
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  คร้ังที่  ๑  ประจําป  ๒๕60 
วันพุธที่  1  มีนาคม  ๒๕60  เวลา  09.๓๐   น. 

ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
……………………….……………………….. 

ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจําลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 

1. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาปวย 

2. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผูเขาประชุม 

๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 

๑. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 

๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
8. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
9. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
10. นางมยุรี  ไชยบัง   หน.การเงินและบัญชี 
11. นายสมบัติ  สันคํา   ผจก.สถานธนานุบาล 
12. นางบังอร  นาชัยเวียง  คร ู
13. นางปยนาฎ  จารุวัฒนานนท  คร ู
14. นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล   คร ู
15. นางสาวชวนพิศ จงสมชัย   คร ู
16. ตัวแทนชุมชนท้ัง  36  ชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมา

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี  ๑  ประจาํป  ๒๕60  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  ทาน
นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  เม่ือสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว  กอนจะเปดการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือเปนการนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและเพ่ือ
เปนการนอมถวายอาลัย  ขอเชิญทุกทานยืนสงบนิ่งเพ่ือเปนการแสดงความอาลัย
เปนเวลา  89  วินาที  ตอไปขอเชิญทุกทานถวายความเคารพสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เชิญทุกทานนั่งครับ  ผมขอเปดประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕60  และจะ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหทานทราบแลว  ขอเรียนเชิญ
ทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  ๒๕60  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  ๒๕59  
ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  
๒๕60  ตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕60  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน  
นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล          
พ.ศ.๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
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สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕60   ตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕60  ถึงวันท่ี  2  
มีนาคม  ๒๕60  ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕60  ลงชื่อ
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม  เรื่องท่ี  ๑  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ท่ี  กส  52001/สภ.
5  ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ  ๒๕60  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี    
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เปนผู
อภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 1  ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕60  ในวันท่ี  1  มีนาคม  ๒๕60  ผมอนุญาตครับ  
เรื่องท่ี  ๒  ไดรับโอน (ยาย)  นางสาวอุบล  ศรอินทร  พนักงานเทศบาล  ตําแหนง  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  สังกัดกองคลัง  เทศบาลตําบลหนองอีบุตร  อําเภอหวย
ผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ  มาดํารงตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สังกัด
งานงบประมาณ  ฝายแผนงานและโครงการ  สํานักการศึกษา  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  กุมภาพันธ  ๒๕60  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ยินดี
ตอนรับครับ  ลําดับท่ี  2  นายสมบัติ  สันคํา  พนักงานสถานธนานุบาล  ตําแหนง  
ผูจัดการสถานธนานุบาล  เทศบาลตําบลหนองไผลอม  จังหวัดนครราชสีมา       
มาดํารงตําแหนง  ผูจัดการสถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ังนี้  ตั้งแต
วันท่ี  27  กุมภาพันธ  2560  เปนตนไป  ยินดีตอนรับเชนกันครับ   

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   คร้ังที่  1  ประจําป  2559 

   เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2559  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2559  เม่ือวันท่ี  23  
พฤศจกิายน  2559  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ท่ีทํา
หนาท่ีตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีม่ัน  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน  เปนประธานกรรมการ 
นายกานต  ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ    
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2559  
เม่ือวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2559  ท่ีงานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไว
อยางละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความท่ี
ถูกตอง  ไมมีขอความใดท่ีตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมี
ทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา  ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรอง
จํานวน  14 ทาน)  14  เสียง  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  2  
เสียง  ลาปวย  1  ทาน  ลากิจ 1  ทาน  ถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ 
-   ทานนพดล   แกวพูล 
-  ทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร    
กระทูถามทานแรก  ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ   

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ใครขอเรียนถามทานประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะ
ผูบริหาร  ดังตอไปนี้  ป  2559  ท่ีผานมานั้น  กิจการของสถานธนานุบาลหรือ 
โรงรับจํานําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนอยางไรบาง  ทองคําท่ีหลุดจํานํานั้นเรา
มีแนวทางวิธีการบริหารจัดการอยางไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูประเด็นท่ี  1  
ท่ีทานไดสอบถามถึงกิจการของสถานธนานุบาล  ขออนุญาตใหทานรองปลัด
ประเสริฐ  ออประเสริฐซ่ึงเปนผูดูแลตอบคําถามครับ       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานประเสริฐ  ออประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ประเด็นท่ี  1  กิจการของสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานําของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนอยางไรบาง  ประเด็นท่ี  2  ทองคําท่ีหลุดจํานํานั้นเรามีแนวทาง
วิธีการบริหารจัดการอยางไร  ในประเด็นท่ี  1  ขอตอบวาในป  2559  ท่ีผานมา  
โรงรับจํานําไดบริหารกิจการตามระเบียบกฎหมาย  ผลประกอบการจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  
2559  โรงรับจํานํามีคากําไรสุทธิ  5,036,792.78  บาท  (หาลานสามหม่ืนหก
พันเจ็ดรอยเกาสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)   เปรียบเทียบกับปงบประมาณ  
2558  มีกําไร  4,044,139.31  บาท  ปงบประมาณ  2559  สูงกวา
ปงบประมาณ  2558  เปนเงิน  992,652.69  บาท  (เกาแสนเกาหม่ืนสองพัน
หกรอยหาสิบสองบาทหกสิบเกาสตางค)  จากผลประกอบการในปงบประมาณ  
2559  มีกําไร  5,036,792.78  บาท  ในปงบประมาณ  2560  โรงรับจํานํา
จะนําสงเ งินเปนเ งินบูรณะทองถ่ินให กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เปนเ งิน  
1,511,037.83  บาท  (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทแปด
สิบสามสตางค)  จะสงในเดือนกันยายน  2560  ขณะนี้  วันท่ี  28  กุมภาพันธ  
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2560  โรงรับจํานํามีเงินท่ีจะบริหารจัดการใหประชาชนรับจํานําไดเปนเงิน  
7,800,000  บาท  สามารถบริหารเงินจํานวนนี้ไดประมาณ 5 – 6 เดือน  เปน
เงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารออมสิน  ในสวนของธนาคารกรุงไทยไดชําระหนี้และ
ปดบัญชีไปแลวเม่ือเดือนธันวาคม  2559  ประเด็นท่ี  2  ทองท่ีหลุดจํานํามี
แนวทางบริหารอยางไร  ขอตอบวาบริหารตามระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  
กลาวคือ  ประมูลขายในราคาทองคําแทงของวันท่ีประมูล  คือ  วันเสารแรกของแต
ละเดือน  โดยมีคณะกรรมการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา  มีผูจัดการสถานธนานุ
บาลเปนผูรับผิดชอบของท่ีหลุดจํานําและจะนําเงินท่ีไดจากการประมูลสงเขาระบบ
บัญชีของโรงจํานําในวันจันทรท่ีเปดทําการ  หากยังมีทรัพยหลุดจําหนายไมได  
ผูจัดการจะตองรับซ้ือทรัพยหลุดภายใน  15  วัน  นับแตวันประมูล  กอนวัน
จําหนายทรัพยหลุดจะมีการปดประกาศรายการทรัพยหลุดท่ีโรงรับจํานําไมนอย
กวา  3  วันทําการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผมขอชมเชยโรงรับจํานําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท่ีไดมีการบริหารจัดการท่ีดีข้ึนไป
เรื่อยๆ  ผมเปนคนหนึ่งท่ีอภิปรายสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงรับจํานําจึงอยาก
ทราบกิจการภายในของโรงรับจํานํา  ในสวนราคาทองคําชาวบานเขาถามผมมา 
ขอบคุณทานประธานสภาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานกมลพันธุ  จีระสมบัติเชิญครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใครขอเรียน
ถามทานประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  1.  
การหักเงินเดือนของพนักงาน  ลูกจาง  เม่ือมีเจาหนี้แสดงความประสงคจะขอใหมี
การเงินหักเงินใหสามารถกระทําไดเลยหรือไมหรือตองมีข้ันตอนอยางไร  และการ
ทํา  MOU กับทางธนาคารนั้น  หมายถึงอะไร  2.  ตามระเบียบราชการ  ถาจะมี
การเซ็นตรับเงินแทนกันนั้น  สามารถกระทําไดเลยหรือไม  หรือมีข้ันตอนอยางไร  
และถามีการเงินรับเงินโดยไมแจงแกเจาของเงินนั้นๆ จะมีความผิดหรือไม  และมี
โทษอยางไร  (เงินเดือน , เบี้ยเลี้ยง , เงินคาตอบแทน , เงินปนผล , และอ่ืนๆ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องกระทูผม
พิจารณาแลวเปนเรื่องการทํางานภายในมีระเบียบดําเนินการเขียนไวและนาจะเปน
วิธีการของพนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาล  ดูแลวไมเห็นวาประชาชนจะไดรับ
ประโยชนอยางไร  แตเม่ือทานประธานบรรจุเขามาในระเบียบวาระการประชุมผม
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  คือ  สํานักการคลังเปนผูตอบคําถาม  ขออนุญาตทาน
ประธานสภาเทศบาลใหผอ.จําลอง  ศรีนามลเปนผูตอบคําถามครับ   

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตทานประธานครับ  ผมคนหนึ่งท่ีเห็นดวยกับทาน
นายกเทศมนตรีท่ีทานไดตอบกระทูเม่ือสักครู  ผมพิจารณาดูอยูวาไมเก่ียวของกับ
ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนแตมันเปนการบริหารงานท่ีอยู ในความ
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รับผิดชอบของผูบริหาร  ถาทานไมประสงคท่ีจะตอบกระผมไดเตรียมซองไวหนึ่ง
ซองเพ่ือใหทานไดไปชี้แจงกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเอง  ถาชี้แจงแลวเขาใจก็จบแต
ถาไมเขาใจก็เปนหนาท่ีของทานท่ีทานตองไปชี้แจง       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานกมลพันธุครับ  ผมรับเปนกระทูถามแลวและทานนายกฯไดให
พนักงานเตรียมคําตอบไวแลว  เชิญผอ.จําลอง  ศรีนามลครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ของทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ขอ  1  การหักเงินเดือนของพนักงาน  ลูกจาง  
เม่ือมีเจาหนี้แสดงความประสงคจะขอใหมีการเงินหักเงินใหสามารถกระทําไดเลย
หรือไมหรือตองมีข้ันตอนอยางไร  และการทํา  MOU กับทางธนาคารนั้น  หมายถึง
อะไร  ขอตอบวาการหักเงินเดือนของพนักงาน  ลูกจาง  เม่ือมีเจาหนี้แสดงความ
ประสงคจะขอใหการเงินหักเงินใหสามารถกระทําไดตามข้ันตอน  ดังนี้  1.  กรณี
หนี้ของหนวยงาน  สถาบันการเงินตางๆ สามารถกระทําไดเลยตามระเบียบฯ และ
ขอตกลงระหวางหนวยงานกับสถาบันการเงินนั้น  2.  กรณีหนี้สวนบุคคลสามารถ
กระทําไดโดยมีคํารองของเจาหนี้และคํายินยอมของลูกหนี้เสนอตามลําดับบังคับ
บัญชาใหผูบริหารอนุมัติแลวสงคํารองนั้นๆ ใหการเงินดําเนินการ  สําหรับการทํา  
MOU  กับทางธนาคาร  หมายถึง  การทําความเขาใจหรือขอตกลงรวมกันเปน
หนังสือระหวางหนวยงานกับธนาคาร  เพ่ือใหท้ังสองฝายปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือ
ขอตกลงซ่ึงกันและกัน  ขอ  2  ตามระเบียบราชการ  ถาจะมีการเซ็นตรับเงินแทน
กันนั้น  สามารถกระทําไดเลยหรือไม  หรือมีข้ันตอนอยางไร  และถามีการเงินรับ
เงินโดยไมแจงแกเจาของเงินนั้นๆ จะมีความผิดหรือไม  และมีโทษอยางไร  
(เงินเดือน , เบี้ยเลี้ยง , เงินคาตอบแทน , เงินปนผล , และอ่ืนๆ)  ขอตอบวาตาม
ระเบียบเม่ือมีการรับเงินแทนกันจะตองไดรับมอบจากผูมีสิทธิไดรับเงินโดยทําเปน
หนังสือหรือมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนมารับเงินแทนแตถาเปนการรับเงินเดือน  เบี้ย
เลี้ยง  คาตอบแทน  เงินปนผล  และเงินอ่ืนๆ ท่ีผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  
ลูกจาง  ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิไดรับตามกฏหมาย  ในธรรมเนียม
ปฏิบัติสามารถกระทําได  เม่ือเจาของเงินไมสามารถมารับไดดวยตนเองและแจง
ความประสงคเปนหนังสือมอบฉันทะหรือแจงดวยวาจา  ทางสํานักการคลังก็จะ
อํานวยความสะดวกใหรับแทนได  โดยผูรับเงินจะตองลงลายมือชื่อรับเงินไวเปน
หลักฐาน  ความผิดและโทษนั้นจะมีก็ตอเม่ือกระทําความผิดและกระบวนการ
สอบสวนถึงท่ีสุดแลววามีความผิดเทานั้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผมพิจารณาดูอยูและทานประธานสภาก็ใหเกียรติรับเขาเปนกระทูแตในความคิด
ของผมเรื่องนี้ตองสงหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาตรวจสอบ  ถาจะอภิปรายตรงนี้ก็
ตองมีการประทวงวามันนอกเรื่อง  สํานักการคลังเคยอภิปรายวาเขาขาดผูนํา  ขาด
ผูอํานวยการ  หลายอยางท่ีทวงถามไปไมอยากเขาสูสภาก็ไมไดรับความรวมมือ  
หลายอยางไดรับการทาทายวาใหฟองไปเถอะใหทําไปเถอะ  หลักฐานตางๆผมมี
พรอมแมกระท่ังลายเซ็นตรับเงินแทนกันซ่ึงเจาตัวไมรับทราบ  เจาตัวไมรูเลยวามี
การรับเงินและมีการทวงถาม  เม่ือเจาตัวทวงถามก็ไดรับคําตอบวาเงินจายไปแลว 
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พอเจาตัวไปถามธนาคารเขาก็บอกวามีคนเซ็นตรับไปแลวและมีหลักฐาน  จะอางวา
เซ็นตไปโดยไมรูวาเปนชื่อของคุณมันไมได  พนักงานเขาเดือดรอนเขาก็อยากใชเงิน  
ผมพยายามจะไมพูดเรื่องนี้อีกในสภาแตก็ไมไดรับความรวมมือวาท่ีมาท่ีไปเปน
อยางไร  และยังมีการสรางหลักฐานข้ึนมาอีก  เหตุการณลวงเลยมาตั้งแตป  
2556 – 2557  ผมดูแลวอยางไรก็ดิ้นไมหลุด  ผมเขาใจแลวทานอยากใหผมรอง
ผูบริหารยิ่งอยากใหรอง  รองไปไมมีความหมายผมก็ไมเปนไร  ถารองไปมันจะมีผล
กับพนักงานขาราชการประจําเต็มๆ  ผมจะรองเรื่องนี้เปนเรื่องแรกสาบานตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือท่ีจะใหทานไดดูวามันเดือดรอนแคไหนท่ี
ตองไปข้ึนโรงข้ึนศาลหรือแกไขคําตอบกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  แกรอดไมรอดก็
เรื่องของทาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กอนอ่ืนผม
ขอใหเจาหนาท่ีนําเอกสารของกระผมใหทานประธานสภาเพ่ือพิจาณาประกอบใน
กระทูของกระผมดวย  กระผมใครขอเรียนถามทานประธานสภาเก่ียวกับการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  1.  ผมไปพบการกอสรางทอระบายน้ํา
หลังชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนาทางออกตลาดเกษตรมีขอสังเกต  ดังนี้  1.1  รอง
ระบายน้ําพบเสาไฟฟาอยูกลางรองน้ํา , ทอดับเพลิงอยูกลางรองระบายน้ํา , ทอ
ประปาอยูในทอระบายน้ํา , สายสริงยึดเสาไฟฟาอยูกลางรองระบายน้ํา  แจงให
ชางออกไปตรวจสอบแกไขแลว  ปจจุบันเสร็จแลวแตยังไมปรับปรุงแกไขจะ
ดําเนินการอยางไร  1.2  ปายกอสรางวาผูใดเปนผูจาง  ผูรับจาง  ชางควบคุมไมมี
เลย  งบประมาณเทาไหร  ตามระเบียบงานกอสรางทุกงานตองดําเนินการไว  
สําหรับงานเทศบาลไมมีเลยจะปรับปรุงแกไข  อยางไร  1.3  ใครเปนผูรับจาง  
งบประมาณเทาไหร  ชางควบคุมงานกอสรางเปนผูใดบาง  2.  เห็นมีการรื้ออาคาร
โรงเรียนเทศบาล 4  วัดใตโพธิ์คํ้า  ขอสอบถามวา  ใครเปนผูรื้อ  วัดหรือเทศบาล  
งบรื้อถอนเทาไหร  ใครประมูลรื้อถอน  ตองไดรับอนุญาตจากวัดหรือไม  เพราะ
ทราบวาเทศบาลคืนพ้ืนท่ีใหวัดเปนสิทธิของวัดแลว  เงินคารื้อถอนตองคืนใหวัด
หรือไม  อยางไร  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  เอกสารท่ีทานสงใหผมดูเปนภาพถายการรื้อถอน
อาคารเทศบาล  4  ใชหรือไม   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เปนภาพถายรองระบายน้ําครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในกระทู  ขอ  1  เปนการ
ปฏิบัติงานของสํานักการชาง  ซ่ึงมีระเบียบกฏหมายใหปฏิบัติเขาจะตอบตามท่ีทาน
สอบถามมาวาไดปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายหรือไม  ขออนุญาตใหผอ.ภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศเปนผูตอบคําถามครับ  ในสวนขอ  2  ทราบวาเทศบาลคืนพ้ืนท่ีให
วัดเปนสิทธิของวัดแลว  ไมทราบวาทานทราบเรื่องนี้จากไหน  ขอตอบวายัง
เหมือนเดิมไมไดทําอะไร  การจะคืนพ้ืนท่ีใหพระไปคืนอยางไร  มันมีระเบียบ
กฎหมายถาจะดูในรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาจะเห็นวาการจําหนายทรัพยสิน
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ของเทศบาลจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  ตอนนี้ยังไมไดทําอะไรเพราะมี
นโยบายท่ีจะนําอาคารนั้นไปดําเนินการเก่ียวกับเรื่องจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการ  ในสวนท่ีถามวาการรื้ออาคารเปนอยางไร  ขอตอบวาเรื่องนี้
ไดปฏิบัติตามกฏหมายซ่ึงทางฝายพัสดุสํานักการคลังไดดําเนินการไว  ขออนุญาตให
ผอ.จําลอง  ศรีนามล  เปนผูตอบคําถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอท่ี  1  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ  

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  ขอ  1.1  ขอตอบวา  เนื่องจากการยายเสาไฟฟา  ทอ
ดับเพลิง  ทอประปา  ตองแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบและใชเวลาในการดําเนินการ  
ประกอบกับบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง  แนวถนน คสล. เดิมหางจากแนวเขตท่ีดินมีระยะ
ไมมากพอท่ีจะยายเสาไฟฟาใหออกจากแนวกอสรางรางระบายน้ํา  แนวทางแกไข  
เจาหนาท่ีคุมงานไดแจงมาวาเขาใหผูรับจางขยายรองระบายน้ําออกดานขางเพ่ือให
น้ําสามารถไหลไดสะดวก  1.2  ผูรับจาง  คือ  หจก.จิตรเพียรการชาง  ได
ดําเนินการติดตั้งปายโครงการและแจงประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการไว  ณ  
สถานท่ีกอสรางแลว  ทุกโครงการในการกอสรางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะมี
ปายประชาสันพันธเปนปายไวนิลทุกโครงการโดยผูรับจางจะเปนผูดําเนินการเอง  
ขอ  1.3  งบประมาณในการดําเนินงาน  491,250  บาท  โดยมีนายจิรานุวัฒน  
ภูคงน้ํา  วิศวกรโยธาชํานาญการ และนายกฤษณะ  ผโลปกรณ  วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ  เปนชางควบคุมงาน  และมี หจก.จิตรเพียรการชางเปนผูรับจาง  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอท่ี  2  เชิญทานผอ.จําลอง  ศรีนามลครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ขออนุญาตตอบกระทูถาม
ของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  ขอ  2  เห็นมีการรื้ออาคารโรงเรียนเทศบาล 4  
วัดใตโพธิ์คํ้า  ขอสอบถามวา  ใครเปนผูรื้อ  วัดหรือเทศบาล  งบรื้อถอนเทาไหร  
ใครประมูลรื้อถอน  ตองไดรับอนุญาตจากวัดหรือไม  เพราะทราบวาเทศบาลคืน
พ้ืนท่ีใหวัดเปนสิทธิของวัดแลว  เงินคารื้อถอนตองคืนใหวัดหรือไม  อยางไร   ขอ
ตอบวา  อาคารโรงเรียนเทศบาล  4  เดิมเปนทรัพยสินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณและทําการกอสรางตั้งแตป  พ.ศ. 2523  ผาน
มาแลวประมาณ  36  ป  กอนรื้อถอนมีสภาพชํารุด  ทรุดโทรม  หากใชงานตอไป
อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินท่ีอยูบริเวณใกลเคียงได  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุจึงขอจําหนายโดยอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
สวนราชการสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535  จําหนายโดยวิธีขายทอดตลาดโดย
นายโกวิทย  กลั่นมณี  เปนผูชนะการประมูลและเปนคนรื้อถอนโดยใชงบประมาณ
ของผูรื้อถอนเองท้ังสิ้น  ไมตองไดรับอนุญาตจากทางวัดเพราะอาคารยังเปน
ทรัพยสินของทางเทศบาล เทศบาลยังไมไดโอนใหกับทางวัดเพราะฉะนั้นสวนท่ีได
จากการจําหนายจึงไมตองคืนใหวัดเปนรายไดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุตาม
ระเบียบ  ขอบคุณครบั 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผมขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องทอระบายน้ําชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนาทางออกตลาดเกษตร 
ขอ  1.  รองระบายน้ําท่ีพบเสาไฟฟาอยูกลางรองน้ํานั้น  ในระยะท่ีกอสรางผม
ออกไปดูและไดถายรูปสงใหผอ.ภาณุเดช  ผมบอกทานใหปรับปรุงแกไขแตก็ไมได
รับการแกไข  และไดรับการติดตอจาก หจก.จิตรเพียงการชางวาจะดําเนินการให
แตก็ยังไมทําใหเรียบรอย  ทานประธานสภาไปดูเลยครับมันฝงอยูในทอนั้นท้ังหมด  
ปายบอกก็ไมมีผมไปดูและถายรูปเองไมใชวาผมกลั่นแกลงเจาหนาท่ี  ปายท่ีเห็นมี  
2  ลักษณะ  คือ  ปายชั่วคราวไวนิลแตปายถาวรเปนปายเหล็กมูลคาประมาณ  
5,000  บาท  สํานักนายกฯเขามีหนังสือมาใหทุกหนวยงานท่ีมีงานกอสรางตองมี
ปายบอกลักษณะงานและงบประมาณตางๆ แตเทศบาลเราละเลยและเพิกเฉยใน
เรื่องนี้  และปจจุบันผมเห็นการรื้อถอนวัดใตมีปายบอก  การทําถนนพรอมพรรณ
อุทิศก็มีปาย  2  ปาย  ผูรับจางก็คือ หจก.จิตรเพียรการชาง  ทานประธานสภา
ครับ  เรามีหนาท่ีตรวจรับงานใหถูกตอง  มีท่ีไหนท่ีทอประปาอยูในทอระบายน้ํา
วางยาวเปนแนว  สายสริงก็อยูนั่นรวมกันไปหมด  ทางหจก.จิตรเพียรการชางเขา
โทรมาบอกผมวาทางประปาสั่งใหเอาทอประปาไวในทอระบายน้ํา  พูดไดอยางไร
วาทางประปาใหเอาทอประปามาไวในทอระบายน้ําของเรา  เอาไวดานขางไมได
เลยหรือมันถูกหลักของสาธารณสุขหรือไม  ในสวนเสาไฟฟาอยูกลางรองระบายน้ํา
ทานประธานสภาเทศบาลลองคิดดูวาน้ําจะไหลไดหรือไม  หรือจะใหผมบอก สตง.
มาตรวจสอบวาทานทําถูกตองหรือไม  เม่ือเราอยูดวยกันก็อยากทักทวงใหดีข้ึน  สิ่ง
ไหนท่ีไมดีก็อยากทําใหดีข้ึน  สามารถตรวจสอบไดใหเขาเปดฝาใหทานดูไดเลยวา
จะจริงอยางท่ีผมพูดหรือไม  ตามหลักผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบเสาไฟท่ีขวางทาง
อยูทานตองไปดําเนินการยายออกถึงจะถูกตอง  หรือไมก็เอาออกมาอยูดานขาง  
ขอ  2  เรื่องการรื้อถอนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 4  ท่ีทานผูบริหารไดตอบเม่ือ
สักครูวายังไมไดคืนพ้ืนท่ีใหกับวัด  ผมไมทราบในเรื่องนี้แตทราบวามีกฎหมายฉบับ
หนึ่งของวัดระบุวาทรัพยสินตางๆท่ีสรางภายในบริเวณวัดจะตองตกเปนของวัดโดย
สมบูรณตั้งแตวันแรกท่ีไปทําการกอสราง  การประชุมครั้งหนาผมจะเอากฏหมาย
ฉบับนี้มาใหทานดูอีกครั้งหนึ่ง  ในเม่ือเรายังไมไดยกใหวัดใตตามท่ีทานผูบริหารได
ตอบเม่ือสักครูแตทําไมผูสูงอายุไปติดตอขอใชพ้ืนท่ีของวัด  ผมสอบถามเลขาฯวัด
เขาตอบวาผูสูงอายุทําหนังสือมาของใช  ทําไมตองขอใชอีกเพราะเปนของเทศบาล
ไมตองไปขออนุญาตจากวัดอีกครั้งหนึ่ง  แตทานไปขออนุญาตจากวัดแสดงวาทาน
ขนทรัพยสินทุกอยางออกจากโรงเรียนแลว  ทรัพยสินตางๆก็ตองตกเปนของวัดโดย
สมบูรณผมจึงต้ังกระทูถามมาถามทานวาไดรื้ออาคารแลวหรือไม  จริงครับถูก
กฏหมายตามระเบียบพัสดุแตทานไมคิดหรือวามันเปนของวัดแลว  ขอขอบคุณท่ี
ทานไดตอบกระทูของผมในวันนี้  ผมเขาใจและขอใหทานประธานสภาไดรับทราบ
วาสิ่งไหนท่ีสมาชิกสภาเทศบาลพอท่ีจะดําเนินการไดหรือเปนความเดือดรอนของ
ประชาชนผมจะฝากในวาระอ่ืนๆอีกประมาณ 5 เรื่อง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณในคําชี้แนะและขอเสนอแนะ  ทางเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบก็
คงจะไปดูระเบยีบกฏหมายตอไป   
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ิน

ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ   
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม  
5.1  เร่ือง  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  
2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําป  2561   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม  5.1  เรื่อง  กําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  2560  และกําหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2561  ขอเรียนเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบระเบียบเก่ียวกับการกําหนด
สมัยประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  รวมท้ัง

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  13  พุทธศักราช  2552  มาตรา  24  วรรคแรกในปหนึ่ง  
ใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยแตละสมัยมีกําหนดไมเกิน  30  วัน  สมัยประชุมครั้ง
แรกและวัน เริ่ มประชุมสมัยสามัญประจํ าป ใหสภากําหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พุทธศักราช  2547  
ขอ  11  (2)  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย
ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปตอไปและมีกําหนดก่ีวันและขอ  21  วรรค  3  
ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไวหรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไวหรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจําปหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลวให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน  หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ  
ประจําป  2560  และสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2561  เชิญ
ทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ผมขอเสนอ  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  
2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  
2561  ดังนี้  1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  
2560  ตั้งแตวันท่ี  1  พฤษภาคม  2560  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  
(วันท่ี  1  พฤษภาคม  -  วันท่ี  30  พฤษภาคม  2560)  2. การประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  2560  ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  
2560  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  (วันท่ี  1  สิงหาคม  -  วันท่ี  30  
สิงหาคม  2560)  3.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป  
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2560  ตั้งแตวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2560  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  
วัน  (วันท่ี  1  พฤศจิกายน  -  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2560)  4.  การประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2561  ตั้ งแตวันท่ี  1  
กุมภาพันธ  2561  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  (วันท่ี  1  กุมภาพันธ  
-  วันท่ี  2  มีนาคม  2561)  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอ่ืนหรือไม  เม่ือไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ถือวาท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีทานกฤษฎา  เวียงวะลัยเสนอ 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อ่ืนๆ  
6.1  เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจําปงบประมาณ  2559 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  6.1  เรื่อง  รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป  2559  ในระเบียบ
วาระนี้  ผมขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลประจําป  2559  ไดทําการรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท่ีสงใหทานสมาชิกทุกทานไดทราบแลว เชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตอานการประเมินครับ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการประเมินจาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกมีการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ดังนี้  1.  ดานการบรกิารประชาชน  รอยละ 84.00  2.  ดานการบริหารบานเมือง
ท่ีดี  รอยละ 82.20  3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ รอยละ 81.80 4.  ดานการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  รอยละ 80.60 5.  ดานพัฒนาและอนุรักษ
ระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน รอยละ 77.80  6.  ดานการศึกษา รอยละ 
80.00  7.  ดานสาธารณสุข  รอยละ 82.20   8.  ดานการกีฬาและนันทนาการ  
รอยละ 80.80  9.  ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  รอยละ 80.60  10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  รอยละ 78.80  11.  ดานการจัดเก็บภาษี  รอยละ 80  
12.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รอยละ 79  ใน
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รอยละ 81  นี่คือผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยทางเทศบาลมอบใหกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนผูทํา
งานวิจัยในการประเมินผล  2.  การประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสโดย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ไดประเมินการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใน  4  ดาน  ดังนี้  1.  ดานความโปรงใส  รอยละ 
76.57  2.  ดานความพรอมรับผิด  รอยละ 85.22  3.  ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  รอยละ 89.39  4.  ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  
รอยละ 65.10  5.  ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  รอยละ  66.83  ใน
ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสไดคะแนนรอยละ 77.36      
3.  การประเมินโดยการเทียบเคียงกับทองถ่ินอ่ืนๆ เปนการสมัครเขารับการ
ประกวดตางๆ ประจําป  2559  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัลในป  2559  
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จํานวน  8 รางวัล  ไดแก  1.  รางวัลชมเชยองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ
ประเภทโดดเดนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีจากสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดรับ
เงินรางวัล  3,500,000  บาท  2.  เกียรติบัตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานการปองกันการทุจริต  ระยะท่ี 2  (ปงบประมาณ  2560 – 2562) 
จากสํานักงาน ปปช.  3.  รางวัลพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายภายใตโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ (Clean & Green City)  จากกรม
ควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4. รางวัลองคกร
สวัสดิการสังคมตนแบบ  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  5. 
รางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐและประชาสังคม  จากสถาบัน
พระปกเกลา  6.  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศดานการสราง
ความรวมมือในการบริหารจัดการทองถ่ินในภาคอีสาน  จากวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  7. รางวัลรองชนะเลิศเมืองจักรยาน 2016 
ระดับทอง  จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและสมาคม
จักรยานเพ่ือสุขภาพไทย  8. โลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองและยกระดับศักยภาพไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการจัดการขยะและพ้ืนท่ีสี
เขียว  จากสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ท้ังหมดเปนผลงานท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุได
มีความภาคภูมิใจรวมกับพ่ีนองประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ  และผลงานตางๆ
เหลานี้จะปรากฏออกมาไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆท่ี
เก่ียวของ  โดยเฉพาะพ่ีนองในชุมชนท่ีไดรวมกันพัฒนาบานเมืองเพ่ือท่ีจะให
เจริญกาวหนาตอไปในอนาคต  ซ่ึงปจจุบันนี้ผมตองขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ี
มีสวนรวมและจะนําพาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  
กาวหนาอยางม่ันคงตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระเบียบวาระ
ท่ี  6.1  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจําป  2559  ในรอบ  6  เดือนท่ีผานมาท่ีทางคณะกรรมการไดประเมินผลป  
2559  ในเอกสารผลการประเมินอยูในระดับดีพรอมทุกอยาง  แตถาคิดการ
ประเมินจริงๆ  ในวันท่ีผมไดเขารวมประชุมกับทานทานนพดล  แกวพูลและทาน
สรรเพชญ  ศรีทอง  หลายสิ่งหลายอยางท่ีเห็นยังตองมีการปรับปรุง  ผมไดเสนอ
กับทานเผาพงษ  เชาวพานิช  ทานเปนประธานคณะกรรมการวาเราควรมีการ
ปรับปรุงแกไข  เชน  การประชุมหอกระจายขาวทําไมถึงไมมีการประเมินผูเขา
อบรมหอกระจายขาว  ประชาชนท่ัวไปและชุมชนท้ัง  36  ชุมชนท่ีมีหอกระจาย
ขาว  เม่ือประชุมเสร็จในทุกๆเดือนใหเขาไดมีสวนรวมกับเทศบาล  เราควร
ปรับปรุงใหผูท่ีทําหอกระจายขาวมาอบรมวาตองปฏิบัติงานอยางไร  ใหเขากลับไป
ชุมชนแลวพูดอยางนั้น  ถาไมมีขาวเขาก็ไมรูจะพูดอะไร  ใหสลับกันมาใชเวทีของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุในการใชหอกระจายขาวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีเปน
เสียงตามสายเพราะเราไดปรับปรุงแลว  งบประมาณ  2  ลานกวาบาท  ซ่ึงมี
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ประโยชนกับประชาชนท่ัวไปเพราะฉะนั้นใหเขาไดมีสวนรวมตรงนี้ดวย  เม่ืออบรม
เขาเรียบรอยก็ใหเขามาดําเนินกิจการรวมกับเทศบาล  มีชวงหนึ่งผมไดฟงขาว  
ทานสายหยุด  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลของเราไปบอกหอกระจายขาวก็ดี
เหมือนกันท่ีไดมีสวนรวมแตในชวงหลังมาไมมีเลย  ในการประเมินท่ีจะเสริมสราง
ใหประชาชนมีสวนรวมก็นาจะใหเขาไดมีสวนรวมตรงนี้  และกิจการอ่ืนๆท่ีผมไม
สามารถนํามาท่ีนี่ไดเพราะในวันท่ีมีการประชุมไดเปดเปนแผนและโครงการไว
หลายโครงการ  เปนสิ่งท่ีดีแตถาดูตามหนังสือเลมนี้สุดยอด  ดีเยี่ยมและเขา
หลักเกณฑทุกอยาง  ทานตองปรับปรุงสิ่งท่ียังไมดีใหดีกวานี้  ฝากทานประธานสภา
ดวยวาสิ่งตางๆท่ีผมใหขอเสนอแนะคณะกรรมการในการประเมินควรจะใช
หลักเกณฑนี้ดวย  ขอขอบคุณทานประธานสภาท่ีใหเกียรติผมไดพูดถึงหลักเกณฑ
ในการประเมิน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมได
พูดไปแลวในเรื่องผลการประเมินท่ีไดนําเสนอเปนผลการประเมินโดยองคกร
ภายนอกซ่ึงเปนสถาบันการศึกษา  เทศบาลเราไมไดประเมินเอง  การประเมินผล
ของสถาบันการศึกษาก็ไดทําเปนลักษณะงานวิจัย  มีการลงพ้ืนท่ีดวยกลุมของเขา
เอง  และในสวนผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสก็เปนการประเมินของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซ่ึงเปนองคกรภายนอกเชนกัน  
เขาดําเนินการและรายงานผลเอง  เขามองเห็นองคกรของเราตามผลการประเมิน
ซ่ึงไมไดดีเดนอะไร  เพียงแตเกินความพอใจในระดับหนึ่งของคนทํางานวาเรา
บริหารจัดการไดตามท่ีคณะกรรมการหรือบุคคลภายนอกเขาประเมิน  เราจะไมอยู
กับท่ีและผมจะพัฒนางานตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมบอกอยูวา
ในรายงานการประเมินฉบับนี้ดี  ถูกตอง  แตผมไมทราบความตื้นลึกหนาบางของ
หนังสือการประเมิน  ถาพูดไปก็จะหาวาเราไปกลาวโทษเขา ในหลักฐานการ
ประเมินมันไม  100  %  หรอกครับ  แตอยากใหเทศบาลเราปรับปรุงใหดีข้ึน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เพ่ือไมใหเกิดความเขาใจผิด  หนังสือท่ีวานั้นคือหนังสือท่ีใคร
ประเมินครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  หนังสือฉบับนี้ผมบอกวาเปนหนังสือรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็งครับ  ผมขอสรุปวาทานนายกฯไดรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและแจงในท่ีประชุมวามีหนวยงานและองคกร
จากภายนอกมาประเมิน  2  หนวยงาน  และไดจัดทําเปนรูปเลมเสนอมา  ในสวน
ทานบุญเส็ง  ทานไดเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ดวย  ทานเสนอแนะในทางปฏิบัติวาภายในเทศบาลควรจะใหโอกาสอยางนั้นอยาง
นี้  นั่นก็เปนสิ่งท่ีดี  สรุปแลวเอกสารนี้เปนเอกสารภายนอกเรานําเสนอสภา
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เทศบาลก็นาจะจบ  ในสวนท่ีทานบุญเส็ง  เสนอแนะใหมีการปฏิบัติเพ่ิมเติมเขามา  
เชน  อยากใหคณะกรรมการหอกระจายขาวมาอานขาวนั่นก็เปนสิ่งท่ีทานบุญเส็ง
สามารถเสนอได  หากทานบุญเส็งจะตําหนิเทศบาลวาทําไมถูกตอง  ไมดีหรือมี
เอกสารซอนเรนอยูผมวามันนอกประเด็น  เชิญทานบุญเส็งสรุปครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  การติดตามประเมินผลเทศบาลนาจะปรับปรุงแกไขในสิ่งท่ีไม
ดี  สิ่งไหนท่ีดีแลวเราก็คงไวสิ่งไหนท่ีไมดีก็แกไขใหดีข้ึน  ในการประเมินตัวชี้วัด
ตางๆตองเขาหลักเกณฑแนนอน  ถาไมเขาเราก็ไมไดรางวัล  ผมจึงบอกวาในสมุด
การประเมินมันดีแตอันไหนท่ีไมดีใหแกไขเพ่ิมเติมดวย   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานนายกไดรับทราบแลวและจะทําใหดีข้ึนครับ 
6.2  เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  6.2  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีกระผมไดปฏิบัติ
หนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติท่ี 1/2557  เรื่องการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
เปนการชั่วคราว  ลงวันท่ี  25  ธันวาคม  2557  ซ่ึงครบ 2 ป  ของการปฏิบัติ
หนาท่ีเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2560  ท่ีผานมา และเปนปท่ี 6 ท่ีผมไดบริหารงานใน
ฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย ปท่ี  6  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและแจงผลการดําเนินงานใหกับสภา
เทศบาลและประชาชนไดรับทราบ  ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานกิจการเทศบาลป  
2559  ไดรวบรวมผลงานในการทําหนาท่ีนายกเทศมนตรีของกระผมท่ีไดรับความ
ไววางใจจากพ่ีนองประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุใหเปนผูแทนในการบริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน  ผมไดทํา
หนาท่ีติดตอกันมาและไดบริหารงานภายใตวิสัยทัศน “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคู
ธรรมาภิบาล” โดยไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายหลายภาคสวน  โดยเฉพาะ
พ่ีนองชุมชนไดรวมกันขับเคลื่อนงานของเทศบาลจนทําใหเปนท่ีประจักษใน
ระดับประเทศหลายๆรางวัลท่ีไดรับ  เชน รางวัลธรรมาภิบาล 7 ป  รางวัล
พระปกเกลาและรางวัลพระปกเกลาทองคํารวม 6 ป  รางวัล อปท.ดีเดนดานการ
ปองกันการทุจริต  รางวัลพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ภายใตโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ  รางวัลองคกรสวัสดิการสังคมตนแบบ  
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศดานการสรางความรวมมือใน
การบริหารจัดการทองถ่ินในภาคอีสาน  เปนตน  ผมไดแถลงนโยบายตอสภาแหงนี้
ไว  12 ขอ และไดกําหนดเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ไว 14 ยุทธศาสตร  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ได
ตั้งงบประมาณรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณไว  319,711,966  บาท  มีเงิน
รายรับเขามาท้ังสิ้น  312,554,595.29  บาท  เราใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น  
306,327,360.93  บาท  เหลือเปนเงินสะสม  6,227,234.36  บาท  ซ่ึงมี
โครงการพัฒนาตางๆ ท่ีไดดําเนินการตามยุทธศาสตรตางๆ  ดังนี้  ยุทธศาสตรท่ี  1  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรซ่ึงมีโครงการท่ีไดดําเนินการ  16  โครงการ  
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ไดแก  1.  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ  3.  โครงการจัดงานวันเทศบาล  4.  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  5.  โครงการปรับปรุงตอเติมหองน้ําสํานัก
ปลัดเทศบาล  6.  โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสัมพันธ
สมานฉันทปรองดอง  7.  โครงการจางเหมาการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  8.  
โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ  9.  โครงการจางเหมา
บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  10. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู
ประกาศขาวชุมชน  11. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ  12. โครงการ
จัดทํารายงานกิจการของเทศบาล  13. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
เทศบาลทางสื่ อวิทยุและโทรทัศน   14.  โครงการประชุมประจํ า เ ดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน  15. โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและผู
ประกาศขาวชุมชน  16. โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝายกิจการสภา
เทศบาล  ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร  มีโครงการท่ี
ไดดําเนินการ  9  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการอบรมใหความรูทางดานกฎหมาย
แกประชาชน  2.  โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา  3.  โครงการใหความรู
เก่ียวกับระเบียบพัสดุ  4.  โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน
บุคลากรเทศบาล  5.  โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจาง  ดีเดนประจําป   
โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน  ลูกจางประจําป  6.  โครงการเขาวัด
ปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7.  โครงการประชุมมอบนโยบายการ
ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึกขอตกลง  8.  โครงการพัฒนาพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  9.  โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ี
ขาดแคลนในสถานศึกษา  ยุทธศาสตรท่ี  3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  5  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการจัดทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  2.  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  3.  โครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุ  4.  โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง 5. โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน  ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาจัดการศึกษา  มีโครงการท่ีได
ดําเนินการ 15  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  2.  
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  3.  โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนและประชาชน  4.  โครงการแขงขันเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุมินิมาราธอน  5.  โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู 6. โครงการ
สงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  7.  โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  8.  โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาดีเดน  9. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  10. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  11. 
โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน  12. โครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา  13. โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน  14. โครงการจัดงาน
วันครู  15. โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนา
ศักยภาพผูเรียน  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  13  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการ
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รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  2.  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  3.  โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  4.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  5.  โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา  6.  โครงการอาหารเสริมนม  7.  โครงการ
กอสรางลานคอนกรีตเอนกประสงค  โรงเรียนเทศบาล  4 (ถนนประดิษฐ)  8.  
โครงการเขาคายวิชาการ  9. โครงการปจฉิมนิเทศ  10. โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการศึกษา  11. โครงการเขาคายเยาวชน  12. โครงการจัดทําแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  13. โครงการนิเทศภายใน  ยุทธศาสตรท่ี  6  
สงเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเชื่อมโยง
กับการทองเท่ียว   มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  7  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช  2.  โครงการสนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุในการ
จัดงานมหกรรมโปรงลางแพรวากาฬสินธุ  3. โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
เมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง  4.  โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  
มี  6  กิจกรรม  ไดแก  1)  งานประเพณีปใหม  2)  งานประเพณีสงกรานต  3)  
งานบวงสรวงหอเจาบานศาลหลักเมือง ปูแฮ ปูหาร ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง  
4)  งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  5)  งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  
6)  งานประเพณีลอยกระทง  5.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนในเขตเทศบาล  6.  โครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   
ผูไท  7.  โครงการธรรมอาสาสรางคุณคาชีวิต  ยุทธศาสตรท่ี  7  การเสริมสราง
เครือขายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  12  โครงการ  
ไดแก  1.  โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  2.  โครงการคืนทาง
เทาใหประชาชน  3.  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง  4.  โครงการ
เทศบาลตานการทุจริต  5.  โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม  
(LA 21)  6.  โครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพ่ือลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีใน
ชุมชน   7.  โครงการประเพณีบุญซําฮะ   8.  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับการอนุรักษมรดกไทย  9. 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
(SBMLD)  10. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุมจังหวัดการศึกษาทองถ่ินท่ี  
12  11. โครงการอุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  12. โครงการ
อุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ยุทธศาสตรท่ี  8  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ        
13  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  2.  โครงการ
สงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  3.  โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  4.  โครงการสงเสริม
สุขภาพมารดาและทารกระหวางตั้งครรภและหลังคลอด  5.  โครงการสนับสนุน
บริการสาธารณสุขในชุมชน  6.  โครงการยืดอายุผูสูงวัยดวยกายใจท่ีสมบูรณ  7.  
โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด  8.  โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก  9.  โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  10. โครงการ
ควบคุมสุนัขและแมวจรจัด  11. โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและ
อาหารปลอดภัย  12. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธสมานฉันท  13. โครงการ
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อบรมผูประกอบการรานอาหาร  แผงลอยตลาดและตลาดโตรุง  ยุทธศาสตรท่ี  9  
สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  12  
โครงการ  ไดแก  1.  โครงการลอกทอระบายน้ํา  2.  โครงการลางทําความสะอาด
ตลาด  3.  โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน  4.  โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ําบอบําบัดน้ําเสีย  5.  
โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  6.  โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  7.  
โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานท่ีกําจัดขยะ  8.  โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  9.  โครงการติดตั้งถังดัก
ไขมัน  10. โครงการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดิน  11. โครงการจัดการขยะพิษ  
12. โครงการกําจัดขยะปุยอินทรียในชุมชนดวยวิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกส
ชีวภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  10  พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว 
มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  1  โครงการ  ไดแก  1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเท่ียวแกงดอนกลาง  ยุทธศาสตรท่ี  11  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  47  โครงการ  เชน  1.  
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยูซอยลําสระคลอง  2.  โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําซอยน้ําทิพยฝงขวามือ  3.  โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยกุดยางสามัคคีตอจากโครงการเดิม  4.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยูซอยทาสินคา  5. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกทาสินคาเชื่อมถนน 
คสล. ตําบลลําพาน  6.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ซอย
อนรรฆนาค 8 ตอจากโครงการเดิม  7.  โครงการกอสรางลานกีฬา  8.  โครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆนาค 18  9.  โครงการ
กอสรางทางเดินริมตลิ่งหนองไชยวาน  10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยู ซอยบานพอใหญสมศรี  11. โครงการปรับปรุงทางเทาถนนแกงสําโรงฝง
ขวามือจากวัดใตโพธิ์คํ้าถึงแยกศาลหลักเมือง  12. โครงการกอสรางถนน คสล. 
พิมพะนิตย 1  13. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพิสมัย  14. โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยศรีดาว 3  15. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวรัญญา 
1 เชื่อมซอยคําผล  16. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแยก
ถนนมาประณีต  17. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนประตูวัดประชา
นิยมดานทิศใต  18. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนรอบวัดประชานิยม
ดานทิศใต  19. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวิโรจนรัตน 1 ตอจากโครงการ
เดิม  20. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 5  21. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยบานพอใหญทัย  22. โครงการ
ขยายผิวจราจร คสล. และการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค  
13  23. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเยื้ยงหอพักศิวากร  24. โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยแยกบานนางหนูแพรวถนนพิมพะนิตย  25. โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยแยกพิมพะนิตย (ทางเขาบอตกปลา)  26. โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยตรงขามวิทยาลัยสารพัดชาง  27. โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมระบบระบายน้าํซอยขางรานขนมจีน  28. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยประศักดิ์ 1  29. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแลคตา
ซอยถนนทุงศรีเมือง  30. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยบาน
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คุณยายบัววัลย  ถนนทุงศรีเมือง  31. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ซอยแยกขางโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ  32. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลัง
แขวงการทางกาฬสินธุ  33. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอย
ทางเขาตลาดรวมใจการเกษตร  34. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
ซอยโยสะอาด  35. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนวิโรจนรัตน ตอจาก
โครงการเดิม  36. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู ซอยหนาโรงเรียน
อนุบาลทุงมน  37. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนทางเขา
หมูบานในฝน  38. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมซอยหาดลําดวน 1 และซอย
หาดลําดวน 2  39. โครงการกอสรางถนนลูกรังหลังหมูบานหมอสมอาจ  40. 
โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยตรงขามโรงสี
ขาวบุญสมดุล 164  41. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขียวสัมพันธ ตอจาก
โครงการเดิม  42. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยพัฒนโพธิ์  43. 
โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยรวยบุญรีสอรท  44. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยประชาสัมพันธ  45. โครงการขยายเขตไฟฟา  46. 
โครงการขยายเขตประปา  47. โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนนทางเทาในเขต
เทศบาล  ยุทธศาสตรท่ี 12  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ 
13  โครงการ ไดแก  1.  โครงการคัดเลือกแมดีเดนเนื่องในวันแมแหงชาติ  2.  
โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเยาวชน  3.  โครงการประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  4.  โครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  5.  โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการ
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด  6.  โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  7.  โครงการ
อบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน  8.  โครงการประกวดชุมชนดีเดน  9.  
โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง  10. โครงการชุมชนรวม
ใจตานภัยยาเสพติด  11. โครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนําและปองกัน
แกไขปญหาของเยาวชน  12. โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชน  13. โครงการ
กอสรางลานจําหนายสินคาชุมชนซอยน้ําทิพย  ยุทธศาสตรท่ี  13  สรางความ
ม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  2  โครงการ ไดแก 1.  
โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน  2.  โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด
จังหวัดกาฬสินธุ  ยุทธศาสตรท่ี 14  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  มีโครงการท่ีไดดําเนินการ  4  โครงการ ไดแก  1.  โครงการจางเหมา
เอกชนรักษาความปลอดภัย  2.  โครงการฝกอบรมทบทวนอาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน  3.  โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  สายตรวจจักรยาน อปพร. 4.  โครงการอบรมใหความรู
กับประชาชนเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยเบื้องตน  ท้ัง  14  ยุทธศาสตรได
ดําเนินการแลวจึงขอรายงานตอท่ีประชุมและตอประชาชนครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายซักถาม เชิญทานนพดล แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในรายงานกิจการ
เทศบาล  หนา  102  โครงการท่ี  8  โครงการประกวดชุมชนดีเดน  เขต  1  รอง
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ชนะเลิศอันดับท่ี  2  ชุมชนทาสินคา  เขต  2  รองชนะเลิศอันดับท่ี  2  ชุมชนทา
สินคา  เปนชุมชนทาสินคาท้ัง  2  เขต  หรืออยางไรครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตทานประธานสภาใหทานรองปลัดอภิวัฒน  ปะกิทัง    
เปนผูตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานอภิวัฒน  ปะกิทังครับ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ขอความดังกลาวนาจะผิดพลาด  ขออนุญาตนํากลับไปแกไขใหมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานนพดล  แกวพูล  ท่ีชวยตรวจทานครับ  เชิญทานสมาชิก
ทานอ่ืน  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนา  
94  โครงการท่ี  22  โครงการขยายผิวจราจร  คสล. และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 13  เสนอเปนชุมชนคุมหวยแตรายละเอียดกลับเปน
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูซอยบานพอใหญทัย  ถนนสิทธิเดช  ฝากให
แกไขดวยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมมี
เรื่องท่ีจะฝากทานประธานสภา  คือ  ในวันท่ีสงหนังสือสมาชิกสภาเทศบาลนาจะ
ไดพิจารณาวาการรายงานกิจการของผูบริหารปท่ี 6  เปนอยางไรบาง  เพ่ือให
สมาชิกไดทราบในการรายงานกิจการของผูบริหารและจะไดเสนอแนะใหคณะ
ผูบริหารปรับปรุงแกไข  ท่ีทานทํามาเปนสิ่งท่ีดีแลวแตอยากใหสมาชิกสภาเทศบาล
ไดศึกษาขอมูลในหนังสือฉบับนี้วาทานทําดีแลวแตมีขอท่ีใหทานแกไขปรับปรุง
อยางไร  ผมขอยกตัวอยางหนา  70  โครงการคืนทางเทาใหกับประชาชนใหกับ
สังคม  อันนี้เปนโครงการท่ีดีแตงบประมาณเพียงแค  20,000  บาท  จึงทําใหไม
มีประสิทธิภาพเทาไรนัก  อยากใหปรับปรุงแกไขดวย  และหนา  79  โครงการ
ดูแลรักษาโรคสัตว  ทานประธานสภาคงจะเห็นวาแถวภาคกลางหรือแถว
กรุงเทพมหานครโรคพิษสุนัขบากําลังระบาด  อยากใหเนนย้ําในเรื่องนี้ดวยเพราะ
เขาพบโรคนี้ท่ีภาคกลางแลวของเรานาจะมีการปองกันและแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน
เพ่ือไมใหมีประวัติในเรื่องนี้  หนา  84  โครงลอกทอระบายน้ําลางทําความสะอาด
ตลาด  ตอนแรกวาจะฝากทานประธานสภาในเรื่องอ่ืนๆแตพอไดดูเอกสารหนา  
84  โครงการลางทําความสะอาดตลาด  ชาวบานเขาฝากมาวาเรามีการลางตลาด
ลาน 1 , ลาน 2 , ลาน 3  แตไมสะอาดเลย  คือ  1.  ไมมีการลงโซดาไฟ  2.  น้ํา
ไมเพียงพอ  3.  การกวาดขยะลาน 2  กอนถึงหนารานศรีฟามีขยะออกมาตรงนั้น  
น้ําก็ไมเพียงพอลางแลวออกมาเลย  อยากกําชับในเรื่องนี้ใหปรับปรุงแกไขดวย  
หนา  97  โครงการท่ี  47  โครงการซอมแซมบํารุงถนนทางเทาในเขตเทศบาลผม
อยากใหทําโครงการนี้ท่ัวเมืองแตโครงการนี้มีนอยเกินไป  เชน  ถนนทุงศรีเมือง  
ถนนประดิษฐ  ถนนทาสินคา  ถนนกาฬสินธุ – อนรรฆนาค  แตใชงบประมาณถึง  
3,000,000  บาท  อยากใหเพ่ิมเติมและปรับปรุงทางเทาในเขตเทศบาลไมตอง
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จํากัดวาเปนอยางไร  จะใชเงินวัสดุหรืออะไรก็แลวแตทานคณะผูบริหารจะ
ดําเนินการ  ผมเห็นวาทางเทาในเขตเทศบาลเราชํารุดเสียหายเปนจํานวนมากจึง
อยากฝากทานใหทําเพ่ิมเติมดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เรื่องรายงานกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหาร  ปท่ี  
6  ประจําป  2559  ท้ังหมดมีประมาณ  184  โครงการ  ลวนแลวแตมุงเนนไป
ทางการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับพ่ีนองประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ถือวาทานผูบริหารไดดําเนินการตามแนวนโยบายหรือกรอบเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559  เกือบ  100  %  ของทุกโครงการ  แตยังมีอีก  
11  โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  ในหนา  35  ขอหมายเหตุ  1.  โครงการจัด
เวทีสาธารณะ  2.  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  3.  
โครงการอ่ิมทองสมองใส  4.  โครงการพอแมคนท่ี  2  5.  โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   6.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูผูสูงวัยใสใจสุขภาพ  7.  โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจาก
สัตวสูคน  8.  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาสินธุและจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  9.  โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน  10.  โครงการกอสราง
ลานเอนกประสงคชุมชนหนองไชยวาน (งบตําบล)  11.  โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  ผมมีขอสงสัยวาเหตุผลท่ีเราไมไดดําเนินการ
เปนเพราะเหตุใด  อาจเก่ียวของกับเรื่องระเบียบและงบประมาณผมก็ไมทราบ  จึง
อยากเรียนถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารถึงสาเหตุท่ีเราไมไดดําเนินการ
เปนเพราะเหตุใด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานตอชาติ  ฆารไสวครับ 

นายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายตอชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในรายงาน
กิจการผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหาร  ท่ีจริงแลวรายงานกิจการนี้ได
จัดทําข้ึนเปนประจําทุกปซ่ึงเปนงานของคณะผูบริหารท่ีจะรายงานใหกับสภา
เทศบาลและประชาชนท่ัวไปทราบ  ในวันนี้มีวาระการประชุมและมีรายงานกิจการ
เลมนี้วางบนโตะในท่ีประชุม  ผมฟงจากทานสมาชิกหลายทานแลววาหากมีการ
นําเสนอรายงานนี้กอนมีการประชุมนาจะเปนเรื่องท่ีดีท่ีจะไดหยิบยกมาพูดคุยและ
สอบถามถึงนโยบายท่ีผูบริหารไดนําเสนอและจัดทําเปนรูปเลมแลว  ไมไดมีเจตนา
ท่ีจะจับผิดหรือจะทักทวงเปนเพียงการสังเกตุวาดําเนินการแลวเสร็จจริงหรือไม  
เปนไปตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงนโยบายกับนโยบายของผูบริหารท่ีไดทําใหกับพ่ี
นองประชาชนหรือไม  ฝากทานประธานสภาดวยวาวันนี้เขาประชุมมาก็เห็น
หนังสือเลมนี้แตเสียดายท่ีทานสมาชิกไมมีโอกาสไดตรวจสอบหรือดูตามไปดวย  
ทานอาคม  สําราญเนตร  ขออนุญาตเอยนาม ทานไดพูดถึงโครงการ  4 – 5 
โครงการผมก็นึกข้ึนไดวามันเปนจริงอยางท่ีทานพูดหรือไม  หากทานไดตรวจสอบ
แลวรูวาไมไดทําจริงก็จะนํามาพูดตรงนี้  ผมขออนุญาตสอบถาม หนา  97  จากท่ี
ผมดูคราวๆโครงการนี้พิมพผิดหลายอันแตไมเปนไร  เพียงแตอยากใหมีการ
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ตรวจสอบและดําเนินการ  โครงการท่ี  45  โครงการขยายเขตไฟฟา  งบประมาณ  
1,000,000 บาท  ขยายเขตไฟฟาครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
โครงการท่ี  46  โครงการขยายเขตน้ําประปาครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล  งบประมาณ  1,000,000 บาท  โครงการท่ี  47  โครงการซอมแซม
บํารุงรักษาทางเทาในเขตเทศบาล  ไดแก  ถนนทุงศรีเมือง  ถนนประดิษฐ  ถนนทา
สินคา  ถนนกาฬสินธุ   ถนนอรรฆนาคและถนนในเขตเทศบาล  จํานวน  
3,000,000  บาท  ทานกรุณานําเรียนกับท่ีประชุมสภาแหงนี้ไดหรือไมวา
โครงการ  3 ,000,000  บาท  ทําแลวและใชงานไดแลว ท่ีไหนบาง  ใช
งบประมาณเทาไหร  ในสวนโครงการขยายเขตไฟฟาผมเขาใจวาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุนั้นขยายใหญโต  ตองใชท้ังไฟฟาและประปา  พ่ีนอง
ประชาชนของผมท่ีอยูในชุมชนสงเปลือยยังมีบางจุดท่ียังไมไดรับการขยายเขต
ไฟฟาซ่ึงเขาอยูในชุมชนแทๆ  หากเปนไปไดชวยกรุณาแจงตอท่ีประชุมสภาแหงนี้
ดวยวาการใชงบประมาณขยายเขตไฟฟาและขยายเขตประปา  จํานวน  
1,000,000  บาท  ท้ัง  2  โครงการใชทําอะไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืนครับ  เม่ือไมมีทานสมาชิกทานอ่ืน  ขอเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมขออนุญาตชี้แจงขอซักถามของทานอาคม  สําราญเนตร  โครงการท้ังหมด
เปนโครงการท่ีไมไดทําซ่ึงแตละโครงการมีเหตุผลแตกตางกันไป  เชน  โครงการจัด
เวทีสาธารณะ  เราตั้งงบประมาณไวเผื่อมีการประชาพิจารณหากมีการกอสรางหรือ
ดําเนินการอะไรท่ีเก่ียวของตามระเบียบกฏหมายท่ีจะตองมีการประชาพิจารณเราก็
ตองตั้งไว  แตพอถึงเวลาไมไดมีโครงการท่ีเกิดขอขัดแยงท่ีจะตองไปชี้แจงหรือไปใช
สถานท่ีของพ่ีนองประชาชนจึงไมไดดําเนินการ  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งก็
เตรียมไวหากมีการเลือกตั้งก็จะตองมีชองทางท่ีต้ังงบประมาณไวและถาหากมีการ
เลือกตั้งจริงๆงบประมาณท่ีตั้งไวก็จะสามารถโอนเงินอยางอ่ืนมาเพ่ือใหการจัดการ
เลือกตั้งประสบความสําเร็จ  โครงการอ่ิมทองและโครงการพอแมคนท่ีสองเปนขอ
ทักทวงของ สตง. เขามาตรวจสอบวาคุณทําอยางนี้เปนไปตามบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองหรือไม  อาจมีปญหาเขาก็แนะนําวาถายังไมมีความชัดเจนก็ขอใหยุติไวกอน
และใหหารือกับทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินเสียกอนจึงตองชะลอไวเพ่ือไมให
เกิดขอผิดพลาดซ่ึงเปนการตั้งงบประมาณไวลวงหนาของการปฏิบัติงานซ่ึงเคยทํา
กันมาแตเม่ือเขามาตรวจและทักทวงเราจึงไมกลาทํา  โครงการสงเสริมดําเนินการ
สภาวัฒนธรรมเรามีสภาวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยทานอาจารยธนัญ  
ประธานสภาวัฒนธรรม  ทานอยากจัดกิจกรรมบุญคูณลานแตพอมานั่งคุยกัน
ปรากฏวาสิ่งท่ีทานนําเสนอไมมีใครเห็นดวยจึงไมมีการดําเนินการ  โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการครูผูสูงวัยใสใจสุขภาพ  เชนเดียวกันวาเวลาผูสูงอายุมาพูดคุยทานจะ
มีงบประมาณจากชองทางอ่ืนจึงไมไดใชงบประมาณนี้  โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนก็ใชงบประมาณจากชองทางอ่ืนเชนเดียวกัน  
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาสินธุและจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
โครงการนี้เราตองเตรียมไวเพราะผังเมืองเรายังไมแลวเสร็จ  หากกรมโยธิการและ
ผังเมืองสั่งใหเราดําเนินการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมของเราจะไดมี
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งบประมาณนี้ในการดําเนินการซ่ึงไมไดตั้งงบประมาณไวเยอะ  โครงการจัดทํา
รายงานกิจการชุมชนเขาใจวาทางชุมชนเขาลงมติวาไมตองทํา  โครงการกอสราง
ลานเอนกประสงคชุมชนหนองไชยวาน (งบตําบล)  เราใชงบตําบลละ  5  ลานบาท  
เม่ือไดงบจากท่ีอ่ืนงบทางนี้จึงไมไดทํา โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ  เนื่องจากเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุไมไดจัดงานกิจกรรมกาชาด
ท่ีเราตองอุดหนุนทางสํานักงานเหลากาชาดก็ไมไดทําหนังสือมาขอเราจึงไมได
อุดหนุน  ท้ังหมดนี้ไปรวมกับเงินจัดซ้ือจัดจางท่ีเกิดความโปรงใสและเปนเงินเหลือ  
ทําใหมีเงินเหลือจากการจัดซ้ือจัดจางถึง  6  ลานบาท  ในสวนเรื่องการสงหนังสือ
เอกสารรายงานกิจการ  ตองขอเรียนวาเปนหนังสือรายงานกิจการท่ีเราแจกพ่ีนอง
ประชาชน  ผูนําชุมชนจะตองไดทุกคนและเปนกิจกรรมท่ีเราทําทุกปเพียงแต
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดทําเพ่ือใหคณะผูบริหารแถลงผลการดําเนินงานในหวง  1  
ป  ซ่ึงการดําเนินงานในหวง 1 ป  ผมไดเรียนตอท่ีประชุมไปแลววาเปนการปฏิบัติ
ตาม พรบ.เทศบาล ซ่ึงกําหนดวาเม่ือปฏิบัติงานครบ  1  ป  จะตองแถลงให
ประชาชนไดรับทราบและทําเปนเอกสารเสนอตอท่ีประชุม  ในสวนท่ีทานสงสัยใน
การปฏิบัติงาน  ทานจะใชชองทางนี้มาสอบถามเก่ียวกับเรื่องโครงการขยายเขต
ไฟฟาและประปาซ่ึงตั้งงบประมาณมาทุกป  งบประมาณ  500,000  บาท  หรือ  
1,000,000  บาท  เพราะมีบานของพ่ีนองประชาชนเกิดข้ึนใหมเรื่อยๆท่ีตองการ
ขยายเขตไฟฟาและขยายเขตประปา  ในสวนการซอมแซมถนน  บํารุงทางเทาทําท่ี
ไหนบางและขยายเขตท่ีไหน  อยางไร  ผมวาใหตั้งเปนกระทูถามมาทางเจาหนาท่ี
จะไดเอาเอกสารมาชี้แจง  ถาจะตอบตรงนี้ก็คงไมสามารถทําไดทันแนนอนเพราะมี
โครงการมากมายท่ีเราดําเนินการมาตลอดท้ังป  ทานสมาชิกสามารถติดตามผลการ
ดําเนินการไดโดยใชชองทางของกระทูถาม  เ ม่ือทานเขียนกระทูมาทาน
ประธานสภารับเปนกระทูผมก็จะไดมอบใหกับเจาหนาท่ีใหเขาดูวาเขาทําอะไร  
อยางไร  ใชงบประมาณไปเทาไหรและรายงานตอสภา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
กระผมขอตั้งขอสังเกตวาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทานไดแสดงผลงานมาท้ัง  47  ขอ  
เขต  2  ของผมไดแค  2  โครงการ  ผมเคยอภิปรายในสภาแลววานาจะเฉลี่ยกัน
ใหม  ทราบครับวาชุมชนไหนเดือดรอนนอยหรือมากแตในลักษณะท่ีผลงานออกมา  
47  โครงการ  ไมวาจะเปนการสรางรางระบายน้ํา คสล. หรืออยางอ่ืน  เขต  2  
ของผมไดแค  2  โครงการ  เม่ือวานผมไปดูชุมชนคุมหวยเขาก็รองมาเรื่องถนนซ่ึง
รองมาหลายครั้งแลวแตก็ยังไมไดดําเนินการ  ผมขอฝากในปตอไปใหชวยดูดวยวา
แตละเขตเขามีความตองการเรื่องใดบาง  พ่ีนองเขต  2  เขาจะไดดูดวย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  คําถามท่ีวาเขต  2  
ได  2  โครงการผมวาเคยพูดเรื่องนี้กันแลวตั้งแตทําเทศบัญญัติงบประมาณวา
ทําไมถึงเปนอยางนี้  เราทําตามโครงการแผนชุมชน  ตามท่ีพ่ีนองประชาชนได
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นําเสนอมาแตพอดีวาเขต  2  คือดั้งเดิมเทศบาลเราจัดตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2480 
ปนี้เปนเวลา  60  ป  มีพ้ืนท่ี  4  ตารางกิโลเมตรเบื้องตนอยูในเขต  2    

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมวาไมไดเก่ียวของกับคําถามท่ีผมถาม  ไมตองไลไปถึงพ้ืนท่ี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ผมอยากบอกใหทราบวาไดทํามาเยอะแลว  เราเคยพูดเรื่องนี้มา
หลายครั้งแลวโครงการท้ัง  2  โครงการก็เคยทํามาแลวจนพ่ีนองประชาชนขอให
เราทําอีก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตสรุปครับ  ในการอภิปรายหรือซักถามใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลและทานคณะผูบริหารซักถามผานทานประธานสภาเพราะในระเบียบ
เขามีเจตนารมยเพ่ือใหประธานสภากํากับดูแลความวุนวายในท่ีประชุมสภา  ถา
ทานพูดโตกันไปมามันจะเกิดความวุนวาย   ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ไดอภิปราย
ในระเบียบวาระนี้วา  เขต  2  ของทานไดนอย  ซ่ึงท่ีผานมาทานเคยอภิปรายใน
การประชุมสภาหลายครั้งแลวและทานนายกตอบหลายครั้งแลวก็นาจะพอแลว  ใน
ประเด็นเรื่องโครงการตางๆคงจะไมมีการอภิปรายอีกเพราะเราอภิปรายมาหลาย
ครั้งแลว  และในวาระนี้คือวาระการแถลงผลงานในรอบท่ีผานมาวาไดจัดทําตาม
นโยบายท่ีวางไวหรือไม  หากทานสมาชิกจะอภิปรายก็คงอภิปรายไดเฉพาะเนื้อหา
วาทําเหมาะสมเพียงไร  มีทานสมาชิกทานอ่ืนจะอภิปรายหรือไม  เม่ือไมมี        
ในระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระท่ีทานนายกเทศมนตรีไดรายงานผลการ     
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกไดอภิปรายไปพอสมควร
แลว  ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงในระเบียบวาระเรียบรอยแลว  และในขอบังคับ
การประชุมไมมีการลงมติ  ถือวาในระเบียบวาระนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว      
มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆอีกหรือไม  เชิญครับ  เชิญ
ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ         
ในระเบียบวาระ  อ่ืนๆ  ผมอยากฝากทานประธานสภาวาผมเห็นการบริหารงาน
ของคณะผูบริหารหลายสิ่งหลายอยางซ่ึงไมอาจนํามาถามเปนกระทูไดเพราะมัน
มากมาย  ผมทราบอยูวาทานประธานสภามีความกรุณาใหผมในการยื่นกระทู  ใน
ระยะเวลา  3  เดือนท่ีผานมาท่ีไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลและไดทําหนาท่ีของ
สมาชิกสภาเทศบาลผมเห็นหลายสิ่งหลายอยางวาไมถูกตองหรือไมดีและอยากจะ
ใหทางคณะผูบริหารไดปรับปรุงแกไข  เรื่องท่ี  1  ตองขอชื่นชมการทํางานของคุณ
โพธิวัฒน  บุญกอบ  ผูจัดการสถานธนานุบาลซ่ึงไดยายไปดํารงตําแหนงผูจัดการ
สถานธนานุบาลท่ี อ. บานไผ  ทานไดทําผลงานใหกับเทศบาลมากมายจึงอยากขอ
ชมเชยทานในสภาแหงนี้วาในระยะเวลา 6 – 7  ป ท่ีผานมา  ผลงานของทานดี
มาก  ลาสุดท่ีทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐ  ไดบอกวางบประมาณของโรงรับ
จํานํามีประมาณ  70  ลานกวาบาท  และมียอดคงเหลือท่ีใชไดประมาณ  7  ลาน
กวาบาท  ผมมีความเปนหวงเพราะทุนของเราเหลือนอยลงและเม่ือมีผูจัดการคน
ใหมเขามาผมขอฝากทานปรับปรุงแกไขใหเทศบาลของเราดียิ่งข้ึนดวย  เชน  ผม
สอบถามคุณโพธิวัฒนวาปนี้เทศบาลไดกําไรเทาไหรท่ีจะนํามาบูรณะเทศบาลทานก็
บอกวาปนี้เทศบาลไดเงินบูรณะจากเงินรายไดเขามา  1,500,000  บาทเศษ  
เปนสิ่งท่ีดีเพราะเราไดเงินสวนนี้มาบูรณะและบํารุงเทศบาลเราเพ่ือจะไดพัฒนา
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ตอไป  ผูบริหารก็ไดเงินตอบแทนเดือนละประมาณ  4,000  กวาบาท  และมีเงิน
รางวัลอีกประมาณ  40,000 – 50,000  บาท  เปนสิ่งท่ีดีท่ีคณะผูบริหารของ
เรามีรายไดเพ่ิมข้ึน  ฝากทางสภาดวยวาถามีอะไรท่ีดีข้ึนหรือเปนประโยชนกับสภา
ก็ยินดี  เรื่องท่ี  2  เห็นมีการปรับปรุงภูมิทัศนหนองกุดโงง  แตผูรับเหมาทําแลวก็
หยุดไมรูวาเปนเพราะสาเหตุอะไร  ผมกําลังศึกษาเรื่องนี้อยู  เรื่องท่ี  3  เรื่อง
ฟุตบาท  มีหลายถนนท่ียังตองการการเอาใจใสดูแลหรือปรับปรุง การลุกล้ําฟุตบาท
ก็เชนเดียวกันหากมีการลุกล้ําอีกฝากทานผูบริหารปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนดวย  
โดยเฉพาะถนนอรรถเปศลท้ัง  2  ขางทางมีการกออิฐกระถางตนไมนาจะไดรับการ
ปรับปรุงเพราะพ้ืนแตก  ตนไมบางสวนก็เหลือแตตอไมดูแลวไมสวยงาม  กระถาง
ตนไมแตกราวไมมีการปรับปรุงแกไข  สิ่งเล็กๆนอยๆเชนการตัดตนไมเรามีการ
ปรับปรุงแกไขหรือไม  เรื่องท่ี  4  รถขยะ  เม่ือเอาขยะข้ึนรถอัดทายแลวมีน้ําไหล
ออกมาจะทําใหสงกลิ่นเหม็น  และในชวงนี้ไมใชฤดูฝนถาฤดูฝนก็ยังมีน้ําฝนมาชะ
ลางใหแตชวงนี้มันแหงทําใหเกิดกลิ่นเหม็นประชาชนเขารองเรียนมาฝากใหแกไข
ดวย  เรื่องขยะปลอดถังก็เชนเดียวกัน  ชุมชนเราไดสรางจิตสํานึกใหเขาหรือไมใน
เรื่องขยะปลอดถัง  เม่ือไมมีถังขยะเขาก็เอาขยะไปท้ิงท่ีอ่ืน  ทําอยางไรถึงจะรูวา
เวลาไหนเทศบาลเราจะไปเก็บใหเขามีสัญญาณบอกอยางไร  ผมเห็นสมัยกอนจะมี
กระดิ่งสั่นไปกอนรอบหนึ่งแลวหลังจากนั้นรถขยะก็จะตามมาทีหลังเขาก็จะรูไดวา
เวลานั้นจะมีการเก็บขยะแตขาราชการเขาบอกมาวาเวลาเอาขยะใสถุงดําไปไวหนา
บานสุนัขก็ไปคุยเข่ียขยะทําใหสกปรกจะมีการสรางมาตรการอยางไรท่ีจะสราง
ความเขาใจใหเขาวารถขยะเราจะไปเก็บตอนไหน  อาทิตยหนึ่งจะไปเก็บก่ีครั้ง  
เรื่องท่ี  5  เห็นมีการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือครั้งท่ีผานมา
ปรากฏวาปนี้เทศบาลตําบลภูปอเปนเจาภาพ  เขาอุตสาหมาใชสถานท่ีของเราคือ
สนามกีฬากลางแตในวันนั้นผมไมประทับใจเลย คือ 1. ท่ีนั่งไมเพียงพอ  ผมไปดู
ขางท่ีนั่งทราบอยูวาเขาเปนเจาภาพแตเทศบาลเราเปนพ่ีเลี้ยงเขานาจะบริการเขา
ใหดีกวานี้  เราเปนเจาบานแตไมจัดอะไรใหเขาเลย  เกาอ้ีรับแขกเขาก็ตองขนมา
เอง  นี่คือสิ่งเล็กๆนอยๆท่ีเราตองบริการเทศบาลดวยกันใหเขาไดชื่นชม  เม่ือกอน
เคยไดทานน้ํา  ผลไม  กาแฟ  แตครั้งท่ีผานมาไดทานแคน้ําขวดเดียว  เราตอง
ชวยเหลือกันไมใชไปชวยแตงานของจังหวัด  เรื่องท่ี  6  การนํารถของเทศบาล
ออกไปนอกสถานท่ีหรือนอกเขตและเอาพนักงานออกไปใชทานไดขออนุญาต
หรือไมหรือสั่งการไปไดเลย  เราตองขออนุญาตกอนแมกระท่ังผมขอบริการนอก
สถานท่ีผมก็ยังมาเขียนคํารองกอน  ฝากเรื่องนี้ดวยเผื่อมีการรองเรียนข้ึนมามันจะ
ไมดี  เรื่องท่ี  7  เรื่องเสียงตามสาย  เขาบอกมาวาวันนี้มีการประชุมสภาหรือไม  
ทําไมเสียงตามสายถึงเงียบไป  เราเสียเงินไป  2  ลานกวาบาท  นาจะใชใหคุมคา
เพราะมีการประชุมสภาแค  3  เดือนตอครั้งเทานั้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานธนัท  จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมได
เขาไปดูเว็บไซตขาวงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  เรื่องการเขาออกของ
คนไขและคนท่ีมาใชบริการของโรงพยาบาลวาไมไดรับความสะดวกสบาย  ผมจึงมี
ขอสงสัยอยากถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวา  การกําหนดพ้ืนท่ีใน
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การจัดงานเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใด  หากเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
โดยตรงหรือโดยทางออมผมอยากทราบวาเรามีนโยบายหรือวิธีจัดการปญหานี้ใน
ปจจุบันและในอนาคตอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเรียนฝากทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารและผูรับผิดชอบในเรื่องท่ีประชาชนเขาฝากมา  คือ  
เรื่อง  สวนสาธารณะกุดน้ํากิน  ในหนังสือเลมนี้สวยงามแตดูน้ําแลวไมนาประทับใจ  
เปนปญหามาตลอดเรื่องการสงกลิ่นเหม็นเวลาเขาไปออกกําลังกายประชาชนเขา
รองเรียนมาบอยๆ  ชวงนี้ใกลจะเขาสูฤดูแลงนาจะมีการเปลี่ยนถายน้ํา  ฝาก
ผูรับผิดชอบใหดูแลเรื่องนี้  และอีกเรื่องหนึ่ง คือ  บริเวณกุดน้ํากินจะมีตนไมและมี
นกไปอาศัยและปลอยมูลออกมาโดยเฉพาะทางทิศใตท่ีเปนตนพญาสัตบรรณ  ดอก
ของมันบางคนก็หอมบางคนก็เหม็น  รานอาหารแถวนั้นเขาก็บอกวาฝากตัดใหดวย  
หลายๆตนมีนกไปอาศัยและปลอยมูลลงมาเลี่ยลาด  เวลาไปออกกําลังกายดูแลวไม
ประทับใจ  ผมเคยเรียนไปครั้งหนึ่งแลวกับท่ีประชุมสภาแหงนี้วาใหรถดับเพลิงหรือ
รถน้ําไปลางทําความสะอาดใหดวยเดือนละครั้งก็ยังดี  ฝากแกไขใหดวย  เรื่องท่ี  2  
เกาะถนนตรงวัดใต  ผมเคยเรียนในสภาแหงนี้เหมือนกันวามันใหญและทําใหถนน
แคบลงซ่ึงไดรับการแกไขเรียบรอยแลว  ตองกราบขอบพระคุณทางผอ.สํานักการ
ชางและคณะ  แตพอไปแกไขแลวหญาตายไมทราบวาเพราะเหตุใด  หญาท่ีเราใช
งบประมาณไปจัดทําควรจะดูแลดวย  ผมเห็นรถน้ําไปรดน้ําขางวัดใตอยูแตตรง
เกาะไมทราบวารดหรือไม  เรื่องปายจราจร  ถาทานทําใหใหญข้ึนก็นาจะดี  ฝาก
ทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของใหชวยกัน  ขอบคุณ
ทุกๆสวนท่ีผมมีโอกาสขอความกรุณาใหชวยเหลือหลายๆอยางไมวาจะเปนเรื่อง
ไฟฟา  ถนนเปนหลุมเปนบอก็ไดรับการแกไขแลว  แตบางสวนท่ียังไมไดรับการ
แกไขก็นํามาเรียนในสภาแหงนี้แลว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องท่ี  1  เม่ือวันท่ี 7 – 8  มกราคมท่ีผานมา  ผมไดรับเกียรติเดินทางไปประชุม
สัมนากับคณะกรรมการสถานศึกษา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผมขอชมเชยและ
ใหกําลังใจคณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนของเทศบาลเราเปนอยางยิ่ง  ท่ี
ทานไดทําหนาท่ีของทานไดอยางดียิ่งและประชุมสัมนาท้ังวันโดยไมรูจักเหน็ด
เหนื่อยเพ่ือนําความรูตางๆมาพัฒนาโรงเรียนเทศบาลของเราใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน  
และผมขอฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของดวย
วาขอใหทานชวยกันสนับสนุนระบบการศึกษาของเทศบาลใหเจริญตอไปเพราะผม
ทราบมาวาการศึกษาของไทยในปจจุบันตํ่ากวาประเทศลาวและประเทศเวียดนาม 
เรื่องท่ี  2  เรื่องขยะ  ผมไปออกกําลังกายท่ีสนามกีฬากลางเปนประจํา  ตรงแยก
บานพักสาธารณสุขผมไมรูเหมือนกันวามีใครเอาขยะไปกองไวเปนตันๆ  ผมคิดวา
ไมนาใชของเทศบาลเราท่ีนํามาท้ิง  ผานไป  2 – 3  วันเขาก็มาเผา  และเอาขยะ
มากองไวอีกเปนประจํา  ทางบานพักสาธารณสุขเขารองเรียนมาฝากผูท่ีมีสวน
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เก่ียวของใหดูแลเรื่องนี้ดวย  เรื่องท่ี  3  กรงสุนัข  โรงพยาบาลสัตวของเรายังขาด
แคลนกรงสุนัขเพราะมีพ่ีนองประชาชนเอาสุนัขไปผาตัดแตไมมีท่ีพัก  ตองเอานอน
ตามถนนหรือดานหนา  ฝากผูท่ีมีสวนเก่ียวของจัดหากรงสุนัขใหดวย  เม่ือกอนเคย
เห็นของบประมาณเพ่ือซ้ือกรงสุนัขประมาณ  30,000 – 50,000  บาท  แต
ตอนนี้ก็ยังไมได  จะสั่งใหลูกนองท่ีอยูอูซอมทําใหก็ไดเพราะเรามีวัสดุอยูแลว  เรื่อง
ท่ี  4  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  ผมวาเปนสวนแค  30  %  คําวาสวน
หมายความวาจะตองมีตนไมมากกวานั้น  ผมดูแลวไมคอยมีตนไมเลย  ทาน
ประธานคงทราบวาดินท่ีแกงดอนกลางไมสามารถปลูกตนไมได  ผมก็บอกวาใหไป
ปรึกษากับเกษตรจังหวัดหรือผูท่ีเกงเรื่องเกษตร  ถาดินเราสามารถปลูกตนอะไรได
ก็นาจะปลูก  ฝากเทศบาลใหเพ่ิมเรื่องการปลูกตนไมดวย  สนามกีฬาของเราก็
เชนเดียวกันใหเพ่ิมเรื่องการปลูกตนไมเขาไปดวย  และอีกสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากฝาก  
คือ  การจะทําโครงการอะไรก็ตามหรือสิ่งท่ีเปนประโชยนตอประชาชนตอ
บานเมืองใหคิดดีๆเสียกอนท่ีจะทํา  เชน  กรณีเกาะกลางถนนโรงเรียนวัดใตท่ีทาน
นพดลพูดไป  ผมขับรถผานไปเห็นพนักงานของเรากําลังรื้ออยูผมเลยจอดรถลงไป
ถามวารื้อทําไม  เขาบอกวามันใหญเกินไปจึงรื้อใหเล็กลงทางจะไดกวางข้ึน  ผมคิด
ดูแลววาใหทานคิดกอนทําเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ  เกาะแคนั้นก็นาจะหลาย
แสนบาทแถมยังมีคารื้อถอนอีก  ตอนผูรับเหมาอยูทําไมถึงไมรื้อและถัดมาฟุตบาท
จากหนาวัดใตไปศาลเจาพอหลักเมืองผมเห็นทําเสร็จแตผานไป  2  วัน  ก็มี
พนักงานมารื้อท้ังๆท่ีทําเสร็จแลว  ผมจึงถามวารื้อทําไมเขาก็บอกวามันสูงเกินไป  
ผมจึงบอกวาใหคิดกอนทําไมอยางนั้นก็เสียเวลาและเสียงบประมาณ  ทาน
ประธานสภาเห็นรานขาวมันไกหนาศาลเจาพอหลักเมืองหรือไม  และจะมีรานขาย
อะไหลอีกรานถัดมาแตเขาไมไดทําฟุตบาท  มันเปนท่ีของเราสามารถทําไดแตเขา
ไมใหทํา  ผูรับเหมามาเสริมข้ึนไปทางโรงพยาบาลท้ังๆท่ีมันสุดแคนั้นแตพอดีท่ีมัน
ไปสุดถึงรานขาวตมเขาไดล็อกเดียวพอทําเสร็จเจาของบานมาดาเสียๆหายๆวาให
รื้อออกดูแลวไมสวยงาม  คนงานก็ไดมารื้อออกท้ังๆท่ีทําเสร็จแลว  ผมเปนหวงครับ
เพราะท่ีเขาดามันเดือดรอนถึงสมาชิกสภาดวย  ผมเห็นดวยท่ีเทศบาลทําสิ่งตางๆท่ี
เปนประโยชนตอประชาชน  เชน  กรณีศาลเจาพอโสมพะมิตรขางสถานีดับเพลิง  
ชาวบานเขาบอกมาวาถาเราหันหนาไปทางถนนจะดูสวยงาม  การจะทําศาลอะไรก็
ตามสวนมากจะหันหนาใสถนนแตนี่เราหันหลังใสถนนเขาก็ไมรู  ถาเราหันหนาใส
ถนนทานจะดูสงางามมาก  และอีกเรื่องหนึ่งผมเห็นดวยท่ีทานนายกฯไดเอาเงิน
รางวัลไปซ้ือเมรุเผาศพท่ีวัดสวางคงคา  เม่ือกอนผมเคยเปนประธานชุมชนเวลามี
คนตายเขาก็เอาศพมาท้ิงใหผม  แตกอนมีเจาอาวาสผมเปนลูกศิษยของทาน  ทาน
เปนพระท่ีดีทานสวดและเผาใหฟรี  ผมยอมรับเลยวาทานเจาอาวาสผูนี้เปนพระท่ีดี
มากไมเอาเปรียบและท่ีเทศบาลเราไปสรางเมรุเผาศพใหเปนสิ่งท่ีดี  ผมไมวาถาทาน
ทําเพ่ือประชาชนจริงๆ  เทศบาลนาจะเขียนวาอันนี้เปนของเทศบาลท่ีมอบใหแกพ่ี
นองประชาชนฟรีเขียนไวก็ไมไดเสียหายอะไร  เรื่องสุดทาย  ผมขอชมเชยและ
สนับสนุนฝายรัฐบาลเราท่ีทานพยายามใหผูแตกแยกกลับมาปรองดองสามัคคีกัน 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสมาชิกทานอ่ืน  เชิญทานกานต  ฆารไสวครับ 
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นายกานต  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกานต  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมมี  2  เรื่องท่ี
อยากฝากในวาระอ่ืนๆ  เรื่องท่ี  1  ถนนริมฟุตบาทท่ีสรางข้ึนใหมเสนถนนแกง
สําโรง  บานเลขท่ี  4  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ  ทางข้ึนท่ีเราทําใหมเปนทางสโลปแตท่ี
เขาเดือดรอนคือมันสูงชันเกินไปทําใหยานพาหนะท่ีเขาจะนําข้ึนไปจอดบานเขา
ไดรับความเสียหาย  ไมใชแคหลังนี้หลังเดียวถนนเสนนั้นมีประมาณ  4  หลังคา
เรือนท่ีไดรับความเดือดรอนเชนเดียวกัน  ผมอยากฝากไปยังผู ท่ีเก่ียวของให
ดําเนินการแกไขดวย  เรื่องท่ี  2  หอเจาบาน  ถนนเสนนั้นไมวาจะเปนทางราน
หนังสือ  หอเจาบาน  รานขาวตมผองพันธุและรานเสริมสวยไมมีถังขยะเลยทําให
เกิดความสกปรก  ขยะในแตละบานก็ไมรูจะเอาไปท้ิงท่ีไหนเขาก็เอาไปท้ิงท่ีหนาหอ
เจาบาน  ผมวามันไมสมควรและสกปรก  ฝากผู ท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ดวย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานอ่ืนหรือไม  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ จากท่ีฟงทานสมาชิกทุกทานฝากงานมาผมรับ
ฟง  หัวหนาสวนการงานก็อยูท่ีนี่ท้ังหมดผมจะรับไวและจะทําใหดีท่ีสุดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เม่ือท่ีประชุมไดดําเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแลว        
ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีท่ีวางไวบนโตะเม่ือเชา  ทานสมาชิกหลายทานมีความกังวลและ
เสนอแนะวาใหสงลวงหนาดวยเพ่ือจะไดมีเวลาไดศึกษาและมีขอซักถาม  กระผมรับ
ขอบกพรองในขอนี้ไวและในการประชุมครั้งหนาผมจะประสานทางฝายบริหารให
สงพรอมกับระเบียบวาระการประชุมและตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีได
รวมประชุมและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลของเรา  ขอขอบคุณ
เลขานุการสภาเทศบาลท่ีไดจัดการประชุม  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนการงาน  
เจาหนาท่ีสภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียน  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับ
ฟงการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกทานและท่ีรับฟงผานทางเสียงตามสาย  ท่ีไดทําให
การประชุมในวันนี้เปนท่ีเรียบรอย  ผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.  
 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

                         พนักงานจาง 
 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 

                นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชมุ 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   

                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

 

    (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   

                                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560   
รับรองถูกตอง 

    
   

(ลงชื่อ)                             

  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน)   

                                     ประธานกรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   

                                        กรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายธนัท  จิตรลดานนท)   

                                         กรรมการ 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   

                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

    
 

(ลงชื่อ)                             

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   

                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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