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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายกานต์  ฆารไสว    สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายต่อชาติ   ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๓. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๕. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสรรเพชญ ศรทีอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9.  นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต   ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายเข็มชาติ   ฆารไสว   รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
๑.นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
๒.นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔.นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการ 
๕.นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รองผอ.สํานักการศึกษา 
6.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๗.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๘.นายภาณุเดฃ  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๙.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๐.นาวสาวณัฐภาส์ การรินทร์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
11.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
12.นายสถิตพงษ์          บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ 
๑3.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 
๑4.นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑5.นางวิภาวดี  ชุมภาแสง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
๑๖.ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2557  เพ่ือประชุมตามระเบียบ
ต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน             
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิก
มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจําปี   2557   จะดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้
แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล    สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจําปี  2557  ด้วยสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556  ได้กําหนดสมัยประชุม  สามัญ  สมัยที่  1  
ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่
เกิน 30 วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  2557        
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 ถึงวันที่  2  มีนาคม  2557  จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  

27  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557  ลงช่ือ  นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อเป็นเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 เรื่องที่ ๑   ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.๕  ลงวันที่     

๒0  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เรื่อง   มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล            
เป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗            
ผมพิจารณาอนุญาตครับ  เรื่องที่ ๒  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี            
ที่  กส ๕๒๐๐๘/๔๗๗๕  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ      
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และได้ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้ว
น้ัน  ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๒๙ (๓)  จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมาเพ่ือโปรดแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทราบต่อไป  ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบทุกท่ านแล้ว   เรื่ องที่  ๓    ตาม ท่ีสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ            
ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตามท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจน
กิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาเทศบาล  จึงได้จัดทํารายงานกิจการสภาประจําปี  
๒๕๕๖  เรียนที่ประชุมว่าในเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์อยู่ในระหว่าง
รวบรวมข้อมูลและทํารูปเล่ม  อยากจะประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมแห่งน้ีให้ท่าน
สมาชิกทุกท่าน  ที่เคยได้อภิปรายในปีที่ผ่านมาว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดทํา
รายงานกิจการสภา  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกมลพันธ์ุ  หลายๆท่านช่วยมาเป็น
แรงในการทําเอกสารดังกล่าวจะจัดทําและจัดพิมพ์อย่างช้าจะส่งในการประชุมใน
ครั้ ง ต่อ ไป    เ รื่ อ งที่  ๔    รายงานผลการปฏิบั ติ งานตามนโยบายของ
นายก เทศมนตรี เมื อ งกาฬสิน ธ์ุ    ครบกํ าหนดปีที่   ๓   ขอเรี ยน เ ชิญ             
ท่านนายกเทศมนตรี 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาและท่านสมาชิก     

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง         
กาฬสินธ์ุ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ที่ได้กรุณาบรรจุวาระ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในรอบปีที่  3  กระผม    
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดทํารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและพ่ีน้อง
ประชาชนได้รับทราบ ตามบทบัญญัติในมาตรา  48  ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  ฉบับที่  12  
พ.ศ.2546  ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผู้ทรงเกียรติที่เคารพฯ  ผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับ
หน้าที่เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2554  ได้แถลงนโยบายไว้  12 ข้อ ซึ่งในแต่ละ
ข้อก็จะมีแนวทางที่จะดําเนินการเพ่ือพัฒนาเทศบาลให้พ่ีน้องประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความผาสุกซึ่งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องบําบัดทุกข์  บํารุง
สุขให้กับพ่ีน้องประชาชน  ให้สมกับความไว้วางใจที่พ่ีน้องประชาชนเลือกให้มาทํา
หน้าที่  จากการแถลงนโยบายแล้วผมก็ได้ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือที่จะขับเคล่ือน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เพ่ือที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของเทศบาลที่เรา
เรียกว่า  วิสัยทัศน์ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรร
มาภิบาล”  โดยเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ต้อง
คํานึงถึงเพ่ือที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี   พ .ศ .2546  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เกิดจาการมีส่วนร่วมของหลายภาค
ส่วนที่ได้ร่วมกันคิด  ร่วมกับเสนอแนวทางการพัฒนาต่าง  ๆ  จนในที่สุดก็ออกมา
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  และการที่จะนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติก็ต้องมีแผนพัฒนาเทศบาลอีกช้ันหน่ึงรองรับ  น่ันก็คือ  
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลและแผนดําเนินงานในแต่ละปี  ซึ่งระเบียบกฎหมาย
ได้วางกรอบเอาไว้ให้แต่ละท้องถิ่นถือปฏิบัติ  แน่นอนครับการปฏิบัติการใด ๆ         
ของเทศบาลถ้าหากพ่ีน้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  ตลอดจนภาคส่วนต่าง  ๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นเรื่องยากที่เทศบาลจะดําเนินการได้  แต่ก็
เป็นเรื่องน่ายินดีที่พ่ีน้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธ์ุ  และภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้
ความร่วมมือในการพัฒนาต่าง  ๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นอย่างดี  ผมใน
ฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่านด้วย
ความเคารพอย่างสูงที่ท่านได้ช่วยกันพัฒนาเทศบาลของเรา  พัฒนาชุมชนของเรา
จนทําให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในหลาย  ๆ  ระดับการ
แถลงผลงานในรอบปีที่  3  น้ี  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ได้แถลงผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละข้อพอเป็นสังเขปว่าได้ทําอะไรบ้าง  โดยจะมีรายละเอียดของ
การปฏิบัติที่ได้รวบรวมไว้เป็นรูปเล่มดังที่ได้ส่งให้กับท่านประธานฯ  และท่าน
สมาชิกทุกท่านแล้ว  นโยบายข้อที่  1  นโยบายด้านการบริการประชาชน  ผมได้มี
นโยบายในการปรับปรุงและลดขั้นตอนในการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว 
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 ย่ิงขึ้น  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลมี
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการประชาชน  เช่น  มีบริการเชิงรุกให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาการขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน  ได้มีบริการแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและทุพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาสต่าง  ๆ   
โดยการสํารวจค้นหาแล้วจัดรถยนต์ไปรับไปส่งอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
บัตรประชาชน หรืองานทะเบียนฯ ต่าง ๆ เช่น  ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต  ที่ต้อง
ดําเนินการมาแจ้งการตาย ได้ออกให้บริการจัดทําคําร้องเพ่ือออกใบมรณะบัตร
แล้วอํานวยความสะดวกในการขอรับสวัสดิการสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเพ่ือขอรับเงินค่าจัดการศพ  ผลจากการ
ดําเนินงานได้ออกให้บริการเก่ียวกับการทําบัตรประชาชน  และงานทะเบียนแก่
ผู้สูงอายุ  จํานวน 13 ราย ผู้พิการ  8  ราย ผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ 15 ราย  เด็กด้อย
โอกาส  จํานวน  5  ราย  ติดตามคนพลัดพราก  1  ราย  และอํานวยความ
สะดวกในการขอรับเงินสวัสดิการสําหรับการจัดการศพ จํานวน  35  ราย 
 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความเห็นโดยจัดให้มี
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่าง  ๆ  เช่น  การอบรม      
ผู้ประกาศข่าวชุมชน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ของ
เทศบาลผ่านสื่อต่าง  ๆ  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  ตลอดจนพ่ีน้อง
ประชาชนสามารถร้องเรียน  ร้องทุกข์  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้  มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ๆ ละ  2  คน รวม
จํานวน  72  คน และมีการฝึกอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นในการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนดูแลและซ่อมบํารุงหอกระจายข่าวให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ในชุมชนของ
ตนเองได้ได้จัดระบบงานบริการให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ออกบริการพี่น้องประชาชนตามคุ้มต่าง  ๆ  ในโครงการ
เทศบาลพบประชาชน  มีบริการเชิงรุกในการจัดหารายได้เก่ียวกับการต่ออายุ
สัญญาเช่าต่าง  ๆ  ที่พ่ีน้องประชาชนมาทําสัญญากับเทศบาลทําให้เทศบาลได้รับ
เงินค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาที่เร็วขึ้น  มีการเพ่ิมรายได้จากการจัด
ระเบียบป้ายโฆษณา  และมีบริการ  เชิงรุกพิเศษของพ่ีน้องสมาชิก  อปพร.ที่ได้
ออกให้บริการอํานวยความสะดวกในงานพิธีต่าง  ๆ  ของชุมชน  เช่น  จัดกําลัง
รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และประจําจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์  จัดกําลัง อปพร.อํานวยความ
สะดวกในงานฌาปนกิจศพ งานบวช และงานแต่งงาน ในชุมชนต่าง ๆ ตามท่ี
ประชาชนได้ร้องขอกําลังมา จํานวน 34 ครั้ง บําเพ็ญประโยชน์ ทําความสะอาด
บริเวณวัด  ในเขตเทศบาลในช่วงวัน อปพร. (วันที่  22  มีนาคม  ของทุกปี) 
จํานวน 1  ครั้ง  จัดกําลังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
ต่าง ๆ จํานวน  6  ครั้ง  จัดกําลังเฝ้าเวรยามบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและ
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ในช่วงจัดพิธีบวงสรวง  และได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการอํานวยความสะดวกของขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง  งานแห่
เทียนในวันออกพรรษา  และงานประเพณีวันสงกรานต์  นโยบายข้อที่  2  
นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  (Good  Governance)  ได้ทบทวน  ปรับปรุง  
กฎระเบียบและกระบวนการดําเนินงานให้เป็นธรรม และทันกับสภาพการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลง  โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิ  เสรีภาพ  
ความยุติธรรมของคนในองค์กรรวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค  
เช่น  การจัดต้ังสภาพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การกําหนดมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต  การให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ  ซึ่งพ่ีน้องชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้สร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  
ระหว่างหน่วยงานและกลุ่มต่าง  ๆ  โดยการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  กําหนดมาตรฐาน  
คุณธรรม  จริยธรรมของการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน  และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  มีการ
จัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์  เพ่ือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน
ระหว่าง อปท. มีการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  มีการอบรม
คุณธรรมให้กับพนักงาน  ลูกจ้าง  การเชิดชูพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและทุ่มเท  มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร  รวมทั้ง
การอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  ได้สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันของคนในองค์กร  และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรและสามารถตรวจสอบการทํางานได้  โดยการสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน  และปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  เช่น  มีอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน  (อสต.)  มีการจัดกิจกรรมเทศบาลต้านการทุจริต  การเปิด        
ตู้ ปณ. 100  เพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริต  ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยพ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ
คิดเห็น  มีการวางแผนระบบการรับฟังความคิดเห็นและบูรณาการความเช่ือมโยง
ของการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เช่น  การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน  การจัดต้ังกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  ได้สร้างความสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมของคนในองค์กร  โดยการส่งเสริมให้
คนในองค์กรตระหนักในหน้าที่  ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา  มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่จะเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้วย  เช่น  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การใช้หลักธรรมคําสอนเป็นกรอบในการดําเนินชีวิต  ให้คนเรามี
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  เพ่ือสร้าง
ภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร
สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ  ทําบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกและวันพุธที่สามของ
เดือน  ทําบุญตักบาตรเข้าวัดวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ทําบุญ 9 วัด) ให้ถือ    
ศีลห้า  รู้หน้าที่  รักสามัคคี  หลีกหนีอบายมุข  กายใจสงบได้ใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจํากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยการสร้างจิตสํานึกแก่คน
ในองค์กรให้ใช้อย่างประหยัด  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานงานบริการ  มีระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ในการดําเนินงาน เช่น  กิจกรรม  5 ส.  การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา      
การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งเราสามารถประหยัดได้ถึง  
4.73%  ในปี  2556  เมื่อเทียบกับปี  2555  นโยบายข้อที่  3  นโยบายด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานได้จัดให้มีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก  โดยการ
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ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล  เช่น  การเสริมผิวจราจร        
ถนนสุจินดาเริ่มจากวงเวียนนํ้าพุถึงแยกถนนประดิษฐ์  ชุนชนตลาดเก่า           
การก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยสีทน  ด้านหลังวัดสว่างคงคาพร้อมก่อสร้าง
ถนนคสล. ชุมชนวัดสว่างคงคา  การก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายนํ้า  คสล.      
รูปตัวยู  ซอยนามนอุทิศ  ชุมชนหัวโนนโก  การก่อสร้างถนน คสล.หน้าที่ทําการ
ชุมชนหัวคู  ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา  การก่อสร้างถนน คสล.และรางระบาย
นํ้า คสล.รูปตัวยูซอยข้างสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ  ถนนอภัย  ชุมชนหน้า
โรงซ่อม ร.พ.ช. การก่อสร้างถนน คสล.ซอยนํ้าทิพย์  6  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  ซึ่ง
รวมแล้วได้ก่อสร้างถนน  ถึง  19  สาย  ได้จัดให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า  โดย
การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายนํ้า  รางระบายนํ้ารวมถึงระบบระบายนํ้า  
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังอย่างเป็นระบบ  เช่น   การก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค  16 ชุมชนวัดหอไตรฯ การก่อสร้างรางระบายนํ้า  
คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนพยาบาลเช่ือมถนนโสมพะมิตร  ชุมชนวัดหอไตรฯ  การ
ก่อสร้างคลองระบายนํ้า  คสล.  หมู่บ้านไหมไทย  (จากลํารางสาธารณะลงห้วยสี
ทน)  ชุมชนทุ่งสระ การก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.รูปตัวยู  ซอยบ้านพ่ออุทัย 
ชุมชนทุ่งมน   การก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.รูปตัวยู  ซอยข้างร้านเจ้นาง  
ชุมชนสงเปลือยนอก  การก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.รูปตัวยู  ซอยบุญโสดา  
ชุมชนดอนสวรรค์  ซึ่งได้ก่อสร้างทางระบายนํ้าถึง  21  สาย  นโยบายข้อที่  4  
นโยบายด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ได้จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
โดยการควบคุม ดูแลกําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการรักษาความสะอาด
ภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535    เช่น การจ้างเหมารักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  การจ้างเหมารักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก  ทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาล  ได้จัดระเบียบ       
ในการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยการจัดให้มีระบบการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน  ตามโครงการชุมชนปลอด
ขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน  เพ่ือนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
เช่น  การจัดต้ังกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยได้ส่งเสริมให้ประชาชน
จัดการกับขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด  ซึ่งมีแกนนําชุมชนที่มีจิตอาสาจาก
ชุมชนต่างๆ ร่วมดําเนินงานและบริหารกองทุน  โดยมีเทศบาลเป็นที่ปรึกษา      
ในการดําเนินงานกองทุน  เพ่ือที่จะจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยเป็นการ           
ลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องเก็บขนไปกําจัดทิ้งทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น        
มีการขยายผลต่อในโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนซึ่งเป็นการต่อยอด      
จากโครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการคัดแยกขยะ
ถุงพลาสติก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน  1,485,000  บาท  
จากโครงการร้อยมือสร้างมือของรัฐบาลมาดําเนินการก่อสร้างโรงคัดแยกโดย
ขณะน้ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผลจากการดําเนินงานตามนโยบายน้ีทําให้
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เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดในปี  2556  ได้วันละ  19.35  
ตันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นปีในปี  พ.ศ.2556 จากการช่ังจริง     

      - จํานวนขยะก่อนแยกในชุมชน  ๔๐  ตัน/วัน 

     - จํานวนขยะที่นําไปกําจัด  ๓๒.๒๖  ตัน/วัน 

                            ลดลง  19.35 %   =               ๔๐ – ๓๒.๒๖   * ๑๐๐   
 
 

 นโยบายข้อที่  5  นโยบายด้านมลภาวะได้ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะ
กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ  กลิ่น  เสียงและนํ้าเสีย  โดย
ควบคุมและป้องกันมลพิษต้ังแต่จุดกําเนิด  รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับโทษของ
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  และประสานความร่วมมือกับภาค
ราชการและภาคเอกชนในการควบคุมและลดปริมาณมลพิษ  เช่น  การเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ  การรณรงค์ติดต้ังถังดักไขมัน  
การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ  นโยบายข้อที่  6  นโยบายด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
พัฒนาถนนสายหลัก พัฒนาสวนสาธารณะ  คุ้มครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
สํารวจ  จัดทําระบบฐานข้อมูลรวมถึงการพัฒนาแก่งดอนกลาง การพัฒนาที่ดิน
และหนองนํ้าสาธารณะ เพ่ือเป็นสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ และการ
พักผ่อนของประชาชน  เช่น  การก่อสร้างรั้วรอบสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  
การปรับปรุงแก้มลิงเพ่ือป้องกันปัญหานํ้าท่วม  บริเวณ  กุดนํ้าลัด  หนองบักเจ๊ก  
และหนองซําหมู  นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลยังได้มีการประดับตกแต่งพ้ืนที่ให้มี
ความสวยงามด้วยไฟประดับต่าง ๆ ในจุดที่สําคัญ ๆ  นโยบายข้อที่  7  นโยบาย
ด้านการศึกษาและนันทนาการได้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
โดยจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่
ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่ ง เ น้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้ ง เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  
ตลอดจนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่  เช่น  โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเร่ร่อน  
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   โครงการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการพ่อแม่คนที่สอง  เป็นต้น     
ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเก่ง           
มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้
ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้  เช่น  
การฝึกอบรมของพนักงานครู  การสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน  
การจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนําต้านยาเสพติด  กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ  การจัดงานวันครู  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี  

 40 
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2556  ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กระทรวงวัฒนธรรม  กับ อปท.  
14  แห่ง และอีก  1  หน่วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน การ
สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  และการสร้างองค์ความรู้ด้านความซ่ือตรง
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สู่เป้าหมายการเป็น  “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านความซื่อตรง”  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไปได้ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเทศบาล ให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาและภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดย
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะเป็นการเพ่ิมทักษะในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน
เทศบาลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เช่น  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  การนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬา เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและความ
สมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานท่ี จัดกิจกรรมนันทนาการ 
และการเล่นกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา และ
นันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
โดยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  เช่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุจัดกิจกรรมแข่งขันปาฐกถาธรรม  ฟังพระธรรมเทศนา  และการ
ปฏิบัติธรรม สมาธิเบ้ืองต้น  การแข่งขันกีฬาประชาชนนโยบายข้อที่  8  นโยบาย
ด้านการสาธารณสุขได้สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ โดยให้การสนับสนุนการ
ออกกําลังกายของประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  / ชุมชนหรือ อสม.  รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ  เช่น  การจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ซึ่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2551  โดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการหรือสถานบริการอ่ืน ๆ รวมท้ังสถานบริการทางเลือกในพ้ืนที่โดยเน้นเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
กลุ่มประชาชน  หรือองค์กรประชาชนในพ้ืนที่จัดทํากิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  และเพ่ือ
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีต้องไม่เกินร้อยละ  10  ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่
จําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ครุภัณฑ์น้ันจะต้องมีราคาไม่
เกิน  20,000  บาทต่อหน่วย  ในปี 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้รับงบประมาณจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  (สปสช )   จํานวน  1,426,280  บาท  และเทศบาลสมทบ  
713,140  บาท  (50 %  ตามจํานวนประชากรในอัตรา  40  บาทต่อคน)     
กองทุนฯ มีงบประมาณในการบริหารกองทุนทั้งสิ้น  จํานวน  4,831,821.27  
บาท  ในปี  2556  มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 46 โครงการ       
ใช้งบประมาณจํานวน  2,609,724.50 บาท  และปัจจุบันกองทุนฯมี
งบประมาณคงเหลือ  ณ  สิ้นปีงบประมาณ  2556  จํานวน  2,222,096.77  
บาท  ซึ่งมีโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพที่กลุ่ม  องค์กร  
ชุมชนได้ดําเนินการที่โดดเด่น  เช่น  โครงการชุมชนนําร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
บนท้องถนน  ชุมชนกุดยางสามัคคี  ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากชุมชน
ดอนกลอยท่ีประสบผลสําเร็จ  มายังชุมชนกุดยางสามัคคีอันเป็นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุภายในชุมชน  โครงการสุขภาพดี    วิถีไทย ของศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน  ได้ต่อยอดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวานและโรคความดัน  เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกใน
ครัวเรือนให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เสี่ยงต่อโรคร้าย
ตามแบบวิถีไทยด้ังเดิม  โครงการหอพักต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
เพ่ือที่จะจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาล  ให้ปลอดจากการรวมกลุ่มมั่วสุมของ
เยาวชนและให้เยาวชนรู้จักการป้องกันสุขภาพ  ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ลดภาวะท่ีเสี่ยงต่อสิ่งเสพติด  โครงการลูกแก้วนวดเท้า  ของชุมชนกุดยาง
สามัคคี  โดยนักจัดการสุขภาพชุมชนและ อสม.ในชุมชน  ได้ร่วมกันที่จะจัดการ
สุขภาพของเท้า  เพ่ือนําไปสู่การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น  โดยได้ออกให้ความรู้
เก่ียวกับสุขบัญญัติ  10  ประการในการล้างเท้าให้ถูกวิธี  แนะนําวิธีนวดเท้าเพ่ือ
การรักษาโรค และออกเย่ียมเยียนและนวดรักษาสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชนโครงการนํ้าทิพย์ชโลมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  ของสมาคม
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ได้จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  เพ่ือที่จะดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุโดยการออกเย่ียมเยียน ถามไถ่เป็นกําลังใจให้กันและกัน และ
ให้การช่วยเหลือเก้ือกูลตามความเหมาะสม  โครงการคัดกรองและเย่ียมบ้านเชิง
รุกผู้บกพร่องทางจิต ของชมรมอาสาสมัครและเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวช        
ได้ออกเย่ียมผู้ป่วยบกพร่องทางจิตและครอบครัว  เพ่ือแนะนําและให้ความ
ช่วยเหลือในการบําบัดรักษา สร้างความเข้าใจกับผู้ดูแลหรือผู้ปกครองผู้ป่วยใน
การปฏิบัติต่อผู้ป่วย    มีการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และป้องกันมิให้มี
ผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น  โครงการเพ่ิมทักษะวิชานวดแผนไทย การใช้ไม้เท้าขาวของ
สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  และโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ได้จัด
กิจกรรมอบรมวิชานวดแผนไทยให้กับสมาชิกสมาคม  เพ่ือที่จะนําไปประกอบ
อาชีพนวดแผนไทย  และฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอด  เพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระของครอบครัวมากนัก  ซึ่งสมาชิกสมาคมได้รับการต่อยอดพัฒนาฝีมือการ
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นวดแผนไทยสร้างรายได้ให้พอสมควร  โครงการอาสาเช่ือมใจคนตาบอดและ    
คนตาดี  ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุและโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือที่จะฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางสายตา  ให้มีโอกาสได้ใช้
ชีวิตประจําวัน ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความภาคภูมิใจ  โดยมีผู้พิการทางสายตา
เข้าร่วมกว่า  100  คน  โครงการพัฒนากายและจิตพิชิตโรคผู้สูงวัย ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมข้าราชการครูบํานาญจังหวัดกาฬสินธ์ุ   ในการ
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกายและจิตให้ชีวิตสุขสันต์  เพ่ือพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย (เพ่ือนช่วยเพ่ือน)  โครงการสุขภาพจิตพิชิตโรคร้าย  ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ส. สูงวัยใส่
ใจ ฟ.ฟัน  เพ่ือให้ผู้สูงอายุเอาใจใส่กับเรื่องสุขภาพในช่องปาก นอกจากน้ี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน / ชุมชนของเทศบาล  หรือ อสม.ได้แบ่ง
เบาภาระหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีกิจกรรม      
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  และโรคความดัน ในเขตเทศบาลทั้ง  36  
ชุมชน มีกิจกรรมกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลายในเขตเทศบาลและโรงเรียนใน
สังกัด  การออกช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสูงเด็กอายุระหว่าง  0 - 5 ปี  การออก
ติดตามแนะนําผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน  การค้นหาหญิงต้ังครรภ์ราย
ใหม่ในชุมชน  การออกติดตามแนะนําหญิงหลังคลอด การออกให้คําแนะนําใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น  เป็นการช่วยเหลือเทศบาลในการ
ดูแลสุขภาพของพ่ีน้องในแต่ละชุมชน  ได้ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข 
โดยจัดให้มีสถานบริการสุขภาพที่พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ
เน้นการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลให้
เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เช่น  โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน  โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข  แห่งที่  2  
(ดงปอ)  ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลได้ให้บริการพ่ีน้องประชาชน  ใน
ด้านการตรวจโรค  การฉีดวัคซีน การทันตกรรมในปี  2556  ถึงจํานวน  9,307  
รายจัดให้มีการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม 
และดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เ ช่ือมโยงกับทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง และ
ควบคุมดูแลความสะอาดปลอดภัยของอาหาร สถานที่ผลิตและจําหน่ายอาหาร  

เ ช่น   การตรวจแนะนําสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย   การฝึกอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย  ตลาดสด  และตลาดโต้รุ่ง  การจัดงาน
มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์  กิจกรรมรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้า
เป่ือยในโคกระบือ  การควบคุมสุนัข-แมวจรจัด  การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดให้มีตลาดที่มีสุขลักษณะของ
ตลาดตามหลักสุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน   
มีห้องนํ้าสาธารณะที่สะอาดน่าใช้  เช่น  การล้างทําความสะอาดตลาด  กิจกรรม
พัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน  กิจกรรมชมรมตลาดโต้รุ่ง  ซึ่งตลาดในเขตเทศบาลผ่าน
เกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐานระดับดี  2  แห่ง  ระดับดีมาก  1  แห่ง  โดยมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดดีมีมาตรฐานระดับดีมาก   2  แห่งต่อไป  นโยบายข้อที่  
9  นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวได้ส่งเสริมการ
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ทํานุบํารุง และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการจัด
และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น      
เช่น  การส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  ประเพณีบุญคุ้มหรือบุญซําฮะ          
จัดกิจกรรมแข่งขันปาฐกถาธรรม ฟังพระธรรมเทศนา  และการปฏิบัติธรรม สมาธิ
เบ้ืองต้น  ตามโครงการพัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  
การอบรมสัมมนาผู้นําด้านศาสนพิธี  มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เน่ืองใน
งานฉลองพุทธชยันตี  2600  ปี  และงานเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  
2555  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุที่แก่งดอนกลาง  ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนและ
เช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธ์ุ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วย  เช่น  สนับสนุนการประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชน
แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  การจัดทําจดหมายข่าวการท่องเที่ยว  
การจัดทํารายการร้านอาหารน่ากิน  และการประกวดการแข่งขันรถสามล้อสกาย-
แลปนโยบายข้อที่  10  นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนได้เสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น โดยการจัดกิจกรรมและรณรงค์การปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีที่จะสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว และเปิดพ้ืนที่
สาธารณะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน  เช่น  การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความ
เข้าใจของสมาชิกในครอบครัว  ตามโครงการพลังครอบครัวร่วมทําความดีเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคม  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย
เพ่ือสตรีและครอบครัว  การจัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัว  ในแต่ละชุมชน  ซึ่งในแต่ละศูนย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  เช่น  ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดป่า
ทุ่งศรีเมือง ได้จัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  ได้จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้การเป็นครอบครัวเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ รู้จักช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทุกด้านศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนทุ่งสระ  
ได้จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นลดความรุนแรงในครอบครัว  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในครอบครัว พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนโพธ์ิไทร  จัดอบรมโครงการสามวัยสร้างสรรค์
สายใยครอบครัวต้นแบบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจสร้างสายใยรักของคนใน
ครอบครัวศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม จัดอบรมโครงการ
ครอบครัวสัมพันธ์ศีลธรรมนําชุมชน เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาใน
ครอบครัว และใช้ศีลธรรมนําการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง  
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช.  จัดอบรมโครงการครอบครัวผาสุก
ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และสตรีในครอบครัวและ
ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของครอบครัว สร้างความอบอุ่นและความผาสุก
ให้แก่ครอบครัวในชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนหน้าโรงเลื่อย จัดอบรม
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ด้วยการระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน ในหัวข้อ สาเหตุที่ทําให้ครอบครัวขาดความเข้มแข็ง บทบาท
ของแม่ เพ่ือนําไปสู่การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่
เหมาะสมและสมดุลได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง      
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มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน  เช่น  โครงการบ้านมั่นคง  ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีทั้งสิ้น  4  โครงการ  คือ  โครงการบ้านมั่นคงจารุ
พัฒนา  มีจํานวนสมาชิก  18  ราย  สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ  มีจํานวน
สมาชิก  117  ราย  สหกรณ์บริการเคหสถานเมืองใหม่กาฬสินธ์ุ  มีจํานวน
สมาชิก  140  ราย  และโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่  มีจํานวนสมาชิก  
143  รายได้ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
ได้  โดยใช้กระบวนการแผนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแก่ผู้นํา
ชุมชนและกรรมการชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน 
ส่งเสริมการออมเพ่ือเป็นสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน เช่น  การฝึกอบรม     
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นําชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  การ
อบรมจัดทําและทบทวนแผนชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพการแก้ไข
ปัญหา    ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการป้องกัน การบําบัดรักษาและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ได้ให้การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของ       
ยาเสพติดไม่ให้ระบาดในชุมชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น           
การฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้าน        
ยาเสพติด  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การติดต้ังตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  
โครงการตาสับปะรด  โครงการครอบครัวสีขาว การจัดทํามาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน  เป็นต้น  ได้สนับสนุนการสร้างความมั่นคงใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดให้มีเบ้ีย  ยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามท่ีระเบียบกําหนด รวมทั้งส่งเสริมการนําศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ ติดเช้ือ  H.I.V       
การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ        
ตามโครงการ ส.สูงวัยใส่ใจ ฟ.ฟัน  นโยบายข้อที่  ๑๑  นโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจได้สร้างเครือข่ายตลาด เพ่ือจําหน่ายสินค้าและบริการ โดยการจัดหา
แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  จัดให้มีตลาดสินค้าชุมชนเพ่ือสร้างงาน
และสร้างรายได้  เช่น  ลานจําหน่ายสินค้าชุมชนท่าสินค้า  โครงการตลาด
สมุนไพร  ชุมชนหนองลิ้นจี่  (กลุ่มคนรักสุขภาพ)  โดยได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการร้อยมือสร้างเมืองของรัฐบาล  ในการก่อสร้างตลาด
สมุนไพรเพื่อสุขภาพพร้อมลานจอดรถ  เพ่ือให้ชาวชุมชนหนองลิ้นจี่  หนองไชย-
วาน  หนองผักแว่น  ชุมชนโพธ์ิไทร  และชุมชนใกล้เคียงนําผลิตภัณฑ์  เช่น      
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ  นํ้าผักผลไม้  อาหารเพ่ือสุขภาพ  มาจําหน่ายเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน  และเป็นการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธ์ุ คนดี  
สุขภาพดี  รายได้ดี  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
และได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในการจัดให้มีถนนคนเดินเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน  ได้จัดถนนคนเดินทุกวันอังคารของเดือนโดยเร่ิม
ต้ังแต่วันอังคารที่  3  ธันวาคม  2556  เป็นต้นมาได้ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนได้สร้างอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการ
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รวมกลุ่มเพ่ือการออมและการลงทุนในชุมชน  ส่งเสริมอาชีพและจัดการเรียนการ
สอนอาชีพให้กับประชาชน  สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน  เช่น  
การส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับประชาชน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาด้านอาชีพของประชาชน  มีการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนที่จะพัฒนา
ด้านอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้  พัฒนาศักยภาพ  บทบาท  ภาวะผู้นําและ
การคุ้มครองสิทธิของสตรีและเครือข่ายสตรี  ตลอดจนสร้างสวัสดิภาพและ
สวัสดิการให้แก่สตรี  โดยในเขตเทศบาลมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน  3,000  คน  ที่ได้รวมกลุ่มกันจํานวน  32  กลุ่ม  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวโดยได้รับเ งินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว  1,412,028  บาท  
นอกจากน้ีเทศบาลยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชน  โดยสมาชิกได้ออมเงินวันละบาท
เป็นเงินทุนของกองทุนและได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกไปแล้วจํานวน  116  ราย  
ตามระเบียบของกองทุนนโยบายข้อที่  ๑๒  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้เพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังและการป้องกัน  รวมถึงการแก้ไข
และเยียวยา สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน พร้อม
การช่วยเหลือในเบ้ืองต้น และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน  เช่น  
มีรถฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย  มีการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล  มีการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออก
ตรวจตามจุดเสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาล การฝึกอบรมจัดต้ังสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนให้แก่แกนนําชุมชน  ซึ่งในปี  2556  มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ภายในเขตเทศบาล  จํานวน  3  คน  ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และสงกรานต์  
เป็นสถิติที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลผลการดําเนินงานที่ได้นําเรียนท่าน
ประธานสภาฯ  มาน้ีอย่างที่ผมได้นําเรียนในเบ้ืองต้นว่า  การดําเนินงานต่าง  ๆ  
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนแล้ว  ความสําเร็จของงานก็จะ
เกิดขึ้นได้ยาก  แต่พ่ีน้องประชาชนชาวกาฬสินธ์ุ  ก็ไม่ได้ปล่อยให้เทศบาลเรา
ทํางานไปตามลําพัง  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลาย  ๆ  ขั้นตอนของกระบวนงาน
พัฒนาต่าง ๆ จนทําให้ในปี  2556  ที่ผ่านมาน้ี  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     
ประสบผลสําเร็จจากการดําเนินงานโดยได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จถึง  9  
รางวัลอันได้แก่  รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ  ประเภทองค์กร  ได้รับเกียรติบัตรเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  รางวัลสุดยอด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว  (6 ปีซ้อน)          
โล่ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ  โล่ประกาศ
เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร  โล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  76  จังหวัด  โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นดีเด่น  ด้านการดําเนินงานวัฒนธรรม  โล่เกียรติคุณ  6  ดาว สําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  และรางวัลพระปกเกล้า  ด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (3 ปี)  ในปี  พ.ศ.2557 น้ี 
เทศบาลจะได้นําผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เข้าชิงรางวัลพระปกเกล้าทองคําต่อไป  ผมเองในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจให้มาทําหน้าที่นายกเทศมนตรี  
ขอขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน  ทุก
ภาคส่วน  ที่ทําให้เทศบาลเราประสบความสําเร็จอีกระดับหน่ึงในครั้ง น้ี  
ขอขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีครบกําหนดปีที่ 3  ครบทั้ง  12  ด้านเรียบร้อยแล้ว  และจัดทํา
เป็นเอกสารประกอบเป็นเอกสารรูปเล่ม  และรายงานติดตามการประเมินผล
แผนพัฒนาในแผนงานในรอบปี  2556  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับ
ผลงานของคณะผู้บริหารหรือไม่   แต่ไม่มีการลงมติ ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบ
วาระที่  2  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารครบ  3  ปี  ใน
เมื่อทางคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงและมีหนังสือประกอบ  ได้รับหนังสือเมื่อเช้าถ้าจะ
พูดเป็นเรื่องด่วนมากเกินไปที่จะได้มาอภิปราย  ช้ีแจงและสอบถาม  แต่ต้ัง
ข้อสังเกตได้  4  -  5 เรื่อง  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ให้
ปรับปรุงแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้เพราะว่าบางส่วนดูแล้วเป็น
ผลงานที่ดี  12  โครงการ  12  ด้าน  เป็นสิ่งที่ดีมากบางจุดไม่สามารถที่จะ
ทักท้วงได้เป็นผลงานที่ ดี  ต้ังข้อสังเกตที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข  คือ  ด้าน
สาธารณสุขคือมีกิจกรรมอยู่  2  แห่ง  แต่เมื่อ  2  ปี  3  ปี  ที่ผ่านมา  ทางคณะ
ผู้บริหารได้สัญญาไว้แต่ไม่ใช่คณะบริหารชุดน้ี  แต่เป็นคณะบริหารชุดที่ผ่านมา
ท่านได้สัญญาว่าจะดําเนินการแห่งที่  3  ขึ้นที่  กองร้อย  อส.  อยากจะฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้ปรับปรุงดูแล้วว่าสาธารณสุขทั้ง  2  แห่ง  
ที่รายงานเมื่อสักครู่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก  เป็นสิ่งที่ดีถ้าจะเพิ่มขึ้นอีก  
1  แห่ง  อยู่ใกล้กองร้อย  อส.  จะดีขึ้นประชาชนจะใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  และ
ในด้านอ่ืน  ด้านศรัทธามีกิจกรรมหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  เป็นสิ่งที่ดีมาก  
ในการพัฒนาครอบครัวโครงการที่  10  ดีสร้างความรักในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดี  
ปัจจุบันน้ีความรักในครอบครัวขาดไปมากในพ้ืนที่ของเรา  เป็นโครงการที่ดี  
อยากให้พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนหนองไผ่  เพราะว่าชุมชนหนองไผ่
ได้มาร้องเรียนกับผมว่ายังไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร  ถนนยังเป็นถนนดิน  
ถนนลูกรังมองเห็นเพียงเล็กน้อยที่จะเป็นถนนลูกรัง  อยากจะให้การบริการกับ
ชุมชนหนองไผ่ให้มากกว่าน้ี  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  เพราะว่า
ชุมชนหนองไผ่ยังมีเรื่องเดือดร้อนอีกมาก  ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ถนนคน
เดิน  เป็นสิ่งที่ดีในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอยากจะเพ่ิมอีกวัน  แต่พอไปดู
ประชาชนบริเวณตลาดโต้รุ่ง  ตลาด  ไม่ดี  เพราะมีถนนคนเดินวันอังคาร  โต้รุ่ง
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จะเงียบทันทีกระทบหลายอย่าง  ดีหลายอย่าง  แต่  พ่อค้าแม่ค้าโต้รุ่งบอกว่า
ทําไมเทศบาลไม่ทําบริเวณถนนชัยสุนทรจากโปงลางไปหาร้านประมวลไทร์น่าจะมี
อีกสักวัน  ผมบอกว่ามีมากแล้วถนนคนเดิน  คลองถม  3  วัน  ฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วแต่ท่าน
จะกรุณา  ในด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นด้านสุดท้าย  ด้านที่  12  
มีเรื่องที่จะให้ทางท่านประธานสภาของเรายังไม่มีการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร       
มีรถแอมบูแลนซ์ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชน  ดูข้อสุดท้ายในข้อที่6  จัดให้มี
บริการรถกู้ชีพ  ใช้บริการการประชาสัมพันธ์น้อยมากมีการนําส่งผู้ป่วย  ลมชัก   
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์แค่  1  ราย  และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  และ
นําผู้ป่วยทางจิตจํานวน  1  ราย  ส่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ดูแล้วมีแค่  2  
ราย  365  วัน  รถแอมบูแลนซ์บริการประชาชนได้แค่  2  ราย  ผิดกับมูลนิธิ
ต่างๆท่ีทําอยู่ในกาฬสินธ์ุทําบริการประชาชนมากกว่า  ฝากท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารว่ารถแอมบูแลนซ์มีความพร้อมกว่ามูลนิธิอ่ืนหลายอย่าง  ควรจะ
ปรับปรุงแก้ไขไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป  ถามว่าพร้อมหรือไม่เทศบาล  พร้อมแต่ว่า
ผลคุ้มค่าไม่คุ้ม  อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขมีการประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่าน้ีและ
ประชาชนจะได้ใช้บริการให้ดีกว่าน้ี  สิ่งต่างๆท่ีนําเสนอในวันน้ีเพ่ือที่จะให้ทาง
คณะผู้บริหารผลงานท่านเยอะไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งไหนยังขาดอยู่ให้ท่านปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น  ขอบคุณครับ             

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ต่อไปเรียนเชิญ
 ท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีเรื่อง
สอบถามเก่ียวกับโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักการศึกษา  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร  กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยใครบ้าง  ระยะเวลาดําเนินการ
เท่าไร  กิจกรรมมีอะไรบ้าง  ซึ้งดูจากรายงานดูจากงบประมาณที่ต้ังไว้  จํานวน
1,000,000  บาท  เน่ืองจากรายงานท่ีปรากฏชัดว่าใช้งบประมาณไปทั้งหมด
จํานวน  4,900,000  บาท  อะไรคือสาเหตุที่ทําให้มีการโอนเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติมมากกว่างบประมาณที่ต้ังไว้มากถึง  5  เท่า  โดยปกติท่านนายกเทศมนตรี
จะต้ังงบประมาณให้ใกล้เคียงที่สุด  แต่จากการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปีงบประมาณ  2556  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  รายงานใช้งบประมาณเพียง  
1,000,000  บาทเท่าน้ัน  อย่างน้ีถือว่าการตรวจสอบไม่สมบูรณ์หรือไม่  
งบประมาณอีก  3,900,000  บาท  ถึงไม่ปรากฏในรายงานเพราะอะไร  และ
การโอนเงินครั้งที่  13/2556  โอนจากเงินเดือนพนักงานครู  1,000,000  
บาท  หมายความว่ามีการลดการจ้างงานหรือตําแหน่งที่ เพ่ิมขึ้นใช่หรือไม่        
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ต่อไปเรียนเชิญ
 ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ได้น่ังรับฟังท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงผลงาน  3  ปีที่ผ่านมา  รู้สึกว่าทาง
เทศบาลและตัวกระผมเองรู้สึกพอใจเป็นอย่างย่ิงเพราะได้รับรางวัลมาเป็นประกัน
คือทางเทศบาลผู้บริหารจะทําอะไรก็ตามทางสมาชิกหรือตัวกระผมเองมีส่วนร่วม
ด้วยแต่ทําดีหรือไม่ดีต้องรับผิดชอบร่วมกัน  เพราะกินเงินเดือนเทศบาลร่วมกันมี
เรื่องหน่ึงที่อยากจะฝาก  คือโครงการที่ทางเทศบาลท่ีอุดหนุนโครงการต่าง ๆ  คือ
กลุ่มอาชีพต่างๆอยากจะเสนอให้ทางเทศบาลดูแลช่วยตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและนํามารายงานในการประชุมสภาเพราะว่ามีประชาชนบางชุมชน
ร้องเรียนมา  ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก  ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  การทํางานตามคํา
ที่ได้แถลงนโยบายหลังจากที่ได้รับการเลือกต้ัง  แถลงนโยบาย  12  ข้อ  แล้วมา
แปลง  12  ข้อ  มาเป็นวิสัยทัศน์  และบรรจุแผน  ดําเนินการตามแผนตาม
กําหนดการ  ระยะเวลา  ตามโครงการทุกอย่าง  สรุปออกมาเป็นเพียงส่วนหน่ึง  
12  หน้าเอกสารท่ีอ่านเมื่อสักครู่  แต่เป็นการทํางานได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบ
ตลอดเวลาในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน  จะได้เล่าให้ฟังและ
เชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  ถ้าหากท่านเข้าร่วมประชุมต้ังแต่ต้นจนจบจะ
ได้รับทราบความเป็นมาเป็นไปของโครงการเกือบทุกโครงการ  พ่ีน้องประชาชนท่ี
เข้าร่วมประชุมด้วยเช่ือว่าเข้าใจ  รับรู้เพราะติดตามอยู่ตลอดเวลา  สําหรับคําถาม
ที่ท่านต้ังข้อสังเกตขึ้นมาเก่ียวกับเร่ืองศูนย์สาธารณสุขที่จะให้เปิดใหม่แห่งที่  3  
ต้องเรียนช้ีแจงว่า  เรื่องที่จะเอาเงินไปสร้างศูนย์สาธารณสุขง่ายนิดเดียว  แต่เมื่อ
สร้างเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องมีความรู้เก่ียวกับเรื่อง
พยาบาล  การรักษาคนเจ็บคนป่วยพร้อมหรือยัง  มีพยาบาลหรือยัง  มีแพทย์มี
หมอพร้อมหรือยัง  ตอนน้ีศูนย์ดงปอต้องใช้คนในศูนย์ซอยนํ้าทิพย์ว่ิงไปว่ิงมา  
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ต้องพัฒนาคนก่อนเมื่อคนเราพร้อมการก่อสร้างไม่มีปัญหา
เหมือนกับการที่เรากําลังทําโรงพยาบาลสัตว์  มีนายสัตวแพทย์ปริญญา  6  ปี  
สามารถที่จะรักษาโรคสัตว์ได้  ผ่าตัดโรคสัตว์ได้  ตามใบประกอบโรคศิลป์          
ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่  เมื่อมีบุคลากรไม่อยากในการที่จะสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์  ตอนน้ีบุคลากรสํานักการสาธารณสุข  2  แห่ง  ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  ถ้าหากจะไปก่อสร้างแห่งที่  3  สร้างเอาไว้คงจะเหมือนอนุสาวรีย์  
ต้ังแต่มาเป็นนายกเทศมนตรีปีแรก  ได้ว่ิงหาตามหมออยากจะให้มีหมอมาประจํา
ศูนย์หาไม่ได้สักคน  ทําหนังสือไปขอรับสมัครหมอที่จบใหม่เข้ามาอยู่ทําหนังสือ
ทุกปี  ไม่เคยมีใครมา  ต้องเรียนว่าขาดแคลนบุคลากรสร้างเสร็จไม่สามารถทําได้  
สร้างคนก่อนแล้วค่อยสร้างศูนย์  สําหรับเรื่องชุมชนหนองไผ่พยายามทํามาทุก
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วิถีทางตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีสมาชิกทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าจะสําเร็จ  
ตอนน้ีศาลได้มีคําพิพากษาว่าผู้ที่อยู่ในที่โดยลักษณะบุกรุกเป็นผู้มีความผิดมีโทษ
จําคุก  มีโทษปรับ  พร้อมที่จะออกมีการขับไล่  ไล่รื้อผู้ที่บุกรุกกีดขวางการทํางาน  
เมื่อคนกีดขวางการทํางานคนที่ต่อต้านลดน้อยลง  คนที่เข้ามาร่วมโครงการจะเพ่ิม
มากขึ้น  มีการห่วงแหนพื้นที่มีการพร้อมที่จะสร้างบ้าน  เมื่อวานน้ีก็ว่ิงเข้ามาว่า
พร้อมที่จะสร้างบ้าน  แต่ชุมชนหนองไผ่โดยคณะกรรมการชุมชนยังไม่ได้          
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  การบริหารจัดการชุมชน
หนองไผ่จัดการโดยคณะกรรมการชุมชนบ้านมั่นคงหนองไผ่จะต้องดําเนินการจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์ก่อน  เมื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การที่จะขอรับเงินจาก  
พอช.  จะมาเอง  แต่ตอนน้ีความพร้อมเก่ียวกับเร่ืองการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ยังไม่เรียบร้อยต้องรอให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ก่อน  ต้องไปเร่งชาวบ้านไม่ใช่มา
เร่งนายกเทศมนตรี  ถ้าหากชาวบ้านพร้อมที่จะจดเราพร้อมที่ประสานและ
ดําเนินการได้  เรื่องถนนคนเดินทําตามแผนชุมชนที่ร้องขอ  ทําเองอาจจะไม่ดี     
จึงชวนกันแนวร่วมผู้ที่มีความคิดเหมือนกัน  ผู้ที่จะได้รับผลกระทบคล้ายคลึงกัน
เข้ามาร่วมปรึกษาหารือร่วมกันทํา  อย่างที่เห็นบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดี  บางคน
ได้ประโยชน์ก็ว่าดี  บางคนเสียประโยชน์ก็ว่าไม่ดี  จะทําอะไรใหม่ๆทุกวันน้ี ถ้าคิด
ให้ดีคิดให้ไม่ดีจะมีผลกระทบตามมา  ความปลอดภัยเก่ียวกับเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย  
ความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าท่านผู้พูดคิดไปเอง  การที่หัวหน้าลิขิตเอารถไปรับผู้ป่วย  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ออกไปทําใบมรณะบัตรให้ถึงที่ใช้รถกู้ชีพกู้ภัยไปทําไม่ใช่แค่  2  
ราย  แต่เผอิญท้องถิ่นเราอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีหน่วยกู้
ชีพอยู่  2 – 3  หน่วย  ทุกแห่งถ้าแย่งกัน  ใช้คําว่าแย้งกัน  เพราะการที่จะไปเก็บ
คนเจ็บคนตายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาได้เงิน  เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทําไมต้องไปแย้งเขาด้วยไม่มีนโยบายไปจะแย้งกับเขา  แต่ถ้าประชาชนคิดถึงเรา
ให้โทรมาที่เราจะบริการให้  เผอิญสังคมในเมืองโรงพยาบาลอยู่ในเมืองเกิดคนเจ็บ
ตอนกลางคืนบางทีความพร้อมของคนในเมืองมีรถเอารถไปส่งโรงพยาบาลเอง  
ไม่ได้เรียกเรา  การท่ีเห็นในรายงานจํานวน  2  ราย  ไม่คุ้มค่า  ผมว่าจะเป็นการ
ด่วนตัดสินใจที่ไม่มีเหตุและผลคิดไปเองสรุปไปเองมากกว่า  การจัดการศึกษามุ่งสู่
ความเป็นเลิศเป็นโครงการของกรมที่ให้ท้องถิ่นเป็นคนทํา  เทศบาลต้ังขึ้นเพียง
เล็กน้อยเงินส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากกรมเข้ามาในโครงการน้ีโดยเฉพาะ
เรียกว่าเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จะเอาเงินไปทําอย่างอ่ืนไม่ได้  การปฏิบัติ
เก่ียวกับเรื่องโครงการนี้คนที่บริหารโครงการน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผู้อํานวยการสํานัก
การศึกษา  ซึ่งเป็นวิทยากรของกรมท่ีไปอบรมท้องถิ่นอ่ืนๆ  เก่ียวกับเรื่องโครงการ
จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ในการโอน
เงินทําไมงบประมาณมากงบประมาณน้อย  ต้องให้เจ้าหน้าที่สํานักการศึกษาเป็น
ผู้ตอบคําถามท่านธนัท  จิตรลดานนท์  ขออนุญาตเอ่ยนาม  สําหรับท่านสิทธิภรณ์
เก่ียวกับเรื่องการอุดหนุนกลุ่มอาชีพปกติติดตามตรวจสอบอยู่ตลอดปีที่ผ่านมา
อุดหนุนตอนปลายปี  จะได้มีการติดตามต่อไปแต่ก่อนไม่มีคนตอนน้ีมีคนเราใช้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นคนลงไปติดตาม  ถ้าหากท่านจําได้ตอนท่ีเป็น
นายกเทศมนตรีปี  2548  2549  2550  เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในลง
ไปติดตามและจากการติดตามนํามารายงานผลในที่ประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นประจําช่วงหลังไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีไม่ทราบว่าเขาอุดหนุนแต่พอ
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กลับมาเป็นนายกเทศมนตรีให้ไปติดตามมาแล้วคร้ังหน่ึง  จากการสรุปในการ
ติดตามบอกว่าโครงการล้มเหลวเงินไม่มีจบไปแล้วหลังจากน้ันไม่ได้อุดหนุนอีกเลย  
เพ่ิงมาอุดหนุนเมื่อปลายปี  2556  ซึ่งตอนน้ีรับเงินไปตอนน้ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานค่อยติดตามและจะรายงานผลให้ทราบต่อไป  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อสักครู่ผม
โดนพาดพิงไม่ใช่คิดเองทําเองแล้วคิดว่าเร่ืองรถแอมบูแลนซ์ไม่คุ้มค่าเทศบาล
หรือไม่  ไม่ใช่จะให้เอาเราไปแข่งขันเพ่ือจะเอาเงินค่าส่ง  ให้เราประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจได้ใช้บริการของเราให้เพ่ิมขึ้น  เพราะว่าเราใช้ส่วนน้อยแค่  2  
ราย  1  ปี  365  วัน  แค่  2  วันที่เราทํา  เมื่อสักครู่ผมโดนพาดพิงว่าเราคิดเอง
ทําเองคิดไปเองไม่ใช่อยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์เทศบาลเป็นของส่วนรวมไม่ใช่
ของนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ถ้าเป็นของนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ถึงว่าคิดเอง
ท่ านประธานสภาผมโดนพาดพิงขออนุญาตขึ้นมาใ ช้ เวทีแ ห่ง น้ี ใ ห้ท่ าน
ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ให้ไปแย้งกับมูลนิธิต่าง ๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    จบแล้วครับเข้าใจแล้ว  ให้ท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจง  ขอเรียน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ไม่ได้พาดพิงเอา
คําพูดของเขาที่เขาพูดมาพูดให้เขาฟังได้ยินกันทั้งห้องเรื่องการคุ้มค่าไม่คุ้มค่า  2  
รายไม่คุ้มค่า  รถแอมบูแลนซ์เป็นรถเก่า  ทะเบียน  717  ใช้มาเกือบ  20  ปี  
ก่อนที่จะไม่มีคนใช้จึงเอามาปรับปรุงเพ่ือให้มีเหมือนกับเขาและเข้าตัวช้ีวัดให้มี
ความสมบูรณ์  แต่สภาพรถไม่ได้มั่นคงแข็งแรงถึงกับจะวิ่งไปกรุงเทพ  ว่ิงไป
ต่างจังหวัด  แล้วผมบอกแล้วว่าไม่ใช่  2  ราย  ที่กล่าวว่า  2  รายคือรายงานว่า
ช่วยเหลือประชาชนที่เก่ียวกับเรื่องไปส่ง  แต่สํานักงานทะเบียนราษฎรท่ีเขาใช้  
ช่วยเหลืออีกเยอะถ้าอย่างไรขอให้จ่าเอกภราดรช่วยช้ีแจงว่าปีหน่ึงใช้มากกว่า      
2  ราย  คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่าเพ่ิงใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยตนเอง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์ 
จ่าเอกภราดร  เนตรวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมจ่าเอกภราดร  เนตรวงษ์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ  เ น่ืองจากว่ารถแอมบูแลนซ์ในสภาพสังคมเมืองที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นําเรียนไปว่ามีมูลนิธิจํานวนมากแล้วประกอบกับสังคมเมืองมี
ความพร้อมในเรื่องรถ  นอกจากมูลนิธิต่างๆยังมีรถแอมบูแลนซ์  1669          
คือ  โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  เมื่อมีภารกิจในส่วนน้ีควบคู่กับภาคีเครือข่ายเยอะ        
จะมีการบริการเคล่ือนที่อีกมากมาย  ในส่วนเราปรับในส่วนการบริการประชาชน
ในส่วนของผู้พิการ  ผู้ชรา  ในส่วนที่จะมาทํากิจการหรือว่าเทศบาลจะให้บริการ    
ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ในส่วนของการทําบัตรประชาชนผู้พิการ             
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทางเทศบาลจะใช้รถแอมบูแลนซ์จะใช้ในงานน้ี        

 และในส่วนของงานด้านต่าง ๆ  เราเป็นฝ่ายสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ  ไม่ใช่ว่ารถ
แอมบูแลนซ์จะจอดนิ่งอยู่อย่างเดียวเมื่อเจอเหตุใหญ่เราก็เข้าไป  แต่ในรายงานเรา 
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 ไม่ได้รับส่งของผู้ป่วยที่รับส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแต่เข้าไปช่วยเข้าไปสนับสนุน  
ขอบคุณครับ       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านสุนิสา  บุญศิลป์ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รองผอ.สํานักการศึกษา    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ขออนุญาต
เรียนช้ีแจง  เรื่อง  โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม  เดิมต้ังงบประมาณไว้เพ่ือเป็นการซักซ้อมโดยได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ  เน่ืองจากว่าเราได้เป็นเจ้าภาพอยู่  2  ระดับ  คือระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ  ในระดับภาคน้ันกรมส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้งบมาเพ่ิมเติมโอนรอบแรกซึ่งในการเป็นเจ้าภาพระดับ
ภาคคือจังหวัดในภาคอีสานท้ังหมด  เป็นผู้จัดอบรมและเป็นผู้จัดทําหลักสูตร  
จัดทําเป็นหนังสือสําหรับภาคอีสานโดยเฉพาะ  กิจกรรมที่สองระดับประเทศ  เรา
เป็นเจ้าภาพระดับประเทศท่ีเอาหลักสูตรท้องถิ่นของทั้ง  5  ภาคเข้ามารวมกัน
เป็น  1  ชุด  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการคือให้งบประมาณที่
กรมอุดหนุนมาสนับสนุนเจ้าภาพในระดับภาคและจัดทําเป็นหนังสือ และจัด
ประชุมคณะกรรมการ  และจัดทาํหลักสูตรในระดับประเทศออกมา  ซึ่งงบที่ได้รับ
จัดสรรเพ่ิมเติมมีการโอนงบเพ่ิมจากของสํานักการศึกษาเอง  ถ้าหากใช้ไม่หมดจะ
มีงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสม  แต่ว่าในยอดที่โอนมาจริง ๆ  กับงบที่กรมให้มา
จะอยู่ที่ยอดตรงนี้  โอนครั้งที่  1  จํานวน  800,000  บาท  โอนครั้งที่  2  
จํานวน  700,000  บาท   ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 
นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  คําถามยัง
ตอบไม่หมด  การโอนเงินมาทั้งหมด  3  ครั้ง  รู้สึกจะมี 1,400,000  บาท         
ครั้งสุดท้าย  คําถามที่สําคัญเล่มสีเขียวมีเขียนรายงานแค่  1,000,000  บาท  
สงสัยว่าอีก  3,900,000  บาท  ไม่มีในรายงานน้ีสมบูรณ์หรือไม่ประเด็นน้ียังไม่
เข้าใจ  และโอนเงินครั้งที่  13  1,700,000  บาท  1,000,000  บาทโอนมา
จากเงินเดือนพนักงานครู  สงสัยว่าพนักงานครูหายหรืออะไรอย่างไร  ขอบคุณ
ครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านอภิวัฒน์  ปะกิทัง    
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง   

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน  ในเรื่องการติดตามประเมินผลคือเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ไปประสาน
ระหว่างกองได้ข้อมูลตามที่ท่านกล่าวมาคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นแบบโอน 

 ส่วนในการโอนเป็นการโอนคร้ังที่ 1,2,3  คือเป็นโครงการของกรมส่งเสริมฯที่ให้
เทศบาลเป็นเจ้าภาพโอนเงินให้ประมาณ  5,000,000  กว่าบาท  แต่เทศบาล   
ต้ังรับไว้  1,500,000  บาท  ต้องมีการโอนเข้าเพราะว่าจะต้องจัดให้ครบเงิน   
ที่โอนมา 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ตอบอธิบายเพ่ิมเติมที่ถามว่าโอนเงินเดือนครูมาครูลดลงหรือไม่   
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เงินเดือนครูจํานวนครูไม่ได้ลดเพราะว่าเงินอุดหนุน

ทั่วไปคือโอนมาเกินจากที่เราตั้งรับคือสมมุติว่าต้ังรับไว้  60  ล้านบาท  เขาโอน
มาเฉพาะเจาะจงที่เป็นโครงการด้านการศึกษา  65  ล้านบาท  จะเป็นส่วนเกิน
แต่การโอนต้องโอนตามยอดเงินที่ ต้ังงบประมาณที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสม  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านธนัทเข้าใจหรือไม่ครับ  คืออัตราครูไม่ได้ลดเป็นการโอนเงิน
มาใช้เฉย ๆ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาอยากจะเรียนช้ีแจงท่านธนัทว่างบประมาณที่เราทําทําล่วงหน้าทาง
ท่านผอ.สํานักการศึกษาท่านไปประสานกับทางกรมและท่านได้รับคําตอบมาว่า
ทางกรมจะโอนเงินให้จํานวน  1  ล้านบาท   ยกตัวอย่างส่วนรายละเอียดดู
เอกสาร  ได้เงินมาจํานวน  1  ล้านบาทมาต้ังงบประมาณรับ  รับว่าจะมีเงินโอน  
1  ล้านบาท  แต่เงินไม่ใช่เป็นเงินของเราเป็นเงินที่ทางกรมส่งมาให้จึงเรียกว่าเป็น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือการศึกษา  ถ้าโอนมา  1  ล้านบาทมาใช้ในส่วนน้ี
นําไปใช้ส่วนอ่ืนไม่ได้  แต่ปรากฏว่าพอโอนมาจริงๆโอนมา 3  ล้านบาท  
ยกตัวอย่างสมมุตินะครับ  แต่เราตั้งรับไว้แค่  1  ล้านบาท  แล้วกรมให้ภารกิจมา
ว่าทําไมถึงโอนมาให้  3  ล้านบาท  ให้ไปทําไอ้น้ันเพ่ิมให้ไปทําไอ้น้ีเพ่ิม  แต่เราต้ัง
เอาไว้แค่  1  ล้านบาท  ต้องใช้  1  ล้านบาท  ทํา  3 - 4  งานทําไม่ได้        
ท่านผอ.สํานักการศึกษาบอกว่าเอาแบบน้ีถ้าอย่างน้ันให้ไปหาโอนเงินมาเพ่ือให้มา
เต็มเท่ากับจํานวนเงินที่จะเข้ามา  แล้วนําเงินไปทํางานให้กับกรมให้สัมฤทธ์ิผล
ตามท่ีกรมต้องการ  และรายงานกรมไปว่าได้เงินตามน้ี  ทํางานตามน้ี  ตอนน้ี
กําลังมีปัญหาคือเงินของสํานักการสาธารณสุขฯเก่ียวกับเรื่องเงินอุดกนุนอสม.  
เดิมให้มากลุ่มละ  10,000  บาท  ตอนน้ีเพ่ิมขึ้น  จํานวน  15,000  บาท      
เราต้ังเอาไว้แค่  10,000  บาท  แต่พอเงินเกินมา  15,000  บาท  ต้องไปหา
ส่วนเกิน  5,000  บาท  มาเติมเต็มเพ่ือที่จะได้เอาเงิน  15,000  บาท  นําไปให้  
อสม.เพ่ือทํางาน  แล้วจะเอาเงินจากไหนโอนมาเพราะทุกอย่างฟิกไว้หมด       
เอาเป็นว่าเอาเงินจากเงินเดือนค่าจ้างโอนมาเพ่ือให้เงินเต็มตามจํานวนยอดเงิน
แล้วนําไปใช้  ส่วนเงินเกินที่ล้นจะล้นปลายปี  จะล้นไปอยู่ในหมวดของเงินสะสม  
เงินเดือนเหมือนกันถ้าเงินเดือนขาดก็จะไปเอาเงินสะสมเข้ามาชดเชยเพ่ือที่จะไป
เบิกจ่ายเงินเดือน  เป็นวิธีการทํางบประมาณวิธีการที่เจ้าหน้าที่ทํากัน  ถ้าไม่ทราบ
อย่างไรให้เขาอธิบายเป็นการส่วนตัวนะครับท่านสมาชิก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ในระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระที่นายกเทศมนตรีได้รายงานผล
การปฏิบัติงานครบกําหนดปีที่ 3  ทั้งโครงการต่าง ๆ  ที่ผ่านสภาว่าได้ทําอะไรบ้าง  
ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงในระเบียบ
วาระเรียบร้อยแล้ว  และในข้อบังคับการประชุมไม่มีการลงมติ  ถือว่าในระเบียบ
วาระน้ีได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4   ครั้งที่  1  ประจําปี  2556 
  เม่ือวันที่  25  พฤศจิกายน   2556  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  2556  เมื่อวันที่  
25  พฤศจิกายน  2556  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
ที่ทําหน้าที่ตรวจ  รายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์    เรืองศรีม่ัน    สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงานการตรวจ
รายงานการประชุม  ดังน้ี คณะกรรมการฯ นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  เป็นประธาน
กรรมการ  นายกานต์  ฆารไสว  เป็นกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์         
เป็นกรรมการ   นายกฤษฎา   เวียงวะลัย   เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทํา
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   
ประจําปี  2556  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน   2556  ที่งานเลขานุการสภา
เทศบาล    ได้จัดทําไว้อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุม
ปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง ไม่มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไข เห็นควรนําเสนอสภา
เทศบาลรับรองต่อไป ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใด  จะแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียน
เชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรอง
จํานวน  17  ท่าน)  17  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถามคณะผู้บรหิาร 
    - ท่านกมลพนัธ์ุ  จีระสมบัต ิ
    - ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

- ท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ ์
- ท่านนพดล  แก้วพลู 
- ท่านบุญเสง็  วิโรจน์รตัน์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
 ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  
ดังต่อไปน้ี  ๑. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทางสภาเทศบาลได้มีการอนุมัติ
งบประมาณตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอเข้าสภา  หน่ึงในจํานวนโครงการต่างๆ 
น้ัน มีโครงการของสํานักการศึกษา  คือ  โครงการแสดงผลงานทางการศึกษา    
ต้ังงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  ขอสอบถามว่า  ๑.๑ ทําไมผู้บริหารจึงระงับ 
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 โครงการ  ๑.๒  เงินงบประมาณจํานวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  นําไปใช้จ่ายใน
กิจการใดบ้าง  ๒.  หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นผู้จัดถนนคนเดิน  ทําไม
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ไม่เป็นผู้จัดถนนคนเดินเอง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จากการกระทู้ถาม
ว่าโครงการแสดงผลงานทางการศึกษา  ต้ังไว้  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  ทําไมผู้บริหาร
จึงระงับโครงการ  ไม่ได้ระงับ  ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านสรุปผลการจัด
โครงการนิทรรศการแสดงผลการทางการศึกษาปี  2557  ของสํานักการศึกษาให้
ฟัง  ตามท่ีหน่วยศึกษานิเทศก์สํานักการศึกษาได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการประจําปี  
2557  ในวันที่  10  มกราคม  2557  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เริ่มต้ังแต่  10.00  เป็นต้นไป  ในการน้ีสถานศึกษาทั้ง  5  แห่ง       
ได้แสดงผลงานทางการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยผลงานครู  ผลงานนักเรียน      
และผลงานสถานศึกษาที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  
1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนผลงานสถานศึกษาที่เกิดจากโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น       
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯทั้งน้ีร้านนิทรรศการของ
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างครบถ้วน    
และสมบูรณ์  เพ่ือนําเสนอผลงานสู่สาธารณชนเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เวลา  16.00  น.  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการสถานศึกษา ครูโรงเรียน  นักเรียน  
ผู้ปกครอง   ผู้มี เ กียรติ   เ ดินทางมาถึงบริ เวณงานเข้า เ ย่ียมชมกิจกรรม             
ทางวิชาการท่ีร้านนิทรรศการของสถานศึกษาทั้ง  5  แห่ง  เวลา  17.00  น.  
การแสดง  บนเวทีของนักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  
เวลา  18.00  น.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุประธานในพิธีเดินทางมาถึง
ในบริเวณงาน  พิธีกรเชิญประธานประจําแท่นพิธีเพ่ือรับฟังคํากล่าวรายงานของ
ท่านรองนายกเทศมนตรีนายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  กล่าวรายงานต่อประธาน
ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงานและประกอบพิธีเปิดงานเย่ียมชมร้าน
นิทรรศการของสถานศึกษาทั้ง  5  แห่ง  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วม
รับประทานอาหาร  ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน  มอบของที่ระลึกแก่
นักเรียนที่แสดงบนเวที  เวลา  22.00  น.  ปิดงาน  และสรุปว่าสําหรับการจัด
งานในคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากกองฝ่าย  ส่วนการงานของเทศบาลเป็นอย่างดี  
ทั้งสถานศึกษาทั้ง  5  แห่งได้ร่วมแสดงออกถึงผลงานการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนได้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับประสบการณ์ตรงได้เห็นความก้าวหน้าของนวัตกรรม
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สื่อการศึกษาที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและสถานศึกษาได้แสดง
ศักยภาพในการจัดการศึกษาในรอบปี  2556  และบังเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
มีภาพประกอบ  สรุปง่ายว่าเป็นการจัดงานนิทรรศการการศึกษาก่อนงานวันเด็ก  
1  วัน  งานวันเด็กวันที่  11  มกราคม  2557  จัดนิทรรศการของโรงเรียนทั้ง  
5  โรง  ในวันที่  10  มกราคม  2557  เริ่มเวลา  16.00  -  22.00  น.     
เมื่อโครงการได้จัดไม่ได้ระงับ  ได้ใช้งบประมาณทางเจ้าหน้าที่ได้รายงานมา  
งบประมาณในการโครงการนิทรรศการผลงานทางการศึกษาต้ังไว้  250,000  
บาท  ได้มอบให้กับทางโรงเรียนทั้ง  5  แห่ง  สนับสนุนสถานศึกษาแห่งละ  
20,000  บาท  จํานวน  5  แห่ง  เป็นเงิน  100,000  บาท  และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน  ค่าวัสดุค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเช่าไฟ  ค่าโต๊ะ  ค่าเคร่ืองเสียง     
ค่าป้าย  เป็นเงิน  61,752  บาท  รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ  161,752  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  88,248  บาท  ที่ยังไม่ใช้จ่ายในกิจการยังอยู่ในโครงการ  
การจัดนิทรรศการทางการศึกษาอาจจะได้ไปจัดแสดงที่กรุงเทพเพราะทางกรม
เชิญมาอีกที่เมืองทองธานี  ยังมีเงินเหลือพอที่จะไปได้  ส่วนข้อ  2  หอการค้า
จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นผู้จัดถนนคนเดินทําไมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่เป็นผู้จัดถนน
คนเดินเอง  นําเรียนแล้ว ว่าสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้ที่มีแนว            
คิดเหมือนๆกันตามหลักธรรมาภิบาล  วิสัยทัศน์เทศบาลบอกว่า  จะพัฒนาเมือง
กาฬสินธ์ุให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล  หลักการสร้างการมีส่วนร่วมเป็น     
หลักหน่ึงของธรรมาภิบาลทําด้วยกันไม่ ใ ช่ เฉพาะเทศบาลกับหอการค้า       
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  ตํารวจภูธรจังหวัด             
สภาอุตสาหกรรม  หลายๆหน่วยงาน  มีการแถลงข่าวก่อนที่จะจัดใช้เวทีแห่งน้ี
หอประชุมธรรมาภิบาล  เชิญผู้สื่อข่าวมาและแถลงข่าวร่วมกัน  หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์  ฉบับวันที่  16  มกราคม  นําข่าวไปเผยแพร่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    
ขุดถนนคนเดินส่งเสริมท่องเท่ียวพร้อมสู่ AEC ในข่าวร่วมกันหมด             
นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  นายเกษม        
จิรัฐพิกาลพงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรม  นายกมลชัย  ทุติยภาค  นายกสมาคม
พ่อค้า  นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ  นายชนินทร์ สังข์วิเศษ  ประธานหอการค้า       
เป็นกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน  นายสุวิทย์  สุบงกฎ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็น
ผู้อนุมัติโครงการ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  14  มกราคม  ลงข่าวสังคม
วัน น้ี เ ริ่ ม กั นที่ เ มื อ ง นํ้ า ดํ า จั ง ห วั ดกาฬสิ น ธ์ุ   นายจา รุ วัฒ น์   บุญ เ พ่ิ ม  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดถนนคนเดินทุกวันอังคาร  ต้ังแต่เวลา  16.00 
-  22.00  น.  ที่ถนนหน้าทีโอทีข้างศาลากลางจังหวัด  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน  มีอีกเดลินิวส์  
ฉบับวันที่   10  มกราคม   เทศบาลเ มืองกาฬสิน ธ์ุ เมือง นํ้า ดําจัดถนน             
คนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  จากคําถามหอการค้าจังหวัด 
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 กาฬสินธ์ุเป็นผู้จัดถนนคนเดินทําไมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่เป็นคนจัดถนนคน

เดินเองตอบว่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน  มีโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
ถ้าสนใจขอดูได้  ขอบคุณครับ             

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ยอมรับในความบกพร่องในการเขียนกระทู้ในข้อ  1  เรื่องโครงการสํานัก
การศึกษา  ท่านผู้บริหารได้ให้เกียรติตอบในตอนแรกน้ันผมเข้าใจว่าท่านไม่ทราบ
จริง ๆ  เพราะว่าท่านบอกว่าโครงการแสดงผลงานนิทรรศการที่จัดวันที่  10  
มกราคม  ที่จัดหน้าศาลากลางจังหวัด  ท่านได้อ่านรายละเอียดโครงการวันน้ัน  
ผมก็เข้าร่วมแต่เป็นโครงการนิทรรศการ  แต่ท่านเข้าใจว่าถามถึงโครงการน้ีแต่
ตอนท่ีท่านจะจบท่านสรุปว่าส่วนเงินที่ไม่ได้ใช้โครงการ  250,000  บาท  สรุป
พอจะเข้าใจว่ามีระงับไปอยู่โครงการหน่ึงคือ  โครงการแสดงผลงานทางการศึกษา
ที่อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  น้ีคือข้อบกพร่องของกระผมที่ไม่ได้ลงรายละเอียด  
รับทราบแต่ในเบ้ืองต้นทางผู้บริหารท่านน่าจะทราบ ท่านทราบว่าเอาเงินโครงการ
น้ีโอนมาทํานิทรรศการที่จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ว่าให้โรงเรียนละ  
20,000  บาท  โครงการนิทรรศการถ้าจําไม่ผิดได้ต้ังไว้  200,000  บาท  ที่ทํา
กันทุกปี  ที่มีโต๊ะจีนเลี้ยงผู้ปกครอง  ได้ไปทุกปี  แต่ที่ถามโครงการน้ีในเบ้ืองต้นขอ
ยอมรับในความผิดพลาดในการต้ังคําถามส่วนท่านจะตอบหรือไม่ไม่เป็นไร         
คือโครงการที่มีเจตนาจะถามคือโครงการแสดงผลงานท่ีอําเภอเชียงคาน  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เด็กของเรามีความพร้อมในการเข้าแข่ง  และถ้า
ชนะจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งที่เมืองทอง  ส่วนท่านจะกรุณาตอบหรือไม่ตอบ
ถือว่าไม่เป็นไร  ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าโครงการ แสดงผลงานทางการศึกษาที่
อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ไม่ทราบว่าท่านประธานจะอนุญาตให้อภิปรายต่อ
หรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   อนุญาตเท่าที่มีกระทู้  ส่วนท่านนายกเทศมนตรีจะตอบหรือไม่เป็น
สิทธ์ิของท่านนายก 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    สอบถามท่านประธานเกี่ยวกับโครงการน้ีที่ท่านไม่ทราบ
ว่าที่ไม่ส่งคณะครู  และนักเรียน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ผมไม่ได้อนุญาตให้ถาม  แต่ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบหรือไม่
เป็นสิทธ์ิของท่านนายกเทศมนตรีที่ท่านจะอธิบายเรื่องเชียงคาน 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    ถ้าผมไม่ได้ถามท่านนายกเทศมนตรีก็ไม่ตอบ     
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านจะตอบหรือไม่ตอบที่ท่านอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าท่านเข้าใจว่า
เป็นโครงการที่เชียงคาน  แต่ในกระทู้ไม่มี  ส่วนท่านนายกเทศมนตรีไม่ตอบให้ไป
ถามในกระทู้ครั้งต่อไป    

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรื่องหอการค้า  ข้อ  2.  ท่านค่อยตอบทีเดียวจะได้เป็น
การประหยัดเวลา  ถามว่าหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นคนจัดถนนคนเดิน  
ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารตอบว่าเป็นการร่วม  เข้าใจแต่ว่าโครงการน้ีถ้าจําไม่ผิดมี
การนําพ่ีน้องคณะกรรมการชุมชนไปร่วมทําประชาคมเก่ียวกับโครงการพัฒนา
เมือง  ว่าพ่ีน้องชุมชนต้องการอะไรที่สุด  แล้วออกมาว่าต้องการถนนคนเดิน  
ชุมชนต่าง ๆมีความสุขรอว่าเมื่อไรที่ เทศบาลจะจัด  ทําให้กรรมการชุมชน        
แม้กระทั่งสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่ท่านเป็นผู้หญิงในสภาแห่งน้ีท่านพลัก
ดันเต็มที  ท่านอยากโชว์ผลงานชุมชนร่วมกันผลักดัน  แต่ด้วยที่ไม่มีอํานาจในการ
จัดทํารอคณะผู้บริหาร  สุดท้ายมีป้ายประกาศมาติดต้ังตามแยกถนนต่าง ๆ       
ว่า  พบกับถนนคนเดินเร็ว ๆน้ี  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
3  ธันวาคม  2556  ไม่มีคําว่าเทศบาล  ไม่มีคําว่าหอการค้าจังหวัดร่วมกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทําให้มีความรู้สึกว่าทําไมเราเสียโอกาสตรงนี้  ทําไมไม่จัด
เอง  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับหอการค้า  เราต้องเป็นคนนําจัด  เพราะว่าเรา
ประชาคมพ่ีน้องกรรมการชุมชนมีความต้องการถนนคนเดินเพ่ือที่จะออกมาและ
จะต้องให้สิทธ์ิชุมชนก่อนในการที่มาจับจอง  ตอนน้ีข้างนอกเข้ามาเยอะไม่เป็นไร
ในส่ วน น้ัน   มี อี กสิ่ งห น่ึ งที่ จ ะอ ภิปรายและถาม ต่อ ไป ว่าผลที่ ต ามมา             
ท่านประธานสภาครับ  ถนนคนเดินล๊อคละ  80  บาท  ขณะนี้มีจํานวนล๊อคเกือบ  
276  ล๊อค  ตกวันหน่ึงประมาณ  24,000  บาท  รายได้ตรงน้ีแทนท่ีเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุจะได้เป็นผู้มีรายได้เข้าเทศบาล  จริงอยู่เราร่วมกันบูรณาการได้ใน
ตรงนี้  แต่เสียตรงที่จังหวะและโอกาส  เทียบใส่ที่ไปเก็บเงินที่หน้าสํานักทะเบียน
จ้างพนักงานคน  2  คน  เดือนละ  9,000  บาท  เฉลี่ยแล้ววันหน่ึงได้ประมาณ  
700  บาท  มีความรู้สึกว่าเป็นการเสียโอกาสของเทศบาลหรือไม่  ซึ่งหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคือจัดเก็บหารายได้  เลือกที่จะนําเงินตรงน้ีมาพัฒนา
เทศบาล  แต่เมื่อมีโอกาสพ่ีน้องประชาชนรอว่าเทศบาลจะเป็นคนจัดถนนคนเดิน  
แต่หอการค้ามาติดป้ายทั่วเมืองกาฬสินธ์ุ  วันที่  3  ธันวาคม  พบกับถนนคนเดิน
โดยหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุรู้สึกว่าเหมือนศูนย์อะไรไปสักอย่างที่เราไม่ได้ลงมือทําเอง  เพ่ือที่นําเงิน
ในส่วนนี้มาพัฒนาตรอกซอกซอย  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารตามที่
กระผมถามมาน้ีเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบคําถามบางคําถามผ่านมาจาก
พ่ีน้องประชาชนไม่ได้คิดเอง  เป็นตัวแทนให้เข้ามาถามขอบคุณครับ      
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องถนนคนเดิน
ทําร่วมกันอย่างที่เรียนไปแล้ว  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานใน
แผนชุมชนสรุปออกมาเป้าหมายคืออยากให้มีถนนคนเดิน  มีตามท่ีพ่ีน้อง
ประชาชนต้องการหรือไม่  เมื่อมีประโยชน์ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนต้องการ         
ถ้าบอกว่าพ่ีน้องประชาชนเสียประโยชน์ขอโทษ  เทศบาลไม่สามารถไปเก็บเงินใน
ที่สาธารณะได้  ท่านพูดเปรียบเทียบบริเวณที่จอดรถหน้าเทศบาลหลังเก่าเป็นที่
ของเทศบาลไม่ใช่ที่สาธารณะ  คําว่าที่สาธารณะคงเข้าใจ  ที่ๆประชาชนใช้ร่วมกัน  
ถนน  สวนสาธารณะ  เราเป็นส่วนราชการไม่สามารถจะเก็บเงินในที่สาธารณะ   
ได้ติดขัดแค่น้ีในการทํางานเพราะเราเป็นภาคส่วนของราชการ  ภาคเอกชน
คล่องตัวกว่า  โดยทางท่านผู้ว่าฯ  ท่านตํารวจ  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกัน     
ทั้งจังหวัด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ท่านประธานในขณะท่ีคณะผู้บริหารได้ตอบว่า  ถ้าจัดแล้วเก็บเงินไม่ได้เพราะเป็น
ที่สาธารณะ  ถ้าท่านตอบแบบน้ีมีคําถามต่อว่าที่พนักงานเทศบาลขับมอเตอร์ไซด์
ฉีกบัตรตามฟุตบาท  ตามสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  เก็บเงินค่าค้าขายทําไมเก็บเงิน
ได้  ไม่เข้าใจว่าเทศบาลอ่ืน ๆ  ทําถนนคนเดินเหมือนกัน  ที่ถามไมได้จะจับผิด
อยากทราบจริง ๆว่า  ถ้าเทศบาลเก็บเงินในที่สาธารณะไม่ได้พ่ีน้องประชาชน       
จะได้รับทราบและจะได้ไปบอกคนที่ไปฉีกบิลว่าที่ตรงนี้เป็นที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
คุณอย่ามาเก็บ  แล้วเรียกเราไปเก็บค่าขยะ  เก็บค่าไฟฟ้า  เก็บนะไม่ใช่ไม่เก็บ
หนังสือพิมพ์ที่ท่านอ้างผมได้อ่าน  10  มกราคม  เทศบาลได้รับค่าขยะ  ค่าไฟฟ้า  
หักค่าใช้จ่ายเทศบาลแล้ว  ส่วนที่เหลือเป็นของหอการค้าทั้งหมด  แล้วหอการค้า
มาเอาถนนเส้นน้ีคือถนนเทศบาล  ถนนหน้าทีโอทีเป็นถนนเทศบาลหรือไม่        
ถ้าเป็นถนนส่วนบุคคลสรุปแล้วโครงการน้ีเขาจะทํา  ถ้าท่านตอบว่าเทศบาลไม่มี
อํานาจ  หอการค้าก็จัดในศาลากลางของเขา  แต่บอกว่าเทศบาลไม่มีอํานาจ     
ไปเก็บเงินในที่สาธารณะ  ผมว่าจะทําให้บ้านเมือง  พ่อค้าแม่ค้า  ส้มตําฟุตบาท   
จะไม่ยอมจ่ายเงินเพราะเป็นที่สาธารณะประชาชนใช้ร่วมกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ไม่ทราบว่าที่แม้ค้า
เขาจ่ายไปดูบิลหรือยังว่าจ่ายค่าอะไร  ถ้ายังไม่ดูอย่ามาเหมาว่าเป็นการ             
ที่เทศบาลไปเก็บค่าใช้ที่สาธารณะน้ันคือเก็บตามพรบ.ความสะอาดและความ   
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เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง  เทศบาลจะเก็บเงินพ่ีน้องประชาชนได้ต้องมี
กฎหมายรองรับท่านพูดออกมาเฉยๆ  พูดว่าเก็บเงินตามที่ต่าง ๆ ไปดูหรือยังที่มา
พูด  ค่าที่สาธารณะที่ไปเก็บค่าวางขายของสินค้าจะเก็บไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมาย
รองรับให้เข้าใจตามนี้  ส่วนคนที่ทําถนนคนเดินแล้วแต่เขารับเองมีการฟ้องร้อง
ขึ้นมาเมื่อไรสู้ไปเอง  แต่รู้ทําได้หรือทําไม่ได้  เมื่อทําไม่ได้ไม่ทํา  เมื่อทําแล้วจะ
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเราไม่ทํา  ไม่เป็นไรถ้าท่านมีโอกาสมาเป็นผู้บริหารท่าน
อยากทําทําได้ไม่มีปัญหา  ก่อนที่จะพูดว่าไปเก็บค่าส้มตําค่าอะไรต่างๆท่ีท่าน
กล่าวมาให้เข้าใจว่าเก็บค่ารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมือง  อย่ามาพูดโดยที่ยังไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปดู  ค่าไฟฟ้าเป็นค่าไฟฟ้า
ไม่ใช่ค่าที่ไม่ใช่เป็นการเช่าสถานที่หรือค้าขายในที่สาธารณะ  ถ้ายังไม่ไปดูอย่าเพ่ิง
พูดจะเสียหาย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 
นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ถ้าท่านตอบแบบน้ีต้ังแต่แรกอย่าเว้นวรรคไว้ว่าที่สาธารณะเทศบาลไปจัดเก็บไม่ได้  
ถ้าท่านอธิบายให้เข้าใจต้ังแต่แรก  จะไม่มีวรรคสองผมจะได้ไม่ลุกขึ้นอภิปราย
เพราะเข้าใจด้วยเหตุด้วยผล  แต่ท่านบอกว่าที่สาธารณะเทศบาลไม่มีสิทธ์ิที่จะเข้า
ไปจัดเก็บรายได้แล้วท่านก็จบ  ผมต้องลุกขึ้นแย้งเป็นธรรมดาและที่สําคัญที่มายืน
ตรงนี้จับไมค์ตรงนี้ในฐานะต้ังกระทู้ถามเพราะไม่รู้  ไม่ทราบถึงถาม  ถ้าทราบแล้ว
รับประกันว่าคนอย่างผมจะไม่ถาม  ผมไม่ทราบพ่ีน้องประชาชนถามผมตอบไม่ได้  
มาถามท่านไม่ได้ถามเอาเพราะความสนุก  ถามเอาความรู้ว่าส้มตําห้าบาทต้องเก็บ
ว่ามีพรบ.รองรับรายได้  อยากถามเพ่ือให้รู้ท่านก็ช้ีแจงเป็นพระคุณที่ได้รับความรู้
ในส่วนน้ี  ใช่ว่าให้ผมไปดูจะไปดูทําไมมีเวทีถาม  อย่างน้ันสมาชิกจะมีโอกาสได้
ถามกระทู้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   คือทางเทศบาลเป็นนิติบุคคลจะทําอะไรต้องมีกฎหมายรองรับ  
ฝากท่านว่าถ้าจะถามให้ศึกษาด้วยเพราะเป็นระเบียบ 

นายกมลพันธ์ุ   จีระสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล   ไม่ใช่ครับท่านประธานถ้าศึกษารู้แล้วคงไม่ถาม           

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  คงพอใจกับคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไป
เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงานของคณะบริหาร  
ดังต่อไปน้ี  ๑. เทศบาลได้ให้ผู้รับเหมา  มาขุดถนนหน้าปากซอยทางเข้าชุมชน
ซอยนํ้าทิพย์เดือนกว่าแล้วเพ่ือที่จะทําอะไร  ๒. ถ้าหากมีพนักงานจ้างเทศบาลได้
เสียชีวิตลงในหน้าที่  เขาจะเอาลูกมาทํางานแทนได้หรือไม่ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอตอบว่าบริเวณ
ปากซอยนํ้าทิพย์ทําเป็นจุดเช่ือมทางระบายนํ้าจากท่อระบายนํ้าชุมชนซอยนํ้าทิพย์
มาลงบ่อบําบัดนํ้าเสีย  ทําท่อรับนํ้าเสียตามถนนอนรรฆนาค  ในช่วงที่ไม่ได้เป็น
นายกเทศมนตรีได้มีการพิจารณาทําท่อระบายนํ้าในชุมชนซอยนํ้าทิพย์  เบ้ืองต้น
เข้าใจว่าจะรับจากปากซอยแล้วนํานํ้าลงท้ายซอยซึ่งเป็นลํานํ้าปาว  เพ่ิงมารู้ตอน
หลังว่าไม่ใช่ทําระดับนํ้าจากท้ายซอยเอามาออกที่ปากซอย  เขาบอกว่าเป็นไปตาม
แบบการสํารวจในการจัดระบบท่อบําบัดนํ้าเสียทําเอาไว้  พอทําท่อระบายนํ้า
ออกมาไว้ที่ปากซอยยังไม่มีการเช่ือมให้ลงท่อระบายนํ้า  ซึ่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
นํ้าไม่ไหลขังเหม็นเน่า  ชาวบ้านต้องเอาผ้ายางมาปิดพอได้มีการจัดทํางบประมาณ
ขึ้นมาตัวท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างมาหารือกับผมว่าจะทําหรือไม่  ถ้าเกิด
ปัญหาอย่างน้ีต้องทํา  ได้ไปคุยกับทางชุมชนซอยนํ้าทิพย์ทางชุมชนเห็นด้วยว่านํ้า
ขังไม่ไหล  จึงทําโครงการเพื่อที่จะเช่ือมท่อระบายน้ําในซอยนํ้าทิพย์มาลงบ่อ
บําบัดนํ้าเสีย  คราวน้ีพอมาทําโครงการในปี  ๒๕๕๖  ปรากฎว่าบริเวณที่จะเช่ือม
ท่อขุดดินลงไปแล้วดินเกิดพัง  ท่านสมาชิกครับดินพังทางผู้รับเหมาลําบากในการ
ทําว่าไม่มีชิพพลายต้องเอาชิพพลายไปกันก่อน  แล้วจึงขุดลงไปได้เพ่ือไม่ให้ดินพัง  
ตอนน้ีดําเนินการได้แล้วแต่ทําช้ากว่ากําหนดยอมเสียค่าปรับ  เช่ือมท่อเรียบร้อย  
ไปดูเมื่อวานเหลือแต่ฝาท่อระบายนํ้าเมื่อมีฝาท่อระบายนํ้าคงจะมีการตรวจรับงาน
ตอนน้ีสามารถที่จะเอานํ้ามาลงบ่อบําบัดนํ้าเสียได้  ส่วนข้อ  ๒  เก่ียวกับเรื่องถ้า
หากมีพนักงานจ้างเทศบาลได้เสียชีวิตลงในหน้าที่  เขาจะเอาลูกมาทํางานแทนได้
หรือไม่  เรียนว่าเป็นไปตามระเบียบของพนักงานจ้างการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเมืองกาฬสินธ์ุ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ข้อที่  ๕๔ 
(๓)   พนักงานจ้างตายถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตําแหน่งของพนักงานจ้างที่ตายน้ัน
เป็นตําแหน่งที่ว่างทันที  เมื่อเทศบาลมีความจําเป็นที่ต้องการคนมาทํางานใน
ตําแหน่งที่ว่างเทศบาลจะต้องดําเนินการสรรหาและคัดเลือก  คัดสรรให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  และวิธีการสรรหาต้องเป็นไปตามระเบียบ  
เพราะฉะนั้นการที่จะเอาลูกมาทํางานแทนเลยน้ันทําไม่ได้ลูกของผู้ตายต้องมารับ
การสรรหาโดยการสมัครเข้ารับการสรรหาและผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก  
หากสอบได้จะได้ขึ้นบัญชีรอรับการบรรจุการทํางานต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
ที่ท่านนายกเทศมนตรีตอบพอจะเข้าใจเร่ืองตัดถนนในชุมชนในที่สาธารณะ     
เกือบสามเดือนต้ังแต่เดือนธันวาคม  มกราคม  เ พ่ิงเสร็จเมื่อวันที่  25  
กุมภาพันธ์  ที่จริงการวางท่อถ้าเหตุการณ์ปกติหรือคนงาน  เครื่องไม้เครื่องมือ
ครบทําไม่เกิน  10  วัน  อยากฝากทางเทศบาลว่าควรคํานึงถึงความเดือดร้อน
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ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก  เข้าใจว่าเทศบาลพยายาม  ผมต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันไม่ได้ว่าอะไรแต่ประชาชนตําหนิมา  ทางเทศบาลไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้
พ่ีน้องประชาชนท่ีไปขุดหน้าถนนทางเข้าปากชุมชนซอยนํ้าทิพย์บังเอิญผู้รับเหมา
ไปขุดท่อเปิดท่อไว้  แล้วปล่อยช่องทางรถเข้านิดเดียวไปเจาะถนนหมดคิดว่า     
จะเอาท่อมาลง  แต่ที่ไหนได้  ๒ – ๓  อาทิตย์ผ่านไปยังไม่เอาลงแล้วปล่อยหลุมที่
เปิดไว้เอาฟางมาก้ันไว้  ตอนเช้ามีพ่ีน้องใช้ถนนจํานวนมาก  ตอนสายเหมือนกัน  
แม่ค้าเดือดร้อนบริเวณน้ัน  เพราะไม่มีที่จอดรถเพราะเป็นหลุมเปิด  ดินก็ฟุ้งเข้า
ไปในร้านแม่ค้ายกเลิกเช่าร้าน  น่าสงสาร  น้ีคือความสับเพล่าของผู้รับเหมาก็ว่าได้
ส่วนน้ีผมก็มีส่วนรับผิดชอบกับทางเทศบาลเหมือนกัน  และได้โทรมาหา         
นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์  ขอโทษท่ีเอ่ยนามนายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์  ได้บอก
รายละเอียดให้ทราบ  ได้บอกให้นายปัญญา  หมั่นผดุง  ให้ทําเด๋ียวน้ีหรือหาเอา
อะไรมาปิดหลุม  เพราะประชาชนเดือดร้อน  นายปัญญา  หมั่นผดุง  รีบมาถม
ทันทีเพ่ือเปิดทางให้เป็นสองช่องไปได้สะดวก  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ผู้รับเหมา
ถึงมาทํา  เมื่อมาทําเสร็จไม่ถึง  ๑๐  วัน  ผมเห็น  ปัจจุบันน้ีเรียบร้อยแล้วแต่ที่    
พูดมาให้เป็นบทเรียนแก่ทางเทศบาลด้วยเพราะว่าการสร้างอะไรก็ตามต้อง           
ให้ระยะเวลากําหนดเวลา  เช่น  สร้างตึกพ่ีน้องประชาชนไม่เดือดร้อนเรายัง           
ใ ห้ ร ะ ยะ เ ว ล าแ ต่ ตั ด ถนน พ่ี น้ อ งป ระช าชน เ ร า ใ ช้ อ ยู่ ทุ ก วั น ใน ชุ มชน             
ฝากทางเทศบาลไ ว้   ขอบคุณครับ   เรื่ อ งที่   2 เรื่ องที่ มีพ นักงานจ้าง             
สํานักการสาธารณสุขฯทํางานแผนกโรงฆ่าสัตว์ได้เสียชีวิตลง  ได้ไปซื้อบ้านที่
หมู่บ้านเมืองใหม่  ค่ารายเดือนประมาณ  ๑,๐๐๐  กว่าบาท  กับครอบครัว        
ได้เสียชีวิตลงแม่ได้มาพบกับผมว่าอยากจะฝากลูกทํางานกวาดขยะ  คงไม่มีปัญหา
อะไรพ่อตาย  เอาสําเนาทะเบียนบัตรประชาชนมา  ตายได้ประมาณ  ๒ - ๓  ปี
มาแล้ว  เทศบาลไม่รับสักทีผมเห็นเด็กคนน้ีอุ้มลูกไปรับจ้างห่อแหนม  ทําไส้กรอก  
รับจ้างล้างถ้วยล้างชาม  เพ่ือที่จะหาเงินมาส่งผ่อนบ้าน  ผมเห็นแล้วสงสาร      
จะช่วยอย่างไรเพราะไม่มีสิทธ์ิฝากได้  เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีท่านสมาชิกท่าน
หนึ่งถามผมว่ามีพนักงานที่จะกวาดขยะหรือไม่  สมาชิกทุกคนบอกว่าไม่มี  ผมเลย
บอกว่าพอมีอยู่เขาบอกว่าเอามาเพราะว่าเทศบาลต้องการคนกวาดขยะเยอะ     
จึงให้เขาไปสมัครได้ไปสอบได้บัญชีสองพูดง่าย ๆเขาไม่รับ  ผมจึงบอกเขาให้ไปหา
งานทําใหม่ตอนน้ีได้งานทําใหม่แล้วครับ  ท่านประธานครับกรณีแบบนี้ไม่ค่อยเกิด
ขึ้นกับเทศบาลเมืองของเรา  แต่นี้เขาสมัครใจที่จะกวาดขยะ น่าสงสารมากหาเงิน
ไปผ่อนบ้านแทนพ่อที่เสียชีวิต  เทศบาลเราควรให้ความเป็นธรรมความยุติธรรม  
ความเมตตาธรรมกับเขาบ้าง  ไม่เสียหายอะไรแค่กวาดขยะ  จากกรณีของคนอ่ืน
อย่าว่าผมพูดเลยแต่เป็นครอบครัวที่มาทํางานเทศบาล  ตํารวจทหารที่เสียชีวิตลง  
ระดับเจ้านายยังไปเอาลูกมาบรรจุงานทันที  น้ีคือความเมตตาธรรมอยู่ที่ไหน   
อยากทราบ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านสิทธิภรณ์ผมให้เวลาท่านรําพึงรําพันตัดพ้อต่อว่าพอสมควร

แล้วนะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   น้ีผมทํางานนะครับผมกินเงินเดือนเทศบาล  ๒  ปีทําครั้ง 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เข้าใจท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบเรียบร้อยและทา่นได้อธิบายใน

ความอัดอ้ันตันใจมาพอสมควรแล้ว 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   สุดท้ายผมฝากเทศบาลไว้ว่ากรณีอย่างน้ีน่าจะให้เป็นกรณี

พิเศษ  ขอบคณุครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   ค ือจะประท้วงท่านประธานสภาว่ากระทู้ไม่ใช่อภิปราย  ประการที่

สองอยากเรียนทางท่านผู้ต้ังกระทู้ท่านถามว่าลูกมาทําแทนได้หรือไม่  ตอบไปแล้ว
ว่าต้องผ่านการคัดสรรคัดเลือกตามระเบียบ  สรุปที่พูดมาทั้งหมดคือเทศบาลทํา
ตามระเบียบไม่ได้ทําผิดระเบียบตรงไหน  ไม่ทราบว่าท่านชมหรือท่านทักท้วง      
ในเมื่อทําตามระเบียบ   ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านสิทธิภรณ์คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญท่าน
อุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอต้ังกระทู้
ถามดังต่อไปน้ี  ด้วยมีประชาชนชุมชนคุ้มห้วยได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับสนาม
กีฬาฟุตซอลไม่สะดวกต่อการเล่นกีฬาดังกล่าว  กระผมได้ออกสํารวจดูสถานที่
ดังกล่าว  ปรากฏว่าไปพบการก่อสร้างอาคารข้ึนเป็นอาคารใหญ่  ไม่ทราบว่าเป็น
อาคารอะไร  จึงขอสอบถามฝ่ายบริหารว่า1.  เป็นอาคารของเทศบาลใช้
งบประมาณของเทศบาล  ทําไมไม่มีในแผนงานของเทศบาล  2.  ใช้งบประมาณ
เท่าใด  3.  ประชาชนชาวคุ้ม  แจ้งว่าไม่มีการบอกกล่าวให้ชุมชนได้ทราบถึง
เหตุผลในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวของทางเทศบาลเลย  4.  ประชาชนใช้เป็น
สนามกีฬา  เล่นกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชน  เมื่อสร้างอาคารดังกล่าว  จึงย้าย
มาใช้สนามใกล้โรงฆ่าสัตว์ก็ได้รับการร้องเรียนว่าจะเตะฟุตซอลถูกกระจกอาคาร  
ท่านมีวิธีการแก้ไขให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรียนท่าน
ประธานสภาเรื่องน้ีเป็นงานของกองสวัสดิการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตอบ         
ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นคนตอบ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผอ.วรวิทย์  ภูอวด 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายวรวิทย์  ภูอวด  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขอตอบกระทู้กระทู้
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้สอบถามว่าจากปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
คุ้มห้วยสนามกีฬาฟุตซอลน้ัน  และท่านได้ไปตรวจสอบพบมีการก่อสร้างอาคาร  
ซึ่งคล้ายๆว่าไปกีดขวางสนามกีฬาฟุตซอล  ท่านได้ต้ังกระทู้มา  4  ข้อ  ข้อที่  1   
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 ที่ท่านถามว่าอาคารน้ีเป็นของเทศบาลใช้งบของเทศบาลทําไมไม่มีแผนของ
เทศบาล  ขอเรียนให้ทราบว่าอาคารน้ีเป็นอาคารของชุมชนที่เสนอโครงการเข้าไป  
คือ  โครงการกลุ่มคนรักถุง  ตามโครงการของท่านนายกย่ิงลักษณ์  ชินวัตร            
คือ  โครงการร้อยมือสร้างเมือง  โครงการน้ีเป็นโครงการความสามารถของชุมชน
ที่ร่วมกันเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของเทศบาล  จึงไม่ปรากฏมีในแผนพัฒนาเทศบาล  ข้อ  2   ท่าน
ถามว่างบประมาณเท่าใด  สําหรับการก่อสร้างอาคารน้ันใช้งบประมาณ  
1,130,000  บาท  รวมท้ังอุปกรณ์ทั้งหมด  งบประมาณ  1,485,000  บาท  
ข้อ  3  ท่านแจ้งว่าไม่มีการบอกกล่าวให้ชุมชนได้ทราบถึงเหตุผลในการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว  ซึ่งโครงการทุกโครงการของแต่ละชุมชนได้เสนอเข้าไปน้ัน  จะ
ผ่านเวทีประชาคมของชุมชน  และได้นําแจ้งต่อที่ประชุมทุกครั้ง  ข้อ  4   
ประชาชนใช้เป็นสนามกีฬา  เล่นกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชน  เมื่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว  จึงย้ายมาใช้สนามใกล้โรงฆ่าสัตว์ก็ได้รับการร้องเรียนว่าจะเตะ          
ฟุตซอลถูกกระจกอาคาร  ท่านมีวิธีการแก้ไขให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างไรบ้าง  ปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้สร้างเสร็จได้ไปตรวจดูแล้ว  มีการตีเส้น
สามารถทําสนามได้  3  สนาม  คือ  สนามตระกร้อ  สนามฟุตซอล  ด้านข้างทาง
ประตูทางเข้าสนามบาสเกตบอล      

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   อยากทราบ
ว่าชุมชนไหนร้องขอให้สร้างอาคารดังกล่าว  ทําไมถึงไม่ไปสร้างที่ชุมชนน้ันทําไม
ถึงมาสร้างที่ชุมชนคุ้มห้วย  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผอ.วรวิทย์  ภูอวด 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายวรวิทย์  ภูอวด  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้มีการทําเวที
ประชาคมและมีการ่วมกลุ่มกันของสมาชิก  3  -  4  ชุมชน  ที่ใกล้เคียง  ซึ่งเดิม
เป็นโครงการที่สมาชิกทํามาก่อนโดยใช้มือ  ได้ขออนุญาตใช้ที่เทศบาล  เทศบาล
ได้อนุญาตตามโครงการว่าโครงการทุกโครงการจะได้เสนอพิจารณาผ่านจะต้องมี
เอกสารประกอบทั้งแบบแปลนและขออนุญาตใช้ที่  สําหรับที่เอกชนไม่ให้สําหรับ
โครงการน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายอุทิ ศ   จํ า เ ริญสรรพ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมื องกาฬสิน ธ์ุ             
ทางชุมชนคุ้มห้วย  คือ  เป็นเจ้าของพ้ืนที่จะก่อสร้างทําไมไม่ประชาคมหรือพูดคุย
กับชาวคุ้มห้วย  ซึ่งกลุ่มที่มาประชาคมให้ลงมติในการก่อสร้างบริเวณดังกล่าว  
ไม่ใช่ชุมชนคุ้มห้วยที่รับทราบข้อมูลมา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรียนช้ีแจง
เพ่ิมเติมว่าโครงการร้อยมือสร้างเมืองเป็นโครงการของท่านนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเปิด
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โอกาสให้พ่ีน้องประชาชนทําโครงการเข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน  ให้เทศบาล
เมือง  เทศบาลนครส่งโครงการเข้าไป  ได้รับแจ้งมาและได้ประชุมหารือรู้กันหมด  
ตัวท่านประธานชุมชนคุ้มห้วยทําโครงการมาขอ  แต่ท่านทําโครงการอ่ืน  
งบประมาณอ่ืนแต่เผอิญว่าการพิจารณาโครงการจะต้องผ่านคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและผ่านคณะกรรมการระดับประเทศ  เมื่อผ่านการพิจารณาโครงการ
ระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว  เขาถึงจะให้ออกรายการทีวีในรายการร้อยมือสร้าง
เมือง  ถ้าโครงการไหนได้รับการเผยแพร่ออกอากาศ  แน่นอนโครงการน้ันจะ
ได้รับเงินอุดหนุนตามที่ขอ  เพราะฉะน้ันกว่าจะไปถึงขั้นตอนออกทีวีผ่านการ
พิจารณาหลายขั้นตอน  สําหรับโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตให้ชุมชนเป็นโครงการ
ที่ ต่อยอดของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  กองทุนจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมคือ  กองทุนที่รับบริการซื้อขยะแล้วนําไปแปรรูปให้พ่ีน้องประชาชน   
คัดแยกขยะ  ต้ังสํานักงานอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์  ได้ดําเนินการมาแล้วระยะเวลาหน่ึงปีน้ี
เป็นปีที่  2  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพ่ิงปันผลการทํางานปีที่  2  โครงการถุงพลาสติก
เป็นโครงการต่อยอดแล้วเอามาอยู่ใกล้กันกับกองทุนจิตอาสา  ถ้าหากชุมชนที่ขอ
ไปแล้วเอาไปต้ังในที่เอกชนจะผิดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของราชการ  จะไม่ได้รับ
การอุดหนุนไม่ได้รับการอนุมัติมา  ดังน้ันจึงจะต้องเอามาลงไว้ในที่ที่ได้รับอนุญาต  
คือ  เป็นที่ของทางราชการและที่ที่เอามาลงคือเป็นที่ของเทศบาลไม่ใช่ที่ของ
ชุมชน  โฉนดที่ดินระบุเอาไว้ผู้เป็นเจ้าของคือ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ไม่ได้ระบุ
ว่าเป็นที่ของชุมชน  การท่ีจะเลือกสถานท่ีลงได้ปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา  
โครงการของท่านประธานชุมชนคุ้มห้วยที่ถูกเสนอขึ้นมาเผอิญไม่ได้รับการ
พิจารณาแต่มีโครงการที่ได้รับการพิจารณาอยู่  2  โครงการ  คือ  โครงการน้ี
ได้รับเงินมาแล้วกําลังก่อสร้าง  ถามว่าเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของคําถาม ฟังดู
เหมือนว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอยากจะให้ที่กับเยาวชนในการที่จะใช้ออกกําลัง
กาย  ถามว่าเยาวชนมาออกกําลังกายต้องขออนุญาตนายกฯเพ่ือขอใช้ที่            
ซึ่งได้อนุญาตไป  ให้ใช้เป็นที่ออกกําลังกาย  เมื่อเทศบาลมีการปลูกสร้างเพ่ิมเติม
ในที่ของเทศบาลอยู่เฉพาะในช่วงระหว่างการก่อสร้างเท่าน้ันที่ทําให้ไปใช้สนามใน
การออกกําลังกายได้ไม่  100  เปอร์เซ็นต์  ถามว่าได้ออกกําลังกายหรือไม่       
ได้  ได้เล่นฟุตบอลหรือไม่  ได้  แต่ไม่ได้เล่นในที่ที่เคยเล่น  รอให้เขาดําเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เยาวชนจะมีที่เล่นที่สมบูรณ์  อย่างที่ทางท่าน     
ผอ.วรวิทย์ตอบ  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  เมื่อก่อสร้างยังไม่เสร็จอาจจะ
ติดขัดอยู่บ้าง  เมื่อก่อสร้างเสร็จเยาวชนจะได้เล่นเหมือนเดิม  คิดว่าคงจะมีเท่าน้ี
ดําเนินการไปตามน้ัน  หรือท่านอยากจะให้รื้อ  หรือท่านไม่อยากจะให้ทํา  ที่ของ
เทศบาลเองทําอะไรไม่ได้ยังน้ันหรือ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กระผมไม่
ต้องการอยากจะให้รื้อ  เพียงแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่จะดําเนินการได้ถาม
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนน้ันก่อนว่ามีความต้องการหรือไม่  เข้าใจว่าเป็นพ้ืนที่ของ
เทศบาลแต่คนที่อยู่ตรงน้ันคือประชาชน  เรื่องที่จะให้รื้อคงไม่ให้รื้อสิ้นเปลื้อง
งบประมาณ  แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ไม่พูดคุยกับชุมชนก่อน  คือ  ชุมชนไม่พอใจ  
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ก่อนที่จะมีการก่อสร้างไม่มีการทําลายหรือต่อต้านในการก่อสร้างกันไปครั้งหน่ึง  
อยากจะทราบเหตุผล  ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  สถานที่ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้างได้มีการรู้กันโดยทั่วไปพูดตลอดว่าเลือกใช้สถานที่บริเวณไหน  
แล้วพอไปลงมือก่อสร้างยังไม่ได้ทําอะไรเตรียมบล็อก  เพ่ือที่จะขุด  แต่ยังไม่ได้ขุด
มีการขนอิฐบล็อกเข้าไป  ปรากฏว่ามีมือดีไปทําลายอิฐบล็อกเกือบ  100  ก้อน  
ผมรู้จึงให้ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขฯลงไป  ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขฯลง
ไปได้ดําเนินการแก้ไขทําความเข้าใจกับชุมชนจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ถึงได้
อนุญาตให้ทางผู้รับเหมาขุดหลุมแล้วดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน  
ก่อนที่จะลงมือเผอิญว่าเด็กไปทําลายอิฐบล็อกก่อน  ไม่ให้มีการฟ้องร้องกัน  
เพราะปกป้องเยาวชนไม่อยากให้เสียหาย  มีการลงไปพูดคุยทําความเข้าใจกัน
เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะลงครับ  ถ้าหากว่าไม่ได้ทําความเข้าใจคงจะก่อสร้าง
มาได้ขณะนี้  ไม่ทราบว่าต้องการอะไรอีก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านอุทิศคงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญท่าน
นพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ขอสอบถามท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังต่อไปน้ี  1.  ตลาดลาน  1  ลาน  2  ลาน  
3  ของเทศบาล  มีพ่อค้าแม่ค้าร้องเรียนมาถึงกระผม  1.1  เรื่องความสะอาด
สะอ้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร  ทางคณะ
ผู้บริหารมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง  1.2  ปรากฏว่ามีล็อคที่ขายของว่าง
อยู่เป็นจํานวนมาก  กระผมได้สอบถามแม่ค้า  พ่อค้าว่าเทศบาลไม่อนุญาตให้คน
อ่ืนมาขายแทนนอกจากเจ้าของล็อค  ขอสอบถามว่าผู้ที่เป็นเจ้าของล็อคจะให้ผู้อ่ืน
มาขายแทนได้หรือไม่  1.3  ประชาชนพ่อค้า  แม่ค้า  เสนอว่าเทศบาลควร
ปรับปรุง  แก้ไข  ดําเนินการให้เหมือนตลาดทุ่งนาทองที่ได้รับรางวัล  5  ดาว
มาแล้ว  คณะผู้บริหารมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างใด  จึงจะส่งผลดีและได้
มาตรฐานเท่าเทียมกับตลาดของเอกชน  2.  อยากทราบว่า  จอ  LED  ที่สี่แยก
ป่าไม้ทุกวันน้ีไม่เห็นมีการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล  ทําไมจึงไม่มีการ
เปิดใช้งานเป็นเพราะเหตุใด 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับเรื่อง
ตลาดทางสํานักการสาธารณสุขฯเป็นผู้ตอบ  เรื่องจอ  LED  ที่สี่แยกป่าไม้  ขอ
อนุญาตให้ทางท่านผอ.กองวิชาการเป็นผู้ตอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่าน  ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้ อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ           
ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  การทําความสะอาดตลาด
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เทศบาล  ลาน  1  ลาน  2 สํานักการสาธารณสุขฯ  เอาใจใส่กระบวนการทํา
ความสะอาด  โดยการปัดกวาดทําความสะอาดทํา  2  รอบ  รอบแรกทําช่วงเวลา  
08.00  น. -  12.00  น.  ใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ  2  คน  รอบสอง  ทําช่วงเย็น  
ประมาณ  18.00  น .   ทําจนแล้วเสร็จใช้เจ้าหน้าที่  จํานวน  6  คน             
การทําความสะอาดของเราเมื่อปัดกวาดจะเก็บถุงขยะไปรวมไว้ในถัง  จะมีถัง    
คอนเทนเนอร์อยู่  1  ใบ  และเก็บขนเป็นประจําทุกวันในช่วงเวลาประมาณ       
1  ทุ่ม  จะไม่มีขยะตกค้าง  และมีการล้างทําความสะอาดเดือนละ  2  ครั้ง  
สัปดาห์เว้นสัปดาห์  โดยในวันพุธจะทําการกวาดหยากไย่เพดาน  วันพฤหัสบดีจะ
ล้างทําความสะอาดพ้ืนและรางระบายนํ้า  โดยปกติในการทําความสะอาดของ
เจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานรักษาความสะอาดและกรรมการของ
ตลาดมาดูแลและกํากับการทํางาน  ถ้าวันไหนไม่เรียบร้อยคณะกรรมการจะแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ  ถ้าเป็นการล้างตลาดจะดูร่วมกัน  ถ้าเป็นการปัดกวาดวันไหน
ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยหรือไม่ถูกใจ  ทางกรรมการตลาดจะโทรมาแจ้งทางสํานักการ
สาธารณสุขฯ  และทางสํานักการสาธารณสุขฯจะรีบแก้ไขให้เรียบร้อยทุกครั้ง     
ในส่วนการจําหน่ายสินค้าในล็อคต่าง ๆ  น้ัน  ผู้ประกอบการค้าที่เข้าทําการ
ค้าขายจะมีการเช่าที่หรือเช่าล็อคกับทางเทศบาลตามประเภทสินค้าที่จะนํามา
ขายในสญัญาจะระบุชัดเจนว่าถ้าไม่มาวางขายสินค้าติดต่อกันเกิน  15  วัน  แม้ผู้
เช่าจะชําระค่าเช่าตามสัญญาก็ตามถือว่าสัญญานั้นสิ้นสุดลง  โดยที่เทศบาลไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ  ในกรณีเจ้าของล็อคไม่มาทําการค้าขาย  สามารถที่
จะให้คู่สมรส  บุตร  บิดามารดา  มาวางขายแทนได้  สําหรับล็อคที่ว่างหากผู้ใด
ประสงค์จะมาทําการค้าขายให้มาย่ืนคําร้องขออนุญาตกับทางเทศบาล  หาก
สินค้าที่จะนํามาขายน้ันถูกประเภทกับที่เราวางไว้  เทศบาลอนุญาตให้จําหน่ายได้  
โดยทําสัญญาเช่าล็อคกับเทศบาล  การพิจารณาเช่าล็อคของตลาดในเทศบาลจะ
พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตลาดทุกครั้งทางเทศบาลไม่ได้พิจารณาคนเดียว  
ปัจจุบันมีผู้มาย่ืนคําร้องขอเข้าขายในตลาดในล็อคที่ว่างหรือเปลี่ยนสิทธ์ิผู้เช่ากับ
ทางเทศบาลอยู่เรื่อย ๆ  มีทุกเดือน  บางเดือน  1  ราย  บางเดือน  3 – 4  ราย  
มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอด  ส่วนการปรับปรุงตลาดเทศบาลเพ่ือให้รับรางวัล  5  
ดาว  ทางคณะผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ  สํานักการ
สาธารณสุขฯ  ทางเทศบาลได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามีเกณฑ์  KPI  
ที่จะต้องประเมินทุกปี  ชัดเจน  เน่ืองจากว่าตลาดของเราเป็นตลาดประเภทที่  1  
คือ  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นประจํา  ปัจจุบันน้ีต้องผ่าน
การประเมินรับรองมาตรฐานว่าเป็นตลาดสดน่าซื้อ  โดยหน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุขจังหวัด  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่กระทรวงสาธารณสุขส่งมา      
ประเมินแล้วตลาดเทศบาลอยู่ในระดับตลาดสดน่าซื้อระดับดี  หรือ  3  ดาว      
การประเมินน้ันจะประเมิน  3  ด้าน  คือ  ด้านที่  1  ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม      
จะมีเกณฑ์ทั้งหมดอยู่  40  ข้อ  ถ้าผ่าน  17  ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านระดับดี         
ด้านที่  2  ด้านความปลอดภัยของอาหาร  ดูทั้งด้านเคมีและด้านจุลินทรีย์  
อาหารท่ีจะเข้าไปขายจะต้องได้รับการตรวจสารกันเป้ือน  6  ชนิด  คือ  
ฟอร์มาลิน  สารกันรา  สารฟอกขาว  สารกําจัดแมลง  และสารเร่งเน้ือแดง  ด้าน
น้ีตลาดของเราก็ผ่าน  ด้านที่  3  คุ้มครองผู้บริโภค  จะมีการจัดองค์ประกอบที่ให้
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค  คือ  มีการช่ังตรา  มีการควบคุมตาชัง  มีจุดตรวจสอบสาร
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ปนเป้ือนทั้งหลาย  มีบุคลากรของเทศบาลท่ีจะตรวจและทดสอบได้อย่างน้อย  2  
คน  ด้านน้ีตลาดของเราผ่าน  ถ้าสมมติว่าเราจะเก็บตลาด  5  ดาว  จะต้องผ่าน
ด้านที่เราเหลือคือด้านสุขาภิบาลให้ครบทั้ง  40  ข้อ  คือเต็ม  ของเรายังขาดอยู่
อีก  4  ข้อ  คือ  ประเด็นที่  1  ข้อที่  1  คือ  จัดให้มีหมายเลขแผง  ช่ือ  ที่อยู่
ของผู้ขายติดต้ังประจําแผงทุกแผงและให้มองเห็นชัดเจน  ข้อที่  2  ที่รองรับขยะ
มูลฝอยประจําแผง  ที่ถูกตามหลักสุขาภิบาลคือมีฝาปิดมิดชิดและทําความสะอาด
อยู่เสมอ  ข้อ  3  กลุ่มชมรมผู้ประกอบการตลาด  ผู้เข้าขายของ  ผู้ช่วยขายของ
จะต้องทํากิจกรรมสม่ําเสมอ  คือเป็นความร่วมมือของกลุ่มผู้ค้าขายเองจะต้องจัด
กิจกรรม  ตรงนี้เรากําลังกระตุ้นแต่ความร่วมมือเกิดไม่สม่ําเสมอเกิดเป็นครั้งคราว  
ข้อที่  4  นํ้าเสียที่ผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน ปีน้ีเรายังไม่ได้ส่งตรวจ
ยังเหลือ  4  ประเด็นน้ี  ทางเทศบาลได้พูดคุยกับชมรมตลาดของเราแล้วเมื่อต้นปี  
คุยกันแล้วให้ประเด็นไปพูดคุยกันในกลุ่มของผู้ประกอบการ  หลังจากงานกาชาด
เสร็จได้นัดกันแล้วว่าจะเชิญผู้ประกอบการหรือไม่เชิญชมรมน้ีมาหารือกันอีกครั้ง
หน่ึงว่าที่เหลือทั้ง  4  ข้อน้ีเราจะร่วมกันดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ได้ตลาด         
5  ดาว  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านผอ.อภิวัฒน์  ปะกิทัง      
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการฯ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ  ขอตอบกระทู้ของท่าน
สมาชิกเก่ียวกับจอ  LED  จอ LED  เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์   เป็น
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่สี่แยกป่าไม้  ต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2552  ตามงบไทยเข้มแข็ง 
งบประมาณตอนนั้น  2,000,000  บาท  ใช้งานมาประมาณ  6  ปี  โดยท่ัวไป  
จอ  LED  มีอายุการใช้งาน  3  -  5  ปี  อาจจะเกิดภาวะเสื่อมจอไม่แสดงผล  
แต่สามารถยังรับข้อมูลได้  ทางเรายังประสานกับทางบริษัทให้มาซ่อมต้ังแต่เดือน
ธันวาคมจนถึงปัจจุบันน้ี  บริษัทมาดําเนินการซ่อมแล้ว  3  ครั้ง  แต่ไม่สามารถ
ซ่อมใช้งานได้  ขณะน้ีทางบริษัทได้นําอุปกรณ์ไปเทียบกับรุ่นต่าง ๆว่ารุ่นเก่าแล้ว 
จอ LED  ของเราจะใช้ได้หรือไม่ไปเทียบดูกับรุ่นอ่ืนๆ  ถ้าอุปกรณ์น้ันใช้งานได้จะ
นํามาลอง  อุปกรณ์ที่นําไปเทียบคือ  แฮดคอม  โมโนป้าย  การ์ดคอนโทรล  ต่อม
คอนโทรล  กล่องทูเอ็กต์  ถ้าใช้ได้จะสามารถนํามาใช้ได้  ถ้าใช้ไม่ได้คือใช้ไม่ได้เลย    

 นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านอุทิศคงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียนเชิญท่าน
นพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สําหรับประเด็น
ที่  1  ในเรื่องของตลาด  จริงๆแล้วตลาดนั้นเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เพราะตลาดสดเป็นตลาดท่ีขายอยู่ตลอดเวลามีอยู่แห่งเดียว  ทั้งที่เมือง
ของเราขยายออกเป็นเมืองที่ใหญ่  เคยเรียนท่านคณะผู้บริหารว่าถ้าเราจัดทํา
ตลาดขึ้นมาอีกสักแห่งได้หรือไม่  พูดส่วนตัวนะครับ  ได้รับการช้ีแจงจากท่าน
ผู้บริหารว่าจริง ๆแล้วอยากจะทําติดอยู่หลายอย่างหลายประการ  ไม่ใช่ว่าไม่
อยากทํา  เข้าใจแต่เมื่อทางเทศบาลมีตลาดอยู่เพียงแห่งเดียวน่าจะปรับปรุงแก้ไข
สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดี  โดยเฉพาะที่เปรียบเทียบไม่ใช่เพราะอะไร  ตลาดของ
เอกชนได้  5  ดาว  และบริเวณตลาดของเอกชนใหญ่กว่าตลาดเทศบาล  ที่อยาก
ให้ตลาดเทศบาลได้  5  ดาว  เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ใช่เทศบาล      
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เพ่ิงทําเข้าใจ  แต่ติดช่ือที่ท่านผู้อํานวยการท่านได้ช้ีแจงไม่อยากติดช่ือแผงติดช่ือ
ผู้ขายน่าจะผ่านได้แล้ว  ถ้าพูดทําหลักหรือฝาปิดภาชนะที่ท่านผู้อํานวยการช้ีแจง
เมื่อสักครู่น่าจะทําได้น่าจะผ่าน  อย่างที่ท่านผู้อํานวยการสาธารณสุขฯเรียนว่า
หลักจากงานกาชาดเสร็จจะได้คุยและปรับปรุง  จะได้ติดตามในส่วนน้ีเพราะว่าเรา
เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล  โดยเฉพาะผมเข้ามาทํางานเพ่ืออยากจะให้เทศบาล
ได้รับการพัฒนา  โดยเฉพาะในยุคของท่านผู้บริหารในยุคน้ีท่านถือว่าเป็นผู้ทํางาน
ที่ได้รับการยอมรับ  แต่การทํางานมากมีข้อบกพร่องมากเข้าใจ  แต่ว่าอยากจะให้
ปรับปรุงในสิ่งที่เราควรจะทําได้ให้ดี  อย่างที่เรียนไปผมเป็นคนจ่ายตลาดที่เคย
เรียนไว้ครั้งก่อน  วันๆไปเจอหนูตัวเท่าแขนเคยเจอ  เข้าใจว่าหนูอยู่ในท่อนํ้าแต่ว่า
หลาย ๆท่านเห็นแล้วรู้สึกไม่ดี  อยากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราจะได้
ช่วยกัน  โดยเฉพาะผมมีสิ่งไหนดีจะสนับสนุน  สิ่งไหนที่พอจะฝากท่านประธานไป
ยังคณะผู้บริหารจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในส่วนน้ี  ส่วนข้อที่  2  เรื่อง         
จอ  LED  อย่างที่ท่านผู้อํานวยการกองวิชาการฯได้เรียนบอกว่ามีระยะเวลาใน
การใช้งานเข้าใจ  แต่ถ้าให้เขาตรวจสอบเปรียบเทียบอุปกรณ์และใช้ไม่ได้         
เสาบริเวณน้ีรื้อทิ้งเลยใช่หรือไม่  หรือว่าส่งไปหรือยังถ้าส่งไปแล้วตามได้หรือไม่
เพราะว่าทิ้งไปแบบน้ันดูเหมือนไม่มีประโยชน์  อยากให้ตามดูว่าถ้าเปรียบเทียบ
อุปกรณ์แล้วใช้ไม่ได้ถ้าจะรื้อทิ้งรื้อทิ้งซะ  จะไม่ได้ติดเอาไว้แล้วไม่มีประโยชน์  
ฝากไว้เพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านนพดลในข้อเสนอแนะ  ต่อไปเรียนเชิญท่านบุญเส็ง     
วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายบุญเส็ ง   วิ โรจน์รัต น์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ             
ด้วยกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอต้ัง
กระทู้ถามดังต่อไปน้ี  1.  เมื่อเดือนเมษายน  2556  ทางสํานักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ขอความอนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องจักรกลตามเอกสารท่ีอ้างถึง  และใน
รายละเอียดแจ้งว่าวัสดุต่างๆ  ทางสํานักงานที่ดินจะเป็นผู้จัดหาให้  มีข้อสังเกตว่า
1.1  ค่านํ้ามันใช้ไป  1,200  ลิตร  เป็นวัสดุหรือไม่  1.2  ผลงานไม่เกิดความ
สมดุลกับเน้ืองานที่ได้ทํางานดังภาพ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านบุญเส็งท่านกระทู้ถามมาผมรับกระทู้ถามของท่านเพียงข้อ
1.1  และ  ข้อ  2  ให้ท่านถามเพียง  2  ข้อ  ข้ออ่ืนไม่ต้องถามเพราะว่าผมไม่รับ
เป็นกระทู้ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ให้ผมอ่านให้เสร็จก่อนนะครับท่านประธานส่วนท่านจะตอบ
หรือไม่ตอบแล้วแต่ท่าน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ไม่เป็นกระทู้ครับ  ท่านจะอ่านก็อ่านแต่ว่าจะให้ทางฝ่ายบริหาร
ตอบ  2  ข้อ  เพราะว่าข้อ  1.2 , 1.3, 1.4  ไม่เป็นกระทู้ท่านอ่านเลยครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   1.3  เอกสารทะเบียนหนังสือรับของสํานักการช่าง  มีการ
แก้ไขเพราะเหตุใด  1.4  เอกสารทะเบียนหนังสือส่งของสํานักการช่าง  มีการ
แก้ไขเพราะเหตุใด  เอกสาร  8  แผ่นที่ส่งมาน้ี  ขอให้ท่านตอบกระทู้ของกระผม
ทั้ง  4  ประการที่แจ้งข้างต้นด้วย  และขอให้สํานักการช่างทําหนังสือช้ีแจง  
ผลงานที่กระผมถามมาน้ีด้วย  2. หลังจากมีการย้ายเคร่ืองจักรกล             
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จากสํานักงานที่ ดิน   มาอยู่ที่หลั งสนามกีฬา   ไ ด้มีขโมยมาขโมยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรหนัก  ซึ่งมีราคาเกือบ  2  แสนบาท  แต่ขณะน้ีเห็น
เครื่องจักรหนักนํามาใช้แล้ว  จึงขอสอบถามว่าใช้เงินส่วนใดมา  ซื้อเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขอทราบรายละเอียดด้วย  ขอให้บรรจุกระทู้ของกระผมเข้าใน
วาระการประชุมด้วย  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบเฉพาะ  ข้อ  1.1  และ      
ข้อ  2 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ข้อ  1.1  ถามว่า
ค่านํ้ามันใช้ไป  1,200  ลิตร  เป็นวัสดุหรือไม่  ตอบว่าเป็นวัสดุประเภทนํ้ามัน
เช้ือเพลิง  ข้อ  2  ขอตอบว่าของหายไปจริงเล่าให้ฟังแล้วไปแจ้งความเรียบร้อย
แล้วและต้ังคณะกรรมการสอบไว้เรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนการซ่อมปกติจะต้ังงบประมาณเก่ียวกับเรื่องค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเอาไว้เวลา
รถพังต้องมาซ่อม  อาทิ  รถแมคโค  รถเคร่ืองจักร  รถหกล้อ  รถงานสวน  รถงาน
ตักหลังขุด  เวลาเสียหายก็ซ่อมแซมต้องใช้เบิกเงินในหมวดค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ในส่วนของการซ่อมรถแขนยาวคันน้ีได้มีการไปดูว่าค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเหลืออยู่
เท่าไร  ปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่  86,246  บาท  เมื่อเหลือเงินน้อยไม่พอที่จะใช้
ในการซ่อมแซมได้มีการโอนเงินและเป็นช่วงปลายปี  เมื่อเป็นช่วงปลายปีเงิน
หมวดไหนที่เหลือไปหาแล้วโอนเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาว่าเป็นช่วงปลายปีเงิน
หมวดไหนเหลือใช้ไม่หมดโอนเข้ามาหรือจะใช้หมดพยายามไม่ใช้  เพ่ือที่จะนําเงิน
มาซ่อมแซมและนําไปใช้งาน  ดังน้ันจึงมีการโอนลดงบประมาณจากหมวด
เงินเดือนค่าจ้าง  จากค่าจ้างช่ัวคราว  จากค่าหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ์  รวม  10  ประเภท  เป็นเงิน  144,740  บาท  โอนไปเพ่ิมในค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  เมื่อไปรวมกับของเก่าจะมีเงินอยู่ประมาณ  230,986  บาท  
โอนเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  วันที่  30  กันยายน  หมดปีงบประมาณ  เพ่ือเอา
ไปใช้ในการซ่อมแซมรถแมคโคแขนยาว  ทะเบียน  ตค  241  ซึ่งได้ทําเรื่องขอ
อนุมัติจ้างเหมาและได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจ้างเหมาซ่อมแซม
ตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง  ระเบียบวัสดุ  และได้มีการพิจารณาให้บริษัท
เมโทรแมนช่ันแมรี่ จํ า กัด   ซึ่ ง เ ป็น ตัวแทนจํ าหน่ายรถแมคโคแขนยาว             
ย่ีห้อแคชเตอร์มิชล่า  มาทําการซ่อมแซมได้มีการตกลงค่าซ่อมแซมในวงเงิน  
218,919  บาท  บัดน้ีซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการใช้งานเป็นปกติทุก
อย่าง  ขอบคุณครับ  ขออนุญาตท่านประธานเข้าใจว่าตามที่ถามมาทั้งหมดตอบ
ตามท่ีถามหมดแล้วนะครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านบุญเส็ง     วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่ท่าน
ประธานสภาได้เสนอว่าให้ตอบเฉพาะข้อ  1.1  และ  ข้อ  2  เห็นว่าตาม
ข้อบังคับข้อ  90  (5)  เป็นกระทู้ที่เก่ียวกับการออกความเห็นของกระผม  จริง
อยู่แต่ว่าอยากให้ท่านประธานนํากระทู้ตรงน้ีให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบแต่ว่าท่าน
ประธานไม่ให้เจ้าหน้าที่ตอบไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านประธานจะดําเนินการ  และท่าน
ประธานที่เคารพ  ข้อ  1.3  และ  1.4  เป็นฝ่ายประจําจึงไม่ได้เป็นกระทู้ถาม 
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 ของกระผม  เรื่องน้ีในข้อเท็จจริงอยู่ในการกํากับดูแลของฝ่ายบริหารมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเอกสารส่งและรับจึงขอให้ท่านได้อธิบาย 

โฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็งครับ  ได้วินิจฉัยในกระทู้ของท่านว่ากระทู้ในข้ออ่ืนไม่รับเป็น
กระทู้คําวินิจฉัยของประธานสภาเป็นที่สุด  ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อ  1.1  
และ  ข้อ  2  ครบถ้วนแล้ว  ท่านบุญเส็งจะมีเพ่ิมเติมให้เพ่ิมตอบในข้อ  1.1  
และ  ข้อ  2  ข้ออ่ืนไม่อนุญาตให้ถาม 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ไม่เป็นไรท่านประธาน จะดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรใน
อนาคตต่อไป  ขออภิปรายเพ่ิมเติมเพราะว่าการทํางานอย่างไรที่จะได้ตรวจสอบ
ความโปร่งใสของคณะผู้บริหารทางสมาชิกสภาเทศบาลพยายามนํามาเสนอกับ
ท่านในที่ประชุมแห่งน้ีในเมื่อท่านไม่รับและไม่ตอบเอกสารของกระผมน้ีไม่เป็นไร
ครับท่าน  อยากจะสอบถามว่าในเมื่อนํ้ามัน  1,200  ลิตร  ใช้ในการที่สํานักงาน
ที่ดินในการขอแรงจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทําไมเราไม่ใช้วัสดุของเขา  ทําไม่เรา
มาใช้วัสดุของเราถึง  1,200  ลิตร  ปัจจุบันน้ีมีรถเอกชนไปขุดหน้าสํานักงาน
ที่ดินเพียง  2  วัน  เป็นร่องนํ้าอีกแล้ว  ใช้เอกชนขุดแค่  2  วัน  แต่ของเรา
ทํางานต้ัง  20  กว่าวันเกือบเดือนเอาเคร่ืองมือไปทิ้งไว้ที่น้ันแล้วใช้วัสดุของ
เทศบาลอีก  1,200  ลิตร  ซึ่งวันหน่ึงรถแมคโคใช้จริง ๆ  ไม่เกิน  200  ลิตร  
ตัวน้ีอยากจะต้ังเป็นกระทู้มาสอบถามคณะผู้บริหาร  ในเมื่อต้ังเป็นวัสดุแล้วทําไม
ไม่ใช้เป็นวัสดุของที่ดินทําไมเทศบาลไปใช้เงินตัวเองออกซื้อ  อยากจะเรียนถามข้อ
น้ีครับว่า  เงิน  1,200  ลิตร  เป็นมูลค่าเท่าไรหลายหมื่นบาท  ทําไม่ไม่ใช้ของ
สํานักงานที่ดิน  สิ้นเปลืองของเขาทั้งหมด  อยากจะเรียนถามสภาแห่งน้ีว่าเรา
ทําไมทําเกินหน้าที่ของเราเขาขออย่างหน่ึงเราแถมให้อีก  ซึ่งไม่ถูกขอมานิดหน่ึง
แถมไปอีก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านเป็นการอภิปรายแล้วครับ  คือท่านถามว่าค่านํ้ามัน  1,200  
ลิตร  เป็นวัสดุหรือไม่  ท่านคณะผู้บริหารได้ตอบแล้ว  ส่วนท่านอภิปรายเพิ่มเติม
ไปไม่จําเป็นต้องตอบเพราะว่าถ้าท่านจะถามกระทู้ถามมาไปถามในนัดหน้า            
ซึ่งข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่  ไม่อนุญาตให้อภิปรายในส่วนน้ีครับ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ครับ  ขอบคุณครับ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง   ที่คณะกรรมการท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี- 
 5.1  เรื่อง   กําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี 2557  และ

การประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2558 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5    เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  เรื่อง   

กําหนดสมัยประชุม   สมัยสามัญ   ประจํ า ปี  2557  และการประชุม             
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2558  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี  2557  และสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ประจําปี  2558  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอาคม  สําราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี  2557   
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 และการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2558 ใคร่ขอเสนอดังน้ี  
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันที่  
1  พฤษภาคม  2557  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  (1  พ.ค.  -  30  
พ.ค.  57)  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  2557  
ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2557  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  (1  ส.ค.  
-  30  ส.ค.  57)  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  
2557  ต้ังแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2557  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30  
วัน  (1  พ.ย.  -  30  พ.ย.  57)  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  
1  ประจําปี  2558  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  มีกําหนด
ไม่เกิน  30  วัน  (1  ก.พ.  -  2  มี.ค.  58)  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รบัรองครับ  ผู้รบัรองถูกต้องมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไมม่ีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามท่ีท่านอาคม  สําราญเนตรเสนอ   

 ๕.๒  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นข้อ ๕.๒ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ  ได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ กส 0023.4/1948  ลงวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เรื่อง ขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนา
หนังสือขอลาออกฯ ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ด้วยจังหวัดได้รับหนังสือจาก        
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ แจ้งว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
โดยจะขอทําหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจนครบวาระรายละเอียด
ปรากฏตามสําเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  รับทราบแล้ว  
ถือเป็นสิทธิโดยชอบตามกฎหมายของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ซึ่งการ
ลาออกจากตําแหน่งมีผลต้ังแต่วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ดังน้ัน  
จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่
ว่าง  ตามมาตรา  20  ตรี  แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศ
แต่งต้ังตามมาตรา  20  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  ขอแสดงความนับถือ นายสุวิทย์ สุบงกฎ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เมื่อตําแหน่งรองประธานว่างลงต้องดําเนินการสรรหาภายใน  ๑๕  วัน  
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  ต่อไปจะทําการสรรหาตําแหน่งรองประธานสภา       
เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงข้อกฎหมายในการเลือก  

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหารและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขออนุญาตช้ีแจงขั้นตอนในการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ .ศ .  2554  ข้อ  15 (1)  เมื่อรอง
ประธานสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งว่างลง  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  12  วิธีเลือกรองประธานสภา
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ท้องถิ่นให้นําความในข้อ  8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ข้อ  8  วิ ธี เลือก           
รองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
ท้องถิ่น  การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคนเดียว  ช่ือที่เสนอไม่จํากัด
จํานวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธีเขียน
ช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน  
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้
วิธีจับสลาก  เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และให้ประธานที่ประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับคะแนน   และในข้อ   14   
ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง
เพียงช่ือเดียว  ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ท่านเลขานุการสภา  ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายในการเลือกแล้วต่อไป
เป็นการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกเสนอ  เรียนเชิญท่านนายกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เขต  ๒  กลุ่มประชาสามัคคี      ขอเสนอช่ือนายอาคม  สําราญเนตร  เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่าน
อ่ืนเป็นรองประธานสภาเทศบาลอีก  ขอเรียนเชิญครับ  ขอเชิญท่านสุรศักด์ิ       
เรืองศรีมั่น           

นายสุรศักดิ์   เรืองศรีม่ัน  สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอท่านธนัท  จิตรลดานนท์  เป็นรองประธานสภา
เทศบาล 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ รับรองถูกต้อง ก่อนที่จะมีการเลือกรอง
ประธานสภา  ผมจะเชิญท่านสมาชิก ๒  ท่าน  มาช่วยในการตรวจนับคะแนน  
ขอเชิญท่านธวัชพงศ์  โยคะสิ่งห์  และท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์  ขอเรียนเชิญครับ  
ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านลงคะแนนเลือกจากช่ือที่ท่านสมาชิกได้เสนอเมื่อ
สักครู่น้ีคือท่านอาคม  สําราญเนตร  และท่านธนัท  จิตรลดานนท์  โดยวิธีเขียน
ช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ  เชิญครับ 

นายต่อชาติ   ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล   ในกรณีที่มีการเลือกต้ังประธานสภาหรือรองประธานสภา  
และผู้ที่ได้อ่านระเบียบการเลือกรองประธานคือเลขานุการสภาเทศบาล  ในกรณีน้ี
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลสามารถทําหน้าที่ในการนับคะแนนได้หรือไม่ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ได้ครับแต่ท่านเลขานุการสภาทําหน้าที่ตามท่ีประธานสภาได้
มอบหมาย 

นายต่อชาติ   ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล   เมื่อท่านประธานสภาได้ลงช่ือด้วยการทําหน้าที่ของเลขานุการ
สภาจะมีปัญหาหรือเปล่า 
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นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ไม่มีปัญหาผมไม่ได้นํามาเปิดดูผมมานับว่าครบ  ๑๘  ใบ  หรือไม่  
เป็นอํานาจของประธานมอบหมายให้ใครก็ได้ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    ผลของการลงคะแนนนายอาคม  สําราญเนตร  ได้  ๑๐  
คะแนน  นายธนัท  จิตรลดานนท์  ได้  ๘  คะแนน   

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายอาคม สําราญเนตร เป็น       
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ซึ่งขั้นตอนต่อไปผมจะรายงานผลการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  7  
วันนับแต่วันเลือก  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ  11  วรรคสาม  
ต่อไป  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืนๆ 
นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล  ต่อเป็นเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิกท่าน

ใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     

ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ      
จะเรียนถามท่านประธานสภาแล้วว่าจะหารือว่าในการประชุมครั้งน้ีท่านประธาน
ว่าทําถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุมหรือไม่  อยากจะเสนอในการประชุม       
ข้อ  27  การจัดระเบียบการประชุมน้ัน  โดยปกติให้จัดลําดับการพิจารณา
ก่อนหลังดังต่อไปน้ี  เรื่องที่  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรื่องที่  2  
รับรองรายงานการประชุม  เรื่องที่  3  ญัตติแถลงนโยบายของคณะผู้บริหาร  
เรื่องที่  4  เรื่องด่วน  เรื่องที่  5  ญัตติข้อบัญญัติช่ัวคราว  เรื่องที่  6  กระทู้ถาม  
เรื่องที่  7  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณาเรื่องที่  8  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว  เรื่องที่  9  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่  
เรื่องที่  10  ญัตติอ่ืน ๆ  แต่ท่านประธานเอาญัตติแรก  คือ  แถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรี  3  ปี  ท่านเอาข้ึนก่อน   ซึ่งระเบียบการประชุมในวันน้ีไม่ค่อย
จะถูก  อยากจะเรียนปรึกษาท่านว่าในการทํามาแล้วดําเนินการมาแล้วจะ
ดําเนินการอย่างไรเมื่อไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ  เรื่องที่  2  อยากเสนอโครงการ
ล้างทําความสะอาดสายหลัก  และโครงการพ่นหมอกควัน  อยากให้พ่นหมอกควัน
ตามชุมชนต่าง ๆ  อย่างน้อยเดือนละ  1  -  2  ครั้ง  เพราะยุ่งมากประชาชนฝาก
มา  เรื่องที่  3  โครงการทําหมันสุนัขแมวเพราะว่าปัจจุบันน้ี  สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีจํานวนมาก  เราจะมีโครงการทําหมันสุนัขและแมวดี
หรือไม่  พอเอามาแล้วต้องรอคิวที่เทศบาลรอคิวเสร็จแล้วค่อยเอามาทําหมัน  
บางครั้งเป็นการทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
โครงการกําจัดหนูตามท่ีท่านสมาชิกได้เห็นในตลาดต่าง ๆ  มีหนูตัวใหญ่ ๆ  จะมี
โครงการกําจัดหนูหรือไม่  อยากจะฝากท่านประธาน  ขอบคุณครับ 

   นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านรับฝากในเรื่องของฝ่ายบริหาร
นะครับ  ผมจะตอบในส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดระเบียบวาระ  ซึ่งในการจัด
ระเบียบวาระในคร้ังแรกท่านฝ่ายเลขาฯได้จัดมาถูกต้องตามระเบียบแล้ว  แต่
พิจารณาเห็นว่าในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลําดับ
ใดในระเบียบวาระประชุมใดก็ได้  ได้พิจารณาเอง  ส่วนระเบียบวาระ  อ่ืน ๆ
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ถูกต้อง  ในระเบียบวาระเรื่องแถลงผลงานในรอบ  1  ปี  เอาขึ้นมาในระเบียบ
วาระเร่ืองแจ้งให้ทราบ  ซึ่งในการพิจารณาว่า  1  ในการแถลงผลงานในรอบ      
1   ปี   ทั้ งมี การ ติดตามประ เมินผลแผน   มีทั้ ง รู ป เล่ ม   มีทั้ ง เอกสาร  
นายกเทศมนตรีแถลง  ซึ่งเราสามารถจะตรวจสอบได้  จึงนํามาเป็นเรื่องแรก  
ส่วนระเบียบวาระ  อ่ืน ๆ  ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดถูกต้องตามระเบียบ  ปี  2554  
แก้ไขใหม่   เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล     ท่านประธานสภาที่เคารพตามหลักจริงๆท่านจะเอาวาระ
น้ีขึ้นต้นท่านต้องถามในที่ประชุมก่อนว่า 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาให้
อํานาจประธานสภาไว้ไม่จําเป็นต้องถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลในปี  2554  
ท่านไปอ่านดู  แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีพ่ีน้อง
ประชนฝากมาคือที่หมู่บ้านวราภรณ์และหมู่บ้านสันสุนีย์  ฝากมาขอบพระคุณสภา
ของเราสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้อนุมัติสร้างถนนและท่อระบายนํ้าให้แก่
หมู่บ้านของทั้ง  2  แห่ง  เรื่องที่  2  คือ รู้สึกว่าในสภาเราเปลี่ยนไมค์เรียบร้อย
แล้วแต่ว่าอยากจะเสนอแนะว่าไมค์ที่โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิดีมากยาว
ประมาณ  1  เมตร  ใช้งานได้ดีมาก  500  บาท  ไมค์ของเรายังก้มอยู่  ขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   เรื่องน้ีขอ
ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารคือเรื่องไฟจราจรท่ีมีปัญหาที่เจอคือ
บริเวณถนนพรรณาตัดกับถนนโสมพะมิตรลงไปกพส.  จะมีเฉพาะไฟเตือน         
ที่ต้นเสาจะมีไฟแดง  ไฟเขียว  ไฟเหลือง  แต่จะมีเฉพาะไฟกระพริบ  นานแล้ววัน
น้ันมีการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนตึก  เห็นชาวบ้านบริเวณน้ันบอกว่าไฟเป็น
แบบนี้มานาน  ได้ยินว่าที่ประชุมสภาคร้ังก่อนได้ออกดูงบประมาณซ่อม  แต่ว่า
บริเวณน้ีนานแล้วเป็นปีไฟยังเหมือนเดิม  ไม่ทราบว่าถ้าไม่ไปติดไฟแดง  ไฟเขียว  
ไฟเหลือง  เอาออกไปใช้แต่ไฟกระพริบเอาไว้ไม่มีประโยชน์ฝากคณะผู้บริหารถ้า
จะซ่อมก็ไปซ่อมถ้าไม่ซ่อมก็เอาออก  และเอาเฉพาะไฟไปใส่บริเวณน้ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสว 
นายต่อชาติ  หารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยาก
กราบเรียนที่ฟังการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตที่จะพูดถึง
การดุจพินิจของท่านประธานสภาสักเล็กน้อย  ตลอดระยะเวลาการประชุมสภาที่
ท่านได้ทําหน้าที่ประธานสภาการใช้ดุจพินิจของท่านในการพิจารณาญัตติ  
พิจารณาคําอภิปราย  หลาย ๆอย่างของสมาชิก  ท่านได้ทํามาด้วยกรอบด้วย
ระเบียบด้วยดีมาตลอด  มีความเอ้ือเฟ่ือให้กับสมาชิกสภาเทศบาลในหลาย ๆครั้ง  
วันน้ีเห็นกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านบุญเส็ง  
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วิโรจน์รัตน์  ท่านประธานไม่รับกระทู้ถามในข้อ  1.2 , 1.3 ,  1.4  เป็นห่วงว่า
การทําหน้าที่ของท่านโดยการที่ใช้อํานาจประธานสภาใช้ดุจพินิจในการวินิจฉัยว่า
อย่างน้ีรับเป็นกระทู้  อย่างน้ีไม่รับเป็นกระทู้  ในอดีตที่ผ่านมา  หลาย ๆเรื่อง  
บางเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญท่านรับเป็นกระทู้ไม่ได้ตําหนิท่านประธานสภาเพียงแต่
ว่าอยากจะให้ท่านให้โอกาส  ได้พิจารณาใช้ดุจพินิจโดยให้โอกาสสมาชิกสภา
เทศบาล  นานๆที  3  เดือน  ประชุม  1  ปีแต่ไม่เกิน  5  ครั้ง  อยากจะให้ท่าน
ประธานพิจารณาดุจพินิจของท่านในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล       
ซึ่งการทําหน้าที่ของสมาชิกเช่ือว่าเป็นสาระสําคัญในการทําหน้าที่เพ่ือประโยชน์
สุขในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอบคุณครับ      

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล    ด้วยความเคารพ  ไม่ได้มีอะไรเป็นอคติ  ไม่ได้ดุจพินิจในกระทู้
ถามผมใช้ตัวระเบียบ  ข้อ  กฎหมายในข้อ  90  มาจับทุกข้อไม่มีอคติว่าจะรับ
หรือไม่รับไม่มีดุจพินิจ  ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาหากใช้ดุจพินิจมาก ๆ จะไป
ทางใดทางหน่ึง  จึงยึดหลักแต่ท่านต่อชาติได้เสนอจะรับข้อเสนอแนะไว้  ในการ
ประชุมครั้งต่อไปจะอะลุ่มอะลวยให้มากที่สุด  ขอให้คํายืนยันแบบนี้เพ่ือให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลจะได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่  ส่วนในข้อสอบถามของท่าน
สมาชิกที่เก่ียวกับฝ่ายบริหารให้ท่านรองนายกเทศมนตรีรับไปเพ่ือดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ  ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  ผมต้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการ
สภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่เข้ารับ
ฟังการประชุมสภาในคร้ังน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การประชุมในวันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  
ผมขอปิดการประชุม 

                             
                เลิกประชุมเวลา   17.๐0  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


