
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที ่ 29  พฤศจิกายน  ๒๕61  เวลา  13.๓๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
1. นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจ าลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  ลาป่วย 
2. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสมศักดิ ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ผูไ้ม่เข้าประชุม 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี  ลากิจ   
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ลากิจ 
3. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี ลากิจ 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง 
4. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม   ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
5. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
6. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ 
7. นางสาวนันทนา สุเพ็งค าภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
8. นายจ าลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
9. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
10. นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
11. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอ านวยการ 
12. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
14. นางวัชรี  ค าเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   
16. นางศศิพรรณ โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
18. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิก

สภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน             
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม    
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในวันนี้ผมได้
ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพราะ
ท่านได้ลาป่วยกระทันหัน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61 และจะ
ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนที่จะ
ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลจะต้องคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เพราะเนื่องจากท่านฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
เป็นเหตุให้ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2554  ข้อ 19 วรรคสอง  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น า
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ความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม  ต่อไปเป็นการเสนอ
ชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ  
ขอเชิญท่านกฤษฏา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมขอเสนอท่านรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรองให้นายรณยุทธ  หอมหวล          
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ขอเชิญท่าน
รณยุทธ  หอมหวล  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ครับ  เมื่อได้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
เรียบร้อยแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอ่านประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2561  ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2561  ที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ประจ าปี  2561  ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป     
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  2561  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  
2561  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  
ตุลาคม พ.ศ.2561  ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ที่ได้
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ต่อที่ประชุม เรื่องที่ ๑  ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง การแก้ไข
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2561 - 2564)  ด้วยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 - 
2564 เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นและให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 จึงขอแจ้งประกาศ
การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 - 2564 รายละเอียดได้
แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว   เรื่องที่  2   ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี              
ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.35 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  2561  เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
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พนักงานเทศบาล  เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี          
ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕61  ในวันที่  29  
พฤศจิกายน  2561  เรื่องที่ 3  ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุม 
จ านวน 15 ท่าน  และได้ลาป่วย 2 ท่าน คือ 1. ท่านโฆษิต ธีรกุล 2. ท่านอุทิศ  
จ าเริญสรรพ์ครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมยังติดใจในเรื่องที่ ๑  ผมดูรายละเอียดแล้วไม่ทราบว่า
เป็นการแก้ไขหรือเป็นการเพ่ิมเติม  เพราะผ่านไปเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว  ผมยังไม่
เข้าใจในรายละเอียดและไม่มีการระบุว่ามีการแก้ไขอย่างไร  หน้าที่เท่าไหร่       
ผมอยากให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพราะรายละเอียดโครงการต่างๆใน        
เทศบัญญัติเราได้ผ่านไปแล้วเราต้องเอามาบริหารงานในปี 2562 แต่ไม่ทราบใน
เงื่อนไขรายละเอียดจะบรรจุ ไว้ เ พ่ืออะไร  งบประมาณมีหรือไม่  อย่างไร           
บางโครงการได้น าปี 2561 เข้ามาด้วยซึ่งผ่านมาแล้ว  รายละเอียดท่านจะแก้ไข
เพ่ิมเติมอย่างไรผมก็ไม่ทราบ  ท าไมไม่ขอและมีงบประมาณเข้ามาเลย   ผมอยาก
ให้ท่านประธานดูรายละเอียดด้วยว่าเป็นอย่างไร  ผมศึกษามาแล้วทุกแผ่น       
เป็นโครงการใหม่ทั้งนั้น ของโรงเรียนมี 3 โครงการ  ส านักปลัดมีประมาณ 1 - 2 
โครงการ  ผมอยากให้ดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร แผนพัฒนาสี่ปีเราท าไปแล้ว  
งบประมาณในเทศบัญญัติเราก็ผ่านแล้ว  ไม่ทราบว่าจะดูบทก าหนดข้อไหนใน
หนังสือฉบับนี้ จะเอาไปแทรกหน้าไหนครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ  ในระเบียบ
วาระนี้ คือ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ในส่วนรายละเอียดหากท่านจะ
อภิปรายสอบถามและต้องการค าตอบที่ชัดเจน  ขอให้สอบถามในวาระอ่ืนๆครับ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561 
   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 
 -  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561 
   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อ
วันที่  20  สิงหาคม  2561  และสมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  เมื่อ
วันที่  14  กันยายน  2561  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาลที่ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม  ดังนี้  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  เป็นประธานกรรมการ 
นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ   นายธนัท  จิตรลดานนท์  เป็นกรรมการ  
นายกฤษฏา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  
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เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561  และสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  
2561  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดท า
ไว้อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความ
ที่ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม        
ขอเรียนเชิญครับ  ขอเชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอแก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  
เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561  หน้าที่  34  บรรทัดที่  13  จากข้อความ  
“นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์”  แก้ไขเป็น “นายนพดล  แก้วพูล”  ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญ
ครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลทั้ง 2 ครั้ง  
กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจ านวน  15 ท่าน)  15  เสียง  สมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี  ลาป่วย 2 ท่าน ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร   
    -  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
    -  ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถามคณะ

ผู้บริหาร ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ   
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ใคร่ขอ
กระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้  ผมอยากทราบว่า  
ปัจจุบันนี้ที่ส านักการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพนักงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยกี่คน  และมีรถบรรทุกขยะขนาดเล็ก 4 ล้อ กี่คัน ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  กระทู้ถามมี 2 ประเด็น  
1.  มีพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยกี่คน  ขอตอบว่า  มีพนักงานจัดเก็บขยะประจ า
รถ จ านวน 31 คน  2.  มีรถบรรทุกขยะขนาดเล็ก 4 ล้อ กี่คัน  ขอตอบว่า         
มีจ านวน 2 คัน ครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ   
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ผมขอ
อนุญาตท่านประธานอภิปรายเพ่ิมเติมเพราะผมเป็นห่วงเรื่องขยะมูลฝอยเป็นอย่าง
ยิ่ง  ผมเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสงสาร  ผมอยากให้เทศบาลจัดซื้อรถขยะขนาดเล็ก 
4 ล้อ เพ่ิมอีก 2 คัน หรือเขตละ 1 คัน เพราะคันเก่าทรุดโทรมแล้วใช้งานไม่ค่อยได้  
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แตไ่ม่ใช่อยู่ดีๆผมจะให้ซื้อ  แต่ก่อนที่เคยคัดค้านไม่เกี่ยวกันเพราะตอนนั้นเป็นรถ 6 
ล้อขนาดใหญ่  แต่ทีผ่มอยากให้เทศบาลจัดหาคือรถสิบล้อขนาดเล็กหรือรถปิ๊คอัพที่
ดัดแปลงเป็นรถขยะ  เพราะรถขยะขนาดใหญ่ 6 ล้อ ไม่มีปัญหากับเส้นทางทั่วไป
แต่มีปัญหาประมาณ 10 กว่าชุมชนที่มีตรอก ซอก ซอยเล็กๆรถ 6 ล้อ ขนาดใหญ่
ไม่สามารถเข้าไปได้  บางชุมชน หมู่บ้าน ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 100 - 200 
เมตร ผมเห็นพนักงานไปลากขยะมาใส่รถข้างนอก  สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและแรงงาน
เพราะรถขยะคันใหญ่เข้าไม่ได้  หลายชุมชนที่ผมสอบถามและได้เห็นกับตา  
พนักงานขยะคนเดียวลากขยะออกมาประมาณ 200 เมตร เกือบ 10 ถัง มาใส่รถ
ที่จอดหน้าถนนใหญ่  ยกตัวอย่าง ชุมชนสุขสบายใจ  รถขยะขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้
แต่รถขยะขนาด 4 ล้อ สามารถเข้าไปได้สะดวก  ผมเห็นก็สงสาร  ลากมาแล้วเอา
ไปเก็บเกือบ 10 ถัง และมีเกือบ 10 ชุมชน  ผมสงสารพนักงานของเรา  ขอให้
ท่านให้ความสะดวกสบายกับเขาบ้าง และอยากเสนอท่านประธานผ่านไปยังส านัก
การสาธารณสุขได้จัดซื้อรถขยะขนาดเล็ก 4 ล้อ เพราะจะใช้ในการเข้าตรอก ซอก 
ซอย ถ้าประมาณ 10 - 20 เมตร ผมไม่ว่า แต่บางหมู่บ้าน 100 - 200 เมตร 
ท่านประธานลองไปเดินดูผมเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้  รถคันเก่าใช้การไม่ค่อยได้  
เก็บขยะตั้งแต่เช้าเขาเก็บเสร็จประมาณเวลา 14.00 น. - 15.00 น.  ขยะทุกวันนี้
เต็มบ้านเต็มเมือง  ที่ผมถามว่ามีพนักงานกี่คนเพราะอยากรู้ว่ามีพนักงานเพียงพอ
หรือไม่  ถ้าไม่เพียงพอก็อยากให้รับสมัครพนักงานเก็บขยะ  ถ้าใครไม่เห็นกับตาก็คง
ไม่รู้  ผมไปทุกที่ผมเห็น  คนไม่มีจิตส านึกก็เอาขยะมาทิ้งข้างทางเต็มไปหมด  ดีที่
ท่านผอ.ส านักการช่างได้เอาป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดไว้หลายป้ายข้างสนามกีฬา แต่ก็
ยังมีคนเอาขยะมาทิ้ง  ผมไม่โทษเทศบาลของเรา  เมื่อเขาทิ้งเราก็ต้องมีหน้าที่
แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน  ผมอยากให้เทศบาลจัดซื้อรถขยะอย่างน้อยเขตละ 1 
คัน เพราะปัญหาขยะทุกวันนี้มีจ านวนมาก  เช่น ในโรงเรียน  ห้างสรรพสินค้า วัด  
ผมเคยชมเชยส านักการสาธารณสุขว่าดูแลขยะได้ดีมาก  บ่อของเราเหลือพ้ืนที่อีก
เยอะกว่าจะเต็ม  ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร  ของฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ที่ได้ให้ค า
เสนอแนะ  ท่านผอ.ส านักการสาธารณสุขก็คงจะน าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารต่อไป  
ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียน
ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังนี้  1.1 เรื่องอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 ยังมีการก่อสร้างไม่เสร็จ  ผ่านมานานแล้ว ขอสอบถามว่าเป็นเพราะ
เหตุใด  สัญญาสิ้นสุดหรือยัง  ใครเป็นคู่สัญญา  2.1  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
ไม่ได้มีการเอาใจใส่  เช่น  การตัดต้นไม้  การปรับปรุง ภูมิทัศน์  ตัดหญ้า  มีการ
แก้ไขอย่างไร  2.2  กุดน้ ากิน  ไม่มีการปรับปรุงความสะอาดรอบทางเดิน  ศาลเจ้า  
ที่นั่งไม่ท าความสะอาด  มีแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  2.3  แก่งดอนกลาง  
ห้องน้ าใช้ไม่ได้หลายๆที่หลายหลัง  ถนนรอบทางจักรยานแตกร้าว  ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง  จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  3. ขอสอบถามบริเวณสวนไดโนเสาร์ถนนรอบ
ไม่ปรับปรุง  ศาลาเฉลิมพระเกียรติเดิมทรุดโทรม  และงานสวนสาธารณะที่



                                                - 7 - 
 

ด าเนินการอยู่ปัจจุบันไม่เป็นระเบียบและไม่มีห้องน้ าห้องส้วม  ขอสอบถามว่า    
จะมีแนวทางปรับปรุงอย่างไร  มีเนื้อท่ีอยู่ปัจจุบันเท่าไหร่ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ในค าถามเป็นเรื่องการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ขออนุญาตให้ผอ.ส านักการช่างตอบค าถามครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านผอ.ส านักการช่างครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง  กระทู้ถามของท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  ข้อ 1.1 เรื่องอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ยังมีการก่อสร้างไม่เสร็จ  
ผ่านมานานแล้ว ขอสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุใด  สัญญาสิ้นสุดหรือยัง  ใครเป็น
คู่สัญญา  ขอตอบว่า  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท จิวบ่วงหลี จ ากัด วันเริ่มต้นสัญญา 10 
ธันวาคม 2558 วันสิ้นสุดสัญญา 4 มิถุนายน 2560 การก่อสร้างอาคารเรียน  
สน.ศท. 4/12 อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา มีผู้รับจ้าง 
คือ บริษัท จิวบ่วงหลี จ ากัด ขณะนี้ยังมีการด าเนินการตามสัญญาจ้างอยู่  
ด าเนินการเสร็จแล้ว 80 %  มีการปรับค่าก่อสร้างนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
2560 สาเหตุที่งานล่าช้าผิดปกติ  เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถบริหารงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากผู้รับจ้างขาดความเข้าใจในการท างาน  ขาด
บุคลากร ขาดเงินทุนหมุนเวียน  จึงเป็นเหตุให้งานล่าช้า  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างยืนยันจะ
ท างานตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จ  และยินยอมให้เทศบาลฯ ปรับค่าก่อสร้างตาม
สัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข  2.1  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคีไม่ได้มีการเอาใจใส่  เช่น  
การตัดต้นไม้  การปรับปรุงภูมิทัศน์  ตัดหญ้า  มีการแก้ไขอย่างไร  ขอตอบว่า  
บริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะ 
ส านักการช่าง  มีการจัดบุคลากรเข้าด าเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ และได้มีแผนงานในการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านในของ
สวนสาธารณะ  โดยด าเนินการขุดลอกวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งไม้  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
ให้สวยงาม  2.2  กุดน้ ากิน  ไม่มีการปรับปรุงความสะอาดรอบทางเดิน  ศาลเจ้า  
ที่นั่งไม่ท าความสะอาด  มีแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไร   ขอตอบว่า  แนว
ทางแก้ไขปรับปรุงทางเดินรอบกุดน้ ากิน  ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวได้ด าเนินการ
ก่อสร้างมานานแล้ว  มีสภาพทรุดโทรม ส านักการช่าง ได้ด าเนินการส ารวจ - 
ออกแบบ  ปรับปรุงทางเดินรอบกุดน้ ากิน  โดยปรับเปลี่ยนบล็อกทางเดินใหม่
ทั้งหมด  เพ่ือขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ในเบื้องต้นส่วนการโยธาได้เข้าด าเนินการปรับปรุงทางเดิน
รอบกุดน้ ากินแล้วบางส่วน  2.3  แก่งดอนกลาง  ห้องน้ าใช้ไม่ได้หลายๆที่หลาย
หลัง  ถนนรอบทางจักรยานแตกร้าว  ไม่ได้มีการปรับปรุง  จะปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร ขอตอบว่า  ห้องน้ า - ห้องส้วมบริเวณรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
และทางจักรยาน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ว่าจ้าง  จากการตรวจสอบการประกันความช ารุด
เสียหายของงานก่อสร้าง  พบว่าได้มีการคืนค้ าประกันสัญญาแล้ว  ทางจักรยานผู้
รับจ้าง คือ หจก.ประชาพัฒน์ ได้เข้าด าเนินการซ่อมแซมผิวทางจักรยานตลอด
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เส้นทาง  แนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก  เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในเบื้องต้น  ส่วนการ
โยธา  ส านักการช่างจะได้เข้าด าเนินการซ่อมแซมผิวทางจักรยานและด าเนินการ
ซ่อมแซมห้องน้ า - ห้องส้วมในส่วนที่ช ารุด 3. ขอสอบถามบริเวณสวนไดโนเสาร์
ถนนรอบไม่ปรับปรุง  ศาลาเฉลิมพระเกียรติเดิมทรุดโทรม  และงานสวนสาธารณะ
ที่ด าเนินการอยู่ปัจจุบันไม่เป็นระเบียบและไม่มีห้องน้ าห้องส้วม  ขอสอบถามว่า    
จะมีแนวทางปรับปรุงอย่างไร  มีเนื้อที่อยู่ปัจจุบันเท่าไหร่  ขอตอบว่า  แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณภายในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ซึ่งในปี 2560 ได้เกิด
น้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าวท าให้ทางเดิน - วิ่ง อาคารเกิดการช ารุดเสียหาย ส านัก
การช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ปรับปรุง      
ภูมิทัศน์  ดังรายการต่อไปนี้  1. ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานและ
สวนสาธารณะ 2. งานปรับปรุงศาลา 3. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  4. ก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ 5. ก่อสร้างทางเดิน - วิ่ง 6. ก่อสร้างสระว่ายน้ า 7. ก่อสร้าง
สนามกีฬาเอนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49 ล้านกว่าบาท  โดยขอรับ
งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ขณะนี้รอผลการพิจารณา
งบประมาณในเบื้องต้น  ส่วนการโยธา ส านักการช่าง จะได้เข้าด าเนินการซ่อมแซม
ทางเดิน - วิ่ง ในส่วนที่ช ารุดเสียหายและเนื้อที่ปัจจุบันของสวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 40 ไร่ ครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จากที่ได้รับฟัง
การตอบกระทู้ก็พอจะเข้าใจแต่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น เรื่อง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2  ผมอยากให้ส านักการช่างเร่งรัดผู้รับเหมาเข้า
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  เพราะผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว  และต้องมากันเงิน
ไว้เหมือนตลาดสดที่สร้าง 2 ปี ก็ไม่เสร็จ  ผมเกรงว่าผู้รับเหมาจะได้รับ เงินล่าช้า  
ต้องเสียค่าปรับและต้องท าเรื่องกันเงินเข้าสภาเทศบาลหลายขั้นตอน  อยากให้
เร่งรัดการด าเนินการก่อสร้าง  จริงอยู่ว่ายิ่งนานเท่าไหร่เราก็ได้ค่าปรับมากแต่ทาง
โรงเรียนก็อยากได้อาคารให้นักเรียนเช่นเดียวกัน  ข้อ 2.1  สวนสาธารณะกุดยาง
สามัคคี   ครั้ งที่ แล้ วผมฝากข้อเสนอแนะไปตอนนี้ก็ยั ง ไม่ เห็นด าเนินการ               
มีเด็กผู้หญิงเขาไปเดินแล้วบอกว่ารกรุงรัง  ค่ ามาไฟฟ้าก็ไม่มี  ไม่มีการปรับปรุง   
ตัดหญ้าเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนั้นตอน 
แปรญัตติฯเราก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูก็คิดว่าท าไมส านักการช่างไม่ไปเกลี่ยดินทางเข้าให้
เขา  ยังเห็นสภาพเดิม 2 - 3 เดือนแล้ว ถ้าเอารถของเราไปเกรดให้เขาไม่ถึงชั่วโมง
ก็เสร็จ  เขาบอกว่าดินตรงนั้นก็ต้องไปหาซื้อมาเอง  และยังให้ภารโรงเอาดินเข้าไป
อีกส านักการช่างเราก็มีท าไมไม่ไปช่วยเขา หลังจากประชุมเสร็จฝากท่ าน
ประธานสภาลงไปดูด้วย  กุดยางต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  เครื่องมือและ
อุปกรณ์เรามีทุกอย่าง  ข้อ 3 กุดน้ ากิน  ตอนเย็นผมไปเดินทุกวัน  บางวันก็กวาด
บางวันก็ไม่กวาด  ดินมีบ้างไม่มีบ้าง  ประชาชนคนหนึ่งหน้าวัดกลางเขาไปเดิน     
4 - 5 รอบ รอบสุดท้ายท่านได้เอาถุงพลาสติกเก็บขยะแถวนั้น  น่าปลื้มใจมาก   
ผมก็เคยเก็บเช่นเดียวกันในบางส่วน  มีการปรับปรุงแก้ไขช่วงงานลอยกระทงใช้
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เวลาเกือบ 1 เดือน ทาสีใหม่แต่ใช้งานแค่วันเดียว  ท าไมคณะผู้บริหารไม่ปรับปรุง
จัดงานสัก 3 วัน  วันแรกอาจให้เด็กนักเรียนของเราไปเล่นโปงลางให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น  วันที่ 2 จัดงานลอยกระทง และวันที่ 3 ก็ให้
วิทยาลัยนาฏศิลป์มาแสดง  เขายินดีจะมาช่วยเทศบาล  เราก็ช่วยเขาเป็นค่าใช้จ่าย
เด็กๆ มีปีหนึ่งสมัยท่านภิญโญ รัตนศาสตร์ ท่านเอาคุณพระช่วยมาแสดงที่กุดน้ ากิน  
ประชาชนเขานิยมชมชอบว่ามีการแสดงขึ้น  นี่คือสิ่งที่หวังว่าท่านประธานคงจะ
เรียนคณะผู้บริหารว่าปีหน้าจัดงานสัก 3 วัน ประชาชนจะได้มีอาชีพและรายได้เพ่ิม
มากขึ้นเพราะการปรับปรุงใช้เวลานาน  ปรับปรุงหลายอย่างงบประมาณใช้ไปหลาย
แสนบาทแต่เราจัดงานแค่วันเดียวไม่คุ้มค่า  ข้อ 4  แก่งดอนกลาง  ผมไปเดินจะไป
เข้าห้องน้ าก็ไม่มีน้ า  ก๊อกน้ า 20 - 30 ตัวหายหมด  ผมถามเด็กที่เฝ้าว่าเวลาใช้
งานท าอย่างไร เขาบอกว่าเวลามีงานทางส านักการช่างหรือสาธารณสุขเขาจะเอาไป
ติดใหม่  หายก็ต้องซื้อติดใหม่ทุกครั้งสิ้งเปลืองงบประมาณ  ท่านประธานสภาลอง
ขับรถไปดู  ท่านจะเข้าห้องน้ าไม่ได้เพราะประตูถูกล็อคใช้งานไม่ได้ประมาณ  5 - 6 
หลัง มีหลังหนึ่งใช้ได้อยู่ข้างห้องน้ าคนพิการห้องเดียว  พ้ืนที่ 105 ไร่ เข้าได้ห้อง
เดียว  กลางวันมีคนเฝ้า 2 คน แต่กลางคืนผมไม่ทราบ  แก่งดอนกลางของหายหมด
ใช้งานไม่ได้เปลืองงบประมาณ  ผมว่างบประมาณหลายสิบล้านบาททั้งอาคาร
เอนกประสงค์  ห้องน้ า ห้องส้วม  ไดโนเสาร์และศาลาเฉลิมพระเกียรติไม่มีห้องน้ า  
คนที่เขาจะเข้าห้องน้ าต้องไปขอเข้าที่ส านักงาน อปพร.  ที่ผมสอบถามเพราะอยาก
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข  สิ่งไหนที่ไม่ดีก็อยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ข้อ 5. บริเวณสวน
ไดโนเสาร์  ผมไปเดินรอบเล็ก  เดินไม่ได้เลยตรงถนนที่เราปลูกดอกดาวเรือง รถเข้า
ไปท าให้ผิวขรุขระเดินไม่ได้  ประชาชนเขาร้องขอมา  คุณยายเย็นและคุณยายล้ า  
เขาเดินตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 05.00 น.  ก็หกล้มเพราะไม่มีไฟฟ้า  พ้ืนผิวถนนก็
ไม่ดี  พ้ืนที่ตรงนั้นเหลือพ้ืนที่ประมาณ 40 ไร่ ตรงสวนไดโนเสาร์ท าไมไม่เอาเงิน
วัสดุไปแก้ไขให้เขา  ผมว่าไม่เกิน 10 - 15 คิว  ที่อ่ืนๆท าไมเทให้เขาได้  เช่น หลัง
วัดสว่างคงคาเทเสร็จไม่ถึงเดือนสุดซอยถนนเป็นทางตัน  เข้าไปมีบ้านหลังเดียว  
ผมดูงบประมาณแล้ว 234,000 บาท มีบ้านหลังเดียวเข้าไปออกไม่ได้ต้องถอย
ออกมา  เป็นโครงการของปี 2561 สวนสาธารณะที่เป็นหน้าเป็นตาท าไมไม่ท า  
หลังคาเฉลิมพระเกียรติท าไมไม่ไปปรับปรุง ให้เขา และต้องขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาที่รับกระทู้ของผมทั้ง 5 ข้อ และผมจะพูดอีก 5 เรื่องในวาระอ่ืนๆ  
ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีครับ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่   
 (5.1) เรื่ อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์         

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่  (5.1)  

เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แทนต าแหน่งที่ว่าง  
เนื่องจากนายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่  1  
พฤศจิกายน  2561  เป็นเหตุให้ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ว่างลง  จึงต้องเลือกเลขานุการสภาเทศบาลท่านใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง  ขอเรียน
เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาช่ัวคราว  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุ
ของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้
สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา
ท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 18   ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้ งนี้  ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  วิธีการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  โดยวิธีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นซึ่งจะน ามาใช้ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นด้วยนั้น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และ
ระเบียบข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอ  เชิญท่านบุญเส็ง     
วิโรจน์รัตน์ครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ผมขอเสนอท่านรณยุทธ  หอมหวล  ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่   ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  ถือว่าที่ประชุมให้การ
รับรอง  (สมาชิกรับรองจ านวน 15 ท่าน) 15 เสียง  ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 
- ไม่มี - ลาป่วย 2 ท่าน  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายรณยุทธ  หอมหวล  
ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์             
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งตามข้อบังคับการประชุม  ข้อ 13 
วรรค 2 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง  ต่อไปขอเรียนเชิญท่านรณยุทธ  หอมหวล  
เลขานุการสภาเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้ง  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต่อไป 
 

(5.2)  เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่  (5.1)  
เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอ
ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เ พ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้  หลักการ  ขอความเห็นชอบให้
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ านวน 2 คน  เหตุผล  
เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12  
ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย  จ านวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ 
ชุดเดิมได้หมดวาระลง เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561 ประกอบกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ดังนั้น  เพ่ือให้
มีกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มาจากสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย  ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น  จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  พิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไป  

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดังกล่าว ให้คัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน     
2  คน โดยใช้วิธีการคัดเลือก คือ ให้เสนอชื่อและมีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน    
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หากมีผู้เสนอเท่าจ านวนที่ต้องการและไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบท่านนั้นได้รับเลือก  เชิญท่านสมาชิกเสนอ เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมื อง
กาฬสินธุ์   ผมเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร่วมกับท่านจ าลอง  ภูเต้านาค  เมื่อวานได้มีการประชุม สปสช.เป็นครั้งแรกของ
งบประมาณปี 2562  อยากเรียนถามท่านประธานสภาและขออธิบายว่าหลังจาก
ที่เราได้เข้าไปท างานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้วท าอะไรบ้าง  
เพราะสมาชิกบางท่านไม่รู้เลยว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ได้รับงบประมาณจากไหน 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  หากจะอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ขอให้อธิบายอย่างกระชับครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ในปี 2561 เราได้รับเงินสนับสนุน 5 ประเภท  ปีที่แล้วเราได้เงินจาก 
สปสช. จ านวน 1,565,640 บาท ต่อปี  และเทศบาลเราต้องให้การสนับสนุนอีก 
1,100,000 บาท  โครงการนี้มีเงินทุน 2,600,000 บาทเศษ  การด าเนินงาน
จะต้องมีคณะกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วม ในปี 2561 เราได้ด าเนินโครงการต่างๆ
รวม 33 โครงการ 5 กิจกรรม  ใช้ เงิน  2 ,706 ,415 บาท  เงิน เหลือ  
205,887.81 บาท  ในที่ประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาได้หารือกันว่าเมื่อเงินเหลือ    
2 แสนกว่าบาท  ปี 2562  สปสช. ต้องอุดหนุนเงินมาให้ 1,565,640 บาท 
เทศบาลก็ต้องสมทบอีก 1,100,000 บาท  ส าหรับโครงการต่างๆเมื่อวานที่ผ่าน
มาได้เสนอไปแล้ว 28 โครงการ รวมเป็นเงิน 2 ,002,790 บาท  เป็นโครงการที่
เราต้องท าในปี 2562 หากท่านใดเข้าไปจะได้ทราบว่าเราสามารถเสนอโครงการ
ต่างๆได้  รายละเอียดยังมีอีกมากท่ีผมไม่ได้น าเสนอแต่เป็นประโยชน์กับเทศบาลทั้ง
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง  การป้องกันโรคไข้เลือดออก  เราจะต้องดูแลกัน
อย่างไร  ขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาได้ทราบเบื้องต้นว่าโครงการของ สปสช.     
มีทุกปี  และเป็นโครงการที่จะท าให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลท่านสมาชิกที่เข้าไป
สามารถเสนอโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ ขอบคุณครับ   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 2 ท่าน ขอเชิญ
ท่านสมาชิกเสนอครับ  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       
ท่านแรกผมขอเสนอท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านที่ 2  ผมขอเสนอท่านอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ครับ 
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นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ 1. ท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  2.  ท่านอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีท่านสมาชิก

ท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ  เรื่องที่ 1 ผมขอพูดเรื่องแผนพัฒนา
เทศบาลที่ได้ประกาศให้สภาเทศบาลได้ทราบ  อยากให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอธิบายให้ทราบด้วยว่าท าขึ้นมาเพ่ืออะไร  มีเงินส่วนไหนที่จะด าเนิน
โครงการที่เสนอไว้  ท าไมต้องมีการตั้งเพ่ิมเติม  บางส านัก เช่น ส านักการศึกษา
ท าไมขอมาแค่ 3 รายการ  แต่ความจริงแล้วมีความต้องการมากแต่ไม่ขอมา  ทราบ
ว่ามีปัญหาในการเอาเงินเทศบัญญัติงบประมาณเข้ามาด าเนินการอย่างไร  เพราะ
เทศบัญญตัิก็ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8  ตุลาคมที่ผ่านมา  อยากทราบว่าเพราะเหตุใด
จึงต้องเพ่ิมในแผนและใช้งบประมาณส่วนใดที่จะด าเนินการเพราะเป็นเอกสารแค่ 
4 - 5 แผ่น  ท าไมไม่รวมเล่มแล้วท าขึ้นครั้งเดียวในเดือนต่อๆไป  ต้องรวบรวม
เอกสารความต้องการในปี 2562 หรือ 2563 เข้ามาทีเดียว  ผมว่าท าแค่นี้คงไม่
เสร็จ  อีก 3 เดือนก็ต้องท าเข้ามาอีก เป็นฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ผมขอพูดต่อในเรื่องที่ 2 ครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 
นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์         
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ถ้าเป็นค าถามที่ต้องการค าตอบ
จะต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นกระทู้ถามเข้ามา  ซึ่งทางท่านประธานสภาได้
อนุญาตและได้ตอบกระทู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของวาระอ่ืนๆ  เป็นเรื่องที่
สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอแนะสามารถพูดได้ทุกเรื่องแต่ค าตอบ  เราอาจไม่ได้
เตรียมค าตอบมา  ค าถามไหนที่ตอบได้ก็จะตอบให้  ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องตอบ
ค าถามตามที่สมาชิกต้องการ  แต่ในส่วนเรื่องแผนพัฒนาเป็นเรื่องที่คณะผู้บริหาร
ท าขึ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบการปฏิบัติงาน  ในรายละเอียดมีการ
แก้ไขเสมอในการจัดท าแผน  ขออนุญาตให้ผอ.กองวิชาการ  ได้อธิบายให้ทราบว่า
วิธีการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบได้ระบุไว้อย่างไร  
ส่วนเรื่องอ่ืนๆก็คงตอบค าถามต่อไป 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.กองวิชาการครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ  ขอ
อนุญาตเรียนต่อที่ประชุมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เดิมเราเคยใช้
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แผนพัฒนาสามปี  เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแผนพัฒนาสี่ปี  
และในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดซึ่งเขาใช้
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี  จึงแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น   และ
แก้ไขกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีกระบวนการเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไขอะไรบ้าง  สาระส าคัญ คือ ถ้าเราจะเพ่ิมเติมแผนในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเดิมถ้าไม่มีโครงการปรากฏในแผนเลยจะเรียกว่าเป็น
การเพ่ิมเติม  ส่วนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง  แต่จะเปลี่ยนแปลงหลักการ  เหตุผล และสาระส าคัญต่างๆที่ท าให้
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ  ส่วนกระบวนการแก้ไข  จะเป็นการแก้ไขให้
สมบูรณ์ขึ้น  แก้ไขจ านวนงบประมาณ  แก้ไขปีที่ด าเนินการจะอยู่ในอ านาจของ
นายกเทศมนตรี  เมื่อมีโครงการเดิมที่บรรจุในแผนแล้วเมื่อโครงการเดิมจะแก้ไข
งบประมาณ  ปีที่ด าเนินการ จะอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบเดิม
ในข้อ 21 อ านาจการแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี  
เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เพิ่มวรรคสองขึ้นมาว่าเมื่อมีการ
แก้ไขแผนพัฒนาแล้ว  จะต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่น  จังหวัดและอ าเภอทราบ        
ในปีงบประมาณ 2562 เหตุผลที่เราแก้ไข คือ เรามีบางโครงการ เช่น โครงการ 4 
โครงการในบัญชีเรามีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขจ านวนเงินงบประมาณเนื่องจากเรา
โอนงบประมาณเพ่ิมตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในส่วนบัญชีครุภัณฑ์  มี 4 
รายการ  เป็นการแก้ไขปีที่ด าเนินการ  ผมเคยน าเรียนกับท่านสมาชิกหลายท่านว่า
การแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปีเดิมจะถูกล็อคไว้ว่าจะต้องเป็นโครงการในปีนั้นๆ จึงจะ
สามารถน ามาท างบประมาณได้  จ านวนครุภัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน  แต่การแก้ไขฉบับ
ที่ 3 ปลดล็อคโดยให้อ านาจนายกเทศมนตรีแก้ไขปี  เมื่อท่านนายกเทศมนตรี
อนุมัติให้แก้ไขแล้วก็ต้องมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ประชาชน  สภา
ท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอทราบ  เราจึงต้องแจ้งเรื่องนี้ต่อสภา
เทศบาล  นี่คือหลักการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ณ ปัจจุบัน  การเพ่ิมเติม
จะเข้าสู่กระบวนการจัดการประชุมประชาคม  เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาและท่าน
นายกฯอนุมัติ  ส่วนการเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  ระเบียบใหม่อนุญาตให้อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีที่จะ
เ พ่ิมเติมโครงการเข้ า ไปได้ โดยไม่ต้อง เข้ าสู่ กระบวนการประชาคมและ
คณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาแผน ส่วนการเปลี่ยนแปลงแผนจะ
เข้าสู่คณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาแผนชุดใหญ่และท่านนายก
ประกาศใช้  นี่คือสาระส าคัญในระเบียบแผนพัฒนาที่แก้ไข และบังคับใช้ในปัจจุบันครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ พอเข้าใจได้ว่าโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีเป็นอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ทุกโครงการ  แต่ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
ท่านต้องบอกด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เย็บเป็นรูปเล่มให้สวยงาม  ไม่ใช่
ส่งเป็นกระดาษเข้ามา 8 โครงการ  ท่านไม่มีโครงการอ่ืนเลยหรือครับ  หยิบ
โครงการอ่ืนเข้ามาท าเราตั้งไว้ในปี 2562 เราไม่ท าก็ได้เย็บเป็นรูปเล่มให้สวยงาม
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และระบุว่าเป็นโครงการแผนพัฒนาฉบับที่ 3 ไม่ใช่เอาเป็นกระดาษมาแล้วบอกว่า
เป็นแผนพัฒนา  หลังจากประชุมสภาเสร็จก็คงไม่เก็บ  เก็บเข้าแฟ้มหมด  จริงที่
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกฯแต่อยากให้ท าเป็นรูปเล่มให้สวยงาม   มีแค่ 8 
โครงการ ในปี 2562 หากมีเงินตกมาจะท าได้หรือไม่  ท าไมไม่ท าสัก 20 
โครงการ  ที่ท าเข้ามามีแค่ 8 โครงการ  ครุภัณฑ์มีแค่ 4 รายการ  ท าเข้ามาเราไม่
ซื้อก็ได้และอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมได้  ผมอยากให้ท่านประธานสภาได้ชี้แจงให้
คณะกองฝ่ายต่างๆทราบว่าให้ท าเป็นกิจลักษณะ  ไม่ใช่ท ามาเป็นกระดาษ  4 แผ่น
ผมก็ต้องเอาไปเย็บใส่แผนพัฒนาสี่ปี  ไม่มีการระบุหน้าเท่ากับเศษกระดาษ  มีฉบับ
ที่ 3  แล้วก็ฉบับที่ 3 อีกซ้ าซ้อนกัน  อยู่หน้าไหนก็ไม่ทราบ น่าจะเป็นฉบับที่ 4  
ผมจะได้เก็บเล่มนี้ไว้อีกเล่มหนึ่ง  บางครั้งต้องละเอียด  หากเราได้รับรางวัล
พระปกเกล้าแล้วเขาขอดูแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ท่านจะเอากระดาษให้เขาดูหรือครับ
มันไม่สมบูรณ์  เรื่องแผนพัฒนาผมอยากให้ตอบเพราะอยากทราบว่าได้มีหนังสือสั่ง
การมาหรือไม่  ถ้าเป็นหนังสือสั่งการก็ดีเราต้องท า  หลังจากนี้จะเป็นเรื่องฝาก
เล็กน้อย  เรื่องที่ 2 ฝาท่อถนนอนรรฆนาค  ดังอย่างกับเสียงดนตรีถนนเทศบาล
แอสฟัลติกเอายางในรถจักรยานไปรองโผล่ขึ้นมาไม่มีความสวยงามแถมยังมีเสียงดัง  
เมืองน่าอยู่ เมืองสวยงามได้สิ่ งแวดล้อมดีเด่นแต่ไม่สมกับที่ ได้ รางวัล ท่าน
ประธานสภาลองไปดูครับ  ผมขอแนะน าไม่ต้องเอายางในรถไปรอง   แอสฟัลติกถุง
ละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเอาไปโรยแล้วเอาฝาปิดเวลาจะไปท าค่อยไปงัดขึ้นมาก็
จบเรื่อง  ถนนคอนกรีตหลังวัดสว่างคงคา  งบประมาณ 234 ,000 บาท ท่าน
ประธานสภาลองขับรถไปดู  มีบ้านหลังเดียว  ถนนคดเคี้ยว  ผิวถนนประมาณ 3 
เมตร เข้าไปต้องถอยออกมา  ขอฝากไว้ด้วยว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ท่านก็ท าสิ่งไหน
ที่ไม่มีประโยชน์อยู่ในซอกซอยก็ไปท าให้เขา  งบประมาณ 2 แสนกว่าบาท  อยู่ใน
เทศบัญญัติปี 2561 ด้วย  เรื่องเสาไฟฟ้าแก่งดอนกลาง  ท่านประธานสภาเคยไป
บ้านหนองบัวหรือไม่  บางเสาตรงบางเสาไม่ตรง  ท าไมไม่ติดต่อไฟฟ้าให้เขาไปดึง
ขึ้นให้  จะล้มทับรถและประชาชนก็เดือดร้อนกันไปอีก  เรื่อง  เรียกประชุม  ท่าน
ประธานโฆษิต  ธีรกุลประกาศแล้วว่าจะมีการประชุมสภาวันที่ 1 พฤศจิกายน - 
30 พฤศจิกายน  ท่านไม่สบายถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนเลยหรือครับ  ต้องมา
ประชุมวันที่ 29  พฤศจิกายน  พรุ่งนี้วันที่ 30 พฤศจิกายน ก็วันสุดท้ายแล้ว  
ท าไมไม่ประชุมก่อนหน้านี้  ถ้าเกิดสมาชิกมีเหตุจ าเป็นไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีกท่าน
จะท าอย่างไร  หากประชุมด่วนต้องส่งเอกสารก่อนอีก 24 ชั่วโมง  ผมเห็นหลาย
ครั้งแล้วแต่ผมไม่พูด  ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไร  ท าไมถึงประชุมวันสุดท้าย    
ส่งเอกสารวันที่ 27 ประชุมวันที่ 29 ท าไมไม่ประชุมวันที่ 1 , วันที่ 15 หรือ วันที่ 
25 ก็ได้วาระการประชุมเรามี 30 วัน สามารถประชุมได้ทุกวัน  สมาชิกจะได้ยื่น
กระทู้ทุกวันผมจะได้มีเรื่องพูดกับท่านประธานสภาน้อยลง  เรื่อง  ศาลากลางหลัง
เก่า แจ้งว่าเทศบาลรับผิดชอบอาคารด้านหน้า 2 ชั้น และด าเนินการดูแลเป็น
พิพิธภัณฑ์เมืองกาฬสินธุ์ผมผ่านไปทีไรเห็นปิดอาคารไว้  ไม่ทราบว่ามี ใครไปดูแล  
รับไว้ท าไม  เวรยามก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร  ประชาชนที่เขาอยากไปดูก็ไม่ทราบว่า
พิพิธภัณฑ์กาฬสินธุ์อยู่ตรงไหน  ให้ผู้ว่าฯสั่งมาหรือครับถึงจะท า  คนที่อยากเข้าไป
มีมากแต่ก็ไม่อยากเข้าไปเพราะเขาปิดประตูไว้  ผมก็ยังไม่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในที่
ประชุมชุมชน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผมมีเอกสารหลักฐาน  มีการประชุม
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และท่านนายกฯได้พูดไว้ในหน้าที่ 28 - 29  ว่าเทศบาลได้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์นี้  
ท าไมไม่ปรับปรุง  ถ้าไม่เอาก็คืนจังหวัดฯ  อย่าท าถ้าท าไม่ได้  อย่ารับถ้าไม่แน่ใจว่า
จะท า  ผมเห็นหลายที่เรารับหมดแต่ก าลังและเครื่ องมือเราไม่เพียงพอ  ถนน
หนทางเมืองน่าอยู่แต่สกปรก  มีดินก็ไม่เก็บ หญ้าก็ไม่ตัด  ผมอาย  ได้รับรางวัลมา
ได้อย่างไร  ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สะอาดสวยงาม  ขึ้นป้ายไวนิลสวยงามว่า
ได้รับรางวัล  ประชาชนเขาว่าให้สมาชิกสภาเทศบาล  ผมก็บอกว่าท่านอยากได้
รางวัลก็ให้ท่านท าไปผมไม่ใช่คณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการของ อปพร. ตอนนี้
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เพราะค าสั่งผู้อ านวยการศูนย์ เขาสั่งให้ อปพร. ท าหน้าที่    
ทับซ้อนกับการแต่งตั้งศูนย์ประสานงาน อปพร. ชุดใหม่  ขอเรียนท่านประธานสภา
ว่าในการเลือกตั้งเขาบอกว่าให้ประธานศูนย์ออกหนังสือเชิญ อปพร. เข้ามาประชุม
หารือคัดเลือกให้มีคณะกรรมการ 15 คน ประธาน  รองประธาน เหรัญญิก และ
เลขานุการ  เมื่อผู้อ านวยการศูนย์ได้ออกค าสั่งเมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2561 ให้เชิญ
ประชุม  เมื่อประชุมเสร็จได้คณะกรรมการและรอการแต่งตั้งแต่ผู้อ านวยการศูนย์
ไม่ยอมแต่งตั้งเพราะเลง็เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ถูกต้อง  ที่ผ่านมา 10 - 20 ปี เราท า
อย่างนี้  เมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้วก็ได้ประธานคนหนึ่งขึ้นมาชื่อเชษฐา  ขออนุญาตเอ่ย
นาม  ไม่มีใครลงแข่งได้คนเดียว  เขาก็ไปตั้งคณะกรรมการอีก 15 คน มีประธาน 
รองประธาน เหรัญญิกครบ  ผู้อ านวยการศูนย์ก็แต่งตั้ งจนหมดวาระวันที่ 1 
ตุลาคม 2561  หลังจากนั้นผู้อ านวยการก็มีหนังสือให้เขาเลือกตั้ง  เมื่อเลือกได้
คณะกรรมการเขาเสนอชื่อมาพร้อมที่จะแต่งตั้งแต่ไปเห็นหนังสือฉบับหนึ่งของปี 
2559 เป็นหนังสือของ อปพร.กลาง ปี 2553 เป็นหนังสือที่ประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา  มีข้อความระบุว่าแต่งตั้ง อปพร. เข้ามาด ารงต าแหน่งได้  
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งผมมีหลักฐาน  มันเกิดความแตกแยกไม่สามัคคี
กัน  ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์ อปพร. สั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และวันที่ 8 เสนอขึ้นไป
ศูนย์ประสานงานเรียบร้อย  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นหนังสือฉบับหนึ่งบอกว่า
สามารถแต่งตั้ง อปพร.ได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ฝ่าย  ฝ่ายแรก คือ  ฝ่าย
ป้องกันฯ นายเชษฐา  ปัทมารางกูล  หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็น
หัวหน้าฝ่ายเรามีหัวหน้าฝ่ายอยู่แล้วจะไปแต่งตั้งท าไม  อปพร. เขาคือผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที ่ อาสาสมัครคุมประพฤติก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เมื่อแต่งตั้ง อปพร. เป็น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี อปพร. 7 ท่าน  สามารถตั้งได้แต่มัน
น่าเกลียดเรามีหัวหน้าอยู่แล้วเราต้องตั้งเขาเป็นผู้ช่วย  เมื่อแต่งตั้งแล้วหน้าที่คือ
จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน  ถ้าเป็นอย่างนี้     
นายเชษฐาก็ไปสั่ง  หน.กฤษณะที่อยู่ป้องกันฯ ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้
พร้อมใช้งาน  อปพร. เขาไม่มีเครื่องมือ  ยานพาหนะ  มีแต่จักรยานสายตรวจ  จะ
ใช้อ านาจนี้ตั้งผมข้ึนเป็น อปพร. แล้วไปใช้เขาได้หรือครับ  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯเขามี
อยู่แล้วท าไมต้องตั้งซ้ าซ้อน  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีนายปรัชญา  รุ่งวิริยวนิช 
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  มีอ านาจสนับสนุนจัดเตรียมก าลังและสมาชิก 
อปพร.  เพ่ือเตรียมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้  จัดเตรียมและสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ  ท่านอภิชัย  
น้ าจันทร์  จะประท้วงใช่หรือไม่ครับ 
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นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอใช้สิทธิ์ประท้วงครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในส่วนวาระอ่ืนๆ  ที่ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ขออนุญาต
เอ่ยนาม  ผมอยากทราบว่าที่ท่านพูดเรื่องนี้ท่านได้เป็นสมาชิก อปพร. หรือไม่     
ในกระบวนการแต่งตั้งท่านเข้าใจมากน้อยเพียงใด  ในเมื่อท่านเป็นแล้วท าไมไม่มีชื่อ
ท่านในการเป็นสมาชิก  ท่านถึงมีสิทธิ์พูดได้  ขั้นตอนการปฏิบัติงานผมไม่ว่าแต่
ขั้นตอนการเลือกตั้งท่านเข้าใจมากน้อยเพียงใด ขอบคุณครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ชัดเจนครับ  ผมอยู่ในเหตุการณ์  ท่านรองรณยุทธจะสอบผม
ในวันที่ 4  ผมอยู่ในนั้น  เขาเสนอชื่อผมเป็นประธานแต่ผมสละสิทธิ์  แล้ว      
ท่านสุรศกัดิก์็เลือกผมเป็นรองประธาน  ผมเข้าใจทุกอย่างจะให้พูดอีกหรือไม่ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอให้พูดอย่างกระชับครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  สังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่จัดเตรียมสนับสนุนเครื่องอุปโภค

บริโภค  เวชภัณฑ์  ถูกต้องหรือครับ  อปพร. มีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยหรือครับ  ไปสั่ง
ข้าราชการได้หรือครับ  ผมขอถามท่านรองรณยุทธเลยว่า อปพร.  จะสั่งท่านได้ไหม  
ท่านต้องจัดเตรียมให้เขา  ผมชี้ให้ดูว่าไม่สมควรที่จะตั้งและสุดท้ายท่านรองรณยุทธ  
มีหนังสือมาหาผมว่าให้สอบสวนข้อเท็จจริง ท่านเป็นประธานและเชิญผมมาให้
ข้อเท็จจริงในวันที่ 4  ธันวาคม  ผมอยากดูเอกสารว่ามีคนร้องขอหรือครับถึงจะมา
สอบข้อเท็จจริงกับผม  หรือผู้อ านวยการศูนย์ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเอง  ผมขอ
ฝากท่านประธานสภาอีกเรื่องหนึ่ง ท่านก็ได้รับหนังสือเช่นเดียวกัน  เป็นหนังสือ
เตือนสมาชิกจากจังหวัดฯ ในการเสนอค าแปรญัตติฯตัดได้แต่เพ่ิมไม่ได้  การเพ่ิม
โครงการต่างๆต้องอยู่ในดุลพินิจของนายกฯ  ตัดไป 3 โครงการ งบประมาณ      
7 ล้านกว่าบาท แต่เอามาท าให้เทศบาลได้เกือบ 30 โครงการ  สมาชิกท าผิด
ตรงไหน  ผมแปลกใจและจะขอหารือไปที่กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง  ผมไม่ได้
ตั้งงบประมาณเกิน 419 ล้านบาทเหมือนเดิม  ถ้าคุณไม่รับรองก็ตัดงบประมาณไป
เพราะสมบูรณ์อยู่แล้ว  วันนั้นเสียงสนับสนุนก็เยอะ  ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน  
15 เสียง ไม่ลงคะแนนแค่ 2 เสียง  ถ้าผิดหมดก็ยุบสภา  มีหนังสือเตือนมาบอกว่า
ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลดังกล่าว  รวมทั้งอาจเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดทางอาญา  กรณีนี้จึงอาศัยอ านาจตักเตือนสภา
เทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลเป็น
ส าคัญ  ผมท าทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  โครงการที่เพ่ิม 30 โครงการ
เป็นประโยชน์ทั้งนั้น  ท่านประธานสภาก็ได้อยู่ในที่ประชุมผมเพ่ิมเติมในวงเงินแต่
ไม่ยอมเซ็นต์  เสียศักดิ์ศรี  ผมอยากให้มีการเลือกตั้งผมจะลงสมัครนายกฯครับ  
กระทู้ถามของผมครั้งที่แล้วที่ท่านโฆษิตไม่รับ  ผมถามเกี่ยวกับการโอนลดโอนเพ่ิม  
ผมยื่นกระทู้มาทุกปีปรากฏว่าผมขอเอกสารกับเทศบาลมีการประกาศแสดงฐานะ
การเงินและงบอ่ืนๆประจ าปี 2561 จ านวน 48 หน้า  สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
กระทู้ถามของผมวันนั้น คือ ยอดรายรับ - รายจ่ายเก็บได้ตามเป้าหรือไม่           
ในหนังสือเล่มนี้ไม่มี  ด าเนินการทุกโครงการหรือไม่ผมก็ดูไม่ออก  เงินอุดหนุนเข้า
เป้าหรือไม่ก็ไม่มี  โอนลด - โอนเพิ่มกี่โครงการก็ไม่มี  งบที่ดินและสิ่งก่อสร้างหลาย
โครงการมีทั้งปี 2560 และ ปี 2561  แต่เป็นผลงานประจ าปีของปี 2561     
จึงเกิดความสับสน  ยอดเงินสะสมตอนนี้มีเท่าไหร่  รู้สึกว่าจะ 100 กว่าล้านบาท  
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แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเงินที่ใช้ได้จริงเท่าไหร่  กระทู้ของผมที่ยื่นมาบางครั้งมีหรือไม่มี  
แต่ท่านโฆษิต  ก็ตัดของผมออกหมดน่าจะเหลือไว้สัก 3 - 4 โครงการที่ไม่มีในแผน
นี้  ไม่ใช่ตัดทั้งหมด  ในโอกาสต่อไปขอให้พิจารณาในส่วนนี้ส่วนไหนมีก็ตัดออก  
ส่วนไหนไม่มีก็ให้ตั้งเป็นกระทู้ได้  สิ่งที่ผมถามมาเรื่องการโอนลดโอนเพ่ิม  ถ้าผมรู้
ว่าท่านโอนเพ่ิมผมก็จะได้เพ่ิมงบประมาณให้ท่าน  ถ้าท่านโอนลดผมก็จะตัด
งบประมาณนั้นลงเพราะท่านตั้งสูงเกินไป  ผมใช้เวลาพอสมควรแล้วสิ่งไหนที่
ปรับปรุงได้ก็ขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น  สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 
ขอขอบคุณครับ   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ผมขอฝากเรื่องแรก  ขอชมเชยส านักการศึกษาและส านักการช่างที่จัด
งานลอยกระทงได้อย่างดียิ่ง  โดยเฉพาะส านักการช่างที่จัดอุโมงค์ไฟได้สวยงาม  
ผมก็ไปลอยด้วยในวันนั้น  แต่เสียดายพ่ีน้องประชาชนมาเยอะแต่ไม่มีอะไรให้ดู    
ดูประกวดนางนพมาศและอุโมงค์ไฟ  ผมขอชมเชยผอ.ภาณุเดชที่มีความคิดดีเพราะ
ชื่อเสียงของเทศบาลกระฉ่อนไปทั่วโลกและได้ออกโทรทัศน์ช่อง 7  ซึ่งเขา
ออกอากาศ  150 กว่าประเทศ  มีประโยชน์ครับ  เราลงทุนนิดเดียวแต่ดังไปทั่ว
โลกมีความคิดดีครับ  และขอบคุณผอ.ภาณุเดชอีกเรื่องหนึ่งเพราะถนนที่ชุมชนซอย
น้ าทิพย์ของผมทรุดลงไปลึกประมาณ 2 เมตร  โทรมาหาท่านก็ไปจัดการให้อย่าง
เร่งด่วนต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง  เรื่องที่ 2 ผมขอชมเชยเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 ที่ได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้อันดับ 1 
ของประเทศ  ไม่ใช่ได้ง่ายๆเราเป็นผู้น าต้องให้ก าลังใจแก่บุคลากรและเด็กๆที่ไป
สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลและจังหวัดเรา  รวมถึงโรงเรียนอ่ืนๆท่านก็พยายามจัด
กิจกรรมอย่างดีท่ีสุดให้สมเกียรติก็ได้รางวัลมากมาย  ผมขอชมเชยและสนับสนุนให้
ท่านมีก าลังใจท าหน้าที่ต่อไป  เรื่องที่ 3 ท่อระบายน้ าหน้าส านักงาน ปปช. ไม่มี
บ้านคนสักหลัง  มีส านักงาน 2 หลัง คือ ส านักงานสหกรณ์และ ปปช.  ยางพารา  
ใช้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท  ทั้งๆที่ถนนเส้นเดียวกันข้างส านักงานที่ดินถึง
หน้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองมีแฟลตร้อยหลังคาเรือนมาขอผมว่าช่วยบอกเทศบาลให้ท าท่อ
ระบายน้ าให้ด้วย  ฝนตกทีไรน้ าไหลเข้าไปในแฟลตและเดือดร้อนไปถึงวิทยาลัย
นาฏศิลป์ด้วย  เขาไม่รู้จักประธานชุมชนเพราะประธานชุมชนก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
เพราะแถวนั้นมีแต่ข้าราชการ  ชาวบ้านแถวนั้นเห็นผมไปวิ่งเขาก็บอกผมว่าให้ท าให้
ด้วย  ก าแพงข้างวิทยาลัยนาฏศิลป์เขาท ามา 3 ครั้งจนเขาเลิกท าแล้ว  ดีที่เราไม่ได้
ไปท าท่อระบายน้ าของ ปปช.  ถ้าเราไปท าตรงนั้นเกิดปัญหาตามมาแน่นอน  คนใน
แฟลตเขาไม่ยอมเด็ดขาดเพราะเขาจะไปร้องศูนย์ด ารงธรรม  เรื่องที่ 4 คนที่ไปวิ่ง
ตอนเช้าที่กุดน้ ากิน  เขาบอกว่าขอให้เปลี่ยนชักโครกในห้องน้ าให้ด้วย  เรื่องนี้ฝาก
ส านักการช่างเข้าไปเปลี่ยนให้เขาด้วย  ถ้าท่านจะท าวันไหนผมจะซื้ออุปกรณ์ให้เขา
เพราะเขาขอมา 2 ปีแล้ว  ท่านประธานครับ  ผมเป็นคนมีกรรม  ที่ผ่านมาผมท า
หน้าที่ให้กับเทศบาล  บางครั้งไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษด้วยเพราะท าไปตามหน้าที่  
ขอบคุณครับ  

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ 
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นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ขอเพ่ิมเติมจากท่านสิทธิภรณ์เรื่องการท างานของพนักงานเทศบาล    
ผมตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานเทศบาลตั้งใจท างานดีทุกส านัก/กอง  แต่เวลากองฝ่าย
เหล่านี้ประสบความส าเร็จด้วยการน าชื่อเสียงมาสู่เทศบาลฯ กลับไม่ได้รับความ
ชมเชยและปล่อยกระแสชื่อเสียงนี้หายไป  การชมเชยอันดับแรกน่าจะผ่านสภาแห่ง
นี้ก่อน  เพราะสภาแห่งนี้เป็นสภาที่อนุมัติงบประมาณต่างๆให้เขาได้ปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัติ  ขอยกตัวอย่างต่อจากท่านสิทธิภรณ์เรื่องเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติระดับประเทศ  สภาแห่งนี้ก็ไม่ได้ยกย่องชมเชยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนเทศบาล 2  ตั้งโรงเรียนมาสภาแห่งนี้ให้งบประมาณไป 3 แสนบาท เด็กไป
แข่งวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปี ได้แชมป์ สพฐ.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่องอย่างนี้ควรจะบรรจุเข้าไปให้ประธาน
แจ้งให้ทราบ  ควรจะได้รับเสียงปรบมือไม่ใช่ทางกองฝ่ายๆท างานส าเร็จขึ้น
ป้ายคัทเอ้าท์และชมเชยแต่ผู้บริหารได้ถ้วยรางวัลก็ผู้บริหาร  ขวัญก าลังใจนั้นส าคัญ  
การที่คุยกับฝ่ายพนักงานต่างๆนับวันแต่จะแตกแยก  ผู้บริหารเป็นแบบหนึ่งสมาชิก
เป็นอีกแบบหนึ่ง  ถ้าผมเป็นผู้บริหารป่านนี้สามัคคีกันหมดทั้งพนักงาน ข้าราชการ
และสมาชิกสภา  ไม่มีปัญหาเรื่องการสร้างความแตกแยกแต่มีปัญหาว่าท าอย่างไร
เทศบาลจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้  ก าลังใจของกองฝ่ายต่างๆนั้นส าคัญ  ถ้าเขาไม่
มีก าลังใจจะได้รางวัลมาไหม  หรือเวลามีการประเมินรางวัลอะไรก็แล้วแต่ถ้าให้
พวกผมเข้ามาชี้แจงในรางวัลนั้นๆ  เชิญผมมาประเมินหรือมาพูดจ้างก็ไม่ได้  ผมจะ
ชี้เลยว่าเทศบาลเมืองเป็นอย่างไร  รางวัลพระปกเกล้าส ารวจตรงนี้ได้มาอย่างไร
เพราะเทศบาลผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราไม่เข้าเพราะเราปล่อยให้ผู้บริหารได้
น าเสนอเพ่ือเอารางวัล  เรารู้จักกาลเทศะแต่ถ้าเราเข้าไปรางวัลอะไรก็แล้วแต่ผม
กล้าเอาคอเป็นประกัน  ผมถึงบอกว่าให้มองพนักงานเป็นผู้มีพระคุณ  เขาท างานให้
เทศบาล  เวลาเขาท าสิ่งที่ดีได้รางวัลมาก็ขึ้นป้ายคัทเอ้าท์ให้เขาด้วย  รางวัล
ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี ของจังหวัดมีกี่โรงเรียน  เงินแค่ 3 แสน
บาทที่เอาเด็กมาไว้โรงเรียนวัดสว่างคงคา  กินนอนอย่างไรท่านลองลงไปดู  เขาเอา
ชื่อเสียงเกียรติยศเข้ามาค าชมเชยแม้แต่นิดเดียวก็ ไม่มี   ผมน้อยใจแทน  
เพราะฉะนั้น  อยากฝากท่านประธานสภาด้วยว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะตั้งอะไรขึ้นมา
ให้เป็นขวัญก าลังใจเขา  ผมยังคิดว่าจะไปมอบรางวัลให้หน้าเสาธงทั้งโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติและโรงเรียนวัดสว่างคงคาเสียดายที่ผมจน  ถ้าผมมีเงินผมจะให้โรงเรียน
ละ 30,000 บาท  งานแห่เทียนโรงเรียนที่ จ. ร้อยเอ็ด ได้รางวัลชนะเลิศรางวัล
เป็นหมื่นเป็นแสนบาท  ถามผู้บริหารเขาตอบว่าก็คณะผู้บริหารทางจังหวัดเขามอบ
เงินเพ่ิมให้  แต่ของเราไม่ได้เพ่ิมให้  ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น  นี่คือน้ าใจเล็กๆน้อยๆ  
ท่านผู้บริหารทุกท่านมีเงินมีทองกันทั้งนั้น  ทุกหน่วยงาน กองฝ่ายต่างๆเขาท า
หน้าที่อยา่งเต็มท่ี  น่าจะมีน้ าใจเล็กน้อยและขวัญก าลังใจพอเรื่องเดินไปได้เทศบาล
ก็ได้หน้าได้ตา  ส านัก/กองฝ่ายได้รางวัลเขาก็ชมเชยผู้บริหาร  ถนนหนทางสะอาด  
ส านักการช่างท างานดีเขาก็ชมเชยคณะผู้บริหาร  น้ าท่วม  ดับเพลิง  ไฟดูด       
ไปอ านวยความสะดวกการจราจรเขาก็ชมเชยคณะผู้บริหาร  เขาไม่ได้ชมเชยส านัก/
กอง  เขาชมนายกฯที่ส่งคนมาช่วย  ผู้บริหารเข้มแข็ง  เพราะฉะนั้นผมอยากให้ฝ่าย
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บริหารให้ขวัญก าลังใจพ่ีน้องเทศบาลและพนักงานที่เขาเหนื่อย  กองฝ่ายต่างๆใช้
เวลาประมาณ 22.00 น. - 23.00 น.  กว่าจะได้นอน  ส านักการช่าง  ส านัก
การศึกษาและส านักการสาธารณสุข  บางทีดูดโคลน  ลอกท่อ  เอ็มร้อยสักขวดเคย
หยิบยื่นให้เขาไหม  ขอฝากท่านคณะผู้บริหารให้ความส าคัญกับพนักงานที่เขา
ท างานให้เรา  ไม่อยากให้มองเขาเป็นลูกน้องหรือเป็นคนใช้  ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอ
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและส านักการช่าง เรื่องแรก ถนนกุดยาง
สามัคคีหน้าบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต  ถนนเป็นคลื่นนูนขึ้นมา  ฝากให้แก้ไขด้วย
เพราะเป็นทางเข้าเมืองถ้าท าได้เร็วก็จะดีเพราะวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 
จะมีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ า  ในวันนั้นคนน่าจะมา
เป็นจ านวนมากขอเรียนเชิญท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและ
คณะผู้บริหาร ผอ.ส านักการช่างเข้าร่วมงานด้วย  ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 
2561 จะมีการปฏิบัติธรรม และวันที่  23 ธันวาคม 2561 จะเป็นการ
พระราชทานเพลิงศพ  เป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด  เรื่องที่ 2 การจอดรถหลายถนน
ที่เป็นถนนแคบแต่มีการจอดรถ 2 ข้างทาง  อาจบอกว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายต ารวจ
จราจร  แต่ผู้ที่สัญจรเขาบอกว่าท าไมเทศบาลให้จอดรถทั้ง 2 ฝั่ง  เช่น ถนน     
โสมพะมิตรลงไปทาง บขส.  และทราบว่าแถวนั้นมีรถเกือบทุกหลังคาเรือนจะเอา
รถไปจอดไว้ในบ้านก็ล าบาก  พื้นที่น้อย  จึงจอดข้างทางบางทีรถเข้าไปสวนทางกัน
ไม่ได้ต้องถอยออกมา  ขอฝากไว้ด้วยว่าถ้าเราไม่ได้รับผิดชอบก็ให้ประสานเรื่องนี้
กับฝ่ายเทศกิจฯให้ดูแลเรื่องการจราจรด้วย  ขอเรียนอีกครั้งว่าวันนั้นผมได้เรียนกับ
ท่านรองผู้ว่าราชการฯ ท่านรองสนั่น  พงษ์อักษร  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ว่าจะขอปิด
ถนนหน้าวัดใต้  ถนนผ้าขาว และถนนพรรณาบางส่วน  รถจะวิ่งลงไปทางนั้น  ถนน
มีวันคู่วันคี่เราก็ควรจะจัดการให้ด้วยรวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาช่วย
อีกทางหนึ่งเพราะเขาเป็นเจ้าของผิวจราจรแต่เราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี  หลายถนน
ที่คับแคบมีวันคู่วันคี่แต่ไม่ได้รับการบังคับใช้กฎหมาย  เขียนไว้แต่ไม่บังคับใช้ก็ไม่
เกิดประโยชน์  เรื่องที่ 3 ผมเคยเรียนกับจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  ขออนุญาตเอ่ย
นาม  เรื่องสัญลักษณ์ทางเข้าวัดถ้าไม่ท าป้ายก็ท าเป็นทางม้าลายได้หรือไม่  ท่าน
รับปากแล้วว่าจะเอางบขนส่งมาท า  ตอนนี้เกือบจะ 2 ปีแล้วก็ยังไม่ด าเนินการ   
ถ้าไม่มีก็ขอความอนุเคราะห์ไปท าทางม้าลายให้ด้วยเพราะตรงนั้นเป็นทางเข้าวัด
และอาจเกิดอันตรายเพราะเป็นทางเข้าออก  ช่วงที่มีการจัดงานก็จะได้เป็นหน้า
เป็นตากับเทศบาลเพราะเราก็รับผิดชอบหลายส่วนในการจัดสถานที่  ต้อง
ขอขอบคุณ ผอ.ส านักการช่างที่ ให้ความอนุเคราะห์ดูแล  ผมขอชมเชยทุก
หน่วยงานเหมือนกับท่านกมลพันธุ์  เพราะพวกเราตั้งใจท างาน  กรุงเทพฯ เขามี
โบนัสให้แต่ท าไมเราไม่มีก็ไม่ทราบ  ผิดระเบียบติดขัดตรงไหน  แต่ก่อนมีแต่ตอนนี้
ไม่มี  ทางกรุงเทพฯ ผมทราบข่าวว่าเขาจะให้โบนัสของเราจะมีหรือไม่ผมก็ไม่ทราบ  
ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอภิชัย  น้ าจันทร์ครับ 
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นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์         
ในวาระอ่ืนๆ ขอฝากเรื่องการขยายเวลาไฟจราจรสี่แยกป่าไม้  เพราะตอนเย็นเป็น
ชั่วโมงเร่งด่วนของการจราจรและมีการจราจรที่คับคั่ง  ตอนนี้ ไฟธรรมดาจะหยุด
ประมาณเวลา 19.30 น. อยากให้เจ้าหน้าที่ของเราที่เกี่ยวข้องไปปรึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ขยายเวลา จากเดิมเวลา 19.30 น. เป็นเวลา 21.00 น.  
ได้หรือไม่  เพราะห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่าก็ปิดเวลา 20.30 น. ไฟแดงตรง
นั้นเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองตลอดตั้งแต่เวลา 19.30 น.  ผมเป็นห่วงผู้สัญจรไปมาเกรง
ว่าจะได้รับอุบัติเหตุขอฝากเรื่องนี้ให้หาแนวทางแก้ไขต่อไปด้วยครับ   

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดเสนอ  กระผมได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับ
ฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ท าให้
การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 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 
                             (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                                  รองปลัดเทศบาล 
 

คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562   
รับรองถูกต้อง  
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(ลงชื่อ)     

       (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น) 
       ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกานต์  ฆารไสว) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายธนัท  จิตรลดานนท์) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
 

    
(ลงชื่อ)     

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
 

 
 
 
 


