
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62 

วันพุธที่  27  กมุภาพันธ ์ ๒๕62  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายตํอชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนพดล  แก๎วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธวัชพงศ ์ โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจ าลอง ภูเต๎านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 

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

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแทํน   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการชําง 
4. ดร.พงษ์พิมล  ค าลอย   ผอ.ส านักการศึกษา 
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5. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม   ผอ.ส านักการสาธารณสุข 
6. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการ 
8. นางสาวนันทนา สุเพ็งค าภา  ผอ.สํวนพัฒนารายได๎ 
9.  นายจ าลอง  ศรีนามล   ผอ.สํวนบริหารการคลัง 
10. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์   ผอ.สํวนบริหารการศึกษา 
11. นายนิกร  แต๎มแก๎ว  หน.ฝุายอ านวยการ 
12. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝุายปูองกันฯ 
13. นางวัชรี  ค าเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
14. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   
15. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
16. นางจริยา  พงษ์พันธุ์นา  รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ได๎มาครบองค์ประชุมแล๎ว  จึงขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕62  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล   เรียนทํานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกทําน             
ทํานนายกเทศมนตรีพร๎อมคณะผู๎บริหารและทํานผู๎มีเกียรติทุกทําน  เมื่อสมาชิกมา
ครบองค์ประชุมแล๎ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  และจะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได๎
แจ๎งให๎ทุกทํานทราบแล๎ว ขอเรียนเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาลอํานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  ตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2561 ที่ประชุมได๎ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี  2562  ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต๎นไป  มีก าหนดไมํเกิน 
30 วัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ.2547  ข๎อ  22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  ตั้งแตํวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  2  
มีนาคม  2562  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  มกราคม พ.ศ.2562 ลงชื่อ
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทํานเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได๎อํานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และตํอไปผมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจ๎ ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ตํอที่ประชุม เรื่องที่ ๑ ได๎รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส 52001/สภ.6   
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เรื่อง มอบหมายให๎รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู๎อภิปราย  
ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 
๑  ประจ าปี  ๒๕62  ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕62  ผมอนุญาต เรื่องที่  ๒  
ได๎รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี เรื่อง แบบรายงานกลุํมเปูาหมายตามแผนการ
ขับเคลื่อนโครงการสํงเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแหํงชาติในระดับพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามที่ส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
แจ๎งประชาสัมพันธ์และขอความรํวมมือสมาชิกสภาท๎องถิ่นทุกคนสมัครเป็นสมาชิก 
กอช. ตามโครงการสํงเสริมวินัยการออมแหํงชาติในระดับพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จึงขอแจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ทุกทํานรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบให๎สมาชิกทุกทํานแล๎ว   

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
   เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 29  
พฤศจิกายน  2562  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ที่ท า
หน๎าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทํานสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น เป็นประธานกรรมการ  
นายกานต์  ฆารไสว เป็นกรรมการ นายธนัท จิตรดานนท์  เป็นกรรมการ      
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือท าหน๎าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อ
วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได๎จัดท าไว๎อยําง
ละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวําเป็นข๎อความที่ถูกต๎อง  
ไมํมีข๎อความใดท่ีต๎องแก๎ไขเห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลรับรองตํอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานใดจะขอแก๎ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอแก๎ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2561 หน๎าที่  1 จากข๎อความ  "ผู๎มาประชุม ล าดับที่  13 นายธวัชพงศ์        
โยคะสิงห์" ขอให๎ตัดรายชื่อออกเพราะวันนั้นเขาไมํได๎มาประชุม หน๎าที่ 2 จาก
ข๎อความ  "ผู๎เข๎ารํวมประชุมสภาเทศบาล ล าดับที่ 18 ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน"  
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ขอให๎ตัดออกเพราะในวันนั้นไมํมีตัวแทนชุมชนเข๎ารํวมประชุม หน๎าที่ 17 บรรทัดที่ 
8  จากข๎อความ "สังคมสงเคราะห์" ขอให๎ตัดข๎อความออก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในสมัยการประชุมดังกลําวผมได๎ลาการประชุม  ขอสอบถามสมาชิก
ทุกทํานวํามีตัวจากแทนชุมชนมารํวมรับฟังการประชุมหรือไมํ  เพราะโดยปกติเรา
จะมีหนังสือเชิญ  หากมาไมํครบก็ยังถือวํามีตัวแทนชุมชนเข๎ารํวมประชุม 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ในวันนั้นไมํมีตัวแทนชุมชนเข๎ารํวมประชุมครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  หากไมํมีก็ตัดข๎อความออกครับ  มีทํานใดจะขอแก๎ไขรายงานการ

ประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไมํมีทํานสมาชิกทํานใดขอแก๎ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถาม
มติที่ประชุมวํา  ทํานสมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจ านวน  14 ทําน) 14 เสียง สมาชิกทํานใด
ไมํเห็นชอบ ไมํมี งดออกเสียง  2  เสียง  ถือวําที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ 
-  ท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู๎ถามคณะผู๎บริหาร    
กระทู๎ถามทํานแรก  ขอเชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใครํขอ
เรียนถามทํานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู๎บริหาร  ดังตํอไปนี้  
1.  มีพ่ีน๎องประชาชนทํานได๎ฝากผมมาถามทางเทศบาลวํา  โครงการกํอสร๎างเขื่อน
เพ่ือปูองกันตลิ่งพังที่ล าน้ าปาวนั้น  เป็นโครงการของหนํวยงานใดและสัญญาในการ
ด าเนินการกํอสร๎างนั้นจะสิ้นสุดแล๎วเสร็จเมื่อใด  2. ผมเห็นทางเทศบาลได๎ท าหุํน
ไดโนเสาร์ขนาดใหญํหลายตัวขึ้นรถบรรทุก 6 ล๎อ ที่หน๎าส านักงานเทศบาล       
ผมอยากทราบวําจะเอาไปที่ไหน  โชว์งานอะไรและเอาเงินงบประมาณจากที่ไหนมาท า 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ส าหรับกระทู๎ข๎อที่ 
1. เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนปูองกันตลิ่งพังล าน้ าปาวเป็นโครงการของหนํวยงานใดและ
สัญญาในการด าเนินการกํอสร๎างนั้นจะสิ้นสุดแล๎วเสร็จเมื่อใด  ต๎องเรียนวําเป็น
โครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎ขอรับสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
เพ่ือด าเนินการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งพังล าน้ าปาวเพ่ือแก๎ไขปัญหาตลิ่งทรุดและ
ประสบความส าเร็จโดยได๎รับความเมตตาจากกรมโยธาธิการศึกษาออกแบบและ
ด าเนินการมาตั้งแตํปี 2559 และท าตํอเนื่องมาเรื่อยๆ ซึ่งระยะทางของล าน้ าปาว
ที่อยูํในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระยะทางหลายกิโลเมตรและเป็นโครงการตาม
นโยบายของผู๎บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์วําจะพัฒนาล าน้ าปาวให๎เป็นล าน้ าที่
สวยงามและมีการปูองกันมิให๎เกิดน้ าทํวมหรือมีวัชพืชที่ต๎องดูแลรักษา  และ
เนื่องจากเทศบาลเราไมํมีงบประมาณพอที่จะด าเนินการได๎เพราะการสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพังต๎องใช๎งบประมาณมากมายแตํละปีเงินงบประมาณของเทศบาลที่จะ
ดูแลเรื่องโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎กับพ่ีน๎องประชาชนมีไมํเพียงพอหากจะเอามาท า
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เขื่อนปูองกันตลิ่งพัง  จึงได๎ประสานไปที่กรมโยธาธิการฯ และได๎รับการสนับสนุน
จากกรมโยธาธิการและผังเมืองตํอเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะเราได๎ขอให๎
โครงการนี้ไปบรรจุในแผนงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพราะได๎
ศึกษาโครงการมาตั้งแตํปี 2560 และจะด าเนินโครงการตํอในปี 2562 - 2563  
ด๎วยงบประมาณหลายร๎อยล๎านบาท  ในสํวนรายละเอียดขออนุญาตให๎ทําน      
ผอ.ส านักการชํางได๎ชี้แจงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ส านักการชํางครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรง

เกียรติทุกทําน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการชําง           
ขออนุญาตตอบกระทู๎ถามข๎อที่ 1  ส าหรับโครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมฝั่ง
ล าน้ าปาวเป็นโครงการของส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีโครงการกํอสร๎างทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งและปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งล าน้ าปาวทั้งซ๎ายและ
ขวา  บริเวณวัดใต๎โพธิ์ค้ า (ระยะที่ 1) ความยาว 615 เมตร ผู๎รับจ๎าง ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด ประชาพัฒน์ (กํอสร๎างแล๎วเสร็จ) งบประมาณ 48 ,000 ,000 บาท         
2. โครงการกํอสร๎างเข่ือนปูองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ฝั่งล าน้ าปาวทั้งซ๎ายและ
ขวา  บริเวณวัดใต๎โพธิ์ค้ า (ระยะที่ 2) ความยาว 740 เมตร ผู๎รับจ๎าง ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด อ้ึงแซเฮง ขณะนี้ก าลังด าเนินการกํอสร๎าง  สิ้นสุดงบประมาณเดือนเมษายน 
2562  งบประมาณ 39,900,000 บาท 3. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมฝั่งล าน้ าปาว บริเวณหลังโรงแรมริมปาวจนสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความ
ยาว 1,153 เมตร ผู๎รับจ๎าง ห๎างหุ๎นสํวนประชาพัฒน์  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ
กํอสร๎าง  งบประมาณ 95,000,000 บาท 4. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมฝั่งล าน้ าปาวพร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะท่ี 1) บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล. หน๎า
วัดใต๎โพธิ์ค้ าไปทางทิศใต๎ฝั่งขวา ความยาว 1 ,190 เมตร ผู๎รับจ๎าง  ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด ประชาพัฒน์ ขณะนี้ก าลังด าเนินการกํอสร๎าง  งบประมาณ 70 ,110,000 
บาท  5. โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมฝั่งล าน้ าปาว  หน๎าวัดใต๎โพธิ์ค้ าจาก
สะพาน ค.ส.ล. ไปทางทิศใต๎ฝั่งใต๎ ความยาว 1,100 เมตร  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ
หาผู๎รับจ๎างด าเนินการ  งบประมาณ 110,000,000 บาท   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับข๎อ 2 ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ส าหรับกระท๎ูถามข๎อ 2 เกี่ยวกับเรื่องท าหุํนไดโนเสาร์ขนาดใหญํ เป็น

โครงการของเทศบาลที่ได๎ด าเนินการขับเคลื่อนด๎วยงบประมาณของเทศบาล      
ขออนุญาตให๎ผอ.ส านักการศึกษาตอบค าถามครับ 

ดร.พงษ์พิมล  ค าลอย  ผอ.ส านักการศึกษา เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ     
ทุกทําน กระผมนายพงษ์พิมล ค าลอย ผอ.ส านักการศึกษา กระทู๎ถาม ข๎อ 2    
เห็นทางเทศบาลได๎ท าหุํนไดโนเสาร์ขนาดใหญํหลายตัวขึ้นรถบรรทุก 6 ล๎อ ที่หน๎า
ส านักงานเทศบาล  ผมอยากทราบวําจะเอาไปที่ไหน โชว์งานอะไรและเอาเงิน
งบประมาณจากที่ไหนมาท า  ขอตอบวํา  จังหวัดกาฬสินธุ์ได๎ขอความรํวมมือให๎
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์น าหุํนสานไดโนเสาร์ จ านวน 5 ตัว ไปรํวมจัดแสดงบริการ
ด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในกิจกรรม "Amazing ไทยเทํ เที่ยวเทํๆ  
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ณ กาฬสินธุ์" ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 34 ระหวํางวันที่ 
23 - 27 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  ซึ่งหุํนสานไดโนเสาร์
ทั้ง 5 ตัว ใช๎งบประมาณจากโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เชิงวัฒนธรรม เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมการฝึกอบรม "สร๎างสรรค์สานไม๎ไผํ ไดโนเสาร์ศิลป์" 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะเชิญครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมเข๎าใจใน
ค าตอบ  ข๎อแรกที่ประชาชนเขาฝากถามมาเป็นโครงการที่ด าเนินการมาแล๎วหลาย
ปี  ผมไมํแนํใจวําเป็นโครงการของหนํวยงานใด  บ๎างก็วําเป็นของเทศบาล เป็นของ
จังหวัดและเป็นโครงการของทหาร ซึ่งสํวนใหญํพ่ีน๎องประชาชนเขาจะบอกวําเป็น
โครงการของเทศบาลเหมือนกรณีท าทํอระบายน้ าที่ถนนกาฬสินธุ์  เราก็ปฏิเสธ
ไมํได๎จึงขอถามในสภาให๎แนํใจในค าตอบ  เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ได๎รับค า
ชมเชยจากประชาชนมาเป็นจ านวนมาก  ทุกวันนี้ใช๎ประโยชน์ได๎ประมาณ 80 % 
ที่พ่ีน๎องชุมชนใกล๎เคียงก็ได๎ไปเดินออกก าลังกาย  ตอนนี้ก็ยังสร๎างไมํเสร็จถึงตรง
สะพานชุมชนซอยน้ าทิพย์  และผมขอฝากทํานประธานผํานไปยังผอ.ส านักการชําง  
คือ การสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งพังนั้นเราใช๎เสาเข็มขนาดใหญํฝังลงไปแตํเขาเอาวัสดุ
ตํางๆไปกองรวมกันที่กุดยางน๎อยฝั่งซ๎ายซอยน้ าทิพย์  เวลาเขาขนมารถบรรทุกหนัก
ประมาณ 30 - 40 ตัน  ทํานประธานลองคิดดูวําถนนเข๎าตรอกซอกซอยเล็กๆ ท า
ให๎ถนนช ารุด  ผมได๎ชี้แจงกับประชาชนแล๎ววําความสะดวกสบายจะได๎มาต๎องผําน
ความยากล าบากเสียกํอนซึ่งพ่ีน๎องประชาชนเขาก็เข๎าใจ  แตํเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
แล๎วกรุณาชํวยไปปรับปรุงซํอมแซมถนนให๎เหมือนเดิม  สํวนเรื่องไดโนเสาร์ผม
เข๎าใจในค าตอบที่ผอ.ส านักการศึกษาชี้แจงแล๎ว  เพราะมีบางคนบอกวําใช๎งบของ 
ททท. ผมจึงสงสัย ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นกระทู๎ถามของทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ในกระทู๎ถามทําน
ได๎ถามมา 2 ข๎อ และมีข๎อยํอย ผมจึงรับกระทู๎ถามของทํานเป็นบางข๎อ  ยกตัวอยําง
กระทู๎ถามของทํานในข๎อ 1. เรื่องสาเหตุการแตํงตั้งคณะกรรมการประสานงานของ
ศูนย์ อปพร.  ซึ่งเรื่องดังกลําวมีการร๎องเรียนและมีการสอบสวนข๎อเท็จจริงอยูํ  
กระผมจึงไมํรับกระทู๎ของทํานเพราะเป็นระเบียบกฏหมายที่สามารถทราบได๎อยูํ
แล๎วและยังสอบสวนไมํแล๎วเสร็จ  ข๎อ 2. มีข๎อยํอย ข๎อ 2.1 ข๎อสังเกต การแปร
ญัตติการประชุมวาระ 2 และวาระที่ 3  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู๎บริหาร
สูงสุดไมํเข๎าประชุมขอสอบถามเหตุผลวําเพราะเหตุใด   เรื่องนี้เป็นระเบียบ
กฎหมายเชํนเดียวกัน  ใครจะประชุมหรือมอบอ านาจให๎ใครเข๎ารํวมประชุมก็เป็น
ข๎อกฏหมายผมจึงไมํรับ  2.2 ข๎อสังเกตสมาชิก สมาชิกมีการลาประชุมไมํครบองค์
ประชุม เมื่อ 15 ส.ค. 2561 จังหวัดมีหนังสือเตือน ล.ว. 30 สิงหาคม 2561 
ถามวําการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562 มีการกระทบกระเทือนหรือ
ลําช๎า อะไรบ๎าง  เป็นเรื่องที่ทํานถามให๎แสดงความคิดเห็นเป็นกระทู๎ต๎องห๎ามครับ  
2.3 การแปรญัตติงบประมาณในเทศบัญญัติปี 2562 สมาชิกสภาเทศบาลขอแปร
ลด 7 โครงการและขอแปรเพ่ิม 31 โครงการ ซึ่งยอดงบประมาณแปรลดแปรเพ่ิม 
7 ล๎านบาทเศษ และความต๎องการของส านักการศึกษา 24 โครงการส าคัญอยําง
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ยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ด๎านสาธารณูปโภค 7 โครงการรวม 31 โครงการ ขอ
สอบถามวํามีเหตุผลอะไรในการแปรญัตติเพ่ิมนายกจึงไมํรับรอง การแปรญัตติของ
ปี 2562  ซึ่งเรื่องนี้ได๎มีการชี้แจงในระดับคณะกรรมการสามัญประจ าสภาชั้นแปร
ญัตติ  โดยทํานผู๎บริหารได๎เข๎าไปชี้แจงแล๎ว  และการประชุมสภาในวาระที่ 2 และ
วาระท่ี 3  ฝุายบริหารได๎ชี้แจงในที่ประชุมแล๎วจึงไมํรับเป็นกระทู๎ครับ  ผมจึงรับของ
ทํานเพียงข๎อเดียว คือ ข๎อ 2. เชิญทําน     บุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
กํอนอ่ืนผมขอท าความเข๎าใจกับทํานประธานสภาสักนิดหนึ่ง  ทํานมีเหตุผลผมก็มี
เหตุผล  กํอนที่ผมจะยื่นกระทู๎มาผมดูแล๎ววําสามารถตอบได๎หรือไมํ ตามที่ทํานได๎
เกษียนหนังสือมาวําเป็นกระทู๎ต๎องห๎ามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 ข๎อ 90 (3) (5) และ (6) นั้น  ซึ่งทํานลองดู
ข๎อบังคับข๎อ 91 การตั้งค าถามใหมํขอให๎มีสาระส าคัญตํางกันหรือเหตุการณ์ใน
ขณะที่มีกระทู๎ถามครั้งนั้นได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู๎ถามครั้งกํอน  แตํใน
เมื่อทํานวินิจฉัยแล๎วผมก็จะขอถามในครั้งตํอไป  และระเบียบข๎อ 92 เป็นค าถาม
ในข๎อเท็จจริงหรือนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น ข๎อ 98 วรรคสอง  ผู๎บริหารมีสิทธิ
ที่จะไมํตอบกระทู๎ เมื่อเห็นวําเรื่องนั้นยังไมํควรเปิดเผย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําน
ประธานสภาควรจะสํงให๎ผู๎บริหารตอบ  ผู๎บริหารจะตอบหรือไมํก็ได๎  แตํที่ทําน
ประธานบอกวําได๎ตอบแล๎วทํานประธานสภาดูรายงานการประชุมในหน๎าที่ 13 - 
15  ผู๎บริหารสูงสุดบอกวําผมไมํตอบในญัตติอ่ืนๆ  ทํานมีอะไรให๎ถามมาเป็นกระทู๎
แล๎วผมจะเตรียมค าตอบให๎  ทํานประธานสภาดูหน๎า 13 ครับ  รวมถึงหน๎าที่ 14 - 
16  ผมได๎พูดแล๎ว  ทํานนายกพูดเองวําจะตอบผมถึงถามกระทู๎นี้มา  และผม
สอบถามแล๎ววํามีใครยื่นกระทู๎มาบ๎าง  ก็ได๎ค าตอบวํายังไมํมีใครยื่ นกระทู๎มีทําน 
สิทธิภรณ์คนเดียว  ผมจึงคิดวําทํานประธานเคยอนุเคราะห์ผมมาแล๎วแม๎จะยื่ น
กระทู๎มา 7 - 8 เรื่องทํานก็อนุเคราะห์  แตํส าหรับวันนี้ทํานไมํรับกระทู๎ของผมก็ไมํ
เป็นไร  ทํานให๎ผมถามแคํข๎อ 2 เพียงข๎อเดียว  ทํานหัวหน๎าพงษ์ธรก็หวังดี  ทําน
ชี้แจงวําการที่ผู๎บริหารได๎ตอบและชี้แจงแล๎ว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทํานบุญเส็งครับ  กรุณาอยําพาดพิงคนอ่ืน  ผมได๎วินิจฉัยแล๎ววําผม
ไมํรับกระทู๎ของทําน  รับเฉพาะข๎อ 2 เพียงข๎อเดียว  เชิญทํานถามกระท๎ูข๎อ 2 ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ข๎อ 2 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ก็ไมํลงวันที่ในประกาศ  
ทํานประธานดูหน๎า 17 ทั้ง 2 ปี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให๎ทํานอํานกระทู๎ของทํานด๎วย  เพราะเสียงตามสายออกไป
ประชาชนจะไมํเข๎าใจ  ทํานกมลพันธุ์จะประท๎วงหรือไมํครับ 

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธานครับ  ผมขอเพ่ิมเติมค าพูดของทํานประธาน
เมื่อสักครูํถึงเรื่องเสียงตามสาย  ผมโทรตรวจสอบแล๎ว 3 ที่ ไมํดังสักที่ครับ     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทํานกมลพันธุ์ครับ  ตํอไปขอเชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
ถามกระทู๎โดยให๎อํานค าถามด๎วยครับ 
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นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ขอสอบถามเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562 ข๎อสังเกต
ในหน๎า 17 การประกาศไมํลงวันที่จะมีผลอะไรหรือไมํ  และขอถามตํออีกวําในปี 
2561 ก็เชํนเดียวกัน  เทศบัญญัติที่ประกาศใช๎แล๎วทั้ง 2 เลํม ไมํลงวันที่ทั้ง 2 เลํม
จะสมบูรณ์หรือไมํ ถ๎าทํานจะให๎ผมถามแคํนี้  ผมขอถอนกระทู๎เพราะเป็นเรื่องไร๎
สาระครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ถือวําทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ถอนกระทู๎ข๎อ 2 ครับ 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท๎องถิ่น

ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล๎วเสร็จ   
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่  
5.1  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2562  
และประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหมํ  5.1  เรื่อง  ก าหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2562  และประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  ขอเรียนเชิญทํานเลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงให๎ที่ประชุมได๎รับทราบระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  

รวมทั้งแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  13  พุทธศักราช  2552  มาตรา  24  วรรคแรกใน
ปีหนึ่ง  ให๎มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยแตํละสมัยมีก าหนดไมํเกิน  30  วัน  สมัย
ประชุมครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให๎สภาก าหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พุทธศักราช  2547  
ข๎อ  11  (2)  ให๎สภาเทศบาลก าหนดวําการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแตํละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตํละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให๎ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีตํอไปและมีก าหนดกี่วันและข๎อ  21  วรรค  3  
ในกรณีที่ไมํได๎ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว๎หรือไมํได๎ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว๎หรือมีความจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว๎แล๎วให๎
ประธานสภาท๎องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได๎  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปขอเชิญทํานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี  2562  และประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  เชิญทําน
สมาชิกเสนอ  เชิญทํานอาคม  ส าราญเนตรครับ 

นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎
ทรงเกียรติทุกทําน  กระผมนายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขอเสนอ  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
ประจ าปี  2562  และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี  2563  ดังนี้  1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
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ประจ าปี  2562  ตั้งแตํวันที่  1  พฤษภาคม  2562  เป็นต๎นไป  มีก าหนดไมํเกิน  
30  วัน  (วันที่  1  พฤษภาคม  -  วันที่  30  พฤษภาคม  2562)  2. การ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2562  ต้ังแตํวันที่  1  
สิงหาคม  2562  เป็นต๎นไป  มีก าหนดไมํเกิน  30  วัน  (วันที่  1  สิงหาคม  -  
วันที่  30  สิงหาคม  2562)  3.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  
4  ประจ าปี  2562  ต้ังแตํวันที่  1  พฤศจิกายน  2562  เป็นต๎นไป  มีก าหนด
ไมํเกิน  30  วัน  (วันที่  1  พฤศจิกายน  -  วันที่  30  พฤศจิกายน  2562)  4.  
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  ต้ังแตํวันที่  1  
กุมภาพันธ์  2563  เป็นต๎นไป  มีก าหนดไมํเกิน  30  วัน  (วันที่  1  กุมภาพันธ์  
-  วันที่  2  มีนาคม  2563)  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรองครับ  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็น
อยํางอ่ืนหรือไมํ  เมื่อไมํมีทํานสมาชิกทํานใดเสนอเป็นอยํางอ่ืน  ถือวําที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ทํานอาคม  ส าราญเนตรเสนอ  ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  มีข๎อสอบ
ถามอะไรเชิญครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ผมขอหารือกับทํานประธานสภาสักนิดหนึ่ง  ครั้งที่แล๎วทํานประธานสภาลาประชุม  
และผมได๎ฝากทํานอาคม  ส าราญเนตรแล๎วแตํไมํรู๎วําทํานอาคมได๎เรียนทําน
ประธานสภาหรือยัง  เพ่ือเป็นการรวดเร็วและไมํต๎องรอในการประชุมสภา  
หลังจากท่ีทํานประธานสภาได๎ประกาศแล๎วแตํละสมัยทั้ง 4 สมัย อยากเรียนให๎ทําน
ประธานสภาทราบ  ขอยกตัวอยํางสมัยประชุมสมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 
30 สิงหาคม 2562  ซึ่งเป็นเรื่องการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณ  อยากเรียน
ทํานประธานวําทํานอยําประชุมใกล๎วันหมดสมัยประชุม  เพราะที่ผํานมามีการลา
ประชุมท าให๎การพิจารณาเทศบัญญัติลําช๎า  และทํานประธานเรียกประชุมวันที่ 
15 - 20 สิงหาคม  เพราะกวําจะแปรญัตติเสร็จก็ลําช๎าไปอีก  จนท าให๎จังหวัดฯมี
หนังสือมาเตือนเรา  ทํานประธานสภายังลาได๎  ผมไมํเข๎าประชุมเพราะผมลาปุวย  
ไมํมีใครรู๎ได๎วําใครจะลาหรือไมํลา  แม๎แตํทํานประธานลาปุวยผมก็ยังไมํรู๎มากํอน
และรู๎พร๎อมกันในวันประชุม  เพราะฉะนั้นกํอนวันที่ 1 สิงหาคมให๎ทํานประธาน
ประกาศเรียกประชุมแล๎วประชุมในวันที่ 5 สิงหาคมได๎เลย  หรือประชุมวันที่ 10 , 
15 หรือ 20 สิงหาคม  จะประชุม  3 - 4 ครั้งก็ได๎ครับ  เหมือนกับวันนี้ประชุมใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  อีกไมํก่ีวันก็หมดสมัยประชุมแล๎วก็เกิดความลําช๎าไปอีก   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานบุญเส็งนั่งลงครับ  ผมจะอธิบายถึงเหตุผลให๎ฟังวําการ
ประชุมสภาจะเอาความพร๎อมของสภาอยํางเดียวไมํได๎  เราต๎องดูระเบียบกฏหมาย
ของระบบการเงินการคลังด๎วยวําเขาจะให๎สํงเมื่อไหรํ  จะต๎องให๎ฝุายบริหารเสนอ
เข๎ามาตามระเบียบข๎อบังคับ  หากจะเรียกประชุมกํอนก็คงจะมีเรื่องกระทู๎เพียง
อยํางเดียว  มีระเบียบข๎อบังคับของระบบงบประมาณก าหนดไว๎อยูํเขาให๎เสนออยําง
ช๎าไมํเกินวันที่ 15 สิงหาคม  และมีระเบียบวําต๎องเสนอเมื่อไหรํ อยํางไร  มีขั้นตอน
หลายอยํางจะก าหนดประชุมสภาตามอ าเภอใจของประธานสภาอยํางเดียวไมํได๎ 
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 (5.2)  เรื่อง ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหมํ  (5.2)  เรื่อง ญัตติ
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ      
ทํานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาล และทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  หลักการ  
ขอความเห็นชอบให๎สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือ
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน  เหตุผล  ด๎วยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในสัดสํวนของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได๎หมดวาระลง
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ข๎อ 8 และข๎อ 28 ก าหนดให๎นายกเทศมนตรีแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในสํวนของตัวแทน
สภา เทศบาลโดยให๎สภา เทศบาลคัด เลื อกสมาชิ กสภาเทศบาล เ พ่ือให๎
นายกเทศมนตรีแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการดังกลําวข๎างต๎นและให๎มีวาระอยูํใน
ต าแหนํงคราวละสี่ปีนับแตํวันแตํงตั้งและอาจได๎รับการคัดเลือกอีกก็ได๎   ดังนั้น  
เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลําวข๎างต๎น  ขอได๎โปรดน าเสนอ
ตํอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให๎พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเข๎ารํวม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปขอเรียนเชิญทํานสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
จ านวน  3  ทําน  โดยใช๎วิธีการคัดเลือก  คือ ให๎เสนอชื่อและมีผู๎รับรองจ านวน  2  
ทําน  หากมีผู๎เสนอเทําจ านวนที่ต๎องการและไมํมีผู๎เสนอเป็นอยํางอ่ืน ถือวําที่
ประชุมมมีติเห็นชอบทํานนั้นได๎รับเลือก ขอเรียนเชิญทํานอภิชัย  น้ าจันทร์ครับ 

นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาล  และทํานสมาชิกผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน  กระผมนายอภิชัย  น้ าจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ทํานแรกผมขอเสนอนายนพดล  แก๎วพูล  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน
อีกหรือไมํ  ถ๎ า ไมํมี  ถือวํ าที่ประชุม เห็นชอบให๎ทํ าน นพดล แก๎ ว พูล เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานที่ 2 ผมขอเสนอนายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน
อีกหรือไมํ ถ๎าไมํมี ถือวําที่ประชุมเห็นชอบให๎ทํานสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ       
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานที่ 3 ผมขอเสนอนายอาคม  ส าราญเนตร   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน

อีกหรือไมํ   ถ๎าไมํมี   ถือวําที่ประชุมเห็นชอบให๎ทํานอาคม  ส าราญเนตร          
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปขอเรียนเชิญทํานสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  3  ทําน  โดยใช๎วิธีการคัดเลือก  คือ       
ให๎เสนอชื่อและมีผู๎รับรองจ านวน  2  ทําน  หากมีผู๎เสนอเทําจ านวนที่ต๎องการและ
ไมํมีผู๎เสนอเป็นอยํางอ่ืน ถือวําที่ประชุมมีมติเห็นชอบทํานนั้นได๎รับเลือก ขอเรียน
เชิญทํานจ าลอง  ภูเต๎านาคครับ 

นางสาวจ าลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาล  และทํานสมาชิกผู๎
ทรงเกียรติทุกทําน  ดิฉันนางสาวจ าลอง  ภูเต๎านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์   ทํานแรกขอเสนอนายกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน
อีกหรือไมํ   ถ๎าไมํมี   ถือวําที่ประชุมเห็นชอบให๎ทําน กฤษฎา  เวียงวะลัย          
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นางสาวจ าลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานที่ 2 ขอเสนอนายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน

อีกหรือไมํ   ถ๎าไมํมี   ถือวํ าที่ประชุมเห็นชอบให๎ทําน อุทิศ  จ า เริญสรรพ์           
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นางสาวจ าลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานที่ 3 ขอเสนอนายอภิชัย  น้ าจันทร์ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู๎รับรอง  ผู๎รับรองถูกต๎อง  มีทํานสมาชิกทํานใดจะเสนอทํานอ่ืน

อีกหรือไมํ   ถ๎ า ไมํมี   ถื อวํ าที่ ประชุม เห็นชอบให๎ทํ าน อภิชั ย   น้ าจันทร์              
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

  (5.3)  เรื่อง ขออนุมัติโครงการต่อเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่  1 
 (ซอยน้ าทิพย์) ปี 2562 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหมํ  (5.3)  เรื่อง        

ขออนุมัติโครงการตํอเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ าทิพย์) ปี 2562  
ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาล  และทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ
ทุกทําน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการตํอเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ าทิพย์)     
ปี 2562  ด๎วยศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ าทิพย์) มีความประสงค์ที่
จะตํอเติมศูนย์บริการฯ เพ่ือให๎มีพ้ืนที่ในการให๎บริการที่เพียงพอเหมาะสมและ
สภาพแวดล๎อมโดยรวมที่ดี หลักการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ า
ทิพย์) เปิดให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลปูองกันโรค  สํงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
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แกํประชาชนทั่วไปทั้งเชิงรับและเชิงรุก  แตํพ้ืนที่ในการให๎บริการเชิงรับยังไมํ
เหมาะสม  จึงได๎จัดท าโครงการตํอเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ า
ทิพย์) ปี 2562  ตามแบบแปลนและประมาณการราคาคํากํอสร๎างที่เทศบาล
ก าหนด  โดยใช๎งบประมาณการกํอสร๎างจากเงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 
1 (ซอยน้ าทิพย์) เป็นเงินทั้งสิ้น 347,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)  
เหตุผล  เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล
และหนํวยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2561 ข๎อ 6 (5) วรรคสอง การใช๎จํายเงินบ ารุงตาม (5) คําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎างของโรงพยาบาลและหนํวยบริการสาธารณสุข  ให๎เสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น
ให๎ความเห็นชอบแล๎วเสนอให๎สภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอนุมัติ  ดังนั้น       
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโครงการตํอเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ า
ทิพย์) ปี 2562 ตํอสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถาม  เชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามหลักการ
และเหตุผลในการตํอเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ าทิพย์)  
อยากขอสอบถามวําเงินบ ารุงศูนย์บริการแหํงที่ 1 เป็นเงินที่เราได๎มาจากที่ไหน  
และเทศบาลหรือใครที่ดูแลเงินสํวนนี้  ขณะนี้มีเงินเทําไหรํ  เมื่อตํอเติมเสร็จแล๎ว
สามารถใช๎อะไรได๎บ๎างในการใช๎เงินบ ารุงศูนย์แหํงที่ 1  และยอดเงินในงบประมาณ
นี้เกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลหรือไมํ  เพราะผมไมํทราบวํางบประมาณมาจากไหน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถาม  เชิญทํานกมลพันธุ์  จีระสมบัติครับ 
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ส าหรับ
โครงการนี้ถือวําดี เป็นการบริการพ่ีน๎องประชาชนโดยตรง  แตํผมติดใจเรื่อง
วัตถุประสงค์ ข๎อ 3.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การให๎บริการและจัดพ้ืนที่ให๎เหมาะสมตํอการ
ให๎บริการตํางๆ หมายถึงการเพิ่มพ้ืนที่อาคาร ข๎อ 3.2 เพ่ือปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ
ให๎ถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม หมายถึงมีสวนและสภาพด๎านนอก
อาคารด๎วยใชํหรือไมํ  ถ๎ามีการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็นเงินเทําไหรํ  งบประมาณที่
ใช๎ตํอเติมอาคารจริงๆมีงบประมาณเทําไหรํ  เพราะเวลาไปตรวจสอบจะได๎ทราบวํา
งบประมาณท้ังหมดเอาไปปรับปรุงสํวนไหน อยํางไร  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถาม เชิญทํานสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผม  นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอ
สนับสนุนเรื่องนี้อยํางเต็มที่  ผมอยากให๎สร๎างอีกเสียด๎วยซ้ าไปเพราะผมไปเห็นกับ
ตาแล๎วที่ศูนย์บริการซอยน้ าทิพย์  พ้ืนที่คับแคบพอถึงวันพุธคนเต็มจนล๎นออกมา
ข๎างนอก  ผมคิดวําจะเสนอให๎เทศบาลสร๎างใหมํด๎วยซ้ าไป  เพราะทุกวันนี้ผมเห็นใจ
พ่ีน๎องประชาชน  ขนาดผอ.โรงเรียนระดับคนมีเงินเขายังไมํไปคลินิก  ผมอยากให๎
จ๎างคุณหมอมาเพ่ิมอีกสัก 1 - 2 คน  เพราะคนไข๎เรามีจ านวนมาก  ไปคลินิกแตํละ
ครั้งที่ไหนๆก็ต๎องมีทั้งคนดีและคนไมํดี  หมอบางทํานก็ไมํคํอยมีจรรยาบรรณ     
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ผมเคยไปหาหมอครั้งแรกหมดคําใช๎จํายไป 300 บาท ครั้งที่ 2 หมดไป 500 บาท  
ทั้งๆท่ีเป็นหมอคนเดียวกันและลดตัวยาลงด๎วย  ประชาชนที่เขาไมํรู๎เรื่องเขาก็คงถูก
เอารัดเอาเปรียบมาก  เราอาสาเข๎ามารับใช๎เขาแล๎วเราต๎องท าให๎เขา   ไมํวํา
งบประมาณจะมากหรือน๎อยสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ควรท า  ผม
สนับสนุน  ผมลองเข๎าไปศูนย์ของเราตอนวันพุธมีผู๎ปุวยโรคเบาหวานเกือบทั้งชุมชน
แตํมีหมอเพียงคนเดียว  ผมอยากให๎ทํานประธานลองไปดูถ๎าทํานไมํเชื่อ  ถ๎าจะให๎ดี
ผมขอเพ่ิมเติมฝั่งกุดยางน๎อยเขาเป็นชุมชนหนึ่งแล๎ว  ขอให๎สร๎างสะพานคนเดินแบบ
ชุมชนดอนสวรรค์เพ่ือบริการคนแกํให๎เขาไมํต๎องอ๎อมไปไกลๆก็มาถึงศูนย์อยําง
สะดวกเพราะตอนนี้มีประชาชนเกือบ 200 หลังคาเรือน  สํวนใหญํมีแตํผู๎สูงอายุ
ขอให๎ดูแลสํวนนี้ด๎วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถาม เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  

นายนพดล  แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่องการสร๎างศูนย์บริการ
สาธารณสุขซอยน้ าทิพย์เวลาผมมีโอกาสก็เข๎าไปดูแตํยังไมํเคยไปใช๎บริการ  ผมวํามี
ความจ าเป็นเพราะการเจ็บปุวยของประชาชนเป็นงานบริการของเทศบาล  ซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐาน  ชีวิตความเป็นอยูํการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ  ผมเห็นด๎วย
และขอสนับสนุน  แตํอยากเพ่ิมเติมวําเมื่อเราสร๎างไปแล๎ว 1. บุคลากรเรามี
เพียงพอหรือไมํที่จะให๎บริการพ่ีน๎องประชาชน 2. วัสดุเครื่องมือในการให๎บริการ
ด๎านการแพทย์และเวชภัณฑ์อยากให๎มีเพียงพอ สิ่งเหลํานี้คือปัจจัยพ้ืนฐานที่เรา
จะต๎องให๎บริการพ่ีน๎องประชาชนเพ่ือให๎ชีวิตความเป็นอยูํของพ่ีน๎องประชาชนดีขึ้น  
โดยเฉพาะชํวงนี้เศรษฐกิจไมํดี  การท ามาหากินก็ล าบาก  ฝากทํานประธานผํานไป
ยังคณะผู๎บริหารด๎วยวําถ๎ามีโอกาสพัฒนาสํวนนี้ก็คงจะดีผมสนับสนุนในเรื่อง
บุคลากรและเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์อยากให๎มีอยํางเพียงพอ  ความจริงแล๎วงาน
บริการด๎านสาธารณสุขมีหลายหนํวยงาน  ศูนย์พัฒนาครอบครัวเขาก็ออกไปดูแล  
พมจ.ก็ออกไปวัดความดัน  ตรวจเลือดและผํานไปหลายเดือนถึงจะมาอีกครั้งหนึ่ง
ท าให๎ไมํตํอเนื่อง  ซึ่งสํวนใหญํเป็นโรคเบาหวานอันตรายจึงอยากฝากทํานในเรื่อง
บุคลากรเพ่ือพร๎อมให๎บริการประชาชนตํอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   สาเหตุที่เทศบาลได๎น า
เรื่องนี้เข๎ามาเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  สืบเนื่องจากผู๎ใช๎บริการ
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน แหํงที่ 1 มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  และเป็นหนํวยงานที่
เทศบาลเพ่ิมบริการให๎พ่ีน๎องประชาชนด๎านการดูแลสุขภาพ  ซึ่งได๎มีการกํอสร๎าง
อาคารมาหลายปี  เมื่อสมัยกํอนที่มีการกํอสร๎างยังไมํมีกฎระเบียบมากมาย  แตํใน
ปัจจุบันถ๎าหากจะมีการกํอสร๎างต๎องมีการเพ่ิมเติมทางลาดคนพิการ  ห๎องน้ าคน
พิการ  ประกอบกับทางศูนย์สาธารณสุขแหํงที่ 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี
ประชาชนเข๎าไปใช๎บริการจ านวนมาก  อาคารมีสภาพคับแคบ  จึงได๎หารือกันเพ่ือ
จะตํอเติมด๎านหลังในพ้ืนที่ที่สามารถตํอเติมได๎  และสร๎างห๎องน้ าคนพิการเพ่ิมเติม  
เพ่ิมพ้ืนที่เก็บสัมภาระตํางๆ  เหมือนกับโรงเรียนที่เทศบาลเราได๎ดูด๎านการจัด
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การศึกษาจะมีเงินงบประมาณที่ใช๎จํายหมุนเวียนอยูํในโรงเรียนเชํนกัน  ในสํวน
ศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 ก็มีเงินใช๎จํายหมุนเวียนเชํนกัน  ถ๎าหากเงินไมํ
เพียงพอทางเทศบาลสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไปเพ่ิมเติมโดย
บรรจุในเทศบัญญัติและปรากฏในแผนตามระเบียบฯ ในสํวนนี้เป็นสํวนที่ศูนย์
สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนของศูนย์ได๎วํามีเพียงพอที่จะด าเนินการได๎เองจึ ง
ไมํได๎ขอรับงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณ  เป็นการด าเนินการโดยใช๎เงิน
ของศูนย์เอง สํวนรายละเอียดเพ่ิมเติมขออนุญาตให๎ผอ.ส านักการสาธารณสุขรายงาน
เพ่ิมเติมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผอ.ส านักการสาธารณสุขฯชี้แจงครับ 
นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายกฤษฎา  ชื่นอ่ิม  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ  ส าหรับญัตติขออนุมัติตํอ
เติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 ซอยน้ าทิพย์  วัตถุประสงค์หลักคือเราต๎องการ
เพ่ิมพ้ืนที่ในการให๎บริการประชาชน  เนื่องจากในปัจจุบันเรามีกิจกรรมหลาย
กิจกรรมเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะตอนนี้ทางสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ และสนง.ควบคุม
โรค เขตที่ 7  ได๎ให๎เทศบาลเปิดศูนย์บริการชุมชนเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์  ซึ่งเรา
เปิดบริการแล๎วตั้งแตํวันที่ 14 กุมภาพันธ์  เราต๎องใช๎พ้ืนที่แตํเนื่องจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีลักษณะเป็นชํองแคบ  เราไมํสามารถที่จะรองรับประชาชนได๎จึงใช๎
พ้ืนที่ห๎องนวดแทนไปกํอน  และได๎มีโครงการตํอเติมอาคารตรงพ้ืนที่ด๎านหลังเพ่ือ
ใช๎เป็นห๎องนวด  ห๎องตรวจสุขภาพเด็กและจะใช๎เป็นพ้ืนที่ในการเก็บพัสดุ  ในสํวน
ที่ทํานสมาชิกสอบถามเรื่องการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม  งบประมาณในโครงการจะ
อยูํที่ตัวอาคารเป็นหลัก  สํวนเรื่องการปรับปรุงด๎านสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากปัจจุบันใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ า  เมื่อเราจะ
แก๎ไขเราจึงถือโอกาสปรับปรุงตรงนี้จะได๎มีภูมิทัศน์ที่ดียิ่ งขึ้นและไมํ ได๎ ใช๎
งบประมาณมากเทําไหรํ  ถ๎าถามวําเงินบ ารุงเราได๎มาอยํางไร  นั่นคือ  เงินบ ารุงเรา
ได๎มาจากการให๎บริการประชาชนในการรักษาพยาบาล  ซึ่งจะมีรายได๎สํวนหนึ่ง
หลังจากหักคําใช๎จํายแล๎วจะเปลี่ยนเป็นเงินบ ารุง  ทํานคงอยากทราบวําศูนย์บริการ
สาธารณสุขแหํงที่ 1 เรามีเงินบ ารุงสถานบริการอยูํเทําไหรํ  ซึ่งข๎อมูลเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์  2562  เรามีเงินบ ารุงที่ฝากกับธนาคาร ธกส.  สาขากาฬสินธุ์  ทั้งสิ้น 
2,889,968.37  บาท ซึ่งตามระเบียบในการด าเนินการ  ถ๎าเราจะอนุมัติ
โครงการที่จะใช๎เงินจะต๎องให๎มีเงินเหลือหลังจากท่ีเราด าเนินโครงการแล๎วไมํต่ ากวํา 
200,000 บาท  ซึ่งเราขอใช๎งบประมาณ 347,000 บาท  และยังมีเงินเหลือ
ประมาณ 2,500,000 บาท  และต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกที่เป็นหํวงเนื่องจาก
การให๎บริการด๎านการสาธารณสุขเป็นสิ่งจ าเป็น  การด าเนินโครงการจะเป็นการให๎
ความอนุเคราะห์กับประชาชนในพื้นท่ี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมํมี
ทํานสมาชิกทํานใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมวําทํานใดเห็นควร
อนุมัติให๎ตํอเติมศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 1 (ซอยน้ าทิพย์) ปี 2562 ตามที่
ทํานนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจ านวน 12 ทําน) 12 เสียง   
ไมํอนุมัติจ านวน - ไมํมี -  งดออกเสียง 4 เสียง     



-15- 
 

 (5.4)  เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (ดงปอ) 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหมํ  (5.4)  เรื่อง        

ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแหํงที่ 2 (ดงปอ) กระผมได๎รับ
หนังสือจากนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอถอนญัตติขออนุมัติโครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แหํงที่ 2 (ดงปอ) ที่ กส 52001/
สภ.8 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  อ๎างถึง  หนังสือส านักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ที่ กส 52010/700 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แหํงที่ 2 
(ดงปอ) ตามหนังสือที่อ๎างถึง นายกเทศมนตรีได๎เสนอญัตติขออนุมัติโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แหํงที่ 2 (ดงปอ) เพ่ือ
ปรับปรุงศูนย์บริการฯให๎มี พ้ืนที่ ในการให๎บริการเพียงพอ เหมาะ สมและ
สภาพแวดล๎อมโดยรวมที่ดี นั้น เนื่องจากรายละเอียดในแบบแปลนการกํอสร๎างยัง
ไมํสมบู รณ์  จึ งขอถอนญัตติตามที่ เ สนอ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547  ข๎อ 55  
ซึ่งตามระเบียบฯ เมื่อได๎บรรจุเข๎าระเบียบวาระแล๎วการขอถอนญัตติต๎องได๎รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ผมขอถามมติที่ประชุมวําทํานใดเห็นควร
อนุญาตให๎ถอนญัตติขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  แหํงที่ 2 (ดงปอ) ตามที่ทํานนายกเทศมนตรีขอถอน  กรุณายกมือ 
(สมาชิกอนุญาตให๎ถอนจ านวน 12 ทําน) 12 เสียง   ไมํอนุญาตจ านวน - ไมํมี - 
งดออกเสียง 4 เสียง   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ  
6.1  เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  6.1  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2561  ขอเชิญทําน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ด๎วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ได๎รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในชํวง 6 เดือนหลัง  
(ผลการด าเนินงานระหวํางเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ตํอผู๎บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และได๎ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให๎ประชาชนได๎รับทราบไปแล๎วนั้น  
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29  (3)     
จึงขอแจ๎งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎
รับทราบรายละเอียดตํอไป  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่ 6.1  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากที่ผู๎บริหารได๎ชี้แจงเมื่อสักครูํยังไมํมี
รายละเอียดสํงมาให๎สมาชิกได๎รับทราบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   เรื่องรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เราได๎จัดท าและเปิดเผยเรียบร๎อยแล๎ว  
ขออนุญาตให๎ผอ.กองวิชาการชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผอ.กองวิชาการครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผม  จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ  ในระเบียบวาระที่ 6.1  
เรื่อง งานงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ได๎รายงานผลการติดตามและประเมินผลให๎นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ได๎รับทราบ  ตามระเบียบจะต๎องให๎นายกเทศมนตรีเสนอผลการติดตามให๎สภา
เทศบาลรับทราบตํอไป  เอกสารจะเป็นหนังสือเลํมสีชมพูที่กองวิชาการได๎จัดท าขึ้น
และสํงให๎งานกิจการสภาเรียบร๎อยแล๎ว  อาจเกิดการผิดพลาดในการแจกเอกสาร
แตํจะขอสํงให๎ทํานสมาชิกหลังจากการประชุมสภาเสร็จ  เพราะเราได๎รายงานตั้งแตํ
เดือนธันวาคม 2561 อาจเกิดการผิดพลาดไมํได๎แจกให๎ทํานสมาชิก  แตํใน
รายละเอียด ข๎อ 6.1  จะเชื่อมโยงกับข๎อ 6.2 ที่ทํานนายกเทศมนตรีจะได๎รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561  ซึ่งเนื้อหารายละเอียดโครงการที่ด าเนินการจะ
อยูํในเลํมรายงานกิจการและผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2561  ทําน
นายกเทศมนตรีจะได๎รายงานเรื่องนี้ตํอไป   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สรุปวําทางเจ๎าหน๎าที่ไมํได๎แจกเอกสารมาพร๎อมระเบียบวาระการ
ประชุม  ถ๎าอยํางนั้นผมขอเอาระเบียบวาระที่ 6.2 ขึ้นมาอภิปรายกํอน  เมื่อได๎
เอกสารแล๎วถึงจะด าเนินการในข๎อ 6.1 เพ่ือให๎ทํานสมาชิกได๎ซักถามครับ ขอเชิญ
ทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม
นายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ถ๎าเราพิจารณาใน
ระเบียบวาระที่ 6.2  เราจะต๎องได๎ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6.1 กํอน
เพราะผมเป็นคณะกรรมการและได๎ติดตามเรื่องนี้  โครงการเราได๎ด าเนินการทุก
โครงการแตํสมาชิกบางทํานที่ไมํได๎เป็นคณะกรรมการอาจไมํทราบรายละเอียด  ถ๎า
ได๎ทราบรายละเอียดในเอกสารไปพร๎อมๆกับการอภิปรายก็จะดีครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ถ๎าอยํางนั้นขอพักการประชุมประมาณ 5 นาที เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ไป
เอาเอกสารมาแจกให๎ทํานสมาชิกทุกทํานครับ  เมื่อทํานสมาชิกได๎มาครบองค์
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ประชุมแล๎วผมขอเปิดการประชุมตํอในระเบียบวาระที่  6.1 ขอเชิญทําน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ด๎วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
ได๎รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในชํวง 6 เดือนหลัง  
(ผลการด าเนินงานระหวํางเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ตํอผู๎บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และได๎ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให๎ประชาชนได๎รับทราบไปแล๎วนั้น  
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29  (3)     
จึงขอแจ๎งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎
รับทราบรายละเอียดตํอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญทํานบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่ 6.1  เรื่องมีสาระก็ไมํด าเนินการทํานนําจะสํงตั้งแตํวันนั้นแล๎ว  ท าไมเอา
เรื่องไร๎สาระเสียเวลามาเป็นประเด็นในวันนี้  ทํานประธานสภาให๎ผมรอ 15 นาที  
เมื่อเปิดเอกสารดูแล๎ว จ านวน 239 หน๎า  ผมจะดูได๎อยํางไร  ที่ผํานมาสํง 3 วัน 
ผมถึงจะได๎ข๎อมูล  การประชุมสภาแตํละครั้งจะต๎องมีข๎อมูล  ไมํใชํคิดจะเสนอหรือ
จะถอนวันไหนก็ได๎  เหมือนกับระเบียบวาระที่ 5.4  ผมเตรียมสนับสนุนแล๎ว  
ท าไมถึงขอถอนเพราะเป็นเรื่องมีสาระ  การกํอสร๎างศูนย์บริการสาธารณสุข แหํงที่ 
2  จ านวน 7 แสนกวําบาท  ก็มีความส าคัญเชํนเดียวกัน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ทํานกฤษฎา  เวียงวะลัยจะประท๎วงใชํหรือไมํครับ 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  

กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอ
ประท๎วงผู๎ที่อภิปรายเมื่อสักครูํ  ที่พูดถึงระเบียบวาระที่ 5.4  ซึ่งทํานประธานสภา
ได๎ถามที่ประชุมไปแล๎ววําสมาชิกในที่ประชุมอนุญาตให๎มีการถอนญัตติดังกลําว  
นําจะจบได๎แล๎วไมํต๎องเอาเรื่องนี้มาพูดอีกครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมไมํได๎ยกมืออนุญาตให๎ถอนครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให๎ทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์อภิปรายในระเบียบวาระที่ 6.1 ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากบอกวําเรื่องมีสาระท าไมไมํท าให๎มีสาระ  ท าไมเอา

เรื่องไร๎สาระมาเป็นประเด็น  การขอถอนเป็นเรื่องไร๎สาระเพราะเป็นประโยชน์กับ
เทศบาล  เงิน 7 แสนกวําบาท  เรื่องนี้เป็นเรื่อง อ่ืนๆ  ทํานกฤษฎาไมํต๎องประท๎วง
ครับ  ทํานจะประท๎วงข๎อไหน  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  พูดเรื่องอ่ืนๆ  ข๎อ 6.1   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให๎ทํานบุญเส็งพูดกับประธานสภาครับ  และขอให๎ทํานพูดใน
ระเบียบวาระท่ี 6.1 อยําไปท๎าวความในระเบียบวาระท่ี 5.4 ที่ผํานมาแล๎วครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมต๎องอธิบายถึงเรื่องที่มีสาระและเรื่องไร๎สาระ  เพราะ
ระเบียบวาระตํางๆนั้นมีความส าคัญ  ทํานหยุดไป 2 วาระจะมีความส าคัญหรือไมํ  
ถามวําไร๎สาระหรือไมํ  เป็นเรื่องท่ีมีสาระและเป็นประโยชน์กับเทศบาล ผมพร๎อมที่
จะยกมือให๎และไมํอยากให๎ถอนญัตติ  ผมอยากให๎ฝุายบริหารคุยได๎หรือไมํ  แบบ
แปลนสํงทีหลังได๎หรือไมํ  เงิน 7 แสนกวําบาทจะเข๎าสภาแตํละครั้งต๎องรออีก 3 เดือน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอให๎ทํานบุญเส็งพูดให๎ครอบคลุมในระเบียบวาระท่ี 6.1 ครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้ผมไมํขอพูดอะไรครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญทํานสมาชิกทํานอ่ืนอภิปรายครับ  เชิญทํานนพดล  แก๎วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  

นายนพดล  แก๎วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ส าหรับรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นเรื่องตํอเนื่องกับที่ได๎ติดตามและ
ประเมินผลแผน  การประเมินผลแผนในวันนั้นผมได๎เข๎ารํวมประชุมและตั้ง
ข๎อสังเกตหลายอยํางผํานทํานประธานในที่ประชุม  ทํานเผําพงศ์  เชาว์พานิช    
ขออนุญาตเอํยนาม  เชํน  โครงการงานประเพณี  เงินที่เราสนับสนุนให๎แตํละคุ๎มวัด
ลําช๎า  อีก 2 วันจะแหํขบวนแล๎วถึงได๎เงิน  บางคุ๎มวัดเขาไมํมีเงินทุนส ารองเขาก็มา
ปรึกษาผม  ผมก็ให๎เหตุผลไปวําเนื่องจากติดข๎อระเบียบกฎหมาย ฏีกาออกไมํทัน
เขาจะไปเอาเงินที่ไหน  จะไปกู๎เงินก็ดอกเบี้ยร๎อยละ 10 และต๎องมีหลักประกัน  
จะท าอยํางไร  ผมจึงเรียนทํานรองศิรินันท์วําอยํางไรถ๎ามีทางที่เราจะชํวยแบํงเบา
ตรงนี้  รู๎วําฎีกาออกช๎าหรือไมํทัน  ทํานผู๎บริหารชํวยหาเงินจากทางอ่ืนมาส ารอง
กํอนได๎หรือไม ํ เพ่ือการปฏิบัติงานแตํละค๎ุมวัดจะได๎เป็นไปด๎วยดี  การท างานแตํละ
คุ๎มวัดเขามีความกระตือรือล๎นในการจัดงานประเพณีแตํละครั้ง  แตํทุกวันนี้เริ่มไมํ
เป็นแบบนั้นเพราะติดขัดในเรื่องงบประมาณ  บางคนเขาก็ไมํมีเงินก็ท าเทําที่จะท า
ได๎และเรื่องตัวชี้วัดคํา KPI  ผมได๎ตั้งข๎อสังเกตหลายอยําง  บางอยํางก็อาจ
คลาดเคลื่อนและอยากฝากเจ๎าหน๎าที่ที่จัดท าเลํมเมื่อจัดท าแล๎วก็ชํวยตรวจทานอยํา
ให๎มีปัญหา  ถ๎าเราตรวจแล๎วถูกต๎องบางทีทํานนายกอาจจะไมํได๎ดูเพราะมีคณะ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจทานแล๎วก็เป็นปัญหาที่ต๎องมาถกเถียงกันตรงนี้  หลายสิ่งหลาย
อยํางที่ผมตั้งข๎อสังเกตุไว๎ครั้งนี้คงเป็นคณะกรรมการแผนคงจะดูในเรื่องแผนแตํเรื่อง
การติดตามก็จะชํวยท าหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย  ฝากทางคณะผู๎บริหารและ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือความเป็นอยูํ  ชีวิตและคุ๎มคํากับงบประมาณที่เรามีจ ากัด  ผมเข๎าใจ
ในสิ่งที่ทุกคนท ารํวมกันทุกทํานมีความตั้งใจดีทุกคน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทํานสมาชิกทํานใดจะให๎ข๎อเสนอแนะเชิญครับ  เมื่อไมํมีทําน
สมาชิกทํานใดเสนอ  ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทํานสมาชิกได๎อภิปรายไปพอสมควรแล๎ว ทําน
นายกเทศมนตรีได๎ชี้แจงในระเบียบวาระเรียบร๎อยแล๎ว  และในข๎อบังคับการประชุม
ไมํมีการลงมติ  ถือวําในระเบียบวาระนี้ได๎ด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว 
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6.2  เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  กระผม  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ตามที่กระผมได๎ปฏิบัติ
หน๎าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ตามค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติที่ 1/2557  เรื่องการได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น
เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ครบ 1 ปี  ของการปฏิบัติ
หน๎าที่อีกวาระหนึ่งแล๎ว  ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได๎
แถลงไว๎ตํอสภาเทศบาล  เพ่ือให๎พ่ีน๎องประชาชนและสภาเทศบาลได๎รับทราบถึง
กา รปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน๎ าที่ ข อ งนายก เทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผํานมา ซึ่งหากนับเวลาที่ผมเข๎ามารับหน๎าที่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นับตั้งแตํวันที่ 8 มกราคม 2554 ปีนี้ก็เป็นปีที่ 8  
ที่ผมได๎ท าหน๎าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให๎กับพ่ีน๎องในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
ผมได๎บริหารจัดการภายใต๎หลักธรรมาภิบาล น าความภาคภูมิใจมาสูํพ่ีน๎องชาวเมือง
กาฬสินธุ์  ในเวทีระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนในหลาย ๆ เรื่องหลาย ๆ 
รางวัล เชํน รางวัลธรรมาภิบาล ถ๎าหากจะนับในวาระที่ผมด ารงต าแหนํง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎รับรางวัลนี้มาแล๎ว 8 ครั้ง 
รางวัลพระปกเกล๎าอีก 8 ครั้ง ในระดับอาเซียนได๎รับรางวัลอาเซียนอวอร์ดเมือง
สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน  ด๎านพ้ืนที่สีเขียวและการจัดการขยะ  ในปีงบประมาณ 2561 
ที่ผํานมานี้  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได๎รับรางวัลถึง 9 รางวัล ได๎แกํ รางวัล
พระปกเกล๎าทองค า ด๎านการสํงเสริมเครือขํายรัฐ เอกชนและประชาสังคม รางวัล
ส านักทะเบียนดีเดํน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนดีเดํน  รางวัลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดํนด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน รางวัลการด าเนินงานด๎านอาหาร
ปลอดภัยดีเยี่ยม  รางวัลชนะเลิศกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด๎านสาธารณสุข
ส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  รางวัลการจัดการน้ าเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
และรางวัลโรงเรียนพระราชทาน คือ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ  2561 ที่ผํานมาก็มีหลายหนํวยงานได๎มาศึกษาดูงานในผลงานที่
เทศบาลประสบผลส าเร็จถึง 28 หนํวยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได๎ด าเนินโครงการทั้งสิ้น 175 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพ้ืนฐาน 26 โครงการ เงินงบประมาณ 25,726,800 บาท เป็นการ
พัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานมากที่สุดปีหนึ่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร มีโครงการทั้งสิ้น  21 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ 2. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู๎ประกาศขําวชุมชน        
3. โครงการจัดเวทีสาธารณะ  4. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์        
5. โครงการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 6. โครงการเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลทางสื่ อวิทยุ โทรทัศน์  7 .  โครงการประชุมประจ า เดือน
คณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชน 8. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขําวชุมชนและผู๎ประกาศขําวชุมชน 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลแผน 10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
11. โครงการจัดงานวันเทศบาล 12. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานทะเบียน
ท๎องถิ่นเป็นศูนย์บริการสะดวก 13. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานฝุายปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 14. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 15.
โครงการจ๎างเหมาบุคคลเพ่ือการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 16. โครงการจ๎างเหมา
บุคคลเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 17. โครงการจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
ปฏิบัติงานด๎านออกแบบและควบคุมงานกํอสร๎าง 18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานธุรการ 19. โครงการจ๎างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค 20. โครงการซํอมแซม บ ารุงรักษาไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ
เพ่ือบริการประชาชน 21. โครงการส ารวจข๎อมูลชุมชน  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ  ได๎แกํ 1.โครงการ
ประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. โครงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุ 3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร
เทศบาล 4. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ๎างดีเดํน ประจ าปี 5. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมน าการปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง  
6. โครงการเข๎าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 7. โครงการประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 8. โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
กฎหมายแกํประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 9. โครงการฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครู 10. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่
ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 11. โครงการแขํงขันกีฬาองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ยุทธศาสตร์พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  มีโครงการทั้งสิ้น  3 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการปรับปรุง
ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GSI 
2. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  3. โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬาเอนกประสงค์ ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา  มีโครงการทั้งสิ้น  28 
โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการปรังปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2. โครงการเชื่อมตํอ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3. โครงการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 4. โครงการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 6. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 7. โครงการสํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ดีเดํน 8. โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา 9. โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎     
เฉลิมพระเกียรติ 10. โครงการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 11. โครงการ
จัดท าศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย 12. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก    
มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 13. โครงการปรับปรุงและซํอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 14.  โครงการปรับปรุง โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4            
15. โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา 16. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาสํงเสริมเด็กด๎อยโอกาสในเขตเทศบาล 17. โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกัน        
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 18. โครงการประเมินคุณภาพการจัด
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การศึกษา 19. โครงการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น 20. โครงการจัดงานวัน
ครู 21. โครงการ TO BE NUMBER ONE  สร๎างสรรค์เยาวชนหํางไกลยาเสพติด 
22. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  23. โครงการฝึกอบรมเยาวชนส านึก
มัคคุเทศก์รักบ๎านเกิด 24. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 25. โครงการฝึกอบรม
และแขํงขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 26. โครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 
27. โครงการสํงเสริมสุขภาพเต๎นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์        
28. โครงการแขํงขันกีฬาเครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน  มีโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ได๎แกํ 1. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนแบบบูรณาการ 3. โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข๎าคํายวิชาการ 4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 5. โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 6. โครงการเข๎าคํายเยาวชน 7. โครงการ
นิเทศภายใน 8. โครงการอาหารเสริม (นม) 9. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10. โครงการแขํงขันกีฬากลุํมโรงเรียนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์พัฒนาสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว  มีโครงการทั้งสิ้น  7 โครงการ  ได๎แกํ 
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล๎ายวันพระราชสมภพ
พระบรมวงศานุวงศ์ 2. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลาง 
แพรวา 3. โครงการคุณธรรมสร๎างผู๎น าแหํงอนาคต 4. โครงการเยี่ยมเยียน
แลกเปลี่ยนอนุรักษ์และเผยแพรํวัฒนธรรมผู๎ไท ประจ าปี  2561 5. โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 6. โครงการสํงเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 6.1 งานประเพณี     
ปีใหม ํ6.2 งานประเพณีสงกรานต์ 6.3 งานบวงสรวงหอเจ๎าบ๎าน ปูุแฮํ ปูุหาร 6.4 
งานประเพณีแหํเทียน 6.5  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 6.6        
งานประเพณีลอยกระทง 6.7 งานประเพณีบุญซ าฮะ 7. โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎เชิงวัฒนธรรมภายใต๎กิจกรรม "สร๎างสรรค์สานไม๎ไผํไดโนเสาร์ศิลป์” ประจ าปี  
2561  ยุทธศาสตร์พัฒนาการเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
มีโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ ได๎แกํ 1. โครงการสํงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  
2. โครงการเทศบาลต๎านการทุจริต 3. โครงการคืนทางเท๎าให๎ประชาชนคืนถนน
ให๎กับสังคม 4. โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5. โครงการ
ฝึกอบรมความรํวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 6. โครงการชุมชนปลอดถัง
ขยะ 7. โครงการจัดการขยะพิษ 8. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด๎านสิ่งแวดล๎อม
ยั่งยืน 9. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 10. โครงการยืดอายุผู๎สูงวัยด๎วย
กายใจที่สมบูรณ์ 11. โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ 
ได๎แกํ 1. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 2. โครงการดูแล
รักษาและปูองกันโรคสัตว์ 2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลรักษาสัตว์พยาบาล 2.2
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 2.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคปากและเท๎าเปื่อยในโค – กระบือ 3. โครงการเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  4. โครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด 5. โครงการสํงเสริม
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สุขภาพอนามัยนักเรียน 6. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี อสม. 7. โครงงาน
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุํมผู๎น าจิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และ
ผู๎น าชุมชน 8. โครงการสํงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวํางตั้งครรภ์และหลัง
คลอด 9. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอในท๎องถิ่น 10.โครงการกาฬสินธุ์
เมืองจักรยาน 11. โครงการกํอสร๎างหอถังเก็บน้ าแบบโครงเหล็กถังและติดตั้งถัง
เก็บน้ าไฟเบอร์กลาส 12. โครงการปรับปรุงปูายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  13. โครงการจัดท าปูายโรงเรียนผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  14. โครงการพัฒนาตลาดสดสูํมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ 
15. โครงการตรวจแนะน าด๎านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  16. 
โครงการกีฬาตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์  17. โครงการอบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหาร  แผงลอย ตลาดและตลาดโต๎รุํง  18. โครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  ยุทธศาสตร์พัฒนาสร๎างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม  
มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการจ๎างเหมาเอกชนท าความสะอาด
2. โครงการจ๎างเหมาบุคคลเพ่ือดูแลความสะอาด 3. โครงการเฝูาระวังมลพิษทาง
อากาศ 4. โครงการเฝูาระวังคุณภาพแหลํงน้ าธรรมชาติและสถานที่ก าจัดขยะ    
5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 6. โครงการ
ติดตั้งถังดักไขมัน 7. โครงการเลี้ยงไส๎เดือนดินกินขยะ 8. โครงการลอกทํอระบาย
น้ า 9. โครงการล๎างท าความสะอาดตลาด 10. โครงการจ๎างเหมารักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชน 11. โครงการอบรมผู๎ผลิตน้ าดื่ม 
น้ าแข็ง 12. โครงการก าจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด๎วยวิธีการหมักไร๎อากาศและ
ผลิตแก๏สชีวภาพ  ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น  26 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการขยายเขตไฟฟูา 2. โครงการ
ขยายเขตประปา 3. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดช
สมุนไพร (เสนอโดยชุมชนทุํงสระ) 4. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
ซอยไทรทองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 5. โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู  ซอยสุขสบายใจ 4 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 6. 
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์ 
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) 7. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
ซอยข๎างร๎านขนมจีน (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) 8. โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยบ๎านนายประศักดิ์ (เสนอโดยชุมชนทุํงศรีเมืองพัฒนา
9. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ (เสนอโดย
ชุมชนดงปอ) 10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยข๎างร๎านอาหารชมดาว (เสนอ
โดยชุมชนสุขสบายใจ) 11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยตรงข๎ามบํอนไกํ 
(เสนอโดยชุมชนคุ๎มห๎วย) 12. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอยสุภี 13. โครงการ
กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านเทิดไท๎ (เสนอโดยชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง)  14.
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยนามนเชื่อมค าพาอุทิศ (เสนอโดยชุมชนเกษตร
สมบูรณ์) 15. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยสุขสบายใจ 6 (เสนอโดยชุมชนสุข
สบายใจ) 16. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยภูธรรมะ (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 
17. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถนนทําสินค๎า (เสนอโดยชุมชนทําสินค๎า)
18. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ซอยน้ าทิพย์ฝั่งขวามือ (เสนอโดยชุมชนซอย
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น้ าทิพย์) 19.โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ซอยยลถนอม 2 (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
20. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสุขสบายใจ 3 (เสนอโดย
ชุมชนสุขสบายใจ) 21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุํงมน 
(เสนอโดยชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง) 22. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทานจากซอยหาดล าดวน 1 เชื่อมซอยตาสังข์ (เสนอโดยชุมชนหาดล าดวน)
23. โครงการขยายผิวจราจร คสล.ซอยรํวมใจพัฒนาอนรรฆนาค 18 (เสนอโดย
ชุมชนวัดหอไตรฯ) 24. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 
2 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 25. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอยวัดสวําง
พัฒนา 3 (เสนอโดยชุมชนวัดสวํางพัฒนา) 26. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอนรรฆนาค ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนให๎
เข๎มแข็ง มีโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการปรับปรุงและตํอเติมที่
ท าการชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม 2. โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลาเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 3. โครงการคัดเลือกแมํดีเดํนเนื่องในวันแมํแหํงชาติ  4.
โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร๎างสรรค์ส าหรับเยาวชน  5. โครงการประชุม
ประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู๎น าชุมชน 6. โครงการศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 8. โครงการชุมชนรํวมใจรักษาศีล 5 9. โครงการครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมเมืองกาฬสินธุ์สูํความเข๎มแข็ง 10. โครงการรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 11. 
โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนและทบทวนแผนชุมชน 12. โครงการประกวดชุมชน
ดีเดํน 13. โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 14. โครงการ
สร๎างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอํุน 15. โครงการเข๎าคํายเยาวชนเพ่ือสร๎างภาวะ
ผู๎น าปูองกันและแก๎ไขปัญหาของเยาวชน 16. โครงการสํงเสริมการด าเนินงาน
กองทุนแมํของแผํนดิน 17. โครงการแขํงขันกีฬาผู๎สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์พัฒนาสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น  2 
โครงการ ได๎แกํ 1. โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์  2. 
โครงการฝึกอบรมกลุํมอาชีพในชุมชน  ยุทธศาสตร์พัฒนาสร๎างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มีโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ  ได๎แกํ 1. โครงการ
จ๎างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 2. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและ
แก๎ไขจุดอันตรายบริเวณหน๎าโรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ์) 3.โครงการ
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแก๎ไขจุดอันตรายถนนกาฬสินธุ์ 4. โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เจ๎าหน๎าที่ปูองกัน
ภาคีเครือขํายด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน        
5. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. โครงการ
อบรมให๎ความรู๎กับประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น  7. 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู๎ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต๎น 8. โครงการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันเด็กไทย สร๎างความปลอดภัยทางน้ า 9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งในรายละเอียดผลการด าเนินงานในแตํละ
ยุทธศาสตร์มีอยูํในหนังสือรายงานกิจการและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได๎สํงให๎กับทํานสมาชิกแล๎ว  นอกจากนี้สํวนราชการ
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ตําง ๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได๎สร๎างนวัตกรรมตามนโยบายที่ผมได๎มอบให๎
ด าเนินการในหลาย ๆ นวัตกรรม เพ่ือบริการพ่ีน๎องประชาชนและเป็นการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ของพ่ีน๎องประชาชน เชํน การเปิดสายดํวน 1132  ให๎บริการ
เจ็บปุวยฉุกเฉินของพ่ีน๎องประชาชนในแตํละชุมชน ที่จะมีทีมกู๎ชีพกู๎ภัยออก
ให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในแตํละเดือนมีผู๎ใช๎บริการไมํน๎อยกวําเดือนละ 20 
ราย ได๎จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการ เป็นการดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู๎สูงอายุและผู๎พิการในเขตเทศบาล โดยภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐและ
ประชาสังคม  การสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอยที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระ
แหํงชาติให๎ทุกสํวนขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยในแตํละพ้ืนที่และจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนํวยงานภายนอกที่ได๎ประเมินผลความพึงพอใจ
ของพ่ีน๎องประชาชนตํอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์  
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 81.20 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี LPA ของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ร๎อยละ 94.16 การ
ประเมินผลคุณธรรมความโปรํงใสของส านักงาน ปปช. ได๎ร๎อยละ 85.44 และมีผล
การประเมินการท างานของผู๎บริหารท๎องถิ่นโดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ได๎ร๎อยละ 86  นี่เป็นผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ทางคณะ
ผู๎บริหารรวมทั้งทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันพัฒนาบ๎านนี้เมืองนี้ด๎วยความ
มุํงมั่นตั้งใจที่จะสร๎างเมืองกาฬสินธุ์ของเราให๎เป็นเมืองแหํงความอุดมสุข ผมต๎อง
ขอขอบพระคุณทุกภาคสํวนที่ได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ และน า
ความส าเร็จสูํเมืองกาฬสินธุ์ของเราทุกคน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งเลํมรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี  ทุกทํานได๎รับ
เรียบร๎อยแล๎ว  มีสมาชิกทํานใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลงานของคณะผู๎บริหาร
หรือไมํ  แตํไมํมีการลงมต ิ ขอเชิญทํานบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผมขอเสนอแนะสิ่งที่ดีเพ่ือปรับปรุงให๎ดีขึ้นในอนาคต ดังนี้  ในหนังสือที่สํงมาเป็น
การรายงานกิจการ  การบริหารงานที่ผํานมา  ผมสังเกตวําในปี 2560 ทําน
บริหารงานได๎  14 ยุทธศาสตร์   แตํในปี 2561  ทํานบริหารงานได๎  13 
ยุทธศาสตร์  ขาดไป 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 10 และการบริหารงานของ
ปี 2560 บริหารงานทั้งสิ้น 177 โครงการ ด าเนินการส าเร็จ  161 โครงการ  
โครงการที่ยังไมํด าเนินการ  16 โครงการ  ในปี 2561 การบริหารงาน 189 
โครงการ ด าเนินการส าเร็จ 177  โครงการ  ทํานไมํได๎ด าเนินการ 12 โครงการ  
ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร  
โครงการจัดงานเทศบาล  ผมตั้งข๎อสังเกตวําวันนั้นจังหวัดอ่ืนเขาท าการบริหารงาน
ไมํเหมือนของเรา  เรามีการเลี้ยงพระ  แจกโลํ  ภาคบํายมีการอบรมสัมมนา  ใช๎
งบประมาณท้ังสิ้น 100,000 บาท เลี้ยงพระ จ านวน 50,000 บาท คําโลํรางวัล 
จ านวน 30,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท  ผมอยากให๎วันเทศบาลมี
กิจกรรมที่เดํนและดียิ่งข้ึนจะได๎มีสํวนรํวมเพราะโครงการอบรมพัฒนาให๎ข๎าราชการ



-25- 
 

มาอบรมผมวําดูแล๎วไมํเหมาะสมอยากให๎ทํานลองพิจารณาวําจะด าเนินการอยํางไร  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสํงเสริมเครือขํายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ข๎อ 7.2 
โครงการคืนทางเท๎าให๎กับประชาชน  เป็นสิ่งที่ดี  เราท าได๎เฉพาะ 1 โครงการ
ประมาณ 40,000 บาท  ผมอยากให๎โครงการนี้ขยายพ้ืนผิวและพ้ืนถนนให๎กับ
ประชาชนอีกหลายๆโครงการ  เพราะดูแล๎วหลังโรงเรียนเทศบาล 3 มีคนเอาทาง
เท๎าไปท าปูายสํวนตัว  ผมอยากให๎พัฒนาพื้นที่ตรงนี้และอยากให๎มีโครงการดีๆแบบ
นี้ เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่ งที่ดี   ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาระบบบริหารด๎าน
สาธารณสุข ข๎อ 13 โครงการจัดท าปูายโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ผมเคยเป็นคณะกรรมการประเมินที่ผํานมาจึงสังเกตวําท าไมราคาสูง  ถ๎าดูเพ่ิมเติม
โครงการนี้เป็นปูายเหล็กธรรมดาตั้ง 2 เสา  ผมดูแล๎วราคาไมํเกิน 5 ,000 บาท  
แตํดูแล๎วตั้งราคาไว๎สูงประมาณ 5 - 6 เทํา เป็นเงินประมาณ 30 ,000 บาท      
สิ่งไหนทีไ่มํดีหรือไมํสมควรก็ขอให๎ทํานปรับปรุงแก๎ไข  ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร๎างความ
สมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม  โครงการเฝูาระวังคุณภาพแหลํงน้ า
ธรรมชาติและสถานที่ก าจัดขยะ  เชํน บริเวณผิวน้ ากุดน้ ากิน  ล าน้ าปาวที่มีปัญหา
เทศบาลก าลังก าจัดตอนนี้ยังมีกลิ่นและน้ ายังมีสีเขียวอยูํต๎องดูวําการพัฒนาจะ
ได๎ผลหรือไมํ  โครงการนี้ยังบอกวําระบบน้ าเสียไมํผํานเกณฑ์ท าไมไมํปรับปรุงแก๎ไข  
สิ่งที่แก๎ไข คือไมํปลํอยน้ าเสียลง  ท าไมต๎องใช๎ระบบไมํปลํอยน้ าเสียลงพ้ืนที่
สาธารณะแล๎วแก๎ไขพ้ืนที่ให๎ดีขึ้นเพราะเรามีโครงการเอาไปบ าบัดน้ าเสียกํอนแล๎ว
คํอยปลํอยออกไป  แตํทํานรายงานวําไมํผํานเกณฑ์  ทํานต๎องมีการแก๎ไขปรับปรุง  
รางวัลสิ่งแวดล๎อมดีเดํนทํานก็ได๎มาแล๎วจะไมํผํานได๎อยํางไร  ผมเล็งเห็นวําใน
อนาคตถ๎าไมํผํานเกณฑ์เราจะมีวิธีการแก๎ไขอยํางไรในอนาคต  แตํผมเห็นการ
รายงานในครั้งนี้ระบุวําน้ าเสียของเราไมํผํานเกณฑ์  โรงบ าบัดน้ าเสียเขาท ามาแล๎ว
จะไมํผํานได๎อยํางไร  ต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป  และในหน๎าที่ 74 ข๎อ 9.2.7  
การล๎างท าความสะอาดตลาดสด ตลาดโต๎รุํงเขาฝากมาให๎มีการปรับปรุงแก๎ไข  สิ่งที่
ผมกระทู๎ถามทําน 13 ข๎อ ก็ยังด าเนินการไมํแล๎วเสร็จขอฝากทํานให๎ด าเนินการ
ด๎วย  เรื่องการล๎างตลาดลานบนและลานลํางน้ าไมํเพียงพอ  มีประชาชนเขาขอให๎
ล๎างรางระบายน้ าและทํอระบายน้ า  เจ๎าหน๎าที่บอกวําล๎างเทําที่ล๎างได๎  ส านักการ
สาธารณสุขพูดอยํางนี้ได๎อยํางไร  รถดับเพลิงเรามีเยอะสํงน้ าคันละ 200 - 300 
บาท ยังสํงให๎เขาได๎  เวลาล๎างตลาดถ๎าน้ าไมํพอก็ต๎องบริการให๎เขา  เครื่องดักนก
ช ารุด  มูลนกก็ตกลงมาเวลาเขารับประทานอาหาร  คนที่อยูํในตลาดเขาก็เอา
หนังสติ๊กไปยิงก็มีการห๎ามปรามกัน  ผมขอฝากเรื่องนี้ด๎วยวําควรมีการเอาใจใสํและ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎เขาด๎วย  พัดลมคําล๎างไมํเทําไหรํแตํหาชํางมาล๎างท าความสะอาด
ไมํมี  หาให๎เขาด๎วยแล๎วเขาจะจํายเงินเอง  หลอดไฟไมํติดโทรหาชํางแล๎วก็ไมํ
ด าเนินการ  ห๎องน้ าเขาก็บอกวําให๎เปิดเร็วกวํานี้และปิดช๎าขึ้น  ที่จอดรถด๎านหลังก็
ไมํมีปูายบอกเวลารถยูเทิร์นออกไปก็เกิดการทะเลาะบีบแตรใสํกัน  ไมํมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย  ขอฝากทํานประธานสภาให๎ดูแลเอาใจใสํเขาด๎วย  การล๎างตลาด
ตอนนี้มีกฏเกณฑ์วําถ๎าใครไมํล๎างตลาดจะต๎องจํายเงินคนละ 50 บาท  ต๎องมีสํวน
รํวมไมํทราบวําเขาตั้งกฎกติกาอยํางไร  เงินนี้ก็ไมํรู๎เอาไปใช๎อยํางไร  เวลาล๎างก็เอา
โซดาไฟประมาณ 1 ลัง แตํเวลาใช๎งานใช๎แคํถุงเดียวสํวนที่เหลือเก็บไว๎จึงไมํสะอาด  
เรื่องไฟฟูาสํวนกลางชํวงนี้เศรษฐกิจไมํคํอยดีสามารถลดราคาให๎เขาได๎หรือไมํ  จาก 
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70 บาท  อาจจะเหลือ 50 บาท ได๎หรือไมํ  โคมไฟที่ไมํติดหลายหลอดลานบนตรง
ทางลงขอให๎แก๎ไขด๎วย  ชํวงรอยตํอลานบนและลานลํางเวลาฝนตกลงมาก็ให๎
ปรับปรุงท าหลังคาให๎เขาด๎วย  สิ่งไหนที่ท าได๎ก็ควรด าเนินการและเอาใจใสํเขาด๎วย  
ตํอไปโครงการที่ 11 ด๎านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน หน๎า 78 ข๎อ 
11.1.1  โครงการขยายเขตไฟฟูา  ตั้งงบประมาณไว๎ 500 ,000 บาท  ปีนี้ท าได๎ 
5 โครงการ  ผมก็ดีใจ  แตํการขยายโครงการประปาชุมชนหัวคู  ถนนผังเมือง 2  
ใช๎งบประมาณ 500,000 บาท  ผมเคยเป็นกรรมการประเมินจึงได๎แนะน าวํา
ท าไมไมํไปติดตํอไฟฟูาและประปา  ปีหนึ่งไฟฟูาและประปาเราเสียเงินประมาณ 1 
ล๎านบาท  10 ปี ผํานมาเราเสียงินไปประมาณ 10 ล๎านบาท  ถ๎าเราไปติดตํอให๎
เขาขยายเขตไฟฟูาและประปาเองเราจะประหยัดเงินสํวนนี้และเอาเงินสํวนนี้มา
พัฒนาและสํงเสริมโครงการตํางๆของเราได๎  ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให๎
เข๎มแข็ง หน๎าที่ 94 ข๎อ 12.2.11  โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนและทบทวนแผน
ชุมชน  ชุมชนตํางๆเขาบํนมาวําเมื่อจัดล าดับแผนไปแล๎วท าไมไมํท าให๎เขาตามแผน
ที่ตั้งไว๎  ปีนี้มีการส ารวจแล๎วแผนเดิมจะท าอยํางไร  ต๎องท าในแผนพัฒนาเทศบาล  
เขาจึงบอกวําการบรรเทาความเดือดร๎อนของชุมชนตํางๆปีหนึ่งนําจะได๎ชุมชนละ 1 
โครงการ  ชุมชนตํางๆที่เขาท าแผนชุมชนอยากให๎มีประโยชน์บ๎าง  ไมํใชํท าแล๎ว
หายไปเลยปีหน๎าคํอยท าใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ข๎อ 14.1.4 , 14.1.5 , 14.1.7 , 14.1.9  เกี่ยวกับ
เรื่อง อปพร.โดยเฉพาะ  วันที่ 31 ตุลาคม  2561  มีค าสั่งผู๎อ านวยการศูนย์สั่งใช๎ 
อปพร. ขึ้นและมีความขัดแย๎งกัน  เมื่อมีค าสั่งนี้ขึ้นมาก็มีความขัดแย๎งของ อปพร.
ขึ้นมีการแบํงฝักแบํงฝุาย  ตามค าสั่งที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
โดยอ๎างวําเป็นค าสั่งของผู๎อ านวยการศูนย์  ใชํครับแตํชุดเกําเขายังปฏิบัติงานดีอยูํ  
เมื่อมีค าสั่งใหมํออกมาท าให๎เกิดปัญหาขึ้น  ท าให๎ อปพร.ขัดแย๎งกัน  หากผมน า
ข๎อความตํางๆเข๎ามาดูในเอกสารที่ทํานอ๎างค าสั่งตํางๆพูดอีก 1 ชั่วโมงก็คงไมํเสร็จ  
เพราะฉะนั้นผมขอให๎ผู๎อ านวยการศูนย์ได๎ทบทวนค าสั่งของทํานและขอให๎
ด าเนินการโดยดํวนเพราะยื่นกระทู๎ทํานก็ไมํตอบผมจึงได๎น ามาพูดในวาระนี้เพียง
สํวนหนึ่งเทํานั้น  การจัดท าแผนผมตั้งข๎อสังเกตุวําการบริหารงานของคณะผู๎บริหาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการขององค์การ 12 ด๎าน  ปี 2561 
ทํานได๎ 81.20% แตํปี 2560 การพัฒนาระบบจัดการองค์กร 12 ด๎าน          
ได๎ 82.20 %  ลดลง 1 % เป็นผลดีหรือไมํ  ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  
แทนที่ปี 2561 จะดีขึ้นแตํกลับลดลง  โดยเฉพาะด๎านการศึกษาลดลง 3 % 
สมาชิกสภาเทศบาลพยายามผลักดันงบประมาณตํางๆให๎ส านักการศึกษา  ปีนี้เพ่ิม
ให๎ส านักการศึกษาเกือบ 31 โครงการแตํผู๎บริหารก็ไมํเห็นชอบรับรอง  นี่เป็นความ
ด๎อยของระดับการศึกษาของเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ขอแปรญัตติอยากให๎
การศึกษาพัฒนาขึ้น  พยายามลงพ้ืนที่หาโรงเรียนตํางๆ  ทํานประธานสภารู๎หรือไมํ
วํา  โรงเรียนเทศบาล 3  เขาภูมิใจมากเด็กนักเรียนไปเรียนเกินอัตรา  ตอนนี้มี
โครงการ Mini English Program (MEP)  เด็กนักเรียนเต็มต๎องเปิดห๎องใหมํ  นี่คือ
การพัฒนาด๎านการศึกษา  ท าไมผู๎บริหารไมํเห็นความส าคัญของการศึกษา  
โรงเรียนเรานําจะมีการพัฒนาการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น  งบประมาณ  7 ล๎านกวําบาท 
ต๎องตกไปเป็นเงินสะสม  ท าไมไมํเห็นความส าคัญของการศึกษา  ผมไปดูงานเมื่อ
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วันที่  6 - 9 ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ทํานประธานรู๎หรือไมํวําโรงเรียนเขาท าอยํางไร  
โรงเรียนเขามีการพัฒนาไอทีมีทุกห๎อง  จอโปรแกรมตํางๆมีทุกห๎อง  อ าเภอสังขละบุรี
เขาด๎อยกวําเราแตํเขาสามารถท าได๎  มีนวัตกรรมใหมํๆท าโรงเรียนให๎เป็นโรงแรม
เขาท าได๎ดีด๎วย  เราไปดูงานแล๎วได๎ประโยชน์มาก  ผมเป็นคนหนึ่งที่มีสํวนรํวมทําน
ประธานสภาก็เป็นคนหนึ่งที่เข๎าไปรํวมในวันนั้น  ทํานประธานสภาก็คงมีแนวคิด
เหมือนผมวําท าอยํางไรการศึกษาเราจะพัฒนาให๎ได๎แบบเขา  สร๎างความเข๎มแข็ง 
ความรู๎ความสามารถให๎กับเด็ก  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได๎เห็นไปแล๎วก็จะน ามาพัฒนา
บ๎านเมืองของเราให๎ดียิ่งขึ้น  สิ่งที่ผมกระทู๎ถามก็เพราะเกิดความขัดแย๎ง  อปพร.
ขัดแย๎ง  การแปรญัตติก็มีความส าคัญ  เงินหายไป 7 ล๎านกวําบาทจะไมํให๎ผมถาม
ในที่ประชุมสภาได๎อยํางไรเพราะต๎องตกเป็นเงินสะสม  ท าไมไมํเอามาพัฒนา
บ๎านเมืองของเรา  อยําคิดแบํงฝักแบํงฝุายเราท างานรํวมกัน  สมาชิกสภาเทศบาล
น าปัญหาตํางๆและสิ่งที่ดีมาพูดในสภาแหํงนี้เพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  
ผมอยากพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎ดียิ่งขึ้น  คณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
มีอะไรก็ต๎องคุยกัน  สมาชิกสภาเทศบาลน าปัญหามาให๎  ผมจะยกยํองด๎วยซ้ าไปถ๎า
ผมเป็นนายกเทศมนตรี  ผมเป็นผู๎บริหารผมจะยกยํองวําทํานท าดี  น าเอาปัญหา
ตํางๆมาให๎เทศบาลแก๎ไข  ไมํใชํยกยํองกันวํามีแตํสิ่งที่ดีไปหมดคงไมํใชํ  สิ่งไหนที่ดี
เราก็วําดี  สิ่งไหนที่ไมํดีเราก็วําไมํดี  ส าหรับศูนย์สาธารณสุขแหํงที่ 2   ผม
เตรียมพร๎อมที่จะยกมือให๎เพียงแตํอยากทราบวําเงินเราเหลือเทําไหรํ  พอใช๎หรือไมํ  
ผมเห็นเงิน 2 ล๎านกวําบาท  เงินอีกแคํ 7 แสนกวําบาทท าไมเราไมํอนุมัติ  มันเป็น
ประโยชน์กับทางเทศบาลที่ผมไมํยกมือให๎ถอนญัตติเพราะผมอยากให๎คณะผู๎บริหาร
เอาแบบแปลนไปปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง  สํวนเงินเราจะอนุมัติให๎กํอน  ท าแบบนี้
ก็ช๎าไปอีก 3 เดือน  กวําจะอนุมัติเสร็จปีหน๎าไมํรู๎จะได๎ใช๎หรือไมํ  ผมพยายามพูด
กับทํานประธานสภาวําสิ่งไหนมีประโยชน์ไมํใชํเราจะมากีดกันศูนย์ อปพร. ทําน
ทบทวนดีๆ  ผมจะสํงเอกสารให๎ทํานประธานสภาก็ได๎วําทํานออกค าสั่งมาถูก
หรือไมํ  อปพร. คือผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่  เขาตั้งไว๎หมดแล๎ว  นายกฯเป็นผอ.ศูนย์  รอง
นายกฯ เป็นรองผอ.ศูนย์  และมีปลัดเทศบาล  เจ๎าหน๎าที่ส านักปลัดและมีเจ๎าหน๎าที่
อปพร. เข๎าไปชํวยเขาเรียกวําคณะกรรมการประสานงาน  ไมํนํามีปัญหาใครที่มา
บริหารงานเป็นศูนย์ประสานงานก็ได๎ทั้งนั้น  แตํทํานท าค าสั่งมา อปพร. 2 ฝุาย
ทะเลาะกัน  ฝุายหนึ่ งได๎ท างานและอีกฝุายไมํ ได๎ท างานเกิดความขัดแย๎ง           
ท าอยํางไรเราถึงจะท าให๎ อปพร. เขาสามัคคีกนั  ตอนนี้ก็ยังแบํงฝักแบํงฝุาย การสั่ง
ใช๎ อปพร. ไมํใชํเป็นหัวหน๎าเขาต๎องเป็นลูกน๎องเขาถึงจะได๎เข๎าไปท างาน  เขา
ท างานกันสะดวกสบายอยูํแล๎ว  ถ๎าชุดใหมํยังไมํมีค าสั่งก็ ให๎ชุดเกําด าเนินการไป
กํอน  ในระเบียบวาระอ่ืนๆผมไมํขอพูด  ผมจะพูดเกี่ยวกับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเทํานั้นเพ่ือให๎คณะผู๎บริหารปรับปรุงแก๎ไข  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ก็ไมํมี  ท า
อยํางไรถึงจะท าครบ  ไมํใชํข๎ามไป  ปีที่แล๎วมี ปีนี้ไมํมี  เพ่ือให๎ปรับปรุงแก๎ไข  ไมํใชํ
มาเอารัดเอาเปรียบกัน  แม๎แตํผมไมํอยูํก็ยังพูดวํา สท.เส็งเค็ง  พูดมาได๎อยํางไร
เรื่องไร๎สาระแบบนี้ในที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชน  ผมเหลือเวลาอีกไมํมาก
แตํผมจะท างานเพ่ือบ๎านเมืองของเรา  จะชํวยดูแลงบประมาณตํางๆเพ่ือพัฒนา
เมืองกาฬสินธุ์ของเรา  สิ่งไหนที่ผมท าไมํดีกับทํานประธานสภาก็ขอโทษด๎วย  ผมไมํ
มีอคติกับทํานแตํผมต๎องท าตามหน๎าที่ ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดขอเสนอแนะอีกหรือไมํ  เชิญทํานกมลพันธุ์     
จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระอ่ืนๆ  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 ถ๎าจะเอาความจริงมา
วํากันเรื่องนี้ต๎องน าเสนอสิ่งดีๆเข๎ามา  คงไมํมีการเอาสิ่งผิดพลาดมาลง  ถ๎าจะให๎ผม
อภิปรายผมอภิปรายได๎ทุกข๎อเพราะมีชํองโหวํ  ไมํวําจะเป็นราคาปูาย  การจ๎าง
เหมา  การท าโครงการ 40,000 - 50,000 บาท  ไมํคุ๎มเงินพูดได๎ทุกโครงการ  
สรุปภาพรวมในหนังสือมีแตํสิ่งดีๆ ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดขอเสนอแนะอีกหรือไมํ  เชิญทํานสิทธิภรณ์   
ตุงคะเตชะ  ครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมชอบ
โครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข  ผมอยากผลักดันจุดนี้เพราะผมเห็นด๎วยตาตนเอง
เกี่ยวกับการเจ็บปุวยของชาวบ๎าน  เชํน ผมอายุเกือบ 60 ปีแล๎ว  ผมฝืนตนเองไมํ
ไหว  เราต๎องยอมรับสภาพเราเวลาเจ็บปุวย  ผมจึงอยากสนับสนุนเป็นอยํางยิ่ง  
อยากให๎มีการขยายไปเยอะๆ  ทํานประธานทราบหรือไมํวําคุณหมอเขาไมํได๎เขียน
ปูายติดไว๎วําคํารักษาพยาบาลราคาเทําไหรํ  มีลูกน๎องผมคนหนึ่งเจ็บปุวยและหมอ
มาเฉพาะวันพุธเขาก็ต๎องรอเพราะเวลาไปโรงพยาบาลที่ไรคนเยอะมาก  แตํคลินิก
ของเราหมอจะมาเฉพาะวันเขาก็ต๎องทน  ถ๎าไปคลินิกก็ไมํรู๎จะต๎องเสียคํารักษา
เทําไหรํ เพราะหมอก็ไมํ ได๎ติดปู ายราคาไว๎   แตํกํอนผมไปหาหมอเสียคํา
รักษาพยาบาลประมาณหนึ่งร๎อยกวําบาท  ตอนนี้ประมาณ 500 - 1,000 บาท  
ผมไปหาหมอที่ขอนแกํนเอายาให๎ผม 1 ก ามือ 2 อยํางหมดไปประมาณ 1 ,000 
บาท  จะบอกเขาวําแพงก็ไมํได๎เขาเรียกเอาเทําไหรํก็ต๎องให๎เขา  ผมสงสารคน
ยากจน  ทาํนประธานลองไปดูที่โรงพยาบาลตั้งแตํเวลา 07.00 น. คนเต็มไปหมด  
สํวนมากจะเป็นคนตํางอ าเภอเข๎ามารักษาผมจึงอยากสนับสนุน  เชํน  โครงการของ
ชุมชนดงปอก็นําจะเสนอญัตติเลยทางสภาจะได๎อนุมัติให๎  เพราะคนชุมชนดงปอมี
ผู๎สูงอายุและคนเจ็บปุวยจ านวนมาก  สํวนอีกเรื่องหนึ่งโครงการสุนัขและแมวจรจัด  
เรื่องนี้เป็นหน๎าที่ของท๎องถิ่น  เราควรท าให๎ดีกวํานี้เหมือนที่เคยท าตอนนี้มีสุนัขและ
แมวจรจัดจ านวนมาก  เชํน  แถววัดประชานิยมมีประมาณ 100 ตัว  และมีท๎อง
อีก  ผมสงสารพระเพราะพระเขาไมํกล๎าเอาไปทิ้งก็ต๎องเลี้ยงไว๎  อยากให๎เราเข๎าไป
ชํวยดูแลเพราะอาจเป็นปัญหากับญาติโยมที่มาท าบุญด๎วย  พ้ืนที่ของเทศบาลก็
เยอะเราเอาไปชํวยดูแลก็ได๎  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ทํานสมาชิกได๎อภิปรายไป
พอสมควรแล๎ว  ทํานนายกเทศมนตรีได๎ชี้แจงในระเบียบวาระเรียบร๎อยแล๎ว  และ
ในข๎อบังคับการประชุมไมํมีการลงมติ  ถือวําในระเบียบวาระนี้ได๎ด าเนินการ    
เสร็จสิ้นแล๎ว 
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6.3  เร่ือง  อื่น ๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  6.3  เรื่อง  อ่ืนๆ  ขอเชิญทํานกมลพันธุ์       

จีระสมบัติครับ  
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาลและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ

ทุกทําน  กระผมนายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ผมมีเรื่องฝากเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ์  ไมํทราบวําปีนี้มี
กาชาดหรือไมํ  ผมได๎รับความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน
กาชาดซึ่งเป็นความเดือดร๎อนจริงๆ  ผมไปสัมผัสมาแล๎วเมื่อวานที่มีการแหํเจ๎าเมือง
กาฬสินธุ์  เป็นงานของจังหวัดที่ขอความรํวมมือกับเทศบาล  การก าหนดเส๎นทาง
แหํสี่มุมเมืองสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับพ่ีน๎องประชาชนอยํางแสนสาหัส  ผมไปดู
ถนนเส๎นหน๎าโรงเรียน ก.ส.ส. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  โรงเรียนอนุกูลนารี ปิด
ถนนในขณะที่โรงเรียนเลิก  ปกติถนนเส๎นนี้ถึงไมํปิดการจราจรก็ติดขัดอยูํแล๎ว  แตํ
เมื่อวานได๎รับเสียงบํนของผู๎ปกครองจ านวนมากที่ต๎องเอารถไปจอดที่ไกลๆและ
เดินไปรับลูกแล๎วเดินกลับมาที่รถ  ผมเจอผู๎ปกครองอยูํแถวหน๎าโรงเรียนเทศบาล 
4  เขาจอดรถตรงนั้นและเดินไปหน๎าโรงเรียน ก.ส.ส. และโรงเรียนอนุบาล
กาฬสินธุ์  วิสัยทัศน์ของคนจัดงานถ๎าตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ก็คงไมํมีปัญหา  แตํ
วันนั้นท าไมไมํให๎โรงเรียนท าหนังสือขอความรํวมมือกับผู๎วําราชการฯให๎เขาเลิก
เวลา 12.00 น. เขาดําวําอยํางหนักกับเรื่องนี้  พ่ีน๎องในเขตเทศบาลเดือดร๎อน
จ านวนมาก  ไมํใชํเฉพาะเมื่อวานนี้แตํรวมถึงตั้งแตํวันเริ่มงานกาชาด  มีร๎านค๎า
ตํางๆอยูํริมถนนเวลาชั่วโมงเรํงดํวนรถติด  หรือคิดวําเป็นประเพณีกาฬสินธุ์เราต๎อง
ไปจัดที่ศาลากลางหลังเกํา  แตํกํอนระบบการจราจรและจ านวนประชากรไมํ
เหมือนปัจจุบัน  ทุกอยํางต๎องปรับไปตามสภาพความเป็นจริง  ทํานจะคิดวําตรงนี้
อยูํกลางเมืองต๎องมาจัดที่นี่ไมํได๎  เพราะพ่ีน๎องในเขตเทสบาลเมืองเขาเดือดร๎อน  
กํอนจะมีงานกาชาดก็ไมํรู๎วํามีมหกรรมสินค๎าอะไรมาขอเงินให๎โรงพัก ให๎จังหวัดฯ  
ขออยูํทั้งปี  เรื่องนี้เป็นเรื่องคับอกคับใจของพ่ีน๎องประชาชนในเขตเทศบาลมา
ตลอด  ไมํเชื่อทํานลองไปสัมผัสชํวงเช๎าถนนถีนานนท์  ถนนธนะผล  ถนนภิรมย์  
ถนนกาฬสินธุ์และอีกหลายเส๎นทางในเทศบาลเมืองการจราจรติดขัดและมีเสียงบํน
เสียงดําตามมาทันที  ผมจึงอยากให๎ทํานเสนอวําปีตํอไปเอาความเดือดร๎อนของพ่ี
น๎องเทศบาลเป็นหลัก  ผมมั่นใจวําทุกทํานในที่นี้ก็เดือดร๎อนเชํนกัน  ให๎น าเสนอ
เรื่องนี้กับจังหวัดฯเพราะปัจจุบันนี้ประชากรมีจ านวนมาก  ที่จอดรถหน๎าส านัก
ทะเบียนหรือพ่ีน๎องประชาชนที่จะมาโรงพยาบาลเคยจอดรถที่ศาลากลางก็มีปัญหา
เพราะประชากรของคนที่มาใช๎บริการที่โรงพยาบาลไมํลดลง  นับวันมีแตํเพ่ิมขึ้น
แล๎วรถเขาจะไปจอดที่ไหน  ก็ต๎องไปจอดตามถนนเส๎นถนนธนะผลและถนน 
1155 การจราจรติดขัดไปหมด  ผมขอฝากให๎พิจารณาย๎ายบริเวณการจัดงานด๎วย
ให๎ไปจัดที่ศาลากลางหลังใหมํ  สนามกีฬากลางหรือแกํงดอนกลางก็ได๎  คนใน
เทศบาลจะไปเดินงานกาชาดสักกี่คน  ถ๎าย๎ายไปจัดที่อ่ืนได๎ก็คงจะดีงานกาชาดก็
ไมํได๎มีแล๎วแตํกํอนซื้อบัตรผํานประตูก็ยังได๎ชํวยกาชาด  ตอนนี้ไมํได๎ชํวยอะไรแล๎ว
หาเงินเข๎ากระเป๋าอยํางเดียว  เพราะฉะนั้นความเดือดร๎อนนี้ถ๎างานกาชาดเสร็จไมํ
เกิน 3 เดือนจะมีมหกรรมสินค๎าอีก เขาใช๎ถนนเทศบาล  เทศบาลได๎เงินกับเขา
เทําไหรํ  แลกกับความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนคุ๎มกันหรือไมํ  พ้ืนที่ศาลา
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กลางหลังเกําบริเวณลานจอดรถหน๎าศาลากลางตอนนี้ถ๎าจ าไมํผิดเรานําจะมีสํวนที่
รับผิดชอบรํวมกับโรงพยาบาลหรือไมํ  คําเชําศาลากลางที่เขาใช๎จัดงานกาชาดเรา
ได๎เงินด๎วยใชํหรือไมํ  เพราะฉะนั้นถ๎าเราอนุมัติให๎เขาใช๎สถานที่ผมฝากให๎พิจารณา
ด๎วยวําสมควรหรือไมํกับความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชน  และอีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องเสียงตามสาย เงิน 2 ล๎านบาท ถ๎าผมเป็นศรีสุวรรณผมร๎องเรียนแล๎ว  
โครงการหลายอยํางที่ตรวจสอบไมํเจอ  งานชํางก็เยอะ ส านักปลัดก็มีแตํผมไมํ
อยากพูด  สิ่งไหนที่เกี่ยวพันกับพ่ีน๎องประชาชนและมีการเผยแพรํในกิจการสภา  
นานๆมีประชุมสภาครั้งหนึ่งก็อยากให๎ประชาชนเขาได๎รับฟังผํานทางเสียงตามสาย  
เมื่อสักครูํผมโทรไปถามประมาณ 3 จุด ก็ไมํมีเสียง  หน๎าวัดสวํางก็เงียบ  หลาย
อยํางที่บอกวําให๎ผู๎รับเหมามาดู  ผมเคยไปดักเจอผู๎รับเหมาบริเวณหน๎าวัดสวําง  
เขาก็พูดแล๎วเดินหนี  ผมก็บอกให๎เขาหยุดแล๎วเข๎ามาคุยกัน  ผู๎รับเหมาเขามา
ตรวจสอบลองเสียงแล๎วก็กลับเหมือนไมํมีอะไรเกิดขึ้น  โครงการหลายๆอยํางที่
เสนอไปในสภาหลายอยํางผู๎บริหารชอบบอกวําอยูํในชํวงรับเหมา ตอนนี้ผู๎รับเหมา
ขาดชํวงไปหลายโครงการแล๎วยังไมํส าเร็จ  และอยากถามเรื่องการขีดสีตีเส๎นถนน 
ไมํทราบวําผู๎รับเหมาเขารับประกันให๎กี่ปี  ถนนหน๎าวัดสวํางถ๎าจ าไมํผิดนําจะเดือน
มิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม ปี 2561  ตอนนี้เส๎นถนนเลือนลางแล๎ว  ผมเคยดู
โทรทัศน์ชํอง 7  เขาจับทุจริตตีเส๎นถนนเพราะใช๎สีไมํได๎มาตรฐาน  ตอนเสร็จใหมํๆ
สวยงามทั่วเขตเทศบาล  แตํผมสังเกตดูวําท าไมบํอยเหลือเกิน  ตอนนี้ผํานมา
ประมาณ 7 - 8 เดือน  แตํที่ผํานมา 3 เดือนแรกก็เลือนลางแล๎ว  ฝากให๎ทํานดูแล
เรื่องนี้ด๎วยกํอนที่จะมีการร๎องเรียน  ตอนแรกผมวําจะเข๎าไปหาผอ.สํวนจ าลองดูวํา
เขามีการรับประกันหรือไมํ  ถ๎าเป็นไปได๎อยากให๎ชี้แจงเรื่องนี้ด๎วย ถ๎าเขาไมํมีการ
รับประกันทางผู๎บริหารจะได๎ประสานให๎เขามาแก๎ไข  ทํานนายกฯเคยบอกวําเงิน
หลวงตกน้ าไมํไหลตกไฟไมํไหม๎  เพราะฉะนั้นท าแล๎วก็ให๎ติดตามด๎วย  ผมก็ติดตาม
ในฐานะสมาชิกสภาเพราะต๎องติดตามการท างานของผู๎บริหารมีหน๎าที่ตรวจสอบ  
ตอนนี้เส๎นเลือนลางไปหมดแล๎ว  ถ๎าบอกวํารับประกัน 1 ปี ตอนนี้ก็ยังไมํครบ 1 ปี  
อยากให๎ติดตามเรื่องนี้ด๎วยกํอนจะหมดประกันสัญญา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดขอเสนอแนะอีกหรือไมํ  เชิญทํานสิทธิภรณ์   
ตุงคะเตชะ  ครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ ผมได๎รับเกียรติจากโรงเรียนอนุกูลนารีให๎เข๎าประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีเรื่องหนึ่งทํานผอ.โรงเรียนกลําว  ผมเพ่ิงทราบวําเขามีการเรียนการ
สอน 9 ภาษา เชํน ภาษาฝรั่งเศส  ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี  จังหวัด
กรุงเทพฯเขาก็ยังไมํสามารถสอนได๎  ผมได๎มีโอกาสไปสัมมนากับทํานกมลพันธุ์     
จีระสมบัติ  ขออนุญาตเอํยนามทําน  และทํานผอ.โรงเรียนบอกอีกวําจะเพ่ิมอีกสัก 
3 ภาษา  ในเมื่อเขาสามารถสอนได๎ก็ไมํต๎องไปศึกษาดูงานไกลๆ  ไปดูงานที่
โรงเรียนอนุกูลนารีก็ได๎จะได๎ประหยัดงบประมาณและไมํต๎องเสียเวลาเดินทางไกล  
ผมขอฝากทํานรองนพสิทธิ์  หรือผอ.ส านักการศึกษาให๎ไปขอค าแนะน าเขาด๎วยวํา
เขาท าอยํางไร  ทั้งๆท่ีครูเขาไมํได๎จ๎างมา  ผอ.โรงเรียนเขายังบอกผมวําเมื่อนักเรียน
คนใดเรียนเกํงก็จะมีทุนการศึกษาให๎ไปเรียนที่ประเทศรัฐเซีย  มีนักเรียนเขาได๎ทุน
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แบบนี้ไปหลายคนแล๎ว  ถ๎าเราน าความรู๎มาใช๎กับเทศบาลของเราจะเป็นประโยชน์
อยํางยิ่ง  เรามีโฆษณาตํางๆแตํเขาไมํมีการโฆษณาผู๎ปกครองเขาจะภูมิใจเป็นอยําง
ยิ่งและจะเอาลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลเราแนํนอน  และอีกเรื่องหนึ่ง คือ 
บังเอิญผมไปได๎ยินพนักงานเทศกิจตะโกนวํารถส านักการศึกษาเขายืมไปอยูํ       
ไมํทราบวําที่ผํานมาส านักการศึกษายืมรถเทศกิจไปขนของงานกีฬาอยํางไร  เวลา
สภาเขาอนุมัติให๎ซื้อทํานก็บอกวําไมํจ าเป็น  มันเสียความรู๎สึก  สมาชิกสภาทุกคน
เขาอยากมอบให๎เพราะเป็นประโยชน์กับทางเทศบาล  ถ๎าไมํจ าเป็นทํานจะไปยืมรถ
เขาท าไม  โรงเรียนอนุกูลนารีเขายังมีรถบัสที่เขาไมํได๎ซื้อแตํไปขอรับบริจาค  ของ
เราถ๎าไปขอรับบริจาคเขาก็ให๎แตํเราไมํคิดเรื่องนี้  ของดีๆอยูํใกล๎ตัวเราแตํเรา
มองข๎ามไป  สํวนรถส านักการศึกษาผมสงสารเด็กไมํใชํเอารถดินไปขนเด็ก  ถ๎าผม
เห็นอีกผมจะเอาเรื่องให๎ถึงท่ีสุด  สมาชิกเขาเตรียมสนับสนุนให๎แตํบอกวําไมํมีความ
จ าเป็นแล๎วทํานจะไปยืมรถเทศกิจท าไม  ขอฝากไว๎เพียงเทํานี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทํานสมาชิกทํานใดขอเสนอแนะอีกหรือไมํ  เชิญทํานนพดล     
แก๎วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม
นายนพดล  แก๎วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชํวงนี้เป็นฤดูใบไม๎รํวง  
บางวัดมีใบไม๎รํวงเป็นจ านวนมาก  พระทํานกวาดออกมาก็ทิ้งที่ฟุตบาทเทศบาล
อาจจะไปเก็บไมํทันเวลาลมพัดก็ปลิวไปหมด  ผมได๎ยินวําพายุจะเข๎าอีกที่ผํานมา
ปลิวเข๎ามาในถนน  ปลิวเข๎าบ๎านก็มี  บางวัดก็เผาท าให๎เกิดมลภาวะตามมาอีก  
ฝากเรื่องนี้ด๎วยโดยเฉพาะบริเวณหน๎าวัดกลางและวัดใต๎โพธิ์ค้ า  และอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ เรื่องยุง  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้ด๎วย  ตอนนี้เวลาเปิดพัดลม
ยุงตัวเล็กๆเวลากัดยิ่งปวด  แตํถ๎าพูดถึงโรคไข๎เลือดออกตอนนี้ก็ไมํได๎ยินเทําไหรํ  
และมีบางโรงงานในเทศบาลเขาท าขนมจีนเส๎นสดและปลํอยน้ าเสียลงไปตามทํอ
ระบายน้ า  พออากาศร๎อนอบอ๎าวกลิ่นจะโชยขึ้นมาผมอยูํใกล๎ก็ต๎องอดทน  ไมํอยาก
วําเขาเพราะเป็นอาชีพของเขาอยากให๎เจ๎าหน๎าที่ลงไปตรวจสอบและล๎างท าความ
สะอาดให๎ด๎วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทํานสมาชิกทํานใดขอเสนอแนะอีกหรือไมํ  ถ๎าไมํมีสมาชิกทํานใด
เสนอ  กระผมได๎ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 จนครบทุกระเบียบวาระแล๎ว  ผมต๎องขอขอบคุณคณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน๎าสํวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ๎าหน๎าที่สภา
เทศบาล  ผู๎บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกทํานและที่รับฟังผํานทางเสียงตามสาย  ที่ได๎ท าให๎การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร๎อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   13.00  น.  
 
(ลงชื่อ)                      ผู๎ถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ๎าง 
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(ลงชื่อ)                      ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)               ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ธร   โพธิแทํน)   
                  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล   
 
 

    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
                           (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                                    รองปลัดเทศบาล 
คณะกรรมการฯ  ได๎ตรวจรายงานการประชุมแล๎ว  เมื่อวันที่          เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562   
รับรองถูกต๎อง     

(ลงชื่อ)                             
  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น)   
                                     ประธานกรรมการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)                             
  (นายกานต์  ฆารไสว)   
                                        กรรมการ 

 
 

(ลงชื่อ)                             
  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   
                                  กรรมการและเลขานุการ 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

(ลงชื่อ)   
                           

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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