
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันอังคารที่  27  กมุภาพันธ์  ๒๕61  เวลา  13.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธวัชพงศ ์ โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาวจ าลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท ์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
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4. นางสาวนันทนา สุเพ็งค าภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
5.  นายจ าลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
6. นางสาวสุนิษา บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
7. นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
8. นายธนวัฒน ์ สิทธิกานต์  ผอ.ส่วนควบคุมอาคารก่อสร้างฯ 
9. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอ านวยการ 
10. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
11. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
13. นางจุไรรัตน์  เชื้อฉุน   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
14. นางวัชรี  ค าเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   
16. นางศศิพรรณ โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
18. นางพนิดา  วิจารย์ปรีชา  คร ู
19. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา

ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕61  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทุกท่าน             
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  เมื่อสมาชิกมา
ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61  และจะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้
แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมยัสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2561  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2560     
ที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  
2561  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  ข้อ  22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  1  
ประจ าปี  2561  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันที่  2  มีนาคม  
2561  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  มกราคม พ.ศ.2561 ลงชื่อนายโฆษิต  
ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  ก่อนทีจ่ะเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น
การไว้อาลัยแก่ท่านจินตนา  ผ่องพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อ
เดือนมกราคมที่ผ่านมา  ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเพ่ือเป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา   
1  นาที  และต่อไปผมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานจะแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ต่อที่ประชุม  เรื่องท่ี  ๑  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่  กส 52001/สภ.6  
ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  ๒๕61  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี        
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัย
ที่ 1  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕61  ในวันที่  27  กุมภาพันธุ์  ๒๕61  ผมอนุญาต 
เรื่องท่ี  ๒  ไดร้ับโอน (ย้าย) 1. นางถัตธพร ศรีโสภา พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอนแดง  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน  สังกัดงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับครับ 2. นายผดุงเกียรติ อ่อนส าอาง  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดฝ่ายทะเบียน  ส านักงาน
เขตสาทร  มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน  สังกัดงานธุรการและ
ข้อมูลทะเบียนราษฏร ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม  2561  ยินดีต้อนรับเช่นกันครับ   

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560 
   เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2560  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่ 30  
พฤศจิกายน  2560  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ที่ท า
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  เป็นประธานกรรมการ 
นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์  เป็นกรรมการ    
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560  
เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  2560  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดท าไว้
อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรอง
จ านวน  15 ท่าน) 15 เสียง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  2  เสียง  
ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 
-  ท่านสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร    
กระทู้ถามท่านแรก  ขอเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้   ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  สมัยประชุม  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา  กระผมได้ฝากท่านประธานหลายเรื่อง      
ขอสอบถามว่าได้ด าเนินการไปแล้วหรือไม่ ดังนี้  1. ชุมชนหัวคูพัฒนาลานสนาม
กีฬา – ศาลา SML ที่รื้อออกไปจะด าเนินการให้เขาหรือไม่  อย่างไร  เพราะมี
ทั้งหมด 2 อาคาร ที่ถูกรื้อออกเพ่ือสร้างศาลากลางหลังใหม่  ทางเทศบาลได้
ด าเนินการก่อสร้างให้เขา 1 หลัง  ขาดอีก 1 หลัง  และสนามกีฬาก็ยังไม่เรียบร้อย
2.  อนุญาตให้หน่วยงานเมตตาธรรมใช้พ้ืนที่ของเทศบาลที่สวนสาธารณะแก่งดอน
กลาง  รายละเอียดเป็นอย่างไร  มีค่าเช่ากับเทศบาลหรือไม่  3.  ศาลาพักศพและ
ประกอบพิธีศพของวัดป่าทุ่งศรีเมืองที่ช ารุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว  ยังไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข  มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง   4.  โครงการป้องกันน้ าท่วม 
(โครงการของจังหวัด) ผู้บริหารแจ้งว่าจะน าเงินรางวัลมาด าเนินการบรรเทาความ
เดือดร้อนก่อนนี้  ยังไม่เห็นด าเนินการเลย จะด าเนินการเมื่อไหร่  ในส่วน ข้อ 5. 
เท่าท่ีผมทราบยังมีปัญหาคลุมเครืออยู่  ผมจึงขอถอนกระทู้ข้อนี้ครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  กระทู้ข้อ 1  ผมขอ
อนุญาตให้ส านักการช่างตอบค าถาม  กระทู้ข้อ 2 ขออนุญาตให้หน.ส านัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบ  กระทู้ข้อ 3 ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องศาลาพักศพ  ต้องขอ
อนุญาตเรียนท่านประธานสภาว่าเป็นเรื่องของวัดไม่ใช่งานในหน้าที่ของเทศบาล  
แต่เมื่อท่านรับเป็นกระทู้แล้วกระผมจะขอตอบกระทู้เอง  กระทู้ข้อ 4  ขออนุญาต
ให้ส านักการช่างเป็นผู้ตอบค าถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านผอ.ส่วนธนวัฒน์  สิทธิกานตค์รับ 
นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารก่อสร้างฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนวัฒน์ สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารก่อสร้าง
ส านักการช่าง  ขออนุญาตตอบกระทู้ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ข้อ 1. ชุมชนหัวคู
พัฒนาลานสนามกีฬา – ศาลา SML ที่รื้อออกไปจะด าเนินการให้เขาหรือไม่  
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อย่างไร   ขอตอบว่า  ขณะนี้ส านักการช่างได้ด าเนินการปรับปรุงศาลาและก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 หลัง  เหลืออีก 1 หลังที่อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการให้กับ
ชุมชนหัวคูพัฒนา  คาดว่าหลังงานกาชาดหากงานในภารกิจลดลงเราจะเข้าไป
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  
ในส่วนกระทู้ข้อ 4  โครงการป้องกันน้ าท่วม (โครงการของจังหวัด) ผู้บริหารแจ้งว่า
จะน าเงินรางวัลมาด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนก่อนนี้  ยังไม่เห็นด าเนินการ
เลย จะด าเนินการเมื่อไหร่ ขอตอบว่า  ขณะนี้ได้ด าเนินการประสานกับทางจังหวัด
กาฬสินธุ์และได้รับทราบว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุมัติงานจ านวนหนึ่งประมาณ 
10 ล้านบาท เพื่อด าเนินการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ  ประกอบด้วย ถนนกาฬสินธุ์
และซอยอภัย 2 ขณะนี้เงินได้อนุมัติจากส านักงบประมาณแล้ว  ทางจังหวัดได้
มอบหมายให้ส านักงานโยธาฯเป็นผู้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560  และ
ทางส านักงานโยธาก าลังด าเนินการขั้นต้น  นั่นคือ การประกวดราคา e-GP  ทาง
ส านักงานโยธาธิการฯได้แจ้งมาว่าน่าจะด าเนินการหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จประมาณ
กลางเดือนเมษายนนี้  และผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการตามสัญญาจ้างในต้นเดือน
พฤษภาคมเป็นอย่างช้า  ปัญหานี้ทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญหน.ส านักปลัดเทศบาลครับ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หน.ส านักปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หน.ส านักปลัดเทศบาล  กระทู้ถาม ข้อ 2  อนุญาต
ให้หน่วยงานเมตตาธรรมใช้พ้ืนที่ของเทศบาลที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  
รายละเอียดเป็นอย่างไร  มีค่าเช่ากับเทศบาลหรือไม่  ขอตอบว่า  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้รับหนังสือจากสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน ที่ สค.มธ/012/2558    
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณเรือนเพาะช า
ของเทศบาลฯ  ริมแก่งดอนกลาง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ    
กู้ชีพ – กู้ภัย เพ่ือให้บริการประชาชนเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  ผู้ป่วยฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและ
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เห็นว่าเป็นการให้บริการแก่พ่ีน้อง
ประชาชน  พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับเทศบาลในด้านการกู้ชีพ – กู้ภัยร่วมกัน  
จึงได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวและไม่ได้เก็บค่าเช่าใดๆ  โดยได้ท าบันทึก
ข้อตกลงและมีเงื่อนไขข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1.  ศูนย์ฯ ต้องต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่และบริเวณ
ที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีพ้ืนที่กว้าง 15 เมตร × ยาว 25 เมตร  2. ห้ามก่อสร้างหรือต่อ
เติมสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุโดยเด็ดขาด  3. ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  4.
ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา  5. ห้ามเล่นการพนัน  6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน
ชาวบ้านใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป  7. ให้รับผิดชอบเรื่องค่าน้ า – ค่าไฟเอง  8.
ให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์และบริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  
9.  ให้สอดส่องดูแลในเรื่ องความปลอดภัยบริ เวณโดยรอบและบริ เวณ
สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 10. ให้สมาคมช่วยเหลืองานของเทศบาลทุกอย่าง
ตามที่ร้องขอ 11. หากเทศบาลจะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าและให้ท่านเก็บสิ่งของออกภายใน 30 วัน โดยไม่เรียกร้อง
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ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขอใช้ท าผิดเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติ  
เทศบาลจะยกเลิกให้ใช้สถานที่ดังกล่าวและให้เก็บสิ่งของออกโดยไม่มีเงื่อนไขทันที 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถาม ข้อ 3 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ผมขออธิบาย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการป้องกันน้ าท่วมว่าโครงการป้องกันน้ าท่วมในเขต
เศรษฐกิจที่ทางเทศบาลได้ท าโครงการไปขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดและได้รับ
การอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  งบประมาณ 26 ล้านเศษ  เพ่ือด าเนินการ
วางท่อระบายน้ าตั้งแต่ถนน 1155  เป็นบล็อกคอนเวิร์สสี่เหลี่ยมขนาด 1 × 1 
เมตร  จะช่วยระบายน้ าจากท่อระบายน้ าขนาด 1.50 เมตร จากถนนทุ่งศรีเมือง  
หากโครงการนี้ส าเร็จจะท าให้น้ าฝนที่ท่วมขังเวลาฝนตกตั้งแต่ชุมชนทุ่งมนจนถึง
ถนนทุ่งศรีเมือง  จุดที่ท่วมขังซ้ าซากบริเวณส านักงานป่าไม้ก็จะทุเลาลงและระบาย
ได้รวดเร็วเพราะท่อบล็อกคอนเวิร์สสี่เหลี่ยมขนาด 1 × 1 เมตร  จะต่อจากท่อ
ระบายน้ าขนาด 1.50 เมตร  ผ่านหน้าโรงพยาบาล  หน้าวัดกลางฯและผ่านหน้า
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลี้ยวขวาลงถนนแก่งส าโรงและลงไปล าน้ าปาว  งบประมาณที่
ผ่านมาได้มีผู้รับจ้างและด าเนินการก่อสร้างมาแล้วหยุดชะงักตามที่เคยเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว  หลังจากท่ีโครงการหยุดชะงักลงท่านผู้ว่าราชการท่านใหม่ก็
ได้ติดตามโครงการเพ่ือขอรับสนับสุนนเงินที่ยังเหลืออยู่และถูกดึงกลับไปเอาคืนมา
ด าเนินการต่อ  การที่ผู้รับเหมาไม่ท าต่อและทิ้งงานไว้ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จนั่น
คือการคืนผิวจราจร  หากคืนผิวจราจร เช่น บริเวณหน้าวัดกลางจนถึงทางลงถนน
แก่งส าโรงจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในการใช้รถใช้
ถนนสัญจรบริเวณถนนกาฬสินธุ์และถนนแก่งส าโรง  แต่หากท าแค่นี้การระบายน้ า
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการก็ถือว่าไม่ส าเร็จเพราะไม่มีการเชื่อมท่อจากถนน 1155 
เรื่อยมา  แต่การคืนผิวจะเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ทางเทศบาลได้รับเงิน
รางวัลจากการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล จ านวน 4 ล้านบาท  ก็เตรียมการไว้ว่า
จะเอาเงินรางวัลมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นการคืนผิวแอสฟัลติกให้กับพ้ืนผิวที่ขุด
ไป  หากใช้เงินของเทศบาลก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เราจึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการ
ประสานรับงบประมาณกลับคืนมา และได้รับค าตอบว่า  ได้รับแจ้งจาก
กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินคืนมาให้จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 9,600,000 บาท เพ่ือ
ขุดวางท่อบล็อกคอนเวิร์สต่อจากถนน 1155 เชื่อมกับที่ขุดไว้หน้าร้านล้านห้าถนน
กาฬสินธุ์บริเวณห้าแยก  หากโครงการนี้ได้ท าตามงบประมาณที่เหลือก็จะมีการคืน
พ้ืนผิวที่เปิดไว้เรียบร้อย  หลังจากที่ได้รับเงินทางจังหวัดก็ได้มอบให้ส านักงาน
โยธาธิการฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ก าหนดค่าวัสดุ TOR และประกาศหาผู้
รับจ้าง  ซึ่งจากการที่ผอ.ส่วนได้ประสานและรายงานผมก็บอกว่าตอนนี้ทางสนง.
โยธาธิการฯก าลังประกาศหาผู้รับจ้าง  ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน  หากได้ผู้รับจ้างก็คง
จะด าเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนต่อไป  ส่วนเงินของ
เทศบาลที่ไม่ได้ใช้คงจะเก็บไว้ใช้ในโครงการอ่ืนที่ส าคัญต่อไป  ในส่วนกระทู้ ข้อ 3 
เรื่องศาลาพักศพและการประกอบพิธีศพของวัดป่าทุ่งศรีเมืองที่ช ารุด  ขอเรียน
เบื้องต้นว่า  ค าถามข้อนี้เป็นค าถามที่ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล  เทศบาลจะต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งหากการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท าให้ เกิด
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ปัญหาหรือข้อสงสัย  ท่านสมาชิกสามารถตั้งกระทู้ถามให้คณะผู้บริหารตอบในเรื่อง
นั้น  แต่ข้อนี้เรื่องศาลาพักศพเท่าท่ีทราบได้ถูกต้นมะขามล้มทับช่วงที่เกิดพายุท าให้
เกิดความเสียหาย  ด้วยส านึกของพุทธศาสนิกชนและเป็นผู้ที่รับผิดชอบวัดป่าทุ่งศรี
เมืองที่เป็นวัดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อีกทั้งศาลาพักศพที่พังก็เป็นศาลาที่
กระผมได้ขอสนับสนุนเงินจากคุณแม่เพ่ือก่อสร้างให้กับพ่ีน้องประชาชนวัดป่าทุ่งศรี
เมืองและชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์เมื่อมีการฌาปนกิจศพ  ผมเห็นว่าเราน่าจะ
มีการเข้าไปช่วยพระเหมือนเดิมเพราะเราได้ช่วยท่านก่อสร้างศาลาพักศพจน
ชาวบ้านได้ตั้งชื่อศาลาว่าศาลาคุณแม่ระพิพรรณ  บุญเพ่ิมและชาวบ้านร่วมกัน
ก่อสร้าง  เราจึงลงไปส ารวจความเสียหายและประมาณราคาร่วมกับชาวบ้านว่าจะ
ท าบุญอย่างไรเพ่ือหาเงินมาทอดผ้าป่า  โครงการศาลาพักศพนี้ใช้เวลาพอสมควร
เพ่ือส ารวจความเสียหาย  เราได้ประเมินความเสียหายจนได้ราคาจากผู้รับจ้าง
หลายๆท่าน  บางท่านเสนอราคา 2 ล้านกว่าบาท  จากที่ผมสอบถามกับท่านเจ้า
อาวาส  ท่านบอกว่าท่านอยากได้ใหม่  เบื้องต้นผมเห็นว่ามีเสาบางต้นมีบานประตู
เป็นเหล็กยื่นบางส่วน  มีโครงหลังคาเหล็กบางส่วนที่พอจะใช้ของเก่าได้แต่ท่านเจ้า
อาวาสท่านอยากได้ศาลาใหญ่กว่าเดิม  มีการก่อสร้างแบบเต็มพ้ืนที่ว่างของพ้ืนที่จึง
ต้องท าใหม่ทั้งหมด  เราจึงให้ช่างไปดูพ้ืนที่ว่าจะด าเนินการอย่างไร  บางรายเสนอ
ราคา จ านวน 2,150,000 บาท , ราคา  1,896,000 บาท  และ 1,500,000  
บาท ซึ่งคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  เราจึงให้ช่างของเราประเมินในราคานี้ว่าถูก
หรือแพงอย่างไร  ช่างของเราเห็นว่าเป็นราคาไม่แพงเกินควรจึงตกลงราคานี้  ใน
ส่วนเงิน 1,500,000 บาท  ผมเตรียมการไว้ว่าจะให้พ่ีน้องที่ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. ชุมชนทุ่งมน  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชน
ทุ่งศรีเมืองพัฒนาและชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง  และจะเชิญเจ้าอาวาสมาร่วมประชุม
หารือกันก าหนดราคาว่าเราจะไปขอรับการสนับสนุนและหาเจ้าภาพ  และได้มีการ
ประชุมกับผู้ใจบุญว่าหากเราจะท าการทอดผ้าป่าจะท าช่วงเดือนไหน  ที่ประชุมลง
มติว่าจะท าในช่วงเดือนเมษายน  จะมีการเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลมาร่วมท าบุญ
ในวันครบรอบวันเทศบาล 24 เมษายน  หากไม่สามารถจัดได้ก็อาจเลื่อนไปในวันที่
เหมาะสม  เรื่องนี้คงต้องไปกราบนมัสการพระคุณเจ้านิมนต์ท่านมาร่วมประชุมเพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้ท่านได้ว่าสามารถสร้างศาลานี้ได้  โดยทางคณะผู้บริหารจะ
ร่วมกับชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้ได้ศาลาพักศพกลับคืนมาและสามารถใช้
งานได้เร็วที่สุด  ประมาณต้นเดือนมีนาคมก็คงจะเชิญท่านมาร่วมประชุมได้  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ   
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผม
มีเรื่องที่จะขอฝากท่านประธานสักนิดหนึ่ง  เรื่องแรก คือ ชุมชนหัวคูพัฒนา ศาลา 
SML  เพราะตั้งแต่ศาลากลางหลังใหม่ได้ไปใช้พ้ืนที่ตรงนั้นและทางชุมชนได้รับ
ความเดือดร้อนทั้งเรื่องการถมดินและการก่อสร้างต่างๆ  หลังจากนั้นได้มีการรื้อ
หลังคาเหล็ก  จากที่ผมไปตรวจสอบเขาบอกว่ารถเทศบาลน าหลังคาเหล็กของเขา
ไปไม่รู้เอาไปไว้ไหน  ไปเอามาท าไม  เหล็กสูญหาย  และสนามกีฬาเขาก็ใช้ไม่ได้  
เมื่อศาลากลางหลังใหม่สร้างเสร็จแล้วแต่ชุมชนได้รับความเดือดร้อน  แทนที่จะท า
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ให้ เขาก่อน  เขาร้องเรียนมาผมก็ไปดู ให้ เขา 2 – 3 ครั้ ง  ผมก็ฝากท่าน
ประธานสภาไปนานแล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการจึงได้กระทู้ถามเข้ามา  เรื่องที่ 2  
การอนุญาตให้มูลนิธิเมตตาธรรมใช้พ้ืนที่ท่านก็ได้ชี้แจงถึงเงื่อนไขให้ฟังแล้วทั้ง 11 
ข้อแต่ถ้าอยู่ไปนานๆจะมีกรณีพิพาทหรือไม่  อยากเรียนถามท่านประธานสภาใน
ฐานะที่ท่านเป็นนักกฏหมายว่า  ในกรณีให้เขาอยู่ฟรี 10 ปีขึ้นไป  จะมีกรณีพิพาท
หรือไม่  จะมีสิ่งไหนที่เขาจะชดเชยให้เราหรือเราจะสร้างความเดือดร้อนอะไรให้
เขาหรือไม่  ถ้ามีเป็นค่าเช่า  จะผูกมัดให้เขา  ไม่ทราบว่าเทศบาลจะด าเนินการ
อย่างไร  ถ้าถูกก็ไม่เป็นไร  ถ้าไม่ถูกก็อยากให้แก้ไขด้วย  เรื่องที่ 3 ศาลาพักศพวัด
ป่าทุ่งศรีเมือง  ผมคิดว่าซ่อมแซมเล็กน้อยก็น่าจะใช้ได้  แต่พอรื้อไปมากลับรื้อออก
หมดและต้องท าใหม่หมด  ผมได้เรียนถามเจ้าอาวาส  ท่านก็บอกว่าทางเทศบาลได้
ออกแบบไว้  เมื่อผมถามเทศบาลทางส านักการช่างก็บอกว่าจะต้องเขียนแบบใหม่
เพ่ือขอเงินส านักพระพุทธศาสนา  เขาจะให้เงินมาประมาณ 150,000 บาท ผมก็
รอดูอยู่ว่าจะท าอย่างไร  และทางเทศบาลยังบอกอีกว่าจะมีการเรี่ยไรผ้าป่าเพ่ือมา
ก่อสร้างด้วย  ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแทนที่จะแก้ไขตอนนั้นแล้วมาต่อเติมที
หลังได้แต่กลับเป็นว่ารื้อออกท าใหม่หมด  นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือวัด  
เพราะเป็นเวลานานแล้วเมื่อมีการประกอบพิธีฌาปนกิจศพต่างๆก็ต้องไปอาศัยร่ม
ไม้  ผมเห็นแล้วน่าเห็นใจเขาเพราะแทนที่จะมีศาลาให้อาศัยแบบถาวรสักหน่อยก็
ไม่ได้รับการจุนเจือ  ผมว่าคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่เทศบาลจะช่วยเหลือเพราะเราได้
ช่วยทั้งวัดชัยสุนทรและวัดสว่างคงคามาแล้ว  เรื่องที่ 4 โครงการป้องกันน้ าท่วม  
เป็นโครงการของจังหวัด  แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าใจแบบนั้น   เขาคิดว่าเป็นของ
เทศบาล  เขาโจมตีเทศบาล  และเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วท่านผู้บริหารบอกว่าจะ
ใช้เงินไม่เกิน 600,000 บาท  เพ่ือซ่อมแซมผมก็ดีใจที่ประชาชนจะได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น  แต่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ทางจังหวัดได้ให้เงินเรา
มาแล้วก็ต้องรอไปก่อน  ส าหรับปัญหาทั้ง 4 ข้อ  ที่ท่านคณะผู้บริหารชี้แจงมาผม
เข้าใจแล้ว  ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้กระผมได้ยื่นกระทู้ในครั้งนี้  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะเชิญครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ก่อนอ่ืนผม
ขอต าหนิท่านประธานสักนิดหนึ่ง  ท่านเคยพูดไว้ว่าให้สมาชิกกระทู้ได้เพียงเรื่อง
เดียว  แต่มีสมาชิกบางท่านกระทู้ถามได้หลายเรื่อง  ผมท าตามกฎ  กติกามาตลอด
ทั้งๆท่ีปัญหาของชาวบ้านมีตั้งมากมายที่ผมอยากกระทู้ถามเพ่ือแก้ไขปัญหาในสภา
เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภา  ประชาชนบางท่านก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา
ท างานอะไร  พวกเราท างานในสภาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน  เราเห็น
ปัญหาต่างๆและมีประชาชนแจ้งมาเราก็ไปตรวจสอบและน าเข้าที่ประชุมสภา
เพ่ือให้ทางสภาแก้ไขปัญหาให้รวมถึงยกมือสนับสนุนงบประมาณต่างๆที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน      

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงให้ท่านสิทธิภรณ์ได้รับทราบว่า  ผมไม่เคยพูดว่าให้ยื่นคน
ละ 1 กระทู้  ผมบอกว่าตามระเบียบการประชุมสภาเขาให้ยื่นได้คนละ 1 กระทู้  
หรืออยู่ในดุลพินิจของประธานสภา  ค าว่าดุลพินิจผมก็ดูว่าในการประชุมแต่ละครั้ง
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ท่านสมาชิกมีกระทู้ถามเข้ามามากแค่ไหน  ยกตัวอย่างการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ท่านถามมาผมก็บอกว่ามีกระทู้ข้อหนึ่งไม่ชัดเจน  ไม่ได้บอกให้ท่านถอนกระทู้  ผม
บอกให้ท่านไปเ พ่ิมรายละเอียดมาผมจะรับทั้ งหมด  การใช้ดุลพินิจของ
ประธานสภาผมจะดูว่าการประชุมแต่ละครั้งท่านสมาชิกยื่นกระทู้มากี่ท่าน  หาก
ยื่นมาหลายท่านจะใช้เวลาพอสมควรผมก็จะอนุญาตให้กระทู้ถามได้ตามดุลพินิจ  
แต่ถ้ามีกระทู้เข้ามา 1 – 2 ท่าน เช่นในวันนี้  ผมก็รับไว้ทั้งหมด  ไม่ได้บังคับให้
ท่านยื่นได้ข้อเดียว  แต่หากเป็นการรักษามารยาทโดยไม่ต้องให้ประธานใช้ดุลพินิจ
ก็ให้ท่านยื่นมาข้อเดียวตามระเบียบ  หากท่านยื่นมามากกว่า 1 ข้อ ผมก็ต้องใช้
ดุลพินิจว่าเห็นควรรับไว้หรือไม่  หากมีสมาชิก 15 ท่าน  ยื่นมาคนละกระทู้ก็ต้อง
ใช้เวลาพอสมควร  แล้วท่านอ่ืนจะไปยื่น 5 กระทู้ผมก็ต้องพิจารณาครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านประธานที่ได้ชี้แจงให้ผมได้รับทราบครับ   
เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์     
ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภา
เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้   ทางการได้ยกเลิกไม่ให้มี
และไม่ให้ใช้ยาคุมก าเนิดกับสุนัขและแมวนั้น  ทางเทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบ  ได้มีนโยบาย  แนวทาง  วิธีการอย่างไรบ้างในการดูแล  ควบคุม  
ป้องกันแก้ไขปัญหา  การเพ่ิมสุนัขและแมวเพราะปัจจุบันนี้สุนัขและแมวมีการ
ขยายพันธุ์มากจริงๆ ตามสถานที่ต่างๆ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ส าหรับกระทู้
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวต้องเรียนว่าเป็น 
ปนิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์     
อัครราชกุมารี  ให้เข้าร่วมในปี 2561 – 2563  ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าหากเรา
ฉีดยาคุมก าเนิดกับสัตว์เลี้ยงจะมีผลข้างเคียงหากสุนัขและแมวมีการผสมพันธุ์  จะ
ท าให้เกิดโรคและอาจเกิดการเจ็บป่วยเกี่ยวกับมดลูกของสัตว์เหล่านั้น  พระองค์
ท่านจึงอยากให้ใช้วิธีการท าหมัน  รายละเอียดเรามีนายสัตวแพทย์เตรียมตอบ
ค าถามท่านแล้ว  ขอเชิญครับ 

นางจุไรรัตน์  เชื้อฉุน  นายสัตวแพทย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางจุไรรัตน์  เชื้อฉุน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี
นโยบาย  วิธีการดูแล  ควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาการเพ่ิมของสุนัขและแมว  
ดังนี้ 1. ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 และตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ปี 2561 – 2563  2. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 2 โครงการ 
คือ โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์และโครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด  
มีการให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก  ดังนี้  เชิงรับ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี
สถานพยาบาลสัตว์  เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ  โดยให้บริการตรวจ
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สุขภาพ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเลี้ยงสัตว์  รักษาสัตว์ป่วย  ท าหมัน และอ่ืนๆ  
เมื่อทางการไม่ให้มีการฉีดยาคุมก าเนิดก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ได้รับทราบ  
เนื่องจากการฉีดยาคุมก าเนิดจะท าให้เกิดมดลูกอักเสบ  ซึ่งส่งผลให้สัตว์เสียชีวิตได้   
เชิงรุก  จะออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล  ตาม
แผนปฏิบัติการทุกปี (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน) ในปี 2560  มีการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ที่มีเจ้าของพร้อมลงข้อมูลในระบบออนไลน์ของกรมปศุ
สัตว์  จ านวน 3,601  ตัว  และจะส ารวจซ้ าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในช่วง
ออกรณรงค์พร้อมกับแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การไม่ฉีดยาคุมก าเนิด  แต่จะเน้น
ให้ท าหมันเมื่อสัตว์อายุ 1 ปีขึ้นไป  การท าหมัน  สัตว์ที่มีเจ้าของสามารถรับบริการ
ท าหมันได้ที่สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองฯ  โดยจ่ายค่าบริการตามที่ก าหนด  
ในส่วนของสุนัข – แมว จรจัด  ตามสถานที่สาธารณะจะออกให้บริการท าหมันฟรี  
เช่น  ในวัด  โดยบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  และปศุสัตว์
จังหวัดกาฬสินธุ์ในข่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะเชิญครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมคิดว่า
ประชาชนบางท่านอาจยังไม่เข้าใจ  เพราะที่ผ่านมาหลายๆปีผมได้ช่วยเทศบาล
แก้ปัญหาสุนัขและแมวเป็นอย่างดี  ซึ่งผมได้เอายาคุมก าเนิดจากเทศบาลไปฉีด
ให้กับสุนัขจรจัดตามซอยต่างๆ  และวัด  ผมได้บอกกับพระด้วยถ้าสุนัขผสมพันธุ์กัน
แล้วห้ามฉีด  หากฉีดลูกสุนัขจะตาย  ผมสอนให้กับชมรมรักสุนัขทุกท่าน ในส่วน
การท าหมันถ้าเป็นสุนัขของผมหรือของท่านสามารถท าได้เพราะต้องได้รับการดูแล
หลังการท าหมันอีก 7 วัน  แต่สุนัขจรจัดเราไม่สามารถดูแลได้  ผมขอว่าอย่าไปท า
เลย  ตอนผมเข้ามาใหม่ๆเคยไปท าหมันให้กับสุนัขในวัดแล้ว  แต่ไม่มีคนดูแล  สุนัข
ก็กัดไหมตัวเองขาดใส้ทะลุออกมา  สุนัขตายหมด  ไม่มีคนดูแลพระท่านก็ไม่ได้
สนใจ  เช่น ชุมชนดอนสวรรค์บ้านบางหลังมีเป็นสิบ ๆ ตัว  เพราะเขาไม่สนใจว่า
สุนัขจะผสมพันธุ์กันมากน้อยแค่ไหน  และมีคนเอาลูกสุนัขไปปล่อยตามไซต์ขยะ
ประมาณ 40 – 50 ตัว ผมก็สงสาร ผมเห็นก็เก็บมาเลี้ยงบ้างและให้คนช่วยเลี้ยง
บ้าง  ผมไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่  หากเราช่วยกันปัญหาจะ
ลดลง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะที่ได้เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
เทศบาลครับ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ   
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่  
5.1  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
2561  และประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  
2562   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  เรื่อง  ก าหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2561  และประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  รวมทั้ง

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  13  พุทธศักราช  2552  มาตรา  24  วรรคแรกในปีหนึ่ง  
ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยแต่ละสมัยมีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยประชุมครั้ง
แรกและวันเริ่ มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาก าหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  
ข้อ  11  (2)  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีต่อไปและมีก าหนดกี่วันและข้อ  21  วรรค  3  
ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี  2561  และประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  เชิญท่าน
สมาชิกเสนอ  เชิญท่านอาคม  ส าราญเนตรครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขอเสนอ  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
ประจ าปี  2561  และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี  2562  ดังนี้  1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจ าปี  2561  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  
30  วัน  (วันที่  1  พฤษภาคม  -  วันที่  30  พฤษภาคม  2561)  2. การ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2561  ตั้งแต่วันที่  1  
สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  (วันที่  1  สิงหาคม  -  
วันที่  30  สิงหาคม  2561)  3.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  
4  ประจ าปี  2561  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด
ไม่เกิน  30  วัน  (วันที่  1  พฤศจิกายน  -  วันที่  30  พฤศจิกายน  2561)  4.  
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  ต้ังแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  (วันที่  1  กุมภาพันธ์  
-  วันที่  2  มีนาคม  2562)  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ท่านอาคม  ส าราญเนตรเสนอ 

  (5.2)  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์    ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ด้วย  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับค าร้องฉบับลงวันที่  17  มกราคม  2561  ของนาย
ทัชชล  ลีศิริกุล  เรื่อง  ขออนุญาตโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์  ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  คูหาเลขที่  128 – 130 ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้กับนางสาวทัศนีย์พร  ศิริสินธุวนิช  ซึ่งอายุสัญญาเช่า
เหลืออยู่ 8 ปี 11 เดือน – วัน  นั้น  หลักการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จะต้อง
ด าเนินการให้โอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลได้  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ดังนี้  ข้อ  20  การให้เช่าช่วงการโอนสิทธิการ
เช่า  หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (1)  
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่ไม่เกินสามปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  (2)  
อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี  ให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติ  คณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล  ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลคูหาเลขท่ี  128 – 130 ไว้ 4 เท่าของค่าเช่าหนึ่งปี  
ของปีที่มีการโอน  เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้โอนสิทธิการเช่าครั้งนี้  จะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  ท าให้เทศบาลฯ  มีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
การโอนสิทธิการเช่าในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน  207 ,360  บาท  (สองแสนเจ็ดพัน
สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ฉะนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543  ข้อ 20 (2)  การให้เช่าช่วง , การโอนสิทธิการเช่า  หรือการเปลี่ยนตัวผู้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกิน
สามปี  ให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติ  ดังนั้น  จึงน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทา่นสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ในระเบียบวาระที่ 5.2   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ลงวันที่  22  มกราคม 2561  เมื่อทางคณะผู้บริหารได้
น าญัตตินี้เข้ามาในสภา  ผมได้ดูหลักการและเหตุผลแล้วทางเทศบาลได้ประโยชน์  
เป็นการเปลี่ยนตัวผู้เช่า  สัญญาเช่าเกินสามปี  เหลือ 8 ปี 11 เดือน  ทางเทศบาล
จะได้ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าให้กับเทศบาล  เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ



-13- 
 

เทศบาล จ านวน 207 ,360 บาท  เป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชม  ในญัตตินี้ผมขอ
สนับสนุนและขอให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคาร
พาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุมัติจ านวน 16 ท่าน) 16  เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง 1 เสียง  
ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ 

  (5.3)  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แทนต าแหน่งที่ว่าง หลักการ ขอความเห็นชอบให้สภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน  1  คน  เหตุผล  เนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  เพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่โดย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไป
แล้ว  ตามค าสั่ง  794/2559  ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 แต่เนื่องจากนาง
จินตนา  ผ่องพันธุ์  ซึ่งเป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในส่วนของ
ตัวแทนสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เสียชีวิตลงเป็นเหตุให้ต าแหน่งกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ว่างลง  ดังนั้น  เพ่ือให้ได้คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น  ขอได้
โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน 1 คนต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้คัดเลือกกรรมการที่เป็น
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  คน  โดยใช้วิธีการคัดเลือก  คือ ให้
เสนอชื่อและมีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน  หากมีผู้เสนอเท่าจ านวนที่ต้องการและไม่
มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบท่านนั้นได้รับเลือก  เชิญท่าน
สมาชิกเสนอ  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล  ครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมขอเสนอ
ท่านต่อชาติ  ฆารไสว  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแทนต าแหน่ง   
ที่ว่างครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าสภาได้มีมติ เห็นชอบ
คัดเลือกให้ นายต่อชาติ  ฆารไสว  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง     

  (5.4)  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์         
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  1  คน  
หลักการ  ขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล  เพ่ือเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
แทนต าแหน่งว่าง  จ านวน 1 คน  เหตุผล  เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กร
ส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน และตามค าสั่งส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่ 11/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม  2560  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แต่เนื่องจาก 
นางจินตนา  ผ่องพันธุ์  ซึ่งเป็นกรรมการกองทุนในส่วนของตัวแทนสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ได้เสียชีวิตลงเป็นเหตุให้ต าแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่างลง  ดังนั้น  เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครบตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน 1 คน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว   
ให้คัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  คน  
โดยใช้วิธีการคัดเลือก  คือ ให้เสนอชื่อและมีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน  หากมีผู้
เสนอเท่าจ านวนที่ต้องการและไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบท่านนั้นได้รับเลือก  เชิญทา่นสมาชิกเสนอ เชิญท่านนพดล  แก้วพูล  ครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมขอเสนอ
ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แทนต าแหน่งที่ว่างครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าสภาได้มีมติ เห็นชอบ
คัดเลือกให้ นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แทนต าแหน่งที่ว่าง   

  (5.5)  เรื่อง  ญัตติความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย     
เป็นรายการใหม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์    ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุมชนละ 20,000 บาท โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน จัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ เพ่ือ
ขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด       
เงินอุดหนุน  จ านวน 1 รายการ  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธาณสุขให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561  ในหมวดเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว109  ลงวันที่ 15 
มกราคม 2561  โดยให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี
แล้วให้โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือตั้ง
จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20 ,000 บาท            
ซึ่งเทศบาลได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 แล้ว  เหตุผล  เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (8)  เทศบาลอาจมีรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนและมาตรา 67 ทวิ  การ
จ่ายเงินอุดหนุนจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณที่
ส่งมาพร้อมนี้  จึงขอน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตาม
หลักการและเหตุผลแล้ว  เรื่องนี้ เป็นหนังสือสั่ งการมาจากกรมส่งเสริม ฯ 
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กระทรวงมหาดไทย  ให้เราด าเนินการน างบประมาณส่วนนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น ผมได้
ตรวจสอบตามหลักการและเหตุผลแล้วเห็นชอบและสนับสนุนในญัตตินี้  เพ่ือทาง
ชุมชนจะได้มีเงินมาท านุบ ารุงอย่างน้อย 3 โครงการ  เพราะชุมชนจะต้องเสนอ
โครงการมาและต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านทั้ง 3 โครงการ  หากได้รับเงิน
สนับสนุน  จ านวน 20,000 บาท ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจและเป็นประโยชน์  ท าให้
ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่าน     
กมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีส าหรับพ่ีน้องชุมชนของเราที่จะได้มีโอกาสรับเงิน
สนับสนุนชุมชนละ 20,000  บาท  แต่ผมเป็นห่วงข้อ  2.2.2  กรณีชุมชน/
หมู่บ้าน  มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการให้ท าหนังสือ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ขอรับงบประมาณ  
ผมเป็นห่วงว่าเทศบาลเราที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ  เป็นห่วง
ในด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดท าโครงการพ่ีน้องในชุมชนต่างๆอาจไม่เข้าใจ
โครงการนี้  เมื่อพ้นก าหนดเวลาในการส่งอาจเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาบางชุมชน
ไม่รู้ว่ามีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณอะไรบ้าง  เมื่อทราบและ
ด าเนินการทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพ้นก าหนดระยะเวลาแล้ว  ผมกลัวชุมชนเราเสีย
โอกาส  ฝากทางเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเพ่ือรักษาประโยชน์
ร่วมกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่าน     
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  กระผมขอสนับสนุนในญัตตินี้เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนและชุมชน  แต่ผมขอฝากสักนิดหนึ่งว่าหากจะเอางบประมาณต่างๆลงไป
ในชุมชนหรือให้ชาวบ้าน  เราต้องระมัดระวังและมีการตรวจสอบให้ดีเพราะกลัวจะ
เกิดปัญหาต่างๆตามมาในอนาคต  ฝากให้ทางเทศบาลช่วยสอดส่องดูแล  มีการ
ตรวจสอบการด าเนินงานและให้ประชาชนได้รับทราบทุกครัวเรือนด้วยว่าทาง
เทศบาลมีโครงการที่ดีๆอะไรบ้างให้กับพ่ีน้องประชาชน  ไม่ใช่ให้แค่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง  เวลามีสิ่งของหรืองบประมาณต่างๆ  เช่น  ชุมชนชนซอยน้ าทิพย์  จะมี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทันที  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุมัติจ านวน 15 
ท่าน)  15  เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2  เสียง  ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ 
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(5.6)  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  (5.6)  เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ด้วย  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับค าร้องฉบับลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2561  ของ
นางยุวดี  เกื้ออนุกูลกิจ  ผู้จัดการมรดกนายถาวร  เกื้ออนุกูลกิจ  เรื่อง  ขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  1.  
อาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่  120  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนเป็นนางยุวดี  เกื้ออนุกูลกิจ  ภรรยา และนายมงคล     
เกื้ออนุกูลกิจ  บุตรชาย  ซึ่งอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 9 ปี 10 เดือน 2.  อาคาร
พาณิชย์คูหาเลขท่ี  78/1  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  เปลี่ยนเป็นนางยุวดี  เกื้ออนุกูลกิจ  ภรรยา  ซึ่งอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 
4 ปี 9 เดือน  หลักการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จะต้องด าเนินการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อาคารพาณิชย์ของเทศบาลฯได้  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ดังนี้  
ข้อ  20  การให้ เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่า  หรือการเปลี่ยนตัวผู้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (1)  สัญญาเช่าที่เหลืออยู่ไม่เกิน
สามปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  (2)  อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกิน
สามปี  ให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติ  คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของเทศบาล  ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไว้ ดังนี้ 1. อาคารพาณิชย์คูหาเลขที่ 120 ได้ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าไว้ 4 เท่า ของค่าเช่าหนึ่งปี  ของปีที่มีการโอน  
กรณีโอนให้บุพการี  สามี  ภรรยาหรือผู้สืบสันดานให้เรียกเก็บ 1 เท่า  ของค่าเช่า
หนึ่งปีที่มีการโอน  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555  
2.  อาคารพาณิชย์คูหาเลขที่ 78/1  ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า
ไว้ 6 เท่า ของค่าเช่าหนึ่งปีของปีที่มีการโอน  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2549      
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549  เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้เปลี่ยนตัวผู้เช่า
อาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้  จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนสิทธิการเช่า  ท าให้เทศบาลฯ  มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อาคารพาณิชย์คูหาเลขท่ี 120 เป็นจ านวนเงิน 25,920 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  และอาคารพาณิชย์คูหาเลขท่ี 78/1 เป็นจ านวนเงิน 45,648  
บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  71 ,568  บาท 
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  ฉะนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ข้อ 20 (2)  การให้เช่าช่วง , การโอนสิทธิการเช่า  หรือ
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การเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อายุสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่เกินสามปี  ให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติ  ดังนั้น  จึงน าเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใน
ระเบียบวาระที่ 5.6  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  จากที่อ่านแล้วมีการเปลี่ยน 2 คูหา  ได้แก่  1. คูหาเลขที่  120  ตั้งอยู่
ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   อายุสัญญาเช่า
เหลืออยู่ 9 ปี 10 เดือน  2. คูหาเลขที่  78/1  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 4 ปี 9 เดือน  และต้องขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามหลักการและเหตุผลเทศบาลได้เปลี่ยน
ชื่อเนื่องจากสามีและบิดาของผู้ที่โอนได้เสียชีวิตลง  จึงได้โอนให้กับทายาทและ
ภรรยา  จึงท าให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ทั้ง 
2 คูหา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  71,568  บาท  เพ่ือจะได้เอามาท านุบ ารุงภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราต่อไป  กระผมขอสนับสนุนในญัตตินี้ทุกประการครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้เปลี่ยนตัวผู้ เช่าอาคาร
พาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุมัติจ านวน  15 ท่าน) 15  เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง       
2 เสียง  ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ  
6.1  เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6.1  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2560  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6 เดือนหลัง  
(ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และได้ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วนั้น  
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29  (3)     
จึงขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้
รับทราบต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกท่านได้รับเรียบร้อยแล้ว         
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ในระเบียบวาระนี้  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลช่วงวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  เป็นเวลา 1 ปี  ผมอ่านแล้วมีประมาณ 
230 หน้า    ผมขอสรุปส่วนที่ผมเห็นว่าเอกสารต่างๆยังไม่สมบูรณ์  ดังนี้  หน้าที่ 
1 บทน า  ไม่มีปัญหา  หน้าที่ 3 ส่วนที่ 2  ไม่มีปัญหา  หน้าที่ 5 ส่วนที่ 3  ไป
จนถึงหน้า 11  ผมดูแล้วว่าแผนพัฒนาของเทศบาลทั้งหมด  ในหน้า 11 – 12  มี
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 288  โครงการ  งบประมาณที่จะ
ด าเนินการ  177 โครงการ  มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 16 โครงการ  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  161  โครงการ  รายละเอียดต่างๆอยู่ในหน้า 10 - 12  
การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวมีงบพัฒนา 3 โครงการ  ยอด
รวม 46,876,000  บาท  งบนี้ท าไมไม่รวมเงินโครงการขุดลอกจัดภูมิทัศน์ช่วงที่ 
1  ที่ท าเสร็จแล้ว  เหลือโครงการที่ 2 ต่อไปยังเขตต าบลหลุบ  ท าไมไม่เพ่ิม
โครงการเข้าไป  หน้าที่ 13  ข้อ 4.4  สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้  ข้อ 1. ขั้นตอนการ
จัดท ายุทธศาสตร์  คะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 5  2.  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์  
คะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 5  3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี คะแนน
เต็ม 5  คะแนนที่ได้ 5  4. คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  คะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 
4  ท าไมคุณภาพแผนพัฒนาสามปีด้อยลง 1 คะแนน  5.  การด าเนินโครงการ  
คะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 0  ประเมินอย่างไร  ท าไมถึงได้ศูนย์คะแนน  6.  
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 
5  ถ้าคะแนนเต็มก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดี  แต่ในส่วนคะแนนที่หายไปหมายความว่า
อย่างไร  การด าเนินโครงการผิดไปใช่หรือไม่  เพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารก็ต้องผิด  คะแนนเต็ม 5 แต่ได้ 0  ตัวบ่งชี้บอกไว้แล้ว  ปีที่แล้วเทศบาล
ละเลยไม่ท า 16 โครงการทั้งที่สภาเทศบาลได้อนุมัติเงินต่างๆไปเรียบร้อยแล้ว  
เกิดความเสียหายกับเทศบาล  หน้าที่ 16  ผลการติดตามการด า เนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ในหน้าที่ 17  บรรทัดที่ 1  ปี 2560  
ทั้ง 3 ช่อง  ท าเอกสารผิด  ความจริงจะต้องเป็น ปี 2560 – 2562  ไม่มีการ
ตรวจทานเลย  ถ้าท าส่งไปยังหน่วยเหนือเขาคงหาว่าเราท าเอกสารผิด  อายเขา
หรือไม่  ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกรรมการประเมินด้วย  เทศบาลท าอะไรกันอยู่  
ถ้าเขาต าหนิมาแบบนี้เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน  ในหน้าที่ 19  การติดตามจ านวน
โครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560  จ านวน 177  
โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.04  % 
โครงการที่ได้ด าเนินการ  160  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.39 % แสดงว่าใน
ปี 2560  เราขาดดุล  9.04 %  เท่ากับเราบริหารงานขาดไป 10 % สมาชิกสภา
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จะปล่อยให้ผู้บริหารท าไปได้หรือครับ  เราต้องตรวจสอบ  ดูแลว่าคณะผู้บริหารได้
บริหารงานอะไรไปบ้าง  ขอให้ท่านประธานสภาได้ดูถึงความละเอียดและความเอา
ใจใส่ด้วย  หน้าที่ 22  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan หน้าที่ 
23  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ไป
จนถึงหน้า 60 จ านวน 155  โครงการ  เปอร์เซ็นต์การท างาน  วงเงินตามสัญญา
และการเบิกจ่ายทั้งหมด 100 %  แล้วส่วนที่ขาดหายไปเราจะแก้ไขได้อย่างไร  
พิมพ์เอกสารแจกจ่ายให้คนดูหมดแล้ว  ไม่อายเขาหรือครับ  ผมยังมีรายละเอียด
ต่างๆอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวแต่คิดว่าคงเป็นการเสียเวลาในสภาแห่งนี้  ผมขอให้
ท่านประธานสภาได้พิจารณาดูว่าในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  นั้น  ให้ท่านเอาใจใส่ให้ถี่ถ้วนกว่านี้  เพ่ือ
สมาชิกสภาเทศบาลจะได้วางใจว่าทางคณะผู้บริหารได้ท าถูกต้องแล้ว  ในเมื่อท าผิด
แบบนี้เราจะไปอวดชาวบ้านได้อย่างไร  แผนการประเมินไม่สมบูรณ์  เต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ไปหมด  ไม่มี  99  เปอร์เซ็นต์เลยหรือครับ  เอกสาร 230 หน้า  ผม
พยายามดูทั้งหมดในระยะเวลา 3 – 4 วัน  เพ่ือให้พิจารณาให้ท่านประธานได้
รับทราบ   เมื่อได้ศึกษาแล้วผมอยากฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าให้
ดูแลเรื่องความละเอียดรอบคอบ  เทศบาลเราจะได้ไม่เสียหายในโอกาสต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เรื่องการสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นงานที่จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบการประเมินช่วง 6 เดือน  หนึ่งปีจะมี 2 ครั้ง  เมื่อมีการประเมินในช่วง 6 
เดือนหลัง  เราจึงได้รายงานต่อที่ประชุมสภาและประชาชน  เรื่องที่ว่าน่าอาย  ถ้า
อ่านถูกและเข้าใจก็ไม่เป็นไร  แต่ถ้าอายเพราะดูไม่เป็นแล้วมาพูดก็น่าอายจริงๆ  
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้จ.ส.อ.สมชายได้อธิบายรายละเอียดต่างๆครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์ครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ  ส าหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่ ให้รายงานผลการติดตามของ
คณะกรรมการต่อสภาเพ่ือให้สภาได้รับทราบ  ซึ่งรูปแบบการติดตามเราท าตาม
รูปแบบการประเมินที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ในส่วนตัวบ่งชี้ ข้ อ 5 การ
ด าเนินโครงการที่เราได้ 0 คะแนน  ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ด าเนินการเลย  เพียงแต่
ข้อก าหนดในตัวชี้วัด  ถ้าจะได้ 5 คะแนน  จะต้องมีการด าเนินโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  และมากกว่า 50 % ขึ้นไป  แต่เราได้เพียงแค่ 24 – 25 %  
เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาสามปีเป็นความต้องการและความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนอย่างมากมาย  แต่เรามีงบประมาณที่จ ากัดจึงน ามาสู่การจัดท า
งบประมาณในแผนด าเนินการน้อย  เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จึงได้น้อย  ถ้าถามถึงตัวอ่ืนๆ
ที่เราได้ 5 คะแนนนั่นก็เป็นตัวบ่งชี้หนึ่ง  เมื่อสิ้นสุดแล้วผลการด าเนินงานตามแผน
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ด าเนินงานประจ าปี 2560 ที่เราได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จหรือด าเนินการได้
ภายในปีงบประมาณเราได้  90.39 % ขาดไป  9.04 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งมีอีกหลาย
แห่งในประเทศไทยที่ยังไม่ถึงระดับนี้  ยังอยู่ที่ระดับ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์  สิ่งที่ 
การันตีได้ว่าเรามีการด าเนินการตามแผนจะเป็นการประเมินธรรมาภิบาลที่เป็น
ส่วนหนึ่งในคะแนนนี้ด้วย  เราไม่ได้ด้อยในเรื่องการด าเนินโครงการ  ในส่วนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี 2560 ผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดของเราได้คะแนน  64.40 % อาจเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับน้อย  แต่ถ้า
เทียบกับเทศบาลที่อยู่ในระดับเดียวกันเราสามารถสู้เขาได้   ในส่วนข้อผิดพลาด
ต่างๆในการจัดพิมพ์  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ตรวจสอบเพราะเป็น
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานของเราจะน้อมรับและน าไปแก้ไขในปีต่อไปครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จาก
การสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้  ผมยังติดใจอยู่  ในเรื่องคุณภาพแผนพัฒนาสามปี
คะแนนเต็ม 5 เราได้ 4 คะแนน  ผมไม่ติดใจ  ขั้นตอนการท าแผนยุทธสาสตร์ได้
เต็มผมก็ไม่ติดใจ  แต่การด าเนินโครงการคะแนนเต็ม 5 เราได้ 0  ท าไมการด าเนิน
โครงการถึงด้อยขนาดนั้น  เราด าเนินโครงการ 160  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ
แค่ 16 โครงการน่าจะได้สัก 2 – 3 คะแนนก็ยังดี  แต่ท าไมถึงได้ 0  แปลว่าเรา
ไม่ได้ด าเนินโครงการเลย  ถ้าจะเทียบ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ท่านพูดผมไม่
เข้าใจ  แต่ตารางตัวบ่งชี้บอกว่าการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 5 เราได้ 0  
แปลว่าการด าเนินโครงการเราไม่ได้ด าเนินการเลย  ถ้าได้ 2 – 4 คะแนนคงไม่มี
ปัญหา  เราได้ศูนย์คะแนนไม่น่าอายตรงไหน  น่าอายครับ  160 กว่าโครงการเรา
ไม่ได้ท าแค่ 16 โครงการ  ต้องเฉลี่ยออกมา  เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วมันไม่ใช่  ในส่วน
ที่ผิดก็ขอให้แก้ไขด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์ อธิบายให้ละเอียดอีกครั้งครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ  เกณฑ์คะแนนนี้เขาไม่ได้เทียบที่แผนด าเนินการ  เปอร์เซ็นต์ที่
ได้จะต้องด าเนินการมากกว่าร้อยละ 50  ถึงจะได้ 5 คะแนน  หากด าเนินการ
มากกว่าร้อยละ 40  ถึงจะได้ 4 คะแนน   ด าเนินการมากกว่าร้อยละ 30  ถึงจะ
ได้ 3 คะแนน  หากต่ ากว่าร้อยละ 30 จะไม่มีคะแนน  สาเหตุที่เทศบาลเราได้ศูนย์  
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การขับเคลื่อนโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปสู่แผน
ด าเนินงานเรามีแผนด าเนินงาน 166 โครงการ  แต่เรามีโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีทั้งสิ้น 288 โครงการ  เมื่อคิดแล้วจะเหลืออยู่ไม่ถึง 30 
เปอร์เซ็นต์  เราจึงได้คะแนน 0  อย่างที่ผมได้น าเรียนว่าความต้องการและความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมีจ านวนมาก  เราจึงได้น าโครงการต่างๆมาบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีก่อน  เพราะถ้าไม่มีโครงการในแผนพัฒนาสามปีจะน าไปจัดท า
เป็นงบประมาณไม่ได้  เมื่อเราได้มาจัดท างบประมาณจาก  200 กว่าโครงการ  
เราเอามาจัดท าได้แค่ 160 โครงการ  จึงส่งผลให้ไม่มีคะแนนตรงนี้ครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็งคงเข้าใจในรายละเอียดแล้ว  แต่หากยังมีข้อสงสัยขอให้
ศึกษารายละเอียดตามเอกสารอีกครั้งครับ  ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่
ท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป
พอสมควรแล้ว  ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว  และ
ในข้อบังคับการประชุมไม่มีการลงมติ  ถือว่าในระเบียบวาระนี้ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 
6.2  เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6.2  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ตามที่กระผมได้ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 1/2557  เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ครบ 1 ปี  ของการปฏิบัติ
หน้าที่สมัยที่  4  ที่ท าหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   จึงขอแถลงผลงาน
ประจ าปีงบประมาณ  2560  ให้กับพ่ีน้องประชาชนและสภาเทศบาลได้รับทราบ
การพัฒนาเมืองในปีงบประมาณ 2560  ได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม
และสิ่งแวดล้อม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดเทศบาล  การจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุและพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  
การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การลดปริมาณขยะ เป็นต้น  
มีโครงการพัฒนาทั้งหมด 177  โครงการ  เป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 37 โครงการ งบประมาณ 22,781,000 บาท และได้ ประสาน
งบประมาณมาพัฒนาเพ่ือด าเนินการในเขตเทศบาล 9 โครงการ เป็นเงิน  
189,978,398 บาท เช่น โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งล าน้ าปาว  โครงการ
ปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง   โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพุทธชยันตรี โครงการ
ป้องกันน้ าท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โครงการปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นอกจากนี้ยังได้น าเงินรางวัลธรรมาภิบาล 
จ านวน  3.5 ล้านบาท ไปพัฒนาและใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในภาวะเร่งด่วน  ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2560 มีในหนังสือรายงานกิจการและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2560  ผมขออนุญาตท่านประธานน าเสนอเป็นวีดีทัศน์หลังจากที่ผมได้กล่าว
น าเสนอต่อที่ประชุมในเบื้องต้นนี้   ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการพัฒนา
ทั้งหมด 187 โครงการ เป็นงบลงทุน 29,290,315  บาท  เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับพ่ีน้องชุมชน 36 โครงการ และมีงบพัฒนาจากเงินรางวัลธรรมา -    
ภิบาลอีก 4 ล้านบาท ซึ่งจะน ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในชุมชน
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้ประสานงบมาพัฒนาในเขตเทศบาลอีก 6 
โครงการ เป็นเงิน 185,460,200 บาท เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
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ล าน้ าปาว หลังโรงแรมริมปาวระยะทาง 1,153 เมตร งบประมาณ 95 ล้านบาท 
และระยะทางที่ 2 อีก 940 เมตร งบประมาณ 80 ล้านบาท โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนรรฆนาค  7,263,800  
บาท โครงการอารยสถาปัตย์เพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ งบประมาณ 625,000 
บาท  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  งบประมาณ 2,475,000 บาท 
นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาในเขตเทศบาล อีก 7 
โครงการ งบประมาณ  126,295,100   บาท  เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  โครงการปรับปรุงทางเข้า
เมืองถนนกุดยางสามัคคี  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนถีนานนท์ โครงการจ้าง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะ  
โครงการก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้น
ทาง  มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 10.70 % (งบจัดซื้อจัดจ้าง 32,526,000 
บาท เหลือ  3,479,501 บาท)  มีผลการประเมินความพึงพอใจของพ่ีน้อง
ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล อยู่ในระดับมาก  ร้อยละ 
82.20  ซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   มีผลการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) อยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 85.44     
ซึ่งประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ท.  มีรายรับในปีงบประมาณ  2560 ทั้งสิ้น  
352,350,455.11  บาท  มีรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560  ทั้ งสิ้น 
347,078,892.42  บาท  มีเงินเหลือจ่ายเป็นเงินสะสม 5,271,562.69  บาท  
ทั้งหมดเป็นผลงานในภาพรวมที่ผมได้บริหารงานมาครบรอบ  1  ปี  ผมขออนุญาต
ท่านประธานสภา ฯ ฉายวีดีทัศน์ภาพรวมการบริหารงานประกอบการแถลงผลงาน 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อท่านสมาชิกได้ชมวีดิทัศน์แล้ว  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม
เกี่ยวกับผลงานของคณะผู้บริหารหรือไม่  แต่ไม่มีการลงมติ  เชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ในระเบียบวาระที่  6.2  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2560  จากที่ได้รับชมวีดิทัศน์ก็เป็นที่น่าภูมิใจที่เทศบาลมีผลงานมากมาย  ผมมี
เรื่องที่อยากฝากว่าในปี 2560 เราเสนอโครงการมา 300 กว่าโครงการ  แต่ได้
ด าเนินการจริง 177 โครงการ  และเม่ือประเมินโครงการต่างๆไม่ถึง 30 %  เขาก็
ตัดคะแนนเป็นศูนย์  ในปี 2559  ผมดูแล้วมี 14 ยุทธศาสตร์  18  เป้าประสงค์  
ในปี 2559 มี 170 โครงการที่เราด าเนินการแล้ว  ปี 2560 เราเสนอโครงการ
มา 177 โครงการ  แต่ด าเนินการแล้ว 169 โครงการ และมีโครงการที่ไม่
ด าเนินการ 16 โครงการ  ก าลังด าเนินโครงการ 2 โครงการ  สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตุ
ในการด าเนินงานปี 2560  สภาเทศบาลได้อนุมัติให้ท่านใช้เงินแต่ท่านท าไม่เต็ม
โครงการ  หากมีโอกาสในเดือนสิงหาคมคงต้องพิจารณาอีกครั้งว่าท่านท ามากี่
โครงการ  สมควรให้ท่านด าเนินงานอย่างไรบ้าง  เพราะ 177 โครงการที่อนุมัติ  
ท่านท าได้แค่ 160 โครงการแค่นั้น  หากเราตั้งงบประมาณไว้สูงและตั้งโครงการไว้
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หลายโครงการแล้วท าไม่ถึง 30 % เขาก็จะตัดคะแนนเป็นศูนย์อีก  ผมคิดว่า
โครงการไหนที่เราไม่ท าให้ตัดออกไปอยู่ในปี 2562 เลย  แล้วคัดเลือกโครงการที่
ดีๆขึ้นมาท าเพ่ือเป็นผลงานของเทศบาลและจะได้คะแนนเพ่ิมขึ้น  อยากฝากว่า
โครงการต่างๆทุกเป้าประสงค์ที่ เราจัดท าขึ้นในปีนี้   18  เป้ าประสงค์ 14 
ยุทธศาสตร์ส าเร็จเป็นโครงการที่รายงานเมื่อสักครู่พร้อมแนบหนังสือมานั้น  อยาก
ฝากว่าให้พยายามด าเนินโครงการกิจกรรมของเทศบาลให้สมบูรณ์เต็มที่ด้วย  และ
ผมขอฝากงานด้วย  เรื่องที่ 1  กุดน้ ากิน  เมื่อก่อนคนไปเดินประมาณพันคนแต่
ตอนนี้คนเดินแค่ประมาณร้อยคน  ห้องน้ าสกปรก  ผมส่งภาพมาให้ผอ.ส านักการ
ช่างดู  ท่านก็ให้พนักงานที่อยู่บนส านักงานไปล้างท าความสะอาด  ซึ่งท่านจัดท า
โครงการท าความสะอาดสวนสาธารณะ  ผมว่าไม่ถูกต้อง  มีป้ายบอกอย่างดีว่าเป็น
โครงการล้างท าความสะอาด  เรื่องที่ 2 การท าความสะอาดตลาด  ผมได้รับการ
ร้องเรียนจากตลาดลาน 2 คือ  การท าความสะอาด  ตอนแรกท าอย่างขะมักเขม้น
ดีแต่ช่วงหลังไม่ค่อยสนใจ  ฉีดน้ าแล้วออกมาเลย  ชาวตลาดเขาฝากให้ผมช่วยบอก
เทศบาล  เรื่องท่ี 3 โครงการกุดน้ ากินท่านประธานไปดูเลยว่าจริงหรือไม่  ผมดูแล้ว
ถ้าพูดไปอีก 1 – 2 วันก็คงมีเครื่องไปปั่นน้ า  ท าความสะอาด  เราไม่คิดที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ถาวรเลยหรือครับ  ฝากท่านประธานไปดูที่ร้อยเอ็ด  ท าไมน้ าเขาไม่เน่า
เสีย  ปลาเขาก็เยอะกว่าเรา  ท าไมน้ าในบึงพลาญชัยเขาถึงไม่เน่าเสียทั้งๆที่ไม่เคย
สูบออก  ฝากให้ท่านไปศึกษาดูว่าเขาท าความสะอาดแบบไหน  หรือจะให้สมาชิก
สภาไปดูงานเอารถตู้ไปสัก 2 คัน ไม่ได้ใช้เงินเขาจะต้อนรับเราอย่างดี  ระบบน้ า
ของเขาท าไมถึงไม่เน่า  ของเราถ้าผมพูดวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปคงไปบ าบัดน้ าเสีย
แต่มันไม่ได้ผล  กุดน้ ากินพูดแล้วพูดอีก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขี้นก  น้ าเน่าเสียจน
ผักตบชวาตาย  เรื่องท่ี 4 การซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายสนามกีฬา  พูดแล้วพูด
อีกก็ยังไม่ด าเนินการ  งบประมาณเราก็ตั้งไว้แล้ว  น่าจะไปซ่อมแซมให้ดี  เรื่องที่ 5 
ศาลกุดโง้ง  ให้ท่านไปดูเลยด้านหน้ามีแต่กองหญ้า  กิ่งไม้  เสาบาสเกตบอลก็เอาไป
ทิ้งไว้นั่น  ท าไมเทศบาลไม่เก็บมา  เอาไปทิ้งตรงนั้นให้รกรุกรังชาวบ้านเขาและไม่
ไปท าให้ชาวบ้านเขาได้ออกก าลังกาย  กลางคืนเปิดไปสว่างทิ้งไว้แต่ไม่มีคนไปดูแล  
ผมว่าเปิดสัก 4 หลอดก็เพียงพอแต่เทศบาลเปิดไว้เป็นสิบๆหลอด  ขอให้ท่าน
ประธานสภาลองผ่านไปดู  ผมว่าเปลืองโดยใช้เหตุ  ไม่ได้ใช้  ดูแ ลทุกข์สุข
ประชาชน  ดูแลความเดือดร้อน  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ตรงที่สว่างก็ส่วางเกินไปตรงที่ไม่
สว่างก็ไมส่ว่างเลย  หน้าบ้านของผมขอไฟฟ้าสักหลอดก็ไม่ได้  เรื่องที่ 6 ตลาดโต้รุ่ง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็งครับ  เราก าลังอภิปรายในระเบียบวะระที่ 6.2  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ขอให้ท่านพูดให้เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ส่วนเรื่องอ่ืนๆผมจะให้พูดในเรื่อง 
อ่ืนๆ ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขออนุญาตพูดให้จบครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ได้ครับ  แต่ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกท่านอ่ืนทราบ  หากจะพูดใน

เรื่อง อ่ืนๆ  ขอให้ท่านอภิปรายในระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 จบก่อนครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรื่องท่ี 6 ตลาดโต้รุ่ง  พัดลมลานด้านล่างหน้าร้านเจ้จี  3 ตัว
ถอดของเขามาทิ้งไว้ปีกว่าแล้วยังไม่ไปติดตั้งให้เขา  มีน้ าท่วมขัง  เวลาล้างก็ไม่เอา
ใจใส่  การจัดตั้งคณะกรรมการโต้รุ่งก็ไม่มีถึงเขาไม่มีเราก็ต้องไปจัดให้เขาว่าเป็น
อย่างไร  เพราะเราตั้งแผนงานไว้แล้วก็น่าจะไปท าให้เขา  เรื่องที่ 7  พ้ืนที่ในชุมชน
ต่างๆต้องมีการดูแลเอาใจใส่  เพราะมีข่าวว่าจะมีการประเมินหรือให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเทศบาลได้ประกาศไว้ว่าจะมีการจัดท าเกี่ยวกับโครงการประชารัฐยั่งยืน  
ขอให้ทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการด าเนินการตามโครงการเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างก็อยากก าชับให้
ประธานสภาได้ดูแลเอาใจใส่ด้วย  ผมจะเอารูปให้ท่านดูว่าท่านยังไม่ด าเนินการให้
ผม  ท่อระบายน้ ามีเสาไฟฟ้า  ท่อประปาและท่อดับเพลิงในที่เดียวกัน  ชุมชนหลัง
ซอยคาราบาว  ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา  ยังไม่มีการด าเนินการ  ผมไปเห็นที่อ่ืนเขา
ขอความร่วมมือจากเสาไฟฟ้า  ย้ายเสาไฟฟ้า  ย้ายประปาออกไปแต่ของเราท าแล้ว
ก็หยุดแค่นั้น  จะให้ผมร้องเรียนใช่หรือไม่  ถ้าร้องเรียนก็จะว่ากลั่นแกล้งกัน  ถ้า
บอกอย่างนี้ก็ไม่ไปท า  ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะให้พวกผมท าอย่างไร  หากจะ
ว่ามีการร้องเรียนก็เพราะพวกท่านไม่ท าให้ผมถึงได้ร้องเรียน  ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าพยายามดูแลเอาใจใส่  สิ่งไหนที่สมาชิก
สภาเทศบาลได้พูดไปแล้วก็ขอให้ด าเนินการด้วย ท าอย่างไรจะให้ดีขึ้น การที่พวก
ผมได้มาประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้งก็ได้น าปัญหาต่างๆเข้ามา  ทราบครับว่า  
177 โครงการอาจมี  ปัญหาแค่ 10 กว่าโครงการ  แต่เราต้องท าปัญหานั้นให้ดีขึ้น  
ไม่ใช่ว่าไม่ต าหนิกันมีแต่ยกยอกันก็ไม่ใช่  สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ต้องมีการบอกกล่าวให้ท่าน
ทราบ  แต่ท่านจะท าหรือไม่ท าก็อีกเรื่องหนึ่ง  ผมมีหน้าที่ดูแลเอาความเดือดร้อน
และปัญหาต่างๆของพ่ีน้องประชาชนมาให้ท่านแก้ไข  แต่ท่านก็ต้องค่อยๆท าและ
แก้ไข  สิ่งทีผ่มแนะน าถ้าดีก็ให้แก้ไข  สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ค่อยหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้าน
อีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลงานของคณะผู้บริหาร    
อีกหรือไม ่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พาดพิงถึงเมื่อสักครู่  ในเรื่องที่ท่านติดใจเรื่องคะแนน  0  
คะแนน  ผมได้ให้ทางจ.ส.อ.สมชายอธิบายไปหลายครั้ง  ผมอยากเรียนว่าการที่เรา
จะท าแผน  ได้มีการประเมินแผนและมีการให้คะแนน  เดิมเป็นแผนพัฒนาสามปี
แต่ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาสี่ปี  เขาไม่ให้ท าแผนสามปีแล้ว  หากจะเอาอะไรมา
บรรจุในแผนเราต้องออกไปประชาคมกับหมู่บ้าน/ชุมชน  เมื่อได้รับทราบปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนก็จะเอาผลจากการประชาคมมาบรรจุในแผนจึงท าให้มีจ านวน
โครงการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนมาก  เมื่อบรรจุในแผนแล้วเวลาที่
จะท าเทศบัญญัติงบประมาณเราก็ต้องมาดูงบประมาณที่จะจัดสรรให้ประชาชนได้  
เงินงบประมาณเรามีจ ากัดและโครงการที่พ่ีน้องประชาชนต้องการมีมาก  ถ้าจะไป
ตัดโครงการของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือที่จะเอาคะแนนแล้วพ่ีน้องประชาชนจะไม่
เสียใจหรือครับ  เราจึงเลือกท่ีจะบริหารจัดการในส่วนที่พอจะจัดสรรเงินเทศบาลได้ 
เราเอาโครงการมาเรียงล าดับตามความจ าเป็นก่อนหลังและพยายามหาเงิน
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งบประมาณเข้ามา  โครงการไหนพอที่จะรอได้หรือต้องไปประสานเอาเงิน
งบประมาณจากส่วนอ่ืนมาได้เราก็ด าเนินการมา  การที่เราไปของบประมาณจาก
ส่วนอ่ืนก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง  เช่น  โครงการพัฒนากุดน้ ากิน  เราท าโครงการและขอ
ไปบางครั้งเรื่องก็เงียบหาย  การที่เราจะท าถนนแอสฟัลติกถนนถีนานนท์ที่มีผิว
จราจรไม่เรียบร้อย  โครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้รับการถ่ายโอนมาจากแขวงการ
ทาง  เมื่อเกินขีดความสามารถของเราก็ต้องประสานไปขอรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ 
แต่บางครั้งก็ไม่ได้  ตอนนี้เราก็ยังขอไปอยู่  แอสฟัลติกถนนอนรรฆนาคปีนี้เราก็โชค
ดีที่ได้มา  นี่คือปัญหาว่าเมื่อโครงการบรรจุในแผนและเราเอาโครงการมาบรรจุใน
เทศบัญญัติได้จ านวนไม่มากถึง 30 %  คะแนนของเราถึงได้น้อย  แต่เราก็พยายาม
ว่าต้องมีในแผน  ถ้าไม่มีในแผนคุณจะไปเอาเงินที่ไหนมาก็ไม่ได้  นี่คือเหตุผล  
สมมุติว่าถ้าได้เงินรางวัลมาและมีในแผนและเงินรางวัลเรามีความจ าเป็นที่จะเอามา
ท าโครงการที่มีในแผนเราก็เอามาท าได้เลย  เรื่องแผนมีความส าคัญ  เราจึงไม่ได้
พิจารณาว่าเราจะตัดโครงการเพ่ือเอาคะแนน  จะได้ศูนย์คะแนนก็ไม่เป็นไร  เราไป
เอาคะแนนจากตัวอ่ืนได้  ในส่วนการแก้ไขปัญหากุดน้ ากิน  ไม่ได้แก้ไขเฉพาะใน
สมัยที่ผมมาด ารงต าแหน่ง  แต่แก้ ไขมาตั้ งแต่สมัยท่านอดีตนายกภิญโญ          
รัตนศาสตร์  ได้ท าการจัดสรรงบประมาณ  ถ้าจ าไม่ผิดเป็นงบภัยเข้มแข็งมาแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียแต่ท าไมเมื่อท าแล้วยังมีคนบอกว่าน้ าส่งกลิ่นเน่าเหม็น  ผมได้ลงไป
ส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือเอามารายงานต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล  มีการรายงานทุกครั้งว่าค่า  BOD ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเลย  แต่ที่
มีกลิ่นเนื่องจากมีท่อระบายน้ าเสียจากสถานีขนส่งไหลลงมาผ่านหน้าบ้านท่าน   
สท.สรรเพชญ ขออนุญาตเอ่ยนาม  และตรงนั้นมีร่องระบายน้ าแบบเปิดท าให้ส่ง
กลิ่นเหม็นขึ้นมา  เวลาลมโชยพัดไปทางคนที่มาเดินออกก าลังกาย  ตอนนี้เรายังมี
การพิจารณาปรับปรุงรอบนอกประมาณ 7 ล้านกว่าบาท  และเราต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงด้านในอีก  เมื่อมีการพูดขึ้นว่ากุดน้ ากินเน่าเหม็นและที่ไปเจอกังหันบ าบัด
น้ าเสียที่เราท าไว้ก็ไม่ใช่ว่ามีการร้องเรียนวันนี้พรุ่งนี้เราท าได้เลย  เราต้องมีการ
เตรียมการล่วงหน้าหลายเดือน  เราใช้เงินรางวัลเพราะต้องมีการติดตั้งไฟ  ใช้ใบพัด
โบลเวอร์อัดอากาศลงไปเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้น้ า  กรณีที่ผักตบชวาตายก็เพราะมี
ปลาเยอะและเป็นปลากินพืช  เมื่อเขาหาอาหารกินไม่ได้เขาก็ไปกินผักตบชวา  เรา
เคยแก้ไขปัญหาโดยการเอามุ้งเขียวไปรองเอาไว้เพ่ือไม่ให้ปลาขึ้นมา  ถ้าสังเกตุดีๆ
จะได้รับรายงานว่าปลาบางตัวก็กระโดดเข้าไปกิน  สาเหตุที่ผักตบชวาตายเพราะ
ถูกกัดท่ีราก  เราพยายามแก้ไขปัญหาแต่หากตัวเติมอากาศสามารถที่จะเติมอากาศ
ได้น้ าจะไม่เน่าเหม็น  ในส่วนที่ว่าน้ าสีเขียวก็เป็นการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายสี
เขียวแกมน้ าเงิน  เป็นเรื่องธรรมชาติของระบบนิเวศน์  ถ้าหากน้ าเน่าจริงๆท าไม
ปลาอยู่ได้  ท าไมปลาไม่ตาย  อาหารของปลาไม่เพียงพอเพราะคนเอาไปปล่อย
เยอะและให้อาหารน้อย  และบางคนเอาอาหารไปให้ก็ท าให้น้ าสกปรกก็เป็นปัญหา  
นี่คือปัญหาของการให้บริหารสาธารณะ  คนท าก็ท า  คนแก้ไขก็แก้ไข  ไม่รู้ว่าตั้งใจ
ท าหรือท าไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์เราไม่สามารถที่จะไปต่อว่าเขาได้  แต่เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นมา  ห้องน้ าสกปรกก็ต้องไปท าความสะอาด  เราให้เจ้าหน้าที่จากส านัก
การช่างซึ่งเป็นคนงานสวนดูแลบริเวณกุดน้ ากิน 1 คน ในพ้ืนที่ 3 – 5 ไร่  ทั้งงาน
สวน  ตัดต้นไม้และงานล้างห้องน้ า  ไม่ได้จ้างเหมา  ถ้าจ้างเหมาก็คงเปลือง
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งบประมาณไปอีก  ต้องอธิบายว่าการท างานบริการสาธารณะจะต้องท าอยู่ตลอด
และสม่ าเสมอ  แต่บางครั้งเครื่องจักรช ารุด  คนงานป่วยหรือไม่สามารถที่จะมา
ท างานได้เพราะมีงานเร่งด่วนอย่างอ่ืนที่จะต้องไปท า  มีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่ถาม
ว่าเคยสวยไหม  เคยท าได้ไหมก็ท าได้  เราต้องมีการแก้ไขต่อไป  ในส่วนเรื่องไฟกุด
โง้ง  ต้องเรียนว่าสาเหตุที่ต้องเปิดไฟไว้เพราะมอบความไว้วางใจให้กับส านักการ
ช่างซึ่งมีพนักงานที่อยู่ในชุมชนสงเปลือย  เป็นทั้งผู้เปิด – ปิด และเฝ้าระวัง  หาก
เกิดปัญหาต้องรีบแก้ไข  เราได้มอบหมายความรับผิดชอบเอาไว้   ถ้าไม่บอกท่านก็
ชื่อคงทราบว่าเป็นใคร  เรื่องตลาดโต้รุ่ง ต้องขอขอบคุณท่านด้วยเพราะเรื่องนี้ผมไม่
ทราบเลยว่าไปถอดพัดลมมา  แต่คณะกรรมการโต้รุ่งเราใช้ชุดเก่าที่เขายังท างานอยู่  
เขาได้รายงานเราเกี่ยวกับปัญหาต่างๆให้ทราบ  เรื่อง เสาไฟฟ้าชุมชนคาราบาว  
เป็นงานของผู้รับจ้าง  เรื่องนี้เคยมีการรายงานผมมาแล้วและผมได้สอบถามท่าน
ผอ.ส านักการช่างว่าการย้ายเสาไฟฟ้าเป็นงานของ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่
เป็นผู้ท าหน้าที่ย้ายเพราะเสาเป็นของเขา  แต่โครงการท าร่องระบายน้ าเป็น
โครงการที่เทศบาลด าเนินการไป เมื่อเขาจัดท าร่องระบายน้ าก็จะต้องมีการย้ายเสา
ไฟฟ้าแต่ช่างจาก สนง.ไฟฟ้ามาไม่ทันเขาจึงท าก่อนและเขาได้มีหนังสือแจ้งไปที่ 
สนง.ไฟฟ้าแล้วว่าให้มาย้าย  ทางผู้รับเหมาก็มีระยะเวลาที่ต้องท างานตามก าหนด  
หากท างานล่าช้าก็จะต้องถูกปรับจึงได้เร่งท าแต่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับเหมา  ในเรื่องนี้ต้องฝากกับท่านผอ.ส านัก/กองฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ท่านคงได้รับทราบปัญหาที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ท่านนายกเทศมนตรีได้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  เมื่อท่านสมาชิกได้ชมวีดิทัศน์
และได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว และในข้อบังคับการประชุมไม่มีการลงมติ  ถือว่า
ในระเบียบวาระนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
6.3  เร่ือง  อื่น ๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6.3  เรื่อง  อ่ืนๆ  ขอเชิญท่านธนัท  
จิตรลดานนท์ครับ  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
ผมเคยอภิปรายเรื่องการสร้างตึกที่ตลาดโต้รุ่งว่า  คนที่จะมาอยู่นานๆเขาอาจมีการ
ใช้อิทธิพลบริเวณนั้น  เช่น อาจมีการต่อเติมหรือจับจองพ้ืนที่ลานจอดรถ  ซึ่งจะท า
ให้ผู้มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งไม่ได้รับความสะดวก  เมื่อวานผมได้สังเกตุเห็นว่ามีการ
ต่อเติม  ไม่รู้ว่าหน่วยงานเราได้เข้าไปดูแลหรือไม่  บริเวณลานจอดรถก็ไม่ทราบว่ามี
การจับจองหรือเปล่าเพราะเห็นบางคันจอดที่เดิมตลอดเป็นเดือน  ขอให้เข้าไปดูแล
ด้วยเพราะผมเคยพูดแล้วว่าพ้ืนที่ตรงนี้เราเอามาสร้างตึกทั้งๆที่เป็นลานจอดรถ  จึง
ท าให้พ้ืนที่ลานจอดรถน้อยลง  เมื่อมีการอนุมัติให้สร้างตึกสมัยที่ผมยังไม่เข้ามา
ด ารงต าแหน่งและมีการอนุมัติไปแล้วก็ไม่เป็นไร  แต่อยากฝากไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จ
แล้วให้ดูแลส่วนนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะพ้ืนที่ลานจอดรถมีน้อย  ขอให้ไปก าชับ
คนที่มาจอดรถดว้ย  บางครั้งผมไปต้องวนหาที่จอดประมาณ 3 – 4 รอบกว่าจะหา
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ที่จอดได้บางทีก็ได้จอดไกลๆ  และยิ่งมีการก่อสร้างแบบนี้ยิ่งจะท าให้ที่อ่ืนท าตาม
เป็นเยี่ยงอย่าง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น  ขอเชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอฝาก
ท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารถึงปัญหาที่ผมได้พบเจอ  พ่ีน้องประชาชนที่เขาอยู่
กับปัญหาทุกวันเขาได้รับความเดือดร้อน  บางครั้งเราไปนานๆทีอาจคิดว่าเป็นเพียง
ปัญหาเล็กน้อยไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมาก  แต่ที่เขาต้องทนอยู่กับปัญหานี้ทุกๆ
วันเขาจะรู้สึกอย่างไร  เรื่องที่ 1 บริเวณหน้าสถานีขนส่งที่เราไปท ารางระบายน้ า
และมีฝาเหล็กปิด  ตอนแรกผมเคยพูดว่าท าแรกๆดีแต่นานไปรถวิ่งหินหรือ
คอนกรีตที่เราเอาไปอุดก็กร่อนออกมาท าให้เหล็กกระเด็นกระดอนขึ้น   สิ่งเหล่านี้
เรานานๆทีขี่รถไป บางทีนั่งรถแอร์ไม่ได้เปิดกระจกก็ไม่ได้ยิน  แต่คนที่เขาอยู่แถว
นั้นทุกวันเขาก็บ่น  เสียงรบกวนตลอดบางทีเวลานอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นนึกว่ารถชน
กัน  ผมข่ีผ่านทุกวันก็เป็นคลื่นเพราะมีการเอาแอสฟัลติกไปกลบไว้เป็นร่องนูน  รถ
วิ่งผ่านไปเหยียบตรงเหล็กก็เกิดเสียงดัง  สิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจมองว่าเป็นปัญหา
เล็กน้อย  แต่ท่านต้องเข้าใจว่าตรงสถานีขนส่งรถเข้าออกทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวลา
กลางวันหรือกลางคืน  คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ร าคาญหรือหงุดหงิดจนเสียสุขภาพจิต  
ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เราไปท าตรงนั้นด้วย  หลังจากท่ีเราได้เงินมาท าถนนหน้าวัด
สว่างแล้วหากมีเงินรางวัลที่เราไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็อยากให้เอามาท าตรงนี้ให้ด้วย  
ตรงที่ขึ้นไป บขส. จะมีช่องระบายน้ าที่ทรุดตัวลงไปถ้ารถเก๋งที่ต่ าก็อาจชนได้  
อยากฝากท่านคณะผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ค านึงถึงจุดนี้ด้วย  ผมต้อง
ขอขอบคุณท่านผอ.ส านักการช่าง  ผอ.ส านักการสาธารณสุขที่บางมีปัญหาเร่งด่วน
ผมอาจไม่ได้ท าตามขั้นตอนโดยมีการโทรศัพท์และบางครั้งได้รับความกรุณาจาก
ท่านไปแก้ไขแต่บางครั้งท่านก็บอกให้รอเพราะงานเยอะ  ผมก็เข้าใจแต่ปัญหาที่พ่ี
น้องประชาชนเจอเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามไป  สิ่งเหล่านี้เป็นการบั่นทอน
สุขภาพเขา  เช่นเดียวกับการท างานของเราอาจมองเห็นแต่งบประมาณใหญ่ๆ ส่วน
เล็กน้อยก็มองข้ามไป  อยากให้ช่วยกันอย่างที่ท่านบุญเส็งพูด  เรื่องบางเรื่องเราไป
เห็นและเอามาพูดในสภา  บางครั้งก็ได้รับค าตอบว่าจะรับไปแก้ไขแต่พอรับไปแล้ว
ก็ผ่านเลยไป  ขอเพ่ิมเติมเรื่องกุดน้ ากินสักนิดหนึ่ง  ผมมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
เกือบ 2 สมัย ผมเข้าประชุมสภาเกือบทุกครั้งและมีหลายครั้งที่ผมพูดเรื่องกุดน้ ากิน  
อย่างที่ท่านนายกได้กรุณาตอบไปเมื่อสักครู่ว่าเราท าแผนไว้ทุกปี  มีการขอ
งบประมาณไปแต่ไม่มีการตอบรับ  แล้วเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าเราไม่ได้รับงบประมาณ
ตรงนี้กุดน้ ากินจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่  จะได้รับการแก้ไขหรือไม่  ปัจจุบัน
ประชาชนไปออกก าลังกายแทนที่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แต่คนที่ไปออกก าลังกาย
ใส่หน้ากาก  เรื่องมูลนก  ผมเคยพูดไปแล้วว่าสัปดาห์หนึ่งเอารถดับเพลิงหรือรถ
ส านักการช่างไปล้างให้เขาได้ไหม  ก็เงียบหายไป  ผมไม่ได้ต าหนิใคร  ท่านอาจงาน
เยอะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องให้บริการประชาชน  เมื่อเราสร้างสิ่งที่บริการเขาแล้วท า
อย่างไรถึงจะให้เขามีความสุขและได้รับการบริการที่ดี  ผมขอยกตัวอย่าง  หน้า
บ้านยายลี  ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน  ชุมชนกุดยางสามัคคี  ในช่วงฤดูฝนน้ าท่วม
บ้านเขา  เขาก็มาหาผมและผมก็โทรบอกให้ทางส านักการช่างเอารถไปขุดร่องให้  
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และมีการบอกว่าจะเอาท่อไปลงให้แกจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ประมาณ 3 - 4 เดือน
แล้ว  ทางเข้าไปบ้านก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ส้วมเต็มรถดูดส้วมก็เข้าไม่ได้สายไม่ถึงก็เหม็น
อยู่อย่างนั้น  อย่าหาว่าผมต าหนิส านักการช่างแต่ส านักการช่างพูดเองว่าจะเอาท่อ
ไปลงให้เขา  ลูกสาวแกก็ก าลังใช้สวัสดิการธนาคารเพ่ือจะสร้างบ้าน  รถจะเอา
อุปกรณเ์ข้าไปก็ไม่ได้  ต้องเห็นใจเข้าด้วย  ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วก็จะเดือดร้อนเราอีก  
อยากให้ช่วยกันไม่อยากให้เขาว่าให้เทศบาล ถ้าจะว่าก็เท่ากับว่าผมด้วย  อย่างถนน
หน้าวัดกลางเขาก็ไม่ได้ว่าให้จังหวัด  เขาว่าให้เทศบาลและว่า สท.ท าไมไม่ดูแล  
เขาไม่ทราบว่าเป็นของจังหวัด  มีอะไรเราก็ต้องมาพูดคุยกัน  ไม่ใช่จะไปว่าร้ายกันมี
อะไรผมจะช่วยให้ดีขึ้น  ผมจะช่วยพูดให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจว่ารอก่อนได้ไหม
เพราะงบประมาณเราน้อย  อยากช่วยทุกคน  ปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีผมอาจข้าม
ขั้นตอนไม่มีการเขียนค าร้องแต่โทรหาท่าน ผอ.ส านักการช่างเลย  บางครั้งก็ได้รับ
การแก้ไขแต่บางครั้งก็ถูกต าหนิว่าท าไมท่าน สท.ไม่ติดต่อให้  ผมเข้าใจว่าเรางาน
เยอะแต่เทศบาลคืองานบริการประชาชน  อันไหนที่พอจะท าได้ก่อนก็ควรท าเลย
เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น  ขอเชิญท่านอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ครับ  
นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อยาก
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารถึงปัญหาของ เขต 2  เรื่องปัญหาฝาท่อ
ระบายน้ าเสียงดังเมื่อรถผ่านแต่ต่างจากท่านนพดล คือ ไม่บ่อยมากนักเพราะรถไม่
เยอะแต่ก็ท าให้ชาวบ้านตกใจโดยเฉพาะบ้านของคุณแม่นงลักษณ์เพราะแฟนของ
ท่านป่วยอยู ่ ท่านฝากให้ผมเรียนปัญหานี้ให้คณะผู้บริหารช่วยไปดูแลด้วย  และยัง
มีฝาอีกหลายฝาที่มีปัญหาขอให้เข้าไปดูแลทั้งซอยอนรรฆนาค 22 ด้วย ครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น  ขอเชิญท่านกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ  
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอ
เพ่ิมเติมเรื่องกุดน้ ากินสักนิดหนึ่ง  ผมเคยเสนอมาที่ประชุมสภาหลายครั้ง  ผมขอ
ฝากข้อคิดว่าสมัยก่อนเราไปวิ่งเล่นใส่กางเกงขาสั้น  ต้นไทรเยอะๆขึ้นไปนอนเล่นได้  
ระบบหมุนเวียนของน้ าไม่มีการถมจะเป็นน้ ารอบเกาะลักษณะคล้ายบึงพลาญชัย  
ผมฝากที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่าท าไมเราไม่เจาะตรงนั้นหรือท าสะพานโค้งเพ่ือให้
น้ าหมุนเวียนได้เหมือนเดิมอาจช่วยได้เยอะ  บึงพลาญชัยเขาใช้ระบบนี้และท าเป็น
น้ าตกตรงทางเข้าลอดใต้สะพาน  ท าให้น้ าหมุนเวียน  ให้ท่านลองใช้ดุลพินิจดูว่า
เราจะท าเป็นสะพานโค้งแล้วท าน้ ารอบไม่ต้องใส่ท่อ  ขุดให้เหมือนสมัย 40 - 50 
ปีที่แล้วไม่เคยเหม็นเน่า  จากที่เราถมที่ให้เดินเข้ามาได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหา
ท าให้น้ าที่กุดน้ ากินเหม็นเน่ามาตลอด  ผักตบชวาก็แก้ไขปัญหาไม่ได้  เราเปลี่ยน
ผักตบชวามาหลายครั้งแล้วแต่ก็เหมือนเดิม  ขอให้ลองเปลี่ยนวิธีไม่ต้องสนใจ
ผักตบชวาอย่างน้อยก็ท าให้ทัศนวิสัยและภูมิทัศน์ไม่สวยงาม  อยากให้ปล่อยน้ าให้
กว้างเปิดน้ าพุและลองให้น้ าหมุนเวียนได้น่าจะดีขึ้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น  ขอเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ  
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นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ผมมีเรื่องที่จะเสนอและชมเชย  ดังนี้ 1. ผมขอชื่นชมและชมเชยคณะครูนักเรียน
เทศบาลเราที่ได้สร้างชื่อเสียงให้เทศบาล  คือ ได้รับเกียรติไปแสดงนิทรรศการใน
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว  เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ  ผมภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่งที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลไปสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเรา  แต่ผมผิดหวังใน
เรื่องการหารถไม่ได้  โรงเรียนอนุกูลนารีมีรถคันใหญ่ก็ไม่รู้เขาซื้อมาได้อย่างไรขนาด
เขาไม่มีงบประมาณ  2.  ท่านประธานเห็นถนนกาฬสินธุ์หน้าโรงพยาบาลตั้งแต่
บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรจนถึงวงเวียนโปงลางประมาณ 200 เมตร  ผม
อยากจัดระเบียบเหมือนกับจังหวัดมหาสารคามที่มีการพัฒนาปรับปรุงฟุตบาท  ผิว
ถนนและปลูกต้นไม้ให้สวยงาม  เปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่คงใช้งบประมาณไม่กี่บาท  จะ
ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดเรา  และที่ส าคัญห้ามจอดรถเพราะบริเวณหน้า
ศาลากลางหลังเก่ามีเนื้อที่กว้างขวาง  ท่านผู้ว่าราชการฯก็อนุญาตให้เราจอดรถ
แล้วเราก็ต้องเอารถที่จอดหน้าโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเทศบาล 1 ไปจอดข้างใน  
ท าได้หรือไม่  รถที่มาจอดไม่ใช่รถของคนที่อยู่ในเมืองแต่เป็นรถของชาวบ้านที่อยู่
นอกเมืองเขามาเฝ้าไข้ญาตเิขา  ตอนกลางวันอยากให้มีการจัดระเบียบเสียเวลาเดิน
ประมาณ 20 - 30 เมตรก็คงไม่เป็นไร  ผมเห็นหลายครั้งแล้วที่รถจอดซ้อนคัน  
อยากให้ท าสักถนนเพ่ือจะได้เป็นหน้าเป็นตากับจังหวัด  เวลานักเรียนเลิกโรงเรียนก็
ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก  3. ผมเคยเสนอให้ส านักการสาธารณสุขเขียนป้ายไป
ติดที่ถนนหลังโรงเรียนนาฏศิลป์  ตอนนี้ขยะเต็มไปหมดเพราะป้ายห้ามทิ้งขยะ
ช ารุดเสียหาย  คนทุกวันนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  ผมอยากฝากให้ท่านที่
มีส่วนเกี่ยวข้องน าป้ายไปติดเหมือนเดิมจะได้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมเพราะ
ตอนนี้ก็มีศูนย์ราชการเกิดขึ้นหลายหน่วยงาน  4.  ขอฝากส านักการช่างให้ซื้อหัว
จักรตัดหญ้าที่ติดกับรถไถ  ไม่ต้องใช้แรงคนไปตัดให้ใช้รถตัดได้เลยเพราะเขต 3 ผม
สังเกตว่าหญ้าบางต้นสูงท่วมหัวผมเลย  ที่สนามกีฬาของเราก็เหมือนกันไม่รู้ไปยืม
รถที่ไหนมาตัด  ผมอยากให้เทศบาลจัดซื้อสักเครื่องเพราะแถวคลองมีต้นไม้ใหญ่
เยอะมากถ้าซื้อหัวจักรก็จะสามารถตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ได้  ถนนแถวหัวคูหนองเรือ  
ถนนทางไปศูนย์ราชการใหม่ก็เช่นเดียวกันอยากให้เข้าไปดูแลด้วย 5.  การจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุผมว่าเป็นสิ่งที่ดี  ผมสนับสนุนแต่ผู้สูงอายุบางคนเขาไม่มีค่ารถ  ไม่
มีคนไปส่ง  นั่งรถไป - กลับ ก็ต้องจ่ายเงินเป็นร้อย  ทางเทศบาลน่าจะหารถรับ - 
ส่งเขาจะได้ไหม  สงสารคนสูงอายุแถวชุมชนดอนสวรรค์  ชุมชนซอยน้ าทิพย์   เขา
อยากมาเรียนแต่เขาไม่มีรถ  ค่ารถสามล้อก็แพง  อยากให้มีการบริการเขาด้วย  6.  
ผมดีใจที่มีการเอาเครื่องจักรไปลงที่ถนนอนรรฆนาค  ถูกต้องแล้วที่ท าถนน  
อนรรฆนาค  ใครๆเขาก็ชมเทศบาลท าให้ถนนสวยงาม  ผมก็ใช้ถนนนี้เป็นประจ า
ตอนที่ยังไม่ท าชาวบ้านเขาก็บ่นให้ผมฟัง  แต่ผมก็ไม่มีอ านาจตรงนั้น  หน้าที่ของ
สมาชิกสภาเป็นเพียงแค่น าปัญหาของพ่ีน้องประชาชนมาพูดในสภาให้คณะ
ผู้บริหารแก้ปัญหาต่อไป  ที่ผ่านมาผมได้ท าหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดแล้ว  ผมเสนอ
แต่สิ่งที่ดีแต่บางทีท่านก็ไม่เห็นด้วย  เรื่องการสร้างโรงเรียนวัดใต้โพธิ์ค้ าที่ผมเสนอก็
เป็นสิ่งที่ดี  ใช้เงินสร้างไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท  แต่ท่านไปท าใช้เงินตั้ง 5 แสนบาท  ผม
บอกแล้วว่าเวลาท าอะไรให้คิดดีๆ  อย่างกับการท าท่อระบายน้ าบนถนนกลางเมือง
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กาฬสินธุ์ เมื่อเกิดปัญหาเขาก็โทษเทศบาล  หากเทศบาลจะว่าไม่รู้เรื่องก็คงไม่ได้
เพราะเป็นบ้านของตนเอง  ชาวบ้านเขาก็มาด่าผม  ผมก็ต้องยอมรับเพราะผมเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  สุดท้ายนี้ผม
ขอกล่าวกลอนสัก 1 กลอน  คือ  เทศบาลใดไร้รักสมัครสมาน  จะพัฒนาการสิ่งใด
ก็ไร้ผล  เทศบาลนั้นเคยยับอับจน  ประชาชนจะสุขได้อย่างไร  บ้านเมืองจะเจริญ
ได้อย่างไร  รางวัลที่ได้มาก็ไม่เท่าได้ใจของพ่ีน้องประชาชน  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่น  ขอเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ  
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์         
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ผมยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องอาคารศาลากลางหลังเก่า  ที่ได้รับ
ความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และประชาชนทั้ง
จังหวัดที่อยากทราบความเป็นมาและวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนี้หลายคนมองว่า
เทศบาลจะท าอย่างไรกับพ้ืนที่ตรงนี้  หรือเทศบาลไม่ได้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ตรงนี้
แล้วหรือไม่  อย่างไร  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ    
ผมได้รับค าแนะน าดีๆหลายอย่าง  ในวันนี้หัวหน้ากองฝ่ายทุกส่วนการงานได้เข้า
ร่วมประชุมและรับทราบปัญหาและบันทึกไว้แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  การจัด
ระเบียบที่จอดรถ  ฝาเหล็กดัด  กุดน้ ากิน  ท่อระบายน้ าที่ขอไว้ยังไม่ด าเนินการให้  
ส้วมเต็ม  โรงเรียนผู้สูงอายุ  การซื้อรถรับ - ส่งผู้สูงอายุ  ซื้อรถตัดหญ้า  ซื้อรถบัส
ให้กับนักเรียนซึ่งจะต้องใช้เงิน  ที่เราได้ไปประกวดรางวัลก็เพราะมีเงินและเรา
พยายามอยากได้เงินมาถือว่าพวกเรารับทราบ  ในส่วนโครงการที่ไม่ได้คะแนน  ขอ
เรียนว่า  เมื่อเราบรรจุโครงการเข้าไปและเม่ือเราไปส ารวจแล้วปรากฏว่าที่ดินตรงนี้
เป็นของกรมชลประทาน  เราขอแล้วและต้องใช้เวลา  ถ้าขอไม่ทันก็ต้องกันเงินไว้
จึงเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ท าแต่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  บางครั้งไปส ารวจแล้ว
ปรากฏว่าเป็นที่ดินของเอกชนไม่ใช่ที่สาธารณะ  เจ้าหน้าที่ส านัก/กองฝ่ายก็ไม่กล้า
ที่จะเอาท่อระบายน้ าที่เป็นของราชการไปลง  นี่คือปัญหาที่ท าให้งานล่าช้า   แต่
อาจไม่ได้ตอบค าถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านจึงเข้าใจว่าบอกเราแล้วแต่
เราไม่ได้ท า  วันนี้ก็อยากขอให้หัวหน้าส านัก/กองฝ่ายที่อยู่ที่นี่ รับปัญหาไป
ด าเนินการแก้ไขด้วย  ในส่วนเรื่องศาลากลางหลังเก่า  ขออนุญาตรายงานเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้รับทราบข้อมูลเดียวกันว่าเทศบาลได้หรือไม่ได้อย่างไร  และท าไม
ต้องเอาเทศบาลไปเป็นคู่ขัดแย้งกับโรงพยาบาล  ทั้งๆที่เราไม่ใช่คู่ขัดแย้งและตั้ งอยู่
ในความสงบ  ไม่อยากมีเรื่องสร้างความแตกแยก  ในช่วงนี้หัวหน้าส่วนราชการที่มา
กับท่านนายกรัฐมนตรีอยากมาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่
และพัฒนารายได้ให้สูงขึ้น  มีหลายกระทรวง  ทบวง  กรมลงพ้ืนที่และจัดสรร
งบประมาณลงมาเพ่ือพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ถ้าหากเขามาเห็นบรรยากาศที่มี
ความแตกแยกก็เกรงว่าจะไม่ดี  ส าหรับเรื่องที่ดินศาลากลาง  เมื่อมีด าริว่าจะมีการ
ก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่  ขอท้าวความไปถึงท่านผู้ว่าสุวิทย์  สุบงกช ขออนุญาต
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เอ่ยนาม  ท่านด ารงต าแหน่งเมื่อปี 56 - 57 และท่านมีด าริว่าอยากย้ายศาลา
กลาง  เมื่อท่านอยากย้ายท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้าง  ผมก็เป็นคณะกรรมการในการ
จัดหาพ้ืนที่ด้วย  ในวันประชุมมีที่ดินมาเสนอ 2 แปลง  แปลงหนึ่งอยู่บริเวณโคก
หนองแล้ง  ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ตั้งศาลากลางหลังใหม่แต่อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
เหนือ  พ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่  และอีกแปลงหนึ่งคือโคกดอนหัน  อยู่ตรงข้ามปาก
ทางเขื่อนล าปาว  พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ ที่ประชุมในวันนั้นพิจารณาใช้โคกดอน
หันเพ่ือย้ายศาลากลางแห่งใหม่  ท่านผู้ว่าราชการจึงได้มอบหมายให้อ าเภอยาง
ตลาดและเทศบาลต าบลโคกศรีท าการประชาพิจารย์เพ่ือขอรับความคิดเห็นว่ามี
ความเป็นไปได้หรือไม่  ถ้าจะใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่  หลังจาก
ประชาพิจารณ์แล้วประชาชนชนชาวโคกศรีและยางตลาดอยากได้ศาลากลาง  
ท่านผู้ว่าราชการสุวิทย์  ได้ประสานไปที่กระทรวงมหาดไทยก็ปรากฏว่าการที่จะเอา
ศาลากลางไปอยู่อ าเภออ่ืนและอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง  10 กว่ากิโล  ขัดต่อ
เงื่อนไขที่จะได้รับงบประมาณมาจึงไม่ได้งบประมาณ  หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการ
ก็มีค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน  และผู้ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อจากท่าน    
สุวิทย์  สุบงกช  คือ ท่านภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ขออนุญาตเอ่ยนาม  พอท่านมาก็ได้มี
การติดตามงานทุกเรื่องและได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าฯสุรพจน์  รัชชุศิริ เป็น
ผู้ด าเนินการต่อ  ในช่วงที่ท่านผู้ว่าภุชงค์  โพธิกุฎสัย  มารับราชการอยู่มีความ
ชัดเจนว่าน่าจะได้งบประมาณมาท่านจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาพ้ืนที่อีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือหาความเหมาะสมซึ่งเหลือโคกหนองแล้งและพ้ืนที่บางส่วนในเขต
เทศบาลเมืองฯ  ท่านก็บอกว่าในเขตเทศบาลมีหนองซ าหมู  เนื้อที่ประมาณ 100 
กว่าไร่ ที่มีความพร้อมจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นและได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจประมาณ  
4 ครั้ง  พบว่าที่ดินหนองซ าหมูมีการคัดค้านจากพ่ีน้องประชาชนว่าไม่ใช่พ้ืนที่ของ 
ธนารักษ์แต่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่กล้าน าเสนอที่ดินแปลงนี้
เพ่ือก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่  จนกระทั่งพ่ีน้องประชาชนได้ไปพบและถอนค า
ร้องเพราะเกิดความเข้าใจผิดที่ดินจึงสมบูรณ์และที่ประชุมได้พิจารณาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่  นั่นคือ  ที่ดินหนองซ าหมู  ซึ่งเป็น
ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เราได้รับการถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี 
2548 - 2549  มีภารกิจว่าจะต้องบริหารจัดการน้ าบริเวณหนองซ าหมู  เมื่อ
คณะกรรมการเห็นว่าที่ดินตรงนี้เหมาะสมจึงได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีฯใน
ขณะนั้นท าประชาพิจารย์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจที่จะ
ให้กอ่สร้างศาลากลางแห่งใหม่หรือไม่ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ 100 %  สนับสนุน
ให้พ้ืนที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งศาลากลาง  หลังจากนั้นก็ให้ สนง.โยธาธิการน าแปลงพ้ืนที่ไป
ศึกษาออกแบบการก่อสร้าง  มีการปรับเปลี่ยนที่ดินกับมหาวิทยาลัยราชมงคลใน
ขณะนั้น ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ผลสุดท้ายก็ออกมาแบบที่เห็นและ
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  ในการที่จะได้รับงบประมาณจะต้องมีการท าแผน
แม่บทเพ่ือยืนยันกับกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วจะก่อสร้าง
ศาลากลางหลังใหม่แล้วศาลากลางหลังเก่าท่านจะเอาไปท าไร  ในวันที่ 3 สิงหาคม 
2558  ผมไดร้ับการประสานกับ สนง.จังหวัดให้เข้าร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระ
การประชุมเพ่ือพิจารณา 2 เรื่องคือ 1. การสร้างพระราชานุสาวรีย์ของ
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1  และใช้พ้ืนที่ศาลา
กลางหลังเก่าหลังจากมีการย้ายไปที่ใหม่  มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
เช่น  ท่านสุรพจน์  รัชชุศิริ  ท่านรองผู้ว่าราชการ  เป็นประธาน  นายมงคล  อดทน  
หัวหน้าส านักงานจังหวัด  นางจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม          
นางพรพิมล  คงตระกูล  นายนิพนธ์  เนยเมืองปัก  นายอนันท์  พิมพะสาลี  นาย
วิชิต ศีลพันธุ์  นายพัฒนพล  ลักษณะวิบูลย์กุล  นางสุพัตรา  วิวัฒน์เกษมชัย  นาย
อดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  นางกรรณิการ์  เถาว์โท  และนายณฐกฤษณ์  โพธิ์ศรี  
ทั้ง 13 ท่านได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์   ท่านผู้ว่า
ราชการได้มีด าริว่าเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระบารมีของรัชกาลที่ 1 ที่ปกป้อง
คุ้มครองพ่ีน้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ในขณะที่เจ้าโสมพะมิตรได้อพยพมาตั้ง
รากฐานที่เมืองกาฬสินธุ์แห่งนี้  น่าจะมีการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ไว้เป็นที่
เตือนใจให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ได้เคารพนับถือ  จึงได้หาสถานที่ที่เหมาะสม 
ท่านผู้ว่าราชการเห็นว่าบริเวณวงเวียนน้ าพุหน้าจวนผู้ว่าราชการเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสม  ผมจึงได้น าเสนอว่าหากจะก่อสร้างผมก็เห็นด้วยเพราะพ้ืนที่เหมาะสม  
ที่ประชุมจึงมอบให้เทศบาลไปดูพ้ืนที่แต่มอบให้ สนง.โยธาธิการฯไปด าเนิน
การศึกษาและออกแบบ  ให้ สนง.วัฒนธรรมหาเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการ
จัดสร้าง  ผังบริเวณสถานที่พร้อมกับต าแหน่งที่ตั้งมอบให้สนง.โยธาธิการ  ลักษณะ
รูปแบบ  ขนาดของอนุสาวรีย์มอบให้ สนง.โยธาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานขอพระบรมราชานุญาตมอบให้ สนง.จังหวัดกาฬสินธุ์  นี่คือมติที่ประชุม
ในวันนั้น  ในส่วนการวางผังและใช้พ้ืนที่บริเวณศาลากลางหลังเก่าที่ประชุมมี
ความเห็นว่าอาคาร 7 ชั้น มอบให้กับโรงพยาบาลทุกคนก็ตกลง  และอาคาร 2 ชั้น
ท่านก็ได้ถามท่านวัฒนธรรมจังหวัดที่ประชุมอยู่ด้วยว่าถ้าหากย้ายไปอยู่ศาลากลาง
แห่งใหม่แล้วพิพิธภัณฑ์จะท าอย่างไร  ท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็บอกว่าถ้ าไปอยู่ที่
แห่งใหม่คงไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลได้  ที่ประชุมจึงหาเจ้าภาพเพ่ือสานต่อ
ท่านรองสุรพจน์ก็บอกว่าท่านนายกฯมีหลายจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์โดยใช้พ้ืนที่ศาลา
กลางหลังเก่าเขาให้เทศบาลเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ  เมื่อถามผมก็ต้องตอบรับ  หาก
จะมอบหมายให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลก็จะดูแลให้  นี่คือที่มาว่าได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์หลังเก่าและมีการพูดถึงลานปูนหน้าศาลากลางว่าจะท า
อย่างไร  ท่านภุชงค์  โพธิกุฎสัยท่านอยากให้สร้างเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อน
ใจ  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์เป็น
ที่จอดรถเมื่อไม่ได้มีกิจกรรมประเพณี  เมื่อมีงานประเพณีตักบาตรท าบุญก็ให้ใช้
ลานนี้  ที่ประชุมจึงถามว่าท่านนายกฯรับผิดชอบดูแลได้ไหมโดยมีภารกิจดูแลพ้ืนที่
ตรงนี้ให้เหมือนเดิม  ซ่อมแซมพ้ืนผิวหากแตกแยก  ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้  รดน้ า
ต้นไม้  เก็บขยะ  กวาดถนน  ท าความสะอาดลานพ้ืนผิว  เรื่องนี้จึงได้มีการสรุป
รายงานการประชุมเสนอท่านผู้ว่าราชการภุชงค์  โพธิกุฎสัย  และท่านได้
เกษียณหนังสือด้วยลายมือท่านเองว่าอยากให้เทศบาลกับ สนง.โยธาธิการเป็น
ผู้ออกแบบร่วมกัน  และให้เทศบาลกับ อบจ.ท าร่างผังเกี่ยวกับการจัดสร้างสถานที่
จอดรถถ้าหากมีคนมาท่องเที่ยว  ท่านบอกว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วให้มีที่จอดรถให้
เพียงพอ  มติที่ประชุมในวันที่ 3  สิงหาคม 2558  ได้มอบภารกิจไว้และหลังจาก
ปี 58 นั้นผมไม่ทราบว่ามีการไปขอเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่  อย่างไร  จนกระทั่ง
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ปัจจุบันได้รับทราบกับท่านผู้ว่าฯไกรสร  กองฉลาดว่ามีโรงพยาบาลไปขอใช้พ้ืนที่จึง
ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยงานใดมีความเหมาะสม  ท่านไกรสรได้เอา
รายงานการประชุมเดิมไปดูและได้กล่าวว่าการมอบภารกิจให้ดูแลมีผู้ร่วมพิจารณา
แค่ 13 คน อาจน้อยจึงขอเอาเข้าที่ประชุมกรรมการเมือง  ซึ่งในที่ประชุมท่านได้
ให้เสนอว่าเทศบาลจะเอาไปท าอะไร  ผมจึงบอกว่าจะเอาไปท าอย่างที่ท่านผู้ว่าวินัย
และท่านผู้ว่าภุชงค์ได้มอบภารกิจไว้  ได้มีการออกแบบและบรรจุในแผนเรียบร้อย
แล้วรอแค่ท าเรื่องขอรับงบประมาณและได้ให้ที่ประชุมจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ  
เมื่อท่านผู้ว่าราชการถามที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็น
ผู้ดูแล  แต่หลังจากนั้นก็มีคนมาพูดว่า พ้ืนที่หน้ าศาลากลางจะเอาไปท า
สวนสาธารณะหรือให้เป็นโรงพยาบาล  เมื่อผมกลับไปดูเรื่องเก่า  พ้ืนที่หน้าศาลา
กลางไม่เคยปรากฏว่ามีใครมาขอไปท าโรงพยาบาลเลยจนกระทั่งบัดนี้  เมื่อเช้าผม
ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ไปถามเจ้าหน้าที่ สนง.จังหวัดว่าตอนนี้มีใครมา
พูดว่าจะเอาพ้ืนที่ตรงนี้ไปท าโรงพยาบาลหรือไม่   เพราะเท่าที่ประชุมร่วมกับ
ท่านผู้ว่าหลายท่านที่ผ่านมาไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่จะเอาไปท าโรงพยาบาลเลย  มีแต่
ชั้น 7 จะเอาไปท ากิจกรรมของผู้สูงอายุและที่พักฟ้ืนคนไข้  เมื่อผมขอดูเอกสารจึง
ได้รู้ว่าทางโรงพยาบาลก็ขอมาแหมือนกันเมื่อปี 2558  แต่ขอหลังจากที่มีมติให้
เทศบาลเป็นผู้ดูแลไปแล้ว 2 เดือน  เมื่อผมดูเอกสารแล้วก็ทราบว่าทางโรงพยาบาล
ขอไปท าในลักษณะคล้ายกัน คือ อาคาร 7 ชั้นเอาไปท าเป็นคณะแพทย์  อาคาร 2 
ชั้น  เอาไปท าพิพิธภัณฑ์  ลานคอนกรีตข้างหน้าเอาไปท าที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่ง
ไม่ได้มีความแตกต่างกันผมขอยืนยันว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการ
ยังไม่ได้มอบพ้ืนที่ให้กับเทศบาล  มีหลายท่านมาต่อว่า  ท าไมถึงไม่ยกพ้ืนที่ให้
โรงพยาบาล  ผมก็ได้แต่ว่าเมื่อยังไม่ได้เป็นของเทศบาลจะไปยกพ้ืนที่ให้เขาได้
อย่างไร  ถ้าหากเป็นของเทศบาลแล้วหากจะยกให้ใครผมก็ต้องถามพ่ีน้อง
ประชาชนเหมือนกับที่ยกพ้ืนที่หนองซ าหมูให้ก่อสร้างศาลากลางแห่งใหม่  ถ้าผม
ตัดสินใจด้วยตนเองก็คงมีปัญหาจึงได้มอบให้พ่ีน้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ  เรื่อง
ทั้งหมดที่เล่าก็อยากท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านและพ่ีน้องประชาชนให้
ได้รับทราบว่าพ้ืนที่ตรงนั้นยังไม่ได้เป็นของเทศบาล  เมื่อท่านผู้ว่าราชการมีมติจะให้
เทศบาลจะต้องมีการท าเรื่องกับธนารักษ์ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก  เมื่อครั้งท าหนองซ า
หมูให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างศาลากลางเราก็ใช้เวลาเกือบ 1 ปี  และล่าสุดได้ประชุมเมื่อ
เช้าท่านผู้ว่าราชการบอกว่าขอยกเลิกมติในการประชุมครั้งที่แล้วและมอบอ านาจใน
การตัดสินใจให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยการท าประชาพิจารณ์ว่าเขาต้องการอะไร  
วิถีชีวิตของประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่เคยได้ใช้ประโยชน์บริเวณลานด้านหน้า
ศาลากลางท่านก็ต้องคิดว่าท่านจะเลือกเอาพ้ืนที่นั้นไปท าอะไร  ผมขอยืนยันตาม
เอกสารและขอน าเสนอข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับ
ฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ท าให้
การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา   17.30  น.  
 
 
(ลงชื่อ)                      ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ้าง 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 

    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
                              (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   
                                       ปลัดเทศบาล 
 

คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561   
รับรองถูกต้อง 

    

 
(ลงชื่อ)                             

  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น)   
                                     ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต์  ฆารไสว)   
                                        กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                             

  (นายธนัท  จิตรลดานนท์)   
                                         กรรมการ 
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(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   
                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
(ลงชื่อ)   
                           

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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