รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายโฆษิต
๒. นายอาคม
3. นายต่อชาติ
4. นายสรรเพชญ
5. นายนพดล
6. นายสุโรจน์
7. นายกฤษฎา
8. นายอุทิศ
9. นายกมลพันธุ์
๑0. นายสุรศักดิ์
๑1. นายสิทธิภรณ์
๑2. นายธวัชพงศ์
๑3. นายอภิชัย
14. นายบุญเส็ง

ธีรกุล
สำราญเนตร
ฆารไสว
ศรีทอง
แก้วพูล
แสงโสภาพรรณ
เวียงวะลัย
จำเริญสรรพ์
จีระสมบัติ
เรืองศรีมั่น
ตุงคะเตชะ
โยคะสิงห์
น้ำจันทร์
วิโรจน์รัตน์

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
กุลเจริญวิรัตน์
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
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รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
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กอสัตย์
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หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกานต์
2. นางสาวจำลอง
3. นายวิทยา

ผู้เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายอดิศักดิ์

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท์

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษ์ธร
๒. นางสาวจันทร์ตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ์

ลากิจ
ลากิจ
ไปราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
1. นายรณยุทธ
2. นายอภิวัฒน์
3. นายภาณุเดช
4. ดร.พงษ์พิมล
5. นายกฤษฎา
6. นางสังวาลย์
7. จ.ส.อ.สมชาย
8. นางสาวสุนิสา
9. นายนิกร
10. จ่าเอกภราดร
11. นายกฤษณะ
12. นายสังวาล
13. นางวัชรี
14. นายสถิตพงษ์
15. นางจริยา
16. นางสาวภัทรวดี
17. นางวชิราภรณ์
18. นางพนิดา

หอมหวล
ปะกิทัง
เจริญพันธุวงศ์
คำลอย
ชื่นอิ่ม
สีแพนบาล
โสมนัสนานนท์
บุญศิลป์
แต้มแก้ว
เนตวงษ์
จีนซื่อ
เมืองโคตร
คำเดช
บงศรีดา
พงษ์พันธุ์นา
พัฒนโพธิ์
อันเสน
วิจารณ์ปรีชา

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการช่าง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.กองวิชาการฯ
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
หน.ฝ่ายอำนวยการ
หน.ฝ่ายรักษาความสงบ
หน.ฝ่ายป้องกันฯ
หน.ฝ่ายทะเบียนฯ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
รก.หน.ศูนย์เด็กเล็ก 2
ครู

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายรณยุท ธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา
เทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมื องกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อ
ประชุมตามระเบียบต่อไป
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล เรีย นท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทุ ก ท่ า น ท่ า น
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 ประจำปี 2563 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลจะต้องคัดเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราวเนื่องจากท่านวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ติดภารกิจในการเดินทางไปราชการเพื่อ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร จึงต้อง
เลื อ กเลขานุ ก ารสภาเทศบาลชั่ ว คราวเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ งใด
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ส ภาท้ องถิ่น เลื อกสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น หรือ ข้ าราชการ พนั ก งานขององค์ ก ร
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ประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาบังคับใช้โดย
อนุโลม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ เชิญท่านอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และท่าน
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทุ ก ท่ า น กระผมนายอาคม สำราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขอเสนอนายรณยุ ท ธ หอมหวล
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรองให้นายรณยุทธ หอมหวล เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่ ว คราว เมื่ อ ได้ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลชั่ ว คราวเรีย บร้ อ ยแล้ ว
ขอเชิญท่านขึ้นปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวและขอเชิญท่านอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัย ที่ 1 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
มี ก ำหนดไม่ เกิ น 30 วั น นั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจำปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพั นธ์ 2563 ถึงวัน ที่ 1 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 24
เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง
ต่อที่ป ระชุม เรื่องที่ 1 ประกาศเทศบาลเมือ งกาฬสิ นธุ์ เรื่อง การแก้ไขและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ประกาศแก้ไข
และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
แก้ไขและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นและให้สอดคล้องกั บสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 21 จึงขอแจ้งการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มายังท่าน
ซึ่ ง ได้ แ นบเอกสารให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นทราบแล้ ว เรื่ อ งที่ 2 ได้ รับ หนั งสื อ จาก
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เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี แ ละพนั กงานเทศบาล เป็ น ผู้ อ ภิ ป ราย ชี้แ จง หรือ แถลงแทน
นายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63
ในวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผมอนุญ าตครับ เรื่องที่ 3 บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จากบัญชีสอบแข่งขันของ กสถ. จำนวน 2
ราย ดังนี้ 1. นายกรรญดา ณิชกุลโรชา แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จากบัญชีสอบแข่งขันของ กสถ. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 2 มกราคม 2563
2. นางกรรณิกา ประสานตรี แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จากบั ญชี
สอบแข่งขันของ กสถ. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัด
งานทั น ตสาธารณสุ ข ฝ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ส่ ว นบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภา
เทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่ อวัน ที่ 14
พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ที่ทำ
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ นายสุ รศักดิ์ เรืองศรี มั่น เป็นประธานกรรมการ
นายกานต์ ฆารไสว เป็ น กรรมการ นายอภิ ชั ย น้ ำ จั น ทร์ เป็ น กรรมการ
นายกฤษฏา เวียงวะลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เมื่อวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำไว้
อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง ไม่ มี ข้อความใดที่ ต้อ งแก้ไ ขเห็ น ควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่ อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญท่านนพดล
แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุก
ท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอแก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 32 จากข้อความ "มหรศพก็ไม่มี" แก้ไขเป็น “มหรสพก็ไม่มี”
ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิกรับรอง
จำนวน 13 ท่ า น) 13 เสี ย ง สมาชิ ก ท่ า นใดไม่ เห็ น ชอบ -ไม่ มี - งดออกเสี ย ง
1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน ถือว่าที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
- ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
- ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายโฆษิ ต ธี รกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร
กระทู้ถามท่านแรก ขอเชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใคร่ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
1. ผมเป็ น ห่ ว งเรื่ อ งสถานที่ จึ ง อยากทราบว่ า ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นเทศบาล 1
มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ทางโรงเรียนมีขีดความสามารถที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียน
ทั้งหมดได้กี่คน เรามีแนวทางวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้มีนักเรียนมากมาย
2. ได้มีพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายท่านได้ฝากผมมาถามทางเทศบาลว่าปัจจุบัน
นี้ บ้ านเมืองของเราก็ส งบเรียบร้อยเป็ นปกติดีแล้ ว ทางเทศบาลจะมีการเลื อกตั้ง
ประธานกรรมการชุมชนหรือไม่ อย่างไร
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ข้อที่
1. เกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาล 1 และทางผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ก็ได้มาตอบคำถาม
เองในวั น นี้ สำหรั บ กระทู้ ข้ อ 2 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเลื อ กตั้ ง ประธานชุ ม ชน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้เตรีย มตอบกระทู้ถามของ
ท่านสมาชิกแล้ว ขออนุญาตท่านประธานสภาให้บุคคลทั้ง 2 ตอบคำถามแทนกระผมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ครับ
นางวัชรี คำเดช รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางวัชรี คำเดช รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ขออนุญาตตอบกระทู้
ถามท่านสิ ทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 มีนักเรียนทั้งหมด
กี่คน ขอตอบว่า ปั จจุ บัน โรงเรียนเทศบาล 1 มี นั กเรียนทั้ งหมด 1,196 คน
ทางโรงเรียนมีขีดความสามารถที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียนทั้งหมดได้กี่คน ขอตอบ
ว่า โดยเฉลี่ยจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีประมาณ 1,200 - 1,300 คน ปัจจุบัน
เราจะรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ประมาณ 240 คน ขณะนี้มีนักเรียน
สมัครเข้าเรียนกับเราแล้วประมาณ 210 คน มาจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ประมาณ 131 คน และมาจากที่อื่นๆด้วย เรามีแนวทางวิธีการบริหารจัดการ
อย่างไรถึงได้มีนักเรียนมากมาย ความจริงแล้วเรามีนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยปกติเราจะรับนักเรียนเข้ามาเพื่อรองรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลัง
จะจบการศึกษา การบริหารจัดการเราจะมีการกระจายอำนาจและมีหัวหน้าสายชั้น
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อำนาจลงไป เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายธุรการ เพื่อนำนโยบายของ
ผู้บริหารไปดำเนินการและมีการให้กำลังใจครูตลอดโดยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ค รู มี ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ข องตนเอง จะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย นเทศบาล 1
มีบุคลากรครูระดับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประมาณ 90% เหลือไม่กี่ท่านที่
เป็นระดับชำนาญการ โดยปกติระดับชำนาญการพิเศษกว่าจะได้มายากมากแต่เรา
ก็ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและให้โอกาสในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและให้
ขวั ญ กำลั ง ใจในวาระต่ า งๆทำให้ ค รู มี ก ำลั ง ใจในการทำงาน มี ค วามมุ่ ง มั่ น
ถ้านักเรียนอ่านออกเขียนได้ก็จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางการเรียนใน
ด้านต่างๆ จะเห็นได้ว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเราสามารถอ่าน
ออกเขีย นได้ ประมาณ 90 % ที่เหลืออาจจะมีปัญ หาอ่านได้ช้าและเขียนได้ช้า
จึงส่งผลกระทบบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังอ่านหนังสือได้ ทำให้
เป็นที่ยอมรับกับผู้ปกครอง กับชุมชนว่าโรงเรียนเทศบาลคุณครูมีความเอาใจใส่ต่อ
นักเรียนได้ดีมากและบริหารจัดการได้ดีมากจึงมีประชาชนนำบุตรหลานเข้ามาเรียน
กับโรงเรียนของเราจำนวนมาก ขอบคุณค่ะ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.กองสวัสดิการสังคมครับ
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัส ดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ข้อ 2 ได้มีพี่น้องประชาชนหลายต่อหลาย
ท่านได้ฝากผมมาถามทางเทศบาลว่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราก็สงบเรียบร้อยเป็น
ปกติดีแล้วทางเทศบาลจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนหรือไม่ อย่างไร
ขอตอบว่า ตามระยะเวลาของคณะกรรมการชุมชนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
และหมดวาระลงเมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2560 และกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คมได้
เตรียมการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 18
มิถุนายน 2560 และหลังจากนั้นทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้เห็น
ป้ า ยหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รคณะกรรมการชุ ม ชนที่ ห าเสี ย ง จึ ง เกรงว่ า จะทำให้
บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้มีหนังสือแจ้งมายัง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระบุว่าด้วยกองกำลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในขณะนี้บ้านเมืองต้องการความรักสามัคคี ความปรองดองของกลไกทั้ง
ชาติ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ส ถานการณ์ ส่ งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนดั งกล่ า ว จึ งขอให้
คณะกรรมการที่ ห มดวาระรั ก ษาการแทนไปก่ อ น จนกว่ า จะมี ค ำสั่ งให้ มี ก าร
เลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และเทศบาลได้ดำเนินการตาม
หนังสือที่แจ้งมา และปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนก็ยังรักษาการเช่นเดียวกับท่าน
สมาชิ ก สภ าเท ศบ าล ซึ่ ง ยั ง ไม่ รู้ ว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง วั น ไหน ผมคิ ด ว่ า
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมฯ คงจะมีหนังสือแจ้งมาให้เราดำเนินการต่อไป
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภ รณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับ
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จนถึงปั จ จุบัน โรงเรียนแห่ งนี้ได้สร้างชื่อเสี ยงให้ กับเทศบาลและจังหวัดมาโดย
ตลอดแต่ที่ผมเป็นห่วงคือสถานที่ตั้งของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เรื่องสถานที่ตั้งต่อไปในอนาคตเราอาจจะมีนักเรียนจำนวนมากขึ้น ผมเป็นห่ วง
เพราะสถานที่เรามีจำกัด ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็ว่า
ได้ ผมเป็นห่วงเพราะมีตลาดขายของต่างๆอยู่ รอบบริเวณโรงเรียน อาจจะทำให้
รบกวนสมาธิการเรียนของนักเรียน เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้มาหลายปีแล้วขนาดผู้ว่า
ราชการและนายกฯก็ยังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ ในอดีตผมเคยเป็นคณะกรรมการ
ก็ยั งแก้ไม่ได้ ผมเป็น ห่ วงสภาพแวดล้ อมและอีกเรื่องหนึ่งบริเวณหน้ าโรงเรีย น
เหมื อ นคุ ก เรือ นจำ ผมขอแนะนำเอาเหล็ ก กั้ น จราจรไปกั้ น จนสุ ด เขตโรงเรีย น
ติดป้ายห้ามจอดรถหากฝ่าฝืนจะปรับเงิน 500 บาท ก็คงไม่มีใครกล้าจอดรถแล้ว
ฟุตบาทก็ทำให้ ดีกว่านี้ด้วย แถวหน้าโรงเลื่อยไม่มีคนไปเดินก็ ทำฟุตบาทอย่างดี
แต่ ที่ ต รงนี้ อ ยู่ ใจกลางเมื อ งแขกผ่ านไปมาเขาก็ ม องดู ส ภาพสิ่ งแวดล้ อ มว่ า เป็ น
อย่ างไร หากเทศบาลพอจะมี แ นวทางแก้ ไขก็ ข อให้ รี บ ดำเนิ น การเพราะเป็ น
โรงเรียนที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลและจังหวัดของเรา ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ คงพอใจในคำตอบแล้วนะครับ ต่อไป
เป็นกระทู้ถามของท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เชิญครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังรายการต่อไปนี้ 1.
การไปทั ศ นศึ ก ษาดู งาน ในปี งบประมาณ 2563 ที่ ผ่ านมามี 3 โครงการ คื อ
โครงการที่ 1 จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โครงการที่ 2 จังหวัดน่าน
โครงการที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ขอสอบถามว่าใช้งบประมาณส่ วนใดและแต่ล ะ
โครงการใช้เงินไปเท่าไหร่ 2. เห็นที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลหลั ง
เก่า ชั้น 2 เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอทราบว่า ได้ขอหน่วยงานเทศบาล
ใช้อาคารหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรที่มาขอใช้ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ชั้น 2 ได้
อนุเคราะห์อะไรหรือไม่ 3. เห็นมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำหลายจุด ขอทราบว่า
เป็นของหน่วยงานใด งบประมาณเท่าไร มีจุดไหนบ้างที่ทำการก่อสร้างและไม่มี
ป้ายบอกว่าเป็นของหน่วยงานใด ใครรับผิดชอบ จะสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับกระทู้ถาม
ข้อ 1 และข้อ 2 อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาต
ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบคำถาม ข้อ 3 เกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำ
ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆมากมาย แม้กระทั่งในปฏิทินหากท่านอยาก
ทราบในรายละเอียดทางผู้อำนวยการสำนักการช่างก็ได้มีข้อมูลที่จะชี้แจงให้ท่าน
ทราบแล้ว ขออนุญาตท่านประธานครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ
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นายพงษ์ธร โพธิแท่น หน.สำนักปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายพงษ์ธร โพธิแท่น หน.สำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ข้อ 1. การไปทัศนศึกษาดูงานในปีงบประมาณ
2563 ที่ ผ่ านมามี 3 โครงการ คื อ โครงการที่ 1 จั งหวัด นนทบุ รีแ ละจั งหวั ด
สมุ ท รสาคร โครงการที่ 2 จั ง หวั ด น่ า น โครงการที่ 3 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ขอสอบถามว่าใช้งบประมาณส่วนใดและแต่ละโครงการใช้เงินไปเท่าไหร่ ขอตอบว่า
การไปทั ศ นศึ ก ษาดู งานนั้ น เป็ น โครงการสั ม มนาพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
โดยตรง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และ
วางแผนดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ เป็นไปตามแนวทางการพัฒ นาพนักงาน
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โครงการทั้ง 3
โครงการ ใช้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ โดยใช้งบประมาณ ดังนี้ 1)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-laas) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและศึกษาดูงานที่จังหวัดนนทบุรีและ
จั งหวั ด สมุ ท รสาคร ใช้ งบประมาณของสำนั ก การคลั ง ใช้ งบประมาณทั้ งสิ้ น
454,712 บาท 2) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้าง
เมืองให้สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย การจัดระเบียบเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมแบบยั่งยืน ให้ แก่คณะผู้ บ ริห ารและพนั กงานเทศบาล ศึกษาดูงานที่
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ใช้งบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 155,750 บาท 3) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่า ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบประมาณ
ของสำนั ก การศึ ก ษา ใช้ งบประมาณทั้ งสิ้ น 130,200 บาท ข้ อ 2. เห็ น ที่
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลหลังเก่า ชั้น 2 เป็นสำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง ขอทราบว่า ได้ขอหน่วยงานเทศบาลใช้อาคารหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรที่มา
ขอใช้ที่ส ำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ชั้น 2 ได้อนุเคราะห์ อะไรหรือไม่ ขอตอบว่า
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือที่ ตช 0029.53(19)/1 ลงวันที่
11 กุม ภาพั น ธ์ 2562 ขอความอนุ เคราะห์ ใช้ พื้ น ที่ บ ริเวณชั้ น 2 ของอาคาร
เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์ (หลั งเก่า) เป็น ที่ทำการชั่ว คราวระหว่างรอการก่อสร้าง
อาคารที่ ท ำการตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นส่วนราชการที่จะมาให้บริการประชาชนจึงอนุเคราะห์ให้
ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ใช้ พื้ น ที่ ดั งกล่ าวเป็ น ที่ ท ำการชั่ ว คราวโดยมี
เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1) ที่ทำการบริการฯ ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่และบริเวณที่
ได้รับ อนุ ญ าตเท่านั้น 2) ห้ ามต่ อเติมหรือจัดทำสิ่ งที่เป็นวัตถุถาวรโดยเด็ดขาด
ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 3) ให้รับผิดชอบเรื่องค่าน้ำ - ค่าไฟเอง 4) ให้ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำการและบริเวณโดยรอบ 5) หากเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและให้ท่าน
เก็บสิ่งของออกภายใน 30 วัน โดยไม่เรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญผู้อำนวยการสำนักการช่างครับ
นายภาณุเดช เจริญ พันธุวงศ์ ผอ.สำนักการช่าง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายภาณุ เดช เจริ ญ พั น ธุ ว งศ์ ผอ.สำนั ก การช่ า ง
ขออนุญาตตอบกระทู้ถาม ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ข้อ 3. เห็นมีการก่อสร้างท่อ
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มี จุ ด ไหนบ้ า งที่ ท ำการก่ อ สร้ า งและไม่ มี ป้ า ยบอกว่ า เป็ น ของหน่ ว ยงานใด
ใครรั บผิ ดชอบ จะสิ้ นสุ ดสั ญ ญาเมื่ อใด ขอตอบว่ า ขณะนี้ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ น ธุ์ก ำลั งมี การดำเนิ น การโครงการก่อ สร้างระบบรางระบายน้ ำหลั กเพื่ อ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รั บการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสนับ สนุนและ
พั ฒ นาผั งเมื อ ง กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง กระทรวงมหาดไทย วงเงิน การ
ก่อสร้าง 148,200,000 บาท เริ่มต้นสัญญาจ้าง 19 เมษายน 2562 สิ้นสุด
สัญ ญาจ้ าง 26 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ในการควบคุมงานกรมโยธาธิการและ
ผั งเมื อ งได้ ว่ าจ้ าง บริ ษั ท แปลนรีโ นเวชั่ น เป็ น ผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้างในครั้ งนี้
ขอบเขตการก่อสร้างตามสัญญาจ้างมีทั้งสิ้น 6 เส้นทาง คือ แนวก่อสร้างที่ 1 (รหัส
DR 01) จากถนนกรมโยธาธิการและผั งเมือง (ถนนผั งเมื อง 2) จนถึงแก่งดอน
กลาง แนวก่อสร้างที่ 2 (รหัส DR 02) จากบริเวณถนนถีนานนท์ (สี่แยกป่าไม้)
จนถึงถนนบุญกว้างบริเวณการประปาส่วนภูมิภ าค แนวก่อสร้างที่ 3 (รหั ส DR
03) จากบริเวณถนนชัยสุนทร (วงเวียนโปงลาง) จนถึงซอยฉายจรุง (วัดสว่างคงคา)
แนวก่อสร้างที่ 4 (รหัส DR 05) จากถนนประดิษฐ์ (โรงเรียนอนุกูลนารี) จนถึง
จุดตัดระหว่างถนนพร้อมพรรณอุทิศและถนนเลี่ยงเมือง แนวก่อสร้างที่ 5 (รหัส
DR 05) จากบริเวณถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหน้าห้างโลตัส) ไปจนถึงสะพานข้าม
ลำปาว (ตรงข้ า มเจมส์ รี ส อร์ ท ) แนวก่ อ สร้ า งที่ 6 (รหั ส DR 08) จากถนน
วิ โ รจน์ รั ต น์ ผ่ า นหน้ า สำนั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จ นถึ ง ถนนถี น านนท์
นับตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้างทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้แจ้งไปยังเจ้าของโครงการ
ผ่านทางบริษัทผู้ควบคุมงาน เรื่องการอำนวยการงานก่อสร้างและความปลอดภัย
ในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
เช่น ป้ ายประชาสั มพั นธ์โครงการพบว่ามีการติดป้ ายในบริเวณที่มีก ารก่อ สร้าง
3 แห่ง คือ แนวก่อสร้าง DR 01 , DR 04 และ DR 08 ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงาน ทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่
ดีแต่สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านไม่ทราบและไม่แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วม ผมเห็ น
ถ่ายรูปมามีรูปผู้บริหาร ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาบางท่านที่ได้เข้าร่วม
การไปทั ศ นศึ ก ษาดู งานแต่ ล ะครั้งเคยแจ้ งสมาชิ ก สภาเทศบาลว่ าจะไปหรือ ไม่
แต่ทั้ง 3 โครงการที่ผ่านมาไม่มีการบอกกล่าวสมาชิกสภาเทศบาลเลยผมเห็นจึงได้
ตั้งกระทู้ถาม ไม่รู้ว่ามีเลศนัยอะไรหรือไม่ ถ้าไปก็มีแต่สร้างความเจริญ ผมใน
ฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเคยไปทัศนศึกษาดูงานแทบทุกครั้งแต่ที่ผ่านมาท่านไม่
แจ้งให้ทราบเลย ไม่มีความโปร่งใส เราบริหารงานเทศบาลด้วยกัน งบประมาณ
ทุกอย่างสมาชิกสภาเทศบาลก็ให้ความเห็นชอบทั้งนั้น ไม่ว่าจะไปทัศนศึกษาดูงาน
ใกล้หรือไกลก็น่าจะแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบทุกคนด้วย ข้อ 2 ในอดีตที่
ผ่านมาสำนักงาน ปปช. เคยใช้พื้นที่สำนักทะเบียน ชั้น 2 และผู้บริหารชุดนี้ก็มา
ขออนุมัติสภาแห่งนี้เพื่อใช้สถานที่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานของ ปปช. โดยมีเงื่อนไขที่
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ไม่ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเลย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผมทราบว่า
เป็นของหน่วยงานราชการ แต่ถ้าไม่ใช่หน่วยงานราชการผู้บริหารให้ คนอื่นมาอยู่
ฟรีเราจะทำอย่างไร ต้องยึดถือระเบียบเก่าที่เราเคยใช้มาก่อนแต่เรื่องนี้สมาชิก
สภาไม่ทราบอยู่ๆก็มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาอยู่ที่สำนักทะเบียนฯ ต่อไป
หน่ ว ยงานอื่น จะมาขอใช้ก็ คงได้ห มด เราไม่ท ราบเลยว่าใครมาขอใช้ พื้ น ที่ ของ
เทศบาล ท่านประธานสภาควรดูว่าท่านผู้บริหารหลงอำนาจหรื อเปล่าในการใช้
อำนาจของท่าน ระเบี ยบอนุญ าตของทางราชการก็มีอยู่แล้ ว เราต้องคำนึงถึง
ความเป็นอยู่ ความต้องการและการขออนุญาตใช้สถานที่ ไม่ใช่ใช้อำนาจของท่าน
อนุ ญ าตให้ เ ขาเลย ที่ ผ มสอบถามก็ อ ยากให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บแบบแผน
ทาง ปปช. ก็หลงอำนาจ พอเราให้อำนาจแล้วเวลาขึ้นไปยื่น เรื่องก็บอกทำไม่ได้
หรอกไปร้องเรียนผู้บริหารเพราะใช้สถานที่เขาอยู่ ผมเคยไปยื่นเรื่องไว้แต่เขาบอก
ว่าไม่ได้จะมาฟ้องผู้บริหารไม่ได้เพราะเราใช้สถานที่เขาอยู่ ท่านเอาสิ่งนี้ทดแทนให้
เขาเพื่อแลกกับความผิดของตัวเองหรือครั บ สิ่งไหนที่เราเคยทำ เคยขออนุญาตก็
ต้องทำไปตามนั้น สำหรับเรื่องการก่อสร้างในพื้นที่ของเทศบาล ทางสำนักการ
ช่ างก็ ได้ ต อบกระทู้ ถ ามแล้ ว และเป็ น สิ่ งที่ น่ าพอใจ ผมเคยเป็ น คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ในกฏหมายเขาบอกเลยว่าหากมีการก่อสร้างจะต้องมีป้าย
บอกว่ า ใครเป็ น คู่ สั ญ ญา สั ญ ญาเริ่ ม และสิ้ น สุ ด วั น ไหน ใครเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ช่างควบคุมงานคนไหน ขอให้ ท่านประธานสภาลองไปดูบริเวณหน้าสำนักงาน
ประปา ไม่มีป้ายบอกเลย ใช้ระยะเวลานานประมาณ 1 - 2 เดือนแล้ว ถนนเส้น
นี้ ก็ มี ก ารจราจรคั บ คั่ ง ทำให้ ก ารสั ญ จรไปมาไม่ ส ะดวก ไม่ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรีย บร้อยในเขตเทศบาล ท่านลองไปดูที่ถนนพร้อมพรรณอุทิศ ถนนประดิษฐ์
ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไฟฟ้าส่องสว่างเตือนมีบางจุดทำให้รถเฉี่ยวชนกัน
ท่านลองไปดูเขามาขอใช้พื้นที่เราก็จริงแต่เราต้องประสานเขาด้วยเพื่ อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การคมนาคมจะต้องทำอย่างไร จะปิดและเปิดถนนเส้นไหน
บ้าง เราต้องเปิดถนนให้เขาสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ใช่ว่ามอบที่ดินให้เขาแล้วจะ
ทำอะไรตรงไหนก็ได้ เราต้องประสานกับตำรวจและจราจรให้ เขาอำนวยความ
สะดวกการจราจรให้ รถที่สัญจรไปมา อีก 10 วั น ต่อไปก็คงเข้าในตัวเมืองไม่ได้
เพราะติดงานกาชาด การสัญจรไปมาไม่สะดวก ยิ่งมาเจอการก่อสร้างหลายๆจุด
ทิ้ ง งานไม่ ม าทำงานหลายเดื อ นแล้ ว หมายความว่ าอย่ างไร ซอยวิโ รจน์ รั ต น์ ก็
เช่นเดียวกันเอาดินมากลบผิวถนนแล้วก็ยังสัญจรไปมาไม่ได้ เดินรถได้ทางเดียว
ขอให้ ท่ านไปประสานกับ ช่ างด้ ว ย เวลาท่ านไปตรวจงานก็ ต้อ งชี้ จุด ให้ เขาเพื่ อ
อำนวยความสะดวกการจราจรให้ กับ ประชาชนด้ว ย ถ้าทำแบบนี้ ก ว่าจะหมด
สัญญาในปี 2564 แล้วชาวบ้านเขาจะทำอย่างไร เราจะต้องมาทนทุกข์ทรมาน
กับการก่อสร้างอีกหรือครับ ขอให้ท่านประสานกับการจราจรและผู้รับเหมาว่าส่วน
ไหนที่พอจะใช้พื้นที่ได้ก็ควรจะให้เขาใช้ และขอฝากท่านประธานสภาไปยังสำนัก
การช่างด้วยว่าดินที่ขุดขึ้นมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ให้เราจัดที่เก็บให้เขาด้วย
เพื่ อ จะได้ น ำดิ น มาใช้ ป ระโยชน์ กั บ เทศบาลต่ อ ไป และขอให้ เพิ่ ม ป้ ายบอกการ
ก่อสร้างให้มากกว่านี้ ถนน 5 สาย ผมเห็นมีป้ายแค่ 1 - 2 อัน จะต้องทำทุกสาย
ที่มีการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ แม้กระทั่งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
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บางแห่งการควบคุมการก่อสร้างผมอยากให้เทศบาลมีส่วนร่วมกับเขา พื้นที่เราเขา
ต้องให้เราเป็นกรรมการร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ควบคุมการก่อสร้างและดู
ระดับพื้นผิวและการเชื่อมของท่อ ผมไม่อยากให้มีปัญหาเหมือนถนนอนรรฆนาค
มีปัญหาหลายๆอย่างท่อวางก็ไม่ตรงต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ 2 - 3 ปี ก็ยังไม่
เสร็จ จนต้องเอาแอสฟัลติกมาเทลาดไว้ก็ไม่รู้ว่าข้ างหน้าจะเป็นอย่างไร โครงการ
5 - 6 โครงการ งบประมาณ 148 ล้ านบาท ผมทราบแต่เราต้องควบคุมการ
ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานด้วย ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ก็ยังดี ไม่ใช่ทำไปแล้วอีก 2 ปี
ข้างหน้าก็ต้องให้เขาแก้ไขเพิ่มเติมจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีก ผมไม่รู้
ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ขอฝากท่านประธานด้วยว่าสิ่งต่างๆที่ผมไปดู
ตรวจสอบและยื่นกระทู้มายังท่าน ขอฝากเตือนด้วยว่าสิ่งไหนที่ดีก็ให้ทำต่อไป สิ่ง
ไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ผู้รับเหมาแก้ไขให้ดีขึ้น สิ่งต่างๆที่สมาชิกสภาได้ยื่นกระทู้มาก็เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น สมาชิกสภาเทศบาลนำปัญหามาให้ท่านก็ต้อง
แก้ไขปัญหา ผมเสนอท่านประธานสภาให้มีการแก้ไขและท่านประธานสภาก็ต้อง
แจ้งไปยังคณะผู้บริหารให้แก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์คงพอใจในคำตอบแล้วนะครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563
และประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 เรื่อง กำหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และประชุมสภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจำปี 2564 ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเลขานุ ก ารสภา
เทศบาลชั่ว คราวชี้แจงให้ ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบเกี่ยวกับ การกำหนดสมัย
ประชุม
นายรณยุท ธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่ วคราว ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พุทธศักราช
2496 รวมทั้ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มฉบั บ ที่ 13 พุ ท ธศักราช 2552 มาตรา 24
วรรคแรกในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยแต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน 30
วัน สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภากำหนดและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช
2547 ข้อ 11 (2) ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีต่อไปและมีกำหนดกี่วันและข้อ 21
วรรค 3 ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้หรือไม่ได้กำหนดวัน
เริ่ ม ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจำปี ส มั ย แรกในปี ถั ด ไปไว้ ห รื อ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่

-12กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี 2563 และประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เชิญท่าน
สมาชิกเสนอ เชิญท่านกฤษฎา เวียงวะลัยครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิก สภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอเสนอ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี
2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
2564 ดั งนี้ 1. การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจำปี
2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน
(1 พ.ค. – 30 พ.ค. 63) 2. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิ งหาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน
30 วัน (1 ส.ค. – 30 ส.ค. 63) 3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2563 เป็ น ต้ น ไป
มี กำหนดไม่ เกิ น 30 วัน (1 พ.ย. – 30 พ.ย. 63) 4. การประชุ ม สภา
เทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน (1 ก.พ. – 2 มี.ค. 64) ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่น หรือไม่ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ท่านกฤษฎา เวียงวะลัยเสนอ

(5.2) เรื่อง ญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (5.2) เรื่อง ญัตติขอ
อนุ มั ติ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า อาคารพาณิ ช ย์ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขอเรี ย นเชิ ญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติต่อ
อายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลักการ ด้วยผู้เช่าอาคาร
พาณิ ชย์ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขออนุ ญ าตต่ อ อายุ สั ญ ญ าเช่ า อาคารฯ
ราย ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 70 ตั้งอยู่ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
กาฬสิน ธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สัญ ญาเลขที่ 18/2548 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2548 มีกำหนด 15 ปี ครบกำหนดสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ได้มีมติ
อนุ ญ าตให้ ต่ออายุสั ญ ญาเช่าอาคารฯ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์ ในทรัพ ย์ สิ น ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ครั้งที่ 2/2563 ลงวัน ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า 15 ปี
(18 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2578) 2. อัตราค่าเช่า (คิดเพิ่ม 20%
ทุก 5 ปี) ของอัตราค่าเช่าเดิม 8,640 บาทต่อเดือน เท่ากับ 8,640 × 20% =

-131,728 + 8,640 = 10,368 บาทต่อคูหา ปีที่ 1 - 5 เดือนละ 10,368 บาท
(หนึ่ งหมื่นสามร้อยหกสิ บแปดบาทถ้วน) ปีที่ 6 - 10 เดือนละ 12,442 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ปีที่ 11 - 15 เดือนละ 14,930 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 3. ค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุ
สัญญาเช่า คิดเพิ่ม 20 % จากค่าประโยชน์ตอบแทนเดิมเท่ากับ 900,000 ×
20% = 180,000 + 900,000 = 1,080,000 บาท จำนวน 1,080,000
บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 15 ปี 4. เงินประกันสัญญา คิดร้อยละ
10 ของค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุสัญญาเช่า (1,080,000 × 10% =
108,000 บาท) จำนวน 108,000 บาท (หนึ่ ง แสนแปดพั น บาทถ้ ว น)
ต่อ 15 ปี 5. ค่าประโยชน์ตอบแทนในการโอนสิทธิการเช่าให้ เรียกเก็บ 4 เท่า
ของค่าเช่าหนึ่งปี 6. กรณีนำอาคารไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงให้เรียกเก็บค่าเช่าเพิ่ม
จากค่าเช่าเดิม 25% ในปีที่มีการให้เช่าช่วง กรณีผู้เช่า นำอาคารไปให้เช่าช่วงโดย
ไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบให้เรียกเก็บเพิ่มจากค่าเช่าเดิม 50% ในปีที่มีการให้เช่าช่วง
7. ค่าธรรมเนียมนำสิทธิการเช่าไปค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ 1 บาท ของวงเงินกู้
เหตุผ ล เทศบาลฯ จะดำเนินการต่ออายุสั ญญาเช่าอาคารพาณิช ย์ของเทศบาล
เมืองกาฬสิ น ธุ์ อาคารธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 70 ถนนภิ รมย์ ตำบลกาฬสิ น ธุ์
อำเภ อเมื อ ง จั ง ห วั ด กาฬ สิ น ธุ์ เพื่ อป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไป ตามระเบี ยบ ของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2543 ข้ อ 19 (2) กำหนดว่ า การต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ำหนดเกิ น สามปี ให้ ส ภา
ท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจอนุ มั ติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2543 จึงขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิก สภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ในระเบี ย บวาระที่ 5.2 เรื่อง ญั ต ติ ขออนุ มั ติต่ออายุสั ญ ญาเช่าอาคารพาณิ ช ย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราย ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 70 ตั้งอยู่ถนนภิรมย์ ตำบล
กาฬสิ น ธุ์ อำเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ สั ญ ญาเลขที่ 18/2548
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 มีกำหนด 15 ปี ตามหลักการและเหตุผลผมเห็น
ว่ามีความเหมาะสมแล้วที่จะนำเข้าระเบียบวาระเพี่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลแห่ง
นี้ ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับมี 3 ข้อ คือ จาก 900,000 บาท คิดเพิ่ม 20%
เป็ น เงิน 1,080,000 บาท 2. ได้ ค่ าเช่ าเพิ่ ม 5 ปี คิ ด เพิ่ ม 10 % ทำให้ เป็ น
ประโยชน์ กับ เทศบาล 3. ได้เงินประกันสั ญ ญาเพิ่ มอีก 108,000 บาท และ
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิ นได้มีม ติอนุญ าตให้ ต่ออายุสั ญ ญาเช่า
อาคารนี้ ก็เป็นมติที่ดีและเหมาะสมแล้ว ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ ว ยการจั ด หาประโยชน์ ในทรัพ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2543 ข้อ 19 (2) กำหนดว่าการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร

-14ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำหนดเกินสามปีให้ สภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติ ผมใน
ฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบและขอสนับสนุนในญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจำนวน
13 ท่าน) 13 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลประจำปี ง บประมาณ 2562 ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลการดำเนิน งานระหว่างเดือ นตุ ล าคม 2561 –
เดือนกันยายน 2562) ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วนั้น
ดังนั้ น เพื่ อ ปฏิบั ติ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัด ทำ
แผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 29 (3)
จึงขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์ได้
รับทราบและเอกสารได้แนบให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ข้อมูล
จะคล้ า ยกั บ ระเบี ย บวาระที่ 6.2 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ประจำปี งบประมาณ 2562 ที่ผมจะรายงานในวาระต่อไป ผมขออนุญาตไม่ลง
รายละเอี ย ดในวาระนี้ แ ละขอพู ด ในระเบี ย บวาระที่ 6.2 โดยสรุ ป เทศบาลมี
โครงการที่ ด ำเนิ น การในปี งบประมาณ 2562 จำนวน 184 โครงการ และ
ดำเนิ น การแล้ ว 168 โครงการ ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น การ 16 โครงการ คิ ด เป็ น
ความสามารถในการนำโครงการมาสู่การปฏิบัติได้ 91.30% รายละเอียดจะอยู่ใน
เอกสารเล่มสีฟ้า ทั้งหมดมี 4 ส่วน จำนวน 176 หน้า ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะเชิญครับ เมื่อไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดเสนอ ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ท่านนายกเทศมนตรีได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และในข้อบังคับ การประชุมไม่มีการลงมติ ถือว่าใน
ระเบียบวาระนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
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6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
จารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ขอเสนอรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านประจำปี ง บประมาณ 256 2 ตามที่ ก ระผมได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
1/2557 เรื่อ งการได้ ม าซึ่ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น การ
ชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งปีนี้ครบ 1 ปีของการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผม
ได้บริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบั ติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์
และแจ้ ง ผลการดำเนิ น งานให้ กั บ สภาเทศบาลและประชาชนได้ รั บ ทราบ
รายละเอี ย ดจะอยู่ ในหนั ง สื อ รายงานกิ จ การและผลการปฏิ บั ติ งาน ประจำปี
2562 ซึ่งในรายงานเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานในการทำหน้าที่นายกเทศมนตรีของ
กระผม ที่ ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายผ่ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
“กาฬสิ น ธุ์ เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ คู่ ธ รรมาภิ บ าล” โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากภาคี
เครื อ ข่า ยหลายภาคส่ ว น โดยเฉพาะพี่ น้ อ งชุ ม ชนได้ ร่ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานของ
เทศบาลจนทำให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศหลายๆรางวัล ในปีงบประมาณ
2562 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลธรรมาภิบาล ประเภทดีเลิศ ได้รับเงิน
รางวัล 4,000,000 บาท 2. รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ
สมานฉั น ท์ 3. รางวั ล ชนะเลิ ศ “เทศบาลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น ยอดเยี่ ย ม
ระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ มีหมายรับสั่งมาแล้วว่าให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้เข้าเฝ้าและ
รับพระราชทานรางวัลนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
1 “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 5. รางวั ล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก าร
ดำเนินงาน “ด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น” ระดับชาติ 6. รางวัลการบริหารจัดการ
น้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 7. รางวัลกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพท้ อ งถิ่ น ดี เด่ น 8. รางวั ล มาตรฐานศู น ย์ บ ริ ก ารชุ ม ชน DIC : Drop In
Center ดีเด่น ระดับประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณไว้ 419,849,025
บาท มี เ งิ น รายรั บ เข้ า มาทั้ ง สิ้ น 418,659,822.90 บาท เราใช้ จ่ า ย
งบประมาณไปทั้ ง สิ้ น 418,598,235.01 บาท เหลื อ เป็ น เงิ น สะสม
61,587.89 บาท ซึ่งมีโครงการพัฒ นาต่างๆ ที่ไ ด้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ต่ างๆ ดั งนี้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การองค์ ก ร มี โครงการที่
ดำเนินงาน คือ โครงการสำรวจความพึงพอใจ โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน
และผู้ประกาศข่าวชุมชน โครงการจัดเวทีสาธารณะ โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสั ม พั น ธ์ โครงการจั ด ทำรายงานกิ จ การเทศบาล โครงการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานเทศบาลทางสื่ อ วิท ยุ โทรทั ศ น์ โครงการประชุ ม ชุ ม ชน
ประจำเดื อนคณะกรรมการหอกระจายข่ายชุ มชน โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้

-16ประกาศข่าวชุม ชน โครงการสนั บสนุน การเลื อกตั้ง ตามระบอบประชาธิป ไตย
โครงการจั ด งานวั น เทศบาล โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 สำนั ก งานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
คสล. รู ป ตั ว ยู โครงการจ้างเหมาบุ ค คลเพื่ อ การซ่ อมบำรุงรักษาเครื่องจัก รกล
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ โครงการจ้างเหมา
บุ ค คลปฏิ บั ติ ง านด้ า นออกแบบและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ โครงการจ้างเหมาบุคคลบำรุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพื่อบริการ
ประชาชน โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลชุมชน โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
หน่ ว ยกู้ ชี พ – กู้ ภั ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลกรในองค์ ก ร
มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริห ารงาน (อสต.) โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่
เจ้ าหน้ าที่ เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์ โครงการฝึ กอบรมสั ม มนาบุคลากรและทัศ น
ศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่นประจำปี
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ โครงการ
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการฝึกอบรม
พนักงานและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจัดหา
ครู และบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การศึ ก ษาที่ ขาดแคลนในสถานศึ ก ษาสั งกั ด เทศบาล
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นช่ า ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ ไม่มีโครงการที่ดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา มีโครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 2. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3. โค ร ง ก า ร
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
5. โครงการพั ฒ นาพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรสำนั ก การศึ ก ษา 6. โครงการ
พัฒ นาการจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรียนเป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ องถิ่น (School
Based Management for Local Development : SBMLD) 7 . โค ร ง ก า ร
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 8. โค ร ง ก า ร ณ ร ง ค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 9. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอ่ า นใน
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการปั จ จั ย พื้ น ฐานสำหรั บ นั ก เรี ย นยากจน
โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) โครงการจัดกิจกรรม
พัฒ นาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล โครงการประเมินคุณ ภาพการจัด
การศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น โครงการจัดงานวันครู
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ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โครงการพั ฒ นาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา โครงการ
ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพด้ านกี ฬ าวอลเลย์ บ อล โครงการพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด
การศึก ษาอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เข้ าสู่ ป ระเทศไทย 4.0 โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ DLTV โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกล์ ห นู โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพเต้นแอโรบิ คสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย น
มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการเข้าค่ายเยาวชน
โครงการจั ด ทำแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โครงการนิ เทศภายใน
โครงการอาหารเสริ ม (นม) โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ ภาค
โครงการสร้างภู มิ คุ้ ม กัน ยาเสพติด เด็ กและเยาวชนนอกสถานศึ ก ษา โครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนึกรักบ้านเกิด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนมธรรม
เนียม ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเขื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการเฉลิมพระเกี ยรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงษ์ โครงการสนับสนุนจังหวัดใน
การจัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ” โครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่ง
อนาคต โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูไท ปี 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒ นธรรมไทย ประกอบด้วย 1.
งานประเพณีปีใหม่ 2. งานประเพณีสงกรานต์ 3. งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่
ปู่หาญ ปู่กุลาบุญโฮมฯ 4. งานประเพณี แ ห่ เที ย นเข้ า พรรษา 5. งานบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 6. งานประเพณีลอยกระทง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
โครงการเทศบาลต้านการทุจริต โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับ
สังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฝึกอบรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
จัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพส่งเสริมสุ ขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ สูงอายุ โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการจัดการขยะ
พิษ โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการเฝ้าระวังของ
กลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน โครงการประเพณีบุญซำฮะ
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุข มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลื อ ดออก โครงการดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น โรคสั ต ว์ มี กิ จ กรรม ดั ง นี้ 1.
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วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่ อ ยในโค – กระบื อ โครงการเฝ้ า ระวั งและควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู่ ค น
โครงการควบคุ ม สุ นั ข แมวจรจั ด โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย นั ก เรี ย น
โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก
ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น
โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน
โครงการต่ อ เติ ม กั น สาดโรงฆ่ าสั ต ว์เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ (อาคารโรงฆ่ าสุ ก ร)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภั ย ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุล ของระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลความ
สะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง
อากาศ โครงการเฝ้ าระวั งคุ ณ ภาพแหล่ งน้ ำ สาธารณะและสถานที่ ก ำจั ด ขยะ
โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ โครงการติดตั้งถัง
ดักไขมัน โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ โครงการลอกท่อระบายน้ำ โครงการ
ล้างทำความสะอาดตลาด โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการกำจัด
ขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ โครงการ
อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาด และตลาดโต้รุ่ง โครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า โครงการขยายเขตน้ำประปา โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ
เสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบวัดป่าทุ่งศรีเมือง
(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ซอยฉายจรุง (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู ซอยวัลลภ (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
ถนนหัวโนนโก (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษม
อุทิศ (เสนอโดยชุมชนบุญ กว้าง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนาเชื่อมโครงการเดิม (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร (เสนอโดย
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 (เสนอ
โดยชุมชนสุขสบายใจ) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสบายใจ 16 (เสนอ
โดยชุมชนสุขสบายใจ) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพรมวรคันธ์ (เสนอ
โดยชุมชนสงเปลือยนอก) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย
ถึ ง บ้ า นนายแสง ภาวิ ข ำ (เสนอโดยชุ ม ชนคุ้ ม ห้ ว ย) โครงการก่ อ สร้ า งลาน
เอนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) (เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) โครงการก่อสร้าง

-19รางระบายน้ ำ คสล. รูป ตั ว ยู ซอยสิ ท ธิว งศ์ ฝั่ งซ้ าย (เสนอโดยชุ ม ชนท่ าสิ น ค้ า)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเนตวงษ์ (เสนอโดยชุมชนกุดยาง
สามัคคี) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างคลองฮีโร่ ฝั่งขวา (เสนอโดยชุมชนกุด
ยางสามั ค คี) โครงการก่ อ สร้างถนน คสล. ซอยริมทุ่ ง (เสนอโดยชุ ม ชนดงปอ)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาล
ทุ่งมน (เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
รู ป ตั ว ยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง (เสนอโดยชุ ม ชนซอยน้ ำ ทิ พ ย์ ) โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหอพัก สมหวัง (เสนอโดยชุมชนวัดสว่าง
พัฒนา) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย (เสนอ
โดยชุมชนดอนกลอย) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนวิโรจน์รัตน์ต่อจาก
โครงการเดิม (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โครงการประชุม
ประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรชุมชน โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 โครงการครอบครัวคุณ ธรรมนำสังคม
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สู่ ค วามเข้ ม แข็ ง โครงการรณรงค์ ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โครงการ
ฝึกอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนโครงการประกวดชุมชนดีเด่น โครงการ
แข่ งขั น กี ฬ าชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ส มานฉั น ท์ ปรองดอง โครงการจั ด งานวั น เยาวชน
แห่งชาติ โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โครงการเข้าค่ายเยาวชน
เพื่อสร้ างภาวะผู้ นำและป้ องกัน แก้ไขปัญ หาของเยาวชน โครงการส่ งเสริมการ
ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน โครงการ
แข่งขัน กีฬ าผู้ สู งอายุเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพื ช อัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวใน
ชุมชน โครงการจัดซื้อที่ดิ นยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนใน
ชุมชน มีโครงการที่ดำเนินงาน คือ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด
กาฬสินธุ์ โครงการฝึกอบรมกลุ่มและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่
14 สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน มี โ ครงการที่
ดำเนินงาน คือ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย โครงการปรับปรุง
แก้ไขจุ ดอันตรายแยกถนนประดิษฐ์ตัดถนนโสมพะมิตร (แยกหน้าสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์) โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางถนนชัย
สุนทรตัดถนนธนะผล โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) รุ่นที่ 12 โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยสร้างความปลอดภัยทางน้ำ
โครงการซ่อมแซมใหญ่เครื่องจักรกล งานบริการกู้ชีพ กู้ภัย 1132 มีผู้รับบริการ
เฉลี่ย/เดือนละประมาณ 50 ราย นอกจากนี้ยังได้สร้างนวัตกรรมหลายนวัตกรรม
ในการบริการประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชน เช่น โครงการ
จุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลและรางวัลพระปกเกล้า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 81.44 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี (LPA) โดย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 94.61 มีผลการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานโดยสำนักงาน ปปช. ร้อยละ 74.14 และมีผลการ
ประเมินการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น ร้อยละ 96 นี่เป็นผลการดำเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระผม ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังพร้อมความ
ปรารถนาดี มุ่งมั่น พัฒนาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ชีวิตแบบพอเพียง นำพา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สู่ความสำเร็จในระดับต่างๆ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มี
ส่ว นร่ วมกับการพัฒ นาในครั้งนี้ รายละเอียดอยู่ ในรายงานกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดพิมพ์และส่งให้ท่านสมาชิกรับทราบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ซึ่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ทุกท่านได้รับ
เรีย บร้อยแล้ ว มีส มาชิกท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลงานของคณะผู้ บริห าร
หรือไม่ แต่ไม่มีการลงมติ ขอเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุ ญ เส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบ
วาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบั ติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารปีนี้เล่มเล็ก ผมว่ายังขาดอีกหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ที่
3 ไม่มี ในสารบรรณ ไม่ ได้ ท ำโครงการไหนเลย เป็ น ไปได้ ห รือครับ 13 - 14
ยุทธศาสตร์ เทศบาลไม่มี 1 ยุทธศาสตร์ ไม่ทำเลย ถ้าขาดไปแบบนี้ก็ให้ท่านตัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกไปให้เหลือ 12 ยุทธศาสตร์ก็พอ และเมื่อท่านผู้บริหารอ่าน
เมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าไม่มีโครงการทำ โครงการต่างๆในปี 2562 ที่ได้ทำลงไป
แล้ ว นั้ น ผมตั้ งข้ อ สั งเกตุ ว่ายุ ท ธศาสตร์ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระบบการ
บริหารจัดการขององค์กร ไม่มีข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ของคนในองค์ กร ไม่ มีข้ อเสนอแนะ ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ไม่มี ในสารบรรณ ไม่มี
รายละเอี ย ด แสดงว่ า ยุ ท ธศาตร์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ด ำเนิ น การแล้ ว ทำไมเอาขึ้ น มาเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท่านต้องตัดออกไปเลยถึงจะถูกต้องเป็นการจัดทำรูปเล่มที่รีบร้อน
ไม่ละเอียดในบางส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการด้านการศึกษา ผมไม่ได้ติดใจ
อะไร ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ไม่มีข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ส่ ง เสริ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย ว สำหรั บ งานแห่ เที ย นเข้ า พรรษาน่ า จะจั ด ให้ ดี ก ว่ า นี้
งานลอยกระทงก็ น่ า จะจั ด ให้ ดี ก ว่ า นี้ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2561 เป็ น
ปี งบประมาณ 2562 มีก ารประกวดนางนพมาศมีกิ จ กรรมการแสดงบนเวที
ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานอย่างทั่ วถึง ใช้งบประมาณ 350,000
บาท ก่อนจัดงานมีการเตรียมงานล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ สำนักการช่าง
ได้ลงพื้นที่ตรงนั้น ปรากฏว่าในการประชุมชุมชนมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ
เป็นปีที่ทำให้เห็นความเดือดร้อนของเด็ก ผู้ปกครองและประชาชน ปกติแล้วงาน
ประเพณีลอยกระทงจะต้องมีนางนพมาศ ไม่ใช่หนูน้อยนพมาศท่านจะไปดูอะไร
ความเดื อดร้อนของผู้ ป กครองต้องแต่งตัว ให้ เด็ ก 2 - 3 ชั่ว โมงกว่าจะได้เข้าไป
ร่ว มงาน เด็ กๆต้องร้อ งให้ เมื่อ เสร็จแล้ ว ก็มาบอกว่าเด็ กอายุเท่ านี้ อายุ จะเกิ น
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ให้กับประชาชนและผู้ปกครองเขา ตามตำนานจริงๆต้องประกวดนางนพมาศถึงจะ
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ความผิ ด พลาดอย่ า งที่ 1 ส่ ว นการไม่ มี น างนพมาศ เป็ น ความ
ผิดพลาดอย่างที่ 2 และการจัดงานก็จัดน้อยวัน อำเภออื่นเขาจัด 3 วัน เทศบาล
เราสำนักการช่างเขาลงพื้นที่ไปจัดประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ แต่การจัดงานจริงไม่
เกิน 4 ชั่วโมงก็จบงาน ประชาชนแถวนั้นเขาอยากจัดต่ออีกสัก 1 - 2 วันเพื่อเป็น
การสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก็ไม่มี การประดับไฟต่างๆเดือดร้อนสำนักการช่างไปทำ
ที่ นั่ น 2 - 3 สั ป ดาห์ จะต้ องให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มและทำให้ เศรษฐกิจ ดี ขึ้ น
การค้าขายต่างๆก็ให้ดีขึ้น หากจะจัดงานอีก 3 วัน เด็กนาฏศิลป์วงโปงลางเราก็มี
เอาเด็กของเราไปเล่นให้เขาดูก็ได้ และเอาโรงเรียนต่างๆมาประกวด มีวุฒิ บัตร
และรางวัลให้เขาได้มีส่วนร่วมกับเรา โรงเรียนนาฏศิลป์และโรงเรียนต่างๆเขายินดี
เข้าร่วมกับเรา ทำไมไม่พั ฒ นาบ้านเมืองของเรา จัดงานแค่วันเดียวลอยกระทง
เสร็จแล้วนำผู้ว่าราชการและนายอำเภอไปเปิดงานและรับชมการประกวดหนูน้อย
นพมาศ น่ารับชมตรงไหน น่าสงสารเด็กและผู้ ปกครองมากกว่า ในที่ประชุม
ชุมชนท่านผู้บริหารก็บอกว่าปลัดเทศบาลได้ประชุมกับชุมชนแล้วมีมติให้จัดการ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประชาชน 300 กว่าคนไม่มีสิทธิพูดเพราะท่านอ้างว่า
ประธานชุมชนเขาประชุมเรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมใครจะกล้าพูดคงไม่มีผมก็เข้า
ร่วมด้ วย จะพูดก็ไม่ได้เพราะลงมติแล้ วว่าให้ มีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ
มหรสพก็ไม่มีจะให้เขาไปดูอะไร ลอยกระทง 1 ปีมีครั้งหนึ่งแต่ก่อนยังมีหมอลำซิ่ง
มีภาพยนต์ให้รับชมทุกวันนี้ไม่มีประกวดหนูน้อยนพมาศก็จบ ให้เด็กเดิน 3 - 4
รอบเดือดร้อนกัน นี่ห รือครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ผมว่าไม่น่าอยู่
ครับ ผมอยากให้จัดงานหลายๆวัน แต่พวกผมก็พูดไม่ได้เพราะเป็นอำนาจของ
ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนเป็นโครงการ
ที่ดี ท่านทราบหรือไม่ว่าเงิน 40,000 บาท ท่านเอาไปทำอะไร เอาไปขีดเส้นสี
เหลืองในตลาดและบอกว่าแบ่งทางเท้าให้ร้านค้าครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งคืนทางเท้า
ให้ประชาชน เป็นโครงการที่ดีแต่ผมว่าใช้เงินน้อย เมื่อทำเสร็จก็ถ่ายรูปคืนทาง
เท้าให้ประชาชนก็เสร็จ เราต้องมีมาตรการที่เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทของแต่
ละถนน ให้เขาได้มีส่วนร่วมไม่ใช่ทำแต่ในตลาด ผมขอฝากว่าการคืนทางเท้าให้
ประชาชนขอให้ทำถนนทุกสายด้วย ท่านประธานสภาลองไปดูข้างวัดเหนือรุกล้ำ
ฟุตบาททำรั้ว สแตนเลสออกมาอย่างดี นั่งทานข้าวเอารถไปจอดได้เลยปูกระเบื้อง
อย่ า งดี แล้ ว ทางเท้ า ส่ ว นอื่ น ๆให้ ดู แ ลเขาด้ ว ยว่ า เขารุ ก ล้ ำหรือ ไม่ จะหาแนว
ทางแก้ไขอย่างไร เช่น หน้าร้านสินทวี ร้านประมวลไทร์ ร้านเด่นไทยไอศกรีมก็
รุกล้ำเดินไม่ได้ ท่านต้องทำถนนทุกเส้น ไปชี้แจงข้อกฏหมายให้เขาทราบและขอ
ความร่วมมือกับเขา ชื่อโครงการดีจริงๆแต่การทำโครงการทำแค่นิดเดียว นี่คือสิ่ง
หนึ่ งที่ มี ปั ญ หาทุ ก วั น นี้ ยุ ท ธศาสตร์ 7.1 โครงการประเพณี บุ ญ ซำฮะ เริ่ ม
ดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีทั้งหมด 36 ชุมชน
ตั้งงบประมาณไว้ 180,000 บาท ชุมชนละ 5,000 บาท ผมยังสับสนอยู่ว่าทุก
วันนี้เทศบาลมี 36 ชุมชนหรือ 38 ชุมชน เพราะโครงการที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีทั้ง
36 ชุมชนและ 38 ชุม ชน ท่านจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานประชาชนเขาก็สับสน

-22ในเรื่องนี้ ท่านไม่บังคับชุมชนไหนจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไร ผมว่าไม่ได้ต้องให้เขา
ทำทุ ก ชุ ม ชนเพราะบุ ญ ซำฮะคื อ บุ ญ ประจำปี ข องชุ ม ชนต่ า งๆ ถ้ า เป็ น หมู่ บ้ า น
ตำบลนั้นผิดประเพณีครับ อาจจะเกิดอาเพศมีคนเจ็บคนตายได้ บางชุมชนที่ไม่ทำ
งบประมาณส่วนที่เหลือท่านเอาไปทำอะไร ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. และชุมชน
คุ้ ม ห้ ว ยก็ ไม่ ท ำหลายปี แ ล้ ว ทำไมไม่ บั งคั บ ให้ เขาทำ หากเขาขาดเหลื อ อะไร
เทศบาลก็ ต้ อ งเข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ไม่ ว่าจะเป็ น เต้น ท์ โต๊ ะ เก้ าอี้ ประชาชนเรายั ง
บริการได้ ชุมชนเราทำไมไม่บริการเขา บางชุมชนเขาก็บอกว่าเบิกเงินช้าจึงไม่
อยากทำ การเบิกเงินช้าเป็นเพราะอะไรท่านต้องเร่งรัดเบิกเงินให้ เขา สำหรับ
ชุมชนวัดกลางผมดูในทะเบียนประชากรมี 70 กว่าคนแค่นั้น เขาเรียกชุมชนหรือ
ครับ ผมเพิ่งเห็นเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าทำไมมีประชากรน้อย นี่เป็นสิ่งที่ผมนำมา
เรียนให้ท่านประธานสภาได้ทราบว่าเราจะยึด 36 ชุมชน หรือ 38 ชุมชน การ
ทำบุ ญ ซำฮะบางคนเขาก็ ว่ า ถ้ า ไม่ ท ำปี ห นึ่ ง ก็ ถื อ ว่ า ผิ ด ผี แ ล้ ว ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 8.2.1.1 เป็น โครงการที่ดี 8.4 ยัง
ขาดการดูแลเรื่องสุนัขจรจัดประชาชนเขาแจ้งมาว่าตลาดเกษตร วัดประชานิยม
วัดชัยสุนทรและอีกหลายๆที่ยังมีปัญหาอยู่ ผมเห็นสถิติการดูแลสุนัขจรจัดจะจับ
อย่างไร ผมว่าจับยาก หากเอามาทำหมันใครจะดูแลต่อเนื่องจนเขาหายจะต้องใช้
เวลา สำหรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ า ปีที่แล้วเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ต้องมีการ
รณรงค์เขาเป็นห่วงว่าหากเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะเป็น
ปัญหา สำหรับการดูแลรักษาสุนัขจรจัดอยากให้ จัดหาที่พักให้ เขาหลังการดูแล
รักษาจัดทำเป็นโครงการขึ้นมา โครงการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น ช่วง
นี้โรคไวรัสโคโรน่ากำลังแพร่ระบาดเราได้มีการควบคุมหรือไม่ เราได้ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลและสาธารณสุ ข รณรงค์เรื่อ งนี้ ห รือ ไม่ หากโรคนี้ เกิ ด ขึ้ น ที่ จังหวั ด
กาฬสิ นธุ์อาจจะมีปัญ หาตามมาในอนาคต เราต้องรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเขา
ป้องกันและหาทางดูแลตนเอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นตั้ง
ชื่อไว้แต่ไม่เคยรณรงค์และไม่เคยทำ โครงการที่ 8.12 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เทศบาลสนับสนุนทั้ง 36 ชุมชน โครงการพระราชดำริยังขาดอีก 2
ชุมชนแต่โครงการประชารัฐกลับเอา 38 ชุมชนเข้ามา มีการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อ
โสมพะมิตร ท่านเอาเงินงบประมาณมาใช้หรือไม่ ทำไมไม่ส่งคืนเขา ทำไม่ได้ ก็
ส่งคืนเขาถึงจะถูก งบประมาณ 720,000 บาท จัดอบรมไม่ครบทั้ง 38 ชุมชน
โครงการที่ 8.2.1 โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
สำรวจและรายงานมาแล้ ว ร้านอาหารและแผงลอยผ่ านเกณฑ์ ร้อ ยละ 93.47
ร้านอาหาร 214 ร้าน ผ่านเกณฑ์ CFGT 206 ร้าน ไม่ผ่าน 8 ร้าน แผงลอย
276 ร้าน ผ่าน 252 ร้าน ไม่ผ่าน 24 ร้าน ไม่มีการระบุเลยว่าแก้ไขปัญหาและ
อุ ป สรรคอย่ า งไร ทั้ ง 32 แห่ ง ในเทศบาลไม่ ได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากรับประทานอาหารเข้าไปเกิดพิษ เกิดโรคต่อ
ร่ า งกายเราจะมี วิ ธี ก ารแก้ ไขปรับ ปรุง อย่ างไรให้ ดี ขึ้ น มี เพี ย งแค่ ส ถิ ติ ไม่ มี ก าร
ปรับปรุงแก้ไข ท่านจะทำอย่างไรให้ร้านค้าต่างๆปรับปรุงให้ดีขึ้น นี่คือความผิด
พลาดของผู้ บริห ารที่ไม่เอาใจใส่กับ การบริโภคอาหารของชุมชนและประชาชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 9 การส่ ง เสริ ม สร้ า งสมดุ ล ระบบนิ เวศและสิ่ ง แวดล้ อ ม 9.1
โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ สำรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ เทศบาลเราเคย
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มาตรฐาน ไม่มีป้ายบอกเรื่องฝุ่ น PM ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ จังหวัด
ขอนแก่น เชี ย งใหม่ เชี ย งราย กรุงเทพมหานครเขาบอกให้ ป ระชาชนทราบ
มีการรณรงค์อย่างดีเยี่ยม แต่บ้านเราเคยแจ้งให้ประชาชนรับทราบหรือไม่ว่ามีการ
ตรวจสอบในเรื่องนี้ สิ่ งนี้เราต้องรณรงค์ให้ ป ระชาชนได้รับทราบว่ามลพิษ ทาง
อากาศของเราไม่มีปัญหา ถึงไม่มีปัญหาเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขา 9.2.2
การเฝ้าระวังสภาพแหล่งน้ำในสถานที่เก็บขยะ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน กุดยาง
สามัคคีและแก่งดอนกลาง ผมเป็นห่วงกุดน้ำกินผมไปเดินตอนเย็นประชาชนก็บอก
ว่าทำไมน้ำเน่าเหม็นท่านไม่สนใจ แต่เมื่อมีพิธีการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่านเอาใจใส่เอา
คนไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ เอาสารส้มลงไปในแม่น้ำผมเห็นพิธีกรรมจะได้ศักดิ์สิทธิ์
ท่านเอาผักตบชวาลงไปทิ้งก็ตายทุกที ท่านก็บอกว่าปลากินรากผักตบชวาถึงตาย
แล้วทำไมแหล่งน้ำธรรมชาติทางบ้านหลุบ บ้านต้อนผักตบชวาเขาถึงสวยงามจน
ต้องได้ขุดลอกทิ้ง ของเทศบาลเราเอาไปลงทีไรก็ตาย ทำไมท่านไม่หาทางแก้ไข
บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ดทำไมน้ำเขาไม่เน่าเหม็น เขามีวิธีจัดการน้ำอย่างไรถึงได้ผล
ท่านเคยหาแนวทางแก้ไขเสนอให้จังหวัดทราบหรือไม่ มีแต่จังหวัดให้ทำอะไรก็ทำ
ตามเขา เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมจังหวัดด้วยครับ ไปประชุมแต่ละครั้งมีแต่รับมา
ทำไมไม่เสนอสิ่งไม่ดีให้เขาทราบเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กุด
น้ำกินไปทีไรเขาก็ว่าให้ทุกที เป็น สท. แต่ไม่ดูแล น้ำเน่าเหม็นบางทีผมอายเขาไม่
รู้จะทำอย่างไร ต้องโยนให้ผู้บริหารผมเสนอเขา สี่ปีมีครั้งหนึ่งหากไม่ดีก็ให้เปลี่ยน
ผู้บริหาร ผมคนหนึ่งอาจจะลงสมัครนายกผมจะมาปรับปรุงเทศบาลดูว่าทำอย่างไร
ถึ ง จะพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งได้ ผมไม่ เอา 8 รางวั ล ผมจะเอา 10 รางวั ล 9.6
โครงการลอกท่อระบายน้ำ งบประมาณ 40,000 บาท มีการดำเนินการ 3 ช่วง
ช่ ว งที่ 1 ถนน 1155 ไปวงเวี ย น 5 แยก ระยะทาง 121 เมตร ช่ ว งที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 - 22 กรกฏาคม เป็นเวลา 14 วัน ถนนเทศบาล 27 มาถนน
บายพาส ระยะทาง 1,243 เมตร ช่วงที่ 3 ระหว่า งวันที่ 25 กรกฎาคม - 30
สิงหาคม หน้าโรงเรียนอนุกู ลนารีไปถนนสุรินทร์ 604 เมตร ถนนเทศบาล 23
จากแยกถนนถีนานนท์ถึงแยกถนนอินทรศิริ ระยะทาง 195 เมตร ช่วงอินศิริ
179 เมตร ถนนประดิษฐิ์ไป บขส. ทางวัดใต้โพธิ์ค้ำ 183 เมตร ช่วงที่ 3 ได้
1,164 เมตร ท่านประธานสภาทราบหรือไม่ว่าทำงานกี่วัน ทำงานครั้งแรก 24
วัน ครั้งที่ 2 14 วัน ครั้งที่ 3 35 วัน ทั้งหมด 73 วัน ใช้งบประมาณ 40,000
บาท ในการลอกท่อระบายน้ำ ใช้รถดูดโคลนด้วยหรือไม่ก็ไม่ทราบ ขุดลอกได้
ระยะทาง 3,298 เมตร รถดูดโคลนเราซื้อมา 10 กว่าล้านบาทน่าจะใช้ให้เป็น
ประโยชน์กว่านี้ ในหนึ่งปีท่านลอกท่อแค่ 3,298 เมตร มันคุ้มหรือครับ ผมขอ
ฝากด้วยว่าหากใช้รถดูดโคลนช่วยในการลอกท่อจะทำงานได้มากกว่านี้ เวลาผมไป
ถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามีปฏิทินการดำเนินงานอยู่แล้ว 9.7 โครงการล้างทำ
ความสะอาดตลาด งบประมาณ 130,000 บาท ตลาดลาน1 , ลาน 2 และ
ลาน 3 ในหนึ่งปีมี 14 ครั้ง เข้าไปทีไรเขาจะบอกว่าน้ำและโซดาไฟไม่เพียงพอ
ฉี ด น้ ำ ไม่ ส ะอาด ตลาดเกษตรหนึ่ ง ปี มี ก ารล้ า งทำความสะอาดตลาด 1 ครั้ ง
จะสะอาดได้อย่างไร ถ้า 1 เดือนครั้งหนึ่งก็คงจะดีกว่านี้ สำหรับตลาดโต้รุ่งปีหนึ่ง
ทำ 16 ครั้ง น้ำและโซดาไฟไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ก็พูดไม่เพราะ บอกเพียงว่า
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พอแล้ ว พู ด ได้อ ย่างไร งบประมาณเราก็มี ให้ เทศบาลไม่ ขาดอะไรจะต้ องทำให้
สะอาดด้วย ตลาดเกษตร 1 ปีมี 1 ครั้ง ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ท่านทราบหรือไม่
ว่า เมื่อวานผมไปงานศพภรรยาคุณหมอพลรัตน์เขาบอกว่าตะแกรงหน้าบ้านเหม็น
ต้องไปเชื่อมเหล็กปิดไว้ แม่ค้าเขาชำแหละปลาแล้วไม่ล้างมีกลิ่นเหม็นคาว ผมไปดู
แล้วท่อระบายน้ำอุดตันมาก น่าจะเอารถดูดโคลนไปดูดให้เขา ช่วยดูแลเขาด้วย
ตลาดโต้รุ่ง ตลาดสดเขาก็ร้องมา สิ่งไหนที่พอจะปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงให้เขาด้วย
สิ่งที่ผมเสนอมาก็แล้วแต่ท่านผู้บริหารจะพิจารณาแก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมต่อในระหว่างการท่องเที่ยว มีรูป 3 รูป แล้วบอกว่า
ซ่อมแซมสนามกีฬาตามรูปแบบของเทศบาล งบประมาณ 950,000 บาท ไม่รู้
ทำอะไรบ้าง ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วยว่าทำอะไรบ้าง ไม่ระบุรายละเอียดทำ
แบบนี้ถือว่าไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ที่ 11.1 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าและประปา ตามที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าสำนัก
การช่างได้ติดต่อไฟฟ้าและประปาหรือไม่ ปีหนึ่งเราเสียงบประมาณไป 500,000
บาท ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา 24 ปีแล้ว ค่าไฟฟ้าและประปาปีละ 1 ล้าน
บาท 24 ปีก็ 24 ล้านบาท เราเสียเงินกับการขยายเขตไฟฟ้าและประปา ทำไม
เราไม่ไปคุยกับเขาว่าพอจะมีงบประมาณช่วยเหลือเราหรือไม่ ค่าน้ำค่าไฟแพงเวลา
ต่อน้ำต่อไฟเขาก็ไปเอาเงินกับประชาชน ไม่ใช่เราไปเฉลี่ยส่วนต่าง เราลงทุนให้
เขาแต่เขาไปเชื่อมต่อและเอาเงิน เทศบาลเสียเปรียบ ทำอย่างไรเทศบาลจะมี
วิธีการให้เขาช่วยเราครึ่งหนึ่ง เทศบาลจะได้จ่ายเงินน้อยลง ผมพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ว่าให้ไปติดต่อให้เขา โครงการก่อสร้าง 22 โครงการ ทำเสร็จแล้วทุกชุมชน ผมไม่
ขอพูด แต่ผมขอฝากให้แก้ไขซอยทางเข้าตลาดเกษตรท่อระบายน้ำ ท่อประปา
ท่ อดั บ เพลิ งและเสาไฟอยู่ต รงนั้ น 4 - 5 ปี ก็ยั งไม่ มี ก ารปรับ ปรุงแก้ ไข เวลา
สำรวจการก่อสร้างทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้ เวลาท้วงติงก็ว่า สท. ไปจับผิด ผมทำ
เพื่อความเจริญของบ้านเมืองเป็นการจับผิดหรือครับ สมาชิกสภาเทศบาลพยายาม
ตรวจสอบการทำงานของผู้ บ ริห ารและนำความเดือ ดร้อ นของประชาชนมาให้
ผู้บ ริห ารปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงฟุตบาทหน้าโรงเลื่อยงบประมาณเท่าไหร่
เมื่ อ วานผมไปงานศพก็ ต กหลุ ม ท่ อ ระบายน้ ำตรงฟุ ต บาทหน้ าร้านขายของเก่ า
ผมอายุมากหากตกลงไปก็จะอันตราย ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 2.9 ฝึกอบรมการ
จัดทำแผนชุมชน 1 - 2 เดือนที่ผ่ านมาเทศบาลมีการจัดทำแผนชุมชน ผมไม่
ทราบว่าตารางปฏิ ทิ น เป็ น อย่ างไร สท. ไม่ รู้เลยว่ามี ก ารจัด ทำแผนชุม ชนไหน
อยากให้ทำเอกสารให้ สท. ทราบด้วย เขาจะได้มีส่วนร่วมไปดูแลกับประชาชนจะ
ได้ร่วมกันแก้ไข ถ้าผมรู้ผมจะไปเสนอแนะทุกชุมชนจะไปช่วยเขาแก้ไขปรับปรุง
เพราะเป็ นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่ต้องดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ถนนไม่ดี ไฟฟ้าไม่สว่าง งานศพไม่มีเต้นท์ ไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำแข็งก็ต้องหาให้เขา
การทำแผนชุมชนทั้ง 38 ชุมชน ไม่รู้ ว่าชุมชนไหนจะได้ก่อนหรือหลั งขึ้น อยู่กับ
ผู้ บ ริห าร ยุท ธศาสตร์ที่ 12.14 โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่ อสร้างภาวะผู้ น ำ
ป้องกันการแก้ปัญหาเยาวชน ได้ 36 ชุมชน ทั้งๆที่ เยาวชนทั้งหมดมี 38 ชุมชน
ท่านจะเอาอย่างไร ข้อ 12.16 โครงการจัดทำการรายงานกิจกรรมของชุมชน
ไม่รายงานไปหรือครับว่าประชารัฐปีที่แล้วมี 38 ชุมชน ไม่รายงานให้เขาทราบ
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อย่างไร มันขัดกันครับ ยุทธศาสตร์ที่ 12.18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ งบประมาณ 30,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้
38 ชุมชน และโครงการพระราชดำริเมื่อสักครู่ ตั้งไว้ 36 ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่
12.19 โครงการพั ฒ นาศักยภาพของสตรีครอบครัวในชุมชน ตั้งไว้ 36 ชุมชน
จะเอาอะไรเป็ น บรรทั ด ฐาน บ่ งบอกถึ งความไม่ ล ะเอี ย ด ไม่ เอาใจใส่ จะทำ
อย่างไรก็ทำไป ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน ผมไม่
ติดใจ ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการจัด ตั้ ง อปพร. รุ่น ที่ 12 ได้ 50 คน ใช้ เงิน 150,000 บาท ท่ าน
ประธานสภารู้หรือไม่ว่าโครงการจักรยานสายตรวจเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ใ นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผมเป็นคนแรกที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทำโครงการนี้ แต่ก่อนมีจักรยานสำรองจำนวนมาก ปั จจุบันท่านประธานเคย
ไปดูหรือไม่ ปีที่แล้วได้ อปพร. ดีเด่น แต่ปีนี้บางวันก็เข้าเวร บางวันก็ไม่เข้าเวร
เวลาผมใส่กางเกงขาสั้นไปดูแลเขาก็หาว่าผมแต่งตัวไม่สุภาพ ผมไม่ได้ไปตรวจแต่
ไปดูแลเขาว่าเป็นอย่างไร ผู้บริหารก็บอกว่าไปตรวจเขาแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อย
ผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจเขา ผมแค่ไปเยี่ยมสร้างความสัมพันธ์กับเขาเฉยๆ สายตรวจ
อปพร. ปัจจุบันไม่ใช่สายตรวจจักรยาน ให้ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ มีไฟฉายก็ส่องไป
ในบ้าน บ้านไหนมีความเดือดร้อนอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม่ แต่ปัจจุบันตั้งหัวหน้า
อปพร. มีอำนาจใหญ่โต คุณเชษฐา ขออนุญาตเอ่ยนาม เบี้ยเลี้ยงก็ได้มากกว่า
เพื่อน อปพร. เขาก็บ่นกันแล้ว ทุกวันนี้เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ ไม่ได้วิ่งช้า
แต่ วิ่งเร็ วเหมือนจะไปตลาดไม่ ดูข้างทาง 5 - 7 คัน ไปไม่ ถึง 2 นาทีก็ขี่รถกลั บ
มาแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่เอางบประมาณหลวงมาใช้เอาเบี้ยเลี้ยงมาใช้
ในทางที่ผิดหรือไม่ สายตรวจจักรยานทุกวันนี้ใช้ไม่ใด้ ผมไปบอกแล้วว่าบางวันให้
ทำเป็นสายตรวจจักรยานบ้างสลับสับเปลี่ยนกับรถจักรยานยนต์บ้าง ทุกวันนี้แย่ง
กันลงชื่อบางคนได้เงินบางคนก็ไม่ได้เงินมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไปสำรวจและ
ลงไปดูแลเขาด้วย ปีที่แล้วได้ อปพร.ดีเด่น ท่านประธานสภาก็ต้องไปดู ประธาน
อปพร.ก็ มีแ ล้ ว แต่ งตั้ งเพิ่ มเติ มเป็ น หั ว หน้ าฝ่ ายป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ประธานประสานงานก็ตั้งแล้ว ตอนนี้ อปพร.แบ่งออกเป็น 2 ฝัก 2 ฝ่าย ทะเลาะ
เบาะแว้งกันขอให้ลงไปดูเขาด้วยอย่าปล่อยให้เขาทะเลาะกัน ท่านเคยไปดูแลเขา
หรือไม่ เอาหน้าเอาตาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านกฤษฎา เวียงวะลัย จะประท้วงหรือไม่ครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน
กระผมนายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขออนุญาต
ประท้วงท่านที่กำลังอภิปราย กระผมฟังที่ท่านอภิปรายพอสมควรแล้วจากที่ท่าน
ใช้เวลาอภิปรายเกิน 10 นาที ตามระเบียบข้ อบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 68
ท่านยังอภิปรายเสียดสี เพราะไม่ทราบว่าข้อมูลที่นำมาพูดจริงเท็จแค่ไหน และที่
สำคัญเป็นวาระอื่นๆ ในเรื่องที่ 6.2 ซึ่งเป็นวาระที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวรายงานต่อ
สภาเทศบาล ซึ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวไปเมื่อสั กครู่เป็นลั กษณะการ
อภิปราย ผมคิดว่ายังไม่เข้ากับข้อบังคับครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านบุญเส็งกล่าวสรุปครับ
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นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 14 แล้วครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่จำเป็นอย่ากล่าวถึงบุคคลภายนอกครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมไม่ได้กล่าวถึงบุคคลภายนอก ผมพูดว่าตอนนี้ อปพร. แตก
ความสามัคคีกัน คนที่ได้เบี้ยเลี้ยงมากก็เอาเปรียบเขา ท่านประธานสภาต้องให้
คณะผู้บริหารออกไปตรวจสอบว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่ ผมรับรองว่าสิ่งที่ผมพูด
ในสภาถ้าไม่จริงก็ฟ้องผมได้เลย ผมยอมรับในคำพูดของตัวเอง และผมขอฝาก
เรื่องรถดับเพลิง ท่านประธานทราบหรือไม่ว่ารถดับเพลิงเราตอนนี้ มีประมาณ
9 - 10 คั น เคยไปดู แ ลเขาหรื อ ไม่ เอาไปส่ ง น้ ำ ก็ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ พนั ก งานที่
รับผิดชอบการขับรถก็ไม่ทำหน้าที่ให้คนที่ไม่เชี่ยวชาญไปแทนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
และเทศบาลต้องรับผิดชอบความเสียหาย จะไม่ให้ผมพูดได้อย่างไรเพราะเป็นความ
เสี ย หายของเทศบาล ท่ านใช้ พ นั ก งานผิ ดประเภท ไม่ มี ความรู้ความสามารถ
เพียงพอ รถตกคลองเอาเข้าซ่อมต้องสูญเสียงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆบางครั้ง
แบตเตอรี่ก็ไม่มี บางครั้งจะฉีดน้ำต้องเอาผ้าไปอุดไว้อยากให้ท่านไปตรวจดูความ
เรียบร้อยด้วยเพราะเกิดเหตุมาอายเขา เวลาเกิดเหตุมารถ 8 - 9 คัน ใช้ได้จริงแค่
4 คันเท่านั้น เมื่อ 2 - 3 วันที่ผ่านมาผู้ว่าราชการฯ ขอน้ำไปใช้ในงานมัจฉากาชาด
ท่านเอารถคันใหญ่และเอาน้ำประปาไปแต่ต้องเอารถคันใหม่ไปเปลี่ยนน้ำประปาให้
จังหวัด อุปกรณ์ต่างๆไม่มีความพร้อม บางทีขับรถไปไดสตาร์ทก็ไม่ติด ไดชาร์จก็
ไม่ติด คันส่งก็จะขาด กระบะรถก็จะขาดแล้ว ผมไปถามเขาและเขาบอกมาแบบ
นี้จึงต้องนำเรียนให้สภาแห่งนี้ทราบ ท่านประธานสภาลองไปตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ผม
พูดนั้ นจริงหรือไม่ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไข เขาอยากได้รถใหม่ก็ไม่ได้
แบตเตอรี่ ระบบเบรคเราก็ต้องดูแลให้เขาเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและการ
ปฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นี่ คื อ สิ่ ง เล็ ก ๆน้ อ ยๆที่ อ ยากให้ ดู แ ลเอาใจใส่ เขา
เราต้องดูแลเขาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ค่อยปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเขาให้ดีขึ้น
ผมคิดว่าคงไม่มีใครพูดในเรื่องนี้ ผมมีข้อมูล ท่านประธานสภาต้องขอบคุณผมที่
ผมเอาปัญหาต่างๆของเทศบาลเข้ามาให้ท่านดูแลแก้ไขให้ดีขึ้น 3 เดือนเราถึงจะ
ได้พบกันในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ไม่ทราบว่าจะให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่แต่
ถึงอย่างไรหากไม่ได้รับใช้ประชาชนอีกผมก็จะเป็นบุคคลหนึ่ งที่มีความสำคัญกับ
แผ่ น ดิน เกิดของเมืองกาฬสิ นธุ์เพื่อพัฒ นาเมืองกาฬสิ นธุ์ให้ เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญท่านนพดล
แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รายละเอียดต่างๆท่าน
บุ ญ เส็ งได้ ก ล่ า วไปครบถ้ ว นแล้ ว ผมจึ ง ขอตั้ งข้ อ สั ง เกตในเรื่อ งการจั ด ทำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ บ อกว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ไม่ ได้ ท ำ ผมดู ใน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ก็ ซ้ ำ กั น เช่ น แผนศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ก็มี ยุทธศาสตร์ที่ 3 , ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ,ยุทธศาสตร์ที่ 6 ,
ยุทธศาสตร์ที่ 7 , ยุทธศาสตร์ที่ 10 ก็ยังมี ผมคิดว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ไม่ได้ทำ
เข้าใจว่าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ซ้ำกันยุทธศาสตร์ที่ 3 เลย ไม่ได้ทำและเอาไป
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หรือเป็ น ข้อบั งคับที่ เขากำหนดให้ ต้ องมี 14 ยุทธศาสตร์ในการพั ฒ นาเทศบาล
หากมีเวลาเหลือท่านตอบได้ก็ขอให้ตอบด้วย แต่หากตอบไม่ได้ผมจะไปศึกษาเรื่อง
นี้เพิ่มเติมครับ ในส่วนสิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมจะเป็นรายละเอี ยดในรายงานกิจการและ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน ในส่ ว นของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 9 เรื่ อ ง แผนงานเคหะชุ ม ชน
โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ รู้สึกว่าท่านสิทธิภรณ์ได้ยื่นกระทู้และเป็นห่วง
ในเรื่องมลพิษทางอากาศ จากที่ผมดูโครงการที่ 1 ข้อ 9.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชนมีบอกว่าตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยจากปล่อง
เตาเผาศพในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ริงเกิ ล มานน์ จำนวน 4 แห่ ง
ผมดูแล้วเฉพาะเตาเผาศพแต่สิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นมลภาวะอยู่ใกล้สถานศึกษาที่
ท่านสิท ธิภ รณ์ ได้กล่ าวไปคือร้านขายไก่ย่างติดโรงเรียนเทศบาล 1 เขาจะปิ้ งไก่
ปิ้ งปลา ฯลฯ ทุกๆเช้า ควันฟุ้ งกระจายเต็มไปหมด และในช่ว งนั้นเด็กๆเขาก็
กำลังจะไปโรงเรียน ผมเห็นมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลด้ว ย แต่การขายตรงนั้นไม่มีระบบป้องกันให้ ควันกระจายเลย
เหมื อ นกับ บางร้านเขาทำปล่ องควั น ไฟขึ้น ไป ตั้ งแต่ผ มเข้ ามาเป็ น สมาชิ ก สภา
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ระยะเวลา 8 ปี แ ล้ ว ปั ญ หานี้ ก็ ยั ง มี เ หมื อ นเดิ ม
เป็นมลภาวะและอยู่ใกล้สถานศึกษาด้วย แต่ที่ท่านตรวจสอบจะเป็นค่าฝุ่นละออง
PM 10 แต่ PM 2.5 ในเมืองกาฬสินธุ์เรามีหรือไม่ผมก็ไม่ทราบ เพราะเมืองเราก็
เป็นเมืองเกษตรกรรมมีการทำนาและไร่อ้อยซึ่งมีการเผาหญ้าและอ้อยอยู่จะกระทบ
มาถึงเราหรือไม่ ดีที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีป่าอ้อยมาก อาจจะมีทุ่งนา
บ้างจึงยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในมลภาวะ PM 2.5 จากรายงานเฉพาะปล่อยจากปล่อง
เตาเผาในเขตเทศบาล 4 แห่ง ส่วนในเรื่องกำจัดมลภาวะที่เกี่ยวกับการปิ้ง ย่าง
และการเผาไม่ทราบว่าได้มีการตรวจหรือไม่ เรื่องที่ 2 เรื่องการระวังแหล่งน้ ำ
ธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา 8 ปี กุดน้ำกิน
ได้รับ การกล่าวขานมาตลอด จากที่ผมได้ สอบถามคนในชุมชนกุดน้ำกินแต่ก่อน
แหล่งน้ำแห่งนี้สามารถกินได้ แต่ทุกวันนี้เป็นเหมือนน้ำเสียที่ปล่อยลงไป ไม่รู้ว่า
ระบบการจัดการน้ำเสียท่านจัดการอย่างไร ไม่รู้ทำไมน้ำถึงเน่า ไม่ใช่ว่าผมไม่ถาม
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เขาก็บอกว่าเขาทำอยู่แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
สักทีไม่รู้ผ่านมากี่ปีแล้ว ผมเคยถามก็ว่ารองบประมาณจากส่วนกลางและต้องใช้
เวลาในการจัดสรรงบประมาณเป็นเวลานาน ถ้าเราไปรองบจากส่วนกลางก็ไม่รู้ว่า
จะทันหรือไม่ ขอตั้งข้อสังเกตว่าเราคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ผมยอมรับว่าท่านผู้บริหารท่านหาเงินเก่งแต่เงินส่วนที่จะนำมาพัฒนาปอดของเมือง
กาฬสินธุ์ก็ขอให้ช่วยพัฒนาเรื่องนี้ด้วย แหล่งน้ำตรงนั้นเมื่อก่อน เช่น หนองไชยวาน
ท่านบุญเส็งบอกว่ากุดน้ำกินเอาผักตบชวาไปลงตายหมดแต่หนองไชยวานกลับต้อง
รื้ออยู่ใกล้ๆกันทำไมไม่ตาย ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเรื่องต่างๆที่นำเข้ามา
ไม่ใช่จับผิดแต่อยากนำเรียนเสนอให้ท่านประธานได้รับทราบผ่านไปยังผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใครมีอะไรที่เสนอแนะก็ขอให้รับฟังบ้าง อย่าคิดว่าตนเองเก่ง คน
เดีย วมัน ไม่ ใช่ การทำงานทุ กอย่างต้ องอาศั ยเพื่ อ นร่ว มงานและที ม งาน เรามี
ประสบการณ์อย่างอื่นดีก็ให้เอามาใช้และคนอื่นมีประสบการณ์เรื่องอื่นๆที่ดีกว่าเรา
ก็ให้ น ำมาใช้ อย่ าไปว่าเขา ทุ ก คนมี ส มองเท่ ากั น แต่ จ ะเก่ งคนละแบบก็ เท่ านั้ น
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ปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ทราบว่าจะได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อีกหรือไม่ ถ้ามีโอกาสก็อยาก
ฝากให้ท่านช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย สำหรับเรื่องการล้างทำความสะอาดตลาด
ผมเคยเกริ่น หลายครั้งแล้ วบางครั้งผมก็ท ำอาหารกินเอง แต่พอไปดู ตลาดแล้ ว
เช่น ตลาดสดบ้านเราจะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะบ้านเรามีแค่ตลาดเดียว
ส่วนตลาดทุ่งนาทองเขาขายตอนเช้าตอนบ่ายเขาก็หยุด แต่ตลาดสดเราแผงที่อยู่
ด้านหลังว่างไปหมด ผมไปถามแม่ค้าเขาก็ว่าเลิกขายแล้วเพราะไปไม่ไหว ผมเคย
แนะนำตั้งแต่ท่านผอ.เพ็ญพร ผอ.สำนักการสาธารณสุขท่านเก่า ผมแนะนำว่าถ้า
เป็นแบบนี้เอาร้านผักไปขายตรงด้านหน้าได้หรือไม่ แล้วเอาอาหารสำเร็จรูปมา
ขายตรงนี้ เขาจะได้ เดิ น ให้ ทั่ ว ตลาด เห็ น บอกว่ า จะทำให้ เป็ น ตลาด 5 ดาว
แต่ตอนนี้ 2 ดาว ก็ยังไม่ได้ ล็ อคตลาดว่างมากทำให้ ขาดรายได้ เราสร้างและ
ปรั บ ปรุ ง ใช้ เงิน จำนวนมากแต่ แ ท่ น ที่ ว างของขายว่ า งมาก จะมี แ ม่ ค้ า ขายผั ก
ไม่กี่คนนี่เป็นผลประโยชน์และรายได้ที่เทศบาลควรจะได้รับในสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อ
ให้บริการในการดำรงตนด้านเศรษฐกิจ เรามีอะไรบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็น
สิ่งผลักดันให้คนไปตลาดสดเราบ้างอยากฝากให้ท่านพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพั น ธุ์ จี ร ะสมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ท่ า น
ประธานสภาครับ ผมมีลางสังหรณ์ว่าการประชุมสภาครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้ง
สุดท้ายก่อนหยุดการปฏิบัติหน้าที่จึงถือโอกาสให้ชื่อของกระผมอยู่ในเสียงตามสาย
ผมฝากพนักงาน ข้าราชการช่วยดูแลการปฏิบัติงาน และท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกฯ คงไม่เกิน 1 - 2 เดือน ข้างหน้า ผมจึงขออภิปรายสักนิดหนึ่ง
ว่ารายงานกิจการและผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระเบียบวาระ 6.2 ก็เพื่อให้คณะ
ผู้บริหารได้รายงานว่าปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
สมาชิกสภาได้มีสิทธิที่จะอภิปรายการทำงานของผู้บริหารที่ผ่านมา อันดับแรก
ขณะนี้ผมติดใจเรื่องการจัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะนี้ ผมติดใจเรื่องชื่อ
งานและอยากได้คำว่ากาชาดกลับคืนมา เพราะผมเกิดมาก็ติดกับคำว่างานกาชาด
กาฬสิ น ธุ์ม าตลอดแต่ต อนนี้ ห ายไป 2 - 3 ปี เป็ นงานมหกรรมแพรวาโปงลาง
พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆหากถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าจะไปงานกาชาด
เขาอยากไปจับสลากงานกาชาดเพราะเป็นประเพณีของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ เช่น
กรุงเทพมหานครเขารักษาคำว่างานกาชาดไว้เท่ าทุ กวัน นี้ แต่พ อตั ดคำว่างาน
กาชาดออกความคิดของคนเราก็แตกไปหลายความคิดว่าเงินไปไหน เก็บเงินพี่น้อง
ประชาชนค่าบัตรผ่านประตูแล้วเอาเงินไปไหน ถ้าเป็นงานของเทศบาลก็คงต้อง
ถามแต่เรื่องนี้เป็นงานของจังหวัด เขามาใช้สถานที่ของเราใช้การบริการและการ
อำนวยความสะดวกของเราทั้ งนั้ น ผมทราบว่าผู้ บ ริห ารรู้ค ำตอบเพราะมี ผู้ ว่ า
ราชการคนหนึ่งที่ย้ายมาเกษียณท่านก็รู้ว่าย้ายมาทำไม เพื่ออะไร ถ้าเป็นไปได้
อยากให้เอาคำว่ากาชาดกลับมาให้พี่น้องประชาชนด้วย ในส่วนเรื่องการปฏิบัติงาน
รางวัลที่ท่านภูมิใจ เทศบาลได้รางวัล 30 - 40 รางวัล รวมถึงเงินรางวัลด้วยนั้น
บางโครงการมันเป็นภาพลวงตา ได้รางวัลแต่เนื้อหาสาระหรือความเป็นอยู่ของพี่
น้องประชาชนในรางวัลนั้นๆมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผมยกตัวอย่างเรื่องรางวัล
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ยั่งยืนเพราะเป็นแบบนี้มานานแล้ว ในขณะที่เทศบาลภาคภูมิใจกับรางวัลที่ ได้รับ
และเขาก็ส่งแชทมาว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คว้ารางวัลพระราชทาน เทศบาลด้าน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ แต่ความเป็นอยู่ใครผ่านเส้นนี้จะเห็นความสกปรก
ที่ยั่งยืน นาน ผมขอถามว่ารางวัลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้ามานำเสนอในห้องประชุม
คณะกรรมการมานั่งแล้วให้ผู้บริหารนำเสนอหากนำเสนอเป็นร้อยรางวัล ก็คงได้
หมด แต่ถ้าได้ไปสัมผัสให้กรรมการไปซ้อนรถผม ผมจะไปดูว่ารางวัลที่เทศบาลส่ง
เข้าประกวดกับความเป็นจริง มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เรื่องอย่างนี้เ คยมีประวัติ
แล้วว่ารางวัล 38 - 48 รางวัลก็ยังแพ้การเลือกตั้ง ให้หันหน้ามาดูแลความเป็นอยู่
ของพี่ น้ อ งประชาชนน่ าจะดี ก ว่า ในชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนน้ ำ เน่ าเหม็ น หากผม
อภิปรายเสร็จให้ผมพาไปดูตอนนี้ก็ได้ หน้าร้านลายไทย วัดสว่าง ยืนอยู่หน้าร้าน
ท่อระบายน้ ำเหม็ นนี่ ก็เชื่อ มโยงมาถึงสิ่ งแวดล้ อม ผมจึงอยากฝากว่าเมื่ อได้รับ
รางวัลแล้วก็ย้อนกลับมาทำพวกนี้ด้วย ในลักษณะได้รับเงินรางวัลมาแล้วมีรางวัล
หนึ่ งน่ า จะเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ มที่ ท่ านเอาไปสร้ างโรงคั ด แยกขยะที่ โ รงฆ่ าสั ต ว์
ตอนนี้อยู่ไหน เคยเอากรรมการที่มาประเมินรางวัลไปดูการคัดแยกขยะมีการจัด
ฉากสวยหรู จ นได้ ร างวั ล แล้ ว ตอนนี้ โ ครงการน่ า จะปิ ด ไปแล้ ว ผมเคยพู ด กั บ
ผอ.สำนักการสาธารณสุขตอนที่ท่านมาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนนั้นไปดูพื้นที่การทำ
กั น สาด ผมจึ ง ถามว่ า การนำขยะเข้ า มาคั ด แยกในบริ เวณโรงฆ่ า สั ต ว์ มั น ขั ด
ความรู้สึกผม ผมคิดว่าโรงฆ่าสัตว์ต้องห่างไกลกับสิ่งปฏิกูลต่างๆแต่ของเราไม่เป็น
เช่ น นั้ น เรานำโรงคั ด แยกขยะเข้ า ไปหาโรงฆ่ า สั ต ว์ นี่ คื อ รางวั ล สิ่ ง แวดล้ อ ม
สำหรับเรื่องการได้มาซึ่งรางวัล ผู้อยู่เบื้องหลังคือพนักงานข้าราชการ หัวหน้าส่วน
การงาน ผอ.สำนั ก /กอง โรงเรีย นล้ ว นเป็ น ผู้ อ ยู่เบื้ อ งหลั งแต่ การรับ รางวัล และ
คำชมเชยไม่มีพวกท่านเป็นส่วนร่วมเลย ผู้บริหารรับรางวัลแต่ละรางวัลแต่พนักงาน
ที่เขาเหนื่อยตกแต่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รางวัลที่น่าภูมิใจ พวกเขาเหล่านั้นเหนื่อยล้า
แต่สิ่งที่เขาได้รับมันไม่มี แม้กระทั่งโบนัสนิดหน่อยช่วงปลายปีเพื่อให้เขาเหล่านั้นมี
กำลังใจ ทำดีอยู่ ตัว ทำพลาดโดนด่าแบบไม่ไว้ห น้า ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน นี่คือเบื้องหลังการได้รับรางวัลที่ท่าน
ภูมิใจ ถ้ามีโอกาสยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ผมจะหยิบประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในปี
2562 ขึ้นมาพูดอีก และขอย้อนไปที่แผนพัฒนาเพิ่มเติมท่านตั้งงบก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์หลายรายการ ผมอยากทราบว่าขั้นตอนการรับโอน
โรงเรียนถึงขั้นตอนไหน เสร็จสมบูรณ์หรือยัง เพราะเราแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล
เพิ่มเติมโดยมีการตั้งงบประมาณไว้ในปี 2564 ในขณะที่ผมไม่ทราบว่าขั้นตอน
การรับโอนโรงเรียนนี้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนหรือยัง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ ครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิ ท ธิภ รณ์ ตุ งคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ผมขอ
เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านผมติดลำน้ำปาวผมสอบถามแล้วโดย
ส่วนมากบ่อบำบัดน้ำเสียของเราจะปิด ไม่ค่อยเปิดบำบัดน้ำเสียและปล่อยลงลำน้ำ
ปาวเลยซึ่งตอนนี้ลำน้ำปาวน้ำขุ่นมาก เรื่องที่ 2 การขีดสี ตีเส้น ผมอยากให้มีการ
ขีดสี ตีเส้นถนนทั้งจังหวัดขนาดถนนกาฬสินธุ์ก็ยังไม่มีการตีเส้น ถนนภิรมย์ก็ลบ
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ผมขอฝากให้เทศบาลช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยหากมีงบประมาณก็ให้ดำเนินการด้วย
และผมเห็ นด้ วยที่เทศบาลโดยผอ.สำนัก การช่างไปซ่ อมถนนเพราะถนนในเขต
เทศบาลชำรุดทรุดโทรมมาก เช่น ถนนดอนสวรรค์ ถนนซอยน้ำทิพย์และถนน
ท่าสินค้า แต่ละที่ชำรุด 10 - 20 จุด ขอให้ซ่อมแซมด้วยเพราะหากทำใหม่ก็คง
ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก พี่น้องประชาชนเขาก็บอกผมว่ามาซ่อมให้ ด้ว ย
เช่น คุ้มโรงงิ้ว ผมสงสารพนักงานของเราจนได้เอายางมะตอยใส่รถเก๋งของผมแล้ว
เอามาซ่อมแซมให้เขาเองเพราะมีปัญหาไม่มากเท่าไหร่ผมจึงดำเนินการให้ ผมขอ
สนั บ สนุ น ที่ เทศบาลไปปรับปรุงสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลาที่ กุดน้ำกิน ผมเห็ น ทาง
เทศบาลของเราไปปรับปรุงทาสีสวยงาม ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าใครจะสร้างก็
แล้วแต่ แต่เป็นสมบัติของเทศบาลเราไปซ่อมแซมได้แต่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่า
ลานเวทีน่าจะมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมด้วยเพราะคงไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมาก
ดิน ของเราก็มี เวลาจัดงานลอยกระทงทีไรท่านก็ไปสร้างใช้งบและใช้พนักงาน
เสียเวลาเป็นอาทิตย์ถ้าเราทำก็ซ่อมแซมเพียงนิดเดียวเพราะวัสดุเราก็มี ในส่วน
แก่งดอนกลางก็ให้ปรับปรุงทาสีด้วย ส่วนกรณีสวนสาธารณะชุมชนทุ่งสระก็สร้าง
ไม่เสร็จสักที ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากทำให้เพราะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไร ถนนเรา
ไปปลู ก ต้ น ไม้ ก็ ต ายหมด ถ้ า มี ถ นนก็ ล าดปู น หญ้ า จะได้ ไม่ ขึ้ น จะได้ มี พื้ น ที่ ให้
ประชาชนได้เดินออกกำลังกายแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เสริมในช่วงฤดูฝน ต้นไม้ที่เขา
บริจาคมาก็เยอะมากผมทราบดี แต่ที่ปลูกไม่ได้มีการเข้าไปรดน้ำต้นไม้เป็นประจำ
เวลาเข้าไปทางเท้าหญ้าก็ขึ้นถ้าเราลาดปูนซีเมนต์แล้วให้คนไปเดินทุกวันก็คงเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ในส่วนเรื่องสุนัขและแมว เทศบาลเรามี
สั ตวแพทย์แค่ คนเดีย ว เวลาผมเอาสุ นั ขไปทำหมัน ตัว เดียวเขานั ดอีก 3 เดือ น
ผมจึงเอาไปที่ปศุสัตว์ ขนาดเป็นสมาชิกสภายังต้องรอคิวนานเราจะแก้ปัญหาได้
อย่ างไร ค่ า รั ก ษาที่ เทศบาลแค่ 600 บาท แต่ ไปทำที่ ค ลิ นิ ก ใช้ งบประมาณ
2,000 บาท ถ้าเป็นสุนัขและแมวของคนที่มีเงินเขาก็คงรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นของ
คนที่ไม่มีเงินเขาก็คงปล่อยไปตามธรรมชาติ สุนัขและแมวก็ผสมพันธุ์ตลอดออกลูก
แต่ละครั้งก็หลายสิบตัว เช่น ที่วัดประชานิยม ผมเห็นใจหลวงพ่อ ท่านก็ รักสุนัข
เรื่องนี้คงแก้ปัญหาได้ยาก ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านต่อชาติ ฆารไสว ครับ
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในรายงานกิจการและ
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เท่าที่ได้ดูและท่านสมาชิกผู้ทรงเกี ยรติได้ตั้ง
ข้อ สั งเกตไว้ เมื่ อ ผมเปิ ด ดู แล้ ว ผมขออนุ ญ าตตั้ งข้อ สั งเกตโครงการพั ฒ นาและ
โครงการในอนาคตที่บรรจุไว้ในรายงานกิจการและผลการปฏิบั ติงาน ประจำปี
2562 ผมดูแล้วสวยงามมีโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่ในรายงานผลการปฏิบัติงาน
2562 นั้ น เสมื อนหนึ่ งว่ามี การดำเนิ นการแล้ ว ผมขออนุ ญ าตเริ่ม ที่ โครงการ
พัฒนาพุทธมณฑลกาฬสินธุ์แก่งดอนกลาง โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนมาปัจจุบัน
เริ่ ม ต้ น ตั้ งแต่ ปี 2557 ปี นี้ เป็ น ปี ที่ 7 และโครงการนี้ ก็ ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็จ เท่ าที่ ดู
รูปภาพในรายงานนี้มีความสวยงาม เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธา ผมอยากให้
เกิ ดขึ้ น จริงที่ แ ก่งดอนกลางจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ข องเรา แต่ ไม่ ท ราบว่าเหตุใดการ

-31ดำเนิ น การยัง ล่ าช้าอยู่ ไม่เห็ นมีพระพุ ทธรูปประดิษ ฐาน ณ ที่ดังกล่ าวจึงขอตั้ง
ข้อสังเกตไว้ในรายงานกิจการ ประจำปี 2562 นี้ ส่วนโครงการพัฒนาประตูเมือง
สู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณ 28,554,000 บาท เข้าใจว่าน่าจะ
เป็นโครงการที่รอเงินอุดหนุนอยู่ หากทำได้มีการทำทางเท้าเป็นลวดลายสวยงาม
ผมอยากให้ เกิด ขึ้ น จริงแต่ ไม่ท ราบว่าได้ รับ เงิน อุด หนุ น มาหรือยั ง ถ้าได้ รับ เงิน
มาแล้วก็ขออนุญาตท่านประธานให้ฝ่ายผู้บริหารแจ้งให้สมาชิกสภาทราบด้วย เป็น
โครงการที่สวยงามแต่ปัจจุบันทางเท้าของกาฬสินธุ์เกิดความเสียหายหลายที่ยังไม่มี
การซ่อมแซมแก้ไข ผมขอฝากประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าทางเท้าใน
เมื องกาฬสิ น ธุ์ยั งมี ปั ญ หาอยู่ช่ ว ยดำเนิ น การแก้ไขด้ ว ย และโครงการถนนสาย
วัฒนธรรมเปิดบ้านแปลงเมือง ใช้งบประมาณ 70,000,000 บาท เข้าใจว่าจะ
ทำในถนนกาฬสินธุ์ที่จะเอาสายไฟลงใต้ดิน เป็นโครงการที่ดี ผมเห็นที่ จ.ขอนแก่น
ถนนรื่นรมย์ตลอดสายเอาสายไฟลงใต้ดินแล้ว ดูแล้วบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย
สบายตานำไปสู่ การพัฒ นาบ้านเมืองต่อไป โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนหรือยัง
หากได้รับแล้วช่วยแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบด้วยจะได้สนับสนุนต่อไป โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ทราบว่าเป็นงบประมาณ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณ 148,000,200 บาท โครงการนี้
มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมในเขตเทศบาล เป็นโครงการที่ดีมากที่เรา
ได้รับเงินอุดหนุนมา มีปัญหาหลายที่ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นถนน
หน้าแฟลตเทศบาล ถนนหน้าสำนักงานประปา ปัญหาตอนนี้ท่านประธานคงได้
ยินเรื่องที่พี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุ มีคนพูดกันมากทางโซเชียล ผู้รับเหมา
หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับอันตราย เป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าผู้รับผิดชอบโครงการหลักจะเป็นทางกรมโยธาธิการแต่ใน
ฐานะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นเจ้าของพื้นที่ผมขอฝากด้วยว่าความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้
ได้รับความเสียหายจากการก่ อสร้างในปัจจุบัน หน้าแฟลตเทศบาลขุดที่แรกบ้าน
ผมก็อยู่ แถวนี้และมีป ระชาชนได้รับอุ บัติเหตุขับ รถตกลงไป มีเสี ยงต่อว่ามาถึง
ผู้บริหารเทศบาลของเรา ด้วยความเป็นห่วง ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้ บ ริ ห ารให้ ช่วยดูแลถนนทุกสายที่ มีการก่อสร้างด้ว ย ส่ วนใหญ่ ปั ญ หาจะ
เกิ ด ขึ้น ในช่ว งเวลากลางคื น ผู้ ที่ สั ญ จรไปมาได้ รับ อุบั ติเหตุ เพราะไม่ มี ไฟเตื อ น
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำปาว 363,010,000 บาท
เป็นโครงการที่ดีหากเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต แต่ทั้ง 2 โครงการนี้ผมขอนำเรียน
ท่ านประธานว่ านอกจากโครงการนี้ แ ล้ ว ในส่ ว นของเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณปี
2563 ในปี ที่ แ ล้ ว เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาน้ ำท่ ว ม
พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายชุมชน ท่านผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะผมเห็นท่านแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแต่ผมรับฟังปัญหามาเช่นเดียวกัน
พี่น้องที่อยู่ในบริเวณริมลำน้ำปาวยังต้องการความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาที่
ถาวรกับ พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว ผมยังไม่ เห็ นแนวทางที่ เทศบาลจะ
ดำเนิ น การแก้ไขปัญ หาถาวรให้ กับพี่น้ องประชาชนในบริเวณที่มีล ำน้ ำปาวผ่าน
ผมเป็ น ห่ ว งในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลได้รับฟั งปั ญ หาจากพี่น้อ งประชาชนจึง
อยากนำเรียนต่อผู้บริหารเพื่อที่จะได้บอกผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าตอนนี้กำลังจะ
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ว่าจะแก้ไขปัญ หาไม่ให้ เกิดภาวะวิกฤติต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและขอตั้งข้อสังเกตในรายงานกิจการและผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทิศ จำเริญสรรพ์ ครับ
นายอุ ทิ ศ จำเริญ สรรพ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เรียนท่ านประธานสภาและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุก ท่าน
กระผมนายอุทิศ จำเริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากที่ผมได้ฟัง
เพื่ อ นสมาชิ ก อภิ ป รายถึ งผลการดำเนิ น งานของท่ านผู้ บ ริห ารตามยุ ท ธศาสตร์
ผลการดำเนินงานดูแล้วไม่ค่อยดีนัก ไม่มีคุณภาพ ไร้มาตรฐาน เสมือนหนึ่งว่า
คณะผู้บ ริห ารไม่มีความสามารถ ไร้ศักยภาพในการบริห ารและการดำเนินงาน
ถ้าเป็นอย่างนี้ 8 ถ้วยรางวัลก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ถ้าเป็นอย่างที่ เพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติอภิปรายมาจริง ท่านประธานครับ ผมขอฝากไปถึงคณะผู้บริห ารให้
ลาออกครับเพื่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่า น กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในเรื่องการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกฏหมายและปรากฏใน พรบ.เทศบาล ซึ่งระบุว่าหากบริหารงานใน
วาระ 1 ปี ก็ให้รายงานผลการดำเนินงานนั้นต่อสภาเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลได้
จั ดเตรี ย มข้อมู ล และรายงานผลการดำเนิ น งานนั้ น ต่อสมาชิก สภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระซึ่งทุกปีก็รายงานแบบนี้ การบริหารเราจะกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อต่อ
ยอดไปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ ผมอยากอธิบายเพราะมีสมาชิกท่าน
หนึ่งกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่มีก็ให้ตัดโครงการออก อยากให้เข้าใจเพราะบางที
ความรู้อาจจะไม่ถึงจึงไม่รู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ เรื่องนี้เป็นการรายงานปี 2562 และในปี 2562 เราไม่ได้มีโครงการนี้
แต่ปีอื่นๆเราก็อาจจะมี เช่น ในปีหน้า การบรรจุแผนและการได้รับงบประมาณ
ในแต่ล ะส่ ว นจะต้ องเขียนยุท ธศาสตร์ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อให้
เขาตั้ ง งบประมาณให้ และในปี 2564 ทางผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเสนอและร้ อ งขอ
งบประมาณเองจากสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการการขอรับงบประมาณไม่เหมือนกับปีที่ผ่ านมาเราจึงต้องเตรียมโครงการ
ต่างๆใส่เอาไว้ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับเรื่องการขออาคารเรียนมาให้โรงเรียนปีที่แล้วเราไม่มีเพราะเราได้มาหมด
หลายอาคารแล้ว แต่ถ้าท่านดูในแผนงานที่เราปรับปรุงเป็นแผนพัฒ นาเทศบาล
ฉบับทบทวนเรื่องแรกจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เปิดไปหน้าแรกๆจะเจอเป็นบัญชีที่
2 ของการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะอยู่ในส่วนของงานยุทธศาสตร์
ทุนมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำและจะไปสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ที่ 2 ของ อปท.
ในเขตจังหวัดภาค 7 มีลักษณะอะไร ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ว่านี้คือยุทธศาสตร์ที่
เทศบาลได้ทำไว้เป็นสิ่งที่เราอยากได้ในปี 2564 นั่นคือโครงการก่อสร้างอาคาร
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โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ซึ่งเราเตรียมรับถ่ายโอน ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
สุ ด ท้ า ยกำลั งเอาเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ แ ละไม่ น่ ามี ปั ญ หาอะไร
ถ้าเราช้ารอหนังสือถ่ายโอนเรียบร้อยแล้วจะเสนอโครงการไม่ทันจึงต้องเอามาใส่
แผนและใส่โครงการเข้าไปจึงต้องมีการเตรียมการไว้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 3
ถ้าให้ตัดทิ้งท่านก็จะไม่ได้อะไรในอนาคต เพราะเห็นพูดกันมากว่าไม่มีก็เพราะปี
ก่ อ นไม่ มี แ ต่ ที่ ผ่ านมาก่ อ นหน้ านั้ น มี อ ยู่ แ ละในอนาคตเราก็ ต้ อ งใส่ ไว้ เพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณ ในส่วนอื่นๆที่เป็นข้อบกพร่องเทศบาลต้องขอเรียนว่ามีผู้อำนวยการ
ทุกสำนัก/กองฝ่ายมารับฟังอยู่ตรงนี้ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องเขาก็จะบันทึกไว้และนำไป
ปรับ ปรุงและพัฒ นาการทำงาน เป็นธรรมดาของการทำงานที่ต้องมีปัญ หาและ
อุปสรรคบ้าง ประสบความสำเร็จบ้างแต่เมื่อรวบรวมผลงานแล้วนำมาเสนอเพื่อ
ขอรับรางวัล และการรับรางวัลก็เพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานของเราตาม
หลักธรรมาภิบาล ไม่ใช่งานที่เรานำเสนอผลงานในห้องแล้วจะได้รางวัลมันไม่ใช่
ครับ เขาจะมีมหาวิทยาลัยและนักศึกษามาลงพื้นที่ เอกสารที่เราส่งไปก็ต้องได้รับ
การตรวจประเมินหลายขั้นตอนกว่าจะมาถึงขั้นสุดท้ายและที่ทำไปก็ใช่ว่าเราจะได้
รางวัล ทุกปีแต่เราอยากรู้ว่าผลการทำงานของเรามีความเป็นมาอย่างไร เราจึง
เสนอเพื่อประเมินรางวัลโดยคนอื่นและอยากรู้ว่าในระดับเทศบาลของเราอยู่ระดับ
ไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นและได้มา 8 รางวัล เป็นที่ชื่นชมของคนอื่น คนอื่นเขา
อิจฉาเราด้วยซ้ำไป ผมไม่ลาออกครับ อย่างไรก็ไม่ลาออกเพราะเราทำได้ดี ตอนนี้
ก็มีหลายแห่งที่เชิญเราไปบรรยายไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์
แต่อาจจะไม่ไปเพราะมีปัญหาและอาจจะมีคนสบายและดีใจที่จะไปติดไวรัสโควิด
มา ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในอนาคตจะได้อย่างนี้อีกหรือไม่ สำหรับการทำงานก็
ต้ อ งมี ค วามราบรื่ น และมี อุ ป สรรคบ้ า ง แต่ เ ราก็ เ ตรี ย มแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
ผู้อำนวยการและพนักงานเทศบาลทุกกองฝ่ายเขาตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
ทั้ง 36 ชุมชน หรือ 38 ชุมชน ที่ปรากฏในเอกสารนั่ นคือเขาลงพื้นที่ไปทำ การ
แบ่ งพื้น ที่ทั้งหมดมี 38 ชุมชน แต่อีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดกลางและชุมชน
ตลาดสด ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารพาณิชย์และเป็นส่วนราชการและพี่น้องประชาชน
ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนที่มีฐานะดี ไม่มีเวลาออกมาร่วมกิจกรรมเราจึงเอาสมาคมพ่อค้า
ออกมาเป็ น ตั ว แทนและทำงานแทนประธานชุ ม ชน อั น ไหนที่ จ ะเป็ น เงิ น
งบประมาณเข้ามาเราก็ไม่ได้โกหกเราขอรับจริงไม่ได้ใช้เงินเทศบาลมาปรับปรุงและ
ประหยั ด เงิน ของเทศบาลเป็ น จำนวนมาก เรานำมาปรับ ปรุงโครงการต่างๆที่
รัฐบาลกำหนดมาและแต่ละปีก็ไม่เหมือนกัน แต่ในส่วนการไปทำงานเกี่ยวกับแม่
และเด็กการลงชุมชนเจ้าหน้าที่เราก็ลงไปทั้ง 36 ชุมชน เราทำเท่าไหร่ก็เท่านั้น
ไม่ได้สั บ สน เป็นเรื่องง่ายมีการประกาศถูกต้องทำมาตั้งแต่ปี 2545 - 2546
โครงการหลายๆโครงการเราตั้งใจทำจนประสบความสำเร็จและได้รางวัล โครงการ
ในอนาคตยังไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเลยเราประสานขอรับงบประมาณจาก
ที่อื่นมาทั้งนั้น จากการที่ได้ทำงานให้กับเจ้านายต่างๆด้วยความเมตตาสงสารจึงทำ
เรื่องของบประมาณเข้าไป กุดน้ำกินอยากพัฒนา ถนนทุ่งศรีเมืองอยากแก้ไขก็ไป
รับ ใช้เจ้านาย ทางเจ้านายก็ส่งเรื่องเข้าไปที่กรมส่งเสริมปีนี้ก็ได้มา 2 โครงการ
โครงการละ 9 ล้ านกว่าบาท ทั้ งโครงการของกุดน้ ำกิน และโครงการของถนน
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จัดสรรเพราะทางสภายังไม่มีเงินมา ในส่วนโครงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงการเอา
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ขอมาแล้ว 3 ปี แต่โครงการนี้ต้องมีการร่วมทุนกันระหว่าง
ไฟฟ้ ากั บ เทศบาล ถ้าจะใช้ เงิน ของเทศบาลหากใช้ งบประมาณ 70 ล้ านบาท
โครงการอื่นๆเราก็คงไม่ได้ทำ เพราะฉะนั้นเราต้องขอรับงบประมาณจากกลุ่ ม
จังหวัด กบจ. หรือขอหน่วยงานอื่นๆที่ส ามารถขอได้เพื่อเอามาพัฒ นาเทศบาล
และบังเอิญว่าโครงการแก้ไขปัญหาน้ ำท่วมในเขตเศรษฐกิจไปเข้าตากรมโยธาธิการ
เพราะผมมีที่ปรึกษาเขาก็ให้ความช่วยเหลือมา เราทำท่อระบายน้ำใหญ่อันไหนที่
น้ำท่วมซ้ำซากเราก็ขอทำและเขาก็ส่งคนมาศึกษาความเป็นไปได้และเขียนแบบ
เรียกประชุมประชาคมอนุมัติเป็นโครงการและกำหนดเป็นงบประมาณออกมานี่ยัง
ไม่ได้ 2 ตัว เพราะงบประมาณเขาหมด หากยังไม่หมดคงได้รับงบประมาณ 200
กว่าล้านบาท แต่แน่นอนการแก้ไขปัญหาถ้าจะแก้ไขระบบระบายน้ำถ้าไม่ขุดหลุม
แล้วจะให้น้ำไหลไปอย่างไร เราทำท่อใหญ่ เวลาฝนตกน้ำท่วมถนนพร้อมพรรณ
อุทิศทุกคนเห็นถ่ายรูปตอนน้ำท่วมแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมงน้ำก็ระบายหายหมด เป็น
ปัญหาที่เราอยากแก้ไขเราจึงได้ติดต่อทางโยธาธิการมาสำรวจและออกแบบ เขาก็
ทำท่อระบายน้ำ 1.20 เมตร และพอมาถึงถนนบายพาสในช่วงห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัสเขาทำท่อ 1.50 เมตร ยาวไปจนถึงลำน้ำปาวเพื่อรับน้ำจาก 7 แยก
หนองแซง ไหลลงไปเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมถนนพร้อมพรรณอุทิศที่น้ำท่วมประจำ
ถ้าใครเป็นคนกาฬสินธุ์ที่อยู่ที่นี่มานานก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำ ลักษณะ
ภูมิทัศน์เมืองกาฬสินธุ์ของเรามีลักษณะเป็นกระทะคว่ำตรงกลางคือถนนกาฬสินธุ์
ถนนภิ ร มย์ บ ริ เวณวงเวี ย นน้ ำ พุ เวลาฝนตกลงมาน้ ำ จะระบายลง แต่ ท างทิ ศ
ตะวันออกอยู่ทางทุ่งศรีเมืองหากเป็นกระทะแบบนี้น้ำจะลงไปไหน น้ำก็ต้องไหลลง
ลำน้ ำปาว เราได้ มีก ารวางแผนในการขอรับ งบประมาณไว้ห รือไม่ ไม่ ใช่คณะ
ผู้บ ริห ารชุดนี้ห รือครับที่ศึกษาและทำ การที่จะเอาน้ ำออกจากทุ่งสะเดาจะทำ
อย่างไรถ้าไม่มี กรมโยธาธิการมาทำให้ เราไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเลย
สัญญาก็ทำที่กรุงเทพฯ คนควบคุมงานที่กรุงเทพฯเขาก็ จ้างมาเราเป็นเจ้าของพื้นที่
เราก็กำกับว่าทำแบบนี้ไม่ได้คุณต้องทำให้เรียบร้อย ถ้ารู้ว่าผมกับผอ.สำนักการช่าง
ติดตามเรื่องนี้กับกรมโยธาธิการและผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานทุกวันที่ไปขุดหลุม
ไว้ที่ห น้ าสำนักงานประปากาฬสินธุ์ ถ้าไม่ใช่พวกเราก็คงไม่มีการเอาดินไปกลบ
เพราะเขาขุดหลุมแล้วและขุดลึกด้วย ผมเห็นจึงบอกว่าทำแบบนี้ถ้าคนตกลงไปจะ
ทำอย่างไร เขาจึงแก้ไขให้โดยการเอาดินเก่าที่ขุดไปแล้วมาถมคืนและเอารั้วมา
ล้ อ มเพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ไม่ คิ ด ด้ ว ยซ้ ำ ไปว่ า เขาจะทำรั้ ว แค่ คิ ด ว่ า มี เสาไฟ
สั ญ ญาณไฟเตื อ น สายสี แดง - สี ขาวก็ น่ าจะเรีย บร้อ ยและน่ าจะเพี ยงพอที่ จ ะ
ป้องกันไม่ให้ เกิดอุบัติเหตุ แต่ด้วยความร่วมมือเขาอยากช่วยเราเขาจึงไปทำรั้ว
และมีเหตุการณ์ที่ มีรถเข้าไปชนรั้วผมไปถามเขาก็ยังสงสัยว่ามาอย่างไร คนที่ไป
ช่วยก็ได้กลิ่นแอลกอฮอร์ก็อาจจะมีบ้างไม่ว่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีคนเสียชีวิต
สักคน และคนที่ตกหลุมตรงนั้นเมื่อเกิดเหตุเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบไปแจ้งผู้รับเหมา
เขาก็มาคุยตกลงค่าเสียหายต่อหน้าผมเป็นที่พอใจและเขาขอบคุณนายกฯด้วยซ้ำ
ความจริงเขาจะขอแค่ 1 หมื่นแต่พอมาหานายกฯเขาได้เกือบ 2 หมื่นบาท แต่ไม่
เป็นไรเป็นการป้องกันดูแลเราต้ องให้การช่วยเหลือและแก้ไข ที่ท่านเห็นมีน้ำท่วม
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เปิดทางน้ำจากห้วยสีทนไหลลงลำน้ำปาวเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าแก่งดอนกลางแล้วล้น
แก่งดอนกลางมาท่วมพี่น้องประชาชน พอท่านผู้ว่า ราชการคนใหม่ ท่านชัยธวัช
เนี ย มศิ ริ ขออนุ ญ าตเอ่ ยนาม ผมพาท่ านไปดู ก่อ นเพื่ อนเพื่ อให้ ท่ านสนับ สนุ น
งบประมาณขุดลอกหนองเบ็ญเป็นการระบายน้ำ ทำประตูเปิด - ปิดน้ำ ท่านผู้ว่า
ยังบอกว่าเข้าโครงการแก้ไขปัญ หาน้ำท่วมแก้ไขปัญ หาภัยแล้ งจึงเอาโครงการนี้
บรรจุในแผนและต้องมีการเพิ่มเติมแผนและทบทวนแผน เสนอโครงการเข้าไปใน
สำนักงบประมาณทั่วประเทศไทยสำหรับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองขอไปมาก
ที่ สุ ด อั น ดั บ 1 คื อ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ของบประมาณ 1,200 ล้ านบาท
เพื่อให้เขารู้ว่าปัญหาของเรายังมีอีกมากที่ยัง รอการพัฒนาและปรับปรุง และได้รับ
งบประมาณมา 10 % ที่เราได้มาแต่ละครั้งปีหนึ่งก็ได้ประมาณ 20 กว่าล้านบาท
จากกรมส่งเสริมฯ บางปีไม่ได้ของบประมาณที่ตรงกับคนที่เขาจะให้ เขาก็ไม่ให้
โรงเรียนเรามีเยอะก็ไม่ได้ขอแต่พอเราจะได้รับโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
เราก็ต้องเตรียมปรับ ปรุงและของบประมาณไปจำนวนมากหากตัดทิ้งก็คงไม่ได้
สรุปว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีทางผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองฝ่ายอยู่ที่นี่กันทุก
คนและคงจะรับไปดำเนินการ สิ่งไหนที่ดีก็จะเสนอไปให้ได้รางวัล ให้เขาอายมี
ปั ญ ญาทำได้ห รือไม่ ดูที่ฟังแต่ล ะคนเก่งกันทุกคนแต่ที่รู้ก็รู้กันไม่จริง อยากให้
ศึกษาและสอบถามเขาบ้างมีเยอะแต่ผมไม่อยากพูด ถ้าคนไม่ถูกกันพูดไปอย่างไรก็
คงไม่ฟังและไม่ยอมเข้าใจ ผมอยากอธิบายให้ ท่านสมาชิกที่อยากจะทราบและ
เข้าใจ ส่วนใครไม่เข้าใจก็คงไม่เข้าใจต่อไป ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากที่ผมได้
ฟังท่านผู้บริหารตอบในลักษณะเสียดสีก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาถาม ยกตัวอย่ าง
ผมพูดถึงโรงเรียนทุ่งศรีเมืองท่านก็พูดไปถึงเรื่องใครจะไปตัดทิ้ง ผมถามว่าโรงเรียน
ทุ่งศรี เมืองประชาวิทย์ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนไหนเพราะเห็ น มีการจัดทำแผนเพื่ อ
ขอรับงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ผมแค่อยากทราบว่าขณะนี้การรับถ่ายโอน
อยู่ในขั้นตอนไหน เมื่อสักครู่ท่านพูดมาเลยว่าอย่างโรงเรียนทุ่งศรีเมืองไม่ใช่ว่าผม
จะตัดทิ้ง ท่านฟังมาจากไหน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมว่ามันคนละประเด็น
นายกมลพั น ธุ์ จีระสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาล ท่านพูดเมื่อสักครู่ เพราะผมเป็นคนพู ดเรื่องโรงเรียน
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านกมลพันธุ์ครับ ขอให้ท่านพูดกับผมครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ครับท่านประธาน เรื่องเงินรางวัลผมก็ทราบขั้นตอนต่างๆใน
การรั บ รางวัล มีการลงไปดูพื้ นที่ จริงก่อนที่จะมาประเมิน ขั้นตอนสุ ดท้ ายในห้ อ ง
ประชุม ทำไมท่านไม่ให้ผมพาเขาไปดู เรื่องสิ่งแวดล้อม ท่านพาเขาไปดูในสิ่งที่ดี
และจัดไว้แล้ว วันหลังถ้าอยากได้รางวัลให้เรียกผมพากรรมการไปดูทุกรางวัลก็ได้
ถ้าท่านกล้า ผมจะได้พาเขาไปดูในสิ่ งที่ผมอยากให้ เขาดู ลองก้มดูน้ำเน่าเหม็น
หรือไม่ สมควรที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ นี่ครับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนมา
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ท่านทำมาเพราะท่านอ่านให้เราฟังเราก็อภิปรายประกอบเพราะคือการประชุมสภา
ที่ต้องมีฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ เรามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เพื่อมาอภิปราย ไม่ใช่
มาก้มหน้าแล้วชมเชยท่าน ผมอยู่กับท่านมาหลายปี ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นนายกฯ
มานานปีนี้ได้รางวัลอะไรมา มีการแก้ปัญหาต่างๆผมขอถามครับว่าปัญหากุดน้ำกิน
เป็นมากี่ปีแล้วทำไมแก้ไม่ได้ บ่งบอกถึงอะไร ท่านเก่ง นักหนาทุกโครงการท่านทำ
ได้ พูดกระแนะกระแหน๋สมาชิกคนฟังได้ก็ฟังได้ คนฟังไม่เป็นก็ฟังไม่ได้ ผมขอ
ถามท่านข้อเดียวข้ออื่นไม่ต้องท่านเป็นนายกฯกี่ปีกุดน้ำกินเหม็นเน่าทำไมแก้ไม่ได้
ถ้าท่านเก่ง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่า น กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ที่ลุกขึ้นมาตอบต้องบอกว่า
มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ตัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ทิ้ง เรื่องโรงเรียนทุ่งศรีเมือง
ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราบอกว่าเราตัดทิ้งไม่ได้เพราะเราเตรียมเอาไว้ขอรับงบประมาณ
ในสิ่ งที่ จ ะขอในอนาคต นี่ คื อ ประเด็ น ที่ ต อบ ผมตอบในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ก็อย่างว่าถ้าคนไม่ถูกกันฟังอย่างไรก็ฟังให้มีปัญหา ถ้าฟังให้มีปัญหาก็เป็นปัญหา
ส่วนกุดน้ำกินไปดูในอดีตและป้ายที่เขาเขียนเอาไว้ ใครเป็นคนหาเงินมาปรับปรุง
ใครเป็นคนหาเงินมาพัฒนา ไม่ใช่จารุวัฒน์หรือครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล น้ำเหม็นเน่าท่านแก้ได้หรือไม่ครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ในปี 2563 นี้ ทางกรมส่งเสริมฯ ให้เงินมาเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ประมาณ 9,800,000 บาท ผมก็บอกไปแล้ว
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมพูดเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ส่วนเรื่องเหม็นเน่ายังพูดไม่จบ มี 2 ตัว กลิ่นเหม็นเน่ามีท่อระบาย
น้ำเสียและน้ำเสียก็มาจากชาวบ้าน น้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าและจะผ่านหน้าบ้านท่าน
สรรเพชญและไหลลงลำน้ ำปาว เมื่อมีกลิ่ น ขึ้น มาประชาชนเดินผ่ านก็เข้าใจว่า
อาจจะเป็นกลิ่นของกุดน้ำกิน และกุดน้ำกินตอนนี้ที่เราทำผมถามเวลาเราประชุม
ผมถามเจ้าหน้าที่สำนักการช่างทุกครั้ง และปัญหาอยู่ตรงที่เมื่อเราก่อสร้างระบบ
รับน้ำแล้วต้องมีระบบระบายน้ำ และระบบระบายน้ำตอนนี้มันรั่ว เมื่อรั่วและใกล้
จะจัดงานลอยกระทงทางสำนักการช่างจึงได้แก้ไขโดยการเอาดินทรายไปอุดไว้
ไม่ให้น้ำรั่ว เพราะถ้ารั่วต้องสูบน้ำจากลำปาวเข้ามาเติม น้ำจากลำน้ำปาวมาจาก
ไหนก็ มาจากน้ ำที่ มาจากบ้ านเรือนพี่ น้ องประชาชนอีกเพราะน้ ำไหลลงไปที่ นั่ น
ก็เหมือนเป็นการเอาน้ำเน่าเข้ามาอยู่ในน้ำเน่าจะไม่ให้มีกลิ่นได้อย่างไร แต่พอมัน
รั่วเราก็คิดที่จะแก้ไขคิดหลายวิธีว่าจะต้องมีการสูบน้ำออก จะต้องมีการรื้อ บาง
คนก็บอกว่าต้องเอารถไปรื้อสาหร่ายที่ตายแล้วเพราะสาหร่ายที่ตายเป็นสาหร่ายที่
ทำให้เกิดกลิ่นและเราก็เตรียมงานในช่วงที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลองวิธีนี้
กับสำนักการจัดการน้ำเสีย เอาจุลินทรีย์มาลอยเพื่อกำจัดสาหร่ายเมื่อสาหร่ายตาย
เราก็จะเอาสารส้มมาลอยเพื่อให้ตกตะกอนลงไป แต่ก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะน้ำถูกกัก
เอาไว้ไม่ใช่น้ำหมุนวน เราได้เร่งรัดดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้ที่ทำการหมุน
วนเราสร้างเสร็จแล้วท่านได้ไปดูหรือไม่ครับ ที่รอทุกวันเรารอระดับน้ ำเนื่องจากน้ำ
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ยางสามัคคีได้เมื่อเขื่อนปล่อยน้ำมายังคลองฮีโร่และจะไหลเข้ามาในกุดยางสามัคคี
เราถึงจะไปสูบ และได้รับรายงานว่าสูบมา 3 วัน น้ำขึ้นมา 2 เซนติเมตร แต่การ
ที่เราทำบ่อระบายน้ำไว้ แทนบ่อเก่าที่ชำรุดตอนนี้เราซ่อมแซมแล้วกำลังรอดูอยู่ว่า
บ่อที่สร้างใหม่จะได้ผลหรือไม่ ถ้าหากมีน้ำไหลเวียนใหม่จากกุดยางสามัคคีมาเติม
น้ ำเก่าไหลออกไปลงลำน้ ำปาวก็ เป็ น ส่ ว นที่ จะทำให้ น้ ำไหลวนและไม่ ท ำให้ เกิ ด
ปัญหาเราแก้ไขปัญหาแล้วครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมขอประท้วงครับ ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 68 การใช้คำเสียดสีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทีพ่ วกท่านพูดมาทั้งหมดไม่เสียดสีหรือครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านนพดลประท้วงใครหรือครับ ประท้วงผมหรือผู้อภิปราย
นายนพดล แก้ วพูล สมาชิ กสภาเทศบาล ผมประท้วงท่านประธานครับ ขอให้ท่านควบคุมผู้อภิปราย
เพราะท่านที่กำลังอภิปรายขณะนี้ใช้คำเสียดสีครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เสียดสีว่าอย่างไรครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นการพูดกระแนะกระแหน๋ครับ เสียงดังประชดประชันเหมือน
การข่มขู่ครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านพูดให้กระชับและเสียงเพราะๆครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมจะพูดให้เพราะครับ ผมทำแล้ว แล้วที่พวกท่านพูดมา 4 - 5
คน และผมทนฟังอยู่ไม่กระแนะกระแหน๋หรือครับ ผมยังไม่ต่อว่าประธานสักคำ
และอยากจะว่ าท่ านด้ ว ยซ้ ำไป โรคโควิ ด -19 ก็ เพิ่ งเกิ ด ปี 2563 แต่ สิ่ งที่ ผ ม
รายงานอยู่ในปี 2562 คนละเรื่องแต่ผมก็ไม่ต่อว่าท่านประธาน คนฟังทั้งหมด
เขารู้ว่าเป็ น อย่างไร ผมรายงานผลงานปี ที่ แล้ วเอาปั ญ หาปี นี้ มาพู ดก็ อยู่ที่ ท่ าน
ประธาน ผมทนฟังอยู่และผมอธิบายให้ฟังผมกระแนะกระแหน๋ตรงไหน เขาบอก
ว่าผมทำหรือยังผมก็บอกว่าผมทำแล้ว ส่วนจะได้ผลหรือไม่ผมก็บอกว่าตอนนี้ยัง
คอยประเมินผลและสังเกตการณ์อยู่ ถ้าตัวนี้ไม่ได้ผลก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป
ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดที่จะทำ วัดหอไตรปิฏการามตอนนี้
เรารอแบบ เงินไม่มีสักบาทเราก็หาต้นไม้ไปลงไว้และขอความร่วมมือจากชาวบ้าน
ให้มารดน้ำต้นไม้ พอมีงบประมาณเราจะไปทำถนนคอนกรีตให้ไม่ได้ปล่อ ยทิ้งไว้
ผมขอสรุปครับที่ท่านกล่าวมาทั้ งหมดสิ่นไหนที่เป็นปัญหาหัวหน้าสำนัก/กองฝ่าย
เขาจะรับไว้แก้ไขปัญหาและต่อยอดให้ สิ่งไหนที่ดีเราก็จะทำดีต่อไป ผมพูดถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าไม่ควรตัด เพราะมีหลายคนบอกว่าควรตัด จะไปตัดได้อย่างไร
ถ้าไปตัดก็จะไม่ได้อาคารทุ่งศรีเมืองประชาวิ ทย์ เรื่องการขีดสีตีเส้นใช้งบประมาณ
สู ง เพราะใช้ สี เ ทอร์ โ ม แต่ ที่ เราทำทุ ก ครั้ ง เราทำตามแผนที่ มี ง านวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เขาสรุปมาให้ว่าให้เราดำเนินการอย่างไร แก้ไขอย่างไร
ตี เส้ น ทั้ ง เมื อ งเราสามารถแก้ ไขไปตามแผนที่ หั ว หน้ า สำนั ก ปลั ด เทศบาลเป็ น
ผู้รับผิดชอบด้านนี้เขาก็จะใส่งบประมาณเข้าไป
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่องการขีดสีตีเส้นเป็นเรื่องที่
ผมฝาก ไม่ได้พูดกระแนะกระแหน๋ครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมไม่ได้ว่าท่านครับ ผมอธิบาย
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นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เพราะถนนทั่วไปเส้นมันลบเลือนไปแล้ว
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสิทธิภรณ์ครับ ผมยังไม่ได้อนุญาตให้ท่านพูดครับ ขอให้ท่าน
นายกฯพูดให้จบก่อนครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมขอสรุปว่าที่ทำงานมีผิดพลาด บกพร่องและสำเร็จ มีสุขมีทุกข์
คละเคล้ากันไป แต่ผมอยากสรุปว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายเขาก็
จะรั บ ไปดำเนิ น การ สิ่ ง ไหนที่ ดี แ ล้ ว พวกผมจะต่ อ ยอดและทำต่ อ ไป เรื่ อ ง
ยุทธศาสตร์ที่ผมพูดซ้ำก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจหากไปตัดทิ้งเราจะไม่ได้งบประมาณ
และงบประมาณ 400 - 500 ล้านบาท ที่เราขอมาถ้าจะรวมกับของกรมโยธาธิการฯ
จังหวัดอื่นก็ไม่รู้จะได้เหมือนเราหรือเปล่า แต่พุทธมณฑลต้องบอกว่า ท่านบอกว่า
ได้รับเงินอุดหนุนมาปี 2557 - 2562 ไม่ได้ครับ เงินจังหวัดช่วยเราผมใช้วิธีการ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยว่าสถานที่ตรงนี้ควรที่จะเป็นพุทธมณฑลและเราก็
ทำโครงการเข้าไปขอเบื้องต้นท่านก็เอาให้กรมทางหลวงชนบทมาทำถนน และเอา
เงินไปให้สำนักงานจังหวัดไปทำลานคอนกรีตที่จอดรถ และอันที่สามที่สี่ก็เอาไปให้
กรมโยธาธิการฯ และทางกรมโยธาธิการเขาก็เอาไปดูแล คนที่ อยากช่วยเขาก็เข้า
มา ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะเอาพระขึ้นไปเพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายในตัวอาคาร
เงินก็มาจากการขอรับบริจาค ได้รับมา 12 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างรอการ
ประชุมเพื่อหาผู้รับจ้างมาสร้างพระขึ้นไป ส่วนนี้ยังไม่มีการใช้เงินของเทศบาลเรา
เป็น เพียงผู้เข้าไปดูแลรักษา อาจจะเข้าใจผิดผมขออธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่เงินของ
เทศบาล ทางเทศบาลไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ความจริงผมสรุปแล้วถ้าจะจบตามนี้ก็ดี
ครับ ผมเห็นใจผู้เข้าร่วมประชุมและคณะครูท่านคงจะหิวข้าวแล้ว แต่ถ้าไม่จบผม
ก็ยังมีข้อมูลอีกมากที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจ ผมขอขอบคุณในสิ่งที่ท่านแนะนำและ
จะนำไปดำเนินการ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผมเห็นใจ
เจ้ า หน้ าที่ แ ต่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารตอบในลั ก ษณะที่ ไม่ ต้ อ งการจบ คล้ ายๆว่ าสมาชิ ก ที่
อภิปรายเป็นฝ่ายที่แดกดันกระแนะกระแหน๋ คล้ายๆว่าการใช้สำเนียงทำเสียงหล่อ
ในสภาอันทรงเกียรติประมาณว่าขาดวุฒิภาวะในด้านจิตใจ ยกตัวอย่างการตอบที่
ไม่ตรงประเด็นที่ผมบอกว่ากลิ่นน้ำเหม็นเน่า ท่านคุยนักหนาว่าท่านเป็นนายกฯที่
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ทุกอย่าง ผมจึงถามท่านว่าท่านเป็นนายกฯมากี่ปีทำไมน้ำเน่า
เหม็ น ท่ านก็ ต อบว่ าตอนนี้ เราได้ งบมาพั ฒ นาปรับ ปรุง มั น ไม่ ใช่ ท่ า นจะได้
งบประมาณมา 1,000 ล้านบาท จะเอามาปลูกต้นไม้ มาสร้างตึกก็เรื่องของท่าน
แต่ผมถามท่านว่าท่านเป็นนายกฯมากี่ปี ท่านพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลตั้งแต่ปี 2547 ท่านจะแก้ไขปัญหากุดน้ำ กินน้ำเน่าเหม็น แล้วปีนี้
มันปีไหน ผมจึงบอกว่ามันบ่งบอกถึงอะไร ท่านก็บอกว่าสูบน้ำปาวเข้าอย่างนั้น
อย่างนี้ ก็แล้วแต่ท่านจะทำ แต่สิ่งที่ผมพูดถ้าท่านบอกว่าท่านทำได้ทุกอย่างท่าน
เก่ง รางวัลท่านได้มามากมายผมจึงถามท่านว่าเรื่องน้ำเน่าเหม็นท่านพูดแบบนี้
แก้ปัญ หาอย่างนี้ ปีนี้ปีไหนแล้วท่านก็ยังพูดคำเดิมผมว่าไม่ได้ผมจึงตั้งข้อสังเกต
และแนะนำในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าเมื่อก่อนผมไปเล่นที่กุดน้ำกิน มีต้นไทร
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ลอกน้ำมีการหมุนเวียน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสรรเพชญจะประท้วงหรือไม่ครับ
นายสรรเพชญ ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตครับ ไม่ได้ประท้วงครับแต่ผมขอเสนอให้พักการ
ประชุมครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล คงไม่พักการประชุมขอให้ต่ออีกสักนิดให้จบครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะไปขอร้องให้สภาไม่พักการประชุม ท่านไม่มีสิทธิ
ถ้าผมบอกสมาชิกหยุดอภิปรายก็ได้พัก ท่านประธานครับน้ำในกุดน้ำกิน
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านกมลพันธุ์พูดให้กระชับครับ เพราะท่านพูดประเด็นเดิม
ขอให้สรุปได้แล้วครับ
นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมกำลังชี้แจงที่ท่านนายกฯบอกว่าจะเอาน้ำปาวเข้ามาน้ำก็
เน่าเหม็นเหมือนเดิม ผมเคยบอกในสภาแห่งนี้ว่าถ้าท่านไปขุดลอกทางเดินให้น้ำ
หมุ น เวีย นได้ก็ คงไม่ เน่ าเหม็ น น้ ำจะหมุ นเวียนไปตามธรรมชาติ แต่ ก็ไม่ คิด ทำ
เพราะถ้าทำมันจะเสียเปรียบเพราะไม่ได้เป็นคนคิด ตรงนี้แต่ก่อนไม่เหม็นเพราะ
ไม่ได้เอาดินไปถมทางเดินเข้าเกาะ พอเอาดินไปถมน้ำก็เหม็นเพราะน้ำขังกุดน้ำกิน
มีพื้นที่เหมือนรูปเกือกม้า เคยพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2547 แต่ก็ไม่ทำ งบประมาณ
ก็ไม่น่ าจะใช้เยอะแค่เอารถแม็คโครมาขุดดินออกและทำสะพานข้าม ผมจึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าการแก้ปัญหากุดน้ำกินมา 20 ปีแล้วผมเป็นสมาชิกมันบ่งบอกถึงอะไร
ก็พิจารณากันเอง และผมรู้ว่าท่านบุญเส็งน่าจะมีเรื่องที่จะอภิปรายอีกหลายเรื่อง
ด้วยความขอร้องผมรักและเป็นห่วงพนักงานทุกท่านหิวข้าว ถ้ามีบุญวาสนาและถ้า
เขายังไม่หยุดประชุมสภาในครั้งต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคมก็น่าจะได้เจอกัน
แต่ตอนนี้มีข่าวแว่วมาว่าประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ก็น่าจะได้หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์จะพูดประเด็นใดครับ เชิญครับ
นายบุ ญ เส็ง วิโรจน์ รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุ ญ เส็ ง วิโรจน์ รัต น์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ผมโดน
พาดพิงเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 3
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านบุญเส็งอภิปรายให้กระชับครับ
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมโดนพาดพิงว่าให้ตัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ออก การอภิปราย
ของผม ผมว่าโครงการที่ 3 ทำไมไม่มี ในสารบรรณก็ไม่มีบอกว่าเรื่องอะไร แต่พอ
ผู้บริหารมาชี้แจงว่าเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเวลาพิมพ์คนที่ทำ
หนังสือฉบับนี้มันผิดพลาด ทำไมไม่พิมพ์ลงไปยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มแผนพัฒนา
การทำงานก็บอกว่าปี 2562 ไม่มีก็จบแค่นั้น แต่ที่นี้เว้นไว้ผมจึงบอกว่าทำไมไม่มี
แล้วต้องตัดออก ทำไมต้องเป็น 1 , 2 , 4 ภาษาอะไร มันต้อง 1 , 2 , 3 มัน
เป็นการผิดพลาดในการทำงานท่านต้องเข้าใจว่าผมโดนพาดพิง แล้วมาบอกว่าให้
ตัดทิ้ง ผมไม่ได้บอกว่าให้ตัดทิ้ง มันไม่มีโครงการก็ตัดทิ้งให้ลำดับไปเป็น 1, 2, 3
,4 ไม่ใช่ 1 , 2 , 4 มีที่ไหนในประเทศไทย
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็งคงอภิปรายครบถ้วนแล้ว ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบ
วาระที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ด้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว และในข้อบังคับการประชุมไม่มีการลงมติ
ถือว่าในระเบียบวาระนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

6.3 เรื่อง อื่น ๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่อง อื่นๆ ขอเชิญท่านสิทธิภรณ์
ตุงคะเตชะ ครับ

นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถ้าผมบอก
ว่าผมเป็ นเทพท่านประธานและพี่น้องประชาชนก็คงไม่เชื่อ แต่ที่ผ่านมาผมเคย
ทำนายมีเทวดากับเทพมาบอกผม ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศจีนและประเทศเกาหลี
จะมีภัยหายนะเขาบอกมาอย่างนั้นและยังมีไปทั่วโลก โรคโควิดนี้เป็นโรคระบาด
อย่าทำเป็นล้อเล่น ผมเห็นรัฐบาลไทยไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ ประเทศจีนและ
ประเทศฮ่องกงกับประเทศญี่ปุ่นถือว่าตัวเองรวยไปสั่งฆ่าช้างแอฟฟริกาเป็นแสนๆ
ตัว ไปสั่งฆ่าแรดแอฟฟริกาเป็นหมื่นๆตัว ฆ่าสุนั ขอีกเพราะเขาเชื่อว่านอแรดเป็น
ยา แอฟริกาเป็นประเทศที่จนอยู่แล้วเขาไปฆ่าแรดออกโทรทัศน์มา
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านสิทธิภรณ์ด้วยความเกรงใจ สิ่งที่ท่านอภิปรายอยู่นอกเรื่องครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข้าใจว่านอกเรื่อง แต่ขอให้จำคำผมไว้ว่าโลกเราจะเกิด
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรง
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล สิ่งที่ท่านกำลังพูดนอกประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับเทศบาล ขอให้ท่านพูด
เรื่องที่เกี่ยวกับเทศบาลครับ
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมพูดไปท่านนายกฯก็หาว่าผมกระแนะกระแหน๋
มันไม่ใช่ ผมเสนอแนะประชาชนเขามาต่อว่าสมาชิกสภา เขาด่าท่านนายกฯไม่ได้
เขาบอกว่าจะไม่เลื อกผมอี กเพราะผมทำให้ บ้านเมื องไม่ ได้ เช่น กรณี ทุ่ งสระ
สวนสาธารณะก็ไม่ใช่เรื่องของผมเพราะผมอยู่เขต 1 แต่มีชาวบ้านมาต่อว่าผม
เพราะมี เทศบาลไปสั ญ ญากั บ เขาว่าจะสร้างสวนสาธารณะ ก็ม าอี กแล้ วว่ารอ
งบประมาณอยู่ท่านไปสัญญากับเขามากี่ปีแล้ว เรื่องขีดสีตีเส้นก็เช่นเดียวกันเขา
บอกมาว่าอยากให้เทศบาลตีเส้นถนนให้สวยงามเหมือนกับถนนที่จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคามผมจึ งได้นำเอามาปรึกษาในสภาก็ต้องฝากผอ.สำนักการ
ช่าง บางทีท่านผู้บ ริห ารไม่อยู่ห รือผมไม่อยู่ก็ฝากไปมีงบประมาณเท่ าไหร่ก็ท ำ
เท่านั้น และที่ท่านนายกบอกว่าต้องใช้งบประมาณสูงผมไม่เชื่อลองให้ผมไปจ้างดู
หรื อไม่ เพราะผมไปสืบมาแล้วเราทำเกินราคามากเกินไป มีที่ไหนตีเส้ นราคา
ประมาณ 1 ล้านบาท แค่เอาสีไปทาถนนเฉยๆ ไม่ได้ไปสร้างตึกและอุโมงค์เขา
ลำบากกว่านี้ เขายังทำได้ แค่ ตีเส้ นเอาคนรับ เหมาแถวบ้ านเราก็ท ำได้ ผมขอ
แนะนำผมไม่อยากพูดมากไปกว่านี้เพราะผมพูดแรง แต่ผมอดทนเอาเพราะผมไม่
อยากมีเรื่อ ง ผมรู้บุ ญ คุ ณ ของคนอยู่ ผมเป็ น คนใจบุ ญ มี อะไรผมก็ ส งสารและ
สงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าไม่มีความเป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบ 2 มาตรฐาน
ทุจริตคอรัปชั่นก็ไม่ต่างจากสัตว์นรก ขอบคุณครับ
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ครับ
นายบุ ญ เส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขออนุญาต
ท่านประธานสักนิดหนึ่งครับ เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขา
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นแต่ ท างเทศบาลได้ ด ำเนิ น การไปแล้ ว เรื่ อ งการแบ่ งเขต
เลือกตั้ง ท่านประธานคงทราบแล้วว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต. วันนั้นในที่
ประชุมชุมชนผู้บริหารของเราได้ชี้ แจงว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นของหน่วยงาน
กกต. ทำ เทศบาลไม่ได้ทำ และวันนี้ผมได้เอกสารมาและขอชี้แจงให้เทศบาล
ทราบว่าเมื่อเทศบาลทำไปให้ กกต. แล้ว กกต.ประกาศ 3 รูปแบบ หลั งจาก
ประกาศแล้วผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานสภาฟังสั กนิดหนึ่งว่า การแบ่งเขต
เลือกตั้ง กกต. แบ่งการเลือกตั้งใหม่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
โดยเสนอเป็นหนังสือโดยแบ่งเขตเลือกตั้งให้ราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุด พื้นที่
ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
และสะดวกในการคมนาคมอย่างน้อย 3 รูปแบบ ซึ่งทาง กกต. ประกาศแล้วใครที่
จะคั ด ค้ า นให้ ท ำเป็ น หนั งสื อ และเสนออย่ างน้ อ ย 3 รู ป แบบ ตั้ งแต่ วั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีเวลา 10 วัน ประชาชนที่ไหนเขาจะทำได้
การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นของเทศบาลทำ แต่เทศบาลทำฉีกแนวไปอีกแนวหนึ่ง
หลังจากที่ผมอภิปรายแล้ว ขอให้ ท่านประธานสภาไปดูรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบไม่
คำนึงถึงเขตที่ติดต่อกัน ชุมชนสุขสบายใจเคยเลือกตั้งเขต 3 ปรากฏว่า ชุมชน
สุขสบายใจกลับไปอยู่เขต 2 จะหาเสียงอย่างไร มันห่างไกลกันมากและฉีกบทนี้ลง
ไป ประชาชนจะทำได้หรือครับ 3 รูปแบบมีเท่าไหร่ ต้องมีการคำนวนประชากร
และคำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คำนวนชุมชนแบ่งชุมชนออกเป็นอย่างไร ผมไปถาม
กกต.แล้วเขาบอกว่าเทศบาลทำไปทั้ง 3 รูปแบบ แต่ผู้บริหารบอกว่า กกต. ทำเอง
เทศบาลไม่ได้ทำ ใครจะออกแบบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ก็ไม่มี ความ
ละเอียดรอบคอบเคยใช้มา 10 - 20 ปีแล้วทำไมต้องแหวกแนว เอาเขตนั้นมา
สลับเขตนี้ สลับไปมาผมงงไปหมด ผมต้องไปหาเสียงใหม่ ชุมชนสุขสบายใจผม
หาเสียงไม่ได้ผมต้องไปหาเสียงพื้นทีใ่ หม่ มันลำบากกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกเขต
ทำไมต้องฉีกแนว เขาบอกแล้วว่าให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด พื้นที่แต่ละเขตเลือกตั้ง
ที่ติดต่อกันให้คำนึงถึงการเขตอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ทำอย่างไรครับ ผมจะไป
คัดค้านอย่างไรถึงจะได้ ถ้าเรียกภาษาอักษรเขาก็ว่าศรีธ นญชัย ถ้าเป็ นภาษา
ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเซียงเหมี่ยง ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่า น กระผม
นายจารุ วัฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ผมขอสอบถามท่ าน
ประธานว่าแบบนี้กระแนะกระแหน๋หรือไม่ครับ ท่านประธานตีความว่าอย่างไร
สำหรับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งทางผู้ที่ประกาศและกำกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็น
การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับประเทศเป็นหน้าที่ของ กกต. ทุกคนคงทราบดี แต่
กกต. ต้องหาข้อมูลพื้นฐานเดิมว่าเคยทำมาแล้วเป็นอย่างไร เสนอข้อมูลของเดิม
ไปแล้วอยากให้เป็นไปตามระเบียบควรทำอย่างไร เทศบาลเขาก็เอาของเก่าและ
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หรือไม่ครับ เทศบาลไม่ได้ประกาศใช้หรือประกาศเขต ทาง กกต. เขาเป็นคน
ประกาศเขตเมื่อพิจารณาแล้ วว่าเห็ นสมควร หากไม่ส มควรเขาก็จะลงมาดูกับ
เทศบาล แต่ผมพูดในที่ประชุมชุมชนว่าไม่ได้เกี่ยวกั บผมเพราะนายกเขาเลือกทุก
เขต คุณจะอยู่เขตไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะผมลงสมัครนายกฯ ผมอธิบายแต่ไม่อยู่ฟัง
ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าอยากจะให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลอภิปรายอีกก็ได้ ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความจริงแล้วผมไม่ได้
เสียงหล่อ ผมก็พูดอย่างนี้ของผม ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฯด้วย
ครับ เรื่องที่ผมจะฝากในวาระอื่นๆมี 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องฝากครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 3 ที่ผมฝาก ต้องขอบคุณผอ.สำนักการช่างแต่ละอย่างท่านก็ช่วยแก้ไขให้
ผมขอฝากเรื่องถนนบวม เช่น บริเวณสี่แยกบ้านท่านยงยุทธ หล่อตระกูล ถนน
นูนขึ้นปัจจุบันนี้ถ้ารถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปไม่ระวังก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ผมฝาก
เรื่องนี้ มา 3 ครั้งแล้ว ก็ยังไม่ดำเนินการ หรือตรงวัดใต้แถวถนนประดิษฐ์ตัดกับ
ถนนผ้าขาวอยากให้เอารถไปเกรดให้เรียบ และเรื่องที่ 3 วันนั้นประชาชนเขามี
ความเดือดร้อนอยากให้ไปรั บรองเรื่องการเกิดและการตาย พอดีเขาให้ประธาน
ชุมชนไปรับรองและวันนั้นบัตรประจำตัวประธานชุมชนหมดอายุ เขาจึงรับรอง
ไม่ได้ และท่านผอ.กองสวัสดิการสังคมได้ตอบแล้วว่าตามคำสั่ง คสช. ประธาน
ชุมชนจึงได้รักษาการต่อแต่เราไม่ได้ต่อบัตรประจำตัวให้เขา ปัจจุบันจึงเกิดปัญหา
เรื่องนี้ที่ประชาชนเขาอยากให้ไปรับรองในเรื่องต่างๆก็มีปัญหาเพราะบัตรประจำตัว
ของประธานชุมชนหมดอายุ ขอให้ท่านหาแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดขอเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอ กระผมได้ดำเนินการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟั งการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย ที่ได้ทำให้การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน์ บุญวิทยาธร)
พนักงานจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ธร โพธิแท่น)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล

(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกานต์ ฆารไสว)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย น้ำจันทร์)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีมติรับรอง เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

