต่อ  ท่านประธานที่
ท่านผู้บริหารได้ให้เกียรติตอบพอท่ีจะเข้าใจแต่การตอบของท่านทํา
ให้ทราบว่าท่านไม่เคยลงไปตลาด  จึงไม่ทราบปัญหาว่าขายไม่ดีคือ
อะไร  จะอธิบายให้ฟังคําว่าขายไม่ดีเช่น  ท่านลงทุน  100  บาท  
ท่านเคยขายได้วันละ  80  บาท  แต่ต่อมาท่านขายได้กําไรเหลือวัน
ละ  30  บาท  จะบ่นแล้วว่าขายไม่ดี  ใช่ว่าจะล้มละลายจะเลิก
ขายจะไม่มีเงินออม  ขายไม่มีคือเคยได้  100  บาท  แต่เหลือ  40  
บาท  จึงมาร้องเรียนว่าท่านสท.อาจจะเป็นเพราะว่ามีตลาดนัด
คลองถมหรือไม่  ขายข้าวเย็นเพราะตอนเย็นมีตลาดนัดคลองถม  
วันพุธ  วันเสาร์  ก็ขาย  วันอังคารก็มีถนนคนเดิน  อาหารเย็นเคย
มาซื้อที่น้ีก็ไม่มาก็ไปเดินที่ตลาดดังกล่าวฯ  เพ่ือที่จะได้เดินดูของ
ต่างๆ  แล้วซื้อกับข้าวกลับ  เคยมาซื้อที่ตลาดก็ไม่มาน้ีคือคําว่าขาย
ไม่ดีที่นําเรียนในตรงน้ีไม่ใช่มาขายแล้วขาดทุน  ถามว่าอยู่ได้หรือไม่
อยู่ได้แต่ร้องเรียนมาว่าขายไม่ดีเหมือนเดิมเพราะมีตลาดดังกล่าวฯ
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ขึ้นมาหรือไม่  ตรงน้ีคือปัญหาแต่ที่ท่านบอกว่าที่พ่อค้าแม่ค้ารายช่ือ
จะเอาให้เมื่อวานยังเสียใจที่ไม่ได้รับ  อยากสอบถามทางท่าน
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  ท่านเคยได้รับการร้องเรียน
เก่ียวกับเร่ืองน้ีหรือไม่  มีรายช่ือส่งมาหรือไม่  ท่านประธานช่วย
สอบถามทางสํานักการสาธารณสุขฯว่าเคยได้รับรายช่ือร้องเรียนว่า
ค้าขายไม่ดีของตลาดสดเทศบาลหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เคยมีหนังสือมาหรือไม่  เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขฯ   

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทางสํานักการสาธารณสุขฯ
ยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนเก่ียวกับเรื่องการค้าขายไม่ดี  และขอ
อนุญาตที่ได้เรียนตอบไปว่ามีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
หมายถึงถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการตรวจไม่มีการประกันว่าสินค้าของ
เรามีคุณภาพมาตรฐาน  จะทําให้ค้าขายไม่ดีความหมายคือแบบนั้น  
และยังเหลือคําถามข้อที่  2จะอนุญาตให้ตอบต่อหรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้อ  1  ยังไม่เสร็จ  คือเมื่อสักครู่เรื่องสารปนเป้ือน
การลงไปตรวจสอบอาหารปนเป้ือนมีสารพิษหรือไม่เป็นหน้าที่ของ
สํานักการสาธารณสุขฯที่จะเข้าไปดูแลว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ทําอาหารให้
ผู้บริโภคมาดีหรือไม่หารเสียหรือไม่  ตรงน้ีถูกต้อง   แต่ท่านจะยืน
บอกคนท่ีเข้าตลาดว่าร้านน้ีอาหารเสีย  ร้านน้ีมีสารปนเป้ือน  คนที่
จะไปซื้อของไม่ได้ไปถามพ่อค้าแม่ค้าว่าคุณใส่สารกันบูดหรือไม่  แต่
สิ่งที่ท่านพูดดีและทําถูกต้อง  ถ้าลงไปดูแล้วมีสารปนเป้ือนก็
ตักเตือน  สิ่งน้ีดีมากแต่ประชาชนไม่รู้  ท่านประธานขอตอบเร่ือง
เอกชนท่ีว่ามีตลาดทําไมอยู่ได้ทําไมขายดีน้ีคือสิ่งที่ต้องมาดูว่าตลาด
เอกชนทําอย่างไร  แล้วเทศบาลเราเป็นเทศบาลซึ่งคนค้าขายเป็นพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลอย่าไปมองไกลท่ีบอกว่าจะต้อนรับ
อาเซียน  การค้าเสรีไม่อยากให้มองไกล  มองว่าสิ่งที่ พ่ี น้อง
ประชาชนร้องเรียนมา เมื่อวานน้ีสรุปว่าพ่อค้าแม่ค้าโกหก  บอกว่า
เคยร้องเรียนมาและมีรายช่ือมาให้ทางผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขฯส่งรายช่ือมาจํานวนมาก  ถ้าท่านไม่โกหกเด๋ียวจะลงไป
ถามใหม่  เมื่อวานน้ีเอามาให้ชุดหน่ึงผมบอกไม่เอา  เพราะว่าอยาก
อภิปรายทราบแนวทางการแก้ไขไม่อยากให้เป็นเร่ืองเป็นราวถึงกับ
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ย่ืนรายช่ือ  แต่บอกว่าส่งรายช่ือมาแล้วเคยมี  ท่านผู้อํานวยการ
สํานักการสาธารณสุขฯท่านบอกว่าไม่มี  เป็นเรื่องที่ต้องลงไปตลาด
เย็นน้ีว่าโกหกสมาชิกให้มาพูดเพราะฉะน้ันไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริง
เท็จระหว่างท่านผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯและพ่อค้า
แม่ค้าตลาดสดเทศบาล  ท่านประธานการท่ีผู้บริหารบอกกว่าถ้า
ขายไม่ดีคงร้องเรียนมานานแล้ว  ตลาดนัดคลองถมมีมานานแล้ว  
ทําไมเพ่ิงมาร้องเรียน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   ไม่ได้พูดครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้บริหารตอบว่าจะมาบอกว่าขายไม่ดีเพราะว่า
ตลาดนัดคลองถม  ตลาดโรงสี  ถนนคนเดิน  ไม่ใช่จึงบอกว่าใช่ใน
ความหมายคือว่าค้าขายมาเรื่อยๆในขณะที่มีตลาดดังกล่าวฯค้าขาย
มาจนสรุปเลิกนานเป็นเดือนเป็นปียอดขายตกจึงมาสรุปว่าเป็น
เพราะตรงน้ีไม่ใช่ว่ามีตลาดนัดคลองถมวันแรกแล้วจะมาร้องเรียน
เลยว่าขายไม่ดี  ขายทุกวันยอดรวมทุกวันจึงมาสรุปว่าเป็นเพราะ
ตลาดนัดคลองถม  น้ีที่นํามาเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า
มีผลกระทบจริงๆอาหารเย็นซื้อที่ตลาดนัดคลองถมไม่ต้องไปตลาด
แถมได้เดินเลือกซื้อของอื่นๆอีก  ทุกวันกลับไปซื้อที่ตลาดสด  
อยากจะให้ท่านหาทางช่วยเหลือส่วนรายช่ือจะย่ืนตามทีหลังหรือจะ
เชิญให้มาด้วยตัวเองเลย  เพราะเมื่อวานอยากจะย่ืนผมเหลือเกิน
รายช่ือ  จะเชิญมาพบท่านก็ได้โดยจะเป็นผู้นํามาไม่ได้พูดลอยๆ  
การพูดในที่ประชุมสภามีพระพุทธรูป  มีการไหว้  นําความ
เดือดร้อนจริงๆร้องเรียนจริงๆไม่ได้อ้างว่าประชาชนเดือดร้อน  
ประชาชนเดือนร้อนจริง  และลงไปตลาดมีแผงว่างเปล่ามากจึง
สอบถามว่าแต่ละแผงที่ว่างขายอะไร  แล้วหายไปไหน  จึงบอกว่า
ขายไม่ไหวหยุดขายและถามว่าจะมาขายอีกหรือไม่  เขาจึงบอกว่า
ต้ังเน้ือต้ังตัวอีกสักพักจึงกลับมาพูดแบบภาษาของพ่อค้าแม่ค้า  ด้วย
ความเห็นใจตลาดเอกชนทําไมคนเข้าตลาดกันแน่น  1.ความนิยม
เป็นตลาดเช้าธรรมชาติของมนุษย์ต่ืนเช้าจะไปตลาดเตรียมอาหาร
เช้า  อาหารเที่ยง  อาหารเย็น  ไม่มีธรรมชาติของมนุษย์ที่จะไปซื้อ
อาหารไปเดินตลาดเย็นเพ่ือที่จะเตรียมอาหารเช้า  อาหารเที่ยง  
เพราะฉะนั้นความได้เปรียบของเอกชนคือเป็นตลาดเช้า  ต่ืนเช้าพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลจะไปจับจ่ายใช้สอย  หรือเราจะช่วยพ่ี
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น้องประชาชนตลาดสดมาเปิดเป็นตลาดเช้าเอาหรือไม่  บริเวณเส้น
สงวนวงษ์เก่าหน้าสถานีตํารวจเส้นเก่า  หรือจะเอาจากเส้นทางจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยายาวไปถึงต้นมะขามเตี้ยข้างตลาดทุ่งนาทอง
ทําเป็นตลาดสดเทศบาลตลาดเช้านําพ่อค้าแม่ค้าเราไปขาย  จะดี
หรือไม่รับรองว่าคนแน่น  ตลาดสดหน้าโรงพักจะเป็นตลาดร้าง
เพราะว่าจะออกไปขายตรงน้ันหมด  พ่อค้าแม่ค้าดีใจขอให้ได้ขาย  
อยากให้หันมามองสักนิด  อย่าเอาบรรทัดฐาน  ความรู้สึกว่าไม่ใช่  
พยายามแล้วจนทนไม่ไหวไปหาผมถึงบ้านลงตลาดถึง  4  วัน  จน
พบปัญหา  เมื่อวานเห็นมาขายแต่วันน้ีไม่เห็นมาขาย  เสียดายจริงๆ
รายช่ือไม่เอามาไม่เป็นไร  ท่านผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  
จะไปเรียนท่านอีกวันหลัง  ข้อ  1  คงจะแค่น้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก  ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ที่อยากได้รายช่ือเพราะว่าอยากจะไปช่วยอยากทราบว่า
เป็นอย่างไรและจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ถูกทางที่ขายไม่ได้เพราะ
เหตุใด  สรุปแล้วขาดทุนกําไรคือยังขายได้อยู่เพียงแต่ได้ไม่เท่ากับที่
เคยขายได้ถ้าหากว่ารู้จะช่วยได้จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยพัฒนา
ยอดขายให้ได้เท่ากับที่เคยทํามา  จะรู้ประเภทสินค้า  รสชาติ
อาหารเป็นรสชาติอย่างไร  มีข้อทักท้วงเก่ียวกับเรื่องการบรรจุ  หีบ
ห่อ  การจัดเก็บหรือไม่อย่างไร  แต่พูดเหมารวมยากในการที่จะลง
ไปดู  เจตนาเรากับพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยท้ิงกันติดต่อคุยกันตลอด  
ทราบปัญหาความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าตลอด  เมื่อเร็วๆน้ีแก้ไข
ปัญหาให้จัดของให้เขา  มีการประชาสัมพันธ์ในตลาด  มีแนวทาง
อย่างไรที่จะอยู่ในยุคของการแข่งขันและส่งเสริมการขายของตลาด
ภาครวมอย่างไร  ท่านผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯเตรียมมา
ตอบ  แต่เผอิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบอกไม่ต้องพอเข้าใจแล้ว
เป็นหน้าที่ที่ต้องควบคู่กันไป  แต่ถ้าหากว่าการค้าขายทั่วทั้งประเทศ
อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นภาพรวมกันทั้งจังหวัด  เป็น
ภาพรวมทั้งประเทศหรือเป็นฤดูกาลในบางช่วงถ้าหากพ่ีน้อง
ประชาชนทํานาเก่ียวข้าวอะไรทํานองน้ี  จะเป็นผลกระทบกับ
ภาพรวมทั้ งหมด  ถ้าเป็นแบบนี้ เ ป็นเรื่องของระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ  ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือกันลงมา  จริงๆ
แล้วอยากจะทราบปัญหาว่าปัญหาที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะได้
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นําปัญหาเข้าไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องตามแนวทาง  สิ่งที่ท่านสมาชิก
แนะนําว่าให้เอาออกมาขายที่ถนน  มาเป็นนายกเทศมนตรีปี  
2545  เป็นคนเอาพ่อค้าแม่ค้าเข้าสู่ตลาดออกจากถนนเข้าสู่ตลาด  
น้ันคือเป็นการจัดระเบียบเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  คงจะทําตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีกําหนดว่าให้ทํา
ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร  ในส่วนข้อ  2  เก่ียวกับเร่ืองเวลาที่
โรงเรียนเลิกเด็กนักเรียนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดทั้ง  วิทยาลัยเทคนิค  
โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนอนุกูลนารี  เราได้เตรียมการมา
นานแล้วเพราะว่านโยบายของคสช.ท่านเน้นหนักเก่ียวกับเร่ือง
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เราได้
เชิญทางคณะผู้บริหารโรงเรียน  แม่ค้า  เข้ามาพูดคุยและตกลงกัน
และมีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  ว่าผลของการประชุมได้
มีการดําเนินการตามท่ีตกลงกันในที่ประชุมหรือไม่  ซึ่งได้รับการ
รายงานว่ามีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  แม่ค้าก่อนที่จะกลับจะต้อง
เก็บเศษขยะ  เศษถุงที่ตนเองขายให้เรียบร้อยก่อน  ถ้าหากว่าฝ่าฝืน
ทางเทศบาลต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดคือบังคับไม่ให้ขาย  ช่วงน้ีมี
การตรวจสอบกันทุกจุดว่าเป็นอย่างไร  เมื่อสอบถามว่าเท่าที่พบ
เห็นผลเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่รายงานว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมติที่
ประชุม  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกําชับเก่ียวกับเรื่องน้ีคงจะ
ปล่อยละเลยไม่ได้  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุท่านประธานเร่ืองขยะโรงเรียนว่าจะไม่
ยุ่งแล้วถ้าท่านประธานจําได้ว่ากระทู้เรื่องน้ีมาไม่ตํ่ากว่า  3  ครั้ง
แล้ว  ได้รับคําตอบแบบเดิมๆ  สกปรกมากใช้คําว่ามากล้นรําพัน
เกินกว่าจะอธิบายไม่ทราบเพราะเหตุใดในการแก้ไขมาตลอดกระทู้ 
3 – 4 ปี  แก้ไขตลอดแต่ไม่สําเร็จ  ทําให้มองไปว่าไม่มีความสามรถ
แก้ไขปัญหาไม่ได้  หรือมีความสามารถแต่ไม่จริงจัง  ไม่ติดตามส่ัง
วันน้ีจบสนใจไหมท่านผู้บริหารท่านสนใจ  ท่านกําชับท่านเชิญมา
ประชุมแต่หลังจากประชุมผ่านไปอาทิตย์หน่ึงจบบ่งบอกถึงการว่าไม่
มีการติดตาม  ประเมินงานทุกเย็นวันน้ีห้ามให้สํานักการสาธารณสุข
ทําอะไรเลย  จะได้เชิญท่านผู้บริหาร  ท่านประธานสภาลงไปดูตอน
หลังโรงเรียนเลิกให้เห็นกับตา  พ่ีน้องประชาชนท่ีผ่านไปผ่านมาที่ไม่
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ทราบว่าถนนเส้นน้ีมีอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าตอนที่ยังไม่มีงานกาชาด
ผ่านไปประมาณหกโมงคนกวาดเพ่ิงเริ่มต้นจากสามแยกหน้า
โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  แต่ประชาชนมาทางร้อยเอ็ดโอโห้
กาฬสินธ์ุน้ีไงแขกบ้านเมือง  ขนาดเราคนในกาฬสินธ์ุเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลยังรับไม่ได้  เห็นว่าควรจะเอาปัญหาตรงน้ีขึ้นมาแก้ไข
ให้เป็นเรื่องเป็นราวท่านมาถูกทางแล้ว  ให้พ่อค้าแม่ค้าจัดเก็บขยะ
ไม่อย่างน้ันห้ามขายเป็นคําสั่งที่ดีมากเห็นด้วย  แต่มีการติดตาม
หรือไม่ไม่มีแน่นอน  ถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าต้องกลัวที่จะโดนระงับการค้า
ขาย  อย่างน้อยจะให้สะอาดเลยคงไม่ได้แต่ต้องให้มีน้อยลงบ้าง  
สงสารคนกวาดหนักจริงๆบ่งบอกถึงหน้าตาเทศบาล  เพราะฉะน้ัน
ผมอยากให้ท่านประธานสภาเทศบาลนําเรื่องน้ีไปสู่ผู้บริหารอยากให้
แก้ไขให้จริงจัง เป็นรูปธรรม  ตามท่ีกระทู้เรื่องน้ี  4  ครั้ง  ยังมา
กระทู้ถามอีกเหมือนกับเรื่องเสียงตามสายจนหยุดถาม  ไม่รู้ตอนน้ี
ดังหรือไม่ดังถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าจะถามในวาระอ่ืนๆ  แต่ยกมาเปรียบ
เปรยว่าถ้าทําจริงน่าจะสําเร็จไม่ใช่งานยากหรือถ้าไม่ไหวมอบหมาย
ผมขอกําลังจากจ่าเอกภราดรจัดเทศกิจให้ ทุกเย็นจะลงพ้ืนที่เอง
รับประกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยากนํารูปน้ีให้ท่านประธานดูเพ่ือเป็น
คํายืนยันเป็นหลักฐานกรุณาดูรูปหรือจะส่งรูปให้ท่านผู้บริหารดู  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านมีไลน์ให้ส่งไลน์มา  ท่านมีไลน์หรือไม่ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เล่นไลน์ไม่เป็นเติมเงินยังเติมไม่เป็น 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขณะนี้เวลา  12.40  น.  ขอพักรับประทานอาหารเที่ยง
ก่อนแล้วเชิญประชุม  13.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการท้องถ่ินตั้งคณะกรรมการท้องถ่ินตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
แล้วเสร็จ 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
 5.1 กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําปี  2558  

และกําหนดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  
2559 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  5.1 
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําปี  2558  และการกําหนด
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2559  ขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบที่เก่ียวกับการ
กําหนดสมัยประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13  พุทธศักราช  2552  มาตรา  
24  วรรคแรกในปีหน่ึง  ให้มีสมัยประชุมสี่สมัย  แต่ละสมัยมี
กําหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยประชุมครั้งแรก  เริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําปีให้สภากําหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  ข้อ  
11 (2)  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่า  การประชุมสมัยสามัญประจําปี
แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด  การประชุมแต่ละสมัยในปีน้ันมี
กําหนดก่ีวัน  ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีต่อไปและมีกําหนดก่ีวันและข้อ  21  วรรค  3  ในกรณีที่ไม่
กําหนดสมัยสามัญประชุมประจําปีไว้หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความ
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประชุมสมัยสามัญประจําปีหรือมาเร่ิมสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจําปีกําหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นมา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุม  สมัย
สามัญ  ประจําปี  2558  และสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําปี  2559  ขอเรียนเชิญครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านกระผมนายฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  
2558  นับจากวันที่  1  พฤษภาคม  2558  มีกําหนดไม่เกิน  
30  วัน  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  2558  
นับจากวันที่  1  สิงหาคม  2558  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  
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กําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  
2558  จากวันที่  1   พฤศจิกายน  2558  มีกําหนดไม่เกิน  30  
วัน  และสมัยสามัญที่  1  ประจําปี  2559  ต้ังแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2559  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
  6.1  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ      

นายกเทศมนตรี ครบ  กําหนดปีที่  4   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  6.1  เรื่อง  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ครบกําหนดปีที่  4ขอ
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุตามพระราชบัญญัติเทศบาล  ได้กําหนดเอาไว้ในมาตรา  
48  ว่าให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจําทุกปีเพราะฉะน้ันเมื่อครบ  
1  ปี  ต้องมีการรายงานปกติแล้วถ้าเป็นห้วงที่จะหมดวาระมักไม่ได้
แถลงเพราะถือว่าหมดวาระไปแล้วครบปี  แต่เน่ืองจากว่าคําสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ 1/2557  เรื่อง  การ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว  
ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ
หลังวันที่  1  มกราคม  2558  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า
คณะกรรมการเลือกต้ังจะได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ดังน้ันกระผมจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะนายกเทศมนตรี  เมื่อ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อจึงต้องมีการายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายปีที่  4  เอกสารที่ได้แจกให้กับทางท่านสมาชิกสภา
เทศบาลไปแล้ว  เป็นเอกสารผลงานปีที่  4  ไม่ใช่ผลงาน  4  ปี  
กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ในวันที่  9  มกราคม  
2558  เป็นวันแรก  และต่อมาได้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี  คือ  
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ท่านมานิต  ไชยศิวามงคล  ท่านนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  และ
นางสาวศิ ริ นันท์   หล่อตระ กูล    และไ ด้แ ต่ง ต้ั งที่ ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี คือ  ท่านสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  และท่านนิติธรรม  
รัตนานิคม  เพ่ือช่วยเหลืองานในหน้าที่ราชการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับและเทศ
บัญญัติ  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลน้ี
กระผม ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชน  เพ่ือให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมี
การพัฒนาที่ย่ังยืน  เช่น  การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านการบริหารจัดการ  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆขับเคลื่อนงานพัฒนาต้ังแต่เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุของกระผม   นับต้ังแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งน้ี  
ในปีที่  4 ของการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีของกระผมน้ี  
กระผมใคร่ขอรายงานให้สภาเทศบาลและพ่ีน้องประชาชน ได้รับ
ทราบ ดังต่อไปน้ี  1.  นโยบายด้านการบริการประชาชน  ได้มีการ
ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการบริการสาธารณะด้านต่างๆให้รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้บริการด้วยความ
เป็นมิตร จริงใจ เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  โดยการจัดให้มี
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์  และข้อเสนอแนะให้การพัฒนาเพ่ือให้
ตรงกับความต้องการของประชาชน  จัดระบบงานบริการให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยการจัดให้มีระบบงาน
บริการแบบเชิงรุก  ออกให้บริการประชาชนมีงานบริการท่ีเป็น
นวัตกรรมการบริการประชาชน ของสํานัก / กอง ต่างๆ  ตาม
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติงาน  เช่น  นวัตกรรมการให้บริการ
ทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ให้บริการของสํานักปลัดเทศบาล  นวัตกรรมในการบริการเพ่ือหา
รายได้  ของสํานักการคลัง  นวัตกรรมการเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการแบบบ้าน  ของสํานักการช่าง  นวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือ
การบริการของสํานักการศึกษา  นวัตกรรมในการลดปริมาณขยะ  
ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นวัตกรรมการบริการ
ข้อมูลข่าวสารของกองวิชาการและแผนงานและนวัตกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    เชิงรุก  ของกองสวัสดิการ
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สังคมเป็นต้น2. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีได้ทบทวน 
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดําเนินการให้เป็นธรรม  
และทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  โดยการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ  ความยุติธรรมของคนใน
องค์กร  รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคสร้างระบบ
เครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  ระหว่างหน่วยงานและ
กลุ่ ม ต่ า งๆ  โดยการส่ ง เสริ มและ พัฒนาคนในองค์ กร ให้ มี
ประสิทธิภาพจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม  
กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของการปฏิบัติงาน  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  และให้ความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันของคนในองค์กร  และปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  มีระบบการตรวจสอบและการประเมินผลท่ีจะเป็น
ตัวช้ีวัดความสําเร็จมีโครงการท่ีได้ดําเนินการทั้งสิ้น  38  โครงการ 
เช่น โครงการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์โครงการอาสาสมัครไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนคดีเยาวชนและครอบครัวโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โครงการจัดงานวันเทศบาล   โครงการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  โครงการจัดเวที
สาธารณะเป็นต้น3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล  ปรับปรุงระบบการจราจร ให้มีนํ้า
สะอาดและบํารุงการไฟฟ้า โดยการขยายเขตบริการนํ้าประปา  
และขยายบริการไฟฟ้า  จัดระบบการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  โดยการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองกาฬสินธ์ุ  และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการผังเมือง
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมมีโครงการท่ีได้ดําเนินการทั้งสิ้น  
52  โครงการ  เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายน้ําหมู่บ้านสันสุนีย์  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  
2556) โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้ําหมู่บ้าน  วราภรณ์  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  
2556)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยแก่น
จันทร์อุทิศ (ชุมชนท่าสินค้า)  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนเกษตรสมบูรณ์ (แยก
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บ้านนางแ ช่ม ช่ืน )    ข้ าง ร้ านก๋วยจั๊ บ  ( ชุมชนหาดลํ าดวน ) 
(งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556)  ขยายเขตไฟฟ้า  ขยายเขตประปา  
เป็นต้น4.  นโยบายด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้จัดให้มีการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยการควบคุม  
ดูแล  กําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการรักษาความสะอาด
ภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  จัด
ระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  เพ่ือนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  มีโครงการที่ได้ดําเนินการ
ทั้งสิ้น  11  โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
สํานักงานเทศบาล  (งบประมาณเพิ่มเติมปี  2556)โครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคา (กันสาด) โครงเหล็กมุงหลังคาเมทัสซีส 
(งบประมาณเพ่ิมเติมปี 2556) โครงการก่อสร้างโครงหลังคา (กัน
สาด)  โครงเหล็กมุงหลังคาเมทัสซีส (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  
2556)โครงการก่อสร้างโครงผนังเกล็ดโครงเหล็กบุผนังเกล็ดเมทัส
ซีล (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556)โครงการก่อสร้างแผงโครงเหล็ก
บุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556)โครงการจ้าง
เหมาเอกชนทําความสะอาดโครงการลอกท่อระบายนํ้าโครงการจ้าง
เหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลักทางเท้าและที่
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โครงการชุมชนปลอดขยะ 
เป็นต้น5.  นโยบายด้านมลภาวะมีการควบคุมและลดปริมาณของ
เสียที่จะกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง 
และน้ําเสีย  โดยควบคุมและป้องกันมลพิษต้ังแต่จุดกําเนิด  รณรงค์
ให้ความรู้เ ก่ียวกับโทษของมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน  และประสานความร่วมมือกับภาคราชการและ
ภาคเอกชนในการควบคุมและลดปริมาณมลพิษมีโครงการที่ได้
ดําเนินการทั้งสิ้น  6  โครงการ  ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง
อากาศ  โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพโครงการรณรงค์ติดต้ังถังดักไขมัน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ด้วยไส้เดือนดินโครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพแหล่งนํ้าบ่อบําบัดนํ้าเสีย  6  นโยบายด้านการเพ่ิม
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พ้ืนที่สีเขียวมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาถนนสายหลัก  พัฒนาสวนสาธารณะ 
พัฒนาริมฝั่ งลํา นํ้าปาว  คุ้มครองและฟ้ืนฟู พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความสําคัญเชิงระบบนิเวศ  การพัฒนาที่ดินและหนองนํ้าสาธารณะ  
เพ่ือเป็นสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ  และการพักผ่อนของ
ประชาชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ  2  โครงการ  1 
กิจกรรม ได้แก่   โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวโครงการ “คืนคลองให้นํ้าไหล คืนความใสให้แม่นํ้า” 
การตกแต่งภูมิทัศน์ถนนสายหลัก  7.  นโยบายด้านการศึกษาและ
นันทนาการมีการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  
โดยการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดความเสมอภาค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนยากจน  และขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ตลอดจนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่  ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  เสริมสร้าง
โอกาสให้ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬาเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี   มีโครงการท่ีได้
ดําเนินการทั้งสิ้น 44 โครงการเช่น โครงการฝึกอบรมของพนักงาน
ครู  โครงการพัฒนาครูโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโครงการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในสํานักการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเป็นต้น8.  นโยบายด้านการสาธารณสุขมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของ
ประชาชน  สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ
อนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข  โดยจัดให้มีสถานบริการ
สุขภาพในชุมชนให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเน้นการ
บริการเชิงรุก  และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลให้
เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ให้มีการป้องกันโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด   ปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์
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ตลาดดีมีมาตรฐาน มีห้องนํ้าสาธารณะที่สะอาดน่าใช้  มีโครงการท่ี
ได้ดําเนินการทั้งสิ้น  14  โครงการ เช่น โครงการพัฒนากายและ
จิตพิชิตโรคผู้สูงวัย  โครงการจัดต้ังยูนิตทันตกรรมที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแห่งที่ 2(ดงปอ)โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.โครงการสุขภาพจิตพิชิตโรคร้ายโครงการล้างทํา
ความสะอาดตลาดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโครงการดูแลและป้องกันสัตว์ มี 3 กิจกรรมกิจกรรม
คลินิกรักษาสัตว์   กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเป่ือยในโคกระบือ  
โครงการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นต้น9.  
นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวมีการ
ทํานุบํารุง และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยการจัดและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว   มีโครงการ
ที่ได้ดําเนินการทั้งสิ้น 10 โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมไทยโครงการประเพณีบุญคุ้ม  โครงการพัฒนา
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทยร่วมพิธีบวงสรวงถลา   โครงการอบรม
สัมมนาผู้นําด้านศาสนาพิธี   โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรม
เยาวชนแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติครบ 85  พรรษา 5 ธันวามหาราช  เป็นต้น
10.  นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนมีการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  เปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ดีให้กับเด็ก
และเยาวชน  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ ดีในชุมชน  
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง
ได้  โดยใช้กระบวนการแผนชุมชน สร้างความรู้  ความเข้าใจในการ
พัฒนาแก่ผู้ นําชุมชนและกรรมการชุมชนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง   สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน  ส่งเสริมการออมเพ่ือ
เป็นสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบ  ทั้งด้านการป้องกัน  การบําบัดรักษาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ  โดยการให้การศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพติดไม่ให้ระบาดในชุมชน  สร้างเครือข่ายในการ
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ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด  สนับสนุนการสร้างความมั่นคง
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  โดยจัดเบ้ียยังชีพสําหรับ
ผู้สูงอายุผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  มีโครงการที่ได้ดําเนินการทั้งสิ้น  
17  โครงการ  เช่นโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  คนดี สุขภาพดี  
รายได้ดี  (พอดี)  โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้รับ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โครงการคัดเลือกแม่
ดีเด่นเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์
สําหรับเยาวชนโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู้นําชุมชน  โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู 
ผู้ติดยาเสพติด   โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของผู้นําชุมชนและกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชนเป็นต้น11. นโยบาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมีการสร้าง
เครือข่ายตลาด  เพ่ือจําหน่ายสินค้าและบริการ  โดยการจัดหา
แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  จัดให้มีตลาดสินค้า
ชุมชนเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ   เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม  เพ่ือการออมและการลงทุนในชุมชน  ส่งเสริมอาชีพและ
จัดการเรียนการสอนอาชีพให้กับประชาชน  มีโครงการที่ได้ดําเนิน
ทั้งสิ้น  2  โครงการ  2  กิจกรรม  ได้แก่   โครงการอุดหนุน
สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  การสนับสนุนกลุ่มชุมชน  การจดทะเบียนพาณิชย์12.  
นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดย
ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังและการป้องกัน  รวมถึงการแก้ไขและ
เยียวยา  สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน  พร้อมการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น  และประสานความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมจัดหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด  รถ
ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย  เพ่ิมสัญญาณไฟฟ้าจราจร เป็นต้นมีโครงการที่ได้
ดําเนินทั้งสิ้น 10โครงการ  เช่น   โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
โครงการปรับปรุงระบบจราจรถนนถีนานนท์ช่วงตัดกับถนน
กาฬสินธ์ุ (สี่แยกป่าไม้)  (งบประมาณเพ่ิมเติมปี  2556) โครงการ
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ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลด้วย CCTV  
ภาคประชาชน เป็นต้นโครงการพัฒนาในปี พ.ศ. 2558เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุมีโครงการท่ีจะดําเนินการในปี  2558  ที่เป็น
โครงการใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร  จํานวน  115  โครงการ  
เป็นเงิน  30,449,100  บาท  มีโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จํานวน  60  โครงการเป็นเงิน  94,925,900  บาท  และมี
โครงการพัฒนาในเขตเทศบาลจากเงินอุดหนุน ปี 2558จํานวน  
15  โครงการ  เป็นเงิน  196,926,744  บาท  ดังน้ี 1.  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนเทศบาล ๑กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิงบประมาณ 10,328,000 
บาท  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 
๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา (ถนนประดิษฐ์)  งบประมาณ 10,328,000 บาท 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  3. โครงการก่อสร้างส้วม 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใต้โพธ์ิค้ํา (ถนนประดิษฐ์)  งบประมาณ 
336,000 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4.  โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  (สาขา
ดงปอ) งบประมาณ 7,743,000 บาทจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 5.  โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ  (สาขาดงปอ)  งบประมาณ 5,906,000 
บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.  โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 2 ชุมชนดงปองบประมาณ  2,274,000  บาท  จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  7.  โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง งบประมาณ 15,000,000 บาทจาก
กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา  8.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้าค .ส .ล. รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธ์ุ  จากไปรษณีย์ถึงแยกถนน 
1155  งบประมาณ 1,309,459  บาท จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 9.  สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง จากสถานีดับเพลิง 
ถึง สะพานหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา ระยะทาง 500 เมตร  งบประมาณ 
50,000,000 บาท จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  10.  
ก่ อสร้ า ง ฐานพระ พุทธรู ป  สวนสาธารณะแ ก่ งดอนกลาง  
งบประมาณ 14,500,000บาท  งบพัฒนาจังหวัด  11.  โครงการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะ  ระยะที่ 2  งบประมาณ  58,000,000  
บาทจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  12.  เงินรางวัลธรร
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มาภิบาล  ประจําปี  2556 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,500,000 บาท นํามาดําเนินการดังน้ีโครงการแก้ไขปัญหานํ้า
ท่วมถนนโพธิ์ไทร  500,000  บาทค่าซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
แก้ไขวิกฤตินํ้าท่วมฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ500,000  
บาทค่าซื้อเครื่องเสียงตลาดเทศบาล  100,000  บาทค่าซื้อเคร่ือง
กําเนิดไอนํ้า  1,400,000  บาท13. โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุด
โง้งสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุงบประมาณ  
8,870,000  บาท  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น14.  
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนด้วยการศึกษา
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ด้วยระบบส่งภาพทางไกล (REMOTE MONITORING 
SYSTEM)  งบประมาณ  4,990,285  บาท  จากกองทุนเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)15. โครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนด้วยการปรับปรุงระบบสัญญาณ
ไฟจราจรจังหวัดกาฬสินธ์ุ  งบประมาณ  4,842,000  บาท  จาก
กองทุนเ พ่ือความปลอดภัยในการใ ช้รถใ ช้ถนน  (กปถ . ) ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้รับรางวัล
อันแสดงให้เห็นว่าเรามีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนโดยรวม  
น่ันก็คือ  เราได้รับรางวัลจัดการขยะมูลฝอยระดับดีเย่ียม  ตาม
โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ  ประจําปี  2557รางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา  ประจําปี  2557  ประเภทด้านความโปร่งใสและสิ่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มี ก า รบ ริห า ร จั ดกา รที่ ดี   ประ จํ า ปี   2556     ผม ต้อ ง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องในความสําเร็จของเทศบาล
ในครั้งน้ี  โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชน  ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลงานของคณะ
ผู้บริหารหรือไม่ แต่ไม่มีการลงมติ เรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุท่านประธานที่เคารพระเบียบวาระอ่ืนๆเร่ืองแรกท่ีได้
นําเข้ามาที่ประชุมสภาเทศบาลหรือผลงานการปฏิบัติงานตาม
นโยบายปีที่  4  ของคณะผู้บริหารได้ย่ืนมาหลายโครงการเป็น
โครงการท่ีดีและประสบผลสําเร็จแต่ยังสงสัย 2  โครงการ  คือ      
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1.  โครงการนโยบายด้านการบริหารที่ดีหน้าที่  18  เป็นโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  เมื่อปี  2556  ทาง
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขึ้นมาแต่มาดูแล้วโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานของปี  2556  เปรียบเทียบกับปี  2557  ว่าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุประเมินออกมา  ทั้งหมด  8  รายการ
ที่ได้ดู  ซึ่ง  8  รายการ  เป็นด้านต่างๆท่ีปะปนกันไม่สามารถที่จะ
แยกแยะออกมาได้แต่ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดการบริหารที่ดีในหน้าที่  18  
ปรากฏว่าคิดเฉล่ียแล้วได้  74  เปอร์เซ็นต์  แต่ไปดูด้านบริหาร
จัดการที่ดีของปี  2556  ได้ตรวจสอบดูปรากฏว่าความพึงพอใจ
แค่  4  ด้าน   มี   83  เปอร์เซ็นต์   79  เปอร์ เซ็นต์  79  
เปอร์เซ็นต์  81   เปอร์เซ็นต์  ปรากฏว่าในปี  2556  เฉลี่ยการ
ประเมิน  82.60  เปอร์เซ็นต์  ดูแล้วทางคณะผู้บริหารไม่ทราบ
รายละเอียดว่าให้ประเมินด้านใดบ้างในปี  2556  และปี  2557  
ไม่ทราบเช่นเดียวกันว่าการประเมินในด้านต่างๆตรงกันหรือไม่  
ไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึกขนาดน้ัน  มาดูและเปรียบเทียบดูว่าสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์  82.60  เปอร์เซ็นต์  กับ  74  เปอร์เซ็นต์  ปรากฏว่า
ปีน้ีเราด้อยกว่าปีที่แล้ว ตามผลงานที่ท่านเสนอมาให้ข้อเสนอว่าเรา
ด้อยกว่าปีที่แล้ว  ถ้าจะทําให้สูงขึ้นมาไม่ทําให้ราชภัฎสํารวจปี  
2556  กับปี  2557  ให้เป็นแนวเชิงลึกเหมือนกันว่าเปรียบเทียบ
เหมือนกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไร  ไม่ใช่  82.60  เปอร์เซ็นต์  
กับ  74  เปอร์เซ็นต์  ผลงานต่างกันน้ีเป็นข้อเสนอที่ได้ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้ดูว่าเป็นอย่างไร  เพียงแต่เป็น
การอภิปรายไม่ได้เอาคําตอบว่าเป็นอย่างไร  แต่ว่าเป็นความคิดที่
จะได้เสนอแนวคิดเช่นน้ี  และมาเปรียบเทียบ  นโยบายด้านที่  12  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปี  2556  โครงการที่จัด
ให้บริการรถกู้ชีพเคยพูดว่ารถกู้ชีพเป็นรถตู้ของสํานักการศึกษาขอ
งบประมาณซ่อมประมาณ  250,000  บาท  ยกเครื่องทําเครื่อง
ใหม่มาปรับปรุงใหม่  จากน้ันมาทําเป็นรถกู้ชีพเมื่อปี  2557  และ
ปี  2558  ได้ขอรถตู้ใหม่  1  คัน  จากน้ันเปลี่ยนจากรถตู้ของ
สํานักการศึกษามาเป็นรถกู้ชีพปี  2556  ใช้เงินงบประมาณในการ
ปรับปรุงต่างๆเป็นรถแอมบูแลนซ์  250,000  บาท  จําไม่ผิดตรง
น้ี  หลังจากน้ันปี  2556  เรานํารถคันน้ันมาใช้ในการบริการรถกู้
ชีพของเทศบาลเรา  ปรากฏว่านําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  1  ราย  
นําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  1  ราย  ผมว่าไม่คุ้มในปี  
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2556  เราใช้รถ  1  ปี  แค่  2  ครั้ง  ซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็น
ข้อสังเกตของปี  2556  ที่ผ่านมา  แต่ปี  2557  เราเปรียบเทียบ
โครงการจัดให้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลไม่มีเลย  น้ีคือการที่เราทํา
รถแอมบูแลนซ์ถามว่าดีหรือไม่ดีนะ  แต่ถามว่าทําไมไม่ใช้กับ
เทศบาล  ชุมชนทั้ง  36  ชุมชน  ไม่มีเลยปี  2557  ไม่มีสักคน  
แล้วรถกู้ชีพเอาไปไว้ที่ไหน  สอบถามมาแล้วว่าสํานักทะเบียนเอาไป
ใช้ไปบริการคนตายไม่มาแจ้งบริการถึงบ้านโดยเอารถกู้ชีพไปบริการ
ถึงบ้าน  ท่านประธานสภาเทศบาลเราทําผิดจุดประสงค์หรือไม่    
รถแอมบูแลนซ์เราเอาไปใช้ในเขตเทศบาล  ถามว่ามีรถกู้ชีพ
เทศบาลแย่งกันเยอะแยะเลย  ทําไมเทศบาลไม่แย่งเหมือนเขา  1  
ราย  ได้ค่าตอบแทนจากกระทรวงสาธารณสุขฯ  ถึง  350  บาท  
ต่อ  1  ราย  ทําไมไม่เอาตัวน้ีเพ่ือเป็นบริการประชาชน  เมื่อทํา
มาแล้ว  เวลาสถาบันพระปกเกล้ามาตรวจรถกู้ชีพก็มี  แต่เราไม่ได้
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาล  เพราะฉะน้ันรถกู้ชีพไป
ใช้บริการการแจ้งตายของประชาชน  ซึ่งไม่คุ้มยังไงชาวบ้านต้องมา
แจ้งอยู่แล้ว  ไม่ต้องไปอํานวยความสะดวกถึงบ้าน  เป็นข้อที่มี
แนวความคิดฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  เมื่อเรา
นําสิ่งต่างๆมาแล้วน่าจะทําให้เกิดประโยชน์กับทางเทศบาลให้มาก
ที่สุด  ซึ่งดูแล้วปีน้ีหลายคร้ังแล้วรถกู้ชีพไม่มีผลงานเลย  ขอให้
ปรับปรุงแก้ไข  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยากสอบถามท่านว่าหนังสือรายงานผล
การดําเนินงานหมายถึงว่าผลการดําเนินงานทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือ
สิ้นสุดแล้ว  หรือมีบางโครงการยังดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุ 

นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านดิฉันนางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตท่านประธานว่าอยากจะแสดงความ
คิดเห็นเป็นการส่วนตัวเพราะว่าดิฉันได้น่ังอยู่ในที่ประชุมแห่งน้ีมา
หลายสมัยการประชุมและได้รับฟังท่านการอภิปรายมากมาย  
บางอย่างคิดว่าการพูดโดยที่สามารถให้ผู้อ่ืนได้มาพูดโต้แย้งได้ไม่
ยุติธรรม  ทํางานขอบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่การที่ได้เข้ามาทํางาน
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ในตรงนี้มีปัญหามากมาย  แต่ไม่ได้เอาปัญหาเข้ามาในสภาเพราะว่า
ส่วนมากแก้ไขได้  ในการพูดของท่านขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่า
การอภิปรายคร้ังน้ีต้องออกอากาศพ่อแม่พ่ีน้องจะคิดว่าดิฉันน่ังหลับ  
ในการพูดของท่านนพดล  แก้วพูล  ที่บอกว่าท่านเป็นคนที่เข้าไป
พบท่านนายกเทศมนตรีและได้ไปทําเรื่องถนนสายคลองชลประทาน  
ซึ่งกินพ้ืนที่  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนกุดยางสามัคคี  ชุมชนโพธ์ิไทร  
เหตุการณ์ในวันน้ันต้องพูดให้ชัดเจนดิฉันถูกเรียกเข้าไปเหมือนกัน
เข้าไปคัดเลือกโครงการ  ถนนสายน้ีบอกตรงๆว่าต้ังแต่ปี  2557  
เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในชุมชนกุดยางสามัคคีและผลักดันมา
ตลอดทําลําบากมากถนนสายน้ีเพราะว่าติดขัดในระเบียบมากมาย
และไม่สามารถที่จะทําได้ในขณะน้ัน  รอมาจน  10  ปี  มาสําเร็จ
ในสมัยของท่านนายกเทศมนตรีขออนุญาตเอ่ยนามท่านจารุวัฒน์  
บุญเพ่ิม  ซึ่งลําบากมากกว่าจะได้ถนนสายน้ี  การได้มาว่าลําบาก
แล้วการก่อสร้างย่ิงลําบากกว่าเพราะว่าติดขัดในระเบียบมากมาย
แต่ได้พยายามช้ีแจงกับพ่ีน้องประชาชนอาจจะไม่ทั่วถึงในการ
ก่อสร้างต้องใช้ระเบียบของชลประทานตามที่พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ทราบ  ตามท่ีท่านายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงเพราะฉะน้ันการทํางานทุก
อย่างอาจจะไม่ได้มาพูดในสภาปัญหามีมากมาย  ดิฉันเจอปัญหามา
ตลอดแต่ไม่ได้นําเข้ามาในที่ประชุมสภาเพราะเห็นว่าสภามีปัญหาที่
สําคัญกว่ามากมาย  ดิฉันดูแลผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก  ดูแลทุกอย่างทุก
เรื่อง  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกมลพันธ์ุ  ที่พูดว่าสภาแห่งน้ีได้เลือก
สมาชิกสภาเทศบาลมาเพ่ือทํางาน  ดิฉันเองคนหน่ึงพร้อมทั้งเพ่ือน
สมาชิกกลุ่มประชาสามัคคีทํางาน  เราทํางานกันเป็นทีมและทํางาน
กันมาตลอด  ไม่เป็นไรไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพ่ีน้องประชาชน
จะให้โอกาสอีกหรือไม่  แต่สิ่งที่อยากเรียนพ่ีน้องประชาชนการมี
ปัญหาต้องมีไว้แก้  วันเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงปัญหาก็เปลี่ยนไป  
ทุกคร้ังที่มีปัญหาท่านเดือดร้อนอย่าเพ่ิงใจร้อนพบสมาชิกสภา
เทศบาลคนไหนก็ได้ทั้ง  18  ท่าน  ถ้าพ่ีน้องประชาชนมีปัญหาแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขให้พ่ีน้องประชาชนได้วันน้ีเสียงตามสาย  พ่อแม่พ่ี
น้องค่ะเชิญพบท่านายกเทศมนตรีได้ตลอดท่านไม่หนีปัญหา  และ
ขอขอบคุณอย่างมากจากโครงการต่างๆท่ีผ่านมาไม่ว่าจะจัดหาผ้า
ห่มให้พ่ีน้องประชาชน  และล่าสุดน้ีพ่ีน้องประชาชนได้รับวาตภัย
รุนแรง  ชุมชนดิฉันไม่ใช่ว่าจะไม่มีวาตภัยเข้ามา  แต่สามารถแก้ไข
ได้  ดิฉันระดมกําลังคนช่วยเหลือกัน  เอาสังกะสีออก 5 – 6  แผ่น  
ต้นไม้เราช่วยกัน  เราไม่ต้องขอรับการสนับสนุนหรือมาขอรับความ
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ช่วยเหลือเพราะว่าต้องช่วยชุมชนอ่ืนเหนือบ่ากว่าแรง  เพราะฉะนั้น
ขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลดิฉันทํางานและไม่สามารถที่จะ
ทําได้หมด  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตโดนพาดพิง  ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุได้อภิปรายเกี่ยวกับ
การทํางานของสมาชิกสภาเทศบาลในทํานองที่ว่าตัวกระผมน้ีไม่
เข้าใจบทบาทการทํางานและตําหนิการทํางานของเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาล  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่อภิปรายเพ่ิงเสร็จไปแล้ว  
ถ้าน่ังฟังที่อภิปรายดีๆ  ไม่ได้ตําหนิหรือพูดให้สมาชิกแต่พูดว่าพ่ีน้อง
ประชาชนเลือกเราเข้ามาทํางานในสภานําปัญหาความเดือดร้อนน้ี
คือหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล  นําปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนเข้ามาสู่สภาเขาเขียนไว้  ในขณะนั้นกําลังโต้กับ
ผู้บริหาร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านจินตนา  ผ่องพันธ์ุ 

นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านดิฉันนางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ดิฉันน่ังอยู่ในที่ประชุมและดิฉันทราบว่าเจตนาที่
ท่านพูดและคําพูดที่ท่านพูดบันทอนจิตใจของคนทํางาน  คนที่
ทํางานไม่มีโอกาสได้พูดหรือพูดไม่เก่งหรือไม่อยากใช้เวลาตรงน้ี  
ท่านประธานสภาท่านจะต้องเป็นกลางว่าสิ่งที่ท่านกมลพันธ์ุพูดสื่อ
ความหมายเหมือนกับที่ดิฉันพูดหรือไม่  ดิฉันบอกว่าคนทํางานเลือก
มาจริง  การมาทํางานบางครั้งไม่ต้องนําปัญหาเข้าสภาและไม่ได้มา
เสนอกระทู้  ญัตติต่างๆ แต่สามารถทํางานได้   ขอบคุณค่ะ  

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    คงไม่มีอะไรเสียหายนะท่านกมลพันธ์ุเรียนเชิญท่าน  กมล
พันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  คือที่ได้อภิปรายไปในขณะนั้นตอบคําถามกับผู้บริหาร
ในลักษณะที่ว่าขอให้สมาชิกสภาที่อภิปรายในที่ประชุมสภาแห่งน้ีใช้
สิทธ์ิใช้เสียงในฐานะที่พ่ีน้องประชาชนเลือกเข้ามา  คือท่านผู้บริหาร
ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้  พูดในลักษณะอย่างน้ัน  เพราะว่าผู้ที่
กําลังอภิปรายยกตัวอย่างในสมาชิกสภาแห่งน้ี  ท่านโดนเลือกต้ังเข้า
มาเพ่ือเข้ามาเป็นสิทธ์ิเป็นเสียง  นําความปัญหาเดือดร้อนของพ่ี
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น้องประชาชนเข้ามาสู่แห่งสภาแห่งน้ี  ส่วนผู้บริหารท่านจะให้ความ
กรุณาตอบหรือไม่ก็ได้  น้ีคือสิ่งที่อภิปราย  แต่ท่านที่อภิปรายไป
แล้วท่านจินตนา ขออภิปรายเพราะว่าท่านพาดพิงคือถ้าท่านจะ
บอกว่าท่านมีปัญหามากในการแก้ไขปัญหา  ในสภาแห่งน้ีสมาชิก
สภาเทศบาลที่ทํางานเก่งที่สุดคลุกคลีกับชุมชนมากท่ีสุดคือท่าน
จินตนา  ทุกคนทราบดี  แต่ท่านบอกว่าท่านไม่นําปัญหาเข้ามา  พูด
ไม่เก่ง  เมื่อสักครู่ท่านพูดซะผมเมามัดไปเลย  ท่านพูดเก่ง  พูดเป็น  
แต่ท่านไม่นําปัญหาของประชาชนเข้ามาพูด  ท่านกลับมาหยิบ
ประเด็นสภาแห่งน้ีขึ้นมาพูด  การแสดงออกใดๆของสมาชิกสภา
เทศบาลเจตนาที่จะบอกว่าพูดไม่เป็น  แต่เมื่อสักครู่ท่านล่อซะยาว  
เพราะฉะน้ันการที่ท่านพูดยาวๆ  ท่านนําปัญหาของชุมชนมาพูด
ยาวๆเหมือนเมื่อสักครู่จะดีมาก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  คือในช่วงน้ันขอเรียนว่าคือช่วงที่ได้รับเลือกเข้ามาก่อน
หน้าน้ันยังทําหน้าที่เป็นพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล  4  ตอนน้ัน
รู้สึกว่าคลุกคลีกับพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง  ช่วงน้ันเพ่ิง
เริ่มฝึกเด็กพิธีกรในเรื่องของศาสนพิธีโดยเฉพาะงานศพงานบุญคุ้ม  
ไปเห็นในช่วงหน้าฝนการสัญจรไปมาของพ่ีน้องในเขตชุมชนโพธ์ิไทร  
กุดยางสามัคคี  ลําบากจริงๆหน้าฝนรถมอเตอร์ไซค์  รถยนต์  
โดยเฉพาะถนนที่ดีที่อยู่อีกฝั่งหน่ึงเป็นคลองของชลประทานเป็น
ถนนลาดยาง  แต่ข้ามไปจะมีบ้านบางหลังจะทําสะพานข้ามไป  พอ
ไปลงแทนท่ีจะว่ิงตามถนนเข้ามาบ้านตัวเองว่ิงไม่ได้  ติดโคลน  เป็น
หลุมขรุขระ  พูดตรงๆช่วงที่เกษียณอายุราชการออกมาได้มีโอกาส
ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาล  ก่อนที่จะสมัครพบปะพ่ีน้อง
ประชาชนไปเห็นความไม่ดีไม่งามคือถนนไม่น่าจะสัญจรไปมา  จึง
ขออนุเคราะห์ขออนุญาตเอ่ยนามอดีตสมาชิกสภาท่านสุรพงษ์  
ท่านให้รถไปเกรด  อนุเคราะห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากทางเทศบาล  
หลังจากเข้าเห็นปัญหาพี่น้องประชาชนฝากเข้ามาวันน้ันได้รับ
เกียรติจากท่านายกเทศมนตรีท่านได้ให้โอกาสและได้นําเรียนเสนอ
ท่านก็นําเรียนโครงการต่างๆ  ถนนต่างๆ  เห็นเหมาะสมแต่ได้พูด
กับท่านนายกเทศมนตรีว่านายกเทศมนตรีครับอยากได้ถนนเลียบ
คลองกุดยางสามัคคี  ชุมชนโพธ์ิโทร ไม่ทราบระเบียบว่าบริเวณน้ัน
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มอบให้เทศบาลหรือยังไม่มอบ  หรือยังเป็นของชลประทานยังไม่รู้
จริงๆ  ท่านายกเทศมนตรีจึงบอกว่าถ้าไปทําอาจารย์จะไปติดคุก
แทนหรือไม่  เพ่ิงรู้เพราะตอนปีหลังมามีพ่ีน้องประชาชนโทรมาหา
ว่าอาจารย์ในเรื่องถนนว่าอย่างไร  จึงบอกไปว่าถ้ายังไม่ได้ให้พ่ีน้อง
ลงรายชื่อเสร็จแล้วนําไปย่ืนต่อชลประทาน  ขอความอนุเคราะห์
ประชาชนว่าเดือดร้อนจริงๆ  พอน่ังไม่นานโทรกลับมาว่าอาจารย์ได้
แล้วพอดีมาเห็นโครงการน้ีเข้าสู่เทศบัญญัติงบประมาณ  ผมดีใจ
เพราะความต้ังใจอยากให้พ่ีน้องเรียนความเป็นมาให้ท่านประธานได้
รับทราบสิ่งต่างๆเหล่าน้ีเข้ามาพูดตรงๆเป็นข้าราชการประจํามา
ก่อน  ด้านการเมืองอาจจะไม่เก่งแต่ด้วยความต้ังใจที่ได้เข้ามาแล้ว  
อุทิศตนเสียสละเพ่ือที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด  หลายสิ่งหลายอย่าง
อาจจะไม่ได้ตามท่ีต้ังใจแต่พยายามบางครั้งอาจะไม่ได้รับการ
ตอบสนองหลายอย่าง  พูดไปย่ืนกระทู้ไปไม่ได้รับการตอบสนอง
นําเอามาท้วงติงหลายอย่างได้รับการแก้ไขและหลายอย่างไม่ได้รับ
การแก้ไข  เรียนว่าทุกคนที่เข้ามาต่างมีความมุ่งหวังต้ังใจที่จะมา
อาศัยรับใช้พ่ีน้องประชาชน  ท่านเคยไปหาเสียงท่านบอกว่าผมยินดี  
อาสาเข้ามารับใช้พ่ีน้องประชาชนทุกคนมีคําพูดมีความต้ังใจ  แต่
การทํางานท่านว่าพูดไม่เก่งไม่ใช่ครับ  ปัญหาพ่ีน้องประชาชนพูด
ข้างนอกพูดได้แต่เรารับปากพ่ีน้องประชาชน  แต่เราต้องนําปัญหานี้
เข้ามาที่ประชุมแห่งน้ี  เพราะที่ประชุมสภาเปิดให้เราได้มีการ
ถกเถียง  สนทนา  มีการแลกเปลี่ยนความคิด  เพ่ือที่จะนําปัญหาที่
เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนจริงๆ  บางครั้งอาจจะเป็นปัญหา
เล็กน้อยที่มองข้ามไป  นําเข้ามาพูดในที่ประชุมแห่งน้ีไม่ใช่การ
จับผิดหรือว่ามาเพ่ือที่จะล้อเลียน คือปัญหาจริงๆ  ทุกคนพูดได้ใน
ที่ประชุมสภาแห่งน้ีเพราะเป็นเวทีที่ให้พูดถึงบอกว่าท่านมีปัญหาทุก
คนพูดไม่เก่งท่านเถียงขึ้นมาได้เลย จับกระดาษข้ึนมาอ่านไม่ผิด น้ี
คือความเข้าใจ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคือโครงการต่างๆต้ังแต่เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  10  ปี  โครงการต่างๆ  ปัญหาต่างๆ  
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่อยู่ในน้ี  และพนักงานทุกท่าน          
ที่ทํางานในเทศบาลเพ่ือสนองแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง
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ประชาชน  มีส่วนร่วมด้วยกันหมดทุกคนไม่ใช่คนใดคนหน่ึงทั้งสิ้น  
การทําหน้าที่ในสภาคือตามระเบียบกฎบังคับเขียนไว้ข้อ  6  ให้นํา
ปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันปัญหาเวลานี้เข้ามาแก้ปัญหาใน
ที่ประชุมสภาคือหน้าที่แท้จริงของสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้ว่าใคร
เพราะว่าสมาชิกทุกคนทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนแม้แต่ผู้บริหาร  
เป็นอันว่าพวกเราทํางานทุกๆคนช่วยกันเพ่ือพ่ีน้องประชาชน  
บ้านเมือง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาค 

นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ดิฉันนางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ   ในวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ         
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  ในวาระอ่ืน
ใคร่เสนอแนะต่อท่านประธานว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาล้วนแล้วแต่
เป็นผู้อาสาที่จะมารับใช้พ่ีน้องประชาชน  แต่มีท่านสมาชิกบางท่าน
ได้ย่ืนกระทู้ถามและได้พูดถึงว่าการทํางานของสมาชิกคือการนํา
กระทู้มาถามในวันน้ีเพราะฉะน้ันการพูดอย่างน้ีหมายถึงว่าถ้าเรา
ไม่ได้ต้ังกระทู้ถามหมายถึงพวกเราไม่ได้ทํางานใช่หรือไม่  และอีก
อย่างหน่ึงอยากเรียนต่อท่านประธานสภาว่าการที่รับฟังปัญหาของ
พ่ีน้องประชาชนได้ดีที่สุดคือการมาน่ังฟังประชุมประจําเดือนของ  
36  ชุมชน  เพราะว่าคณะกรรมการท้ัง  10  ท่าน  ทั้ง  36  
ชุมชน  คือ  300  กว่าท่าน  จะนําปัญหาแต่ละชุมชนมาในที่
ประชุม  ถ้าพวกเราน่ังฟังจนครบปัญหาจะมีปัญหาอะไรบ้าง  น่ังฟัง  
จด  และติดตามผลว่าแต่ละฝ่าย  แต่ละสํานัก/กอง  ไปจัดการ
ปัญหานั้นได้อย่างไร  และติดขัดตรงไหน  ตรงน้ีมากกว่าที่พวกเรา
ลงไปเคียงบ่าเคียงไหล่  เข้าไปถามว่าปัญหาที่พวกท่านเสนอแนะมา  
สํานักกองฝ่ายแต่ละท่านจัดการให้ท่านได้หรือยัง  ถ้าบอกว่ายังจะ
ได้โทรประสานกับกองฝ่ายว่าติดขัดตรงไหน  คือเราทํางานในเชิงรุก
มากกว่า  ในส่วนที่เป็นกระทู้เล็กๆน้อยๆไม่นํามา  อย่างวันน้ีมี
หลายๆกระทู้ที่ น่ังรับฟังอยู่จะทราบ  อย่างการแข่งขันกีฬาของ
ชุมชน  ส่วนมากเป็นผู้นําชุมชนเสนอมาไม่มีผู้บริหารชักนําทั้งสิ้น
เป็นข้อเสนอของประชาชนล้วนๆ  และเป็นความต้องการและขอมติ
ที่ประชุมอย่างถูกต้อง  ถ้าพวกท่านจะกรุณาน่ังรับฟังวันน้ีจะเกิด
ประโยชน์อย่างมากมาย  สําหรับโครงการหรือผลงานของท่านคณะ
ผู้บริหารควบคุมทุกอย่างถามว่าแต่ละวันปัญหาที่เกิดมากหรือไม่  
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เป็นร้อยเป็นพันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพ่ีน้องประชาชนของเรา  
แต่ถามว่าเราแก้ไขได้  100  เปอร์เซ็นต์ทุกปัญหาหรือไม่  ไม่ได้
โดยเฉพาะเร่ืองของขยะที่หน้าบริเวณโรงเรียนต่างๆ  แก้ไขมาแล้วก่ี
ปีต่อก่ีปีถามว่าแก้ไขได้หรือไม่แก้ไขได้แต่แก้ไขได้ไม่หมด  เมื่อก่อนดู
ไม่ได้เลยตอนนั้นยังไม่เป็นสมาชิกสภา  ยังเป็นประธานชุมชนเดิน
ผ่านไปดูไม่ได้เลย  แต่ปัจจุบันมีการพูดคุยเพราะว่าตอนน้ีทาง
ผู้อํานวยการมีอะไรจะคุยกับเราว่าได้แก้ไขแล้ว  แต่แก้ไขได้ไม่ถึง  
100  เปอร์เซ็นต์  หน้าที่เทศบาลคือไปทําความสะอาดให้เขาให้
เรียบร้อย  ท่านต้องเข้าใจนักเรียนอยู่บริเวณกี่พันหมื่นคน  เราจะ
จับมือเขาให้มาทิ้งขยะในถังไม่ได้เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  ส่วนหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาลอีกเรื่องคือเรื่องของนิติบัญญัติการดูแลเกี่ยวกับ
พิจารณางบประมาณของแต่ละกองฝ่ายเราไม่ได้ทิ้งในการที่จะเสนอ
ขอรับงบประมาณแต่ละกองฝ่าย  ได้รับเกียรติจากทุกกองฝ่ายให้ไป
น่ังฟังแต่ละกองฝ่ายที่จะของบประมาณ  ไปน่ังฟังและซักถามว่า
งบประมาณที่ ใ ช้ในแต่ละก้อนว่าคุ้มค่ากับประชาชนหรือไม่  
เหมาะสมที่จะพิจารณาให้หรือไม่  ส่วนน้ีต่างหากที่เราได้ปฏิบัติ
หน้าที่  เรียนต่อท่านประธานว่าในวันน้ีดิฉันภูมิใจแทนพ่ีน้อง
ประชาชนท่ีมีผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนาดูได้จากรางวัลต่างๆที่ท่าน
ได้รับแต่ละปี  ที่น่าประทับใจที่สุดคือพ่ีน้องประชาชนฝากขอบคุณ
มายังผู้บริหาร  สํานักกองฝ่ายทุกท่านในวันที่เกิดพายุหมุน  เขา
ชมเชยว่าเมื่อเหตุการณ์สงบท่านนายกเทศมนตรีลงพ้ืนที่  แต่ละ
สํานักกองฝ่ายไม่ได้เก่ียงกันเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันไปกันทุกคน  
สํานักการสาธารณสุขฯ  สํานักกองช่าง  รวมพลป้องกัน  เทศกิจ  
ไปหมด  พ่ีน้องประชาชนฝากขอบคุณผู้บริหารและผู้อํานวยการทุก
สํานักกองฝ่ายทุกคน  ในความกรุณาที่ไม่ทิ้งยามเดือดร้อนอยู่เคียง
บ่าเคียงไหล่พร้อมกับสมาชิกทุกคนที่ลงพ้ืนที่เพ่ือดูแล  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านประธานโดนพาดพิงอีกแล้วท่านไม่เอ่ย
นามแต่ทุกคนจะทราบว่าคือการอภิปรายของผม  เช่นไม่จําเป็นต้อง
มาต้ังกระทู้ในสภา  ท่านประธานคําว่าต้ังกระทู้ของกระผมตอนท่ี
อภิปรายเป็นการยกตัวอย่างการทําหน้าที่ของสมาชิกสภา  ท่านนํา
ความเดือดร้อนอะไรก็ได้เข้ามาสู่สภาคือการต้ังกระทู้  ถ้าท่านฟังดีๆ
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ท่านจะเข้าใจว่ายกตัวอย่างว่าหน้าที่ของสมาชิกสภา  เมื่อเจอเร่ือง
เดือดร้อนข้างนอกนําเข้ามาสู่สภาอาจจะเป็นการเขียนกระทู้  และ
อีกอย่างหน่ึงที่ท่านบอกว่าการประชุมสภา  การประชุมชุมชนมา
เปรียบเทียบกันคนละเรื่อง  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ย
นามท่านจํ าลอง   คนละเรื่ องการประชุมกรรมการ ชุมชน
ประจําเดือนคือให้เขามาสู่ที่ประชุมให้แสดงออกของคณะกรรมการ
ชุมชน  ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบปัญหาต่างๆถึงเราไม่มาก็ไม่ผิด  
ถึงเรามาเขาก็ไม่ได้พูดกับเรา  เขาเสนอปัญหาถึงผู้บริหารอยู่แล้ว  
ท่านผู้บริหารมาน่ังอยู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนโดยตรง  ใน
ข้อบังคับของการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีข้อบ่งบอกว่าท่านต้อง
มาประชุมกรรมการชุมชน  แต่ก่อนหนังสือเรียนสมาชิกสภา
เทศบาลร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคณะกรรมการชุมชนใช้คําว่า
เป็นเกียรติกระผมนําเรื่องน้ีเข้าสู่สภาจําได้ว่าเปลี่ยนจากคําว่าร่วม
เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่  ถ้าจะว่าไปสมาชิกสภา
ในขณะน้ันมีบางท่านไปจับไมค์พูดผิดเพราะท่านไม่อ่านหนังสือว่า
เขาเชิญมาร่วมเป็นเกียรติ  พอเปลี่ยนมาเป็นร่วมแสดงความคิดเห็น
เราถึงมีสิทธ์ิขอเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมารชุมชน  
ซึ่งจะว่าไปเรื่องอย่างน้ีเป็นเรื่องที่อะลุ่มอะล่วย  ถึงเราไม่มาเขาก็
เสนอสายตรงกับคณะผู้บริหาร  ซึ่งท่านลงมารับทราบปัญหาด้วยตัว
ท่านเอง  เพราะฉะน้ันขอให้เปลี่ยนความคิดในตรงน้ี  ขออนุญาต
เอ่ยนามท่านจําลองการประชุมสภาเป็นกฎหมายท่านลองขาดการ
ประชุมสภา  10  ครั้ง  แล้วท่านขาดประชุมกรรมการชุมชน  1  ปี  
ท่านลองดูน้ีเป็นข้อกฎหมายข้อบังคับว่าสมาชิกสภาต้องเข้ามา
ประชุมสภาหรือท่านจะลาจะขาด  มีกฎหมายที่บัญญัติไว้ท่านจะ
เปรียบกับประชุมกรรมการชุมชนไม่ได้  และอีกอย่างหน่ึงที่ท่าน
ยกขึ้นมาพาดพิงถึงผมเรื่องขยะท่านจะไปจับมือเด็กทําไม่ได้  สรุป
แล้วท่านพูดเหมือนท่านเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร  ยอมก็บอกยอม
จับมือเด็กทิ้งขยะค่ะทําไม่ได้ดิฉันให้ท่านกมลพันธ์ุกับเทศกิจลงไปแก้
พูดสิไม่เป็นไร  สุดท้ายที่ท่านบอกว่าตัวท่านเองได้เข้าร่วมประชุม
พิจารณางบประมาณภูมิใจเหลือเกินท่านรู้หรือไม่สมาชิกสภา
เทศบาลห้ามยุ่งเก่ียวหรือร่วมจัดทํางบประมาณท่านไม่ทราบหรือว่า
ผิด  ถึงไม่เข้าไปร่วมประชุมเมื่อมีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
เก่ียวกับงบประมาณเพราะรู้หน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลห้ามไปยุ่ง
ห้ามไปแตะเงินแม้แต่บาทเดียว  แต่ท่านกลับภูมิใจในการเข้าร่วม
จัดทํางบประมาณ  ท่านรองหารือไปทางจังหวัดดูว่าขออนุญาตเอ่ย
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นามดิฉันนางจําลองได้เข้าไปจัดทํางบประมาณประจําปีของ
เทศบาล  ดิฉันเป็นสมาชิกสภาท่านรองดูอุตส่าห์ไม่อยากพูดถึงเรื่อง
น้ี  เพราะฉะนั้นการใดๆท่ีจะพูดในที่ประชุมสภาอยากจะให้
ระมัดระวัง  ถ้าเขารู้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลร่วมจัดทํางบประมาณ
เทศบาลของเทศบาลประจําปีแต่ละคร้ัง  มีสมาชิกเข้าร่วมจัดทํา
งบประมาณดูไม่มีส่วนท่านจะแก้มาเพ่ืออะไรหรือมาเพ่ือเสนอเฉยๆ
ว่ากันไป  ตามหลักจริงๆอย่าไปพูดว่าท่านเข้าร่วมทํางบประมาณ   
มันผิด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ท่านประธานสภาท่ีเคารพเมื่อสักครู่โดนพาดพิงเร่ือง
คลองถมเป็นมติในการประชุมผู้นําชุมชนต่างๆน้ันนํามติว่าให้จัดการ
แข่งขันที่ตลาดนัดคลองถม  ท่านจําลองพูดอย่างน้ีจําไม่ผิดถามว่า
ถ้าชุมชนต่างๆมารวมกันแล้วบอกว่าเอาเทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุไปอยู่
ที่ตลาดนัดคลองถม  ท่านทําได้หรือไม่ทําไม่ได้ที่พูดและถามในที่
ประชุมสภาเพราะอยากให้เทศบาลเรามีสถานที่อยู่แล้ว  อยู่ที่
เทศบาลบ้าง  กุดยางบ้าง  สนามกีฬาจังหวัดบ้าง  ดงปอบ้าง  ทําไม
ไม่ไปทําเทศบาลเรามีสถานที่มากมาย  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้
เทศบาลเรามีช่ือเสียงไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ให้ตลาดนัดคลองถมถาม
ว่าสะดวกหรือไม่สะดวกสบาย  แต่ว่าเทศบาลเรามีศักยภาพที่จะทํา
จึงย่ืนกระทู้ถามท่านประธานสภามา  น้ีเป็นประเด็นเด๋ียวน้ีเราอยู่ใน
วาระของการแถลงนโยบาย  12  ประการ  หลังจากที่เสร็จวาระน้ี
แล้ว  ท่านประธานให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนได้ออกความเห็นว่า
สมาชิกกลุ่มพลังกาฬสินธ์ุออกพ้ืนที่และมีปัญหาหลายๆอย่างๆท่ีจะ
นํามาเสนอท่านประธานสภา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเรียนเพ่ิมเติมสักเล็กน้อยว่าเมื่อสักครู่ได้ยินว่ากระทู้ที่
นําเข้ามาในท่ีประชุมสภาแห่งน้ีบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อย  ไม่น้อย
นะปัญหาพ่ีน้องประชาชนเป็นเรื่องที่พวกเรารับอาสามาและเป็น
ตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้ามานําปัญหามานําเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ได้รับการดูแลแก้ไข  พวกผม
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ทํางานพูดง่ายๆคือเป็นกําลังของท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งหน่ึง
เพราะปัญหาต่างๆบางคร้ังคณะผู้บริหารอาจจะมองเห็นแต่พวกผม
นําเข้ามาเพ่ืออยากแก้ไขให้ดีขึ้น  จะหาว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยไม่ใช่
เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนที่บอกว่าบางคร้ังทางคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติ
เชิญเข้าไปว่าใช่หน้าที่ของเราหรือไม่  อย่างที่ท่านกมลพันธ์ุพูดขอ
อนุญาตเอ่ยนามการจัดทํางบประมาณเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
และพนักงานพิจารณาร่วมกัน  ส่วนผมมาดูรายละเอียดว่าจะตัด
เรื่องไหนบ้าง  คุ้มค่าหรือไม่  และเราจะมาแปลญัตติอีกครั้งหน่ึงว่า
เรื่องน้ันตัดงบหรือไม่  น้ีคือหน้าที่ของสมาชิก  ครั้งแรกเข้ามาเห็น
หนังสือเชิญกลัวเลยเพราะเราไม่รู้จริงๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของสมาชิกสภา
การทําหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลยอมรับว่าบางทีปัญหา
เล็กๆน้อยๆ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตขัดจังหวะเล็กน้อยท่านสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละ
ท่านอภิปรายไม่ได้เก่ียวกับระเบียบวาระน้ีเลยเมื่อท่านสมาชิกสภา
อภิปรายในระเบียบวาระรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
นายกเทศมนตรีในรอบปีที่  4  ท่านายกเทศมนตรีมีอะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่  ขอเรียนเชิญครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  มีการถามเก่ียวกับเร่ืองผลงานที่ได้ปฏิบัติมา  เช่น         
มีโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานปี  2556  และปี  2557  ไม่
เท่ากันอยู่ที่ตัวหารว่าประเมินก่ีด้าน  ถ้าประเมิน  4  ด้าน  ก็เอา  
4  ด้านไปหาร  เพราะฉะนั้นเมื่อตัวหารน้อยผลสัมฤทธ์ิจะสูง  เมื่อ
ปี  2557  ให้ทํา  9  ด้าน  เอา  9  ด้านไปหาร  ตัวเลขลดลง
ไม่ได้แตกต่าง  82.60  เปอร์เซ็นต์  74  เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้บอก
ฝีมือของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุลดน้อยลงหรืออย่างไร  อีกประการ
หน่ึงงบประมาณในปี  2557  ตํ่ากว่าเป้าถึง  10,000,000  
บาท  การที่ไม่มีเงินเข้าตามกําหนดมีผลไม่เสียหายอะไรมากมาย  
การประเมินแต่ละปีไม่เหมือนกันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้  รถกู้
ชีพเราไม่ได้ไปแข่งกับรถกู้ภัย  เราเอามาบริการพ่ีน้องประชาชนถ้า



67 
 

หากว่าพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต  พ่ีน้องประชาชนเจ็บป่วยไม่
สามารถมาใช้บริการงานทะเบียนได้  เราทําบริการเชิงรุกออกไปรับ
พ่ีน้องประชาชนมาเพ่ือที่จะให้ได้รับความสะดวกเก่ียวกับเรื่องงาน
ทะเบียน  ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดต้องกราบเรียนต่อพ่ีน้องประชาชนท่ีเคย
พึงพอใจเกี่ยวกับเร่ืองงานว่ามีท่านสมาชิกไม่เห็นด้วยท่านไม่ให้ใช้  
คงต้องหารถอ่ืนไป  พ่ีน้องประชาชนประเมินความพึงพอใจเป็น
นวัตกรรมของงานทะเบียนพึงพอใจมากเขาบอกว่าเป็นบริการเชิง
รุกไปบริการออกใบมรณะบัตรให้ถึงที่  และเมื่อได้ใบมรณะบัตรแล้ว
สามารถไปติดต่อขอรับสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เสียชีวิตได้ด้วย
ความรวดเร็ว  การประชุมชุมชนต่างประเด็นกันกับการประชุมใน
เทศบาลแน่นอนไม่เหมือนกันแต่เวลามีมติสอบถามจะคุยกันในที่
ประชุมคณะกรรมกรรมการชุมชน  การท่ีบอกว่าถ้าประชุมชุมชน
บอกว่าเอาเทศบาลไปต้ังที่ตลาดคลองถมเป็นไปไม่ได้  คิดก็ผิดแล้ว
ประเด็นต่างกันคนละเร่ือง  น้ีคือการจัดงานเลือกสถานที่ที่ไหนกับ
ที่ ต้ังของเทศบาลอยู่ที่ไหนคนละประเด็น คนละเรื่องแล้วนํามา
เปรียบเทียบกัน  มีหลายเร่ืองที่จะพูดไปเด๋ียวจะว่าต่อความยาวสาว
ความยืด  ไม่จบไม่สิ้นสักที  และที่ว่าพ่ีน้องท่านสมาชิกที่เข้ามาร่วม
พิจารณาเทศบัญญัติคําว่าผิดกฎหมายฉบับไหนระบุว่าผิด  หน้าที่
ของสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองเทศบัญญัติ
งบประมาณเว้นแต่ว่าท่านมาพิจารณาเทศบัญญัติเข้าตัวเองน้ันคือ
ผิด  เหมือนกับ 3 – 4 คน  ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ฉันจัดฉันจะไป
เที่ยวต่างประเทศตัดงบประมาณเพ่ือให้ไปเที่ยวต่างประเทศ  
300,000  บาท  ถ้าอย่างน้ีผิดแต่ถ้าหากว่าทํางบประมาณเพ่ือให้
ไปตกกับพ่ีน้องประชาชนอย่างน้ีถูกไม่ได้ผิดกฎหมายท้ังสิ้น  เมื่อทํา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  นํามาพิจารณาในเทศบัญญัติไม่พอใจท่านก็ตัด  
ทําไมถึงว่าหารือกันก่อนไม่ได้อยากจะนําเรียนให้เข้าใจกัน  มีหลาย
เรื่องแต่ในส่วนของการแถลงผลงานของการทํางานปี  2557  ไม่มี
อะไรนอกจากที่เป็นเรื่องที่พูดกันไปพูดกันมา ท่านสมาชิกทั้งหลายที่
ท่านไม่ได้ย่ืนเร่ืองกระทู้ท่านสามารถสื่อกับผู้อํานวยการสํานักการ
ช่าง  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ  ให้แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้โดยไม่มีเรื่องค้างคา  จึงไม่มีการเสนอกระทู้แต่บางท่าน
ไม่เคยมาประสานงานมีเรื่องที่ค้างคาก็มาย่ืนกระทู้มา  ท่านอยากจะ
ทําอย่างไรทําไม่เป็นไร  สะดวกวิธีไหนแต่ผลสัมฤทธ์ิคือพ่ีน้อง
ประชาชน  ท่านบอกเด๋ียวน้ีจะทําให้  ทําได้ทํา  เสนอแนวความคิด
ที่ไม่เข้าท่าเราทําไม่ได้  มีหลายอย่างเสนอขึ้นมาจะให้เอาตลาดลง
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มาอยู่บนถนนทําไม่ได้  คสช.เพ่ิงไล่คนออกจากถนนเราแก้ไขปัญหา
เข้าที่เข้าทางแล้ว  สิ่งไหนถูกต้องเราทํา  สิ่งไหนผิดกฎหมายเราไม่
ทํา  ต้องกราบขอโทษด้วยถ้าหากพาดพิงถึงใครต้องขออนุญาตท่าน
ประธานสภาว่าต่อไปเป็นเรื่องอ่ืนๆคงอยากจะพูดอะไรก็พูดกันไป
ขออนุญาตท่านไปงานศพแล้วแต่ท่านจะกรุณางานศพของคุณยาย
ลูกจันทร์  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การที่สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมจัดทํา
งบประมาณนั้น  จะได้ความรู้ใหม่มาจะได้เรียนปรึกษาทางจังหวัด
ว่าสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมจัดทํางบประมาณถ้าคิดว่าได้  
เพราะฉะนั้นบันทึกการประชุมท่านอย่าตัดตรงน้ี  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเข้าร่วมจัดทํางบประมาณประจําปี  ขอบคุณ
ครับ 

  6.2  เรื่องอ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็น  6.2  เรื่อง อ่ืนๆ  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง            
วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ท่านประธานสภาที่เคารพเสียดายที่คณะผู้บริหารท่าน
นายกเทศมนตรีได้ออกไปก่อน  มี เรื่องด่วนที่สุดที่ท่านเห็น
ความสําคัญของงานศพมากกว่า   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะท่านมี
อํานาจมอบหมายสามารถตอบท่านได้ทุกประเด็น  เรียนเชิญท่าน
บุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ฝากเรื่องสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุไปดูแล้ว  บางครั้ง
ไปป่ันจักรยานและออกกําลังกาย  ปรากฎว่ามีเสียงสะท้อนมาว่า 1 
เปิดไฟมากบางส่วน  สําหรับไฟแสงสว่างเปิดค่ําๆ  ไปสนามเทนนิส  
สนามเทนนิสเปิดสว่างจ้าเลยมีคนเล่นแค่  3  คน  เทศบาลมีเงิน
เหลือเฟ่ือใช้ค่ากระแสไฟฟ้ามากขนาดน้ี  โต๊ะเก้าอ้ีไม่พอเวลาที่จะ
น่ังเวลาออกกําลังเสร็จแล้วมาพักผ่อนน่าจะมีม้าหินอ่อนให้ตัดหญ้า
แถบริมถนนที่กินถนน  2  ข้างทาง  และที่ไปดูประเด็นของท่าน
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ได้มีโอกาสไปดูท่อ
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ระบายนํ้ารอบสนามดินอุดตันหมดไม่สามารถท่ีจะระบายน้ําออก  
ฝากท่านท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  มีเรื่องที่จะขอ
ฝากเร่ืองวันที่  8  มกราคม  2558  หลังจากคําสั่งของคณะคสช.
ให้ผู้บริหารปฏิบั ติราชการต่อไป   เ ป็นประเ ด็นสําคัญท่าน
ประธานสภาฟังให้จบอย่าแย้งเลยอยากจะสอบถาม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านจะเอาประกาศคสช.ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในขณะนี้มา
อภิปรายหรือสอบถามในสภาบอกก่อนว่าไม่ได้ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมบอกหลังจากคําสั่งคสช.ให้นายกเทศมนตรี
ปฏิบัติงานต่อไป  มาสังเกตดูว่าคณะผู้บริหารได้ดําเนินการอะไรไป
บ้างคร้ังแรกปรากฏว่ามีการแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีคือท่าน   
นพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  ทราบว่า  1  ตําแหน่งก่อนไม่ทราบว่า
เข้าใจผิดหรือไม่  หลังจากน้ันประมาณ 2 – 3  อาทิตย์  มีคําสั่งให้
รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่คือ  ท่านมานิต  ไชยศิวามงคล  
หลังจากน้ันวันที่  9  กุมภาพันธ์  2558  ได้แต่งต้ังท่านศิรินันท์  
หล่อตระกูล  เป็นรองนายกเทศมนตรี  ตามลําดับขั้นตอน  เรียน
ท่านประธานว่าหลังจากวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถ้าจําไม่ผิดมีคน
บอก ว่ า มี ห นั ง สื อ จ า กก ร ะท ร ว ง มห าด ไทยม า ว่ า ใ ห้ ร อ ง
นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติการต่อไปเหมือนนายกเทศมนตรี
เช่นเดียวกัน  แต่ท่านเข็มชาติ  ฆารไสว  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้
โดนคําสั่งให้ปลดไม่ปฏิบัติราชการต้ังแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์หรือ  
20   กุ มภ า พัน ธ์ เ ป็ น ต้น ไป   และมี อี ก คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง ร อ ง
นายกเทศมนตรีทั้ง  3  รอง  มาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้ข้อสังเกตว่า
แต่ก่อนคณะผู้บริหารจะแต่งต้ังใครมีหนังสือให้สมาชิกได้ดูว่าคณะ
ผู้บริหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีใครทํางานอย่างไร  มีความ
รับผิดชอบที่ไหน  ได้สอบถามว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเฉยๆว่าแจ้งให้
ทราบตามหลักจริงๆไม่แจ้งก็ได้  สามารถปฏิบัติงานไปได้เลย  
ขณะนี้เด๋ียวน้ีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่ทราบเลยว่า
รองนายกเทศมนตรีคือใคร   ท่านเข็มชาติได้รับโทรศัพท์รองขอ
ความสะดวกอํานวยสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ไม่สามารถที่จะมาดําเนินการได้  ไม่ทราบว่าคําสั่งน้ีแจ้งหรือยัง  คือ
คําสั่งน้ีไม่มีแนวปฏิบัติว่าให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบก่อน  
แต่มารยาทที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ  เด๋ียวน้ีสมาชิกสภา
เทศบาลบางท่านยังไม่ทราบเลยว่ารองนายกเทศมนตรีคือใคร  
รับผิ ดชอบด้านไหนบ้าง   ผมคนหนึ่ ง ไม่ ทราบ เลยว่ า รอง
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นายกเทศมนตรี  ทั้ง  3  รับผิดชอบด้านใด  เราจะไปขอความ
ช่วยเหลือจากท่านเรื่องใดบ้างไม่ทราบน้ีเป็นแนวปฏิบัติที่จริง  ขอ
เพ่ิมเติมในการที่ได้พูดไปไปดูในกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลว่า
มาตรา   48   รองนายก เทศมนตรี พ้นจาก ตํ าแห น่ ง เมื่ อ               
1.  นายกเทศมนตรีพ้นจากนายกเทศมนตรี  2.  นายกเทศมนตรีมี
คํ าสั่ ง ให้ พ้นจากตําแหน่ ง   3 .   การตาย   4 .   การลาออก              
5.ขาดคุณสมบัติ  6.  กระทําฝ่าฝืนมาตรา  48  7.  จําคุกโดยคํา
พิพากษา  8.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สอบสวนท่านประธานสภาคงทราบเพียงเกร่ินให้ท่านฟัง  ถามว่า
นายกเทศมนตรีทําผิดหรือไม่  การแต่งต้ัง  การให้พ้นจากตําแหน่ง  
ท่านต้องสั่งก่อนวันที่  8  มกราคม  วันที่  9  มกราคม  ท่านต้อง
สั่ ง แล้ ว ให้ ท่ าน เ ข็มชา ติ   ฆาร ไสว   พ้นจาก ตํ าแห น่ งรอง
นายกเทศมนตรีถึงจะถูก  เดียวน้ีต้ังรองนายกเทศมนตรี  4  ท่าน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตขัดจังหวะท่านไปเอาข้อกฎหมายมาอภิปรายท่าน
ถามว่าผิดหรือไม่ตอบท่านไม่ได้ท่านต้องหารือไปทางจังหวัดถ้าท่าน
อยากทราบชัดเจนท่านหารือไปทางท้องถิ่นจังหวัดขอแนะนํา  
วินิจฉัยเฉพาะข้อบังคับการประชุมสภา  ในพระราชบัญญัติมีชัดเจน
อยู่แล้วใครอ่านก็รู้ในข้อกฎหมาย  จะได้ไม่เสียเวลาท่านจะเอาข้อ
กฎหมายมาอภิปราย 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  อยากเรียนถามปรึกษาท่านประธานสภา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอบไม่ได้ในข้อกฎหมาย 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอให้หารือไปทางจังหวัดขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  การกระทําถูกต้องหรือไม่ท่านจะได้คําตอบที่ชัดเจน  เรียน
เชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่เก่ียวเน่ืองกับข้อกฎหมายฝากท่าน
ประธานเพ่ือความกระจ่าง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ถ้าเร่ืองเดียวกันไม่สมควรจะต้องถาม  มีสมาชิกอภิปรายใน
เรื่องเดียวกันประธานไม่อนุญาตให้พูดเรื่องเดียวกัน 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  คือเรียนตามท่ีเข้าใจหลังจากที่คณะผู้บริหารหมดวาระลงใน
วันที่  8  มกราคม  2558  ตามหลักแล้วตอนหลังมีหนังสือก่อน
หน้าน้ีสั่งการจากหนังสือคสช.ว่าให้นายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่หมายถึงว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
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ต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการ
เลือกต้ัง  หลังจากวันที่  8  มกราคม  เมื่อหมดวาระประมาณ  2  
อาทิตย์ได้มีการแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี  คือท่านรองนพสิทธ์ิ  
กุลเจริญวิรัตน์  หลังจากน้ันมีการแต่งต้ังรองมานิต  ไชยศิวามงคล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตขัดจังหวะท่านอ่านเหมือนกัน  ท่านจะถามว่า
อย่างไร 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ถามในความรู้สึกบอกว่าการแต่งต้ังแต่ละคร้ังใช้เวลาห่าง
กัน ไ ด้ แ ต่ เ มื่ อ เ ห็ นห นั งสื อล ง วั นที่   19   กุ มภา พัน ธ์ท า ง
กระทรวงมหาดไทยให้รองนายกเทศมนตรีทุกท่านทําหน้าที่ที่
ร่ วมกับท่านนายกเทศมนตรีทํ าหน้าที่ เ ช่นเ ดียวกันกับท่าน
นายกเทศมนตรีจึงมาเห็นหนังสือวันที่  20  กุมภาพันธ์  2558  
เป็นคําสั่งของท่านายกเทศมนตรี  ตอนแรกต้ังรองนายกเทศมนตรี
ทั้ง  3  ท่าน  และตอนแรกส่ังว่าให้รองนายกเทศมนตรีที่ต้ังใหม่ทั้ง  
3  ท่าน  พ้นจากตําแหน่ง  จากน้ันออกคําสั่งให้รองนายกเทศมนตรี
เก่าทั้ง  3  ท่าน  พ้นจากตําแหน่ง  พอพ้นจากตําแหน่งเสร็จแล้ว  
วันที่  20  กุมภาพันธ์  แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีใหม่ทั้ง  3  ท่าน  
พร้อมกัน  นี้คือความคิดว่าเป็นการที่ท่านนายกเทศมนตรีจะบอกว่า
ท่านนายกเทศมนตรีไม่รู้ไม่ได้  หรือว่าท่านคิดว่าทําได้ไม่เข้าใจแต่
ท่านทําไปแล้วความผิดสําเร็จถ้าพูดตามหลักทําไปแล้ว  และท่าน
บอกว่าไม่รู้หรือท่านรู้ไม่ได้ในลักษณะน้ัน  พอวันที่  20  กุมภาพันธ์
ท่านแต่งต้ังทั้ง  3  คําสั่งพร้อมกันมองว่าเป็นความรุกลี้รุกลนหรือ
ว่าเหตุการณ์อะไรไม่ทราบ  แต่ถ้าท่านบอกว่าผมไม่เข้าใจและไม่
ชัดเจนในข้อกฎหมายตอนน้ันท่านควรจะทําเร่ืองถึงกรมหรือ
กระทรวงมหาดไทยเรียนถามถึงความชัดเจน  แต่น้ีท่านแต่งต้ัง
แสดงว่าท่านรู้  น้ีคือความเข้าใจของผม  สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า
วันน้ีแต่ก่อนเคยเห็นรองนายกเทศมนตรีทั้ง  3  ท่านน่ัง  วันน้ีเห็น
อีกท่านหน่ึงมาเป็นผู้หญิงด้วย  ไม่เข้าใจแต่ถือว่าเป็นอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรี  คือเป็นความรู้สึกของผมเรียนผ่านท่าน
ประธานสภารับทราบเฉยๆไม่ได้ถามหรืออะไร  เพราะฉะนั้นใน
หนังสือถ้าท่านไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนท่านไม่น่าจะไปแต่งต้ังรอง
นายกเทศมนตรีใหม่ทั้ง  3  ท่านก่อน  ท่านควรจะทําหนังสือเรียน
ไปสอบถามไปยังกรมส่งเสริมฯหรือกระทรวงมหาดไทยว่ารอง
นายกเทศมนตรีที่เป็นรองนายกเทศมนตรีก่อนหน้าน้ัน  ร่วมกับท่าน
มาท่านพ้นวาระหรือยังถ้ายังไม่พ้นให้ทํางานต่อไป  ไม่น่าจะเกิด
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เรื่องแบบนี้และเป็นการออกคําสั่ง  3  คําสั่ง  ในวันเดียวกันถือว่า
สุดยอด ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระน้ีเป็นการเสนอแนะไม่ใช่การอภิปราย      
เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  คือจะเปิดประเด็นที่ว่ากําลังจะพูดเรื่องการ
บริหารของผู้บริหาร  ในการแต่งต้ังฝนขณะน้ันคงไม่ต้องท้าวท่าน
ประธานน่าจะรู้กฎหมายดีกว่าว่าในขณะที่มีการแต่งต้ังรอง
นายกเทศมนตรีขออนุญาตเอ่ยนามท่านศิรินันท์ขึ้นมา  ถ้าจะว่าไป
ตามกฎหมาย  ตามขั้นตอนในขณะน้ันมีรองนายกเทศมนตรี  4  
ท่าน  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเข็มชาติ  ฆารไสว  ยังเป็นรอง
นายกเทศมนตรีอยู่  ถ้าตามหนังสือข้อสั่งการคสช.ท่านเข็มชาติ  
ฆารไสว  ยังเป็นรองนายกเทศมนตรีถูกต้องตามกฎหมายทุก
ประการ  แต่การบริหารงานของผู้บริหารได้มีหนังสือคําสั่งแต่งต้ัง
รองนายกเทศมนตรีเพ่ิมขึ้นมาอีกไม่เอ่ยถึงท่านนพสิทธ์ิ  ไม่เอ่ยถึง
ท่านมานิต  ไม่อยากแตะต้อง  2  ท่านน้ีเป็นผู้มีพระคุณไม่อยาก
แตะต้อง  ที่เอ่ยคือท่านรองนายกเทศมนตรีท่านที่  3  ซึ่งมีหนังสือ
แต่งต้ังขึ้นมาคือท่านศิรินันท์  สรุปแล้วการแต่งต้ังรองศิรินันท์ขึ้นมา
ในขณะน้ัน  เวลาน้ันเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีรองนายกเทศมนตรี  
4  ท่าน  ตามกฎหมายทุกอย่างน้ีคือที่จะถามจะพูดว่าทําได้
นายกเทศมนตรีสามารถแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีในขณะเดียวกัน
ได้  4  ท่าน  ถามว่านอกประเด็นหรือไม่ไม่นอกประเด็นคือการ
บริหารงาน   ในเมื่ อแ ต่ง ต้ั ง ไปแล้ วจนกว่าจะถึ ง วันที่   19  
กุมภาพันธ์นิติกรรมใดๆ  หนังสือใดๆที่มีส่วนได้เสียกับทางเทศบาล
หรือคําสั่งใดๆออกแล้วรองนายกเทศมนตรีศิรินันท์เซ็นไปนั้น  
สมบูรณ์หรือไม่  มีผลกระทบกับเทศบาลเมืองหรือไม่มีก่ีฉบับวันน้ี
จะขอท่านประธานให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอยากได้หนังสือแต่งต้ังรอง
นายก เทศมนต รี   ห นั งสื อยก เลิ ก คํ า สั่ ง   ห นั งสื อ ให้ ร อ ง
นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  เหมือนกับที่ท่านว่าเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการร้องเรียนส่วนจะผิดหรือถูกเป็นเรื่องกระทรวงเหมือนกับที่
ท่านประธานแนะนํา  นิติกรรมใดๆการเซ็นสัญญาใดๆของรอง
นายกเทศมนตรีที่เพ่ิมขึ้นมาท่านน้ีถูกต้องหรือไม่  ค่าตอบแทนใน
ส่วนของท่านรองเข็มชาติ  ฆารไสว  ซึ่งตามหนังสือของคสช.ท่านได้
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พ้นจากตําแหน่งในวันที่  19  แต่จากที่หมดวาระวันที่  8  มาถึง
วันที่  19  เงินค่าตอบแทนของท่านเข็มชาติไม่ได้รับสิ่งน้ีคือสิ่งที่
กระผมขัดต่อกฎหมาย  ขัดต่อคําสั่ งคสช .  ท่านผู้บริหารจะ
ดําเนินการในเร่ืองน้ีอย่างไร  ถ้าคิดว่าเรื่องไม่เป็นไรได้  ถ้าคิดเรื่อง
ใหญ่เรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่  ส่วนถ้าหารือไปทางกระทรวงทําได้
หมายความว่าจบ  จะได้ยกภูเขาออกจากอกว่ากฎหมายเป็นอย่างน้ี  
คือเราไม่ทราบต้องถาม  ในขณะที่กฎข้อบังคับของเทศบาลพรบ.
ต่างๆระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้มีรองนายกเทศมนตรีได้  3  
ท่าน  แต่ในช่วงระยะเวลาจากวันที่  8  - 19  เป็นเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุที่มีรองนายกเทศมนตรีได้  4  ท่าน  และให้เซ็นหนังสือไป
แล้วไม่รู้ก่ีฉบับ  ตามอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่
ตรวจสอบการทําหน้าที่ของคณะผู้บริหารถูกต้องทุกอย่าง  จึงขอ
หนังสือที่ท่านรองศิรินันท์ได้เซ็นในช่วงระหว่างได้รับการแต่งต้ัง
จนถึงปัจจุบันมีก่ีฉบับ  เซ็นอะไรบ้าง  ถ้าผู้บริหารมีความมั่นใจใน
การตรวจสอบว่าโปร่งใสคงไม่ต้องเขียนเหมือนกับขอข้อมูลข่าวสาร
ช่วงที่แล้ว  ขอแค่หนังสือแต่งต้ังสอบข้าราชการ  ซี  2  ขอไปเกือบ  
6  เดือน  แต่จะขอในสภาผ่านท่านประธานมีคําสั่งให้ผู้ที่รับผิดชอบ
จัดทําให้  เพ่ือจะได้ศึกษาและดําเนินตามที่ท่านประธานได้แนะนํา
คือหารือไปทางกระทรวงมหาดไทย  ไม่ต้องเสียเวลาต่อว่าคณะ
ผู้บริหาร  ตามท่ีท่านแนะนําเพ่ือไขข้อสงสัยของสมาชิกสภาเทศบาล
หรือแม้แต่พนักงานราชการ  หัวหน้าส่วนถ้าท่านได้ทํานิติธรรมใดๆ
ในช่วงน้ันกับรองนายกเทศมนตรีท่านน้ี  เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิก
สภาเทศบาลเป็นห่วง  ไม่ได้เป็นห่วงเร่ืองท่านปลดท่ารองเข็มชาติ  
ฆารไสว  ท่านทําถูกแล้วแต่ทําเร็วไป   เพราะท่านรองเข็มชาติท่าน
เคยพูดกับสมาชิกสภาเทศบาลสักคนว่าจะลงนายกเทศมนตรี  ท่าน
รองเข็มชาติเป็นนักเลงพูดคําไหนคําน้ัน  แต่ในเมื่อเมื่อพวกท่านเร็ว
ไปหน่อยไม่เป็นไร  สิ่งที่พูดในการแต่งต้ังแม้กระทั่งตัวท่านประธาน
จะเป็นคนท่ีรับผิดชอบที่จะแนะนําผู้บริหารท่านใหม่ที่ได้รับการ
แต่งต้ังเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นท่านอดิศักด์ิ  ท่านนิติธรรม  เป็นหน้าเป็น
ตาของสภาที่มีการเปิดประชุมสภาเมื่อมีผู้บริหารท่านใหม่ได้รับการ
แต่งต้ังเข้ามาท่านจะแนะนําแต่วันน้ีท่านไม่แนะนํา  ยังสงสัยว่า
ท่านศิริ นันท์ขึ้นมาทําไรท่านเป็นรองนายกเทศมนตรี  ท่าน
ประธานสภาเคยแนะนําทุกครั้ง  แต่วันน้ีไม่แนะนําต้ังข้อสังเกต
หลายอย่างและจะดําเนินการตามที่ท่านประธานแนะนําโดยรอ
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หนังสือจากหัวหน้าส่วนจัดทําให้โดยที่ท่านประธานสภาเป็นผู้สั่งการ
ให้เพราะไม่มีอํานาจในส่วนน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2558  ที่ผ่าน  
กระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง  4  โรง  และศูนย์เด็กเล็ก  ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตําบลเพชรบูรณ์  ได้รับรู้การจัดการศึกษา  เช่น  
ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียนได้ส่งลุกหลานเข้าเรียนเต็ม
เทียบทุกโรงเรียน  โรงเรียนอ่ืนในสังกัดยังมาขอเข้าสังกัดเทศบาล  
กรรมการสถานศึกษาเลือกมาจากคนที่มีความรู้  มีฐานะ  บาง
โรงเรียนไม่ได้เสียค่านํ้าค่าไฟ  คณะกรรมการศึกษาเป็นผู้จ่ายให้  
ตลอดจนทุนการศึกษากรรมารสถานศึกษาเป็นผู้หาให้  การ
จัดระบบการศึกษาต่างๆของโรงเรียนดีมาก  แข่งขันกับโรงเรียนอ่ืน
ได้สบายมาก  แต่ที่น่าแปลกใจมากเขาพูดอย่างไม่อายปากว่าเขาได้
แบบอย่างมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  เพราะเคย
มาดูงานที่น้ีนําเอาแบบอย่างจากโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของ
เราไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของเขายังขอบคุณมายัง
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านผอ.วิเชียร  ท่านผอ.ประโยชน์  ท่านผอ.
สุภาพ  ท่านผอ.สุมิตรา  และรองสายัณ  ที่เป็นต้นแบบเขาเรียก
อาจารย์ที่ดีให้เขาได้ประสบผลสําเร็จในการจัดการสถานศึกษาทุก
วันน้ีน่าภาคภูมิใจในบุคลากรเทศบาลของเรา  เสียดายที่ท่าน
นายกเทศมนตรีไม่ได้มาฟังถ้าท่านฟังจะมอบรางวัลให้สมาชิกอย่าง
แน่นอน  ขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงที่ทางสมาชิกฝ่าย
ค้านโดยการนําของขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
ท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาลอาวุธโสมากด้วย
ประสบการณ์การเมืองที่จะได้ประสานงานร่วมมือกับทางปปช.  
สตง.  กกต.  และผู้สื่อข่าว  เพ่ือที่จะได้ดูแลการตรวจสอบการ
ทุจริตคอรัปช่ันของหน่วยงานเทศบาลอย่างจริงจัง  เข้มข้น  เพ่ือ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง  หน่วยงานของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างแท้จริงโดยที่ไม่เคยทํากันมาก่อน  เพราะมีพ่ีน้อง
ประชาชน  พนักงานหลายท่านได้ให้ข้อมูลต่างๆมาอย่างมากมาย 
และที่สําคัญเป็นการสนองต่อนโยบายทางเทศบาลที่รณรงค์ต่อต้าน
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การทุจริตคอรัปช่ันมาตลอด  เช่ือว่าพ่ีน้องประชาชนคงจะสนับสนุน
และเห็นด้วยอย่างแน่นอนที่จะได้ช่วยกันกําจัดคนโกง  คนช่ัวสาระ
เลวนี้ให้หมดจากแผ่นดิน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุวันน้ีพูดมากไปต้องขออภัยเพราะว่านานๆทีจะได้พูด
ในที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งน้ี  ในวาระอ่ืนๆอยากนําเรียน
ท่านประธานสภาฝากไปยังท่านคณะผู้บริหารเรื่องสวนสาธารณะกุด
นํ้ากินเป็นปัญหาบ่อยย่ืนกระทู้ก็ย่ืน  พูดในวาระอ่ืนๆก็พูดหลายครั้ง  
พอพูดครั้งการได้รับการแก้ไขเหมือนกับท่านกมลพันธ์  จีระสมบัติ  
ขออนุญาตที่เอ่ยนามพูดไปประมาณ  2  อาทิตย์  ทําแล้วหมด  
ได้รับการบอกเล่าและร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนที่ไปใช้บริการ
สวนสาธาณะกุดนํ้ากิน  คําขวัญของเทศบาลเมืองเราบอกว่าหลวง
พ่อองค์ดําศักด์ิสิทธ์ิ  เรืองฤทธ์ิพระยาชัยสุนทร  ออนซอนโปงลาง
ใหญ่  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี  ศักด์ิศรีเมืองธรรมาภิบาล  สวน
สาธาณะกุดนํ้ากินเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธ์ุได้รับการขึ้นช่ือของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ได้รับ
การขึ้นช่ือเป็นคําขวัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  แต่ทุกวันน้ีขยะ 
สกปรก  โดยเฉพาะฝั่งทางด้านร้านกาแฟกวาดขยะลงมาและมาเผา
ทั้งถุงพลาสติก  เศษใบไม้  บริเวณน้ันเป็นปอดของชาวกาฬสินธ์ุ  
แต่ถ้าไปสร้างมลภาวะขึ้นมาเรียกว่าปอดได้หรือไม่เหมือนกับสูบ
บุหรี่  เราอยากจะให้ปอดเราสะอาดแต่เรายังไปเผา  มีหลุมดินทรุด
บริเวณศาลาผู้ที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุบ้างกลัวว่าจะ
ไปตกหลุมดังกล่าวฯเสียชีวิตได้    และเรื่องต้นไม้ที่ตายเคยพูดว่าถ้า
ต้นที่ตายให้เปลี่ยนออกเอาต้นไม้ใหม่ไปปลูกได้หรือไม่  เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจตอนเช้า  ตอนกลางวัน  ตอนเย็น   น่าจะเป็นสวน
ที่มองดูแล้วสบายตาเกิดความสุขทางใจ  แต่มองไปได้เฉพาะกําลัง
กายแต่กําลังใจไม่มี กําลังกายเกิดน้อย  ทราบว่าหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ สํานักการช่าง  สํานักการสาธารณสุขฯ  สํานักการศึกษา  
ฝากให้ดูแลเอาใจใส่  อยากให้ช่วยกันเพราะเป็นเงินภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้เราควรจะทุ่มเทจ่ายเงินเดือนให้เรา  ไม่
ไดว่าคนไหนไม่ทํางาน  ทุกคนมีความสําคัญหมดขาดคนใดคนหน่ึง
ไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดเขาบอกว่าเทศบาลเมือง
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กาฬสินธ์ุดูไม่ได้สู้ร้อยเอ็ด  มหาสารคามไม่ได้  เราคนกาฬสินธ์ุรู้สึก
อย่างไร  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกท่าน  เราทุกคนเข้ามาต่างมุ่งหวังให้บ้านเมืองเรา
พัฒนาไปปี  2558  จะเข้าสู่  AEC  เมืองกาฬสินธ์ุเป็นทางผ่าน
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เราน่าจะช่วยกันทําให้คนรู้จักเมืองกาฬสินธ์ุ
มากขึ้นในทางที่ดี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล              
เมื่อครั้งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก  หน้าที่คือ  พ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อนจะร้องเรียนมาทางสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นํา
ชุมชน  เข้าใจเบื้องต้นว่าพ่ีน้องประชาชนจะร้องเรียนไปทางผู้นํา
ชุมชน  คิดว่าไม่ช้าจะต้องร้องเรียนมาทางสมาชิกสภาเทศบาล  ใน
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนต้องมาทําหน้าที่  ครั้งที่มาทําหน้าที่งาน
เก่ียวกับสํานักการช่าง  ไม่รู้จักใคร  ไม่รู้จักท่ารอง  หัวหน้าฝ่าย  ไม่
รู้จะติดต่อประสานงานกับใคร  เมื่อเข้ามาต้องแจ้งพนักงานข้างใน
ว่ามาร้องเรียนเร่ืองพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับ
คําตอบว่าให้ไปเขียนคําร้อง  ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไรเขียนก็เขียน  
สมาชิกสภาเทศบาลต้องทําตามระเบียบ  แต่อยู่ไปอยู่มาโทรก็ได้
ทําไมต้องเขียนคําร้องเร่ิมสงสัย  แต่ตอนนี้ของเทศบาลเรามีไลน์
ชุมชนมีสมาชิกเริ่มมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  มีทั้งกรรมการ  หัวหน้า
ชุมชน  เวลาเดือดร้อนแจ้ง  พอแจ้งอ่านมาตลอดแจ้งตอนเช้าตอน
บ่ายเสร็จเรียบร้อย  แจ้งตอนเย็นเสร็จตอนเท่ียงของวันถัดมาเป็น
เรื่องที่ดีได้สิทธิสิทธิพิเศษมากกว่าสมาชิกสภาเทศบาล  ผมเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลต้องมาเขียนคําร้อง  ตลกดีเหมือนกันสมาชิก
สภาเทศบาลไม่ได้รับอภิสิทธ์ิหรือว่าพนักงานเลือกปฏิบัติหรือ
เพราะว่าผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านหรือเพราะอะไรหา
สาเหตุไม่เจอ  ในเมื่อมาร้องเมื่อ 2 – 3 วันที่แล้วมาร้องเร่ืองต้นไม้
ที่ล้มเน่ืองจากพายุเข้าเมื่อวันที่  23  ทางเข้าตรงข้ามบ๊ิกซีบริเวณ
ร้านลมชัยจะมีต้นไม้ต้นหน่ึงขวางอยู่เกือบคร่ึงเมตร  ตอนน้ียังไม่ได้
รับคําตอบว่าเสร็จแล้วโทรไปเช็คดูยังไมได้ตัดยังอยู่เหมือนเดิม  หรือ
เป็นเพราะผมหรือไม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายบริหาร     
จึงไม่ได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นจะเป็นคําว่าสมาชิกสภา
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เทศบาลที่ถูกชาวบ้านให้มาร้องเรียนว่าให้มาช่วยเหลือแล้วไม่เห็น
ได้รับการช่วยเหลือให้ต่อสายตรงนายกเทศมนตรีพร้อม  24  
ช่ัวโมง  เริ่มเช่ือในประเด็นน้ีจนใจนะพ่ีน้องประชาชนตามสายทุก
ท่าน  ทําหน้าที่แล้วแจ้งแล้วคําร้องเคยเขียนแล้วแต่ไม่ทําให้  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร รองประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน่ังฟังท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้
พูดน่ังฟังไปด้วยขออนุญาตเอ่ยนามท่านธนัท  พูดถึงเรื่องการเขียน
คําร้องถ้าท่านจะบอกว่าสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านเขียนคําร้อง
แล้วไม่ได้  แล้วสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายบริหารเขียนคําร้องร้องแล้ว
ได้  ไม่คิดว่าเป็น  2  มาตรฐาน  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง
ที่เขียนคําร้องมาต้ังแต่  12  ปี  ต้ังแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  
เช่ือเถอะว่าไม่มีใครเขียนคําร้องมากกว่าผมท้ังประธานชุมชน  
ประชาชนทั่วไป ให้ตรวจดูเลยไม่มีใครเขียนมากกว่าผม  70  
เปอร์เซ็นต์ไม่ทําก็มี  ทําได้ก็ทําเหมือนกันกับท่านทําไม่ได้ท่านก็แจ้ง  
พูดประจําว่าเขียนคําร้องมาทําไมไม่ให้คําตอบเลยว่าทําได้หรือทํา
ไม่ได้  ทําไม่ได้เพราะเหตุผลอะไร  หรือที่ไม่ทําเพราะอะไร  จะได้
แจ้งกับประชาชนท่ีร้องเรียนผ่านผมมาได้ว่าเหตุผลที่เราไม่สารถทํา
ได้เป็นเพราะอะไร  ไม่ใช่ว่าเขียนมาแล้วหาย  แล้วอย่างน้ีประชาชน
เองเริ่มจะไม่เช่ือแล้วว่าเทศบาลเป็นที่พ่ึงของเขาได้  อยากจะมองว่า
ขอยํ้าอีกครั้งหน่ึงว่าถ้าใครก็ตามท่ีเขียนคําร้องหรือขอความ
อนุเคราะห์ในเรื่องหน้าที่หรือสิ่งที่ เทศบาลได้รับร้องเรียนมา
พยายามแจ้งบุคคลที่ร้องเรียนมาว่าเหตุผลที่ทําไม่ได้ในขณะนี้เพราะ
อะไรติดปัญหาเรื่องบประมาณ  ไม่มีวัสดุ  อุปกรณ์ชํารุด  เป็นความ
เดือดร้อนของสมาชิกสภาเทศบาลที่ร้องเรียนผ่านมาแล้วนําเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารเพ่ือไปบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
แต่สมาชิกสภาเทศบาลที่ถูกร้องเรียนผ่านมาไม่มีคําตอบให้กับ
ประชาชนที่ร้องเรียนมา  บางครั้งเป็นความอึดอัดเหมือนที่ท่านธนัท
พูด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
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นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    วันน้ีรู้สึกดีใจที่ทางท่านผู้บริหาร  ท่าน
ประธานสภา  หัวหน้าส่วนการงาน  ผู้ที่ท่านให้เกียรติสภาที่อยู่  
ขอบคุณและภูมิใจแทนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ท่านได้ช่วยกัน
อภิปรายหรือใดๆก็แล้วแต่นานๆทีได้เปิดสภาใช้ให้คุ้มค่า  กรณี
เดียวกันน้ีนานทีจะได้พบกับผู้บริหารที่ท่านจะน่ังรอตอบคําถามอยู่
นานๆท่านจะมีโอกาสเป็นนายกเทศมนตรีของเราวันน้ีท่านตอบ
แทนขอปรึกษาท่านเพ่ิมอีกสักเรื่องคือเมื่อเช้าเจอท่านประวัติ       
ศรีดาว  ท่านมาร้องเรียนผมท่านมาร้องมานานแล้วเก่ียวกับการ
ทํางานของชุมชน  เคยเสนอในท่ีประชุมไปหลายคร้ังเก่ียวกับการ
บริหารและการทํางานของกรรมการชุมชนเก่ียวกับเขต  ท่าน
ประวัติ  ศรีดาว  ชุมชนหัวโนนโก  ช่ือที่ถูกต้องว่าสังกัดอยู่เขตไหน
ที่ถูกต้องอยู่เขต  2  แต่ความเป็นจริง  80 – 90  เปอร์เซ็นต์อยู่
พ้ืนที่ของเขต  3  เวลาทํากิจกรรมใดๆจะมาน่ังทํากับกิจกรรมเขต  
2  มีผลไปกระทบถึงสมาชิกสภาเทศบาลเขต  3  ถ้าดูตามหนังสือ
ชุมชนหัวโนนโกเขต  2  ไม่ค่อยได้ลงไปในชุมชนหัวโนนโกในเขต
ของตนเอง  พวกกระผมสมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ทํากิจกรรม
กับชุมชนหัวโนนโกบางทีมองไปอีกฝั่งที่ไม่ใช่  อยากถามท่าน
ประธานว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรเก่ียวกับชุมชนหัวโนนโกและสุข
สบายใจไม่มีแม้แต่หลังคาเดียวอยู่เขต  2  ตอนสมัยประธานชุมชน
นายเรวัติ  ร้องมาตลอดว่าไม่ไหวแล้วไม่เห็นหน้าสมาชิกสภา
เทศบาลเขต  2  เลย  สุขสบายใจไม่เห็นอยู่เขต  3  มีผลกระทบ
หลายสิ่งหลายอย่าง  พ่ีน้องประชาชนไม่พอใจสมาชิกสภาเทศบาล
เขต  2  ว่าไม่เคยเจอหน้าต้องแก้ไข  กสส.  80  เปอร์เซ็นต์อยู่เขต  
1  กสส.เขต  2  แทบจะนับหลังคาเรือนได้  ฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารว่าเร่ืองแบ่งเขตการทํากิจกรรม  การประชุม
กรรมการชุมชน  การนํากรรมการชุมชนไปวางแผนต่างจังหวัดหรือ
เข้าค่ายควรจัดสรรให้อยู่ในเขตของเขาน่าจะมีประสิทธิผลมากกว่า  
และอีกเรื่องสุดท้ายขอช่ืนชมทางพนักงานเทศบาลทุกกองฝ่าย
โดยเฉพาะระดับหัวหน้าส่วน  ท่านผู้อํานวยการให้ความร่วมมือแถบ
ทุกสํานัก  เมื่อมีการร้องขอ  ท่านรู้ว่าการร้องขอเป็นการร้องขอให้
ประชาชนไม่ได้ร้องขอเพ่ือตัวของสมาชิกสภาเทศบาล  ร้องขอไป
รู้สึกได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที  ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน
ผอ.สํานักฝ่ายทุกส่วน  สํานักการช่าง  ขออนุญาตเอ่ยสํานักการช่าง
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เพราะว่าผมเป็นประธานกรรมการสามัญประจําสํานักการช่างมี
เรื่องจะตรวจสอบเยอะเลยสํานักการช่างแต่ชะลอก่อนเพราะว่าท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือกับสมาชิกสภา
เทศบาล   ไม่ ไ ด้รั ง เ กียจ ว่าจะอ ยู่ฝ่ ายค้ านหรือฝ่ าย รัฐบาล  
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล  ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่น่ังให้
เกียรติรอตอบคําถามเห็นเวลาของสภาเทศบาลมีคุณค่าขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก  ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อสักครู่ได้รับโทรศัพท์จากพ่ีน้องประชาชนโทร
ถามว่าท่านอาจารย์ไหนว่าวันน้ีประชุมสภาเทศบาลแล้วจะถ่ายทอด
เสียงตามสาย  บอกว่าจะนําเรียนท่านประธานสภาครั้งหน้า
ถ่ายทอดเสียงตามสายให้ครบได้หรือไม่  ปัจจุบันน้ีเสียงตามสายดัง
เป็นบางที่  ขี่รถไปตระเวนดูแต่ไม่มีเสียงตามสาย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในวาระเบียบวาระอ่ืนๆท่านสมาชิกได้สอบถามอย่าง
แพร่หลายมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับฝ่ายสภาเทศบาล  2  เรื่อง  เรื่องที่  
1  เป็นคําถามของท่านกมลพันธ์ุที่บอกว่าในระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  ทําไมไม่มีการแจ้งเรื่องรอง
นายกเทศมนตรีคนใหม่  เรียนว่างานเกี่ยวกับการบริหารซึ่งฝ่าย
บริหารจะให้นําเสนอต่อประธานสภาในการประชุมสภาเทศบาล
ท่านจะลงรายละเอียดมาให้เป็นคนแจ้ง  ส่วนงานสภาเทศบาลถ้ามี
เก่ียวกับงานสภาเทศบาลจะเป็นคนแจ้งเอง  เมื่อเช้าไม่มีของฝ่าย
บริหารด้วยความบริสุทธ์ิอ่านตามที่แจ้งมา  เรื่องที่  2  ให้มีคําสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลอนุญาตให้ท่านคัดถ่ายเอกสารคือเรียน
ว่าไม่มีอํานาจไปสั่งเขาเท่ากับท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพียงแต่
ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลในการประชุมในแต่ละคร้ัง
เท่าน้ันเอง  เราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอํานาจหน้าที่ไปสั่งพนักงาน
เทศบาลซึ่งอยู่ในฝ่ายบริหาร  ซึ่งท่านต้องไปดําเนินการตามระเบียบ
ขั้นตอนต่อไป  ที่เ ก่ียวข้องมีแค่  2  เรื่อง  ส่วนข้อเสนอแนะ        
ข้อซักถามต่างๆท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามท่ารองนพสิทธ์ิท่านได้
บันทึกไว้ส่วนท่านจะตอบหรือไม่หรือท่านจะเก็บไว้เพ่ือให้ท่าน
นายกเทศมนตรีตอบในครั้งต่อไปหรือมีหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิก
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สภาเทศบาลทราบสุดแล้วแต่ดุจพินิจของท่าน  ขอเรียนเชิญ      
ท่านนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ในส่วนที่สามารถตอบได้จะตอบ  ใน
ส่วนที่ตอบไม่ได้ให้ในส่วนที่เก่ียวข้องบันทึกเพ่ือที่จะได้ตอบในครั้ง
ต่อไป  ต้องขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เร็งเห็น
ความสําคัญการทํางานของเทศบาลในฝ่ายบริหารและฝ่ายประจํา  
เรื่องที่  1  ท่านบุญเส็งได้บอกว่าสนามกีฬากลางเปิดไฟมากและทํา
ให้สิ้นเปลือง  ที่ท่านยกตัวอย่างคือ  สนามเทนนิส  ซึ่งเราได้เห็น
ความสําคัญว่าจ่ายไฟมากและต้ังงบประมาณมาไม่เพียงพอและได้
เรียกประชุมชมรมเทนนิสเข้ามาและหารือว่าไฟสนามท่ีท่านเปิดใช้
แล้วไม่มีใครดูแล  จึงให้ทางการไฟฟ้ามาติดมิสเตอร์ให้ชมรมเทนนิส
เป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าเอง  ในส่วนอ่ืนๆ  เช่น  ในสนามบาสเกตบอล
ซึ่งชมรมบาสเกตบอลขอใช้ได้รับคําร้องของท่านขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านกานต์  ฆารไสว  อยากจะใช้ในช่วงน้ันมีการทําเน่ืองในงาน
กาชาดซึ่งเยาวชนของเราไม่มีที่จะเล่น  วัตถุประสงค์ของการทํา
สนามกีฬาเราไม่ต้องการท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์  ต้องการท่ีจะ
ส่งเสริมให้เยาวชนออกกําลังกาย  ถามว่าค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆน้ัน  
คุ้มหรือไม่ไม่คุ้มจ่ายเดือนหนี่ง   ค่าไฟฟ้า   40,000  กว่าบาท   
ค่านํ้า  30,000  กว่าบาท  ได้ค่าบํารุงสนามไม่เท่าไหร่  แต่จําเป็น
เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลจะต้องดูแล  แต่ไม่ได้น่ิงนอน
ใจว่าจะปล่อยให้สนามกีฬาน้ันเปิดไฟโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย  
กําชับไปหลายครั้งให้ดูแลเรื่องไฟฟ้าด้วยจนมีความคิดว่าจะ
เปลี่ยนเป็นหลอด  led  ซึ่งจะประหยัดไฟมากข้ึนแต่เมื่อสอบถามดู
ว่าหลอดไฟled  ไม่เหมาะกับสนามกีฬา  เน่ืองจากจะกระจายแสง
ไม่ได้จะลงเป็นจุดๆ  จะให้ความสว่างสลับกับมืด  เพราะฉะน้ัน
ขอบพระคุณที่ท่านเป็นห่วงในเร่ืองไฟฟ้า  ส่วนการตัดหญ้าริมถนน
และท่อระบายนํ้ารับไว้และจะดําเนินการ  ในเรื่องของคําสั่ง  คสช.  
เรื่องการแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีคงจะไม่กล่าวถึงเน่ืองจากเป็น
ข้อกฎหมายซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะได้หารือทางน้ันอยู่แล้ว  
แจ้งให้ทราบว่าในส่วนที่สามารถตอบได้คือตําแหน่งที่ท่ าน
นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีต่างๆรับผิดชอบ  
ในส่วนของผมจะรับผิดชอบสํานักการศึกษา  ท่านรองมานิต
รับผิดชอบสํานักการช่าง  สํานักการสาธารณสุขฯ  ท่านรองศิรินันท์
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รับผิดชอบกองสวัสดิการ  กองวิชาการฯ  ส่วนเรื่องของท่านนพดล   
คงคล้ายๆกันกับท่านบุญเส็ง  คงต้องหารือไป  ท่านกมลพันธ์ุจะขอ
หนังสือแต่งต้ัง  เพิกถอน  ท่านประธานสภาได้ตอบไปแล้ว  ท่าน
สิทธิภรณ์คงไม่ใช่คําถามเป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างหรือชมเชยคณะครู
และโรงเรียนเทศบาลเราซึ่งใช้เป็นแบบอย่างที่เขาทัศนศึกษาดูงาน
แล้วนําไปปรับปรุงทําให้ได้รับรางวัล  เราจะพยายามพัฒนาต่อไป
เรื่อยๆในส่วนน้ีว่าในเมื่อที่เขาเอาแบบอย่างไปแล้ว  เขาสามารถทํา
ได้เหมือนกับเราเพราะฉะน้ันเราต้องพัฒนาให้มากกว่าเขาเร่ือยๆ
ขอบคุณที่ท่านสิทธิภรณ์  ท่านจินตนา  ที่ร่วมไปกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาด้วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านนพดลถามเกี่ยวกับเรื่อง
สวนสาธารณกุดนํ้ากินจะรับไว้ดําเนินการ  ท่านธนัทเร่ืองหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล  การเขียนคําร้อง  การเขียนคําร้องบางคร้ัง
ไม่ใช่ว่าจะเพ่ิมขั้นตอนให้มากขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งผมให้เขียนคํา
ร้องเหมือนกันเพ่ือไม่ให้ลืม  ถ้าบางคร้ังโทรศัพท์มาบางครั้งที่ลืม
เพราะว่าเมื่อมีโทรศัพท์มาแต่เราทํางานไปด้วย  พอทํางานเสร็จก็
ลืมเน่ืองจากไม่ได้เขียนคําร้อง  ถ้าท่านได้เข้ามาในเทศบาลกรุณา
ช่วยเขียนคําร้องไว้ไม่ได้เพ่ิมความยุ่งยากเพ่ือไม่ให้ลืม  จะกําชับให้
สํานักกองฝ่ายต่างๆขออนุญาตให้ทางที่ประชุมบันทึกไว้ว่าคําร้อง
ทุกคําร้องแก้ไขไม่ได้ขอให้ตอบกลับไปยังผู้ร้องด้วย  แล้วผู้ร้องน้ัน
ควรจะเขียนเบอร์โทรศัพท์  หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  บางครั้ง
เขียนคําร้องมาไม่มีที่ติดต่อจึงไม่ทราบจุดไหน  หรือมีจุดไหนทํา
ไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบ  ทางท่านสมาชิกได้พูดถูกแล้ว  เคยเห็นท่าน
นายกเทศมนตรีเข้าประชุมคทม.ในเรื่องน้ีว่าท่านทําได้หรือไม่ได้ควร
จะแจ้งให้ทราบจะได้ทราบว่าควรจะทําอย่างไร  สมมุติว่างาน
ประปาบางทีทางประชาชนไม่ทราบว่างานประปาเป็นอํานาจหน้าที่
ของประปา  แต่เขาขอมาทางเทศบาลแต่ที่ท่านบอกว่าไม่ทํา
เพราะว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของทางประปาจึงไม่ได้ตอบในเมื่อไม่
ตอบเขาไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ของประปาน้ีคือการยกตัวอย่าง  
เพราะฉะน้ันควรจะตอบไปยังผู้ที่เดือดร้อนว่าไม่ได้รับการบริการว่า
ติดขัดในเรื่องอะไร  ท่านกมลพันธ์ุในเร่ืองปรับปรุงมีการพูดคุยกับ
ท่านประวัติ  ศรีดาว  และท่านประวัติศรีดาวได้มาร้องเรียนกับผม
ต้ังนานแล้วได้ไปหารือกับหัวหน้าลิขิตเรื่องปรับปรุงเขตให้เป็นเขต
เดียวกันอยู่ฝั่งทางน้ันเป็นหัวโนนโก  อยู่ฝั่งทางน้ีเป็นชุมชนดอน
กลอย  ซึ่งบางคร้ังไม่สะดวก  กฎเกณฑ์ในคร้ังแรกในการแบ่งเขต
เอาจํานวนประชากรเป็นหลักคือกกต.แจ้งมาควรที่จะให้อยู่ใน
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ปริมาณประชากรเท่าน้ี  เพราะฉะน้ันจึงโดนบังคับโดยที่หลายๆ
อย่างไม่ว่าจะเป็นเขตพ้ืนที่  ถนน  ที่จะต้องแบ่งให้ชัดเจนไม่มีรอย
เช่ือมต่ออย่างกรณีในชุมชนท่ีติดกันเราจะไปแบ่งครึ่งเพ่ือจะไปเอา
จํานวนประชากรเป็นหลักไม่ได้เอาพ้ืนที่เป็นหลัก  บางครั้งทําให้
ประชากรฝ่ังน้ีมาก  ฝั่งน้ีน้อยมีผลอย่างไรมีผลคือเวลาเลือกต้ัง
มาแล้วการบวกคะแนน  แต่ก่อนวัดป่าทุ่งศรีเมืองใช้เขตทุ่งศรีเมือง
กินเลยไปถึงโรงเรียนนาฎศิลป์ซึ่งใหญ่มาก  คนที่ส่งคะแนนช้าที่สุด
คือสัดป่าทุ่งศรีเมืองบางคร้ังขัดเรื่องเขต  ประชากร  แต่ไม่เป็นไรจะ
รับไว้และจะหารือกันอีกคร้ังหน่ึงกับทางหัวหน้าลิขิตว่าพอที่จะ
เป็นไปได้หรือไม่เน่ืองจากเกิดปัญหาอยู่ประมาณ2 – 3  ชุมชน  
อาจจะมาปรับเฉพาะ 2 – 3  ชุมชนน้ีก็ได้เพ่ือเกลี่ยประชากรให้
เท่ากันในการบริหารและการจัดการ  ต้องขออบคุณที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล  ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้เสนอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน  ปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ  
ทางคณะผู้บริหารโดยเป็นตัวแทนของท่านายกเทศมนตรีขอรับไว้  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระที่นายกเทศมนตรีได้
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายปีที่ 4  ทั้งโครงการต่าง ๆ  
ที่ผ่านสภาว่าได้ทําอะไรบ้าง  ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปพอสมควร
แล้ว  ท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว  
และในข้อบังคับการประชุมไม่มีการลงมติ  ถือว่าในระเบียบวาระน้ี
ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอ
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  
ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า
ส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาในคร้ังน้ี
ทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การประชุมในวันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิด
การประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 

 

 


