
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9 
วันอังคารที่  1  มีนาคม  ๒๕๕9  เวลา  13.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….……………………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายธวัชพงศ  โยคะสิงห  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกานต  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0. นางจําลอง  ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑1. นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑2. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑4. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอภิชัย  น้ําจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายสรรเพชญ     ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
1. นายตอชาต ิ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูไมเขาประชุม 
๑. นางสาวศิรินันท หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง 
6. นางจิตตา  เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา 
7. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได 
9. นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารการคลัง 
10. นางสุนิสา  บุญศิลป   รองผอ.สํานักการศึกษา 
11. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ 
12. จาเอกภราดร เนตวงษ   หน.ฝายเทศกิจ 
13. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
14. นางสายัณห  จิตตธรรม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นายสถิตพงษ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
18. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว  

จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 

1  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  เพื่อประชุมตามระเบียบตอไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  
ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหารและทานผูมีเกียรติทุกทาน  

เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕9  

และจะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ไดแจงใหทานทราบแลว  

ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  

เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  ๒๕๕9  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  

เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕8  ที่ประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  ๒๕๕9  ตั้งแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕9  
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เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน  นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล          พ.ศ.๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๒๒  

จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป  ๒๕๕9   

ตั้งแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕9  ถึงวันที่  2  มีนาคม  ๒๕๕9  ประกาศ  ณ  

วันที่  22  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕9  ลงชื่อนายโฆษิต  ธีรกุล  

ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาล  
ที่ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  

และตอไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตอที่ประชุม  เรื่องที่  ๑  ไดรับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ลงวันที่  24  

กุมภาพันธ  ๒๕๕9  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  

เปนผูอภิปราย  ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑  ประจําป  ๒๕๕9  ในวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๕9  

ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่  ๒  ไดรับโอน (ยาย) 

ขาราชการพลเรือนมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล  ดังนี ้ นายเรืองฤทธิ์  

ยิ่งบริบูรณพร  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ตําแหนง  วิศวกรโยธา  

ระดับ  6ว  สังกัด  การผังเมืองกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร  

มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  วิศวกรโยธา  ระดับ  6ว  

สังกัดฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  สํานักการชาง  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งนี้  

ตั้งแตวันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๕8  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ยินดีตอนรับครับ  

ลําดับที่  2  นางนันทิกานต  บรรณสาร  

พนักงานเทศบาลตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดับ  3  สังกัด  

สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลไผ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  

มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล  ตําแหนงพนักงานธุรการ  ระดับ  3  

สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการสํานักปลัดทศบาล  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๕8  เปนตนไป  

ยินดีตอนรับเชนกันครับ  เรื่องที่  3  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  

2558  เอกสารไดวางไวที่โตะทานสมาชิกทุกทานแลวครับ  เรื่องที่  4  

ทางกองวิชาการและแผนงาน  ไดจัดทําแผนซีดีภาพถายของทานสมาชิก  

วางไวที่โตะทานสมาชิกเชนเดียวกันครับ 



-4- 
	  

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ครั้งที่  1  ประจําป  2558 

   เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  

ประจําป  2558  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  

ที่ทําหนาทีต่รวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญทานสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น   สมาชิกสภาเทศบาล   

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการประชุม  

ดังนี ้ คณะกรรมการฯ  นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  เปนประธานกรรมการ นายกานต  

ฆารไสว  เปนกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท  เปนกรรมการ    นายกฤษฏา  

เวียงวะลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ  

เพื่อทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  

1  ประจําป  2558  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  

ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดจัดทําไวอยางละเอียดรอบคอบ  

ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏวาเปนขอความที่ถูกตอง  

ไมมีขอความใดที่ตองแกไขเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาลรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีทานสมาชิกทานใด จะแกไขรายงานการประชุมครับ 
ขอเรียนเชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอแกไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป  2558  
เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  หนา  30  บรรทัดที่  10  
จากขอความตรงมุมวัดใตโพธิ์ค้ําวันนั้นผมทํางานสงขอแกไขเปนตรงมุมวัดใตโพธิ์ค้ํา
วันนั้นผมทํางานศพขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานใดจะขอแกไขอีกหรือไมครับ  
เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดขอแกไขเพิ่มเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมวา  
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  14 ทาน)  14  เสียง  
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สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง ลากิจ 1  ทาน  
ถือวาที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร 
-  ทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 

    -  ทานสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ 

-   ทานนพดล   แกวพูล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทูถามคณะผูบริหาร  

กอนที่จะใหทานสมาชิกถาม  กระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกระทูถาม      

สักนิดหนึ่งครับวา  ในทางปฏิบัติที่เราปฏิบัติ  การประชุมสภาทุกครั้งเปนเวลา  

รวมสมัย  4  ปแลว  

กระผมไดพิจารณาดูและอนุญาตในการรับกระทูของทานสมาชิกทุกทานที่ยื่นมา  

ในขอบังคับการประชุมสภา  

ทานสมาชิกสามารถยื่นกระทูในการประชุมครั้งหนึ่งไดคนละ  1  กระทู  

ในทางปฏิบัติกระผมก็ไดพิจารณาเห็นควรอนุญาตใหทานสมาชิกไดยื่นมามากกวา  

1  กระทูเปนประจําเสมอมา  จนมาถึงการประชุมในครั้งนี้  

ทานสมาชิกเสนอกระทูขึ้นมาเกิน  1  ขอ  ยกตัวอยาง  คือ  ทานบุญเส็ง  

วิโรจนรัตน  ทานยื่นกระทูมาจํานวน  10  ขอ  ซึ่งที่ผานมายื่นกระทูเกินประมาณ  

3 – 4 ขอ  ผมก็ไดพิจารณาอนุญาตมาโดยตลอด  ในการประชุมครั้งนี้  

ทานยื่นมาครั้งแรกจํานวน  10  ขอ  และยื่นกระทูดวนอีกจํานวน  9  ขอ  

กระผมจึงใครขอเรียนในที่ประชุมสภาแหงนี้วา  ในการประชุมครั้งตอไป  

กระผมขอทําขอตกลงกับทานสมาชิกวา  

กระผมจะเครงครัดในการรับกระทูตามระเบียบขอบังคับ  ถามีการรับกระทูเกิน  1  

ขอ  กระผมจะใชดุลพินิจดูวากระทูมีความจําเปนจริงๆหรือไม  

ในสวนของกระทูของทานอาคม  สําราญเนตร  

ที่ทานไดยื่นมาแลวและทานไดทําเรื่องถอนกระทู  

กระผมไดจําหนายออกจากระเบียบวาระแลว  และกระทูดวนของทานบุญเส็ง  

วิโรจนรัตน  ที่ไดยื่นมาจํานวน  9  ขอ  

กระผมไดพิจารณาในเนื้อหาของกระทูแลววาไมไดมีความจําเปนเรงดวน  

กระผมจึงไมรับเปนกระทูดวน  ซึ่งจะตกไปเปนกระทูทั่วไป  ทานยื่นมาแลวจํานวน  

10  ขอ  พิจารณาไมรับเปนกระทูจํานวน  2  ขอ  รวมเปน  8  ขอ  

สวนกระทูดวนอีก  9  ขอที่ตกไป  กระผมพิจารณาไมรับครับ  กระทูถามทานแรก  

ขอเชิญทานบุญเส็ง   วิโรจนรัตนครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล   
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
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กอนอื่นผมขอขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมไดยื่นกระทู  
ในการที่ผมยื่นกระทูมาในครั้งที่  2  ที่เปนกระทูดวน  มีขอ  1.9  
ทานควรพิจารณาหมวด  7  ขอ  93  
เปนขอสําคัญเกี่ยวกับประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มี
ความจําเปนรีบดวน  
เพราะจะเปนภัยสาธารณะและกระทบตอความเรียบรอยของประชาชนอยางรายแร
ง   ในขอ  1.9  ทางจักรยานที่ทางจังหวัดไดสรางขึ้น  ผมดูแลวรางน้ําลนมี  3  
ชวง  ที่จะลงไปบอบําบัดน้ําเสีย  ชวงหนึ่งมี  4  ทอ  แตถนนจักรยานมีแค  1  ทอ  
ซึ่งปจจุบันเวลาน้ําหลากมันระบายไมทันจะเกิดความเสียหายแกเทศบาล  
ผมจึงไดยื่นกระทูนี้มาเปนกระทูดวน  กระผมจะเอาไวถามในครั้งหนาครับ  
ในวาระที่  3  เรื่องกระทูถามคณะผูบริหาร  กระผมใครขอเรียนถาม  
ทานประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  ดังตอไปนี้  1.  
ตลาดโตรุง  เครื่องไลนกที่ติดตั้งไวแรกๆก็ใชไดแตปจจุบันใชไมได  
และมีหนูในทอระบายน้ํามาก  ทานมีวิธีแกไขอยางไร  
เครื่องไลนกหมดสัญญาประกันหรือยัง  2.  ตลาดสดลาน 1 , 2 , 3  เครื่องไลนก  
ที่ติดตั้งไวแรกๆไดผล  แตปจจุบันนกยังเขามาถายอุจจาระอีก  
ขอสอบถามวาเครื่องไลนกใชไดหรือไม  หมดสัญญาประกันหรือยัง  3.  
ตลาดการเกษตร  3.1  
ไมมีเทศกิจไปอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับจราจรทานมีวิธีการจัดการอยางไร  3.2  
การเก็บคาตลาดของตลาดการเกษตรที่ยังใหผูรับเหมาเก็บเงินนั้น  
มีสัญญาการเก็บเงินอยางไรเก็บเฉพาะลานตลาดทั้ง  2  ลาน  
สวนที่แมคาพอคาขายบนถนน  2  ถนน  คือถนนทางเขาพลาซา  
และถนนทางเขาตลาดการเกษตรมีอยูในสัญญาการเก็บเงินหรือไม  
เพราะปจจุบันแมคาไดนําสินคามาจําหนายเปนจํานวนมากขึ้นและปลอยใหผูรับเห
มาเก็บเงินเอง  4.  ทราบวาเทศบาลของเราไดรางวัลตางๆมากมาย  
และยังมีเงินรางวัลมาใหดวย  ขอสอบถามวาไดทั้งหมดกี่รางวัล  รางวัลอะไรบาง  
และแตละรางวัลไดเงินรางวัลมาเทาไร  และเงินรางวัลไดตกมาหรือยัง  
และเงินรางวัลจะนํามาบริหารในงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุอะไรบาง  
ขอใหชี้แจงใหทราบดวย  5.  ทราบวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
งบประมาณเงินอุดหนุนป  2558  ไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหทําหลายงบ  
ยกตัวอยาง  งบจัดทํารองระบายน้ําถนนกาฬสินธุ  เปนตน  
ขอทราบวาไดเงินจัดสรรเงินอุดหนุนมากี่โครงการ  โครงการละเทาไร  6.  เห็นป  
2558  มีการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล  4  ได  1  หลัง  
ขอสอบถามวาโรงเรียนใดบางที่ไดโครงการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองส
วนทองถิ่น  ดานโรงเรียนไดกี่โรงเรียนๆละเทาไร  7.  ทานไมรับเปนกระทู  8.  
เรื่องที่ดินขางสนามกีฬา  ขางโรงซอมเครื่องจักรกลเทศบาล  
ขณะนี้ที่ดินราชพัสดุใหใชเหลือพื้นที่หรือไม  เหลือจํานวนกี่ไร  9.  
ผมอยากเรียนทานประธานสภาวาในรายงานการประชุมที่ผานมาเมื่อสักครู  
ขอสอบถามเรื่องถนนที่เทศบาลเทคอนกรีตจากสวนสาธารณะกุดน้ํากินออกไปโรงแ
รมริมปาวมีเนื้อที่เทาไรที่เอกชนมอบใหแลวเปนที่สาธารณะ  มีชื่อถนนหรือไม  



-7- 
	  

ความยาวเทาไร  ที่ทานพิจารณามันไมตรงประเด็นเพราะการถามของทานนพดล  
แกวพูล  ที่ถามครั้งกอน  
เรื่องถนนเสนนี้แตคนละเรื่องไมไดซ้ํากันแลวแตวาทานจะใชดุลพินิจวาทานจะตอบ
หรือไม  10.  เรื่องการจัดตลาดไทยชวยไทย  ในวันที่  19  มกราคม  2559  
เปนตนไป  ที่จังหวัดจัดขึ้น  ผูบริหารมีวิสัยทัศนอยางไร  
เกี่ยวกับการที่จังหวัดจัดตลาดใหม  
โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมคัดคานการจัดตลาดใหม   แมคาพอคาเดือดรอน  
ซึ่งจังหวัดจัดตลาดแบบโอเพน  เพื่อแขงขันกับตลาดเทศบาล  
แมคาพอคารองเรียนมาเดือดรอนมาก และในวันที่  19  มกราคม  2559  
ที่ผมสงกระทูผมไดขมวดทายไววา  
ขอใหทานประธานสภาสงกระทูของกระผมใหฝายบริหารชี้แจงดวยลายลักษณอักษ
ร  กอนมีวาระการประชุมเดือนกุมภาพันธดวยจะเปนพระคุณยิ่ง  
แตทานประธานใหเกียรติตอบกระทูผมก็รูสึกเปนเกียรติและขอขอบคุณทานเปนอย
างสูงครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทูขอ  1  
กระผมขออนุญาตใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบประจําสํานักการสาธารณสุขเปนผูตอบ
คําถาม  ขอ  2  เรื่องเครื่องไลนกตลาดสดลาน  1 , 2 , 3  
ปจจุบันติดตั้งเฉพาะลาน  2  ลาน  1  และลาน  3  ยังไมไดรับการติดตั้ง  
ขอใหเจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขเปนผูตอบคําถาม  ขอ  3  
เรื่องตลาดเกษตรไมมีเทศกิจไปอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับจราจร  
ขออนุญาตใหเจาหนาที่เกี่ยวกับการจราจรสํานักปลัดเทศบาลเปนผูตอบคําถาม  
เรื่อง  
การเก็บคาตลาดขออนุญาตใหเจาหนาที่จัดเก็บรายไดสํานักการคลังเปนผูตอบคําถา
ม  ขอ  4.  เทศบาลของเราไดรางวัลตางๆมากมาย  
เรื่องนี้เราประชาสัมพันธกันอยางมากวาเราไดรับรางวัลอะไรบาง  
ไดเงินรางวัลจํานวนเทาไหร  เอาเงินไปทําอะไร  
เรื่องนี้มีการตอบคําถามหลายครั้งแลว  อยูในรายงานก็มีและจะตอบอีกครั้งครับ  
ขอ  5  
เรื่องที่เทศบาลไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น  เรื่องนี้จะตองประชาสัมพันธกอนใหเขารู  
ขออนุญาตใหกองวิชาการฯเปนผูตอบคําถาม  ขอ  6  ป  2558  
มีการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล  4  ได  1  หลัง  
เรื่องนี้เปนความสามารถพิเศษที่ไปขออาคารเรียนมาได  
ขออนุญาตใหทางกองวิชาการฯเปนผูตอบคําถาม  ขอ  7  
ทานประธานไมรับเปนกระทู  ขอ  8  เรื่องที่ดินขางสนามกีฬา  
ทางเราใหสํานักการชางไปตรวจสอบความกวางและความยาวแลว  
ขออนุญาตใหสํานักการชางเปนผูตอบคําถาม  ขอ  9  ทานประธานไมรับเปนกระทู   
ขอ  10  เรื่องการจัดตลาดไทยชวยไทย  
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เรื่องนี้กระผมสงสัยเชนเดียวกันเพราะประกาศจังหวัดกําหนดแควันที่  19  
มกราคม  2559 – วันที่  18  กุมภาพันธ  2559  เปนแคชวงเวลาสั้นๆ  
ขออนุญาตใหทางสํานักการสาธารณสุขเปนผูตอบคําถามครับ  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  

เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกยีรตทิุกทาน  ดิฉันนางเพ็ญพร  
ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ขออนุญาตตอบคําถาม ขอ  1  เรื่อง  
เครื่องไลนกที่ตลาดโตรุงและหนูในทอระบายน้ําขอเรียนตอบวา  
เครื่องไลนกในตลาดโตรุง  ปจจุบันใชไดตามปกติ  
จะมีชวงหนึ่งที่เทศบาลเราตอเติมหลังคากันสาดตลาดโตรุง  
เพื่อไมใหฝนสาดเขาไปในอาคารและเพื่อความปลอดภัยในการทํางานในชวงนั้น  
จะเปดสวิสตควบคุมการจายกระแสไฟฟาและ  
กระแสไฟฟาจะคาดไปตามหลังคาตลาดโตรุง  
เกรงวาจะเกิดความไมปลอดภัยจึงทําใหเครื่องไลนกในชวงนั้นไมทํางาน  
แตตอนนี้เราไดตอเชื่อมสวิสตกลับคืนแลวสามารถใชงานไดตามปกติ  
ในสวนของเรื่องประกันสัญญา  ชวงนี้ยังอยูในชวงประกันสัญญาคะ  
เรื่องหนูในทอระบายน้ํา  
เนื่องจากพอคาแมคาบางรายไดทิ้งเศษอาหารลงไปในทอระบายน้ําเปนแหลงอาหา
รของหนู  เทศบาลไดพยายามแกไข  
โดยการลางทําความสะอาดทอระบายน้ําสัปดาหละ  1  ครั้ง  
ทําตะแกรงดักเศษอาหารทุกจุดที่เปนน้ําทิ้งหรือน้ําใชจากรานอาหารของผูประกอบ
การและจะไหลลงสูทอระบายน้ําสาธารณะที่เทศบาลไดจัดไวรอบอาคาร  
เทศบาลไดแนะนําพอคาแมคารวมทั้งจัดอบรมสุขาภิบาลอาหารใหกับพอคาแมคาใ
นตลาดโตรุงอยูเปนประจํา  
ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการใหชวยกันรักษาความสะอาด  
ไมทิ้งเศษอาหารหรือทําใหเศษอาหารตกลงไปในทอระบายน้ําซึ่งเปนตนเหตุใหสัตว      
พาหะนําโรครวมทั้งหนูมารับประทานเศษอาหารนั้น  และพอคาแมคาก็เขาใจ  
แตเขาก็มีหลายวิธีคิด  หลายความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม  
บางคนก็ใหความรวมมืออยางดีและทําตามคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ  
บางคนก็ใหความสนใจบางชวงหรือไมทําตามเลยก็มีจึงทําใหมีหนูที่ตลาดโตรุง  
แตอยางไรก็ตามสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ก็จะใหคําแนะนําและขอความรวมมือจากพอคาแมคาใหเอาใจใส  
เราก็หวังเชนเดียวกันวาจะไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากพอคาแมคา  ขอ  2  
ตลาดสดลาน 1 , 2 , 3  เครื่องไลนกที่ติดตั้งไวแรกๆไดผล  
แตปจจุบันนกยังเขามาถายอุจจาระอีก  ขอสอบถามวา  
เครื่องไลนกใชไดหรือไมหมดสัญญาประกันหรือยัง  ขอตอบวา  
เทศบาลเรามีเครื่องไลนกเฉพาะลาน  2  เทานั้น  ลาน  1  และลาน 3  
ยังไมมีเครื่องไลนก  รวมทั้งลาน  2  บริเวณชายคาของตลาดยังไมมีเครื่องไลนก  
ซึ่งลาน  1 และลาน 3 ที่ไมมีเครื่องไลนก  นกก็สามารถเขาไปเกาะไดเปนธรรมดา  
ถาทานจะสนับสนุนงบประมาณในปตอไปใหลาน 1 และลาน 3 
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รวมทั้งบริเวณชายคาของลาน  2  
ใหมีเครื่องไลนกโดยทั่วถึงก็จะลดปญหานีไ้ดดีกวาที่เปนอยู  
ในสวนของการประกันสัญญาตอนนี้ไดหมดประกันสัญญาเพราะมีการติดตั้งมาแลว
หลายป ขอบคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานจาเอกภราดร  เนตวงษครับ 
จาเอกภราดร  เนตวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผม   

จาเอกภราดร  เนตวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ขออนุญาตตอบกระทูขอ  3.1  
เรื่องไมมีเทศกิจไปอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับจราจรทานมีวิธีการจัดการอยางไร  
ขอเรียนวา  
กระผมไดจัดเจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกและจัดการจราจรภา
ยในตลาดการเกษตร  เริ่มตั้งแตเวลา  01.00 น. – 06.00 น.  ของทุกวัน  
แตชวงนี้เทศกิจไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหดําเนินการตามโครงการ  99  
วัน  ถนนปลอดภัย  ระหวางวันที่  18  มกราคม  2559 – วันที่  25  เมษายน  
2559  ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนของทานผูวาราชการจังหวัด  
โดยการตรวจสอบจุดเสี่ยงและการปรับปรุงจุดเสี่ยงตางๆไมวาจะเปนการปรับปรุงเ
ครื่องหมายจราจร  การขีดสีตีเสน  
สวนใหญแลวจะตองทําในชวงเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด  
จึงไมสามารถสงเจาหนาที่ไปดําเนินการชวงเวลาดังกลาวไดในชวงนี้  
แตหลังจากดําเนินการเรียบรอยจะกําชับเจาหนาที่เทศกิจทุกนายปฏิบัติหนาที่อยาง
เขมแข็ง  
และในชวงนี้เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนจะไดจัดเจาหนาที่เทศกิจเขาไปอํา
นวยความสะดวกในชวงเวลา  20.00 น . – 22.00 น.  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนันทนา  สุเพ็งคําภาครับ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ   

ทุกทาน  ดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  
ขออนุญาตตอบกระทูขอ  3.2  ของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
ดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆของตลาดรวมใจการเกษตร  
ซึ่งตลาดรวมใจการเกษตรของเรามีอายุสัญญาเชา  3  ป  เริ่มจากวันที่  1  มีนาคม  
2557  สิ้นสุดวันที่ 28  กุมภาพันธ  2560  โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บดังนี้  
1.  คาเชาตลาดรวมใจการเกษตรเดือนละ  38,720  บาท  จัดเก็บ  1  ป  
รวมเปนเงิน  464,640  บาท  คาภาษีโรงเรือนปละ  58,080  บาท  
เงินอุทิศคารักษาความสะอาดเดือนละ  8,800  บาท  รวมเปนเงิน  105,600  
บาท  รายไดจากการจัดเก็บตลาดรวมใจการเกษตร  1  ป  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
628,320  บาท  สวนบนถนนการจัดเก็บของผูรับเหมาเปนไปตามสัญญาขอ  20  
หามมิใหผูประมูลไดเรียกเก็บเงินคาวางสินคาจากผูนําสินคามาจําหนายในตลาดเกิ
นกวาอัตราที่กําหนดไว  ดังนี้  ขอ  1  บริเวณอาคารตลาดตารางเมตรละ  3  บาท  
ขอ  2  บริเวณอาคารตลาดลานบุงเตกตารางเมตรละ  3  บาท  ขอ  3 
บริเวณที่ดินตอเนื่องริมถนนตารางเมตรละ  2  บาท  ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  เชิญครับ 
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จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  
โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ  
ขออนุญาตตอบกระทูถามของทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  
ที่ทานไดตั้งคําถามเกี่ยวกับรางวัลที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับวามีรางวัลอ
ะไรบาง  นําเงินรางวัลที่ไดรับไปทําอะไรบาง  
เทศบาลของเราไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดานการศึกษาอะไรบาง  
ซึ่งในหนังสือรายงานกิจการประจําป  2558  
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5  
เราไดใสรายละเอียดตางๆที่ทานประธานกรุณาบรรจุไวในระเบียบวาระที่  6  ขอที่  
6.1  ซึ่งจะมีรายละเอียดใหทานสมาชิกที่ตั้งกระทูไดรับทราบคําตอบพอสมควร  
แตในระเบียบวาระนี้กระผมขอเรียนชี้แจงใหทานทราบ  ดังนี้  
การบริหารงานของคณะผูบริหารในชุดปจจุบันภายใตการนําของนายกเทศมนตร ี 
ทานจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  
บุคลากรเทศบาลของเราไดนํานโยบายประกอบยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติภายใตป
รัชญาขององคกรที่วา  สรางเมืองใหนาอยูคูธรรมาภิบาล  
เราทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา  
ทําใหเทศบาลเราไดรับรางวัลตางๆมากมาย  สําหรับป  2558  
เทศบาลเราไดรับรางวัลทั้งหมดจํานวน  4  รางวัล  คือ  1.  
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป  2556  
เปนการประเมินรางวัลในป  2556  แตประกาศผลรางวัลในป  2558  
เราไดรับโลและเงินรางวัลจํานวน  2.5  ลานบาท  2.  
รางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายภาครัฐและประชาสังคมจากสถาบัน
พระปกเกลา  
ไมมีเงินรางวัลแตเปนเกียรติภูมิทองถิ่นที่สถาบันพระปกเกลาไดสงเสริมใหองคกรป
กครองสวนทองถิ่นบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล  3.  
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีดานการดูแลรักษาคุณภ
าพสิ่งแวดลอม  ไดรับเงินรางวัลจํานวน  4  ลานบาท  4.  
รางวัลพื้นที่ตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอมดานการจัดการขยะ  
จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ไมมีเงินรางวัล  สรุปแลวเราไดรับเงินรางวัล  2.5  ลานบาทและ  4  ลานบาท  
ในสวนของเงินรางวัล  2.5  ลานบาท  
เทศบาลเราไดนํามาจัดซื้อจัดจางและบริหารงานภายใตหนาที่ของแตละกองฝาย  
ดังนี้  1.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  
ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  
277,550  บาท  2.  คาจางเหมาปรับปรุงระบบจราจรบริเวณโรงมวย  
ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  
84,000  บาท  3.  จางเหมาปรับปรุงจราจรบริเวณแยกบางพักคลังจังหวัด  
ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  
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84,000  บาท  4.  คาจัดซื้อกลองวงจรปดและอุปกรณ  
ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  
20,000  บาท  5.  คาจัดซื้อตูเก็บแฟมจํานวน  40  ชอง  
ใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  
34,450  บาท  6.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวมถนนโพธิ์ไทร  
ใหกับสํานักการชาง  งบประมาณทั้งสิ้น  308,846  บาท  7.  
คาซื้อโตะทํางานเหล็ก  ใหกับสํานักการชาง  งบประมาณทั้งสิ้น  38,964  บาท  
8.  ซื้อกลองวีดีโอจํานวน  1  ตัว  ใหกับสํานักการชาง  งบประมาณทั้งสิ้น  
44,890  บาท  9.  คาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ใหกับสํานักการชาง  
งบประมาณทั้งสิ้น  71,800  บาท  10.  คาซื้อไมคลอยคู  ใหกับสํานักการชาง  
ใชในงานสถานที่และไฟฟา  งบประมาณทั้งสิ้น  7,800  บาท  11.  
คาจัดซื้อเกาอี้นั่งแบบมีโชค  ใหกับสํานักการชาง  งบประมาณทั้งสิ้น  27,700  
บาท  12.  คาซื้อเครื่องเสียงของตลาดสด  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  
งบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท   13.  
ซื้อเครื่องกําเนิดไอน้ําที่ใชในโรงฆาสัตว  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  
งบประมาณทั้งสิ้น  1,384,470  บาท  14.  คาซื้อชุดกาแฟเมลามีน  จํานวน  
60  ชุด  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  งบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท  15.  
คาซื้อเกาอี้นั่งมีโชค  ใหกับสํานักการสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น  9,530  บาท  
ในสวนของเงินรางวัลธรรมาภิบาลจํานวน  4  ลานบาท  
เทศบาลไดนําเงินงบประมาณไปใชจาย  ดังนี้  1.  
โครงการกอสรางเมรุเผาศพที่วัดสวางคงคา  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  
งบประมาณทั้งสิ้น  1,507,000  บาท  2.  
คาซื้อรถบรรทุกเททายติดเครนสําหรับยกและตัดกิ่งไม  สํานักการสาธารณสุข 
งบประมาณทั้งสิ้น  2,195,000  บาท  3.  ซื้อเครื่องเติมอากาศ  
สํานักการสาธารณสุข  เพื่อใชที่สวนสาธารณะกุดน้ํากิน  งบประมาณทั้งสิ้น  
185,000  บาท  4.  ซื้อรถจักรยานยนต  ใหกับสํานักการสาธารณสุข  
งบประมาณทั้งสิ้น  47,100  บาท  5.  ซื้อเครื่องสูบน้ํา  
ใหกับสํานักการสาธารณสุข เงินงบประมาณทั้งสิ้น  16,000  บาท  6.  
ซื้อแมแรงกระปุกเกียร  สํานักการสาธารณสุขงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  
7.  ซื้อเครื่องตอกเวลา  สํานักการสาธารณสุข   งบประมาณทั้งสิ้น  29,900  
บาท  ทั้งหมดนี้เปนเงินรางวัลธรรมา 
ภิบาลที่เราไดรับและเอาไปใชจายในกิจการของเทศบาล  และในป  2558  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานตางๆ
ในพื้นที่เขตเทศบาลทั้งสิ้นจํานวน  17  โครงการ  รวมเปนเงินจํานวน  
211,229,784  บาท  นําไปใชจาย  ดังนี้  1.  โครงการกอสรางอาคารเรียน  4  
ชั้น  12  หองเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  งบประมาณทั้งสิ้น  
10,328,000  บาท  2.  โครงการกอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12  หองเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 4  วัดใตโพธิ์ค้ํา  งบประมาณทั้งสิ้น  10,328,000  บาท  3.  
โครงการกอสรางสวม  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  งบประมาณทั้งสิ้น  
336,000  บาท  4.  โครงการกอสรางลานเอนกประสงค  โรงเรียนเทศบาล 3 
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วัดเหนือ  (สาขาดงปอ)  งบประมาณทั้งสิ้น  7,743,000  บาท  5.  
โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
(สาขาดงปอ)งบประมาณทั้งสิ้น  5,906,000  บาท  6.  
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ชุมชนดงปอ  งบประมาณทั้งสิ้น  
2,274,000  บาท  7.  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแกงดอนกลาง  
งบประมาณทั้งสิ้น  15,000,000  บาท  8.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธุจากไปรษณียถึงแยกถนน  1155  งบประมาณทั้งสิ้น  
1,309,459  บาท  9.  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  
จากสถานีดับเพลิงถึงสะพานหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  ระยะทาง  500  เมตร  
งบประมาณทั้งสิ้น  50,000,000  บาท  10.  
โครงการกอสรางฐานพระพุทธรูปที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
ไดรับงบประมาณจากจังหวัดกาฬสินธุทั้งสิ้น  14,500,000  บาท    

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขออนุญาตถามทานประธานสภาเทศบาลวา  
ที่ทานพนักงานตอบคําถามอยูนี้เปนคําตอบของขอไหน  
ถาจําไมผิดทานมาอภิปรายตอบเรื่องเงินรางวัลตองใชจายอะไร  
และเรื่องเงินอุดหนุนป  2558  ผูตั้งกระทูไดสอบถามวางบประมาณเงินอุดหนุนป  
2558  ไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหทําหลายอยาง  ยกตัวอยาง  
งบจัดทํารองระบายน้ําถนนกาฬสินธุ  เปนตน  
ขอทราบวาเงินจัดสรรเงินอุดหนุนมาเอาไปทําอะไรบาง  
แตที่ทานผูอภิปรายตอบอยูนี้  ทานเอางบประมาณที่จะไดรับเงินอุดหนุน  200  
กวาลานบาท  เขามาพูดโครงการใหสภาฟง  ในขณะที่ผูตั้งกระทูถามไดถามวาเงิน  
200  กวาลานบาทเขาจะเอามาทําอะไร  
ถามเฉพาะที่ผานมาเงินรางวัลเอามาทําอะไรบาง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  คืออยางนี้ครับ  ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  ทานผูตอบกระทู  
ทานตอบถึงเรื่องเอาเงินรางวัลไปทําอะไรรวมถึงงบประมาณเงินอุดหนุนในป  
2558  มีเงินอุดหนุนอะไรบางและมีกี่โครงการ  
เขาก็ตอบถูกตองตามกระทูถามของทาน บุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  
เชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ตอบคําถามตอครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนทครับ  เงินงบประมาณ  200  
กวาลานบาท  เปนงบประมาณของป  2558  ใชหรือไมครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ถูกตองครับ  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม  
งบประมาณที่กระผมไดนําเรียนจํานวน  200  กวาลานบาท  
ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดตั้งกระทูถามวาไดรับเงินอุดหนุนอะไรบางในป  2558  
กระผมไดนําเรียนตอบวาในปงบประมาณ  2558  
เราไดรับงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน  17  โครงการ        
ขออนุญาตตอบคําถามตอครับทานประธาน  โครงการที่  11.  
โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะระยะที่  2  งบประมาณทั้งสิ้น  58,000,000  
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บาท  12.  
โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
งบประมาณทั้งสิ้น  8,870,000  บาท  13.  
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนดวยการศึกษา  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถใชถนนของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ  
ดวยระบบสงภาพทางไกล (REMOTE  MONITORIN  SYSTEM)  
งบประมาณทั้งสิ้น  4,990,285  บาท  14.  
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนดวยการปรับปรุงระบบสัญญา
ณไฟจราจรจังหวัดกาฬสินธุ  งบประมาณทั้งสิ้น  4,842,000  บาท  15.  
โครงการสงเสริมพัฒนาเสนทางจักรยานสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
งบประมาณทั้งสิ้น  14,000,000  บาท  
เปนงบประมาณที่ไดรับจากจังหวัดเชนกัน  16.  
คาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โรงเรียนเทศบาล 1 
และโรงเรียนเทศบาล 2  งบประมาณทั้งสิ้น  1,717,500  บาท  17.  
คาซื้อครุภัณฑทางการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 และเทศบาล 2  
งบประมาณทั้งสิ้น  1,085,540  บาท  
และขออนุญาตเพิ่มเติมใหที่ประชุมรวมถึงพี่นองประชาชนไดรับทราบ  
ในปงบประมาณ  2559  เราไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  2  โครงการ  จํานวน  
11,341,000  บาท  ดังนี้  1.  โครงการกอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12  
หองเรียน  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดสวางคงคา  งบประมาณทั้งสิ้น  10,441,000  
บาท  2.  โครงการติดตั้งกลอง  CCTV  สวนสาธารณะกุดน้ํากิน  งบประมาณ  
900,000  บาท  
และนี่คือสิ่งที่เทศบาลเราตั้งใจเผยแพรประชาสัมพันธการทํางานของเทศบาลวาเรา
ไดทําอะไรบางใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ  
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  
เราทุกคนที่ปฏิบัติงานที่เทศบาลแหงนี้  
ตางก็มีหนาที่ที่แตกตางกันไปแตสิ่งที่เราเห็นเปนขอสําคัญ  คือ  
ประโยชนที่จะเกิดกับพี่นองประชาชนเปนหลักใหญซึ่งในหนังสือรายงานกิจการประ
จําป  2558  และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5  นี้  
ก็ไดนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
มาบันทึกไวใหผูอานไดนอมนําไปสูการปฏิบัติ  
เพื่อความผาสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง  
และหวังวาทานทั้งหลายในที่ประชุมแหงนี้จะไดนอมเกลานอมกระหมอมไปปฏิบัติใ
หบังเกิดผลตอไป  ในสวนของกระผมที่ไดรับมอบหมายใหตอบกระทู  
คงพอจะทําใหทานผูตั้งกระทูไดเขาใจ  ลําดับตอไปเปนคําตอบขอ  8  
ของทานผอ.สํานักการชางครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูถามขอ  
8  ครับ  ที่ดินราชพัสดุภายหลังจากการสรางศูนยเครื่องจักรกล  
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สํานักการชางไดจัดสรรใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินแลว  เหลือพื้นที่ประมาณ  
13  ไร  2  งาน  49  ตารางวา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  

เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ขออนุญาตตอบคําถามขอ  10  
เรื่องตลาดไทยชวยไทย  
ตามที่จังหวัดไดจัดตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได  
ทางจังหวัดไดจัดตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอก
าสใหมีสถานที่จําหนายสิ่งของและเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจเปนการชั่วคราว  
โดยใชพื้นที่ลานหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ระยะเวลาในการจัด  
ไมไดมีการจัดตลาดเปนการถาวรตลอดไป  
ทางจังหวัดไดประกาศการจัดตลาดนัดเปนชวงๆ  
ในสวนของตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได  
วิธีการจังหวัดทานไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  1  ชุด  
ชื่อคณะกรรมการจัดตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได  ลงวันที่  13  
มกราคม  2559  ซึ่งคณะทํางานชุดนี้มีหนาที่  คือ  1.  
กําหนดพื้นที่และแบงพื้นที่ใหผูคาไดคาอยางโปรงใสและเปนธรรม  
ประกอบดวยพื้นที่ตลาดเกษตรและพื้นที่ถนนคนเดินรวมอยูดวยกัน  2.  
บริหารจัดการใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด  
หากผูใดฝาฝนใหตัดสิทธิใ์นการเขาจําหนายและประเมินความประสงคของตลาดทุก
ๆ 15  วัน  3.  
ดูแลเรื่องความสะอาดความเปนระเบียบอยาใหเสียหายตอภาพลักษณของศูนยบริห
ารราชการแผนดินของจังหวัด  4.  ดําเนินการอื่นๆ 
ตามที่ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุมอบหมายหรือสั่งการ  
และจังหวัดไดออกประกาศของจังหวัดกาฬสินธุเรื่อง  
การจัดตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได  ในวันที่  13  มกราคม  2559  
เชนเดียวกัน  
หลังจากนั้นทางจังหวัดไดเชิญคณะกรรมการมาประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกรที่  15  
มกราคม  2559  โดยทานเลิศบุศย  กองทอง  
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุเปนประธานในที่ประชุม  
ทานไดชี้แจงใหคณะกรรมการจัดตลาดนัดชั่วคราวไดทราบวาจังหวัดกาฬสินธุจะเป
ดตลาดนัดชั่วคราว  ในวันที่  19  มกราคม  2559  สัปดาหละ  3  วัน  คือ  
วันอังคาร  วันพุธ  และวันพฤหัสบดี  ตั้งแตเวลา  17.00 น. – 22.00 น.  
ในวันที่ประชุมนั้นมีตัวแทนพอคาแมคาจากตลาดเทศบาลทั้งลาน 1 , 2 , 3  
และตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขารวมประชุมในการพิจารณาดวย  
ตัวแทนพอคาแมคาก็ไดกลาวขอโทษในที่ประชุมที่ไดยื่นหนังสือถึงผูตรวจราชการสํา
นักนายกรัฐมนตรีฯ  ผานทางกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุวา  
ขอมูลที่กลุมแมคาไดรับมาเปนขอมูลที่ไมเหมือนกับขอมูลที่ไดรับในที่ประชุม  
และมีการบันทึกขอความนี้ลงในรายงานการประชุมของจังหวัดกาฬสินธุในครั้งแรก  
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วันที่  19  มกราคม  2559  หลังจากเปดตลาดนัดได  9  วนั  คือวันที่  29  
มกราคม  2559  
ทางจังหวัดไดเชิญคณะกรรมการมาประชุมเพื่อประเมินผลการจัดตลาดนัดชุมชน  
ในที่ประชุมมีมติใหลดวันขายลงเหลือเพียง  2  วัน  คือ  
วันอังคารและวันพฤหัสบดี  โดยใหหมุนเวียนกันขายไมใหจับจองพื้นที่  
ทางจังหวัดไดออกประกาศเปนฉบับที่  2  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2559  
กําหนดชวงเวลาเปดตลาดนัดระหวางวันที่  19  มกราคม  2559 สิ้นสุดวันที่  18  
กุมภาพันธ  2559  ปจจุบันนี้พื้นที่ดังกลาวไมไดเปนตลาดนัดชุมชนชั่วคราวแลว  
แตเปนที่จัดงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2559  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  
26  กุมภาพันธ  2559  -  วันที่  6  มีนาคม  2559  
หลังจากเสร็จงานนี้ทางจังหวัดจะจัดประชุมเพื่อประเมินสถานการณหรือไมนั้นเราก็
ไมทราบ  แตตลาดนัดตอนนี้ไดหมดชวงระยะเวลาไปแลว  
ถาทางจังหวัดนัดประชุมครั้งตอไปกรรมการทานก็คงจะประเมินสถานการณวาจะมี
ตอไปหรือไม  ขอใหทานผูมีเกียรติไดติดตามขาวตลาดนัดชุมชนตอไป  
ขอบพระคุณคะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระทูไดตอบไปครบแลว  ขอเชิญทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ทานประธานที่เคารพครับ  ในกระทูของผมทั้ง  8  ขอ  มีสวนดีเปนสวนมาก  
สําหรับเมื่อสักครูที่ทานผูบริหารไดตอบไมใชเรื่องสัพเพเหระ  
มีแตเรื่องที่เปนประโยชนทั้งนั้น  ผมขอสอบถามในที่ประชุมแหงนี้วา  
ใครรูบางวาเงินอุดหนุนไดเทาไหร  สมาชิกไมมีใครรูสักคน  
คําตอบที่ทานตอบมาก็นาชื่นใจ  
ที่ทางเจาหนาที่ไดตอบเรื่องโตรุงกระผมเห็นจริงๆเขาบอกวาเครื่องดักนกใชไมได  
ในชวงนั้นชํารุดหรือไม  เพราะเพิ่งติดตั้งไปเมื่อปที่แลว  
เรื่องหนูในทอระบายน้ําก็เชนเดียวกัน  กระผมเห็นตอนที่ไปทานขาวที่นั่น  
เปนเรื่องที่ตองระมัดระวัง  เรื่องเครื่องไลนกที่ตลาดลาน  1 , 2 , 3     
ที่ทานตอบวา  ลาน 1 และลาน 3  ไมมีเครื่องไลนก  
กระผมยังไมไดเขาไปตรวจสอบจึงไดตั้งกระทูรวมทั้ง  3  ลาน  
เพราะฉะนั้นใหทางผูบริหารทําเรื่องขอเครื่องไลนกเขามาเลยครับในปงบประมาณห
นา  กระผมจะเปนคนแรกที่อนุมัติครับ  
สําหรับเรื่องตลาดเกษตรไมมีเทศกิจที่จาเอกภราดร  เนตวงษ  
ไดตอบคําถามวาจะเพิ่มเวลาจาก  เวลา  20.00 น. - 22.00 น.  
ก็เปนเรื่องที่นาดีใจ  เรื่องการเก็บคาตลาดก็ตอบคําถามไดตรงประเด็น  
เรื่องเงินรางวัลตางๆ  ในป  2558  ประเมินป  2556  ไดเงินจํานวน  
2,500,000  บาท  รางวัลพระปกเกลาไมมีเงินรางวัล  
รางวัลการจัดการที่ดีและสิ่งแวดลอม  4  ลานบาทเศษ  
การจัดการขยะไมไดเงินรางวัล  เขาใจครับ  เรื่องเงิน  2,500,000  บาท  
เงินอุดหนุนรัฐบาลทั้งหมด  17  โครงการ  เงินจํานวน  211,229,784  บาท  
ทานประธานที่เคารพครับ  
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กระผมอยากสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  คือ  
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป  2557  
จํานวน  4,000,000  บาท  โครงการที่  1  งบประมาณ  1,507,000  บาท  
ประชาชนเขารองมาวาทําไมตองทําเมรุเผาศพใหวัดสวางคงคาเพียงวัดเดียว  
ทําไมไมเอาเงินสวนนี้มาทําถนนตามตรอก  ซอก  
ซอยตางๆของเทศบาลเราที่ยังเหลืออีกมาก  ทั้ง  36  ชุมชน  เอา  30  
โครงการเขามา  เงินจํานวน  1,500,000  บาท  ควรจะไดงบประมาณมากกวานี้   
วัดชัยสุนทรและวัดสวางมี  2  เมรุ  ก็เพียงพอแลว  วัดปาทุงศรีเมืองเขามี  1  เมรุ  
เขาก็อยากไดเหมือนกัน  เทศบาลไดอะไรบางจากการทําเมรุขึ้นมา  มีแตวัดได  
เทศบาลไมมีสวนไดอะไรเลย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  
ผมไดอนุญาตใหทานอภิปรายพอสมควรแลว  ถาทานติดใจเรื่องเมรุเผาศพ  
ใหทานตั้งกระทูมาในการประชุมครั้งตอไปครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานประธานที่เคารพครับ  
สามเดือนมีเพียงครั้งเดียวครับที่จะไดมาพูดในสภาแหงนี้  ใชเวลาเพียงแค  1  
ชั่วโมงแคนั้นเอง  ทานประธานที่เคารพครับ  กรุณาเห็นใจประชาชน  
เห็นใจสมาชิกที่เขาทํางานดวยครับ  
เขาทํางานก็เพื่อพี่นองประชาชนไมไดทําเพื่อผม  
ผมตั้งกระทูมาก็ไมไดตั้งเพื่อสวนตัวของผม  เปนของประชาชนทั้งนั้นที่รองมาครับ  
ขอ  8  สํานักการชางเสนอวาสนามกีฬาที่เหลืออยู  13  ไร  2  งาน  49  
ตารางวา  เรื่องนี้เปนประโยชนอยางยิ่งครับ  
ถาจะทําอะไรก็ใหรีบทําไมอยางนั้นหนวยงานอื่นก็อาจมาขอเราไป  
เรื่องตลาดไทยชวยไทยก็เชนเดียวกัน  วันนั้นกระผมไปพบแมคา  
ผอ.สํานักการสาธารณสุขก็ไดอธิบายแลววาการจัดงานเปนที่สิ้นสุดแลวก็เปนสิ่งที่น
าดีใจครับ  แตตอนที่ประชาชนเขาพบทานผูวาราชการฯ  
ทานบอกกับประชาชนวาจะทําตลอดป  ถาทําตลอดปก็เดือดรอนครับ  
วันนั้นชาวบานไดพูดกับผมวาขอทานผูวาราชการฯ  ไปทําถนนเทศบาล  24  
ไดไหมเพื่อใหคนเขาตลาด  
และอีกวันหนึ่งทําหนาตลาดโตรุงแถวรานนองเกดไดไหม  ทานผูวาราชการฯ  
ก็บอกวาไมยอม  ทานสมชาย  และทานรองนพสิทธิ์ก็ไปครับในวันนั้น   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  
ใหกระชับและอยาพาดพิงถึงบุคคลภายนอก  เชิญครับ   

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  ในวันนั้นก็มีเทศบาลเราเขารวมประชุม  
แมคาก็บอกอยูวาทางเทศบาลเราไมไดตอตานทานผูวาราชการฯ สักคํา  
ทางดานแมคาจึงใหกระผมชวยไปพบกองกําลังฯ  ไดไหม  
ผมจึงพาไปพบและมีขอยุติ  ทานผูวาราชการฯก็เขาใจ  
และใหทานปลัดจังหวัดเปนผูดําเนินโครงการนี้ขึ้นมา  
เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่กระผมไดสอบถามก็เพื่อเปนประโยชนของชาวจังหวัดกาฬสิน
ธุ  พอคาแมคาเขามาหาเรา  เราก็ตองบรรเทาความเดือดรอนใหกับเขา  
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ขอขอบคุณทานประธานสภาที่ใหความอนุเคราะหผมไดถามกระทูทั้ง  10  ขอ  
ขอขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนกระทูถามของทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ ขอเรียนเชิญครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  
ขอเรียนกระทูถามดังตอไปนี้  
ปจจุบันนี้ผมไดสังเกตพบเห็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอยางมากมายจริงๆ  
ไมวาจะเปนที่ตลาดสด  วัด  โรงเรียน  หางสรรพสินคาและสถานที่ราชการตางๆ  
ผมเปนหวงมากจริงๆ  ผมจึงอยากทราบวาทุกวันนี้เทศบาลมีปญหาอะไร  
อยางไรหรือไมในการบริหารจัดการกับขยะที่มีอยูอยางมากมายในขณะนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับกระทูเกี่ยวกับเรื่องปริมาณขยะก็เปนงานประจําที่เราทําอยูเรื่อยมา  
ขออนุญาตใหทางสํานักการสาธารณสุขเปนผูตอบคําถาม  
อาจมีบางครั้งที่เครื่องจักรชํารุด  รถของเราออกไปวิ่งไมไดทําใหมีขยะตกคาง  
ถาในครั้งหนาทานอนุญาตใหซื้อรถเพิ่มขึ้นอีกสัก 5 - 6  คัน  
จะเรียบรอยกวานี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทาน ผอ.เพ็ญพร  ศุภสุขครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ขออนุญาตตอบคําถาม    
กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลที่ตั้งคําถามและหวงใยในการบริหา
รจัดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ปญหาขยะเปนปญหาที่กระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยรวม  
ปจจุบันนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเหมือนที่ทานสมาชิกส
ภาเทศบาลไดกลาวจริงๆคะ  
สืบเนื่องจากมีคนเขามาอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันเวลากลางวันในเมืองกาฬสินธุ
มากขึ้น  
จากที่เรามีแหลงทองเที่ยวและมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวมากขึ้นกวาเมื่อก
อน  
มีการจัดงานใหญๆของจังหวัดมากขึ้นเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีการจับจายใ
ชสอยเพิ่มมากขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ยอมทําใหมีขยะเพิ่มมากขึ้นเปนธรรมดา  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการขยะมูล
ฝอย  เราไดเก็บกวาด  ทําความสะอาด  และนําขยะไปกําจัดใหแลวเสร็จทุกวัน  
รถขยะของเรามีบางคันที่เกา  ในบางครั้งอาจเกิดการชํารุด  จอดซอม  
เราก็ตองรอรถอีกคันที่วิ่งสายอื่น  
แลวใหคนขับรถคันที่ชํารุดไปใชตอก็จะทําใหเก็บขนชากวาปกติ  
หรือในชวงที่มีงานเทศกาล  เชน  ปจจุบันนี้มีการจัดงานโปงลาง  แพรวากาฬสินธุ  
ก็จะมีขยะจํานวนมาก  ตองทําการเก็บขนหลายรอบ  จากเดิมอาจวิ่งแค  2  รอบ  
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ก็ตองเพิ่มเปน  3  รอบ  เพราะปริมาณขยะของเราเพิ่มขึ้น  
ทําใหเก็บขยะเสร็จชากวาปกติ  และทานถามวามีปญหาอะไรไหม  
ทางเราตองขอขอบคุณที่ทานหวงใยอีกครั้งหนึ่ง  
ปญหาในการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น  คือ  
จํานวนรถบรรทุกขยะของเราไมเพียงพอ  
ปจจุบันเรามีรถขยะใชคนขึ้นตรงทางดานทายจํานวน  10  คัน  
มีรถบรรทุกถังคอนเทนเนอรจํานวน  1  คัน  รวมเปน  11  คัน  
และมีรถบรรทุกเททายเกาๆที่ตองยกถังขึ้นสูงๆจํานวน  3  คัน  
สภาพเกาและชํารุดบอยครั้ง  บรรจุขยะไดนอยเพราะไมสามารถอัดเขาไปได  
ไมเหมือนกับบรรทุกขยะอัดทายซึ่งเราสามารถอัดขยะและบรรจุไดเปนจํานวนมาก  
รวมทั้งเวลาเทขยะก็จะยกขึ้นสูงทําใหเสียเวลาในการยกขึ้น – 
ลงมากกวาขยะอัดทาย  ถาเราสามารถซื้อรถขยะอัดทายเล็กอีกสัก  2  คัน  
เพื่อวิ่งขนขยะในซอยแคบๆ  
นอกจากจะวิ่งสะดวกแลวยังจุปริมาณขยะไดมากจะทําใหเก็บขนขยะไดเร็วขึ้นกวา
ทุกวันนี้  รวมทั้งถาเราซื้อรถบรรทุกขยะอัดทายขนาดใหญอีกสัก  3  คัน  
มาแทนรถขยะเกาเททายที่ชํารุดบอย  เอาไวทดแทนเวลาที่จอดซอม  
ก็จะสามารถจัดการกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได  
ในปงบประมาณตอไปทางสํานักการสาธารณสุขก็จะขอความเมตตาจากทานประธา
นสภาเทศบาล  กรุณาสนับสนุนดวยคะ  
และดิฉันจะขออนุญาตทานผูบริหารตั้งงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกกําจัดขยะ  
เพื่อใหการจัดการขยะมีมาตรฐานและสามารถเก็บไดรวดเร็วตามที่ทานสมาชิกสภาเ
ทศบาลทานไดตั้งขอสังเกตและตั้งคําถามมา  
แตอยางไรก็ตามปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นเทศบาลเพียงลําพังก็ไมสามารถแกไขปญหาได  
ปนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะออกรับฟงปญหา  
ความตองการและแนวทางการแกไขปญหารวมกับพี่นองประชาชนในชุมชน  
โดยจะเคลื่อนที่ไปตามชุมชนตางๆ  
เพื่อนําปญหาและแนวทางแกไขปญหามาวางเปนแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อดําเนินงา
นแกไขปญหาไดตรงจุด  
คาดวาจะเริ่มเคลื่อนที่รับฟงปญหาไดภายในปลายเดือนมีนาคมนี้  
และในขณะเดียวกันทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทานจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  
ทานก็ไดเห็นถึงปญหานี้เชนเดียวกัน  
โดยทานไดใหนโยบายกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขฯวา  
ใหรณรงคสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีเด็กทิ้งขยะตามถนนท
างเทาหนาโรงเรียน  ทําใหเกิดความสกปรก  โดยไดเชิญวิทยากรที่มีความสามารถ  
คือ  ทาน ดร.ไพบูลย  โพธิสุวรรณ  
จากสถาบันพระปกเกลามาแนะนําในการสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไดตระห
นักและชวยกันรักษาความสะอาด  ทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม  
ทานสะดวกหลังเดือนพฤษภาคม  
ประกอบกับทางโรงเรียนก็ไมสะดวกเพราะอยูในชวงของการสอบและใกลจะปดภา
คเรียน    เราจะเริ่มในปการศึกษาหนาคะ  ขอบคุณคะ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  
ตามที่ผมกระทูถามเกี่ยวกับขยะเพราะผมสังเกตและเห็นกับตาครับ  
ยกตัวอยางเชน  วัดประชานิยมและโรงเรียนเซนยอเซฟกาฬสินธุ  
รถขยะของเราไปเก็บเปนชั่วโมง  ถาไมมากก็คงไมอยูถึงขนาดนั้น  อีกอยางหนึ่งคือ  
ตามถนนเลี่ยงเมืองบายพาส  บางวันมีคนเอาขยะไปทิ้งอยางไมมีความละอาย  
เอาไปทิ้งขางคลองเต็มไปหมด  แตในจังหวัดดูเผินๆก็อาจไมรู  
ที่ผานมาผมก็ขอชมเชยสํานักการสาธารณสุขที่ไดบริหารจัดการขยะไดมีประสิทธิภา
พและยอดเยี่ยมจริงๆ  ถึงแมวาจะมีปญหาอยูบางก็ตาม  
และในอนาคตเราก็จะไดสรางโรงกําจัดขยะอยางแนนอนเพราะจะไมมีที่ทิ้งอีกแลว  
แตยังดีที่เรามีที่สรางเพราะบอขยะของเราทั้ง  2  บอ   มีเนื้อที่อยูมหาศาลมาก  
200 – 300  ไร  ขออนุญาตเอยนาม  
ที่ทานนายกเทศมนตรีบอกวาในครั้งหนาอนุญาตใหซื้อรถเพิ่มขึ้นอีกสัก 5 – 6 คัน            
จะเรียบรอยกวานี้  ถาเอา  10  คัน หรือ 100  คัน  ผมก็ใหครับ  ขอบคุณ         
ทานประธานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอยื่นกระทูสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  ดังตอไปนี้  
ตามที่กระผมไดสังเกตเห็นถนนภายในเขตเทศบาลทุกชุมชน  
ตนเสาไฟฟาไมวาสูงหรือต่ําเห็นสายไฟฟา  สายเคเบิ้ล  สายโทรศัพท  
และสายอื่นๆระโยงระยางกันเต็มไปหมด  
บางตนมีตนไมขึ้นรกรุงรังทําใหไมสวยงาม  ไมเปนระเบียบ  
และอาจทําใหเปนอันตรายตอบานเรือนและประชาชนที่อาศัยอยูใกลๆตนเสาไฟฟา  
ขอสอบถามวาการจัดเก็บสายตางๆเปนความรับผิดชอบของการไฟฟาหรือเทศบาล  
หากเปนของเทศบาลทานมีแนวทางที่จะแกไขปรับปรุงอยางไร  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เกี่ยวกับกระทูเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟา  
ขอบอกตามตรงวาเสาไฟฟาเปนของการไฟฟา  
ใครจะปกเสาพาดสายหรืออาศัยเสาไฟฟา  จะตองเสียเงินใหกับทางไฟฟา  
ไฟฟาเปนคนเก็บเงิน  เพราะฉะนั้นก็จะอยูในความดูแลของไฟฟา  
แตการที่มันระโยงระยางเพราะสายสื่อสาร  สายทีโอที  สายเคเบิ้ลทีวี  ฯลฯ  
ระโยงระยางไมสวยงาม    ดวยความไมนิ่งนอนใจ  
ผมก็ไดทําโครงการรวมกับหนวยงานราชการหลายๆหนวยงานเพื่อจัดระเบียบการไ
ฟฟา  
ในเรื่องนี้ขออนุญาตใหผูอํานวยการสํานักการชางไดอธิบายถึงรายละเอียดในการลง
พื้นที่  แตจริงๆแลวเปนเรื่องของไฟฟา  ถาอยากจะตอบตามกระทู  กระทูคืออะไร  
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กระทูขอ  87  กระทูถาม  คือ  
คําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับขอเท็จจริง
หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น  
ถาจะวาไปแลวเสาไฟฟาไมเกี่ยวกับหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น  
แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะใหผูอํานวยการสํานักการชางอธิบายใหทานฟงวา  
เราไมไดนิ่งนอนใจ  
เรามองเห็นถึงปญหาเหมือนที่ทานเห็นและทํามาแลวกอนที่ทานจะพูดมาหลายป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ขออนุญาตตอบกระทูครับ  
การจัดเก็บสายไฟตางๆเปนความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสิ
นธุ  
แตเนื่องจากทานนายกเทศมนตรีไดคิดโครงการจัดระเบียบสายพาดเสาไฟฟาภายใ
นเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุและนําเสนอโครงการตอทานผูวาราชการฯ  
เพื่อใหมีคําสั่งจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
และมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุเปนหนวยงานหลักในการจัดระบ
บระเบียบสายพาดเสาไฟฟาโดยมีทานผูวาราชการฯเปนประธาน  
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อมุงเนนความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
โดยการจดัระบบระเบียบสายพาดเสาไฟฟาประกอบดวย  สายไฟฟา  สายเคเบิ้ลทีวี  
สายโทรศัพท  และสายสื่อสารตางๆ   ไดดําเนินโครงการนี้ครั้งแรกในป  2555  
บนถนน  3  สาย  คือ  ถนนภิรมย  ถนนกาฬสินธุ  และถนนอรรถเปศล  
อีกทั้งยังมีดําเนินการในครั้งที่  2  ในป  2558  
ไดดําเนินการจัดระเบียบสายไฟฟาบนอีก  2  สาย  คือถนนอนรรฆนาค  
และถนนธนะผล  และในป  2560  จะดําเนินการโครงการดังกลาวบนถนนผาขาว  
ถนนสิทธิเดช  และถนนประดิษฐ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 
นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่องสายไฟฟา  
สายเคเบิ้ลทีวี  สายโทรศัพท  
ที่ผมสอบถามนี้ทราบวาเสาไฟเปนของการไฟฟาแตอยูในเขตเทศบาล  
ซึ่งเราก็รูดีวาการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอย  
เรื่องความปลอดภัยใหกับพี่นองประชาชนเปนหนาที่ของเทศบาล  ฉะนั้น  
ไฟฟามีสวนรับผิดชอบจริงแตเราดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสวยงาม  
ผมไมทราบวาตรงนี้ที่ทานบอกวาทานทํามาหลายครั้งแลว  ยิ่งหลายครั้งก็ยิ่งมากขึ้น  
ถาดูแลวไฟฟาถาเปรียบเหมือนคน  คนแกเทาไหรก็ยิ่งนาจะไดรับการดูแลเอาใจใส  
ผอนหนักผอนเบา  
แตเรือ่งนี้ผมดูแลวยิ่งแกยิ่งหนักและอายุการใชงานผมก็ไมทราบวาใชงานมานานเท
าไหร  ผมเคยไดยินขาวที่กรุงเทพฯ  เขาออกขาววาเสากลองวงจรปดมีไฟรั่วลงมา  
คนที่ขายของตรงนั้นก็ไดรับอันตราย  ผมกลัวตรงนี้  
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เรามีไฟของเราที่ติดอยูบนเสาไฟฟาเปนไฟสองสวางตามเสนทาง  
ผมกลัววาจะเกิดการรั่วหรือทําใหพี่นองประชาชนจะไดรับอันตราย  
และอีกอยางหนึ่งถาทานสังเกตงานประเพณี  
เราแหขบวนหลายๆอยางแตละคุมวัดก็จะตองมีไมค้ําเสาและสายไฟ  
และในวันนั้นตรงมุมวัดใต  ราน  ต.การไฟฟา  
รถตูคอนเทนเนอรไปเกี่ยวสายเคเบิ้ลทีวีหรือสายโทรศัพทผมก็ไมทราบ  
แตแผงโทรทัศนของวัดมันพังลง    
ผมจึงเรียนสอบถามวาถาเปนของการไฟฟาเราไดมีการคุยกันไหมวาตอไปถาทําก็ให
เชื่อเทศบาลในเรื่องของความเปนระเบียบเรียบรอย  
ถนนสายตางๆตอไปเราจะเขาสู  AEC  
คนผานไปมาก็คงอยากเห็นความสวยงามและความเปนระเบียบของเมืองกาฬสินธุเ
รา  
ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเปนสมัยแรกที่เขามาและไดรับความไววางใ
จจากพี่นองประชาชนไดมีสวนดูแลตรงนี้  ผมก็ดหูลายสิ่งหลายอยาง  
เปนหูเปนตาแทนคณะผูบริหาร  บางอยางทานอาจมองขาม  เปนหวงครับในจุดนี้  
อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวา  
ที่ทานบอกวาทานทํามาทุกป  ทํามาหลายครั้งแลว  
แตที่หลายครั้งมันยังเปนปญหาอยูครับ     ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานนพดล  แกวพูลครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการทองถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  

คณะกรรมการทองถิ่นที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ  ไมมีครับ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  

5.1  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  

2559  และสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  

2560   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  5.1  เรื่อง  
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  2559  

และสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  2560  

เชิญทานสมาชิกเสนอ     เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ในระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม  5.1  เรื่อง  
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําป  2559  

และสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  2560  
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ผมขอเสนอ  ดังนี ้ 1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  

2559  ตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2559  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  

(วันที่  1  พฤษภาคม  -  วันที่  30  พฤษภาคม  2559)  2. 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  2559  ตั้งแตวันที่  1  

สิงหาคม  2559  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  (วันที่  1  สิงหาคม  -  

วันที่  30  สิงหาคม  2559)  3.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  

4  ประจําป  2559  ตั้งแตวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  เปนตนไป  

มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  (วันที่  1  พฤศจิกายน  -  วันที่  30  พฤศจิกายน  

2559)  4.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  2560  

ตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ  2560  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  (วันที่  

1  กุมภาพันธ  -  วันที่  2  มีนาคม  2560)  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  

มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม  

เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น  

ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานอาคม  สําราญเนตรเสนอ 

5.2  เรื่อง  

ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสิน

ธุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม  (5.2)  เรื่อง  
ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับคํารองของนายฉัตรชัย  พานิชยพงษมงคล  
เรื่อง  ขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
คูหาเลขที่  128  -  130  ตั้งอยูถนนภิรมย  ตําบลกาฬสินธุ  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  ใหกับนายทัชชล   ลีศิริกุล  
ซึ่งอายุสัญญาเชาเหลืออยู  10  ป  10  เดือนนั้นหลักการ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะตองดําเนินการใหโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล
ได   
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2543  ดังนี้  ขอ  20  
การใหเชาชวงการโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (1)  
อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ (2)  
อายสุัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามปใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ  
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คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลไดกําหนดคาธรรมเนียมการโอนสิ
ทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลคูหาเลขที่  128  -  130  ไว  4  
เทาของคาเชาหนึง่ปของปที่มีการโอน  เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ใหโอนสิทธิการเชาครั้งนี้  
จะมีรายไดจากคาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชาทําใหเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
โอนสิทธิการเชาในครั้งนี้เปนจํานวนเงิน  172,800  บาท     
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)  ฉะนั้น  
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรั
พยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2543  ขอ  20  (2)  การใหเชาชวง, 
การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป  
ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ  ดังนั้น  
จึงนําเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอ
ไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไมมีทานสมาชิกอภิปราย  
ผมขอถามมติที่ประชุมวาทานใดเห็นควรอนุมัตใิหโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยเท
ศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ         กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุมัติจํานวน  14  ทาน)  14 เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  ลากิจ  1  
ทาน  ถือวาที่ประชุมอนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  

6.1  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  6.1  เรื่อง  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5  

เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตามที่กระผมไดปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  

ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ    ที่ 1/2557  เรื่อง  

การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว  ลงวันที่  25  

ธันวาคม  2557  ซึ่งครบ 1 ป  ของการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่  9  มกราคม  

2559  ที่ผานมา  และเปนปที่  5  

ที่ผมไดบริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  

จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายปที่  5  

เพื่อเปนการประชาสัมพันธและแจงผลการดําเนินงานใหกับสภาเทศบาลและประช

าชนไดรับทราบ  

ซึ่งในรายงานเลมนี้ไดรวบรวมผลงานในการทําหนาที่นายกเทศมนตรีของกระผมที่ไ
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ดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุใหเปนผูแทนในการบริหา

รเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถิ่นซึ่งผมไดทําหนาที่นายกเทศ

มนตรีครั้งแรกในป  พ.ศ.2545  

จนตอมาไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในป  พ.ศ.2547  

ผมก็ไดรับการเลือกตั้งเขามาบริหารงานอีก 

จนกระทั้งมีการผลัดเปลี่ยนผูบริหารในชวงป พ.ศ.25551 – พ.ศ.2553  

และผมไดกลับเขามาบริหารงานอีกครั้งในป พ.ศ.2554  

จนถึงปจจุบันไดบริหารงานภายใตวิสัยทัศน 

“กาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล”  

โดยไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายหลายภาคสวน  

โดยเฉพาะพี่นองชุมชนไดรวมกันขับเคลื่อนงานของเทศบาลจนทําใหเปนที่ประจักษ

ในระดับประเทศหลายๆรางวัลที่ไดรับ  อาทิเชน รางวัลธรรมาภิบาล 6 ป 

รางวัลพระปกเกลา และรางวัลพระปกเกลาทองคํา รางวัล อปท.ดีเดน 

ดานการปองกันการทุจริตและอีกหลายๆรางวัล  

ผมไดแถลงนโยบายตอสภาแหงนี้ไว  12  ขอ  

และไดกําหนดเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติไว  13 

ยุทธศาสตร  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ            

ตั้งงบประมาณรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณไว  304,800,685  บาท  

มีเงินรายรับเขามาทั้งสิ้น  305,943,616.62  บาท  

เราใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น  293,839,170.16  บาท  เหลือเปนเงินสะสม  

12,104,446.46  บาท  ซึ่งมีโครงการพัฒนาตางๆ 

ที่ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรตางๆ ดังนี ้ สําหรับยุทธศาสตรที่  1  

จนถึงยุทธศาสตรสุดทาย  ขออนุญาตทานประธานสภาใหทานรองนพสิทธิ์  

กุลเจริญวิรัตน  เปนผูรายงานครับ  ขอบพระคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานรองนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตนครับ  

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตนครับ  รองนายกเทศมนตรี  

เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายนพสิทธิ์  

กุลเจริญวิรัตนครับ  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขออนุญาตรายงานยุทธศาสตรแทนทานนายกเทศมนตรีครับ  ยุทธศาสตรที่ 1  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  17  โครงการ  

เชน  โครงการจัดงานวันเทศบาล  

โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธสมานฉันทปรองดอง  

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝายกิจการสภาเทศบาล  



-25- 
	  

โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล  

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ  

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน  

โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน  

โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระ

จายขาวชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน  

โครงการอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน  

โครงการเทศบาลตานการทุจริต       โครงการจัดเวทีสาธารณะ  

โครงการชาวกาฬสินธุรวมใจโปรงใสสุจริตดําเนินชีวิตดวยธรรมะ  

โครงการถนนสายบุญ  โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน   ยุทธศาสตรที่  2  

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  14  โครงการ  

เชน  โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล   

โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน  ลูกจางประจําป  

โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจางดีเดนประจําป  

โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึกขอตกลง  

โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา  

โครงการอบรมใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน  โครงการพัฒนาครู  

โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน  

โครงการจัดอบรมเจาหนาที่และครูแกนนํายาเสพติดโครงการพัฒนาครูสอนเด็กดอ

ยโอกาส  

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการฝกอบรมของพนักงานครู โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  

ยุทธศาสตรที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

มีโครงการที่ไดดําเนินการ  2  โครงการ  ไดแก  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  

โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ยุทธศาสตรที่  4  

พัฒนาจัดการศึกษา  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  27  โครงการ  เชน  

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น  

(SBMLD)  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาดีเดน  

โครงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา  

โครงการจัดทําศูนยเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของครูชุมชนและนักเรียน  
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โครงการกอสรางรั้ว  ประตูและปายชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 4  

โครงการกอสรางเสาธง  โรงเรียนเทศบาล 4  โครงการกอสรางหอพระ  

โรงเรียนเทศบาล  4  โครงการกอสรางเวทีอเนกประสงคพรอมเสาธงชาติ  

โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ  

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคพรอมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  

โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  

โครงการกอสรางประตูรั้ว   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการกอสรางทางเทา  โรงเรียนเทศบาล  2   วัดสวางคงคา  

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงเรียน  ทั้ง  4  โรงเรียน  

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  

โครงการแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถิ่น โครงการจัดงานวันครู  

โครงการจดัการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 

โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน

 โครงการกอสรางสวม  โรงเรียนเทศบาล 4  

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2  ชุมชนดงปอ  

ยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาศักยภาพผูเรียน  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  14  

โครงการ  เชน  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดดีเดน

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  โครงการอาหารกลางวัน

 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา  โครงการวันอําลา  

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  โครงการพอแมคนที่สอง  

โครงการเขาคายเยาวชน  โครงการเขาคายวิชาการ  

โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาล  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

นักเรียน ยุทธศาสตรที่  6  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  10  โครงการ  

เชน  

โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด  

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช  

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง  

โครงการอบรมสัมมนาผูนําดานศาสนาพิธี  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผูไทย  

รวมพิธีบวงสรวงถลา  โครงการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการสงเสริมการดําเนินงานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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โครงการสงเสริมฟนฟู   ประเพณีวัฒนธรรมไทยงานปใหม  งานประเพณีสงกรานต  

งานบวงสรวงหอเจาบาน  ศาลหลักเมือง  ปูแฮ ปูหาร  ปูกุลาบุญโฮม  

ปูบุญตากุดโงง  งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา

 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  งานประเพณีลอยกระทง  

งานประเพณีบุญกฐิน  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  โครงการประเพณชีุมชน  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่  บุญซําฮะ  

ยุทธศาสตรที่  7  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  

12  โครงการ  เชน  โครงการยืดอายุผูสูงวัยดวยกายใจที่สมบูรณ  

โครงการลางทําความสะอาดตลาด  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  

โครงการประชุมวิชาการประจําป อสม.  ป  2558  

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   

โครงการดูแลและปองกันโรคในสัตว  เชน  คลินิกรักษาสัตว  

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค – กระบือ  

และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา   

โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน  โครงการควบคุมสุนัข –  

แมวจรจัด โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย   

โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธสมานฉันท  

โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด  

โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน

 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา  ยุทธศาสตรที่  8  

สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม          

มีโครงการที่ไดดําเนินการ  8  โครงการ  เชน  

โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศโครงการชุมชนปลอดภัยขยะ  

โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ   

โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  

โครงการรณรงคติดตั้งถังดักไขมัน  โครงการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดิน  

โครงการจัดการขยะพิษ  

โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําบอบําบัดน้ําเสียยุทธศาสตรที่  9  

พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว  มีโครงการที่ไดดําเนินการ  1  

โครงการ  คือ  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแกงดอนกลางยุทธศาสตรที่  10 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน               

มีโครงการที่ไดดําเนินการ  48  โครงการ  เชน  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู  รวมทั้งสิ้น  12  โครงการ  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  

รวมทั้งสิ้น  22  โครงการ  โครงการกอสรางตลาดชุมชนหนองไชยวานขางศาลา 

SML ชุมชนหนาโรงเลื่อย  โครงการตอเติมศาลาชุมชนคุมหวย  
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โครงการตอเติมศาลาชุมชนทุงสระ  

โครงการกอสรางศาลาชุมชนวัดหอไตรปฏการาม  

โครงการกอสรางศาลาชุมชนวัดสวางคงคา  

โครงการกอสรางอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก

 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยแยกทางเขาตลาดเกษตร  

โครงการกอสรางทางเทาจากแยกวัดใตถึงหนาศาลหลักเมือง  

โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาศาลาชุมชน  SML  

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. พรอมบอพัก  

ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแกงดอนกลาง  โครงการกอสรางถนน  คสล.  

พรอมรางระบายน้ํา คสล.  รูปตัวยู  ถนนพิมพะนิตย  

จากแยกแดงปายไปบานกุดออ  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนวิโรจนรัตน  

จากแยกคลินิกสัตวถึงหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการขยายเขตไฟฟา  โครงการขยายเขตน้ําประปา  ยุทธศาสตรที่  11  

พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  มีโครงการที่ไดดําเนินการทั้งหมด  12  โครงการ  เชน  

โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

โครงการคัดเลือกแมดีเดนเนื่องในวันแมแหงชาติ

 โครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน

 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน  

โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  

โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของผูนํา

ชุมชน  โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน  โครงการประกวดชุมชนดีเดน  

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง  ยุทธศาสตรที่  12  

สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน โครงการที่ไดดําเนินการ  1  โครงการ  

คือ  โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน ยุทธศาสตรที่  13  

สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน       

มีโครงการที่ไดดําเนินการ  9  โครงการ  เชน  

โครงการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาลดวย  CCTV  

ภาคประชาชน  โครงการคืนทางเทาใหประชาชน  คืนถนนใหกับสังคม  

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการจัดระบบจราจรวงเวียน

น้ําพุหนาจวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

 โครงการจัดระบบจราจรรอบวัดใตโพธิ์ค้ํา  
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โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

และทัศนศึกษาดูงาน  

โครงการรักษาความสงบเรียบรอยสงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปล

อดภัยในชีวิตทรัพยสินโครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการปองกันอั

คคีภัยเบื้องตน  โครงการจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย  

โครงการพัฒนาที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการในปงบประมาณ  

2558  จํานวน  17  โครงการ   ดังนี้  1.  โครงการกอสรางอาคารเรียน 4  

ชั้น  12  หองเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  งบประมาณ  

10,328,000  บาท  2.  โครงการกอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12  หองเรียน  

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา  งบประมาณ  10,328,000  บาท  3.  

โครงการกอสรางสวม โรงเรียนเทศบาล ๓  วัดเหนือ  งบประมาณ  336,000  

บาท  4.  โครงการกอสรางลานเอนกประสงค  โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  

(สาขาดงปอ)  งบประมาณ 7,743,000 บาท  5.  

โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  (สาขาดงปอ)  

งบประมาณ  5,906,000  บาท  6.  โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2  ชุมชน ดงปอ  งบประมาณ  

2,274,000  บาท  7.  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแกงดอนกลาง  

งบประมาณ  15,000,000  บาท  8.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. 

รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธุ  จากไปรษณียถึงแยกถนน  1155  งบประมาณ 

1,309,459 บาท  9.  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  

จากสถานีดับเพลิงถึงสะพานหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  ระยะทาง  500  เมตร 

งบประมาณ 50,000,000 บาท  10.  กอสรางฐานพระพุทธรูป  

สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  งบประมาณ14,500,000  บาท  11.  

โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะ  ระยะที่ 2 งบประมาณ  58,000,000 บาท  

12.  

โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

งบประมาณ 8,870,000 บาท13.  

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนดวยการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชรถใชถนนของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ  ดวยระบบสงภาพไกล  

(REMOTE  MONITORIN  SYSTEM)  งบประมาณ  4,990,285 บาท  14.  

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนดวยการปรับปรุงระบบสัญญา

ณไฟจราจรจังหวัดกาฬสินธุ  งบประมาณ  4,842,000  บาท    15.  

โครงการสงเสริมพัฒนาเสนทางจักรยานสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  งบประมาณ  

14,000,000  บาท  16.  คาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

โรงเรียนเทศบาล  ๑  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  งบประมาณ 1,717,500  บาท  
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17.  คาซื้อครุภัณฑทางการศึกษาโรงเรียนทองถิ่น  โรงเรียนเทศบาล ๑ 

และโรงเรียนเทศบาล  ๒  งบประมาณ  1,085,540  บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  211,229,784  บาท  

เงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  2,500,000  บาท  นํามาดําเนินการ  

ดังนี ้ 1.  คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา งบประมาณ  277,550  บาท  งานปองกัน ฯ 

สํานักปลัด ฯ  2.  โครงการคาจางเหมาปรับปรุงระบบจราจรบริเวณโรงมวย  

งบประมาณ  84,000  บาท        งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ  3.  

โครงการคาจางเหมาปรับปรุงจราจรบริเวณแยกบานพักคลังจังหวัด  งบประมาณ  

84,000  บาท  งานปองกันฯ  สํานักปลัด ฯ  4.  

คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  งบประมาณ  20,000  บาท  งานปองกัน 

ฯ  สํานักปลัดฯ  5.  คาซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง  งบประมาณ 34,450 บาท  

งานปองกันฯ  สํานักปลัด ฯ  6.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวม  ถนนโพธิ์ไทร 

งบประมาณ  308,846  บาท  สํานักการชาง  7.  คาซื้อโตะทํางานเหล็ก 

งบประมาณ 38,964 บาท  สํานักการชาง  8.  คาซื้อกลองวีดีโอ จํานวน 1 ตัว 

งบประมาณ 44,890 บาท  สํานักการชาง  9.  

คาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  งบประมาณ  71,800  บาท  สํานักการชาง  

10.  คาซื้อไมคลอยคู งบประมาณ  7,800  บาท  สํานักการชาง  12.  

คาจัดซื้อเกาอี้นั่งมีโชค งบประมาณ  27,700  บาท  สํานักการชาง  13.  

คาซื้อเครื่องเสียงตลาดสด งบประมาณ  100,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข 

ฯ  14.  คาซื้อเครื่องกําเนิดไอน้ํา  งบประมาณ  1,384,470  บาท  

สํานักการสาธารณสุข ฯ  15.  คาซื้อชุดกาแฟเมลามีน  60  ชุด  งบประมาณ  

6,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  16.  คาซื้อเกาอี้นั่งมีโชค  งบประมาณ  

9,530  บาท สํานักการสาธารณสุข ฯ  

เงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  จํานวน  4,000,000 บาท นํามาดําเนินการ  

ดังนี ้ 1.  โครงการกอสรางเมรุเผาศพวัดสวางคงคา งบประมาณ 1,507,000 

บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  2.  คาซื้อรถบรรทุกเททายติดเครน  งบประมาณ 

2,195,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  3.  คาซื้อเครื่องเติมอากาศ 

งบประมาณ  185,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  4.  

คาซื้อรถจักรยานยนต  งบประมาณ  47,100  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  5.    

คาซื้อเครื่องสูบน้ํา  งบประมาณ  16,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข ฯ  6.  

คาซื้อแมแรงกระปุกเกียร  งบประมาณ  20,000  บาท  สํานักการสาธารณสุข 

ฯ7.  คาซื้อเครื่องตอกเวลา  งบประมาณ  29,900  บาท  สํานักการสาธารณสุข 

ฯทานประธานสภาและทานสมาชิกครับ  
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กระผมและคณะพรอมทั้งพนักงานเทศบาลตลอดจนพี่นองประชาชนและภาคสวน

ที่เกี่ยวของ  ไดรวมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล  โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ  

ความอยูดีมีสุขของพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ  เราเสียสละ  

ทุมเทการทํางานเพื่อพี่นองประชาชน   

แมวาในบางเรื่องหรือบางสิ่งบางอยางอาจจะยังไมสําเร็จในเร็ววัน  เชน  

การพัฒนาแกงดอนกลาง  การพัฒนาลําน้ําปาว  

ซึ่งผมเองก็ไดพยายามที่จะตอยอดงานพัฒนาใหมีความตอเนือ่ง  

และเปนที่นายินดีวาเทศบาลเราไดรับการสนับสนุนงานพัฒนาเหลานี้ตอไปอีกในปง

บประมาณ  พ.ศ. 2559  และ  พ.ศ. 2560  

การพัฒนาแกงดอนกลางเราก็ไดรับการสานตอจากจังหวัดกาฬสินธุ  

เพื่อที่จะใหเปนพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  

ลําน้ําปาวเราก็ไดรับการสานตอในการสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังตอไปอีกจากที่กําลั

งดําเนินการกอสรางอยู  การดูแลผูสูงอายุ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ก็กําลังดําเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนไปตามแผนงาน  

ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ  ไดใหเทศบาลเราเปนตนแบบในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ    

โดยที่ผานมาโรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลเรา  

ก็ไดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ตางๆมากมาย  

การทํางานบางเรื่องตองใชเวลาจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรม  ซึ่งในทุกๆ 

เรื่องที่เราทําเรามีความมุงมั่นที่จะทํางานใหออกมาดีที่สุด  

ใหเปนที่พึงพอใจของพี่นองประชาชน  

ซึ่งการทํางานที่ผานมาจะเห็นไดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็ไดทําชื่อเสียงให

กับจังหวัดกาฬสินธุ  ใหกับพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุในหลายๆเรื่อง  หลายๆรางวัล  

ป พ.ศ. 2558  เราไดรับรางวัลระดับประเทศ  3  รางวัล  ไดแก  

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

ดานการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  รางวัลพระปกเกลา  

ดานการเสริมสรางเครือขาย  รัฐ เอกชน  และประชาสังคม  

รางวัลเปนพื้นที่ตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม  (ดานการจัดการขยะ)  

และเทาที่ผมไดทําหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมาตั้งแตป  พ.ศ. 2545  

ก็ไดสรางความภาคภูมิใจใหกับหนวยงานนี้และจังหวัดกาฬสินธุของเรามาโดยตลอ

ด  ซึ่งผมเองไดรวบรวมไวในหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายปที่  5  

นี้ไว  

ก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแรงขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหไ

ปสูเปาหมายในระดับสูงสุด  ผมเองในฐานะตัวแทนของพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ  

พรอมที่จะนําพาเทศบาลนี้ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงตอไปครับ 
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โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้  เรื่อง  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5  

ทานสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเชิญครับ  เชิญทานธนทั  

จิตรลดานนทครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

กระผมมีเรื่องที่จะอภิปรายและเสนอแนะ  2  เรื่อง  คือ  1.  

กระผมยินดีและดีใจในเรื่องที่เราพยายามผลักดันตั้งแตที่ไดเขามาเปนสมาชิกสภาเ

ทศบาลปแรก  เรื่องฟุตบาท      ที่ผมเสนอวาถนนในเมืองกาฬสินธุ  

มีทั้งถนนกวางและถนนแคบ  ปญหาคือ  

บานของประชาชนแตละหลังมักจะทําทางเทา  ทําทางรถวิ่งขึ้น  

ซึ่งปญหาจะเกิดกับถนนที่แคบหลายเสนกับผูใชถนน  

ตัวอยางที่เราผลักดันและมีการปรับปรุงเสร็จ  คือ  ถนนแกงสําโรง  

การปรับปรุงโครงการที่  21  

การกอสรางทางเทาจากแยกวัดใตโพธิ์ค้ําถึงหนาศาลเจาพอหลักเมือง  

ถึงแมจะผิดกับสิ่งที่ผมเคยพูดไวคือพยายามผลักดันตลอดป  

แมจะเกิดชาแตก็ดีใจที่ไดเกิดครับ  สิ่งที่พลาดไปที่ผมเคยพูด  คือ  รูปปนมันนาจะ  

10  เซนติเมตร  

เพราะถาทําลาดเอียงลงมาจนถึงถนนตามที่ผมเคยพูดไวกอนทําการกอสรางเมื่อ  3  

ปที่แลว  ถาทําลาดลงมาจนถึงถนนปญหาจะตางทันที  รถบางครั้งขึ้นแลวไมรูตัว  

อาจพุงเขาไปในบาน  

แตประเด็นนี้ถาเราทํารูปปนแลวคอยทําลาดเอียงอยางนอยจะไดเปนการเตือนวาคุ

ณล้ําเขตฟุตบาทมา  จะชวยปองกันไดในระดับหนึ่ง  

การที่เราทําใหลาดเอียงเพื่อไมใหเขามาเทปูนเพิ่มเหตุผลมีเพียงแคนี้  

แตการที่เราทําลาดเอียงลงมาถึงพื้นผิวจราจรก็อาจไมถูกใจประชาชนอีกหลายคนห

รือไม  ผมก็ไมทราบ  เพราะเขาอาจเกรงวารถจะพุงเขาใสบานไหม  

จะดีหรือไมดีคงตองใหเวลาเปนเครื่องพิสูจน  เรื่องที่  2  

ผมเห็นสนามเด็กเลนที่บริเวณกุดยางสามัคคี  ดูแลวการใชบริการก็ไมมากนัก  

แตประเด็นคือ  

ผมคิดวาถาเปนชวงตรงสํานักงานทะเบียนกับรานกาแฟแลวตอไปที่แผงขายพระจะ

มีชองวางอยู  

ตรงนั้นเราอาจเอาไวจอดรถจักรยานยนตที่มาแผงขายพระหรือเปนลานจอดรถของ

เทศบาลที่เราบริการก็มีพื้นที่เยอะ  ตรงนี้เราแบงพื้นที่เปนสนามเด็กเลนไดไหม  

ถาไดก็นาจะดีครับ  เพราะเด็กๆในเขตเทศบาลก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

ถาเปนไปไดขอความกรุณาดวยครับ  ขอบคุณครับ 
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โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานธนัท  จิตรลดานนทครับ  

มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  เชิญทานบุญเส็ง  

วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ผมขอฝากเรื่องยุทธศาสตรที่  10  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  

ในหนาที่  110  โครงการที่  43  งบประมาณ  482,000  บาท  

โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา  คสล.  รูปตัวยู  

ถนนพิมพะนิตยจากแยกแดงปายไปบาน   กุดออ  

สังเกตรอยเชื่อมระหวางถนนที่เขาทําแลวเปนถนนลาดยางใหมไปบานกุดออ  

เวลาเราไปรถที่วิ่งจากถนนพิมพะนิตยเพื่อจะไปบานกุดออ  จะไปสะดุดอยู  2  ที่  

คือ  ชวงขึ้นจากหนาแดงปายกับชวงลงบานกุดออ  

ถาทานสังเกตตรงนี้เวลาที่รถวิ่งมาดวยความเร็วจะรูสึกมันควรตางระดับจริงๆ  

ฝากทานประธานไปยังสํานักการชาง  เทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยวา  

ในการที่เราจะควบคุมการกอสราง  ใหเขาทําใหลาดเอียงมากกวานั้น  

อันนี้มันนอยไป  พอไปกระแทกแลวลงจะรูสึกสะดุดมาก  ในสวนของโครงการที่  

21  การกอสรางทางเทาที่ทานธนัท  จิตรลดานนท  ไดพูดเมื่อสักครู  

กระผมเห็นดวยกับตรงนั้นเพราะมันลาดเอียงมากไป  ถาคนแกเดินไปอาจลื่นลมได  

ตามที่ทานไดบอกวากอนจะขึ้นใหทําสัก  10  เซนติเมตร  

แลวคอยทําใหลาดเอียงจะสวยมาก  

ผมเห็นหลายจังหวัดเขาทําอยูอยากเสนอขอนี้ดวยครับ  

และเปนสิ่งที่นายินดีในภารกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ยุทธศาสตรที่  9  

หนา  102  ในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว  

ตัวนี้ผมเห็นดวยและสนับสนุนในการที่เราไดรับงบประมาณจากทางจังหวัดจํานวน  

15  ลานบาท  ตรงนี้นํามาทําศาลาเอนกประสงคและสวมชาย – หญิง  ประมาณ  

4 – 5 หลัง  ตรงนี้ก็เปนสิ่งที่นายินดี  

ถือวาเรามีการพัฒนาแหลงสาธารณะใหเชื่อมโยงกับภาคการทองเที่ยว  

ขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง  คือ  เรื่องถนน  

ที่ผมเคยพูดครั้งแรกกอนที่จะมีการประชุมชวงกระทูถาม  

ฝากสํานักการชางดูชวงที่ระบายน้ําออกจากแกงเวลาน้ํามากมันจะลน  มีแนวทาง  

3  ชองทางที่น้ําจะออกไป  คือ  ทางน้ําลน  ทางประตูระบายน้ํา  

และมีอีกที่หนึ่งที่เราจะระบายน้ําได  เราเปนหวงมากจริงๆครับ  

เพราะเลนจักรยานที่เราทําขึ้นมีเพียงชองเดียวและผมคิดวาในอนาคตเราไมสามาร

ถที่จะรับน้ําหลากมากๆได  

ขอขอบคุณหนวยงานที่รับผิดชอบที่เอาใจใสดูแลงานของเทศบาลหวังวาสิ่งที่ผมได
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ทําไป  แนะนําไป  ขอใหทานแกไขใหถูกตองและดียิ่งขึ้น  

กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลก็พรอมที่จะดูแลและชี้แนะครับ  

สิ่งไหนที่ไมดีผมก็จะแนะนํา  สิ่งไหนที่ดีแลวผมก็จะสนับสนุน  

ขอขอบคุณทานประธานสภามา  ณ  โอกาสนี้ครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนครับ  

มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  

เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  

ผมอยากขอแนะนําทางเทศบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งทางผูอํานวยการ  เรื่องที่  1  

ผอ.สํานักการศึกษา  อยากแนะนําใหเทศบาลจัดซื้อรถ  6  ลอ  บรรทุกขนาดใหญ  

เพื่อใชประโยชนดานกิจกรรมตางๆ  เชน  

ใหนักเรียนทํากิจกรรมอื่นๆนอกสถานที่หรือประโยชนทางดานการศึกษา  

ปจจุบันรัฐบาลกําหนดใหเลิกเรียนตั้งแตเวลา  14.00  น.  และมีกิจกรรมพิเศษ  

2 – 3  ชั่วโมง  สวนมากนักเรียนจะเลือกเรียนกีฬา  แตพอดีวาโรงเรียนเทศบาล 1  

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ไมมีสนามกีฬา  

ซึ่งเด็กนักเรียนของเราสามารถสรางชื่อเสียงตางๆในดานกีฬาใหแกเทศบาล  

ใหแกโรงเรียนไดอยางมากมายทั้งๆที่โรงเรียนของเราไมมีสนามกีฬา  ถาถามวารถ  

6  ลอ  เอามาทําอะไร  

คือเมื่อไดเวลาเรียนพิเศษเราก็รับนักเรียนของเราที่เลือกเรียนกีฬาวิ่งหรือกีฬาฟุตบ

อลไปสอนที่สนามกีฬากลาง  เปนสนามของเทศบาลเรา  ไมไดสรางใหคนอื่นใช  

ถาจะสรางใหคนอื่นใชก็ใหทานยกใหคนอื่นไปเลยผมวานาจะมีประโยชนครับ  

โรงเรียนนาฏศิลป  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพก็มีครับ  เขาตอเติมอยางสวยงาม  

เรื่องที่  2  ทานประธานเห็นเวทีที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินหรือไมครับ  

สรางไดอยางไรเล็กนิดเดียว  

ผมเคยไปตรวจงานตอนจะสรางเวทีในงานลอยกระทงเขาก็สรางเวทีทั้งๆที่มีอยู  

เปลืองงบประมาณ  เปลืองแรงงาน  ใชเวลาทํานานถึง  2 – 3 อาทิตย  

ผมอยากแนะนําวาใหตอเติมเขาไปอีกดานละ  2  เมตร  ก็จะไดเปนเวทีถาวร  

ไมตองสรางใหมใหเสียงบประมาณ  เรื่องที่  3  

ผมไปเดินที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินเปนประจํา  ทานที่ปรึกษาก็ไปเดินดวย  

ทานประธานไปดูเครื่องออกกําลังกายกลางแจงที่ทําจากพลาสติกครับ  

ใชงานไมไดสักตัว  อยาซื้อมาเลยครับเพราะมันใชงานไมได  ฝากดูแลดวยครับ  

เรื่องที่  4  ตองขอขอบคุณทาน ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศครับ  

รูสึกวาทานจะมีน้ําใจกับสมาชิกสภาเทศบาล  เชน  ตัวผมเองเปนอยางมาก  
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ผมใชบริการทานมาตลอด  ไมวาจะเปนถนนชํารุดหรืองานอื่นๆ  

ทานมีวิสัยทัศนในการดูแลประชาชนเปนอยางยิ่ง  ทานทําดีผมขอชื่นชมครับ  

เรื่องที่  5  เรื่องสุดทาย  ฝากทาง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  วัดใตโพธิ์ค้ํา  

ผมไปวัดใตผมเห็นลูกสุนัขเปนโรคเรื้อนอยู  3  ตัว  

ฝากทานกรุณาเอาใหใครก็ไดเอาไปเลี้ยงจะไดไมเปนภาระของโรงเรียน  

ขอบคุณทานประธานครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ในวาระนี้เปนวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผูบ

ริหารปที่  5  อยากถามทานประธานวาในลักษณะโครงการตามที่ไดอานมานั้น  

การตรวจสอบซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของสมาชิกสภา  

ในการตรวจสอบโครงการตางๆกระผมอยากเรียนถามทานประธานวา  

ผมจะยึดนโยบายของปที่แลวตามเลมนี้ทุกขอ  

ในการเขาตรวจสอบการใชงบประมาณและการบริหารงานของแตละสํานัก  

ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ไมใชในนามของกรรมการสามัญประจํา  

แตสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานมีสิทธิเขาตรวจสอบการทํางานของคณะผูบริหาร  

คือ  การตรวจสอบการใชงบประมาณตามสํานักตางๆ  ในสมัยที่ผานมา  

ขออนุญาตเอยนาม  ทานภิญโญ  รัตนศาสตร  

กระผมเคยเขาไปตรวจสอบสํานักการชางของทานรองวีรพงษ  ขออนุญาตเอยนาม  

ในการบริหารและการใชงบประมาณตางๆ  

จนทําใหทานนายกฯและทานรองในขณะนั้นเกิดความขุนของหมองใจกัน  

จนทานรองนายกฯไดออก  

เพราะฉะนั้นถาจะใหกระผมตรวจสอบตามที่ทานผูบริหารไดกรุณาอานผลงานของ

ปที่แลวมาทุกขอ  ทุกขั้นตอน  

และถาผมจะตรวจสอบทุกขั้นตอนแลวอภิปรายวาอันไหนดีหรือไมดี  เงินอยูไหน  

อะไร  อยางไร  ก็คงจะเสียเวลาสภา  

จึงอยากขอใหทานชวยชี้แนะขั้นตอนในการสงหนังสือ  

สมมุติวาอาทิตยหนาผมจะเขาตรวจสอบสํานักการชาง  

ผมจึงอยากสอบถามทานประธานวา  

ขั้นตอนในการเขาตรวจสอบตรงนี้จะตองทําหนังสืออยางไร  

สวนผลงานที่ออกมาจนไดรับรางวัลมากมายนั้นที่ผลงานออกมาดีเพราะผูปฏิบัติงา

นมีสวนอยางมาก  ผูปฏิบัติงานในที่นี้ก็คือหัวหนากองฝาย  ผอ.สํานัก  

และพนักงานเทศบาลทุกทานที่รวมกันทํางาน  ผมขอชมเชยสํานักทุกสํานัก  



-36- 
	  

ไมใชวาเอาที่ผลงานเปนตัวตั้ง  

แตผมชมเชยเพราะผมไดไปสัมผัสกับแตละสํานักในการลงพื้นที่และความเดือดรอน

ของพี่นองประชาชน  เชน  วันนี้คุมวัดสวางเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะแหเทียน  

ก็ไปพบทาน ผอ.โรงเรียน  ผอ.ทานก็อยูกับชุมชน  

ลงไปดูที่สํานักการชางก็เห็นทานผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศยืนอยูกับลูกนอง  

ไปเจอทาน  ผอ.สมชาย  ไชยเดช  ทานผอ.สํานักการสาธารณสุขเขาก็อยูกับลูกนอง  

รวมทั้งผอ.สํานักการศึกษา  ทานรองสุนิษา  ทานผอ.จิตตา  เสาวกุล  

ทานอยูกับลูกนองสี่ถึงหาทุม  นี่คือตัวชี้วัดที่ผมเอามาดูวา  

ที่เทศบาลประสบผลสําเร็จไดรับรางวัลก็มาจากพนักงานราชการเปนสวนใหญ  

หรือจะเปนสํานักปลัดเทศบาลทานจันตรี    กอสัตย  

พอผมมีปญหาไมเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ทานหัวหนาสํานักปลัดทานพงษธร  

โพธิแทน  ก็ชวยกันผลักดันทุกสิ่งอยาง  สํานักการคลังก็คือทานจําลอง  ศรีนามล  

และอีกอยางหนึ่งฝากชมเชยไปถึงทานรัศมี  แสนอุบล  

เพราะผมนําชาวบานที่โดนเรียกเก็บภาษี  2 – 3 แสนบาท  

ทานตอนรับไดดีและหาแนวทาง  

เพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นไมใหสึกหรอแมแตบาทเดียว  

โดยการหาวิธีเรียกเก็บภาษีเปนชวงๆ  เปนขั้นตอน  

นี่คือวิสัยทัศนของการทํางานจนไดเงินครบ  จาเอกภราดร  เนตวงษ  

คุมลูกนองสี่ถึงหาทุม  สิ่งนี้ครับคือกลไกขับเคลื่อน  

ตามที่ทานอานผลงานของทานมา  

ถาดูเผินๆก็เหมือนเราเปนคนทําแตถาพนักงานราชการ  ลูกจางไมชวยรวมผลักดัน  

ก็คงไมประสบผลสําเร็จออกมาอยางที่เห็น  ขอที่ผมจะถามมีมากจริงๆ  

ผมจึงอยากใหทานประธานชี้แนะแนวทางที่จะเขาไปตรวจสอบผูบริหารผานสํานักต

างๆในการใชงบประมาณและการบริหารงานในสํานัก  ขอบพระคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  

เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  

กระผมดูตามวาระแลวการประชุมครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทายที่จะหมดวาระในเดือนเม

ษายน  แตอยางที่ทราบกันคือ  ทานนายกเทศมนตรีทานไดทําหนาที่ตอ  

รูสึกวาสภาแหงนี้ก็จะไดทําหนาที่ตอถึงเมื่อไหรเราก็ยังไมทราบ  

ในการทําหนาที่ตลอดระยะเวลา  4  ปของกระผม  ในฐานะที่เขามาใหม  

เขาเรียกผมวา  สท.นอย  แตการทํางานผมไมนอยครับ  แตยังไมประสบผลสําเร็จ  

ตองอาศัยแบบอยางรุนพี่ที่เขาเคยเปนมาหลายสมัย  

ผมดูรายงานตามนโยบายของผูบริหารจาก  4  ป  รวมถึงปที่  5  
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ไดนัง่อานดูหลายวันติดใจตรงทานอดีตนายกเทศมนตรี  ทานสมศักดิ์  รมไทรทอง  

ทานตอบคําถามไดประทับใจในหลายๆอยาง  

ถือเปนแบบอยางของผมอีกทานหนึ่งในการทํางานดานการเมือง  

อยากฝากนิดหนึ่งในยุทธศาสตรที่  6  ฟนฟขูนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โครงการที่  10  

โครงการประเพณชีุมชนฮีตสิบสองคลองสิบสี่  บุญซําฮะ  เรียกอีกอยางวา  

บุญเบิกบานหรือบุญคุม  ถาจะทําใหเปนฮีตสิบสองคลองสิบสี่จริงๆจะตองทําเดือน  

7  แตผมเห็นหลายชุมชนเอาเดือน  3  เดือน  เดือนอาย  

เดือนยี่ก็มีเราไมรูวาอยูเดือนไหนกันแน  ไมวากันครับ  

แลวแตความสะดวกแตละชุมชน  บางชุมชนที่อยูติดกันคุมนี้ทําอีกคุมก็ไปใสบาตร  

ผมวาถาชุมชนที่อยูติดกันก็นาจะเอามารวมกันได  

หลายสิ่งหลายอยางที่ผมไดเห็นในการรายงาน  

ตรงใจบางไมตรงใจบางเปนธรรมดา  

และจะทําหนาที่นี้ไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม  อันไหนที่จะขอแนะนํา  

อันไหนที่จะฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารก็อยากจะทํา  

กราบขอบคุณหัวหนาสวนการงานทุกทานและสมาชิกสภา  

โดยเฉพาะทานประธานสภาที่ทานไดใหโอกาสผมในหลายๆอยางในการสั่งสมประส

บการณ  ถึงแมจะไมมาก  

แตก็เปนงานที่ผมไดเริ่มดวยความสํานึกในหนาที่มาโดยตลอด  ฝากยุทธศาสตรที่  

6  ดวยครับ  ถาเปนไปไดจะไดเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น  ขอบพระคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  
เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารปที่  5  

รายละเอียดที่มีมาลวนแลวแตเปนโครงการที่ไดทํามาแลวทั้งหมดเพียงแตมารวบรว

มเปนรูปเลมใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบวาในปงบประมาณที่ผานมาคณะผูบ

ริหารรวมทั้งพนักงานสํานัก  เจาหนาที่ไดทําอะไรบางในป พ.ศ. 2558  

หลายโครงการที่ทําแลวเกิดประสิทธิภาพ  

เปนที่พอใจของพี่นองประชาชนหรืออาจไมเปนที่พอใจกับพี่นองประชาชนบาง  

แตผมคิดวาทานคณะผูบริหารเองก็คงทราบถึงปญหาวาโครงการไหนดีหรือไมดี  

เพราะจะมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแนบอยูในเลม

สีชมพู  อยากนําเรียนวาโครงการไหนที่ไดปฏิบัติไปแลวในป พ.ศ. 2558  

ที่ไมไดผลหรือไมเกิดประสิทธิภาพ  

อยากใหมีการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกโครงการไปเลยไดไหม  
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อันไหนที่ดีก็ควรจะไดรับการสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งๆขึ้นไป  

เราควรตัดโครงการที่ไมเกิดประโยชนทิ้งไป  

เพราะที่ทํางบประมาณมาทุกปก็เปนโครงการเดิม  

มีเกณฑมาตรฐานในการตรวจสอบอยูแลววาควรมีการปรับลดหรือเพิ่มโครงการที่มี

อยู  ในสวนการรายงานกิจการ  ผมมีความสนใจในเรื่องของยุทธศาสตรที่  10  

เรื่องโครงสรางพื้นฐาน  หลายอยางที่ควรมีการปรับปรุงแกไข  

งานบางอยางทําแลวทําไมเสร็จ  เชน  การจางงานของผูรับเหมา  

ขออนุญาตเอยนาม  ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  

ที่ทานไดพูดวาทางเชื่อมระหวางถนนเทศบาลกับทางหลวงไมใชทางของเราครับ  

ยกตัวอยาง  ถนนเกษตรสมบูรณเชื่อมหาดลําดวน  

ทางเชื่อมระหวางทางหลวงกับทางเทศบาลทําเหลือประมาณ  4 – 5 เมตร  

แตเราไมทํา  เอาแคดินลูกรังไปลงไวพอหนาฝนมาก็จะเกิดปญหาอีกเหมือนเดิม  

ทําอยางไรใหเสร็จครั้งเดียว  

โดยที่เทศบาลของเราไมตองเอาเงินคาคาสอยหรือคาวัสดุไปทําอีกเปน  2  ชวง  

โครงการที่  46  และโครงการที่  47  โครงการขยายไฟฟาและประปา  

ถาคณะผูจัดทํารูปเลมหรือรายละเอียดเพิ่มขอความวาไดทําชุมชนใดบาง  

ถนนเสนใดบาง  จํานวนเงินเทาไหรจะดียิ่งขึ้น  

แตทานระบุมาวาขยายไฟฟาครอบคุมทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาล  

งบประมาณ  500,000  บาท  ที่ทานทํามามันกวางไป  

สําหรับคนที่อานก็ไมรูวาทานไดทําถนนเสนใดบาง  ชุมชนใดบาง  

ที่อยากใหทําเพราะจะไดดูวามันครอบคลุมจริงไหม  

มีสวนไหนอีกหรือไมที่ยังไมไดดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  
เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 

นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

อยากฝากอกีเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับการสงหนังสือของแตละสํานัก  

ผมไดยินมาวาบางทีจัดสงหนังสือใหสมาชิกสภา  เชน  งานกิจการสภาเทศบาล  

หรือหนวยงานใดก็แลวแต  บางสํานักก็มีขาวเล็ดลอดมาวายังไมสง  

หลายทานก็ไมมา  ผมจึงบอกวาตามหลักแลวก็ควรจะสงไปกอน  

ทานจะมาหรือไมมาก็แลวแตทานจะใชดุลพินิจ  และการสงหนังสือที่เรงดวน  

อันนี้ไมไดตําหนิแตครับอาจมีเหตุจําเปน  ตัวอยางเชน  การสงหนังสืองานกีฬา 

อปท. สัมพันธ  ถาจําไมผิดเราอุดหนุนไปปละ  50,000 บาทหรือ  100,000  

บาท  ผมจําไมได  

แตปนี้ไดรับหนังสอืตอนเย็นพรอมกับเสื้อและวันพรุงนี้ก็เปนวันงาน  
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แตในหนังสือนั้นระบุวาเชิญรวมเปนเกียรติแตไมใชพิธีเปด  

รวมเปนเกียรติใหนักกีฬา  เราเขาไปแขงขันกีฬา  

ก็ไมเขาใจวาจะใหไปอยูตรงจุดไหน  

เพราะเทศบาลเมืองมีนักกีฬาเขาแขงขันเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ  

และอีกอยางหนึ่งหมายกําหนดการเปดพิธีก็ไมมี  

ตอนเย็นขับรถผานคลองถมแตมีงานเลี้ยง  

ก็คิดวาการจัดงานแบบนั้นไมใชคลองถมจึงรูเลยวาเปนการจัดงานเลี้ยงกีฬา อปท. 

ซึ่งงบประมาณที่นําไปใชก็ผานพวกผมครับ  

ในการแจงเขาก็คงอยากแจงอยูแตอาจมีอะไรติดขัด  

ไมวากันครับแตอยากบอกวาการสงหนังสือแตละครั้ง  1.  

อยาไปคิดคํานึงวาสมาชิกสภาเขาไมไป  ไมตองสง  

ถาอยางนั้นก็ตองคืนเงินที่พวกผมไดอนุมัติไป  2.  

การสงหนังสือควรจะใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเตรียมตัวบาง  

บางทีสงหนังสือกอนวันงาน  3  เดือนก็มี  จนถึงวันนั้นจริงๆก็ลืม  

บางทีก็กระชั้นชิดเกินไป  ใหแกไขในการทํางานครั้งตอไปครับ  

และกระผมอยากใหทานประธานชวยชี้แนะเกี่ยวกับการเขาไปดูการบริหารงานและ

ตรวจสอบงบประมาณของแตละสํานักครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มี  2  ชองทางครับ  คือ  1.  

สภาของเราตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาอยูแลว  

แตโดยหลักตามระเบียบขอบังคับ  

กรรมการสามัญประจําสภาจะทําหนาที่ก็ตอเมื่อในสมัยประชุมโดยคณะที่ประชุมส

ภาอนุมัติใหกระทําไดในสมัยประชุม  

เมื่อลวงเลยสมัยการประชุมไปหนาที่ของทานสมาชิกสภาทุกทานมีหนาที่ในการตร

วจสอบการใชจายงบประมาณของฝายบริหารอยูแลว  

ทานสามารถเขาไปตรวจสอบไดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตางๆ  มีระเบียบอยูแลว  

ทานจะไดรับความสะดวกในฐานะสมาชิกสภาครับ  

สวนคณะกรรมการสามัญประจําสภาในขอบังคับเขาใหเฉพาะในสมัยประชุม  

เวนแตที่ประชุมจะอนุมัติใหทํานอกสมัยประชุมก็ได  

ซึ่งในขอเสนอแนะของผมทานสมาชิกทุกทานสามารถไปตรวจสอบทุกสํานัก/กองไ

ดเพราะมี  พรบ.ขอมูลขาวสารอยูแลวครับ  

ในระเบียบวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหาร  

เปนปที่  1  ของ  คสช.  เพราะวาระเรามี  4  ป  หรือจะเรียกปที่  5  ก็แลวแต  

ไดมีการซักถามและใหขอเสนอแนะแลว  ในวาระนี้ไมมีการลงมติ  

ถือวาผานการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหารครับ 

6.2  เรื่อง  อื่นๆ 
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โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6.2  เรื่อง  อื่นๆ  เชิญทานบุญเส็ง       

วิโรจนรัตนครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวาระที่  

6.2  วาระอื่นๆ  

กระผมขอสอบถามทานประธานเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการธรรมา

ภิบาลจังหวัด  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ  2559  ที่ผานมา  

ในฐานะที่ผมเสียสิทธิ์ในครั้งนี้  เขาใหคนหนึ่งเปนได  2  วาระ  

แตผมไดเปนวาระเดียว  ที่ผมเสียสิทธิ์ในครั้งนี้  

อยากสอบถามทานประธานสภาวาในการประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ  

2559  ที่ผานมา  

ไดคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

ผมตั้งขอสังเกตวาหนังสือของอําเภอไดสงมาวันที่  29  มกราคม  2559  

มีสาระสําคัญวาใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่ง  3  ปที่ผานมา  ทานอาคม  

สําราญเนตรไดเสนอชื่อผม  และผมก็ไดเปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

ทางที่วาการอําเภอก็สงหนังสือมายังประธานสภาวาใหสงและคัดเลือกสมาชิกสภาเ

ทศบาล  และสงรายงานไปในวันที่  16  กุมภาพันธ  2559  และเมื่อวันที่  18  

กุมภาพันธ  2559  

ที่วาการอําเภอก็สงหนังสือทวงถามมาวาใหสงสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อรวมคัดเลือก  

ในวันที่  19  กุมภาพันธ  2559  เวลา  10.00 น.  

แตไมทราบวาทานประธานสภาลืมหรือเพิกเฉยอยางไร  ไมไดนัดประชุม  

และมานัดประชุมในวันที่  19  กุมภาพันธ  2559  เวลา  08.30 น.  

ซึ่งประชุมเสร็จเราตองสงรายชื่อสมาชิก  วันที่  19  กุมภาพันธ  2559  

เชนเดียวกัน  เวลา  10.00  น.  การนัดประชุมก็มีหนังสือนัดประชุมวันที่  18  

กุมภาพันธ  2559  เวลา  17.00  น.  

ซึ่งตามระเบียบการประชุมอันเปนการรีบดวนตองสงอยางนอยไมต่ํากวา  24  

ชั่วโมง  ตามหมวด  2  ขอ  22  ไดบอกไว  

ผมจึงคิดวาทานประธานสภาไดเพิกเฉยหรือละเลยการทํางานของทานหรือไม  

เพราะเปนการประชุมดวน  สมาชิกหลายทานก็ไมไดเขารวมประชุม  

อยากใหทานประธานสภาไดชี้แจงใหทางสมาชิกไดไขขอของใจดวยวาเหตุใดถึงเปน

อยางนั้น  ขอขอบคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  โดยเฉพาะทานบุญเส็ง      

วิโรจนรัตนครับ  ผมไดรับหนังสือเรียนประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  18  

กุมภาพันธ  2559  เวลา  15  นาฬิกาเศษ  

ทางฝายเลขานุการสภาไดโทรประสานวาทานประธานสภา  
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มีหนังสือจากอําเภอเมืองมาถึงซึ่งขณะนั้นเวลาบายสามโมงจะสี่โมงแลว  

รายละเอียดของหนังสือเขาบอกวาใหเทศบาลทุกเทศบาล  

สงตัวแทนสมาชิกโดยใหคัดเลือกตัวแทนสมาชิกจํานวน  1  ทาน  

สงไปที่อําเภอภายในวันที่  16  กุมภาพันธ  2559  ผมขออนุญาตอานครับ  เรื่อง  

การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณีดํารงตําแหนงครบวา

ระ  เรียนประธานสภาเทศบาลทุกแหง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    

หนองกุง  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  

ตามหนังสือที่อางถึงอําเภอไดแจงใหประธานสภาเทศบาล  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง  

จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนจํานวน  1  คน  

และแจงรายชื่อผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกไปยังอําเภอตามแบบฟอรมที่กําหนด  

ภายในวันที่  16  กุมภาพันธ  2559  

เพื่ออําเภอจะไดดําเนินการสรรหาใหไดผูแทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล  1  คน  

และผูแทนประเภทสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน  

ตามความเรียนที่แจงแลวนั้น  บัดนี้  

ลวงเลยเวลาดังกลาวแลวปรากฏวามีสภาทองถิ่นบางแหง  

ไมดําเนินการคัดเลือกภายในกําหนด  

จึงขอใหทานเรงคัดเลือกและสงรายชื่อไปใหอําเภอ  ภายในวันที่  18  กุมภาพันธ  

2559  คือใหสงวันนี้ตอนนี้  

และแจงใหผูไดรับคัดเลือกแตละสภาทองถิ่นทุกแหงเขารวมประชุมเพื่อคัดเลือกกัน

เอง  ในวันที่  19  กุมภาพันธ  2559  คือใหไปเลือกในวันพรุงนี้เวลา  10.00 น.       

ณ  หองประชุมอําเภอเมืองกาฬสินธุ  ชั้น  2  อนึง่  

หากสภาทองถิ่นใดไมดําเนินการคัดเลือกและไมสงภายในกําหนด  

ถือวาทานไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิ

บาลจังหวัด  พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2555  

ในหนังสือที่อําเภอแจงขางตน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ  ลงชื่อ  

นายธรรมรงค  สุจริตกุล  ปลัดอําเภอรักษาราชการแทนนายอําเภอ  

พอหนังสือตัวนี้เขามาเทศบาลเวลาประมาณบายสามเกือบสี่โมง  

ผมไดรับการประสานจากทางฝายเลขานุการสภาเทศบาล คือ ทานหัวหนาพงษธร     

โพธิแทน  และคุณจันทรตรี  กอสัตย  ประสานวาทานประธานสภาจะทําอยางไร  

ผมจึงบอกวาถาเราจะใหสงวันนี้ก็คงไมทัน  เรียกประชุมก็คงไมทัน  

จึงไดประสานกลับไปที่อําเภอใหมวาผมจะสงรายชื่อในวันพรุงนี้กอนเวลา  10.00 

น.  โดยใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเอาประวัติตนเองที่ไดรับการคัดเลือก  ไปเลือกเวลา  

10.00  น.  จะไดไหม   ทานนายอําเภอก็ตอบมาวาได  กอนเวลา  10.00  น.  

ใหเอารายชื่อมาเลยมาวาใครไดรับการคัดเลือกและใหไปเลือกกันเองที่อําเภอ  
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ถึงไดมีหนังสือดวนเรียกประชุมครับ  

และที่ทานบอกวาระเบียบการประชุมตองสงภายในเวลา  24  ชั่วโมง  

ผมก็มาดูระบียบธรรมาภิบาลจังหวัด  ในการคัดเลือกธรรมาภิบาลจังหวัด  

เขาใหอํานาจประธานสภาในการพิจารณาดําเนินการเรียกประชุม  

เราไมตองดําเนินการตามสมัยประชุม  เราไมตองเรียกสภาครับ  

เปนดุลพินิจของประธานสภา  ผมดูละเอียดแลวครับจึงเรียกประชุม  เวลา  

08.30 น.  รูสึกวาจะมาประชุมประมาณ  14  ทาน  

เสนอและคัดเลือกไดทานจินตนา  ผองพันธุ  

ทานก็รีบทําเอกสารประวัติตางๆเพื่อไปรวมคัดเลือก  สวนทานจินตนา  

ผองพันธุจะไปสูเขาไดหรือไมไดก็เปนเรื่องสิทธิของทานครับ  

เพราะสมาชิกไดเลือกแลว  

ตองเรียนใหสมาชิกทุกทานไดทราบครับวาผมไดทําหนาที่อยางเต็มที่แลว  

ไมไดละเลยครับ  เชิญทานสมาชิกทานอื่นครับ  เชิญทานอาคม  สําราญเนตรครับ 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

กระผมมีเรื่องสอบถามทานประธานสภา  เรื่องที่  1  

สืบเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลชุดปจจุบันจะหมดวาระในวันที่  20  เมษายน  

2559  

ผมจึงอยากเรียนสอบถามทานประธานสภาถึงแนวทางซักซอมในการปฏิบัติหลังจา

กหมดวาระ  ทราบดีครับวาจะตองปฏิบัติหนาที่ตอ  

แตวิธีการปฏิบัติตอจะตองทําอยางไร  

บทบาทหนาที่จะเหมือนเดิมอยางที่ไดรับการเลือกตั้งหรือไม  อยางไร  

หรือจะมีเฉพาะกาล  เชน  การเรียกประชุมสภาก็มาประมาณนี้ครับ  เรื่องที่  2  

สืบเนื่องจาก  ขออนุญาตเอยนาม  ทานกมลพันธุ  จีระสมบัติ  

ทานไดพูดถึงเรื่องการสงเอกสารใหกับทานสมาชิกแตละทาน  

ซึ่งมีหลายทานก็บอกวาชาหรือไมไดรับดวยตนเอง  

ผมจึงมีแนวคิดวางานเลขานุการสภาเทศบาล  

นาจะมีการทํากลุมไลนสมาชิกสภาเทศบาลจะไดไหม  

โดยใหทางเลขานุการสภาฯเปนผูจัดทําและเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมกลุม  

สวนงานเอกสารก็ใหทําควบคูกันไป  ลองใชการสงขาวสารและเอกสารทั้ง  2  

ชองทาง  ถาผานไปอีกสัก  1  ป  ก็คอยประเมินผลวาสมาชิกพอใจแบบไหน  

ขอบคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะใหขอเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ  

เชิญทานกมลพันธุ  จีระสมบัติครับ 
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นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายกมลพันธุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ผมขอขอบคุณทานประธานที่พูดเรื่องการประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ    

ธรรมาภิบาลจังหวัด  

ผมเปนคนหนึ่งที่ไดมาประชุมในวันนั้นแตเรียนดวยความจริงใจครับวายังไมทราบผ

ล  ไมทราบวาตัวแทนเทศบาลเราไดรับการคัดเลือกหือไมครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานจินตนา  ผองพันธุ  ชี้แจงเรื่องนี้ครับ 

นางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ดิฉันนางจินตนา  ผองพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขต  1  

ในวันนั้นไดรับการแตงตั้งกะทันหันไปรวมประชุมคัดเลือกแบบรีบๆ  

ไปถึงที่ประชุมผูมาประชุมสวนมากเปนประธานสภามาเองจากทั้งหมด  16  อปท.  

ในวันนั้นดวยความที่เราเปนนองใหม  การแนะนําตัวในวันนั้นก็เปนกันเอง  

ที่เราคัดเลือกวันนั้นก็ตองไปเปนตัวแทนทาง  อปท.  ไปคัดเลือกอีกรอบหนึ่ง  

สรุปผลที่ไดคือ  บานเชียงเครือ  ไดเปนตัวแทนเพราะเขามีความพรอมมากกวา  

และที่ประชุมก็เห็นดวยทุกคน  ขอบคุณคะ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

เรื่องนี้คงไมใชความผิดของเราครับทานประธาน  ทานประธานก็ทําดีแลวครับ  

ผมคิดวาเทศบาลอื่นเขาก็คงไมไดรับหนังสือเขาถึงเอาประธานหรือรองประธานไป  

ผมขอฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร  เรื่องที่  1  

ทราบวาตอนนี้เรามีการถายทอดเสียงตามสายอยู  

พี่นองประชาชนไดโทรมาบอกวา  ตรงกุดคาหรือทาสินคา  มีหญาขึ้นรกรุงรัง  

เกาอี้ก็มีคนขโมยไป  อยากใหเขาไปดูแลความสะอาด  

ฝากทานผูบริหารดูแลเรื่องนี้ดวย  เรื่องที่  2  เกาะกลางถนนหนาโรงเรียน  กสส.  

ตรงนั้นเปนอิฐประสานและถูกรถชนพังไปแลว  ถาทําเหมือนวัดใตก็นาจะดีครับ  

เรื่องที่  3  ศาลที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินทางเขา  บขส.  

มีตนไมใหญและนกมาถายอุจจาระเยอะมาก  

ชาวบานที่มาออกกําลังกายเขารองเรียนมา  

ถาเปนไปไดอยากใหทางเทศบาลนํารถดับเพลิงไปลางสัปดาหละ  1  ครั้งก็ยังดี  

จะไดทําใหพี่นองประชาชนไปออกกําลังกายดวยความสบายใจ  ขอบพระคุณครับ 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานใดเสนอ  
กระผมขอตอบขอซักถามของทานอาคม  สําราญเนตรครับ  

โดยหลักทุกทานก็คงทราบวาคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาตินั้นเปนกฎหมาย  
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คําสั่งที่  1/2557  

เรื่องการไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดําเนินการทองถิ่นเปนการ

ชั่วคราว  ขอ  2  

กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะพนจากตําแหนง  

ใหสมาชิกสภาทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่จะพนจากตําแหนงเนื่

องจากครบวาระ  ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2558  เปนตนไป  จนถึงปจจุบัน  

ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป  

โดยใหมีจํานวนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  

เทศบาลเมืองมีจํานวน  18  ทาน  เทศบาลตําบลจํานวน  12  ทาน  

ในกรณีสมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวนไมครบ  ที่ไมใชการหมดวาระแตเปนการตาย  

การลาออก  หรือพนจากตําแหนงในภายหลังหรือนอกจากครบวาระ  

ใหสภาทองถิ่นประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นๆเทาที่มีอยู  

โดยไมตองคัดเลือกสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง  

เวนแตในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทองถิ่นตา

มกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  ถาสมาชิกเหลือไมถึง  

9  คน  ถึงจะมีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิคามประกาศ  คสช.  ฉบับที่  85  

แตถาเหลือเกิน  9  คน  ก็คงหนาที่ไปเรื่อยๆครับ  สวนที่ทานอาคม  สําราญเนตร  

ถามวาเราจะตองทําอะไรบางนั้น  ในความคิดของผมเราก็คงไมตองทําอะไร  

สมัยประชุมที่เรากําหนดไวก็ใหมาเขาประชุม  เวนแต  ในขณะนี้  คสช.  

จะมีประกาศใหมและยกเลิกตัวนี้เราถึงจะพนวาระตามคําสั่ง  

ตราบใดที่มีคําสั่งตัวนี้อยูคณะสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะครบกําหนดจากนี้เปนตนไปก็

จะอยูเรื่อยๆจนกวาคณะ  คสช.  จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง  เรื่อง  

หนังสือซักซอมของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2558  

ในกรณีที่ทานอาคม  สําราญเนตร  ถามวาจะตองทําอยางไร  หรือไม  ขอ  2.1  

กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นตาม  ขอ  2  ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่  

1/2557  เรื่อง  

การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว  ลงวันที่  25  

ธันวาคม  2557  

กําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวา

ดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2558    

เปนตนไป  ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป  

ซึ่งในกรณีดังกลาวผูวาราชการจังหวัดฯ  

ในกรณีที่เปนองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล  

และในอําเภอในกรณีที่เปนองคการบริหารสวนตําบล  
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ผูวาราชการฯไมตองกําหนดใหสมาชิกสภามาประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกภายใน  

15  วัน  เหมือนที่เราเลือกตั้งมาใหมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา  

ถือวาประธานสภาและรองประธานสภายังคงอยูในตําแหนงหนาที่ตอไป  

ไมตองดําเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่น  

ตามมาตรา  22  วรรค  2  มาตรา  23  

แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดและมาตรา  24  วรรค  2  

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

ใหอยูกันไปจนกวาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงครับ  

และที่ทานอาคม  สําราญเนตร  เสนอใหสงไลน  

คือสมาชิกของเราอยูไดเพราะระเบียบ  ขอบังคับ  

บางครั้งการสงหนังสือจะตองมีเอกสารและมีระยะเวลากําหนด  

ซึ่งทําควบคูกันไดแตตัวหนังสือจะยกเวนไมได  เอกสารหนังสือตองคงไวครับ  

ในระเบียบวาระนี้  ไดดําเนินการมาจนครบวาระแลว  

ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําป  

2559  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจาหนาที่สภาเทศบาล  

ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่เขารับฟงการประชุม  

รวมทั้งประชาชนที่รับฟงผานทางเสียงตามสาย  

ที่ไดทําใหการประชุมในครั้งนี้เปนที่เรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.50  น.  
 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 

                         พนักงานจาง 

 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 

                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

(ลงชื่อ)                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   

                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   



-46- 
	  
 

    (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   

                                 เลขานุการสภาเทศบาล 

 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่          เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2559   
รับรองถูกตอง 

    
   

(ลงชื่อ)                             

  (นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น)   

                                        ประธานกรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกานต  ฆารไสว)   

                                          กรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายธนัท  จิตรลดานนท)   

                                             กรรมการ 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   

                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2559 

    

 
 

(ลงชื่อ)                             

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   

                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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