รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 18/๒๕๕7 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายเข็มชาติ
๓. นายนพสิทธิ์
๔. นายนิติธรรม
๕. นางสาวศิรินันท์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายประเสริฐ
๙. นางเพ็ญพร
๑๐. นายภาณุเดช
๑๑. นายอภิวัฒน์
๑๒. นายวรวิทย์
๑๓. นายพงษ์ธร
๑๔. จ่าเอกภราดร
๑๕. นางสาวจันทร์ตรี
๑๖. นางจีรนันท์
๑๗. นางสาวสุนิสา
๑๘. นายคงเดช
๑๙. นางสาวนันทนา
๒๐. นายจําลอง
๒๑. นางมยุรา
๒๒. นางนฐอร
๒๓. นางศศิญา
๒๔. นายสถิตพงษ์
๒๕. นางสาวสุภาพ
๒๖. นางสุมิตรา
๒๗. นางวิภาวดี
๒๘. นางแม้นรัตนา
๒๙. นายสังวาร
๓๐. นางสาวณัฐภาส

บุญเพิ่ม
ฆารไสว
กุลเจริญวิรัตน์
รัตนานิคม
หล่อตระกูล
ฆารเลิศ
เปียจําปา
ออประเสริฐ
ศุภสุข
เจริญพันธุวงศ์
ปะกิทัง
ภูอวด
โพธิแท่น
เนตวงษ์
กอสัตย์
ธารไชย
บุญศิลป์
หรบรรณ์
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
ภูจริต
อภัยโส
กิตติธรรม
บงศรีดา
บุญเพิ่ม
ภูผาลา
ชุมกาแสง
กาญจันดา
เมืองโคตร
การรินทร์

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายพัสดุฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประธานสภาพนักงาน
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมานิต
๒. นายสมศักดิ์
๓. นายวิเชียร
๔. นายนิกร
๕. นายลิขิต
๖. นายโพธิวัฒน์
๗. นางสาววารัตน์
๘. นายสมชาย
๙. นางสาคร
๑๐. นายวันชัย
๑๑. นางสาวดารุณี
๑๒. นางเพ็ญประภา
๑๓. นางมยุรี
๑๔. นายพงษ์ฤทธิ์
๑๕. นางสุดารัตน์
๑๖. นายสนธยา
๑๗. นายปัญญา
๑๘. นายชาติชาย
๑๙. นางดวงใจ
๒๐. จ.ส.อ.สมชาย
๒๑. นางมนธิดา
๒๒. นายประโยชน์

ไชยศิวามงคล
ร่มไทรทอง
สมภาร
แต้มแก้ว
ไชยภู
บุญกอบ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แต้มแก้ว
จันทร์สว่าง
สุดาอิ้ง
ภูนิลามัย
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
สีหานนท์
หมั่นผดุง
คําก้อน
พิมพ์บุตร
โสมนัสนานนท์
คําก้อน
ฆารไสว

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายปกครอง
ผจก.สถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
หน.ฝ่ายนิติการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 18/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2557

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 20
พฤษภาคม 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2557 ได้มีประกาศจากกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557เพื่อรักษาความสงบดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนทุก
ฝ่าย จังหวัดพิจารณาแล้วเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติและข้อสั่งการตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและ
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ใ ห้ถู กต้องตรงกั นจึ งขอเชิ ญ หั วหน้ าส่ ว นราชการหัว หน้ าหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจประชุมในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย

๓

นาฏศิลปกาฬสินธุ์ ผมก็ได้ไปประชุมและได้รับเอกสาร 3 แผ่น คือเอกสารที่สําเนาให้ทุกท่านแผ่นแรกเป็นคู่มือ
การปฏิบัติต่างๆสําหรับประชาชนคือให้พวกเราศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าตอนนี้
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งดูแลจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นั้นขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ใน
ความสงบดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการ
และเอกชน งดรายการประจําสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน งดรายการประจําสถานีและให้
ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทุก
สถานี งดรายการประจําสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก ขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิง
ปลุกระดมยั่วยุสร้างความรุนแรง ความไม่เชื่อถือไม่เคารพกฎหมายตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน แต่
เบื้องต้นก็ได้อนุญาตให้ออกอากาศแล้วเป็นบางช่องเช่น 3 , 5 , 7 , 9 สําหรับข้าราชการทหาร ตํารวจ
อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกําลังและ
อาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้บุคคลใด
ทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานภายในเวลา 22.00 – 05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจํานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ห้ามเจ้าของกิจการ
สื่อสิ่งพิมพ์และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกรและสื่อมวลชนเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
มิ ไ ด้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ราชการปั จ จุ บั นทั้ ง ในส่ ว นของราชการและนั ก วิ ช าการรวมทั้ ง อดี ต ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในศาล
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการ
ขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรงโดย
เด็ดขาด กรณีที่ห้ามออกนอกเคหะสถานภายในเวลา 22.00 – 05.00 น. ยกเว้นสําหรับบุคคลต่อไปนี้ 1.ผู้ที่
จะเดินทางเข้า – ออกประเทศ 2.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือทํางานในสถานที่ประกอบการที่
ต้องปฏิบัติเป็นห้วงเวลา หรือเป็นผลัด อาทิโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน เป็นต้น 3.การ
เดินทางขนส่งสินค้าของกิจการห้องเย็น การนําเข้า – ส่งออกสินค้าที่มีอายุจํากัดและอาจเกิดการเสียหาย 4.ผู้ที่
มีกิจธุระจําเป็น เช่น ผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม 5.ผู้ที่มีกิจธุระ
จําเป็นอื่นๆให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่นั้นๆ เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปประชุม
และเหมือนเป็นการไปรายงานตัวและรับฟังนโยบายก็มีคนขึ้นเวทีชี้แจง 3 ท่าน คือ 1.ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.ผู้
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.รองผู้บังคับการทหารม้าที่ 3 และผู้ที่เข้าร่วมประชุมและรายงานตัว
เมื่อวานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนการงานทั่วทั้งจังหวัด นายก อบจ. นายกเทศบาล นายก อบต. ให้เข้า
ปะชุมด้วยตนเอง นายอําเภอทุกอําเภอ ผู้กํากับทุกอําเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อมี
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วพวกเราก็ต้องทําตามแต่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่อนข้างที่จะ
อยู่ในขั้นเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้เนื่องจากว่าพอหลังจากมีการประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
จังหวัดขอนแก่นได้มีการเข้าไปบุกจับผู้ที่ซ่องสุมกําลัง – อาวุธเป็นกลุ่มคนที่จะก่อกวนไม่ให้เกิดความสงบสุขใน
บ้านเมืองจับกุมได้ 21 คน พบระเบิด อาวุธปืน พบเอกสารและเสื้อ หลังจากที่นั้นก็นําตัวไปสอบสวนผลจาก
การสอบสวนคือกําลังจะปฏิบัติภารกิจสําคัญที่ได้รับคําสั่งจากแกนนําว่าให้ก่อความไม่สงบจะทําเป็นขอนแก่น
โมเดล และเหตุที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเพราะ 1 ใน 21 คนนั้นมีคนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมด้วย
1 คน จังหวัดกาฬสินธุ์เลยจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษมีการจัดทหารเข้ามาเฝ้าประมาณเกือบ 200 คน ที่
บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อมีข้อห้ามออกมาก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ขอให้ส่วนราชการอื่นๆรับไป
ดําเนินการปฏิบัติด้วยคือในกรณีจัดสัมมนาทุกหน่วยงานให้แจ้งชั้น 6 คือแจ้งเพื่อทราบและขออนุญาตเอกสาร
ที่แจ้งมาเป็นการขออนุมัติใบอนุญาตออกนอกสถานที่ก็ขออนุมัติแล้วเราก็เอาเอกสารแบบฟอร์มที่เขาให้ไม่ว่า
เราจะทํางานกิจกรรมหรือทําโครงการอะไรนั้นต้องแจ้งให้เขารู้ วิธีการปฏิบัติของเราเมื่อขออนุมัติแล้วเราต้อง

๔

เก็บสําเนาเอกสารหลักฐานเอาไว้และให้เขาเซ็นรับด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าโครงการนี้เราขออนุญาต
เรียบร้อยแล้ว การจัดสัมมนาทุกหน่วยงานให้แจ้งชั้น 6 ศาลากลาง การจัดสัมมนาให้หลีกเลี่ยงสีเสื้อที่อยู่ใน
รูปแบบการเมืองและห้ามวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างสิ้นเชิง แล้วในกรณีไปงานศพ งานบุญ เข้าวัดฟังธรรม
เกินกว่า 5 คน ก็ต้องแจ้งให้ทราบเช่นกัน เพราะฉะนั้นเทศบาลเรามีปฏิทินงานอยู่แล้วผมเลยอยากมอบเรื่องนี้
ให้สํานักปลัดเทศบาลรวบรวมงานทุกอย่างของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แล้วทําหนังสือออกและไปขออนุญาตแต่
เพียงผู้เดียวไม่ให้แยกกันไปต่างคนต่างขออนุญาตแต่ให้รวบรวมกันไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไปทุกกอง/ฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าจะทําโครงการอะไรให้แจ้งไปที่สํานักปลัดเพื่อที่จะได้ให้สํานักปลัดรวบรวมพร้อมกับ
ทําหนังสือปะหน้าไปขออนุญาตและแจ้งให้ชั้น 6 ศาลากลางทราบต่อไป และการประชุมสภาเทศบาลที่จะถึงนี้
ก็ต้องแจ้งให้เขาทราบด้วยเพราะเป็นการชุมชนเกินกว่า 5 คนขึ้นไป ในส่วนไหนที่เราจะต้องเดินทางแล้วไปติด
ช่วงเวลาที่เขากําหนดห้ามออกนอกเคหะสถานจะต้องถือใบได้รับอนุญาตให้เดินทางแม้กระทั่งการที่เราออกไป
เรี่ยไรเงินทําบุญเราก็ต้องขออนุญาตเพราะเราไปเกินกว่า 5 คน เราต้องแจ้งให้เขาทราบหมดไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมแม่ค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเขาจะมาดูและสนใจหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าเขามา
ตรวจสอบแล้วเราไม่มีการขออนุญาตไปหัวหน้าส่วนการงานแต่ละส่วนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และใน
กรณีที่แจ้งขออนุญาตนั้นแจ้งที่ชั้น 6 ศาลากลางเพียงที่เดียวนั้นถ้าอยู่ต่างอําเภอที่ไกลๆจะทําอย่างไรเพราะการ
เดินทางมาไม่สะดวกเขาก็สามารถให้ส่งเรื่องขออนุญาตไปที่นายอําเภอได้แต่นายอําเภอยังไงก็ต้องมาแจ้งที่ชั้น
6 ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์เหมือนเดิม เริ่มแจ้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากเลิกประชุมให้สํานัก/กอง/ฝ่าย
ไปตรวจสอบดู งานและโครงการของตัวเองว่ามีอะไรบ้างแล้วแจ้งไปยั งสํานักปลัดเทศบาลเพื่อที่ พรุ่งนี้เช้า
สํานักปลัดเทศบาลจะได้รวบรวมไปแจ้งยังชั้น 6 ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ข้อสําคัญทําอย่างไรเราจะ
มีหลักฐานว่าแจ้งขออนุญาตแล้วคือเราจะต้องมีสําเนาเอกสารพร้อมกับใบอนุญาตไว้กับตัวเองด้วยและขอให้
หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องการเมืองการสนทนาหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอย่างสิ้นเชิง การขออนุญาตแต่
ละเรื่องนั้นจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน ถ้าหากว่าต้องได้รับหนังสืออนุญาต แม้กระทั่ง EMS ส่งต่อผู้ป่วยก็ห้าม
ไม่ให้ญาติเกินกว่า 5 คน ติดตามขึ้นรถไปกับผู้ป่วยด้วย โรงงานอุตสาหกรรมถ้าจะเข้ากะกลางคืนก็ต้องขอ
อนุญาตด้วยเช่นกันจะเดินทางมาทํางานกะดึกก็ต้องมีการถือใบอนุญาตติดตัวมาด้วย แล้วท่านผู้ว่าก็ยังแจ้งให้
ทราบอีกว่าเกิดแนวคิดจะแบ่งแยกผืนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นกํานันทุกตําบล นายอําเภอ สารวัตร จะต้องลง
พื้นที่ดูเรื่องการสะสมอาวุธ อนุญาตให้ผู้ที่มีอาวุธที่ผิดกฎหมายทั้งอาวุธสงครามและอาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตให้
เอาไปส่งมอบให้กับทางการทหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าแจ้ง สถานีวิทยุและเคเบิ้ลที่ไม่ได้
อนุญาต 47 แห่ง ให้งดออกอากาศและเปิดสถานี ให้เน้นทุกส่วนราชการเฝ้าระวังสถานที่ราชการที่อยู่ในความ
ดูแลของท่าน เช่น โรงเรียน โรงฆ่าสัตว์ บ่อขยะ สถานีดับเพลิง สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะ สํานักงาน
ทะเบียนราษฎร และอาคารต่างๆของส่วนราชการจะต้องมีเวรยามเฝ้าระวังอย่างเข็มงวด 1.เพิ่มมาตรการใน
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สําคัญในพื้นที่อย่างรอบคอบและรัดกุม
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการสาธารณะ อาทิเช่น สถานีขนส่งโดยได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการ
อํานวยความสะดวกเพื่อมิให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
2.จัดเตรียมแผนหรือมาตรการในการรองรับสถานการณ์โดยเฉพาะอําเภอที่มีแหล่องท่องเที่ยว 3.ติดตามความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่อาจก่อเหตุส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและดําเนินมาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันเหตุ 4.กําชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยามรักษาการสถานที่ราชการทุกแห่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
รวมทั้งตรวจตราหรือเฝ้าระวังบุคคลหรือสิ่งผิดปกติโดยใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายกับสถานที่
ราชการในห้วงเวลาดังกล่าว 5.จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา
เครื่องมือดับเพลิงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที 6.กรณีหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติ
หรือคาดว่าอาจจะก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในสถานที่ราชการให้เร่งดําเนินการป้องกันแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการทันทีแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน แจ้งชื่อผู้ประสานงานพร้อมทั้งเบอร์
โทรศัพท์เพื่อจะให้ติดต่อประสานงานกับจังหวัดหากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น การรักษาสถานที่ราชการส่วน
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ท้องถิ่นศูนย์เด็กออกคําสั่งจัดเวรยามและอย่าให้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมกันเชิงสัญลักษณ์ การเผา
อาคารแสดงซึ่งสัญลักษณ์อะไรก็ตามหัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ และถ้ารู้เบาะแสว่ามีการเตรียมการ
ดําเนินการให้รีบแจ้งทันทีพบเห็นเพื่อนบ้านมีพิรุธหรือน่าสงสัยมีคนแปลกน่าเดินทางเข้าออกให้จับตาดูและรีบ
แจ้งทันที และถ้าเกิดในพื้นที่ของใครจะต้องรับผิดชอบรีบแจ้งถ้าหากสงสัยเวลาแจ้งถ้าไม่รู้เบอร์โทรศัพท์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าจะเปิดเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์สําหรับชั้น 6 โดยเฉพาะ แต่ถ้าใครไม่รู้เบอร์ให้
แจ้งไปยังตู้ ปณ.1 เรื่องไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค จะต้องประสานกันเฝ้าระวังให้เต็มที่ การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดขึ้นในอําเภอผู้กํากับต้องรับผิดชอบเป็นหลัก ถ้าเกิดขึ้นต้องใช้กฎหมายรวดเร็ว
เด็ดขาดและจะต้องรีบยับยั้งจะถือเอาโอกาสนี้เป็นการจัดระเบียบประเทศ สีต่างๆให้เอาออกให้หมดอย่าให้มี
ธงการแสดงซึ่งการเข้าฝ่ายสีใดสีหนึ่งให้เอาออกทั้งหมดอย่าให้มีในพื้นที่ การจาบจ้วงพระมหากษัตริย์ต้องไม่ให้
เกิดขึ้นในพื้นที่และท่านผู้ว่ายังบอกอีกว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่าแนวคิดต่างๆของพระมหากษัตริย์ท่านมาคิดออกที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราหลายเรื่องแต่เราคงไม่รู้อย่างเช่น กรณีที่คิดว่าจะทําฝนหลวงท่านมาเกิดแนวคิดตอนที่
ท่านมาอยู่บนผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ก็เกิดความคิดตอนที่ท่านเสด็จไป
อํ า เภอเขาวง ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ ะทํ า แผ่ น ซี ดี ที่ เ ป็ น ที่ ม าของพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั วฯ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี โ ครงการของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ฯถึง 31
โครงการ ส่วนใหญ่โครงการหลวงจะอยู่ที่อําเภอเขาวงและโครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คือโครงการพัฒนาหนองเลิงเปือย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกกรณียกเลิก
เพราะถือว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันของท้องถิ่น งบภัยพิบัติที่มีปัญหาถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นมาจะต้องไปแจ้ง
ส่วนกลางแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราประกาศล่าสุดเป็นเขตภัยแล้งเป็นหนึ่งใน 49 จังหวัดที่ประกาศเป็นเขต
ภัยแล้ง การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในยุคนี้ต่อไปการเมืองจะไม่ล่วงรู้และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจะเริ่มต้นคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากก่อนคือจ่ายเงินค่าจํานําข้าวให้กับชาวนาหลัง
จากนั้นคือจะแก้ระบบของทางราชการ นโยบายทุกอย่างของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบไปแล้วจะมีระบบ
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามห้วงเวลากลับมาทุกนโยบาย ส่วนท่านผู้บังคับการตํารวจจังหวัดกาฬสินธุ์ท่าน
เป็นห่วงเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งท่านผู้ว่าได้พูดไปแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ทหารมีอํานาจเต็มตาม
ประกาศกฎอัยการศึก ขอนแก่นโมเดลไม่อยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบทุกวัน
รายงานให้ทราบทุกเช้าวันถัดไปหมายถึงว่าผู้กํากับทั้งหลายต้องไปตรวจสอบและสอบถามโรงแรม รีสอร์ท
ตลอดแล้วรายงาน การติดตามแกนนําการเฝ้าระวังการตั้งด่านสถานที่ราชการตรวจสอบเรื่องสายไฟอย่าละทิ้ง
จัดเวรยามจะต้องมีคนตรวจและสายตรวจจะต้องขยันเป็น 2 เท่า จุดสกัดมีอยู่ 3 จุด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของ
เราคือ อําเภอกมลาไสย บริเวณสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิต อําเภอยางตลาด และในตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานทหารจะเป็นผู้ดําเนินงานและตํารวจจะเป็นผู้สนับสนุน โจรกรรม ลักทรัพย์ จะต้องไม่เกิด และ
รองผบ.ทหารม้าที่ 3 ท่านก็พูดต่อว่าขอบคุณที่ผ่านมาและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือต่อไป หลังจากที่นั้น
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็พูดอีกเกี่ยวกับเรื่องขอนแก่นโมเดลว่าไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางการเมือง
ธรรมดาแต่เป็นการแบ่งแยกดินแดนแล้วเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนั้นถ้ากินไม่อิ่ม นอนไม่หลับ ประชาธิปไตย
จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทหารจะทําให้พี่น้องประชาชนกินอิ่มนอนหลับแล้วประชาธิปไตยจะเกิดเอง งดให้
สั มภาษณ์ เจ้ า นายหั วหน้ าส่ วนราชการงดให้สั มภาษณ์ สื่อทุ กเรื่ องโดยเฉพาะเรื่ องการเมือ ง อบรมสัม มนา
ต่างประเทศไปได้แต่ต้องขออนุญาตและแจ้งให้ทราบ และมีประกาศจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยทําหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศและคําสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติโดยระบุว่าให้ดําเนินการดังนี้ 1.ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทําความเข้าใจกับประชาชนที่
จะต้องสามัคคีพาประเทศไปสู่ความสงบสร้างเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะเรื่องการรับจํานําข้าวอีกทั้งให้คงไว้ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่น
และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็ง ในการให้บริการประชาชนและเน้นย้ําให้ทุกหมู่เหล่า
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ยึดมั่นในความจงรักภักดีปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.ให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการ
ติดตามตรวจสอบการกระทําอันไม่เหมาะสมต่อทุกสถาบันและการประดับธงที่ไม่ใช่ธงชาติโดยจงใจแยกฝ่าย
แยกสีหรือสัญลักษณ์ป้ายข้อความที่ก่อให้เกิดความสับสนหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเพื่อแสดงพลังทางการเมือง
หากพบเห็นให้ทําความเข้าใจกับเจ้าของสิ่งของดังกล่าวให้รีบปลดหากไม่ได้รับความร่วมมือให้เอาผิดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 3.ตรวจสอบสถานที่บ้านเช่าหอพักและอื่นๆที่มีการซ่องสุมกําลังคน อาวุธที่จะ
นําไปสร้างความวุ่นวายอย่างเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส 4.ดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศและคําสั่งของ คสช. ในระยะต่อไป เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถแจ้งเบาะแสและ
สอบถามข้อสงสัยต่างๆ 043 – 816864 , 043 - 816865 เมื่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรารวบรวม
โครงการงานต่างๆแจ้งไปแล้วต้องมีหนังสือนําส่ง สําเนาและมีการเซ็นรับเป็นที่เรียบร้อย

เรื่องที่ 2 การสานสัมพันธ์กับมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันนี้ได้ไปประชุม 2 เรื่อง ช่วงเช้าได้รับเชิญจากสํานักการ
คลังจัดอบรม อสต. กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานพัสดุ กําหนดการเชิญนายกไว้เวลา 08.30 น.
สถานที่ในกําหนดการระบุไว้ว่าห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พอผมไปถึงห้องประชุมมีการย้ายไป
อบรมที่ ห้ อ งประชุ ม พวงพะยอมและผมก็ ไ ปพู ด เรื่ อ งการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก ทั่ ว
ราชอาณาจักรนี้ให้ทุกคนในห้องประชุมได้รับทราบ และเมื่อเรารับทราบรับรู้แล้วเราก็ต้องไปเผยแพร่ให้พี่น้อง
ประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยเพื่อความเข้าใจ และผมก็ได้ประชุมอีก 1 เรื่องคือประชุมเกี่ยวกับการที่เรา
จะบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ผมเคยให้ท่านปลัดไปประชุมแทนแล้วหนึ่งครั้งเกี่ยวกับ
เรื่องการสานสัมพันธ์ระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านปลัดลองสรุปให้ที่ประชุมฟังหน่อยว่าเป็น
อย่างไร
นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ไปประชุมแทนนั้นคือเป็นเรื่องของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา และอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จะ
ทําความตกลงกับมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ในการที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเมืองพี่เมืองน้อง วันนั้นได้หารือว่าสิ่งที่
ต้องการที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกับเขาและเขาจะต้องการแลกเปลี่ยนกับเรานั้นมีอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องที่สุดของ
เราคือด้านการศึกษา สรุปก็คือ อบจ. ทํามาแล้วโดยการจ้างครูจากประเทศจีนเดือนละประมาณ 13,000
บาท มีทั้งหมด 9 คน แต่ของเรานั้นข้อสรุปต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จะเป็นคนรวบรวมและนําเสนอ
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านปลัด เกี่ยวกับเรื่องสานสัมพันธ์กับมณฑล
ฝูเ จี้ ยน ประเทศจี น นั้ น มี ก ารติ ด ต่อ คุ ยกั น มาแล้ ว 5 ปี มณฑลฝู เจี้ ย นมี พื้ น ที่ อ ยู่ ป ระมาณแสนกว่ า ตาราง
กิโลเมตรเมื่อมาเปรียบเทียบกับจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดที่ไปสานสัมพันธ์เบื้องต้นก็ปรากฏว่าเหมือนยักษ์
ใหญ่กับเด็กน้อยซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนกันอย่างไร จังหวัดขอนแก่นเลยมาชวนกลุ่มจังหวัดอันได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด มารวมกันเพื่อที่จะไปสานสัมพันธ์กับมณฑลฝูเจี้ยน ที่เป็นรัฐ
ใหม่ของประเทศจีนที่กําลังจะพัฒนาในทิศทางใหม่ๆทางจังหวัดขอนแก่นได้สานสัมพันธ์กับมณฑลฝูเจี้ยนผ่าน
ขั้นแสดงเจตนารมณ์มาแล้ว ต่อไปถึงขั้น MOU คือลงมือร่วมกัน มีการหารือกันว่าเราจะสานสัมพันธ์กันใน
ทิศทางใดเรื่องอะไรเราจะใช้ประโยชน์ต่อกันในเรื่องอะไรบ้าง เมื่อจังหวัดขอนแก่นมาชวนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้า
ร่วมเราจึงต้องเตรียมขั้นการลงนามแสดงเจตนารมณ์ว่าจะสานสัมพันธ์กันแต่จังหวัดขอนแก่นจะเลยไปจนถึง
การลงนาม MOU ร่วมกัน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเลยบอกพวกเราเป็นข้าราชการเราทําตามหน้าที่ถ้า
มีช่วงที่ย้ายก็ย้ายใครอยู่ก็ทําตามหน้าที่เพราะฉะนั้น 1 ปี คงจะทําได้ไม่กี่เรื่องและตอนนี้ได้รับเชิญจากมณฑลฝู
เจี้ยนให้ไปดูงานในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ก็ไม่สามารถไปได้เพราะประเทศไทยเราบอกขอเลื่อนไปเป็น
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ช่วงเดือนกันยายนแต่ก็ไม่รู้ว่าพอถึงกําหนดจะได้อีกหรือไม่ แค่เดินทางไปและเดินทางกลับก็หมดไปแล้ว 1 ปี
เพราะฉะนั้นท่านรองผู้ว่าเลยบอกว่าขอมอบภารกิจนี้ให้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการต่อเพราะ
ท่านเป็นคนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์คงได้เห็นความก้าวหน้าต่อไป ผมฟังดูโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวแต่ใน
ห้วงนี้เขาให้เตรียมเรื่องที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเราจะสานสัมพันธ์กับมณฑลฝูเจี้ยนด้านใดบ้าง สําหรับ
ท่านปลัดที่ถูกเชิญไปนั้นเผอิญว่าเขาตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นกรรมการในส่วนของการศึกษาแต่
จริ ง ๆแล้ ว เขามี ส่ ว นที่ จ ะสานสั ม พั น ธ์ กั น อยู่ 4 เรื่ อ ง 1.ด้ า นการศึ ก ษา 2.ด้ า นการค้ า การลงทุ น 3.ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 4.ด้านการท่องเที่ยว มีประธานคณะทํางานในแต่ละเรื่องและที่เขาเชิญให้ไปประชุมกันในวันนี้
เพื่อที่จะขอความเห็นชอบว่าแต่ละด้านที่เขาเสนอมาในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่จะทําอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้าง
และต่อไปจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับเขานี้คือเนื้อหาและข้อมูล แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
จะประสบความสําเร็จและขั้นตอนต่อไปหลังจากเรื่องแสดงเจตนารมณ์แล้วก็ถึงขั้นลงนาม MOU ร่วมกันถึง
ตอนนั้นอาจจะมีการแลกเปลี่ยนส่งครูและนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

เรื่องที่ 3 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ประชุมสถิติเรียกว่าคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดตั้งขึ้น
มาจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วจะขอความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านสถิติ
ในการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมสถิติข้อมูลตัวเลขทั้งหมดเพื่อจะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดทั้งจังหวัด เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก็มีการประชุมและดําเนินการ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ของเราได้คณะกรรมการอํานวยการในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสถิติข้อมูล
สถิติของจังหวัดแล้วจะมีคณะกรรมการชุดที่ 2 เรียกว่าคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ชุดที่ 3
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดด้านสังคม ชุดที่ 4 คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดด้านสิ่งแวดล้อม สรุปแล้ว
ท่านผู้ว่าลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัดของเราแต่งตั้งมา 4 คณะ นี้คือข้อมูลในการพัฒนาจังหวัด
และค้นหาของดีของจังหวัดเพื่อที่จะนํามาโปรโมทและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าเอาข้อมูลมาทั้งหมด
และมาค้นหาโปรดักส์แชมป์เปี้ยน คือจังหวัดเราจะชูผลิตผลทางด้านการเกษตรของเราอะไรเป็นสินค้าของ
จังหวัดที่จะเชิดหน้ าชูตาและสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดเรา และอ้อยก็คือโปรดักส์แชมป์เปี้ยนที่ทาง
คณะกรรมการหยิบขึ้นมาโชว์เพราะว่ากระบวนการทั้งหมดในการดําเนินธุรกิจด้านอ้อยคิดออกมาเป็นแพ็คเกจ
ใหญ่และอ้อยเป็นพืชหมุนเวียนที่ใช้ปลูกในระหว่าง 1 ปี เหมือนกันกับข้าวและมันสําปะหลัง เพราะฉะนั้นใน
3 ตัวนี้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นพื้นที่เกษตรจะมีจํากัด สมมุติว่าพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา
มีอยู่ประมาณ 3 ล้านไร่ ก็ต้องปลูกพืช 3 อย่าง เพราะว่า 1 ปี จะเปลี่ยนครั้งเดียว การปลูกอ้อยนั้นดีที่สุด
เพราะเราจะรู้ว่าเราจะขายได้เท่าไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านคือจะทําอย่างไรให้ผลผลิตของท่านเยอะที่สุด
และเมื่อมีการประกันราคาซื้อมีการลงทุนให้ผลผลิตทั้งหมดก็เข้าไปยังโรงงานน้ําตาล จังหวัดกาฬสินธุ์เรามี
โรงงานน้ํ า ตาล 2 โรง เพราะฉะนั้ น คณะกรรมการพิ จ ารณาเกี่ย วกับ เรื่ อ งสถิ ติร ะดับ จั งหวั ด ของเราด้ า น
เศรษฐกิจก็เลยชูอ้อยเป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยน และทางด้านสังคมเขาชูโครงการอะไรของจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
เป็นโครงการเด่นของการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านสังคมคือโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ดัชนีคุณภาพ
ชีวิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ลํ าดับที่ 30 ของประเทศจาก 77 จังหวั ด ส่วนทางด้ านสิ่ งแวดล้อมนั้นทาง
คณะกรรมการสถิติด้านสิ่งแวดล้อมชูโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรหนองเลิงเปื่อยเป็นโปรเจคพัฒนา
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างที่คุยกันในการประชุมเราก็ได้เจอหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนก็มีการพูดให้
ได้ต ระหนั ก ถึง เรื่ อ งงบประมาณหรือ เงิ นที่จ ะได้รับ อุ ด หนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการกระจายอํ า นาจในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเรา เมื่ อ คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยทํ า การ
รัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลแล้วนํามาบริหารจัดการเองนั้นทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยก็
บอกว่าจะแก้ไขเรื่องแรกให้กับพี่น้องประชาชนคือเรื่องเศรษฐกิจฐานรากก็คือหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาเพราะ
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานเลยเมื่อเงินไปถึงชาวนาแล้วอันดับต่อไปชาวนาก็จะนําไปใช้จ่ายและใช้หนี้
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ทําให้เศรษฐกิจสะพัด และเรื่องที่ 2 คือเร่งทําการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินแต่มีผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการจัดทํางบประมาณแผ่นดินเขาพูดไว้แล้วว่าล่าช้ามานาน และเมื่อเหตุการณ์ปกติช่วงนี้จะต้อง
ทําถึงขั้นเตรียมข้อเสนอให้กับเข้าสภาแล้วสภาจะต้องเห็นชอบในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินแต่ตอนนี้ยัง
ไม่ได้ทําแล้วจะทําเมื่อไรไม่รู้แต่เร็วๆนี้ และเมื่อทําเร็วๆนี้ถามว่าจะต้องเอาพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน
เสนอกั บ สนช. ใช่ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง จะทํ า หน้ า ที่ แ ทนสภาผู้ แ ทนในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณ ฝากสํานักการคลังเฝ้าระวังดูเรื่องงบประมาณแผ่นดินจะมีมาหรือไม่และมีมาเมื่อไรเพราะฉะนั้น
ถ้าไม่ประมาณเงินสะสมที่เรามีอยู่เราเตรียมไว้เลย 5 เดือน นําเงินสะสมมา 1.เตรียมจ่ายเงินเดือนครู 2.เตรียม
จ่ายเงินผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเฝ้าระวังตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่ามีเงินมาแล้วเพราะ
ช่วงนี้เงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่เข้ายังไงฝากเฝ้าระวังและติดตาม

เรื่องที่ 4 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นวิทยาเขต
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องที่หลวงพ่อวัดประชานิยมเคยคุยกับผมว่าอยากจะ
แยกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งขึ้นมาเป็นวิทยาเขตปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ใหญ่บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ 40 ไร่ จึงจะสามารถก่อตั้งได้มีเงินมาให้แล้ว จํานวน 36 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าพื้นที่
วัดมีไม่เพียงพอเลยอยากจะใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางประมาณ 40 ไร่ ผมเลยเล่าความ
เป็นมาของแก่งดอนกลางว่าแต่ก่อนแก่งดอนกลางอยู่กับกรมราชทัณฑ์ และทางกรมราชทัณฑ์นํานักโทษมาปลูก
ต้นสนแล้วท่านอดีตนายกสมศักดิ์ท่านอยากได้แก่งดอนกลางเลยทําเรื่องไปขอกับทางกรมราชทัณฑ์ เขาเลยให้
ชดเชยต้นสนประมาณ 270,000 บาท แต่ตอนนั้นทางกรมราชทัณฑ์ไม่อนุญาตแต่ขอเงินค่าชดเชยพอช่วงหลัง
เทศบาลไม่มีเงินให้ก็ได้ติดค้างไว้จนผมได้เข้ามาเป็นนายกปี 2545 ผมเลยได้ทําเรื่องนี้ต่อเงินชดเชยก็ยังเหมือน
คือ 270,000 บาท เผอิญโชคดีว่ากรมราชทัณฑ์ไปอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเพราะเดิมนั้นกรมราชทัณฑ์อยู่กับ
กระทรวงมหาดไทยเขาไม่ ใ ห้ แต่ พ อกรมราชทั ณ ฑ์ ไ ปอยู่ กั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรมเราเลยโชคดี ไ ด้
แก่งดอนกลางมาแต่การที่จะได้แก่งดอนกลางมาเราต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าจะนํามาทําอะไรต้องเป็นเงื่อนไข
บอกกับธนารักษ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เลยบอกว่าจะนําแก่งดอนกลางมาทําเป็นสวนสาธารณะและพุทธ
มณฑลให้พี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน ผมเลยเล่าให้หลวงพ่อวัดประชานิยมฟังหากว่าที่ดินบริเวณสวนสาธารณะ
แก่งดอนกลางนี้มาเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วคงรูปแบบของการเป็นพุทธมณฑลจะต้องยังคง
อยู่เหมือนเดิมและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยคือไปในทิศทางเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้คือเข้ามาในบริเวณ
สวนสาธารณะแก่งดอนกลางก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมและการให้การศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา ผมได้บอก
หลวงพ่อว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของราชพัสดุคนที่มีอํานาจตัดสินใจแทนอธิบดีราชพัสดุคือท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์คงต้องแล้วแต่ท่านและผมก็พูดให้หลวงพ่อฟังอีกว่าทางโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ ได้ให้เราย้าย
โรงเรียนออกผมเลยต้องไปสร้างโรงเรียนใหม่หลวงพ่อเลยเสนอว่าถ้าเราสามารถให้ใช้ที่ดินบริเวณแก่งดอนกลาง
เพื่อก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้นั้นท่านก็จะมอบอาคารเรียนหลังเดิมของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดประชานิยมให้เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรา แล้ววันที่เรา
ประชุมช่วงเช้าที่ห้องนายกผมเลยได้ถามผอ.วิเชียรว่าถ้าการที่เราจะเปิดโรงเรียนเทศบาล 5 นั้นจะสามารถทํา
ได้หรือไม่ท่านผอ.วิเชียรตอบว่าทําได้ไม่ยากนําเข้าสภาแล้วพอผ่านเราก็ทําเรื่องไปกรมฯและพออนุมัติมาเราก็
สามารถทําได้เลยเพราะเรามีอาคารเรียนและความพร้อมอยู่แล้ว หรือเราจะแบ่งโรงเรียนเทศบาล 1 เป็น 2
ส่วนคือโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นตัวรับแต่เรียนที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชานิยม ก็ได้หรือรับครูเพิ่มเติมเข้า
มาเนื่องจากเราเปิดโรงเรียนอีกแห่งเราก็จะได้อัตรากําลังเพิ่ม ผมเลยได้พาหลวงพ่อเข้าไปคุยกับท่านผู้ว่า
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ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ท่ า น บ อ ก ว่ า อํ า น า จ ผู้ ว่ า ฯ ส า ม า ร ถ จ ะ พิ จ า ร ณ า ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ช้ ที่ ดิ น ข อ ง
ธนารักษ์ได้ไม่เกิน 50 ไร่ แต่ถ้าจะขอใช้เกินกว่านี้ต้องไปถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ตอนนี้ท่านผู้ว่าเลยได้บอกว่าให้
ทางมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ไปทํ า แผนมาว่ า ถ้ า ได้ ที่ ดิ น แปลงนี้ ไ ปแล้ ว นั้ น ปี แ รกจะทํ า อะไรใช้
งบประมาณเท่าไร ปีที่ 2 จะทําอะไรใช้งบประมาณเท่าไรและจะเอางบประมาณนั้นมาจากไหนและทําแผนมา
ว่าจะเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยและพร้อมทําการเรียนการสอนได้ภายในกี่ปีใช้งบประมาณ
เท่าไรและแหล่งงบประมาณมาจากที่ไหน ก็สรุปได้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าขอ
ใช้ที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ และในฐานะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราก็ต้องทําประชาพิจารณ์เพื่อถามพี่น้องประชาชน
ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎในบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเพื่อเป็นการประกอบ
กันเพื่อในการที่จะคืนที่ดินแก่งดอนกลางให้กับทางธนารักษ์ก็เป็นแนวทางต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่ที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก

เรื่องที่ 5

เปิดโครงการอบรมพิทักษ์สิทธิป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ในครอบครัว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เปิดโครงการอบรมพิทักษ์สิทธิป้องกันปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีในครอบครัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เชิญใครมาเป็นประธาน
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ทราบมาว่าท่านมอบ
ให้รองผู้ว่าฯท่านสิริรัตน์จะมาเป็นประธานแทนครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ให้นายกไปทําอะไรบ้างแล้วงบประมาณได้มาจากไหน
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ท่านนายกทําการกล่าวต้อนรับครับ งบประมาณได้
จาก พมจ. ประมาณ 72,000 บาท

เรื่องที่ 6 อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรมเป็นอย่างไรบ้าง
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรมจัดวันที่ 5 – 6
มิถุนายน 2557 มีผู้แจ้งเข้าของเทศบาลเมือง 14 อปท. จํานวน 86 คน โพนงาม 12 อปท. จํานวน 60 คน คํา
แคน 10 อปท. จํานวน 49 คน รวม 36 อปท. จํานวน 195 คน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พอดีกับห้องประชุมโรงแรมริมปาว งบประมาณของ
ป.ป.ช. ประมาณ 4 แสนบาท ให้นายกเป็นวิทยากรบรรยายใช่หรือไม่
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ท่านนายกบรรยายในช่วงบ่ายของวันที่ 5
มิถุนายน 2557 และท่านนายกจะเป็นผู้กล่าวรายงานเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงาน

เรื่องที่ 7 สัมมนาอบรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กําหนดสัมมนาอบรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ จัดโดยสิ่งแวดล้อมภาค 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ฝากท่านผอ.เพ็ญพร
ประสานให้ผมด้วยว่าเขาจะเลื่อนหรือไม่ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ของสํานักการสาธารณสุขไว้ด้วยถ้านายกไม่

๑๐

สามารถไปได้ให้มีเจ้าหน้าที่ไปแทน และโครงการปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ วันที่อังคารที่ 10
มิถุนายน 2557 ฝากท่านผอ.เพ็ญพรประสานให้ด้วยว่าเขาจะเลื่อนหรือไม่

เรื่องที่ 8 ถุงยังชีพ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

พรุ่งนี้เรื่องของถุงยังชีพที่ได้มาจากโรงเรียนเทศบาล 1
ของเหลือบาตรพระที่โรงเรียนเทศบาล 1 ตักบาตรวันวิสาขบูชา โรงเรียนเทศบาล 2 ทําบ้างก็ดีตักบาตรวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม นุ่งขาว ห่มขาว นิมนต์พระมาอบรมสั่งสอนเทศน์ให้นักเรียนฟังและ
ของที่ได้มานั้นก็นําให้พระไปส่วนหนึ่งและอีกส่วนก็มอบให้แก่ผู้ยากไร้

เรื่องที่ 9 เตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอความร่วมมือในการดําเนินงานเตรียมความพร้อม
ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ปี 2557 เป็นปีที่โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหนักและเป็นปีที่ต้องเฝ้าระวั ง
สถานการณ์ข้อมูลโรคมือ เท้า ปาก ในฐานะที่ท่านผอ.เพ็ญพรดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคมือ เท้า ปาก ผมก็ไม่อยาก
ให้มีคนเสียชีวิตเพราะโรคมือ เท้า ปาก ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะทําอย่างไรเราจะต้องเตรียมการตั้งแต่
เนิ่นๆ

เรื่องที่ 10 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีเรื่องสําคัญแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้า
ยังคงต้องกําชับเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกเพราะคาดว่าสิ้นปีนี้เราจะต้องจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้า
ปีที่แล้วเราไม่ได้จ่ายแต่ปีนี้ได้จ่ายค่อนข้างหนักเพราะเราใช้ไฟฟ้าเกินมาเยอะ ผมเคยขอความร่วมมือไม่ให้ใช้
ไฟฟ้าเกินกว่า 200,000 หน่วย แต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมาเฉลี่ยแล้วเราใช้ 250,000
หน่วยทุกเดือน ไม่ลดลงเลยถ้าเราใช้ไฟฟ้าแบบนี้คํานวณดูแล้วถ้าถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 เราจะต้องได้
จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน ผมเลยอยากฝากให้ทุกท่านกําชับในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ภายในสํานัก/กอง/ฝ่ายตัวเองและกําหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เรื่องที่ 11 เงินช่วยเหลือพลเมืองดีที่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองถึงแก่ชีวิต
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
มีพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา 1 คน ที่อยู่
สนามกีฬาได้เสียชีวิต เนื่องจากพอนอกจากเวลาราชการพนักงานคนดังกล่าวก็ได้ไปช่วยงานมูลนิธิสว่าง
กาฬสินธุ์ในการกู้ภัยและเมื่อวันเกิดเหตุได้รับแจ้งให้ไปดับเพลิงเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เขตเทศบาลตําบลโพน
งามพอได้รับแจ้งก็พากันไปดับเพลิงและปรากฏว่าบุกเข้าไปในบ้านที่เกิดเพลิงไหม้โดนไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า
คนที่เสียชีวิตเลยได้ไปเหยียบสายไฟฟ้าแล้วทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าช็อตจนทําให้ถึงแก่ชีวิต ผมไม่รู้ว่าเงิน
ที่จะไปช่วยเขาคนที่ทําหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากจนกระทั่งตัวเองต้องมาเสียชีวิต
นั้นจะมีเงินอะไรที่ไปช่วยเหลือเขาได้บ้าง บุคคลคนนี้เป็นพนักงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราสวัสดิการ
สังคมจะช่วยเหลือได้แค่ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพนิดหน่อยและในกรณีนี้ไม่ได้ตายในหน้าที่และไม่ได้เงิน
ทดแทนเพราะฉะนั้นจะได้ค่าช่วยเหลือให้ครอบครัวเขาไม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรสําหรับคนที่
เสียชีวิตเพราะไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ ชพค. ได้ 1.2 ล้านบาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เขาได้เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยใช่หรือไม่ เป็น
คนงานสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลการทางการศึกษาก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิก
ของ ชพค. หรือ สกสค. ได้

๑๑

นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ วันแรกของการจัดงานศพก็ไปรับมา
200,000 บาท เพื่อมาทําศพ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

และอีกอย่างที่เราจะช่วยได้ก็คือทางกองสวัสดิการสังคม
ขอให้สํารวจเหตุการณ์การกระทําความดีของพลเมืองดีแล้วก็ไปเอาเงินกองทุนของคนดีเป็นเงินกองทุนส่งเสริม
และสงเคราะห์พลเมืองดี

เรื่องที่ 12 กําหนดการประชุมสภา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ความพร้อมในการประชุมสภาวันที่เท่าไร
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30
น.

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีเรื่องอะไรหรือไม่หรือมีแค่กระทู้ถาม
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล มีกระทู้ถาม 4 เรื่อง และคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านรองนพสิทธิ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนด้วยนะ
และกระทู้ถามกอง/ฝ่ายใดก็รับผิดชอบตอบและเตรียมการในการตอบกระทู้ ส่วนที่ท่านบุญเส็งถามท่าน
ประธานสภาเรื่องการศึกษาดูงานของสมาชิกก็มอบให้ท่านประธานสภาตอบหรืออย่างไร
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผมว่าจะตอบเองแต่จะปรึกษากับท่าน
ประธานสภาถ้าท่านจะเป็นคนตอบเองผมจะนําคําตอบให้ท่านครับ

เรื่องที่ 13 ทอดผ้าป่าสามัคคี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องทอดผ้าป่าผมยังไม่ได้หารือหนึ่งเรื่องคือถ้ามีคน
กาฬสินธุ์ที่ไปอยู่ต่างจั งหวัดแล้วทราบข่าวอยากร่วมทําบุญด้ วยจะทําอย่ างไร ผมว่ าให้ ไปเปิดบัญชีใ หม่ที่
ธนาคารแล้ ว ตั้ ง ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า สมทบทุ น ก่ อ สร้ า งศาลาบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลวั ด สว่ า งคงคาและวั ด ชั ย สุ น ทรแล้ ว ใน
ประชาสัมพันธ์เราก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกเลขที่บัญชีในการร่วมทําบุญด้วย และในการเดินออกไปขอร่วมรับ
บริจาคตามชุมชนต่างๆให้เอาตัวเลขมาและส่วนเงินที่ได้รับบริจาคนั้นให้ทางชุมชนเก็บเอาไว้เพื่อเป็นยอดของ
ชุมชนหรือเราจะนําเงินมาเก็บไว้กับเราและเอาตัวเลขยอดรับบริจาคไว้กับชุมชนก็ได้เช่นกัน พอถึงเวลาเราก็มา
ลงใส่บัญชีเราว่าชุมชนนี้โดยคนนี้เป็นประธานรวบรวมเงินเข้ากองผ้าป่าได้เท่าไรแล้วพิมพ์ลงในบัญชีของเราให้
เงินตรงกันและยอดตัวเลขชัดเจน ฝากเรื่องการเปิดบัญชีด่วนเพื่อที่จะได้รีบทําการประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ที่
อยากร่วมทําบุญแต่ไม่ได้อยู่ ใ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์ และอยากฝากทีมงานของสํานั กการศึกษาไปพิ จารณาดู
เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมวันที่จะสมโภชองค์ผ้าป่าเพราะว่าอาจจะไม่ให้เกินเวลาที่กําหนดและก็ต้องเผื่อเวลาให้เขา
กลับบ้านด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 17/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕7

๑๒

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 17/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากการที่นางสาวณัฐภาส์ไปประชุมเมื่อเช้าเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากแต่มีรายงานในการจับกุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ช่วงเวลา
ประมาณ 10.00 น. จากสายที่รายงานมาเป็นของหอพักบริเวณชุมชนสงเปลือยนอกส่วนมากเป็นคนนอกพื้นที่
คือช่วงนั้นเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ จับกุมได้ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 2 คน กําลังทําการเสพยาบ้าในหอพัก

มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –

เรื่องที่ 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เป็นตัวชี้วัดของคอร์ทีมสืบเนื่องมาจากคอร์
ทีมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเขาให้มีการพูดคุยในเรื่องข้อมูลข่าวสารในการประชุมชุมชน ในการประชุม
ประจําเดือน และในที่การประชุมต่างๆ ก็อยากฝากทุกกอง/ฝ่ายให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถ้าเป็นข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆก็ให้มารวมไว้ที่ข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นแผนงานโครงการต่างๆที่มีการประกวดราคา ผลการสอบ
ถ้ามีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆก็ให้ส่งข้อมูลมาที่กองวิชาการเพื่อที่จะได้รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อไป
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทุกท่านมีใครเข้าใจหรือไม่ว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆไป
รวบรวมคือข่าวสารอะไร
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
พิจารณา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.อภิวัฒน์ก็ทําหนังสือไปเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไร
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน คือเขาให้มีการพูดคุยถึงเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ในที่ประชุมและให้บันทึกเป็นตัวชี้วัดในคอร์ทีมสํานักปลัดเทศบาลได้ส่งกอง/ฝ่ายต่างๆแล้วคือบางทีอาจจะมี
ความแตกต่างอยากให้ตรวจสอบตัวชี้วัดของตัวเองว่ามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องบรรจุในที่ประชุมที่จะต้องแจ้ง
และประสานงาน เขาจะเข้าตรวจวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สรุปแล้วก็ยังคงไม่เข้าใจเหมือนเดิมท่านผอ.เพ็ญพรเข้าใจ
หรือไม่ช่วยอธิบายให้นายกฟังด้วย
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข เข้าใจว่า 1.ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งเอกสารมา
ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2.ให้หน่วยงานที่มีการจัดประชุมอบรมต่างๆนําเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนี้ไปแจ้งและ
ให้ทําหลักฐานมาเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี หน้าที่ดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารคือกองวิชาการใช่หรือไม่
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาประชุมชุมชนหรือประชุมอบรมต่างๆท่านผอ.กองวิชาการก็สามารถไปชี้แจงเรื่องข้อมูล
ข่าวสารได้
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เดิมเราก็เผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑๓

ทั่วไปให้ประชาชนได้ทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวคอร์ทีมให้มีการบันทึกในรายงานการประชุมคือนําเข้าในวาระ
การประชุมด้วย

มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ปี 2557
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แจ้งการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านทางด้านวัฒนธรรม ประจําปี 2557 ว่าถ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไหนที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 กําหนดมีอยู่ทั้งหมด
3 กลุ่ม ในระดับจังหวัดๆละ 3 แห่ง คือแห่งละ 1 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มขนาดใหญ่ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา กลุ่มที่ 2 คือเทศบาลตําบล กลุ่มที่ 3 องค์การ
บริหารส่วนตําบล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มขนาดใหญ่ มีผู้แข่งขันคือ อบจ. เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองบัวขาว ในการสมัครปีที่ผ่านมาคือปี 2554 และ 2555 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรมได้ไปรับโล่รางวัลที่กรุงเทพมหานครโดยในตัวแทน
ทั้ง 3 แห่งนี้จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าไปรับโล่รางวัลที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ในปี 2556 เป็น อบจ. ที่
ได้รับรางวัล ส่วนปีนี้จะสมัครเข้าส่งใหม่มีตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ข้อ มีตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 58 ข้อ ซึ่งมีส่วนของ
สํานัก/กอง/ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมผลงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าดูตามตัวชี้วัดก็จะมีงานของแต่ละกอง/ฝ่ายเริ่มตั้งแต่
1.1 คดีความ คดีหย่าร้าง ฉ้อโกง ลักขโมย พฤติกรรมใช้ความรุนแรงและฆาตกรรมในชุมชน 1.2 กิจกรรมที่
ทําเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม 1.3 กิจกรรมที่ทําให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมของ
กองสวัสดิการสังคม 1.4 กิจกรรมที่จัดในลานวัฒนธรรม ลานกีฬา เป็นกิจกรรมของสํานักการศึกษา 1.5
ชุมชนนี้มีสวัสดิการ กองทุน สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่มต่างๆของชุมชน เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม
หัวข้อที่ 2.1 ชุมชนมีการจัดงานประเพณี งานบุญ เป็นกิจกรรมของสํานักการศึกษา 2.2 กิจกรรมที่บ้าน วัด
และโรงเรียน เป็นกิจกรรมของสํานักการศึกษา 2.3 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณ ค่าของชุมชนอย่างจริงจั ง เป็นกิจกรรมของกองสวัส ดิการสังคม 2.4 กิจกรรมส่งเสริ มชุมชนท้องถิ่น
ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมวันสําคัญของครอบครัว เป็นกิจกรรมของสํานักการศึกษา 2.5 กิจกรรมที่
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิการ
สังคม ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสํานักการศึกษาและกองสวัสดิการสังคมและยังมีเกี่ยวข้องกับกอง/ฝ่ายอื่นอีก
คือ 5.1 ทัศนอุจาดในชุมชนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมของสํานักการสาธารณสุข 5.2 ดูแลรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ให้คงสภาพที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมของสํานักการช่าง 5.3 ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน เป็นกิจกรรมของ
สํานักการช่าง ผมฝากให้แต่ละกอง/ฝ่ายไปดูเอกสารและส่งข้อมูลให้กับสํานักการศึกษา ผมเข้าใจว่าปีที่ผ่าน
มาที่เราไม่ได้รับรางวัลอาจจะเป็นเพราะว่าเราส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน

มติที่ประชุม - ให้แต่ละกอง/ฝ่ายไปดูเอกสารและส่งข้อมูลให้กับสํานักการศึกษาระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

๑๔

เรื่องที่ 1 การประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรรมการหอกระจายข่าวที่ประชุมเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2557 วันนั้นท่านนายกก็ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการหอกระจายข่าวแล้วหลังจากนั้น
คณะกรรมการหอกระจายข่าวก็ได้ชี้แจงแต่ละชุมชนว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรมีหอกระจายข่าวตั้งอยู่ที่ไหนและ
อยากให้ปรับเปลี่ยนอย่างไร ทั้งหมด 36 ชุมชน มีปัญหาอยู่ประมาณ 11 ชุมชน ชุมชนสงเปลือยในไม่มี
เครื่องขยายเสียงมีแต่ตัวโครง ชุมชนดอนสวรรค์ยังไม่ย้ายไปอยู่ส่วนกลางแต่ยังคงอยู่บริเวณใกล้บ้านประธาน
ชุมชนหัวโนนโกอยากให้ยกเสาลงไว้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทั้งหมดที่ผอ.อภิวัฒน์จะนําเสนอนั้นท่านมีงบประมาณรึยัง
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน มีประมาณ 70,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เพียงพอที่จะแก้ไขหรือไม่
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน จะให้ทางสํานักการช่างลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู
ตอนนี้แจ้งให้ทราบก่อน

เรื่องที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เงินอุดหนุนแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
ปี 2558 เงินอุดหนุนที่จะขอในงบเทศบัญญัติปี 2558 จะต้องตั้งในแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนจะกําหนดประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ในส่วนของจังหวัดนั้นต้องการให้เราแจ้งว่าจะมีการอุดหนุน
อะไรเพื่อพิจารณาภายใน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ขอให้ทุกกอง/ฝ่ายตรวจสอบและตั้งในแผน
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี แบบของกองสวั ส ดิ ก ารอุ ด หนุ น กองทุ น ฌาปนกิ จ
สงเคราะห์
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ดูแล้วถ้าไม่มีในแผนก็ให้เพิ่มเข้าไป กําหนด
ประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน และวันที่ 23 มิถุนายน 2557 จะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

เรื่องที่ 3 ขอรายงานผลการดําเนินงานกล้อง CCTV
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดําเนินงานกล้อง CCTV เมื่อ
เช้าได้มีการประชุมคณะทํางานและสรุปตอนนี้เราติดตั้งไปแล้ว 47 ราย พรุ่งนี้จะมอบเงิน 23 ราย รวมแล้ว
ทั้งหมดเป็น 47 ราย และตอนนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากการสํารวจเพิ่มอีก 81 ราย และอยู่ระหว่างติดตั้งและ
ติดต่ออยู่ประมาณ 50 ราย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านรองประเสริฐสอบถามทางจังหวัดขอนแก่นดูด้วยว่า
โครงการนี้มั่นคงยั่งยืน สตง. ไม่เรียกเงินคืนแน่นอนสอบถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและถ้าหากว่าปลอดภัยปี
หน้าดําเนินการอีก 100 จุด และเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็จะเต็มพื้นที่ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑6.30 น.

