
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจำป  ๒๕64 
วันพุธที่  9  มิถุนายน  ๒๕64  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล   
7. นายกานต  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. วาท่ีรอยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายณัฐณรงค สนศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายสโุรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายจีระพงษ ชิ้นฮะงอ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมบัติ  หนูปทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางสาวจำลอง   ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูเขาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี        
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 
๑. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี       ลาคลอด  
 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักชาง 
4. นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
5. นางจีรนันท  ธารไชย   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
6. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองยุทธศาสตรฯ 
8. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
9. นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ 
10. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
11. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายประชาสัมพันธฯ 
12. นายปวิช  ภูทองโปรง  จพง.ปองกันฯ 
13. นายธันยพัต  คนหม่ันนิธิโชติ  ผจก.สถานธนานุบาล 
14. นางวัชร ี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางลักขณา  คันธสม   รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
16. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3  
17. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4  
18. นางสาวภัทรวด ี พัฒนโพธิ ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
19. นางก่ิงเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ไดมาครบองคประชุมแลว  จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 
1  ครั้งท่ี  1  ประจำป  2564  เพ่ือประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล    เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกทาน               
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหาร และทานผูมีเกียรติทุกทาน เม่ือสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้ง
ท่ี  1  ประจำป  2564  จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ีไดแจงให
ทานทราบแลว  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ประจำป  2564  ดวยสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  4  
มิถุนายน  2564  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  
ประจำป  2564  ตั้งแตวันท่ี  8  มิถุนายน  2564 เปนตนไป   มีกำหนดไมเกิน 
30 วัน  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
24 9 6   แก ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ท่ี  1 4 ) พ .ศ . 2 5 62  และตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล        
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  2564  ตั้งแตวันท่ี  8  มิถุนายน  2564  ถึง
วันท่ี  7  กรกฎาคม  2564   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.
2564       ลงชื่อ  นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลท่ีไดอานประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจำป2564  และตอไปผม
จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจงใหทานทราบแลว  

  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ตอไป เปนระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ตอท่ีประชุม  เรื่องท่ี 1  แตงตั้งรองนายกเทศมนตรี  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม 
2564  ไปแลวนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2564  นั้น  เพ่ือให
การบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในมาตรา  53  และ
มาตรา  54  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 
14)  พ.ศ.2564  จึงจำเปนตองแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี  เปนผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติและการบริหารราชการของเทศบาลตามอำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี 
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เปนผูชวยเหลือ  ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการ
บริหารงานของเทศบาลในดานต างๆใหแกนายกเทศมนตรี  และตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  48  อัฏฐ  และ
มาตรา 48  เตรส  (3)  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติม           
ถึง  (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 จึงแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ดังนี้ 1.นายมานิต  ไชยศิวามงคล เปนรองนายกเทศมนตรี       
2.นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  เปนรองนายกเทศมนตรี  3.นางสาวศิรินันท       
หลอตระกูล   เปนรองนายกเทศมนตรี 4.นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  เปนท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  5.นายนิติธรรม  รัตนานิคม เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี        
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  สั่ง   ณ  วันท่ี 31  พฤษภาคม             
พ.ศ. 2564  ลงชื่อนายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
        คร้ังแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  มิถุนายน  2564 

 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน  2564  สำหรับรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน  2564  ขณะนี้ทางงานเลขานุการ
สภาเทศบาลจัดทำเสร็จเรียบรอยแลว  แตเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมยังไมไดแตงตั้ง  จึงขอนำเขารับรองในการประชุมครั้งตอไปเม่ือ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดถูกแตงตั้ง  และไดตรวจรายงานการ
ประชุมแลว 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทูถามคณะผูบริหาร  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร  

    - ไมมี - 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ิน

ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี - 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม   
 (5.1)  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 5.1 คำแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดอาน

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือใหนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภา

เทศบาลไปแลวนั้น  ตอไปกระผมขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบาย

ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเรียนเชิญครับ    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ  ลงวันท่ี  25  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  ซ่ึงเปนการรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  
ในการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  28  มีนาคม   ๒๕64  ท่ีผานมา  บัดนี้  กระผมและคณะ
ผูบริหารไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ียึดม่ันการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป  พ.ศ. 2561 – 2580  ตลอดจนอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลเมืองตามท่ีกฎหมายกำหนด  และนโยบายท่ีไดให ไวกับ
ประชาชนในการสมัครรับเลือกตั้ง  เรียบรอยแลว  กระผมจึงขอแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลแหงนี้ใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ท่ีกระผมและคณะผูบริหารจะดำเนินการในระยะเวลา  4  ป ตอจากนี้เปนตนไป  
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใหกาวไปขางหนาดวยการเปนเมืองท่ีนา
อยู  เปนเมืองท่ีนาทองเท่ียว  เปนเมืองท่ีนาลงทุนและเปนเมืองท่ีนาศึกษา  คน
เมืองกาฬสินธุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยจะพัฒนาในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน เพ่ือท่ีจะกาวไปสูการเปนเมืองแหงความอุดมสุขให
ประชาชนมีความพรอมท่ีจะดำเนินชีวิตอยางม่ันคง  ม่ังค่ัง และปลอดภัย  นอมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9  
มาปรับใชในการบริหารจัดการทองถ่ินและการพัฒนาเมือง  แมวาสถานการณใน
ปจจุบัน  ประเทศไทยจะประสบปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา  2019  (โควิด – 19) ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกระดับของ
ประเทศ  ไมเวนแมแตเทศบาลเราเอง  เปนสถานการณท่ีตองเผชิญกับความ       
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ทาทายใหม ท่ีมีความเสี่ยงสูง  การเขามาบริหารราชการของกระผมและคณะใน
ครั้งนี้  จึงเปนการบริหารราชการท่ีอยูในชวงสถานการณท่ีมีความไมแนนอนใน
หลายมิติ  ท้ังดานเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน  การจัดเก็บรายไดของรัฐ
และทองถ่ินลดลง  การจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับทองถ่ินลดลง  ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ  ปจจัยตาง ๆ เหลานี้สงผลตอการบริหารราชการอยางหลีกเลี่ยงไมได  เปน
ความเสี่ยงของการบริหารราชการท่ีเทศบาลตองเผชิญและจะตองกาวผานไปใหได
ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน  กระผมและคณะจึงมีความมุงม่ันและอาสามา
รับใชประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุในการท่ีจะพัฒนาเทศบาลแหงนี้  ใหหลุดพนจาก
ปญหาตาง ๆ รวมถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  กระผมและคณะผูบริหารรู
ปญหา  รูทางแก  จึงไดอาสาพ่ีนองเขามาบริหารเทศบาลแหงนี้เพ่ือจะสานงานตอ  
กองานใหม  นำเอาประสบการณท่ีผานมาเพ่ือท่ีจะพัฒนาใหตอเนื่องและแกไข
ปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน และเตรียมความพรอมใหกับพ่ีนองประชาชนในการ
รับมือกับสถานการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  จะดูแลพ่ีนองประชาชน  อยางมีคุณภาพ
และท่ัวถึง  ใหประชาชนมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดำรงชีพ  สงเสริม  สนับสนุน      
ใหประชาชนดำเนินชีวิตวีถีใหมในสังคม  (New Normal)  เพ่ิมรายได  ลดรายจาย  
ดูแลประชาชนตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงเชิงตะกอน  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
สรางชุมชนเมืองใหเปนชุมชนกรุณานอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
สรางเศรษฐกิจชุมชนดวยทุนทางวัฒนธรรมใหมีความเจริญเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  ประชาชนมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ไมท้ิงใครไวขางหลัง  มีการบูรณการ
การทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และภาคีเครือขาย
การพัฒนาตาง ๆ ในลักษณะหุนสวนความรวมมือ  กระผมและคณะผูบริหารจะ
เปนคนชวนหุนสวนต าง ๆ เหลานี้ เพ่ือพัฒนาเทศบาลแห งนี้   ให มีความ
เจริญกาวหนาเปนเมืองอุดมสุข  ภายใน  4  ป  ของวาระการทำงาน  จะยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ยึดม่ันในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  นอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติเพ่ือ
ความผาสุกของประชาชนในเขตเทศบาลนี้  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีการพัฒนา
มาอยางตอเนื่องจะเห็นไดจากผลงานของเทศบาลในอดีตจนถึงปจจุบัน  จากการ
ประเมินของหนวยงานตาง ๆ เชน สถาบันพระปกเกลา  สวนราชการตาง ๆ          
ท่ีประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการรับรองวามี
ผลการทำงานท่ีโดดเดน  มีนวัตกรรมในการบริการประชาชนดวยความรวมมือของ
ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของมารวมกันพัฒนาเทศบาลซ่ึงเปนเสมือนหัวใจของเมือง
กาฬสินธุท่ีจะมีผลงานออกสูสายตาของประชาชนท่ัวประเทศและในวันนี้  กระผม
และคณะไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการเปนคำแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  4  ขอ  ดังนี้  ๑. การสรางเมืองใหนาอยูเพ่ือความม่ันคง  
และความปลอดภัยของประชาชนเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในระดับประเทศ  
โดยมีแนวทางท่ีจะดำเนินการ  ดังนี้  ๑.๑. พัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีสะอาด
สวยงาม  นาอยูนาอาศัย  มีการอนุรักษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ
ในระดับสากล  มีการเฝาระวังติดตามภาวะมลพิษตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ           
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงทีมีการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  ๑.๒. พัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีมีความม่ันคงทางดานคุณภาพชีวิตของ
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คนเมือง  สรางชุมชนใหเขมแข็งในการพัฒนาและมีกลุมภาคีเครือขายท่ีรวมพัฒนา
เมืองเปนพลเมืองท่ีรวมพัฒนาในระดับชุมชน  ระดับสังคมจนถึงระดับประเทศ 
๑.๓. พัฒนาชุมชนเมืองใหมีอาชีพท่ีม่ันคงมีการคาขายผานตลาดออนไลนและมี
รายไดพอเพียงตอการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมใหความ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม       
โดยจะไมท้ิงใครไวขางหลังทุกชีวิตลวนมีคุณคาท่ีจะไดรับการปกปองและดูแลตั้งแต
อยู ในครรภมารดาจนถึงปลายทางแหงชีวิต  1.4 พัฒนาระบบสุขภาพของ
ประชาชนเพ่ือเปนเมืองสุขภาวะท่ีประชาชนเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง  และเทา
เทียม  มีบริการสายดวนฉุกเฉินรองรับการใหบริการ  มีแพทย พยาบาล  และ
บุคลากรทางดานการสาธาณสุขใกลบานพรอมประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการใหบริการ  1.5 พัฒนาเมืองใหมีความปลอดภัยในทุกมิติท้ังการ
เฝาระวังการปองกัน  และการเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัยตามระเบียบท่ีกำหนด
พรอมใหความชวยเหลือประชาชนตามสถานการณท่ีประสบสาธารณภัยและโรค
ระบาด  เพ่ือชวยเหลือและเยียวยาตลอดจนสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให
ทุกครัวเรือนปลอดภัย  ชุมชนปลอดภัยหางไกลยาเสพติด  1.6  พัฒนาเทศบาลให
เปนองคกรสมรรถนะสูง มีนวัตกรรมในการบริการประชาชนดวยระบบอัจฉริยะ 
(SMART CITY)  ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได โดยสะดวกผานระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในยุค  4.0  2. การสรางเมืองใหนาทองเท่ียว  เพ่ือสรางความ
ม่ังค่ังของประชาชนและเปนศูนยกลางการทองเท่ียวภายในจังหวัด  โดยมีแนวทาง
ท่ีจะดำเนินการ  ดังนี้  ๒.๑  พัฒนาเมืองใหมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน  
เปนเมืองวิถีศิลป  ถ่ินวัฒนธรรมอีสาน  สรางงานสรางรายไดสูชุมชน  ดวยทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางภูมิปญญาทองถ่ินมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดเงินทุนหมุนเวียน
ภายในเขตพ้ืนท่ี  2.2  พัฒนาโครงขายดานการคมนาคม  ใหเชื่อมโยงกับการ
ทองเท่ียวและเปน  Land Mark ของเมือง  ถนนหรือทางสาธารณะไดรับการ
พัฒนาใหเปนทางหลวงทองถ่ินท่ีไดมาตรฐานมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  2.3  พัฒนา
พ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนแหลงทองเท่ียวและนันทนาการ  สรางเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชนไดมีพ้ืนท่ีสันทนาการเพ่ือการอยูดีมีสุขของประชาชนและเปนพ้ืนท่ีสราง
รายไดใหกับประชาชน  2.4  อนุรักษและสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ใหเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  นำรายไดสูชุมชนและมี
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนคนรุนใหมเพ่ือสืบสาน  รักษาและตอยอด       
3. การสรางเมืองใหนาลงทุน  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของเมืองท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการลงทุนเพ่ือสรางเสริมเศรษฐกิจ          
ใหม่ันคง  ม่ังค่ัง  และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  โดยมีแนวทางท่ีจะดำเนินการ  
ดังนี้   ๓.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองให เอ้ือตอการอยูอาศัยและ             
การคมนาคม  มีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
แกไขปญหาน้ำรอการระบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการน้ำเสียใหเขาสู             
ระบบกอนระบายคืนสู ธรรมชาติ   3.2 พัฒนาเสนทางการคมนาคมให มี
อารยสถาปตยมีระบบจราจรท่ีมีความคลองตัวและปลอดภัย  เปนเมืองคารบอนต่ำ  
ถนนปลอดภัย  3.3  สงเสริมใหชุมชนริมน้ำและชุมชนยานเมืองเกาไดมีพ้ืนท่ีใน
การสรางเสริมรายได และจัดใหมีตลาดท่ีปลอดภัยหางไกลจากโรคระบาดพรอม
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ยกระดับใหเปนตลาดสีเขียว  ๔.  การสรางเมืองใหนาศึกษา  เปนเมืองแหง
ประวัติศาสตร  และเปนเมืองแหงการเรียนรู  มีทุนทางสังคมท่ีดีอันจะนำไปสูสังคม
แหงความผาสุก ทุกครัวเรือนปลอดภัย  โดยมีแนวทางท่ีจะดำเนินการ  ดังนี้       
๔.๑  พัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาตามวัยท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงมี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน  เด็กพิเศษไดรับการดูแลตามศักยภาพ
และความจำเปน  4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหสูงกวาหรือเทียบเทามาตรฐาน
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในระดับจังหวัด  4.3  บูรณาการความรวมมือทาง
การศึกษา  เพ่ือสรางการเรียนรูตลอดชีวิตตามความสนใจของผูเรียนและสราง
การศึกษาใหเปนการศึกษาของปวงชนต้ังแตกอนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  เพ่ือ
สรางคนให มีวินัย  มีจุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง  4.4  จัดการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย  เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ  
รวมถึงทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ  4.5  จัดใหมีศูนยการ
เรียนรูสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  เพ่ือเปนทุนในการดำรงชีวิตและความม่ันคงในทุก
มิติเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีการพัฒนาตามยุคสมัย  นโยบายท่ีกระผมและ
คณะไดกำหนดข้ึนเพ่ือใชในการบริหารราชการเทศบาลนี้  กระผมและคณะจะ
มุงม่ันดำเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วภายใน  4  ปนี้  และมีความถูกตอง
สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  จะเปนกรอบในการบริหารราชการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุในระยะ  4  ปนี้  โดยจะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใน
โอกาสตอไป  ซ่ึงเม่ือไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแลว  เทศบาลก็จะได
วางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ  5  ป  ตอไปเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ  กระผมและคณะขอใหความเชื่อม่ันแกสภา
เทศบาลและพ่ีนองประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ  ทุกทานวา  จะบริหารราชการใน
เทศบาลนี้อยางเต็มความสามารถ  ดวยความซ่ือสัตย  สุจริตโปรงใส  นอมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  และยึดประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนท่ีตั้ง  
จะกำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลแหงนี้  
และจะบริหารราชการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลจะเปนตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนี้   เพ่ือทำหนาท่ี
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหดีท่ีสุด  นโยบายท้ัง  4  ขอนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได
ก็ดวยความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะพ่ีนองประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุใน
การเดินไปขางหนาดวยกัน  รวมกันพัฒนารวมกันแกไขปญหา  โดยมีทานสมาชิก
สภาเทศบาลเปนผูสนับสนุน  เปนผูตรวจสอบและมีบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เปนผูนำนโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเมืองกาฬสินธุเปนเมืองอุดมสุขตอไป
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เปนคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กอนอ่ืนท่ี

จะใหสมาชิกไดมีการซักถามและอภิปรายผมขอทำความเขาใจเล็กนอยเก่ียวกับ

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  วาดวยขอบังคับหมวดท่ี  10     

การแถลงนโยบาย  เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลวให
ประธานสภาทองถ่ินดำเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีมติซักถามและอภิปราย
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รวมกัน  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินไดมีมติซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆ    
สมาชิกสภาทองถ่ินมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายท้ังในทางสนับสนุนและคัดคานใน
เรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ใหสำเร็จตามนโยบายในการนี้สมาชิกสภาทองถ่ิน
อาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
ดวยก็ได  เพ่ือความสะดวกผูบริหารทองถ่ินจะตอบสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีซักถาม
หรือคัดคานทีละคนเปนลำดับไปหรือจะขอตอบครั้งละหลายๆ คนก็ไดมีทาน
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามคำแถลงนโยบายของทานนายกจารุวัฒน  
บุญเพ่ิม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานนพดล  แกวพูล  ครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ดวยความเคารพภาพรวมของ
การแถลงนโยบายในวันนี้ หนาท่ีของเทศบาลคือใหบริการพ่ีนองประชาชนในทุกๆ
ดาน  ฝากและแสดงถึงความหวงใยในการเขามาบริหารงานของคณะผูบริหาร  
กอนอ่ืนขอแสดงความยินดีกับทานประธานสภาเทศบาลท่ีไดมีโอกาสกลับเขามา
ทำงานดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ดวยความเคารพท่ีได
รวมงานกับทานมาหลายป ถือวาทานประธานสภาเทศบาลเปนผู มีความรู
ความสามารถมีประสบการณในการทำงานในหนาท่ี และหวังเปนอยางยิ่งวาสภา
เทศบาลแหงนี้จะเปนท่ีพ่ึงของพ่ีนองประชาชนนำปญหาตางๆของพ่ีนองประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบเขามาแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดเปน
รูปธรรม  สำหรับการแถลงนโยบายในวันนี้ในภาพรวมอยูในชวงท่ีเจอภาวะวิกฤต
ไปท่ัวโลกตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบาย  ซ่ึงเปนความยากลำบากของ
การบริหารระดับประเทศ  ท้ังระดับกลาง  หรือระดับทองถ่ิน  ตามท่ีไดนำเรียนทุก
ทานท่ีไดเขามาจากการเลือกต้ังฯ  โดยไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนให
ทำหนาท่ีแทนพ่ีนองประชาชนในฐานะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เชื่อม่ันและ
แนใจวาเราทุกคนท่ีอาสาเขามาในครั้งนี้ตางมีความมุงหวัง  มีความคาดหวัง  และมี
ความตั้งใจท่ีจะรวมมือพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหกาวหนาทันสมัย  บริการ
ประชาชนตรงเปาหมายอยางถูกตอง  นำพาบานเมืองพัฒนาเจริญกาวหนา  
เพราะฉะนั้นในสวนตัวของกระผมถาเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนและมีผลกระทบท่ี
นอยมากท่ีสุดกับพ่ีนองประชาชนยินดีใหการสนับสนุน ถาเรื่องอะไรท่ีมีปญหาจะ
นำมาหารือในสภาแหงนี้ดวยเหตุผลเพ่ือจะไดผานสิ่งท่ีเปนปญหาอยูในขณะนี้ไป
ดวยกันตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดแถลงไปเม่ือสักครู  เราจะทำทุกสิ่งทุกอยางให
ถูกใจพ่ีนองประชาชนทุกคนเปนไปไมไดแตจะพยายามลดปญหาและผลกระทบตอ
พ่ีนองประชาชนใหนอยท่ีสุดการทำงานของกระผมไมใชทำเฉพาะเขต 1  เรามอง
ภาพรวมดูแลพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลทุกคนในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลมี
หนาท่ีกำกับ  ดูแล  ตรวจสอบในการใชจายงบประมาณของทางคณะผูบริหาร  สิ่ง
ไหนท่ีดีและเปนประโยชน  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเกิดเปนรูปธรรม
สำหรับพ่ีนองประชาชนยินดีใหการสนับสนุนสวนไหนท่ีเปนปญหาใหนำมาหารือกัน  
เรียนฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารปญหาของพ่ีนองประชาชน
บางครั้งสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบถึงปญหาและพบเจอและนำมาเสนอหารือ
ในท่ีประชุมสภาตั้งเปนกระทูสอบถามทางคณะผูบริหารเพ่ือท่ีจะรวมมือกันแกไข
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกคนหวังใหมีความพัฒนาเจริญกาวหนาดูแลพ่ีนองประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ  สวนผมมองการทำงานในวาระตอไปของคณะผูบริหาร ขอให
ความสำคัญอยู  2  ประเด็น 1. งบประมาณในภาวะวิกฤติขณะนี้มีผลกระทบทุก
ระดับชั้น  การคาขายไมดี  ประชาชนไมมีสภาพคลองในการใชจาย  ปญหาท่ี
ตามมาคือการจัดเก็บรายไดของเทศบาลจากท่ีไดประมาณการงบประมาณท่ีผานมา
ไมเปนตามท่ีไดประมาณการไว  และงบประมาณจากสวนกลางท่ีเปนเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลปนี้คงจะมีปญหาไมเปนตามท่ีประมาณการไวเพราะวาเศรษฐกิจดาน
การทองเท่ียว การคาขาย การสงออกตางๆมีผลกระทบท้ังหมด  เชื่อม่ันในการเขา
มาดำรงตำแหน งของทุกทานท่ีอาสามารับใช พ่ีนองประชาชนจะสามารถ
ประคับประคองดูแลรวมกัน  และแกไขปญหาไปดวยกันยินดีท่ีทานนายกเทศมนตรี
ไดแถลงวาเราจะรวมกันเดินไปขางหนารวมกันความคิดเห็นในการทำงานมองไม
เหมือนกัน  ความคิดเห็นตางกันไมใชความแตกแยกอาจมองคนละเหตุผล  สุดทาย
ตองยึดถือผลประโยชนพ่ีนองประชาชนเปนหลัก ประชาชนเปนศูนยกลางในการ
ทำงาน เชื่อม่ันในนโยบายของทานท่ีไดแถลงไปเม่ือสักครูประสานงานตอกองาน
ใหมเปนเรื่องท่ีดีแตตองรวมกันดูแลพ่ีนองประชาชน  2. บุคลากรท่ีทำงานใหกับ
เทศบาลเพ่ือบริการพ่ีนองประชาชนมีความสำคัญมาก ขาราชการ พนักงาน หรือ
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทุกคน ถือวาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
แนวทางนโยบายท่ีทางคณะผูบริหารไดแถลงไปเม่ือสักครู  บุคลกรมีความสำคัญถึง
จะเจอปญหามากมายถาบุคลากรมีกำลังใจ มีสวัสดิการท่ีดี  ทุกคนจะทำงานดวยใจ 
มุงม่ัน  ทุมเทเต็มกำลัง  กำลังใจเปนสิ่งสำคัญถามีความประนีประนอม  มีความรัก  
เอ้ืออาทรตอกันทุกคนจะมีกำลังใจในการทำงาน  เพราะเราคือเทศบาลมีหนาท่ี
ใหบริการแกพ่ีนองประชาชนสิ่งสำคัญคือบุคลากรของเทศบาลจะตองไดรับกำลังใจ
สวัสดิ การ ท่ี เหมาะสมสิ่ งสำ คัญ ท่ีมองคือ  1 . งบประมาณ  2 . บุ คลากร                 
ทานประธานสภาครับตามท่ีไดนำเรียนเปนการอธิบายตางๆแตสิ่งท่ีนำไปสูการ
แกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนข้ึนอยูกับหลายอยางการทำงานใหเนนความสำคัญ
ของการแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน  โครงการตางๆท่ีดำเนินการของ
เทศบาลใหลำดับตามความสำคัญเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนไดอยาง
ตรงเปาหมาย  โดยเฉพาะปญหาเรื่องการจราจร  ถนนบางสายมีสภาพท่ีดี  ถนน
บางสายยังมีปญหา  ชุมชนท่ีอยูเขตรอบนอกบางชุมชนยังไมไดรับการพัฒนา  
ไฟฟายังไมท่ัวถึงเคยไดรับปญหาเรื่องนี้จากพ่ีนองประชาชนถนนหลายเสนยังมี
สภาพถนนยังไมเทคอนกรีตทำใหลำบากเวลาสัญจรไปมา  ฝากทางคณะผูบริหาร
ใหพัฒนาความเจริญใหท่ัวถึงในเขตชุมชนรอบนอกไดมีโอกาสไปหาเสียงในการ
เลือกตั้งฯชุมชนบางชุมชนและหลายชุมชนถนนยังไมไดเทคอนกรีต  น้ำประปา  
ไฟฟา ยังเขาไมถึงสิ่งเหลานี้ท่ีจะนำมาสะทอนในการประชุมสภาในแตละครั้งเพ่ือ
หารือและขอความเมตตาทางคณะผูบริหารไดนำปญหาไปแกไขตอไป  ทราบวา
งบประมาณนอยแตถามีความตั้งใจสิ่งท่ี มุงหวังรวมกันสามารถทำให พ่ีนอง
ประชาชนมีความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน  บานเมืองเปนเมืองท่ีนาอยู เพราะไดรับการ       
ดูแลในเรื่องตางๆอยางท่ัวถึง  วันนี้ยังไม มีการซักถามเพราะยังอยูในรอบ
งบประมาณป  2564  และไม ก่ี เดือนจะเปนการจัดทำงบประมาณ ใหม  
ปงบประมาณ  2565  โอกาสนี้ฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร            
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1. ไดรับฟงปญหาจากพ่ีนองประชาชน  ถนนผังเมืองขณะนี้เขา   สูฤดูฝนทราบวา
สัญญาจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนการกอสรางยังไมเสร็จเรียบรอย  ไดมีโอกาสขับรถ
ผานไปเวลาฝนตกน้ำจะเซาะพ้ืนถนน  ถึงจะไมใชการดำเนินการของเทศบาล
เพียงแตมีความมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองกาฬสินธุ  แตเขาใจวาถนนเสนนี้อยูในพ้ืนท่ี
ของเทศบาล  ผลกระทบท่ีไดรับคือพ่ีนองประชาชน  ฝากทานประธานสภาผาน       
ไปยังคณะผูบริหาร  ใหกำกับ  เรงรัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการดังกลาวให
เสร็จเรียบรอยโดยเร็ว  เพ่ือให พ่ีนองประชาชนสัญจรไปมาอยางปลอดภัย            
2. ตามท่ีไดนำเรียนเบื้องตนดานการทำงานสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือประธานและ
คณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากพ่ีนองประชาชน  ซ่ึงเปนอำนาจ
หนาท่ีของทานนายกเทศมนตรีจะกำหนด ปจจุบันประธานและคณะกรรมการ
ชุมชนไดหมดวาระไปแลวแตยังรักษาการเพ่ือใหการบริหารขับเคลื่อนไปถึงไมมี
คาตอบแทน เงินเดือนแตประธานและคณะกรรมการชุมชนยังทำหนาท่ีสม่ำเสมอ
มา  ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารไดพิจารณาในการเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการชุมชนใหมอีกครั้ง  3. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดเปดภาคเรียนเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล  1  
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนตำแหนงวางมานานพอสมควร  โดยมีรอง
ผูอำนวยการและคณะครูรวมกันดูแล  แตกรอบอำนาจ  เงินเดือน  เปนงบ
สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะ
ผูบริหาร ผูท่ีมีสวนเก่ียวของไมอยากใหตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
วางนาน  ทราบวาผูท่ีจะมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนตองมาจากอำนาจ
การแตงตั้งจากสวนกลาง อยากทราบวาผูท่ีสอบผานในตำแหนงผูอำนวยการไมมี
ใครท่ีมีความประสงคมาดำรงแหนงท่ีวางตามกลาวขางตน  ตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนท่ีวางคือ โรงเรียนเทศบาล  1  โรงเรียนเทศบาล  2  ในสวนตัวสิ่งไหนท่ี
เปนประโยชน คุณงามความดี และพ่ีนองประชาชนไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด
พรอมสนับสนุน  สิ่งไหนท่ีเปนปญหามีสวนท่ีตองรวมกันหารือแกไขปญหาเหลานั้น
ท่ีเกิดข้ึนดวยเหตุผล ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออธิบายทำเขาใจในเรื่องการอภิปรายญัตติแถลงนโยบายของทาน

นายกเทศมนตรีขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลมุงเนนเรื่องคำแถลงนโยบาย
อภิปรายวามีความเหมาะสมหรือไม  สวนเรื่องวาระฝากอ่ืนๆ ใหอภิปรายใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  เชิญครับ  เชิญทานอาคม  
สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ     

ทุกทานกระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
นำเรียนทานประธานสภาในคำแถลงนโยบายของทานนายกเทศมนตรี  เนื่องดวย
ปจจุบันบานเมืองของเราอยูในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  อาจสงผลกระทบตอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หรือทุกเทศบาลทุก

ทองถ่ิน  ท่ีมีผลตอรายไดเทศบาลท่ีจะนำมาพัฒนาบานเมืองใหแกพ่ีนองประชาชน  
หรือโครงการตางๆท่ีไดตั้งไวอาจมีปญหาทำใหหยุดหรือชะลอบางโครงการ         
เปนเรื่องท่ีกังวลพอสมควรในการเขามาบริหารงานในครั้งนี้  สิ่งท่ีทานไดนำเสนอ
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หรือประชาสัมพันธพูดคุยกับพ่ีนองประชาชนในคราวเลือกตั้งท่ีผานมา  นับเปน
เรื่องท่ีประชาชนอยากใหทานนำมาปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ดังนั้นอยากนำเรียน
ตามท่ีทานไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการเปนคำแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  4  ขอ  ๑. การสรางเมืองใหนาอยูเพ่ือความม่ันคง  และ
ความปลอดภัยของประชาชนเปน  องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในระดับประเทศ  โดยมี
แนวทางท่ีจะดำเนินการ  ๑.๑. พัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีสะอาดสวยงาม  นาอยูนา
อาศัย  มีการอนุรักษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพในระดับสากล         
มีการเฝาระวังติดตามภาวะมลพิษตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงทีมีการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ขอเสนอ
ทานในปจจุบันทานไดดำเนินโครงการพัฒนาลำน้ำปาวไดพัฒนาไปหลายสวน      
และในคราวนี้ทานไดเขามาบริหารและทำหนาท่ีจากนี้ตอไป  อยากใหจัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาในสวนท่ียังไมไดดำเนินการใหเกิดความสวยงาม  1.4 
พัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนเพ่ือเปนเมืองสุขภาวะท่ีประชาชนเขาถึงบริการ
ไดอยางท่ัวถึง  และเทาเทียม  มีบริการสายดวนฉุกเฉินรองรับการใหบริการ           
มีแพทย พยาบาล  และบุคลากรทางดานการสาธาณสุขใกลบานพรอมประสานการ
ปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการใหบริการ  ขอเสนอใหทานสรางศูนย
สาธารณสุขเทศบาลแหงท่ี  3  เพ่ือบริการพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดอยางท่ัวถึง  1.6  พัฒนาเทศบาลให เปนองคกรสมรรถนะสูง              
มีนวัตกรรมในการบริการประชาชนดวยระบบอัจฉริยะ (SMART CITY)  ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดโดยสะดวกผานระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในยุค  4.0      
ขอเสนอใหทานดำเนินการคือโครงการอินเตอรเน็ตชุมชนและเคยดำเนินมากอนแต

ไมทราบเหตุผลขัดของท่ีตองหยุดดำเนินการไป  2. การสรางเมืองใหนาทองเท่ียว  
เพ่ือสรางความม่ังค่ังของประชาชนและเปนศูนยกลางการทองเท่ียวภายในจังหวัด 
2.2  พัฒนาโครงขายดานการคมนาคม  ใหเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวและเปน  
Land Mark ของเมือง  ถนน  หรือทางสาธารณะไดรับการพัฒนาใหเปนทางหลวง
ทองถ่ินท่ีไดมาตรฐานมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  และเรื่องแนวนโยบายการนำ
สายไฟฟาลงใตดินอยากใหท านดำเนินการให เสร็จเรียบรอย  การพัฒนา
สวนสาธารณะยังมีสวนสาธารณะหลายแหงยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความสวยงาม
พรอมบริการใหแกพ่ีนองประชาชน  3. การสรางเมืองใหนาลงทุน  เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจของเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการ
ลงทุนเพ่ือสรางเสริมเศรษฐกิจใหม่ันคง  ม่ังค่ัง  และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
๓.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัยและการคมนาคม   
มีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการแกไขปญหาน้ำรอ
การระบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการน้ำเสียใหเขาสูระบบกอนระบายคืนสู
ธรรมชาติ  คณะผูบริหารไดมองเห็นถึงสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชวงระยะท่ี
ทานทำหนาท่ีนายกเทศมนตรีกอนการเลือกตั้งฯ  ไดจัดทำโครงการพัฒนา  จัดทำ
ระบบบริหารการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ถาพัฒนาถนนทุกเสนท่ี
ยังเปนปญหาถนนทุกเสนจะมีความสวยงาม และมีความปลอดภัยแกพ่ีนอง
ประชาชนในการสัญจรไปมา  4. ๔.  การสรางเมืองใหนาศึกษา  เปนเมืองแหง
ประวัติศาสตร  และเปนเมืองแหงการเรียนรู  มีทุนทางสังคมท่ีดีอันจะนำไปสูสังคม
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แหงความผาสุก  ทุกครัวเรือนปลอดภัย  โดยมีแนวทางท่ีจะดำเนินการ  ดังนี้           
๔.๑  พัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาตามวัยท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงมี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน  เด็กพิเศษไดรับการดูแลตามศักยภาพ
และความจำเปน  และเทศบาลไดเพ่ิมโรงเรียนในสังกัด  คือ  โรงเรียนเทศบาล  6  
ทุงศรีเมืองประชาวิทย  มีความเชื่อม่ันในการบริหารงานของคณะผูบริหารจะนำพา
โรงเรียนพัฒนาและไดมาตรฐานเหมือนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอ่ืน  4.4  จัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย  เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมี
งานทำรวมถึงทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ  ฝากคณะ
ผูบริหารสงเสริมใหมีการสรางโรงเรียนกีฬา  เพ่ือพัฒนาทักษะดานกีฬาใหเปน
นักกีฬาอาชีพ  ศูนยดูแลผูสูงอายุฝากทานนายกเทศมนตรีไดดำเนินการสรางเมือง
ใหนาอยูมุงสูเมืองอุดมสุข  ตามนโยบายกอนการเลือกตั้ง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานจำลอง  ภูเตานาค ครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีทาน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดแถลงนโยบายท้ัง 4 ดาน  ไปแลวนั้น  กอนอ่ืนขอ
แสดงความยินดีกับทานนายกเทศมนตรีและผูบริหารทุกทานท่ีไดเขามาดำรง
ตำแหนง  และคำแถลงนโยบายท้ัง 4  ดาน ถาสามารถทำไดตามนโยบายท้ัง  4  
ดานถือวาเปนเมืองท่ีนาอยู  ทานอาคม   ไดอภิปรายไปหลายเรื่อง ดิ ฉันมี
ความเห็นดวยในขอ 1.4 อยากใหมีศูนยสาธารณสุขฯแหงท่ี  3  เพ่ิมข้ึนในบริเวณ
ชุมชน     ทุงศรีเมือง  อาจมีหลายเหตุผลประกอบ  อาทิ  บุคลากรท่ีจะมาบริหาร
ตลอดจนงบประมาณ  ถามีโอกาสอยากนำเรียนฝากทานประธานสภาผานไปยัง
คณะผูบริหาร  2. การสรางเมืองใหนาทองเท่ียว  เพ่ือสรางความม่ังค่ังของ
ประชาชนและเปนศูนยกลางการทองเท่ียวภายในจังหวัด  ๒.๑  พัฒนาเมืองให
มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ี    โดดเดน  เปนเมืองวิถีศิลป  ถ่ินวัฒนธรรมอีสาน  
สรางงานสรางรายไดสูชุมชน  ดวยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางภูมิปญญาทองถ่ิน
มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในเขตพ้ืนท่ี  ฝากทานประธานสภาผาน
ไปยังคณะผูบริหารใหทานอธิบายเพ่ิมเติมในขอ  2.1  ทานมีกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีจะดำเนินการอยางไรทำใหเกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนใหประชาชนมี
รายได  ดิฉันเชื่อวาในสภาแหงนี้หลายทานอาจมีขอสงสัยหรือประชาชนท่ีไดรับฟง
การประชุมสภาแหงนี้อาจอยากทราบขอมูลเพ่ิมเติมวาทางคณะผูบริหารมีแนวทาง
อยางไรในการดำเนินการคณะผูบริหารมีแนวทางอยางไร  3. การสรางเมืองใหนา
ลงทุน  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการลงทุนเพ่ือสรางเสริมเศรษฐกิจใหม่ันคง  ม่ังค่ัง  และพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลง  ๓.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองใหเอ้ือตอการอยู
อาศัยและการคมนาคมมีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการแกไขปญหาน้ำรอการระบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการน้ำเสียใหเขา
สูระบบกอนระบายคืนสูธรรมชาติ   3.3  สงเสริมใหชุมชนริมน้ำและชุมชนยาน
เมืองเกาไดมีพ้ืนท่ีในการสรางเสริมรายได และจัดใหมีตลาดท่ีปลอดภัยหางไกลจาก
โรคระบาดพรอมยกระดับใหเปนตลาดสีเขียว  ในขอนี้เปนเรื่องท่ีนาสนใจ  ชุมชน
เมืองเกาเปนตลาดท่ีประชาชนใหความสนใจอยางมาก  สวนชุมชนท่ีอยูริมน้ำท่ีได
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พัฒนาตามโครงการท่ีเทศบาลไดดำเนินการ  ทานผูบริหารทานมีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะสนับสนุนพ้ืนท่ีบริเวณนี้สามารถทำใหเกิดรายไดเพ่ิมอยากทราบ
เพ่ิมเติม  นอกนั้นดิฉันอานแลวบางโครงการทานไดดำเนินการดีแลวแตควรจะ
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมข้ึน  แตสิ่งสำคัญในขณะนี้การเปดตลาดหรือการทำ
กิจกรรมตางๆใหคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนสุขภาพของ
พ่ีนองประชาชนเพราะวาขณะนี้มีการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19 )  ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารชวยกำชับและดู

ความปลอดภัยใหกับพ่ีนองประชาชนดียิ่งอยางเชนเคย  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานอภิชัย  น้ำจันทร ครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน      
กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในการแถลง
นโยบายของทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีความเห็นดวย  เพราะวาใน
สถานการณปจจุบันการแถลงนโยบายกับการดำเนินงานไป  4  ปขางหนาท่ีผาน
มาคณะทานผูบริหารนำโดยทานจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  ดำเนินงานมากมายหลาย
โครงการ  อาทิ  ในดานการพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในการรับรางวัล
ตางๆท่ีมีการประเมินจากองคกรภายนอก  ในสวนตัวของกระผมอยากใหทานคณะ
ผูบริหารในเรื่องท่ีดำเนินการมาแลวใหดำเนินการตอไปและในเรื่องท่ีกำลัง
ดำเนินการใหดำเนินการตอไป  เพราะสถานการณปจจุบันมีท้ังการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)  และสถานะทางการเงินของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุตองกำกับดูแลเพราะวาการใชจายตอไปในวันขางหนาเราจะ
หาเงินจากท่ีไหนมาถาเราอาศัยเงินงบประมาณจากสวนกลางบางสวนอาจไม
เพียงพอ  แตใหคำนึงถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุบางคนหาเชากิน
ค่ำ  การอยูอาศัยการทำมาหากินหรือวาการใชจายในปจจุบัน  ผมไดลงไปในพ้ืนท่ี
ชุมชนมองวายังอยูในระดับท่ีลำบาก  สวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีผานมาไดพัฒนาไป
มากอยากใหทางคณะผูบริหารดำเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่องท่ีดำเนินการมา
แกไขจุดท่ีขาดตกบกพรอง  อาทิ  เรื่องขุดลอกทอระบายนำ้ ในชวงฤดูฝนมีบริเวณ
ไหนบางท่ียังไมไดดำเนินการแกไข  เรื่องถนน  หรือการขยายประปา  ไฟฟา  ท่ียัง
ไมดำเนินการเรียบรอยใหทานคณะผูบริหารคำนึงถึงเรื่องดังกลาว  และคำนึงถึง
เรื่องท่ีจะพัฒนาดำเนินการในอีก  4  ปขางหนาทำงานประสานกันโดยคำนึงถึง
งบประมาณรายรับรายจายท่ีไดและนำมาบริหารในอีก  4  ปขางหนา  ขอบคุณ
ครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดฟงทาน
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาแหงนี้  นโยบายตางๆท่ีทานแถลงมีประโยชน
ตอพ่ีนองประชาชนและบานเมือง  ขอใหทำไดจริงครับ  ขอภาวนาใหเทวดาฟาดิน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท่ีสถิตอยูในสากลโลกนี้ไดโปรดคุมครองดลบันดาลชวยให
นโยบายตางๆท่ีทานนายกเทศมนตรีไดแถลงในสภาแหงนี้  เปนความจริง  ทำจริง  
เพ่ือพ่ีนองประชาชนจะไดอยู เย็นเปนสุข  สบายกายสบายใจ  และบานเมือง
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เจริญรุงเรืองใหสมเปนเมืองนาอยู  ทานประธานสภาขออนุญาตอภิปรายครับ      
พวกกระผมสมาชิกสภาเทศบาลฝายนิติบัญญัติท่ีมีเสียงขางนอยในสภาขอทำหนาท่ี
ฝายคานท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จะคอยดูแลปกปองตรวจสอบการทุจริต
คอรัปชั่น  การใชอำนาจหนาท่ีและความโปรงใสในการใชงบประมาณตางๆของ
หนวยงานและฝายบริหารอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพ่ือปกปองรักษา
ผลประโยชนแกพ่ีนองประชาชนและบานเมืองประเทศชาติอันเปนท่ีรักยิ่งของพวก
เราตลอดไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามคำแถลงนโยบายของ

ทานนายกจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  ขอเรียนเชิญ  เม่ือไมมีสมาชิกทานอ่ืนขอเรียนเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี   เรียนทานประธานสภาเละทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขออนุญาตอภิปรายครั้ง
เดียวเปนการตอบคำถามหรือคำอธิบายของทานสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดอภิปราย
ทุกทานเพราะสวนมากพูดในเรื่องเนื้อหา  ขออนุญาตนำเรียนวาในการทำนโยบาย
ของคณะผูบริหารในครั้งนี้ไมใชพ่ึงเคยคิดและแถลงหลังจากท่ีไดรับการเลือกตั้ง
หรือไมมาคิดนโยบายตอนสมัครรับเลือกตั้งเสนอนโยบายหรือแนวทางในการหา
เสียงกับพ่ีนองประชาชน  ในการกำหนดนโยบายตองบอกวาทางคณะผูบริหาร
เทศบาลและพนักงานเทศบาลไดเตรียมการท่ีจะปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมาตลอดเริ่มคิดนโยบายมาตั้งแตป  พ.ศ. 2563  การขอ
งบประมาณจากภาครัฐหรือจากสวนราชการอ่ืนๆ  ถาหากไมมียุทธศาสตร 
แผนงาน  และไมไดบรรจุไวในแผนงานประจำป  ไมสามารถท่ีจะประสานงานและ
ขอรับเงินงบประมาณเพ่ือมาพัฒนาเทศบาลได  โครงการท่ีจะดำเนินการใน
ยุทธศาสตรตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ  ทานคงจะทราบยุทธศาสตร
ชาติรัฐบาลกำหนดมาใหเปนยุทธศาสตร  20  ป  ซ่ึงอยูในคำแถลง  เริ่มตั้งแตป
พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ.2580  จะกำหนดเปนชวงๆละ  5  ป  เพ่ือท่ีจะใหทองถ่ิน
กำหนดทำยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทุก  5  ป  ตั้งแตคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเขามาบริหารประเทศไดกำหนดใหมียุทธศาสตรชาติ  20  ป  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดทำยุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
เปนยุทธศาสตรเทศบาลมาแลวระยะหนึ่งคือยุทธศาสตร  5  ป  เริ่มตั้งแต  พ.ศ.  
2561  ถึง  พ.ศ.  2565  เม่ือถึงพ.ศ. 2566  ตองมีการปรับปรุงใหมทุก  5  ป  
เพราะฉะนั้นไดมีการประชุมหัวหนาสวนการงานเพ่ือเตรียมการท่ีจะกำหนด
วิสัยทัศนและตอยอดของการพัฒนาท่ีไดดำเนินการมาโดยวิสัยทัศนท่ีวาพัฒนาเมือง
กาฬสินธุใหเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาลเราทำกันมาพอสมควรแลว  และจะ
กำหนดมุงเนนวิสัยทัศนไปในทิศทางไหนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตอไป       
ในอนาคต  ประชุมหลายครั้งจะพัฒนาเมืองกาฬสินธุใหเปนเมืองอุดมสุขโดยเนน
การพัฒนาเมืองนาอยู  นาลงทุน  นาทองเท่ียว  นาศึกษา  ท้ัง  4  ประเด็น           
ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท้ังสิ้น  สอดคลองบทบาท
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหทองถ่ินเปนผูดำเนินการ  แตเนื่องจากวายังไมถึงป  
พ.ศ. 2566  ซ่ึงจะทำยุทธศาสตรใหม  ขณะนี้ยังใชยุทธศาสตรชาติตั้งแต            
พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565  เรื่องตางๆท่ีไดกำหนดไวและกำหนดใหมจะเตรียม
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ไวเพ่ือทำยุทธศาสตรในระยะตอไป  ในแตละปทางราชการไดมีระเบียบแบบแผนให
สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมยุทธศาสตรไดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องตางๆเหลานี้จะตอง
มีการทำใหเปนปจจุบันอยูเสมอใหสอดคลองกับสภาวะยุคปจจุบันการท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินตองมีรายไดของหนวยงานตนเองถาหากไมมีรายไดท่ีจะมาพัฒนาจะไปขอ
รายไดจากท่ีไหนจะไปของบประมาณจากท่ีไหนซ่ึงผมทำมาโดยตลอดถาหากทาน
อ่ืนเขามาเปนผูบริหารในระยะ  4  ป  ตองมาเริ่มตนใหมปแรกเริ่มโครงการเขียน
โครงการเขียนแบบ  ปท่ีสองบรรจุแผนสงไปท่ีกรุงเทพเขากระทรวงทบวงกรมท่ี
ตองการขอรับงบประมาณและตองนำไปเพ่ือพิจารณาโครงการท่ีสงไปสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหรือไมสามารถอุดหนุนงบประมาณมาใหไดหรือไม  ถาสอดคลองตรง
ตามหลักเกณฑผานการประชุมท่ีไดขอรับงบประมาณไปทุกประการจะบรรจุลงใน
แผนท่ีเราไดขอรับงบประมาณไป  ปท่ีสามงบประมาณท่ีขอไปถึงจะถูกบรรจุลงใน
พระราชบัญญัติงบประมาณทันทีถาหากวาในพระราชบัญญัติงบประมาณในปนั้น
รัฐบาลไมมีเงินเหมือนกับปจจุบันนี้ พ.ศ. 2565 ซ่ึงรัฐบาลกำลังทำพระราชบัญญัติ
งบประมาณถาหากไมมีงบประมาณรัฐบาลทำงบประมาณขาดดุลปนี้รัฐบาลทำ
งบประมาณต่ำกวาทุกป  3  แสนลานบาทโครงการตางๆท่ีบรรจุเอาไวตองมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งทำไดเพราะไมรูอนาคตจะเปนอยางไรแต
ขอไดทำโครงการเพ่ือบรรจุในแผนงานพัฒนาแตละปๆของราชการสวนภูมิภาคท่ี
สามารถอุดหนุนทองถ่ินไดขอใหอยูแผนสวนปงบประมาณเม่ือการพัฒนาจะได
หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่งแตถาไมมีในแผนโครงการนั้นจะไมไดรับงบประมาณ       
ขออนุญาตนำเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
งบประมาณท่ีรัฐบาลกำหนดเอาไวในพ.ศ. 2565  สวนใหญจะเปนงบผูกพัน
โครงการใหมท่ีเสนอข้ึนมาอาจจะไมไดรับการพิจารณาถาหากเปนโครงการท่ีไม
เรงดวนหรือสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน  แตงบผูกพันคือเปนงบประมาณท่ีทำ
สัญญาไวแลวรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณแตละปเขามาเพ่ือท่ีจะใหโครงการนั้นๆ
สำเร็จ  ถาหากทานท้ังหลายติดตามการประชุมงบประมาณแผนดินทานจะเห็น
ทานนายกรัฐมนตรีทานไดพูดวาโครงการท่ีไดงบประมาณตามพรบ.งบประมาณ
สวนใหญจะเปนงบประมาณผูกพันท่ีทำเอาไว  ถาหากเสนอโครงการเขามาปแรก
ทำโครงการปท่ีสองบรรจุแผนปท่ีสามงบประมาณจะมีมาหรือไมไมสามารถทราบ
แตถาไดรับงบประมาณปท่ีสามดำเนินการไมเสร็จปท่ีสี่ยังดำเนินการไมเสร็จหมด
วาระ  เม่ือหมดวาระผลงานของคณะผูบริหารท่ีอาสาทำเพ่ือพ่ีนองประชาชนไมมี
ครับถาไมไดเตรียมการตั้งแตแรก  ในกรณีนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุเตรียมการมาตั้ง
แรกมาโดยตลอดงบประมาณท่ีทานสมาขิกสภาเทศบาลไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนา
ลำน้ำปาวเปนงบตอเนื่องเปนงบประมาณผูกพันมาทุกปงบประมาณหลายรอยลาน
บาทปหนายังไดรับงบประมาณมาพัฒนางบประมาณท่ีกำลังขุดเจาะท่ีทานท้ังหลาย
ไดกลาวถึงเปนการทำทอระบายน้ำชวงหนึ่งท่ีสรางปญหาสรางความเดือดรอน
ใหกับพ่ีนองประชาชนถาไมทำโครงการเขาไปขอใหบรรจุลงในงบประมาณตอเนื่อง
สามป  ถาไดผูรับจางท่ีดีงานท่ีดำเนินการจะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  แตถาได
ผูรับจางท่ีไมมีศักยภาพจะมีปญหาอยางท่ีเราเจอการท่ีจะกำหนดแตละอยาง       
ทุกเรื่องมีระเบียบโดยเฉพาะอยางยิ่ง  อบจ.  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  ตั้งแตป
พ.ศ. 2563  ป  พ.ศ. 2564  เปนตนไป  อบจ.ป  พ.ศ. 2563  เทศบาลเมือง        
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ปพ.ศ. 2564  เทศบาลตำบล.ป พ.ศ. 2565  ขณะนี้สำนักงบประมาณรับไมไหว
เหลือแคอบจ.  เทศบาลเมือง   เทศบาลนคร  หนวยงานเหลานี้เปนหนวยงานท่ีรับ
งบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณไมไดผานกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  การท่ีจะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณถาไม มีแผนงาน  
แผนงานหรือโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจะไม ได รับการพิจารณา  
เพราะฉะนั้นถึงนำนโยบายหาเสียงวาเรามีความรูรูปญหารูทางแกไขเนื่องจาก
ดำเนินการมาโดยตลอดสิ่งเหลานี้คือท่ีมาของนโยบายคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนเทศบาลไดประชุมปรึกษาหารือกันและกำหนดเตรียมการปรับปรุงยุทธศาสตร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหสอดคลองใน  5  ปขางหนา คือป พ.ศ. 2566 – ป พ.ศ. 
2570 ซ่ึงอีกไมนานจะไดทำการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมขอมูลนำปญหาตางๆแลว
นำมาบรรจุลงในแผนชุมชนและนำไปบรรจุในแผนพัฒนาและนำไปบรรจุในเทศ
บัญญัติดำเนินการตามระเบียบและแกไขปญหาตามความจำเปนเรงดวนใหกับ     
พ่ีนองประชาชนงบประมาณเปนเรื่องสำคัญปนี้ผมไดเขามาปฎิบัติหนาท่ีตำแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุวันนี้จะเปนวันเริ่มปฎิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีได
ตามกฎหมายกอนหนานี้ทานรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีถึงจะ
ปฎิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีแตยังไมไดแถลงนโยบายในสภาทานจะปฎิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีไมได  แตเม่ือผมไดเขามาดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีหลังจากท่ี
กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเรียบรอยแลว  สิ่งแรกท่ีดำเนินการตั้งแตวันท่ี 1 
กุมภาพันธ  2564  คือการดูจำนวนเงินจากรายได รายรับของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบปนี้
หนักกวาป ท่ีแลว  การทำเทศบัญญัติงบประมาณป  2564  ท่ีผานมาไดตั้ง
งบประมาณเทากับป 2563 จริงแตเปนการต้ังงบประมาณนอยกวาป 2563 
ประมาณ  20  ลานบาท  ป  2563  ไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขณะนั้นยังไมไดรับ
งบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประงบมาณ  เทศบาลจึงไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินประมาณ 18  ลานบาท ถึง 19  ลาน
บาท  ซ่ึงไมไดอยูในเทศบัญญัติงบประมาณแตเม่ือป  2564 ไดประสานงานและ
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณเราจะตองนำเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเขามาอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ  ดังนั้นถึงแมวาจำนวนงบประมาณตางจาก
เทศบัญญัติงบประมาณป  2564  จะเทาๆกันอาจจะมากกวาป  2563 เล็กนอย  
แตขอใหเขาใจวาจำนวนเงินงบประมาณหายไปประมาณ  18  ลานบาท  ถึง  19  
ลานบาท  เพราะไปนำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ  และเทศบัญญัติงบประมาณป  2564  ท่ีกำลังจัดทำในการจัดเก็บ
ภาษีไดประมาณการรายรับเอาไววาภาษีท่ีดินและสิ่ปลูกสรางซ่ึงเปนกฎหมายใหม
เราจะมีรายรับจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ  20 ลาน        
กวาบาท  เปนรายไดแลวนำรายไดมากำหนดเปนรายจายวาจะจายอะไรบาง  เม่ือ
ถึงป พ.ศ. 2564 รัฐบาลไดสั่งการวาในปพ.ศ. 2564  ในการจัดเก็บรายไดเงินท่ี
เทศบาลไดดำเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหเทศบาลดำเนินการ
จัดเก็บภาษีเพียง  10  เปอรเซ็นต  เพราะฉะนั้นรายไดท่ีเทศบาลไดคาดหวัง
ประมาณการเอาไวจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเหลือเพียงประมาณ  
2  ลาน  ถึง  3  ลานบาท  รายไดท่ีประมาณการเอาไวลดลงประมาณเกือบ               
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20  ลานบาท  นี่คือจำนวนเงินรายไดท่ีเทศบาลไมสามารถดำเนินการจัดการได
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหลายคงคิดวาในเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาเรียบรอยแลว  ตองขับเคลื่อนดำเนินการตอไปแตไม
สามารถดำเนินการตอไดเพราะมีแคตัวหนังสือแตไมมีเงิน  ทุกอยางมีทางแกไข
สามารถใชเงินสะสมไดหรือไมถาสามารถใชไดก็ดำเนินการใชเงินสะสม  สมัยท่ี
ไดมาดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรี  ป พ.ศ. 2554  ทานท้ังหลายครับเงินสะสม
ของเทศบาลเหลือเพียง  จำนวน  3  ลานบาท  ผมดำเนินการหาเก็บเล็กผสมนอย
จนถึงป พ.ศ. 2563  เก็บไดมาประมาณ  จำนวน  20  กวาลานบาท  แตเม่ือถึง
ปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา  2019 (COVID - 19)  ตอง

ใชเงินสะสมเขามาใชจายเงินเดือนเงินตอบแทนใหกับพนักงานเทศบาล  เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  2564  สรุปเงินสะสมเหลือ  จำนวน  27  ลานบาท  เหลือ  
จำนวน  7   ลานบาท  จะเพียงพอหรือไมในเม่ืองบประมาณท่ีไดคาดการณเอาไว
จากภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไมเปนไปตามท่ีคาดการณเอาไวเพ่ือท่ีจะตองนำมา
พัฒนาเทศบาล  เงินสะสมไมสามารถนำใชไดเพราะไมเพียงพอ  แลวเงินเดือนของ
พนักงานจะไดมาจายอยางไรเปนความทาทายท่ีทานผูบริหารจะตองหาทางแกไข
ตอไป  แนนอนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทานท้ังหลายบอกวาพ่ีนองประชาชนอยากให
แกไขถนน ท่ีระบายน้ำ  อ่ืนๆ  ปญหาเหลานี้บรรจุในเทศบัญญัติเรียบรอยแลว  แต
ทางสำนักคลังไมกลาท่ีจะประกาศจัดซ้ือจัดจางเพ่ือหาผูรับเหมามาดำเนินการ
ดังกลาว  เพราะไมมีงบประมาณและไมสามารถคาดการณจะมีงบประมาณเขามา
หรือไม  สอบถามทานท้ังหลายทานหัวหนาสวนราชการท้ังหลายรอคณะผูบริหาร
เขามาดำรงตำแหนงและมารวมกันพิจารณาหาวิธีทางแกไขอยางไร  ซ่ึงวิธีการแกไข
ปญหาทางคณะผูบริหารมีวิธีแกไขคือการรวมมือรวมใจดำเนินการแกไขพรอมกัน
ท้ังคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกๆทานจะตองชวยกันเพ่ือขับเคลื่อนให
งบประมาณป  2564  ไดดำเนินการเปนไปตามแผนและเทศบัญญัติงบประมาณท่ี
ไดวางไว  ซ่ึงผมมีวิธีแนวทางในแกไขเรียบรอยแลวเปนเรื่องอธิบายในภาพรวมให
ทานท้ังหลายไดเขาใจเพราะเม่ือพ่ีนองประชาชนมีปญหาขอนำเรียนทานสมาชิก
สภาเทศบาลทานรับเรื่องเขามาประสานแจงพนักเทศบาลใหดำเนินการไมตองนำ
เรื่องเขามาพูดในสภาเพราะวาเปนเรื่องท่ีทำไดดำเนินการแกไขปญหากอนพ่ีนอง
ประชาชนจะไดรับการแกไขปญหาโดยเร็ว  แตถาทานเก็บปญหาเอาไวเพ่ือท่ีจะนำ
เรื่องเขามาในสภาแตการดำเนินการอภิปรายในสภามีระเบียบข้ันตอนขอบังคับคือ
ในการอภิปรายในสภากรณีปญหาดังกลาวตองตั้งเปนกระทู  ทำไมถึงตองใหเขียน
กระทูเพ่ือพนักงานเทศบาลจะไดไปเตรียมเอกสาร  ขอมูล  นำมาอธิบายชี้แจงทาน
ใหถูกตอง  แตบางทานอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ  พูดในท่ีประชุมสภาการพูด
แบบนี้ก็ไมไดรับคำตอบเพราะพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไมไดเตรียมขอมูลเขา
มาตอบเพราะฉะนั้นตองรอครับ  เม่ือพบเจอปญหาของพ่ีนองประชาชนใหแจง
พนักงานดำเนินการไดเลยและไดเปดชองทางในการแจงปญหาเก่ียวกับเรื่องการ
ชวยเหลือและแกไขกับพ่ีนองประชาชนหลายชองทาง  อาทิ  ทางโทรศัพท          
เว็บไซต  อินเตอรเน็ต  สื่อโซเซียล  เม่ือแจงปญหามาเม่ือรับทราบจะมีหนวย
ตรวจสอบและเฝาระวังและรีบดำเนินการแกไข  ผมไดแจงใหกับหัวหนาสวนการ
งานทุกคนถามีปญหาลักษณะดังกลาวทานไมตองมารอถามผูบริหารใหรีบ
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ดำเนินการแกไขอยางเรงดวนใหดำเนินการพิจารณางบประมาณของหนวยงานของ
ตนถามีงบประมาณใหรีบดำเนินการแตถาไมมีงบประมาณใหมาหารือกันวาเราจะ
สามารถนำเงินจากสวนไหนมาดำเนินการแกไขใหกับพ่ีนองประชาชนและขอฝาก
ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลเชนกันครับ  เรื่องบุคลากรมีสมาชิกบางทานพูดเก่ียวกับ
เรื่องการจัดการบริหารบุคลากรขอเรียนวาการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลการ
บริหารจัดการพนักงานเทศบาลมีระเบียบกฎหมายดำเนินการ  พนักงานทานใดมี
ผลงานดีจะไดเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง  พนักงานแตละสวนการงานมีผูบังคับบัญชา
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามข้ันตอน  พนักงานทานใดทำเรื่องท่ีไมเหมาะสมผิด
ระเบียบวินัยจะมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือวากลาวตักเตือนตามระเบียบ  
พนักงานทานใดยังไมพัฒนาสามารถสงไปพัฒนาอบรมเพ่ิมเติมความรูตามหลัก
Human resources  ในการบริหารพัฒนาบุคคล  เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชน
ผมกำหนดใหมีการเลือกตั้งประธานชุมชนตั้งแตหมดวาระ  ทานท้ังหลายคงทราบ
ไดรับคำสั่งจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุสั่งใหงดไมใหดำเนินการ
ตองปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว  ขณะนี้ไดดำเนินการเตรียมประชุมปรึกษาหารือและ
เตรียมดำเนินการการเลือกตั้งประธานชุมชน  เรื่องโรงเรียนเทศบาล 1  หรือทุก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลท่ีไมมีผูอำนวยการหรือผูอำนวยการไดเกษียณอายุ
ราชการไปแลวโรงเรียนตองรอทุกโรงเรียนครับเพราะมีระเบียบตองสอบจาก
สวนกลางแลวสวนกลางใหผูท่ีสอบผานเลือกวาจะมาดำรงตำแหนงท่ีใดสวนใหญท่ี
ไปสอบตำแหนงผูอำนวยการคือรองผูอำนวยการของโรงเรียนนั้นๆไปสอบเม่ือสอบ
ไดก็ดำเนินการกลับมาดำรงตำแหนงโรงเรียนของตนเองเม่ือปท่ีผานมาสอบไดนอย
ไมมีใครสอบไดเพ่ือจะมาดำรงตำแหนงเรื่องวากันไปตามระเบียบไมใชวาเรา
อยากจะใหแตรองผูอำนวยการรักษาการแทน  แตผมยอมรับครับรองผูอำนวยการ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีฝมือในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดเทากันกับผูอำนวยการโรงเรียนเพียงแตไมไดรับตำแหนงเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน  เรื่องความซ่ือสัตยสุจริตทานไมตองหวงเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยูมา 20 
ป  ไมเคยถูกเรื่องรองเรียน  ไมเคยมีปปช.มาสอบ  ไมเคยเปนจำเลยในศาลทุจริต
เพราะยึดถือระเบียบแบบแผนเราไดรับเกียรติบัตรยืนยันเปนเกียรติบัตรแผนทอง
จากสำนักงานปองกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยอมรับใหเปน
ตนแบบขององคกรปองกันการทุจริต  6  ปท่ีผานมาการพัฒนาตามนโยบาย
กำหนดไวขอใหทานท้ังหลายไดติดตามและขอใหทานท้ังหลายใหความรวมมือ
เทานั้นครับถือวางานจะสำเร็จไดตองรวมมือกันถาหากทานพูดสนับสนุนทุกอยางไม
ทราบวาทานจะใหความรวมมือตามท่ีไดกลาวไวหรือไม  ผมไดพูดมาท้ังหมดคิดวา
สมบูรณและครบถวนตามท่ีทานหลายไดพูดมาอนุญาตนำเรียนตอท่ีประชุมสภา
แหงนี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตามระเบียบขอบังคับการประชุมเม่ือนายกเทศมนตรีไดแถลง
น โยบายตอสภาแล วท านสมาชิกสภาเทศบาลได อภิป ราย ซักถามท าน
นายกเทศมนตรีไดตอบชี้แจงขอสงสัยตลอดจนรายละเอียดนโยบายถือวา
ดำเนินการครบตามขอบังคับการประชุมโดยไมมีการลงมต ิ
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง

จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานจำลอง  ใจไหว  ครับ 

นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระเบียบวาระท่ี 6  
เรื่อง  อ่ืนๆ  ไดรับการรองเรียนจากพ่ีนองประชาชนผูท่ีเลือกเรามาเปนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.  เรื่องขยะบริเวณดานหนาโรงเลื่อยสามแยกถนนแกง
สำโรง  ถนนอนรรฆนาค  ซ่ึงขณะนี้เทศบาลไดนำปายไปติดหามท้ิงหามวางขยะ
บริเวณนี้และพ่ีนองประชาชนไดรองเรียนมาวาการท่ีไมใหท้ิงขยะบริเวณท่ีติดปาย
ดังกลาวเพราะวามีกลิ่นเหม็นและทางเทศบาลไมเก็บขยะ  เก็บขยะชา  เก็บขยะไม
ตรงเวลา  จึงกอใหเกิดเศษขยะเพ่ิมข้ึนและทำใหขยะเนาสงกลิ่นเหม็นแตประชาชน
แจงวาไดนำเศษขยะใสในถุงวางไวเปนท่ีเรียบรอยแตรถขยะไมเก็บ  ฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของชวยดูแลเรื่องดังกลาว  และ
ขอใหถอดปายออกไดแลวครับเพราะไมสวยงาม  ซอยเกาถนนอนรรฆนาคตอนนี้
ตองการอยากใหรถเล็กเขาไปเก็บขยะบริเวณดานในมีบานประมาณ 7 – 8  หลัง  
ประชาชนบริเวณนั้นไดนำขยะมาวางไวขางหนาแตขณะนี้เทศบาลไมใหนำมากอง
ไวขางหนาจะนำไปท้ิงขยะบริเวณดานขางวัดเหนือ  บริเวณสถานี ดับเพลิง
ระยะทางก็ไกล  หรือจะวางไวบานแถวนั้นเกรงวาเจาของบานไมใหวาง  ขอเรียน
ฝากทานประธานสภาไปยังเจาหนาท่ีผูท่ีมีสวนเก่ียวของในเรื่องดังกลาว  ฝากทาน
ประธานใหชวยดูแล จัดการหารถขยะเล็กเขาไปในซอยใหดวยครับ  2.  ถนนเสน
ชุมชนโรวง้ิวซ่ึงในขณะนี้ขางรานเมยสมตำฟุตบาทยุบฝากทานประธานสภาไปยัง
เจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ  ขอกราบขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดกลาว
วาไมตองนำเรื่องเดือดรอนของประชาชนท่ีพบเจอปญหาเขาท่ีประชุมสภาใหแกไข
ไดโดยประสานไปยังหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบดำเนินการแกไขปญหาใหกับพ่ี
นองประชาชนตอไปจะไดดำเนินการตามท่ีกลาวครับ  วันนี้มีเรื่องรองเรียนจากพ่ี
นองประชาชนเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานจีระพงษ  ชิ้นฮะงอ  ครับ 

นายจีระพงษ  ช้ินฮะงอ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจีระพงษ  ชิ้นฮะงอ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝากเรื่อง
รองเรียนจากพ่ีนองประชาชนรานคาท่ีขายของบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล 1  
เคยไปรองเรียนท่ีศูนยดำรงธรรมแลวเรื่องเงียบหายไป  ฝากเทศบาลชวยติดตาม
เรื่องดังกลาวครับ  เรื่องสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID - 19)  

อยากใหคณะผูบริหารสานงานตอใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีตกงานและไดรับ
ผลกระทบ  จัดทำโครงการแจกอาหารกลางวันเหมือนท่ีเคยดำเนินการมาแลว  
เรื่องเยี่ยมผูปวยติดเตียงท่ีเคยดำเนินการนำถุงยังชีพไปชวยเหลือใหกลับมา
ดำเนินการอีกครั้ง  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอนำเรียนชี้แจงกับทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานในการท่ีจะ
กลาวในท่ีประชุมใหยกมือข้ึนและไมตองใหเกียรติกระผมมากมายครับ  คำวากราบ
เรียนใชกับนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับใชคำวาเรียนครับ  เชิญทานจำลอง            
ภูเตานาค ครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ       
ทุกทาน  ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไมมี
ขอรองเรียนเนื่องจากวาถามีปญหาอะไรท่ีพ่ีนองประชาชนฝากมาเราจะดำเนินการ
ประสานกับหัวหนาสวนท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานและไดรับความรวมมืออยางดีใน
การแกไขปญหาอยางเรงดวน  ดิฉันซ่ึงเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนตอง
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร  ผูอำนวยการสำนักกองตางๆ  เจาหนาท่ีทุกภาค
สวนท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานในการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชน  และท่ีสำคัญ
ท่ีสุดพ่ีนองประชาชนฝากขอบคุณทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารท่ี
พัฒนาถนนเสนทุงศรีเมืองใหมีความสวยงามเพราะถือวาเปนถนนท่ีมีปญหามาก
ท่ีสุดก็วาได  เรื่องน้ำทวมบางคนเขาใจวาเปนน้ำทวมแตท่ีจริงเปนน้ำรอระบายแต
บางครั้งพ่ีนองประชาชนไมเขาใจ  น้ำท่ีมีปญหาขณะนี้มีการระบายน้ำอยางดี  
ถนนอาจจะยังไมเสร็จสมบูรณมีการปรับปรุงแกไขบางจุดพ่ีนองประชาชนไดฝาก
ขอบคุณและใหกำลังใจคณะผูบริหารในการพัฒนาตอไป  ฝากเรื่องถนนหลายๆ
เสนท่ีมีปญหาถามีโอกาสขอใหแกไขปรับปรุงเหมือนถนนทุงศรีเมืองจะมีความ
สวยงามมาก  ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  ครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ        
ทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      
พ่ีนองประชาชนฝากมาไมตองตอบเพียงแตใหรับทราบครับ  สงสารชุมชน        
ดอนสวรรคเรื่องถนนเพราะถนนชำรุด  น้ำทวม  ชุมชนดอนสวรรคไปดำเนินการ
ลาดคอนกรีตจากหัวสะพานไปถึงบานชางชมไมถึง  40  เมตร  และเลี้ยวไปถึง
บานท่ีทานนายกเทศมนตรีใหความเคารพบานคุณตาคงซ่ึงไดเสียชีวิตไปแลวชุมชน
ดอนสวรรคสนับสนุนทานายกเทศมนตรีมาโดยตลอดชวยพิจารณาดำเนินการให
นะครับ  และบานนายสุธานน้ำทวมมาโดยตลอด  ฝากทานประธานสภาผานไป      
ยังคณะผูบริหารพิจารณาครับ  เรื่องรานคาบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล  1         
ไมสามารถไปดำเนินการไลรานคาได  แตบริเวณทางเขาศาลากลางหนาท่ีดินเกามี
รานคาไปตั้งบริเวณนั้น  จึงอยากทราบวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด
และกำลังสรางเพ่ิมเติมอีกดูแลวไมสวยงามผมไมไดอิจฉาการทำมาหากินของพ่ีนอง
ประชาชนอยากใหขายและมีรายไดเพราะทุกวันนี้เกิดโรคระบาดหาเงินลำบาก  
ทานประธานเห็นหรือไมบริเวณโรงพยาบาลหลังใหมบริเวณดานหนาสำนักงาน
ท่ีดินเกาทานประธานไปดูนะครับกำลังสรางเพ่ิมเติมเพราะไมทราบวาหนวยงานใด
รับผิดชอบนาจะไมใชเทศบาลเปนผูรับชอบกอนท่ีจะมีการสรางเพ่ิมเติมไปมากกวา
นี้เหมือนกับรานคาขางโรงเรียนเทศบาล  1  ผูวาฯ  นายกเทศมนตรีไมมีปญญาไล
รานคา  เรื่องสวนสาธารณะทางทุงสระกรุณาดำเนินการใหประชาชน  น้ำทวม
แกไขไมไดครับเอาเทวดามาแกก็แกไขไมไดเพราะอะไรผมไดบอกหลายครั้งแลว
เวลาท่ีน้ำปาวเพ่ิมระดับข้ึนสูงกวาพ้ืนท่ีทุงสระทำใหน้ำปาวไหลลงมาจึงเปนสาเหตุ
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ทำใหน้ำทวมตลอดไมสามารถแกไขปญหา  พ่ีนองประชาชนฝากมาเม่ือไรจะได
สวนสาธารณะเพ่ือเปนสถานท่ีออกกำลังกายทำใหสวยงามเพราะอยูใจกลางเมือง  
ฝากนำไปพิจารณา  เรื่องสะพานบริเวณตรงขามสนง.ปองกันฯ  ซอยน้ำทิพยฝง
ซายขณะนี้เปนหมูบานจัดสรรประมาณ  2 – 3  หมูบานมีบานเรือนหลายรอย
หลังใกลเปนอีกชุมชนอยากต้ังชุมชนอยากไดสะพานใหมไมอยากเดินทางสัญจรไป
มาผานทางคลองฮีโรเพราะเสนทางอันตรายถาดำเนินการสรางสะพานบริเวณลำ
น้ำปาวฝงตรงขามหนาสนง.ปองกันฯประชาชนจะไดสัญจรไปมาสะดวกสบาย  
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานกฤษฎา  เวียงวะลัย  ครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีหนึ่งเรื่องท่ี
ฝากถึงคณะผูบริหารคือเรื่องตึกอุบัติเหตุท่ีสรางใหมตรงขามกับศาลากลางหลังเกา  
ซ่ึงขณะนี้มีพ่ีนองประชาชนเขาไปใชบริการจำนวนมากผูท่ีมาใชบริการสวนมาก
จอดรถไวบริเวณศาลากลางหลังเกาถาเกิดดำเนินการทำทางมาลายในจุดบริเวณนี้
โดยดำเนินการทุบหรือปรับเกาะกลางถนนบริเวณนี้และทำเปนทางมาลายใหแก
ประชาชนไดสัญจรไปมาอยางสะดวกข้ึนนาจะมีประโยชนและชวงท่ีทุกทานไมได
ดำรงตำแหนงท้ังคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล มีพนักงานเทศบาลปฏิบัติ
หนาท่ีแทนโดยรับคำชมจากพ่ีนองประชาชนวาทำหนาท่ีสนองความตองการแกพ่ี
นองประชาชนทีเดือดรอนเปนอยางดีฝากขอบคุณพนักงานเทศบาลมา  ณ  ท่ีนี้  
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานนพดล  แกวพูล  ครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  เเกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับฟงการตอบ
ของทานนายกเทศมนตรีถือวาเปนสิ่งท่ีดีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  
เม่ือไดรับฟงในวันนี้มีความสบายใจครับ  เม่ือมีปญหาของพ่ีนองประชาชนไมตอง
มาเขียนคำรองเหมือนแตกอน  เม่ือมีปญหาของพ่ีนองประชาชนสามารถติดตอ
ประสานงานกับผูมีสวนเก่ียวของตองขอบคุณผูอำนวยการสำนักคลังและเจาหนาท่ี
เม่ือติดตอประสานงานไปทำงานไดดีสิ่งท่ีผมจะนำเรียนฝากคือปญหาพ่ีนอง
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบนานครั้งเดินทางไปเราอาจจะไมเห็นความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนท่ีรับผลกระทบแตท่ียังอยูกับปญหาทุกวันเปนสิ่งท่ีบั่นทอน
จิตใจบั่นทอนความเปนอยู  โดยเฉพาะเรื่องความเปนอยูสิ่งแวดลอมตางๆไดรับ
การรองเรียนจากพ่ีนองประชาชนบริเวณชุมชนถนนวิโรจนรัตนแตกอนมีทอใตถนน
ใหน้ำไหลผานไปทุงมนแตปจจุบันนาจะไปปดขณะตอนท่ียังไมปดน้ำยังทวมเขาใจ
วาท่ีปดบริเวณนั้นคงจะไดดำเนินทำการระบายน้ำออกแถวถนนบุญกวางแตขณะนี้
ยังไมไดดำเนินการแตมาปดบริเวณนี้แลวไมทราบวาเปนปญหาตามท่ีกลาวมา
หรือไมอยางไรพ่ีนองประชาชนรองเรียนมาฝากทานประธานผานไปยังคณะ
ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของไปดำเนินการวาจริงตามท่ีกลาวหรือไม  เรื่อง
สวนสาธารณะกุดน้ำกินเปนปญหามาโดยตลอดเรื่องท่ีมีประชาชนและประชาชน
รองเรียนบอยคือเรื่องมูลนกแตปกติมีเจาหนาท่ีไปลางทำความสะอาดแตเม่ือทำ
ความสะอาดไปแลวแตนกยังปลอยมูลทุกวันจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไรเพ่ือ
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ชีวิตความเปนอยูและสุขภาพของพ่ีนองประชาชนท่ีมาใชบริการสวนสาธารณะกุด
น้ำกิน  ฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ครั้งนี้เปนการประชุมสภา
ครั้งแรกจะไมมีเรื่องรองเรียนอะไรมากมายตอไปถาเปนเรื่องท่ีอยากไดรับคำตอบ
จะทำเรื่องยื่นกระทูถามเขาสูสภา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในการประชุมครั้ง
นี้มีทานหัวหนาสวนการงานทุกสำนักกองฝายเรื่องท่ีทานกลาวมีการบันทึกและจะ
นำไปแกไข  ขออนุญาตนำเรียนใหเขาใจบางครั้งไมใชเห็นอะไรจะเปนงานของ
เทศบาลท้ังหมด  เทศบาลเรามีหนาท่ีในการบริการสาธารณะคำวาบริการ
สาธารณะคือสถานท่ีท่ีเปนท่ีสาธารณะไมใชท่ีเอกชนท่ีสวนบุคคลหรือท่ีท่ีมีผูท่ีไดรับ
การดูแล  ตัวอยางเชน  พ้ืนท่ีหนาศาลากลางบริเวณท่ีจอดรถอยูในความดูแลของ
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุภายใตการกำกับดูแล
ของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกคนมองแลวทำไมเทศบาลไมไปไลเราไดแต
เถียงแคนำเสนอแลวนำเรียนตอไปนี้จะเพ่ิมมากข้ึนทำมาแลวพูดมาแลวเรื่องท่ี
สาธารณะ  ตัวอยางเชน  รานคาบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล  1  ไดเตรียมการ
แกไขแลวแบงรานคาเพ่ือท่ีจะไปจำหนายในบริเวณรานเชาพระขางสำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (หลังเกา)  คือการเตรียมการเพ่ือรองรับแมคาไกยางท่ีจะไป
ขายเม่ือขายไมหมดในท่ีประชุมมีการแบงกันโรงพยาบาลรับไป  6  ราย  เทศบาล
รับมาก่ีรายแลวใหไปขายท่ีเรือนจำก่ีรายคุยกันหมดทานผูอำนวยการเห็นดวยใน
ครั้งท่ียังดำรงตำแหนง  แตเม่ือเปลี่ยนนโยบายเม่ือถึงกำหนดนัดรอโรงพยาบาลนำ
เรื่องเขากรมพอเปลี่ยนผูอำนวยการเม่ือถึงวันนัดแลวทำไมไมไปผมพรอมแลวทำท่ี
รองรับรานคาเรียบรอยแลว  โรงพยาบาลตอบกลับมาวาเปลี่ยนผูอำนวยการ
เปลี่ยนนโยบายเม่ือเปนอยางนั้นก็รองรับรานคาไมหมดรานคาสวนหนึ่งท่ีอยูบริเวณ
ขางโรงเรียนเทศบาล 1  ไมยอมยายรานคามายังบริเวณท่ีทางเทศบาลเตรียมไวให
จึงเปนปญหาและไดหารือกับทางผูอำนวยการโรงพยาบาลคนใหมทานบอกวารอ
เงินงบประมาณและพ้ืนท่ีถารานคาเขาไปขายในโรงพยาบาลพรอมท่ีจะปรับปรุงวิธี
ในการจำหนายสินคาตามท่ีโรงพยาบาลกำหนด  บางครั้งถึงบอกวาไมใชเพียงแค
เทศบาลจะสามารถดำเนินการไดปญหามี ต้ั งแตผมยั งไม ดำรงตำแหน ง
นายกเทศมนตรีแตเม่ือผมไดดำรงตำแหนงและไดเตรียมการแกไขเรียบรอยและ
สรางเกาะกลางถนนบริเวณหนาโรงพยาบาลคนท่ีมาซ้ือสวนใหญเปนพ่ีนอง
ประชาชนท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลกาฬสินธุจะขามถนนมาซ้ือสินคาถาเราปดก้ัน
จะเปนปญหาอุปสรรคในการซ้ือสินคา  เม่ือนำเรื่องปดก้ันถนนเรียนทานผูวา
ราชการจังหวัดกาฬสินธุทานบอกวาทำไมไดประชาชนเดือดรอนคอยแกไขวาเม่ือ
ประชาชนท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลตองการท่ีจะซ้ือสินคาใหโรงพยาบาลเปนผูหา
สถานท่ีใหรานคาเหลานี้เขาไปขายสินคา  ครั้งแรกทานผูอำนวยการทานกอนทาน
เห็นดวยแตทานผูอำนวยการทานใหมบอกวาเปลี่ยนผูอำนวยการเปลี่ยนนโยบาย
เปนปญหาในการทำงานมีผลกระทบในลักษณะนี้และปญหาตรอก  ซอย ตางๆท่ี
ทานอยากใหดำเนินการลาดคอนกรีตผมอยากดำเนินการทานอยาลืมท่ีทานไดพูด
ไวถาหากทำโครงการเขามาแลวขอกูเงินเพ่ือมาทำแอสฟลติกตามถนน  ตรอก  
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ซอยตางๆ  ถาหากวาทานยังไมยกมือและเห็นดวยถือวาสิ่งท่ีทานพูดไมเปนไป
ตามท่ีทานตองการ  อยากดำเนินการแตไมมีงบประมาณเม่ือไมมีงบประมาณตอง
ทำเรื่องกู  การมีวินัยในการกูเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการยกยองจากการวิจัย
ของนักศึกษาดุษฎบีัณฑิตปริญญาเอกเปนทองถ่ินท่ีมีวินัยในการใชงบประมาณมาก
ท่ีสุด  เรื่องการเขียนคำรองเปนการเขียนบางไมเขียนบางถาหากไดรับโทรศัพท
และไดไปดำเนินการแกไขใหโดยไมใชงบประมาณหรือไมซ้ือวัสดุไมเปนไร  ถาเกิดมี
การซ้ือวัสดุเจาหนาท่ีจะเอาเรื่องอะไรไปขอตั้งเบิกพัสดุ  ถาเขียนคำรองสามารถ
ระบุอางอิงในการขอตั้งเบิกพัสดุเพ่ือมาใชจายตามคำรองของชาวบาน  ถาไมใช
งบประมาณเจาหนาท่ีสามารถดำเนินการไดถาหากใชงบประมาณตองมา
ดำเนินการเขียนคำรองแตบางครั้งอาจนำเงินพัสดุไปดำเนินการใหกอนตองเขาใจ
วาพนักงานเทศบาลปฎิบัติตามระเบียบและดำเนินการแกไขใหพ่ีนองประชาชน
โดยเร็วตามท่ีนำเรียนตั้งแตเบื้องตนหนาท่ีของเทศบาลคือการบริการสาธารณะ
เชนเดียวกันครับการท่ีจะนำสิ่งปลูกสรางไปลงในพ้ืนท่ีตองเปนพ้ืนท่ีของเทศบาล
หรือเปนท่ีสาธารณะท่ีเทศบาลมีหนาท่ีในการดูแลแตถาเปนท่ีของเอกชนเทศบาล
ไมสามารถดำเนินการไดจะไปสรางสะพาน เก็บขยะในท่ีเอกชนไมไดแตถาพ่ีนอง
ประชาชนสามารถนำขยะไปท้ิงในท่ีเอกชนไดไมวากันแตเทศบาลไมสามารถ
ดำเนินการไดจะมีปญหาในการทำงานบางแตทุกสิ่งทุกอยางสามารถแกไขปญหาได
ประนีประนอมกันไดสิ่งท่ีชาวบานคนหนึ่งพอใจอีกคนอาจไมพอใจก็ไดจะเปน
ปญหาหลากหลายซ่ึงมีความตองการไมเหมือนกัน  เชนท่ีทานจีระพงษกลาวขอ
อนุญาตเอยนามโรงเรียนเทศบาล 1  เม่ือไรจะแกไขถาหากเราปดประตูทาง
โรงเรียนเทศบาล 1  ซ่ึงขณะนี้ไดปดทางออกบริเวณนั้นเพราะมาตรการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เขาออกทางเดียวก็ยังมีหนังสือรองเรียนเก่ียวกับ

เรื่องนี้  ขออธิบายใหฟงการท่ีทำเกาะกลางถนนตัดเสนทางของผู ท่ีเดินเขามา
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุบอกวาตราบใดท่ีโรงพยาบาลไมหาสถานท่ี
เพราะวาลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล  1  เปนประชาชนท่ีมา
ใชบริการในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยากบริการแกไขพ่ี
นองประชาชนแตเทาท่ีผานมาผมตอบจนกระท่ังไมมีคำถามแตเม่ือลงมติพวกทาน
ท้ังหลายไมไดยกมือให  ตอไปคาดวาถาหากทานท้ังหลายขออยางนี้แลวผมทำแลว
ทานยังเหมือนเดิมก็ใหพ่ีนองประชาชนเปนผูตัดสินใจในการทำงาน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานนพดล  แกวพูล  ครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเรียนเรื่องท่ี
ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเพ่ือความเขาใจจริงแลวเรื่องท่ีจะดำเนินการโดยใช
งบประมาณเขาใจในสวนตัวคือจะนำเรียนชุมชนใหเสนอเขาไปในแผนชุมชนเพ่ือ
จัดทำเปนแผนเขาสูเทศบัญญัติงบประมาณแตท่ีผมเรียนหลายอยางแตกอนไดยิน
มาอยางนั้นจริงๆวาถาไปเทศบาลตองเขียนคำรอง  เชนเปนเรื่องตัดตนไม  ถนน
เปนบอเปนหลุม  ไฟฟาตนนี้ไมติด  จะโทรประสานโดยตรงแตถาเปนเรื่องท่ี
ดำเนินการโดยใชงบประมาณนำเรียนใหประธานชุมชนหรือคณะกรรมชุมชนผูมี
สวนเก่ียวของใหนำเขาแผนชุมชนอยากนำเรียนเม่ือมีปญหาจะใหถูกใจทุกคน
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เปนไปไมไดพยายามทำเต็มท่ีในดานสมาชิกสภาเทศบาลถูกตอวาเลือกเขามาแลวก็
อาศัยไมไดเหมือนกันเรียนทำความเขาใจ  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เม่ือพูดถึงเรื่อง
ปญหาตางๆเขาสูแผนชุมชนฝากวาทางกองยุทธศาสตรและงบประมาณมีกำหนด
นัดวาจะออกไปทำแผนชุมชนเวลาออกไปครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติไมคอยเจอ
ทานครับประชาชนท่ีมาก็ไมมากตองไปตามกันมาแลวตองรอ  ปญหาท่ีจะแกไข
โดยตรงจะเปนการยากแตถาหากทานบอกวาจะเขาไปดูรบกวนเจอกันในการทำ
แผนชุมชนขอใหทานนำพ่ีนองประชาชนมาใหมากเพ่ือท่ีจะไดรับทราบปญหาและ
แกไขปญหาใหถูกตองฝากทุกทานครับ  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เม่ือไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอ  กระผมไดดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจำป 2564 จนครบทุกระเบียบวาระแลว  ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจาหนาท่ีสภา
เทศบาล  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับฟงการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกทานและท่ีรับฟงผานทางเสียงตามสาย  ท่ีไดทำใหการประชุมใน
วันนี้เปนท่ีเรียบรอย  ผมขอปดการประชุมครับ 

เลกิประชุมเวลา 11.40 น.  
 

      
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
                    (นางสาวสาวิตรี  ยานสาร) 
                  พนักงานจาง 

 
 

(ลงชื่อ)       ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
                  (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
          นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 

 
(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชมุ 

                    (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                             หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

 
(ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชมุ 

                     (นายพงษธร   โพธิแทน)   
                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
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(ลงชื่อ)              เลขานุการสภาเทศบาล 
                               (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                        รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
           ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 
 
 

คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   
รับรองถูกตอง  

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
       ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

    (นายณัฐณรงค  สนศรี) 
   กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

     (นายลิขิตร  จงสมชัย) 
     กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นางสาวจำลอง  ภูเตานาค) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 

    
(ลงชื่อ)     

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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