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- ๒  - 
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๓๒. นางสาวธีรญา พันเทศ  นิติกร 
๓๓. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๓๔. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๕. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๖. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 
๓๗. นางมยุรี  โสดาวี  ครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
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๖. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 2/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  15  ตุลาคม  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   รายการร้อยมือสร้างเมือง 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี         วันน้ีผมมอบหน้าที่ให้ท่านรองนพสิทธ์ินําพาพ่ีน้องชุมชน

ไปออกรายการร้อยมือสร้างเมืองเป็นรายการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาล   เราได้ออก
รายการคร้ังที่แล้วเรื่องโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตให้ชุมชนและตอนนี้เขาติดต่อมาให้เราเปิดบัญชีธนาคาร
เพ่ือที่จะโอนเงินเข้ามาให้  จํานวน  1,450,000 บาท  ส่วนเทศบาลอ่ืนๆ  ก็ถูกคัดเลือกไปเทศบาลละแห่งๆ
ละเรื่องแต่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราถูกเรียกไปเป็นรอบที่ 2 และโครงการที่เราจะนําไปในครั้งน้ีเป็นโครงการ
ทําตลาดพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ  โดยใช้โอกาสที่เรามีสวนสาธารณะกุดนํ้ากินซึ่งเป็นสถานท่ีออกกําลังกาย
ของคนเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  ใน 1 วันจะมีคนไปออกกําลังกาย 400 – 500 คน  และช่วงเวลา 



                                                                     -  ๓  - 
ต้ังแต่ 04.00 น.  ก็จะมีผู้สูงอายุไปเดินออกกําลังกายเพราะฉะน้ันเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างต้องฝากทางสํานักการ
ช่างด้วยส่วนเรื่องความสะอาดต้องฝากทางท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขกําชับให้ดูแลความสะอาดเพราะ
ประชาชนท่ีไปออกกําลังกายถ้าเขาพบสิ่งสกปรกเขาก็จะไปพูดปากต่อปากมีการขยายผลไปว่าสวนสาธารณะ
กุดนํ้ากินเราสกปรกไม่ดีไม่มีการดูแลเรื่องความสะอาด   เราก็แบ่งหน้าที่สําหรับบริเวณข้างในเกาะ
สวนสาธารณะกุดนํ้ากินเป็นหน้าที่ของสํานักการช่าง  ส่วนรอบนอกของสวนสาธารณะกุดนํ้ากินเป็นหน้าที่ของ
สํานักการสาธารณสุขและที่ผมพบเห็นว่าไม่ดีคือท่อระบายนํ้าฝาท่อปิดอยู่ในเกาะสวนสาธารณะกุดนํ้ากินให้ไป
สํารวจฝาให้ด้วยเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้  หัวหน้าพงษ์ธรฝาท่อระบายนํ้าหอประชุมธรรมาภิบาลฝากให้
ท่านทําการแก้ไขให้เรียบร้อย  และส่วนเรื่องสวนสาธารณะกุดนํ้ากินก็มีจุดแข็งเรื่องที่ประชาชนมาออกกําลัง
กายคนท่ีมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรักสุขภาพเพราะฉะน้ันก็เกิดโอกาสให้กับชุมชนที่มีสถานที่อยู่ติดกับ
สวนสาธารณะแห่งน้ีเพ่ือที่จะทําตลาดอาหาร พืชผักผลไม้เพ่ือสุขภาพ  เช่น นํ้าผักผลไม้เพ่ือสุขภาพแก้โรคต่างๆ 
อาหารเพ่ือสุขภาพและมีบริการนวดคลายเส้น   ครั้งที่แล้วผมไปกับท่านผอ.เสาวณีครั้งน้ีผมมอบให้ท่านรองนพ
สิทธ์ิและท่านรองอุบลรัตน์ไปและมีข่าวมาว่าไม่แน่ท่านนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์  ชินวัตรอาจจะแวะมาดู
รายการเพราะช่วงน้ีรายการร้อยมือสร้างเมืองกําลังเรตต้ิงสูงมาก  ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะได้เงินจากส่วน
อ่ืนมาช่วยพัฒนาเทศบาลเพราะถ้าหากเราไม่ได้เงินในส่วนน้ีมาแต่ถ้าหากประชาชนอยากได้อะไรเราก็ต้องไป
ดําเนินการให้ประชาชนเหมือนเดิม  และชุมชนซอยนํ้าทิพย์ผมไม่รู้ว่าเขาทําโครงการไปรึเปล่าเขาอยากจะได้
ตลาดอยู่ในเทศบัญญัติปี 2557  จํานวน 500,000 บาท  คือเทลานคอนกรีตเพ่ือที่จะทําเป็นลานตลาดแต่
เห็นบอกว่าอยากจะได้หลังคาด้วย  ถ้าอยากได้หลังคาและอาคารที่จะวางของขายก็ใช้เงิน SML เพราะว่า SML 
ปีน้ีได้แน่นอนเป็นปีที่ 2   

เรื่องที่ 2   งบประมาณปี 2557 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ปีงบประมาณ 2557 เงินงบประมาณท้ังหมดที่ทาง
รัฐบาลจัดสรรเข้ามาให้กับทางท้องถิ่นใน พ.ร.บ งบประมาณแผ่นดิน   ในปี 2556 ให้มาทั้งหมด  236,500   
ล้านบาท  ส่วนในปี 2557 ให้มาทั้งหมด 253,500  ล้านบาท  งบปี 2557 ได้มากกว่าปี 2556  ฉะน้ัน
แสดงให้เห็นว่าในปี 2557  เมื่องบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรมาให้ท้องถิ่นมีมากขึ้นเราก็ต้องได้งบประมาณมาก
ขึ้นตามไปด้วย  และในส่วนเงินอุดหนุนของ อบจ. เทศบาล และอบต.ได้มาในปี 2556 จํานวน  220,606  
ล้านบาท  แต่ในปี 2557  เราได้  จํานวน 237,392  ล้านบาท  เฉพาะเงินอุดหนุนในส่วน อบจ. เทศบาล 
และอบต.เราได้มากกว่าปีที่แล้วหมื่นกว่าล้าน  และมาดูในส่วนของ อบจ. เทศบาล และอบต. รัฐได้ไปจัดสรรให้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปี 2556 จํานวน 219,000 ล้านบาท  แต่ในปี 2557  จัดสรรไป  
จํานวน  236,000 ล้านบาท  เมื่อไปอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ออกมาในรูปของเงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น ค่านม ค่าบริการสาธารณสุข ค่าจัดการศึกษา เบ้ียยังชีพ คนพิการ 
ก็จะมาอยู่ในส่วนของกรมส่งเสริมและจะมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาจากปี 2557 คือ อาหารกลางวัน บริการ
สาธารณสุข  เอาเป็นว่าไม่พูดลงในรายละเอียดแต่แจ้งให้ทราบว่าปี 2557  ที่เราทําเทศบัญญัติงบประมาณ
เอาไว้น้ันโอกาสที่จะเป็นไปตามท่ีเราประมาณการรายได้ค่อนข้างสูงและคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะ
ได้ทํางบประมาณเพ่ิมเติมตอนปลายปีและถ้าเป็นอย่างน้ันตอนน้ีกอง/ฝ่ายไหนที่ต้องการเพ่ิมเติมอะไรให้เตรียม
เอาไว้  อยากจะแจ้งยอดเงินสะสมได้รับรายงานจากสํานักการคลังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เงินสะสม ที่
เราใช้ไม่ทันคือ เงินที่โอนมาให้เราตอนปลายปีแล้วเราทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติมไม่ทัน รวมทั้งสิ้นเงินสะสมสามารถ
ใช้ได้  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555  จํานวน  26 ล้านบาท  หักจ่ายขาดค่าตึก จํานวน 13  ล้านบาท  รายรับ
เข้ามาในปี 2556  จํานวน 303 ล้านบาท  หักรายจ่ายในปี 2556  จํานวน  291  ล้านบาท  รายรับสูงกว่า
รายจ่าย จํานวน  12.8 ล้านบาท  แสดงว่าเงิน 12.8 ล้านบาท คือเงินที่เกินขึ้นมาในปี 2556  และก็ตกไป
เป็นเงินสะสมของปี 2557  เงิน 12.8 ล้านบาท  หัก 25 %  เงินทุนสํารองเงินสะสมไป 3.2 ล้านบาท จะ
เหลือเงินอยู่ 9.6 ล้านบาท  และหักสมทบ กสท.ไป 10% จะเหลือเงินอยู่ 8.7  ล้านบาท  และไปบวกกับ 13 
ล้านบาท  เพราะฉะน้ันเรามีเงินสะสมตอนน้ีอยู่ที่ 21.7 ล้านบาท จากวันที่ผมเข้ามาเป็นนายกปี 2554   
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มีเงินสะสม 6 ล้านบาท  ใช้ได้จริงแค่ 3 ล้านบาท  แต่ถึงเราจะมีเงินสะสมตอนนี้อยู่ที่ 21.7  ล้านบาท  เราก็
วางใจไม่ได้เพราะเรามีรายจ่ายประจําที่สูงและฝากทางสํานักการคลังให้รายงานการเงินทุกเดือน   

เรื่องที่ 3  ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณปี 2557 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ได้มีการนัดในแต่ละสํานัก/กองเพ่ือที่จะมาพบปะกับผม

เพ่ือที่จะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ได้พบไปแล้วคือสํานักการสาธารณสุข  สํานักการศึกษาและสํานัก
ปลัดเทศบาล  ส่วนสํานักการช่างเผอิญว่ามีเหตุจําเป็นเลยมีการขอเลื่อนเป็นพรุ่งน้ีเวลา 15.00 น.  และวันที่ 
17 ตุลาคม  2556  สํานักการคลัง  วันที่ 18 ตุลาคม 2556 กองวิชาการ  และวันที่ 24 ตุลาคม 2556  
กองสวัสดิการสังคม  ให้เตรียมไว้ด้วยว่าตามเทศบัญญัติของท่านตามโครงการที่ปรากฏท่านอยากจะทํา
โครงการอย่างไร  ผมอยากจะเห็นโครงการที่สร้างสีสันทําแล้วน่าสนใจและได้รางวัล  ให้ไปดูโครงการไหนที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ไม่ขัดข้องสามารถโชว์ฝีมือท่านได้เต็มที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะปรับปรุงวิธีการทํางานกันอย่างไร
เพ่ือให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น  

เรื่องที่ 4   สรุปโครงการปีงบประมาณ 2556 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมให้หน.จําลองไปสรุปว่าปัจจุบันน้ีปีงบประมาณ 2557  

แต่โครงการท่ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2556 โดยเฉพาะอย่างย่ิงถนน ท่อระบายนํ้า  โครงสร้าง
พ้ืนฐานจัดซื้อจัดจ้างไปได้เท่าไร ผู้รับเหมาทําไปได้เท่าไรยังไง  หน.จําลองรายงานมาคือมีโครงการทั้งหมด 44 
โครงการในปีงบประมาณ  แล้วเสร็จ 10 โครงการและอีก 1 โครงการเสร็จไปคร่ึงหน่ึง  มี 44 โครงการก็
เท่ากับว่าเหลือ 33 โครงการ  แล้วน้ีเราเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่แล้วทําไมถึงได้ช้าขนาดน้ีแล้วปี 2556  
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของเราใช้งบไปแค่ประมาณ 10 ล้านบาท  แต่ในปี 2557  จํานวน 28 ล้านบาท  
ที่บอกว่าจัดให้ทางชุมชนเลยและถ้าหากว่าช้าอย่างน้ีจะเป็นผลดีหรือไม่ฝากให้ทุกสํานัก/กองคิดตอนน้ีผมจะ
ออกไปติดตามดูทั้งงานที่เสร็จแล้วและงานที่กําลังดําเนินการอยู่  ทางสํานักการคลังมีรายช่ือช่างที่ควบคุมงาน
มาให้ผมเรียบร้อย  ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเทศบาล 1 ช่างควบคุมงานเพ่ิงรายงานผลหลังจากที่ผู้รับเหมาไม่
มาทํางานแล้ว 2 เดือน  ถามว่าช้ามากหรือไม่สมควรหรือไม่ช่างควบคุมงานที่เพ่ิงจะมารายงานให้นายกทราบ  
เพ่ือที่จะให้ทางสํานักการคลังดําเนินการเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไปและหมดสัญญาแล้ว  ถ้าท่านทํางานช้าแบบน้ีจะ
ไม่ได้งานและงานจะไม่เดินฝากท่านผอ.ภานุเดชด้วยและผมให้ไปดูและก้ันระเบียงเพ่ือกันเด็กตกท่านผอ.ภานุ
เดชให้คนไปดูหรือยัง  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ไปดูสถานที่แล้วครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ดําเนินการเลยเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและฝากทาง

สํานักการคลังให้รีบเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่เพราะอีกไม่นานเด็กนักเรียนจะเปิดเรียนแล้ว  ท่านผอ.โรงเรียน
เทศบาล 1 ช้ันไหนบ้างที่จะให้ทําที่ก้ันเด็กตก 
นายประโยชน์  ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑    ช้ัน 2 , 3 , 4  ครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ต้องรีบดําเนินการแก้ไขด้วยเพราะเราจะรอไม่ได้ถ้าหาก

เกิดอุบัติเหตุเด็กตกลงมาจะทําอย่างไร  และมีเรื่องต่อเน่ืองอีกเรื่องคือผมได้ไปเห็นหนังสือ  ลงวันที่ 3 กันยายน 
2556  เป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยลงนามโดยท่านวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรียน
ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  เน้ือหาในหนังสือบอกว่าจะสิ้นปีงบประมาณแล้วให้เร่งดําเนินการ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังน้ีเพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพกระทรวงมหาดไทย
จึงได้กําหนดแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติดังน้ี 1.
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2556 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย 
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เบิกจ่าย 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายใดที่ได้ก่อหน้ีผูกพันแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารสัญญาให้
เป็นช่างควบคุมงานหากมีปัญหาอุปสรรคให้รีบรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  เพ่ือสั่งการแก้ไขปัญหาโดยทันที
และเมื่อคู่สัญญาได้สั่งมอบพัสดุหรือจ้างงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบดําเนินงานตรวจรับพัสดุหรืองาน
จ้าง  หนังสือเล่มน้ีทุกคนคงเห็นแล้วเพียงแต่ผมนําเอามาพูดอีกครั้ง  ผมอยากจะฝากผอ.ภานุเดชถ้าเป็นไปได้
ประชุมช่างผู้ควบคุมงานของคุณและเร่งเอาหนังสือฉบับน้ีเข้าไปพูด  เรื่องการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
งบประมาณปี 2557  3.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2557 ให้เป็นไปตามข้ันตอนและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2557  สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556  3.2ในระหว่างที่งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2557 ของ อปท.หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ยังไม่มีผลใช้
บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมขององค์การโดยมีแนวทางดังน้ี 1.การเตรียมสถานที่
ก่อสร้างให้สํารวจสถานที่ดําเนินการโครงการกรณีที่ใช้สถานที่สาธารณะท่ีราชพัสดุหรือที่ส่วนราชการอ่ืนต้องมี
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  2.กรณีโครงการที่ได้รับการจัดสรรและไม่
สามารถดําเนินการขอใช้ที่ดินได้เน่ืองจากปัญหาต่างๆให้ อปท.เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต้ังแต่ต้นปี เช่น 
เปลี่ยนประเภทงาน  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการท้ังน้ีโครงการท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงจะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมขององค์การ 3.3 จัดเตรียมโครงการและ
รายละเอียดการก่อสร้าง ให้จัดทํารายละเอียดโครงการโดยระบุการดําเนินงานวิธีดําเนินการ ราคาต่อหน่วย 
ราคาร่วม จํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุน แหล่งที่มาของวัสดุและหากราคาสูงกว่าปกติด้วยเหตุใดๆก็ตามหรือ
เหตุผลอ่ืนใดให้อธิบายประกอบด้วยและให้จัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยระบุช่ือโครงการ รายการก่อสร้าง 
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา สอบราคา การลงนามใน
สัญญา การเร่ิมก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละงวดงาน
ให้ชัดเจน  ในส่วนรูปแบบรายการ (รายละเอียดในการก่อสร้างให้ดําเนินการดังน้ี) 1. ในกรณีที่มีรูปแบบ
รายการแล้วให้ตรวจสอบรูปแบบรายการและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรอีกคร้ังและให้ปรับปรุงรูปแบบรายการให้
สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 2. ในกรณีที่ยังไม่ได้ดําเนินการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้เร่งดําเนินการ
โดยมอบหมายวิศวกรช่างโยธาโดยเฉพาะในการตรวจสอบรูปแบบรายการตามแผนที่ก่อสร้างทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิด
กรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากทําสัญญา 3.ในการกําหนดระยะเวลาในการก่อสร้างขอให้
กําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณอย่างช้าควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้น
เดือนสิงหาคม 2557  4.ให้ดําเนินการแบ่งงวดงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้างและคํานึงถึงหลัก
วิศวกรรมประกอบการพิจารณาการแบ่งงวดงาน  การประมาณราคาการก่อสร้างให้ใช้ราคามาตรฐานของสํานัก
งบประมาณและหากเป็นรายการท่ีไม่มีราคามาตรฐานกําหนดไว้ให้ใช้ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์และหาก
ไม่มีราคามาตรฐานของสํานักงานงบประมาณหรือราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ใช้ราคาท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นในการกําหนดราคาให้ใช้ราคาท้องถิ่นเป็นอันดับสุดท้าย  ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 1.เตรียม
สถานที่ 2.เตรียมโครงการ 3.เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ฟังและถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับน้ีโดยเคร่งครัด  เมื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557  ของ อปท.หรือพระราชบัญญัติงบประมาณในปี 2557 ตามประกาศใช้
แล้วแจ้งให้ อปท.ดําเนินการดังน้ีช่วงตุลาคม – ธันวาคม 3.1 ให้เตรียมประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคา สอบราคาหาผู้รับจ้างรอไว้โดยมีเง่ือนไขจะก่อหน้ีผูกพันได้เมื่อมีเงิน
รายได้เพียงพอหรือได้รับอนุมัติเงินประจํางวดให้ทําเลยถือว่าผมได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว  3.2 ในการประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา สอบราคาให้กําหนดเง่ือนไขระยะเวลาในการเรียกผู้รับจ้าง
ลงนามในสัญญาและระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจน  3.3 เมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการหรือเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินประจํางวดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอหรือวันที่ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินจากจังหวัด  3.4 การ
บริหารโครงการและงบประมาณเมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้วให้รีบแจ้งผู้รับจ้างเข้าดําเนินการก่อสร้าง 
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ตามโครงการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ลงนาม ให้กําชับผู้ควบคุมงานให้เอาใส่ใจในการตรวจและควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหากมีปัญหาอุปสรรคให้รีบแจ้งกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยเร็ว  ชัดเจนให้เร่งรัดในการใช้จ่ายเงินตามเอกสารที่
ผมอ่านให้ฟังและรีบดําเนินการเลย  

เรื่องที่ 5   เงินสะสม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     การพิจารณาการยืมเงินสะสมเพ่ือทดลองจ่ายเป็น

เงินเดือน  ในช่วงสองเดือนสามเดือนน้ีถ้าเงินไม่เข้าให้จ่ายขาดเงินสะสมได้และนํามาจ่ายเป็นเงินเดือน
เพราะฉะน้ันเรามีเงินสะสมอยู่ประมาณ 22 ล้านบาท  ที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่เป็นหลักประกันได้ว่าพนักงานของ
เราจะได้รับเงินเดือนทุกเดือน  

เรื่องที่ 6   ท้องถ่ินปลอดเหล้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือจาก สสส. เชิญนายกไปประชุมเรื่องท้องถิ่น
ปลอดเหล้าเราทําได้  ให้ผู้บริหารไป 1 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน รวมเป็น 2 คน  คือผมและนาย 
พัฒพงษ์  เขาจัดโรงแรมให้พักเป็นอย่างดี  นายพัฒพงษ์เดินทางด้วยรถทัวร์ล่วงหน้าไปก่อนส่วนผมมีภารกิจเลย
น่ังเคร่ืองบินตามไปทีหลัง   ไปครั้งน้ีก็ได้แนวคิดในการที่เราจะให้ อสม.ของเราไปหาว่าใครที่เป็นโรค
แอลกอฮอล์ลิซึ่มและอยากจะหายซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องสุราจะเข้าโครงการ 3 D ของทางจังหวัด  การแก้ไข
ปัญหาเรื่องสุรามีผลดีคือ มีสุขภาพดีขึ้น รายได้ดี และเป็นคนดี  ทําให้ชีวิตความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของคนอ่ืนดีขึ้นด้วย       

เรื่องที่ 7    โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องจ่ายตรงตอนน้ีรออธิบดีลงนามแต่ในระบบทะเบียน
เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  เพราะฉะน้ันตอนน้ีมีหลายท้องถิ่นไปแจ้งโรงพยาบาลแล้วใช้จ่ายตรงได้เลยใน
เบ้ืองต้นน้ีใครอยากจะไปสมัครโรงพยาบาลไหนรีบไปสมัครเพ่ือไปแจ้งสิทธ์ิในการจ่ายตรง  ทําได้เลยเพราะงาน
ทะเบียนเริ่มเดินแล้วถ้าเราไปแสดงตัวที่โรงพยาบาลท่ีเรามีช่ือก็สามารถใช้ได้เลยและต่อไปรองนายกจะได้รับ
สิทธ์ิด้วย 

เรื่องที่ 8   ขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะเก้าอ้ี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ทางสภาพนักงานอยากได้คอมพิวเตอร์ จํานวน 35 เครื่อง  
ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดําเนินการให้เรียบร้อย  แล้วเราก็ได้นําเคร่ืองเก่ามาให้กองวิชาการเช็คดูว่ามีเครื่องไหนใช้งาน
ได้ดีมากน้อยแค่ไหน   กองวิชาการรายงานมาว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานมา 5 – 10 ปี มีสภาพเก่าการใช้
งานล่าช้าและชํารุดได้มีการโอนให้กองวิชาการ จํานวน 30 เครื่อง ที่ใช้งานได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16 
เครื่อง จอคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ จํานวน 25 จอ  ถ้าใช้งานได้จริงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอคงใช้ได้ จํานวน 
16 เครื่อง  และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ชํารุด จํานวน 14 เครื่อง  จอคอมพิวเตอร์ชํารุด จํานวน 5 จอ  แสดงว่า
จอคอมพิวเตอร์ของเราทนกว่าเคร่ืองและยังมีชุมชน , จิตรอาสาต่างๆ , โรงเรียน , และกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีทําเรื่องมาขอคอมพิวเตอร์  ผมเลยได้ปรึกษากับทางหน.จําลองและทางหน.จําลองเลยบอกว่าให้ตัดจ่าย
ประมูลไปเลย  แต่ผมคิดว่าประมูลก็ต้องใช้เงินและนําไปให้ชุมชนถ้าเป็นอย่างน้ันทางชุมชนก็จะไม่ดูแลและไม่
รักษาเพราะเราได้ประมูลไปให้แล้ว  แต่ถ้าเป็นการยืมปีน้ีแล้วปีหน้าจําหน่ายปีน้ีเราทําเป็นการยืมตามที่ทาง
ชุมชนทําหนังสือมาจะผิดระเบียบอะไรหรือไม่ให้ประชาชนยืมได้หรือไม่โดยการที่เราบันทึกเลขไว้ว่าเลขบันทึก
ตัวน้ีทางชุมชนไหนยืมไป  มอบเรื่องน้ีให้ทางท่านรองอุบลรัตน์ดําเนินการให้ทางชุมชนก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อนให้
ทางโรงเรียนรวมทั้งโต๊ะเก้าอ้ีด้วย  โรงเรียนเทศบาล 1 ขอมา จํานวน 30 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2  ขอมา  
จํานวน 5 เครื่อง   แบ่งกันระหว่าง 2 โรงเรียน ตามสัดส่วนที่เหลือจากชุมชน  ส่วนจอที่เหลือที่ใช้ได้มอบให้
โรงเรียนเทศบาล 1 ไปเก็บไว้เพราะคงได้ใช้เพราะโรงเรียนเทศบาล 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะ  แต่ขอให้
เลขที่พัสดุอยู่ปีหน้าเราจะได้จําหน่าย      
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เรื่องที่ 9    ทบทวนและติดตามงาน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ทบทวนงานและติดตามงานท่ีค้างอยู่เรื่องไฟจราจรเราจะ
คุยกันหลังจากที่ได้เรื่องว่าจะประชุมกันเมื่อไรพอได้ความมาแล้วให้สนธยาเตรียมข้อมูลเอาไว้เพ่ือที่จะปรับปรุง
ไฟจราจร  ตีเส้นจราจรอยู่ในเทศบัญญัติแล้วถ้าหากว่าเราจัดซื้อจัดจ้างไปจะมาคัดเลือกกันว่าจุดไหนเร่งด่วน 
สํานักการช่างจดบันทึกไว้เรื่องแก้ไขทางขึ้นชุมชนดอนกลอย  กองทุนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขาอยากต่อเพิง
ย่ืนออกมาจะต้องไปออกแบบให้เขา  เราจะใช้เศษวัสดุของเราให้สํานักการช่างไปเขียนแบบจะได้จัดเวลาให้คน
ของเราไปทํา  เรื่องงานวิจิตรแพรวาฯท่านผู้ว่ายืนยันว่าไม่อนุญาตให้ OTOP มาส่วนเรื่องร้านอาหารให้ทางดา
รุณียืนยันเรื่องร้านอาหารของเราเหมือนเดิม 20 ร้าน  ท่านอดิศักด์ิมาคุยกับผมเมื่อสักครู่ว่าอยากจะขอขาย
เฉพาะถนนกาฬสินธ์ุมีเฉพาะเสื้อผ้าไม่มีอาหารผมเลยบอกว่าให้ไปติดต่อกับทางพัฒนาชุมชนเพราะตอนท่ี
มอบหมายในที่ประชุมทางจังหวัดมอบหมายให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุนํา OTOP ไปกับอาหาร  แต่ผมบอกว่า 
OTOP ผมไม่ถนัดทางจังหวัดเลยมอบเรื่อง OTOP ให้ทางพัฒนาชุมชน ส่วนเราก็เป็นเรื่องอาหารส่งเสริมการ
ขายของแม่ค้าด้วย 

เรื่องที่ 10   พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการทางสายตา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สท.จินตนาไปเจอคนตาบอดอยู่กับเมียที่มีรายได้ซ่อมเข่ง
ปลาทูให้กับร้านยายถ่ึง 100 เข่งได้เงิน 30 บาท ในหน่ึงวันก็คงได้รายได้จากการซ่อมเข่งปลาทูไม่เกินวันละ 
100 บาท  เอาไปซื้อข้าวเพ่ือเอามาต้มมีอะไรก็กินตามที่มีและมีทั้งหมด 4 ชีวิตที่อาศัยอยู่ในบ้านและเป็นเด็ก 
2 คน  อยู่ด้วยเงินที่ไม่เกิน 100 บาท  ผมเลยคิดว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีแบบนี้เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านก็คงอันตราย
ผมเลยมอบให้นายพัฒพงษ์ไปสํารวจดูแล้วมารายงานเป็นอย่างไรท่านผอ.กองสวัสดิการ 
นายวรวิทย์  ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สําหรับรายน้ีทางนายพัฒพงษ์ก็ได้ประสานในเบ้ืองต้น

เรื่องอาหารการกินได้ไปประสานกับทางวัดให้เอาป่ินโตไปรับเอาที่วัดและได้ไปเรียนกับเจ้าอาวาสวัดแต่ละวัดไว้
และอีกส่วนหน่ึงได้ไปประสานกับทาง พมจ.ขอไม้เท้าเพราะเขาตาบอดพร้อมเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเราในฐานะที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ผมอยากให้แก้ไขใน
ระยะยาว  คือเขาอยากจะได้รั้วเพราะบ้านน้ีมีเด็ก 2 คน แล้วตาก็ตาบอดยายก็ไปรับจ้างเขาอยากได้รั้วเพ่ือกัน
ไม่ให้เด็กออกไปข้างนอกแล้วโดนรถชนเพราะบ้านเขาติดถนน  มอบให้ท่านผอ.วรวิทย์ลงพ้ืนที่กับสํานักการช่าง
เพ่ือไปทํารั้วให้เขา  และฝากทางสํานักการสาธารณสุขให้ อสม.ไปดูแลและจัดยา ตรวจสุขภาพ  มอบให้กอง
สวัสดิการเป็นเจ้าภาพประสานสํานักการช่างและสํานักการสาธารสุขเพ่ือไปลงพ้ืนที่ช่วยแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นและ
ก่อนที่จะไปทําให้ถ่ายรูปก่อนทําและหลังทําไว้ด้วยเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง  เรื่องเสื้อผ้าผมจะบริจาคและให้
ไปตรวจสอบดูว่าเด็กมีอายุเท่าไรจะได้บริจาคเสื้อผ้าเด็กไปด้วยและถ้าหากว่าเราอยากจะพัฒนาอาชีพให้เขาก็
ให้เขามาคัดแยกขยะอยู่โรงจิตอาสาของเราเขาก็จะได้เบ้ียเลี้ยง  และผมก็อยากฝากทางกองสวัสดิการและ  
อสม. ว่าให้ช่วยสอดส่องดูแลอย่าให้มีแบบน้ีและวันอังคารหน้าให้ผอ.วรวิทย์รายงานด้วยว่าดําเนินการไปถึงไหน
แล้วพร้อมภาพถ่าย 

เรื่องที่ 11   สรุปรายงานประชุมประจําเดือนชุมชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผมให้สํานักการช่างสรุปรวบรวมท่ี สท.แจ้งปัญหาในสภา
และให้รวบรวมปัญหาของชุมชนเวลาที่มีการประชุมประจําเดือนชุมชนทางสํานักการช่างก็ได้รายงานขึ้นมาและ
ในรายละเอียดก็ชัดเจน  ผมว่าทําแบบน้ีดีที่ให้พวกเราไปน่ังอยู่ในที่ประชุมชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาเสร็จแล้ว
เราลงมาแก้ไขปัญหาพอเดือนต่อไปเราก็ไปรายงานให้เขาทราบ  ขอให้มีการบันทึกทําแบบที่สํานักการช่างทํา  
สรุปแล้วทําแล้วติดตามแล้วส่ง  ใครรับงานมาแล้วส่งกันเป็นหนังสือก็จะชัดเจนย่ิงขึ้นและรายงานให้ทางชุมชน
ทราบว่างานไหนท่ีเราดําเนินการไปแล้ว  เอาเป็นว่าเก่ียวกับเร่ืองการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์กับเร่ืองการ
เดือดร้อนรําคาญให้แยกกันให้ออกแล้วรีบแก้ไข  เช่น หลังแขวงการทางหลอดไฟดับไม่ติดแจ้งคําร้องมาแล้วก็
เงียบก็ยังไม่ติดน้ีคือเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ส่วนเรื่องร้องทุกข์ เช่น นํ้าท่วม เป็นปัญหาที่เราจะต้องใช้ 
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งบประมาณเราก็จะได้แยกคัดเอาไว้  ผมว่าเรามาทบทวนเก่ียวกับการไล่ลําดับการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์หรือ
เรื่องเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  เรามีเบอร์โทร มีการรับแจ้งจาก สท. มีการรับแจ้งจากที่ประชุมพอรับ
มาแล้วเราจะมอบให้ใครเป็นตัวกลางกระจายไปตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและเมื่อฝ่ายไหนรับงานไปแล้ว
ให้ทําภายในระยะเวลาที่กําหนดและให้รายงานกลับมาที่ศูนย์กลางและจากน้ันก็รายงานคณะผู้บริหารต่อไป  
มอบให้สํานักปลัดไปประชุมกันและไปออกตารางเกี่ยวกับศูนย์การแก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนรําคาญ เรื่องร้อง
ทุกข์  พอสํานักปลัดรับเร่ืองมาแล้วก็ให้จ่ายงานออกจะรู้ว่างานน้ีเป็นของกอง/ฝ่ายไหนพอรับไปแล้วดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยก็รายงานกลับมาที่ศูนย์กลางคือสํานักปลัดเพ่ือรายงานเสนอนายกต่อสัปดาห์ว่าในสัปดาห์น้ีทําที่
ไหนอย่างไรบ้าง  ใครที่รับมาไม่ว่าจะช่องทางไหนให้ส่งรวบรวมไว้ที่สํานักปลัดจุดเดียวเป็นศูนย์กลางเพ่ือที่จะ
กระจายงานไปตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  แล้วให้ผู้ที่รับผิดชอบสรุปแจ้งนายกเทศมนตรีทุกวันศุกร์  รับ
งานวันจันทร์และในวันศุกร์แจ้งรายงานให้ทราบ  และฝากทางหน.พงษ์ธรติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม
ในเขตเทศบาลถ้าฝนตกหนัก 1 ช่ัวโมง  เราจะมีวิธีทําอย่างไรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวจะทําอย่างไร  วันน้ันผมได้พาผอ.ภานุเดชและผอ.เพ็ญพรขึ้นรถไปดูและสํารวจจุดนํ้าท่วมซ้ําซากแล้ว
และตอนน้ีตราบใดที่เรายังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาระยะยาวเราจะมีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างไร  สํานักการ
สาธารณสุขจะต้องช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องการดูดโคลนแก้ไขปัญหาตรงจุดไหนบ้างและพอจะเข้าฤดูฝนสํานักการ
ช่างจะต้องไปเปิดร่องระบายนํ้า ตัดหญ้า หรือไปเปิดฝาเหล็กบ่อบําบัดนํ้าเสียเพ่ือที่จะให้นํ้าพุ่งออกมา   

เรื่องที่ 12   โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2556 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การประเมินรางวัลพระปกเกล้าปี 2556 เราผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายทางคณะกรรมการจะมาประเมินเราในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการที่มาคร้ังน้ีเป็นชุดเดิมคือ 
ดร.อรทัย ก๊กผล  ผอ.อภิวัฒน์เตรียมอะไรไว้นําเสนออาจารย์ 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    วันที่ 22  ตุลาคม 2556  คณะกรรมการที่จะ

มามี ดร.อรทัย ก๊กผล , ดร.วิชัย  รูปขําดี , คุณเอกวัฒน์  สุวรรณ  และคุณภควัต อัจฉริยปัญญา  สิ่งที่เราเสนอ
ไปเขาให้นําเสนอขอข้อมูลทั่วไปเราอธิบายภาพรวมในการบริหารงานและเสนอความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
ในการมีส่วนร่วม  เราเสนอเข้าไปแล้วมีทั้งหมด 4 ด้าน โครงการท่ี 1 ชาวกาฬสินธ์ุโปร่งใสสุจริตดําเนินชีวิต
ด้วยธรรมะ  โครงการหลักประกันสุขภาพ     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    หลักประกันสุขภาพน้ีโปร่งใสอย่างไร 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    การมีส่วนร่วมที่เสนอนวัตกรรมใหม่ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วจะพาไปดูงานที่ไหน 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ก็อยากจะหารือในที่ประชุมที่เสนอโครงการ

หลักประกันสุขภาพไปน้ันฟ้ืนฟูตามสิทธิประโยชน์ก็มี 5 โครงการ  แก่หน่วยบริการสาธารณสุข 8 โครงการ  
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมขยายผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพก็มี  โครงการนําร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
บนท้องถนนก็มีโครงการสุขภาพดีวิถีไทย  และโครงการที่ 3 บ้านมั่นคง  เราเสนอไปแล้วเขาไม่ให้เราเปลี่ยน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมเห็นหนังสือเลยได้นําเข้าที่ประชุม คทม. เพ่ือที่อยากจะ
ทราบว่าท่านผอ.อภิวัฒน์เตรียมอะไรบ้าง 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    โครงการที่ 4 คือ สภาเด็กก็จะเป็นโครงการ

ติดตามพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กเยาวชนที่ส่งไปให้สถาบันเป็น 4 โครงการ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วจะพาคณะกรรมการไปดูงานอะไร  ถ้าไม่มีสถานที่ให้
ดูงานเราก็เอาร่องรอยมานําเสนอ 
 
 



- ๙  - 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    มีการนําเสนอแต่ที่ระบุช่วงบ่ายจะมีการไปดู

สถานที่จริงด้วย  ที่เสนอไปมี 4 ด้าน แต่ว่าทั้งน้ีจะเอา 4 ด้านเดิมหรือเป็นโครงงานหรือกิจกรรมใหม่แต่ต้องมี
คําอธิบายและไปดูงานได้ด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก็คงจะเหมือนประเมินธรรมาภิบาลคราวที่แล้วที่ปล่อยให้
ผอ.อภิวัฒน์ลุยงานไปก็เข้าใจผิดและพอผมไปคุยกับท่านอาจารย์ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงก็เลยได้เปลี่ยนโครงการ 

เรื่องที่ 13   การประชุมชมรมท้องถ่ินอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    หน.พงษ์ธรเราต้ังชมรมท้องถิ่นอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุก็
อยากจะประชุมในเดือนตุลาคม  เผอิญว่าผมได้รับหนังสือของเทศบาลตําบลหลุบเราก็เอาเป็นประชุมที่ตําหลุบ
เป็นการประชุมเดือนตุลาคมดีหรือไม่เพราะก็เหมือนกันให้หน.พงษ์ธรไปประสานกับทางเทศบาลตําบลหลุบซึ่ง
เขาส่งหนังสือมาว่าเขาจะประชุมในวันที่  17 ตุลาคม 2556  เราก็ประสานเขาว่าให้เป็นการประชุม
ประจําเดือนของชมรมท้องถิ่นอําเภอเมืองของเรา  วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
หลุบ  ผมมอบให้ท่านปลัดเทศบาลไปประชุมและใครจะจัดเก่ียวกับเรื่องกีฬาก็ให้ไปกับท่านปลัดฝากหน.พงษ์ธร
ประสานด้วย  ส่วนการประชุมของเราก็เลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายน  

เรื่องที่ 14   ขอเชิญร่วมแสดงแบบผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมและงานกาล่าดินเนอร์ 
        เพื่อการกุศล (รอบกิตติมศักดิ์) 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  
กําหนดจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจําปี 2556  ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2556  ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยในการน้ีได้
กําหนดให้มีการแสดงแบบเสื้อ “ราตรีแพรวาราชินีแห่งไหม” และงานกาล่าดินเนอร์เพ่ือการกุศล (รอบ
กิตติมศักด์ิ) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556  ณ  ห้องทศพร  โรงแรมริมปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  
เพ่ือเป็นเกียรติแก่การจัดงานในคร้ังน้ี  จังหวัดขอเรียนเชิญท่านและคู่สมรสหรือบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงแบบ
เสื้อผ้าไหมแพรวา รวม 2 ท่าน  และงานกาล่าดินเนอร์เพ่ือการกุศล จํานวน 2 โต๊ะ โดยขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 1.การแสดงแบบผ้าไหมแพรวา ท่านละ 2,000 บาท 2.ร่วมงานกาล่าดินเนอร์เพ่ือการกุศล โต๊ะละ 
3,500  บาท (8 ท่าน)  มอบให้รองมานิต รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 และภรรยาไปร่วมเดินแบบในงาน 
กาล่าดินเนอร์ครั้งน้ี  

เรื่องที่ 15   วันปิยมหาราช 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2556  ให้สํานัก
ปลัดเทศบาลออกหนังสือเชิญร่วมงานพิธีและจัดทําพวงมาลาให้สวยงาม 

เรื่องที่ 16  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แจ้งข่าวตักบาตรเทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 
2556  ที่วัดภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มีท่านยงยุทธ หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และวันที่ 22 ตุลาคม 2556  เวลา 07.00 น. ตักบาตร  ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมเป็นประธาน   

เรื่องที่ 17   การสํารวจโครงการทําบุญทอดกฐินวัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะได้จัดทําโครงการทําบุญ
ทอดกฐินวัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นประจําทุกปี  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการทําบุญเป็น 
พุทธบูชา  ทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาให้คงไว้สืบไป  ในการน้ีงานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  จากการสํารวจวัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีเจ้าภาพในการทอดถวายกฐินทุกวัดเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราจะจองต้นกฐินที่วัดไหน 



- ๑๐  - 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา      ขอให้ทางสํานักการคลังได้อธิบายเพราะว่าปีน้ีจะมี

ปัญหาในการเบิกจ่ายเก่ียวกับกฐินหรือไม่ 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    ในเรื่องของการเบิกจ่ายเราถูกทักท้วงจาก สตง. 
เก่ียวกับการเอาเงินไปให้กับวัด  เขามีหนังสือสั่งการมาโดยตรงเราไม่สามารถดําเนินการในกรณีน้ีได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เท่าที่ผมจําได้เก่ียวกับเร่ืองเราต้ังงบสนับสนุนงาน
ประเพณีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  สตง. บอกเพ็ญประภาว่าซื้อเครื่องกฐินได้แต่นําเงินไปบริจาควัดไม่ได้  
เงินที่จะนําไปบริจาควัดต้องได้รับบริจาคมาจากข้างนอก 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    เราเบิกได้ในเรื่องเครื่องกฐิน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองเสียง 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ก็ไม่เป็นไรส่วนเราทํากฐินเราก็ขอรับบริจาค  ส่วนเงินที่
เราไปมอบให้ทางวัดก็ไม่ได้เก่ียวกับทาง สตง.  เราต้ังงบประมาณไว้ 100,000 บาท 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    ไม่อยากให้จองเป็นเครื่องกฐิน  อยากให้จัดซื้อเป็น

เครื่องกฐินมาเลย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วิธีการของเราก็คือเราจองเคร่ืองกฐินส่วนซื้อก็ซื้อไป ก็
ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบตามงบประมาณ  100,000 บาท  ถ้าหากว่าเพ็ญประภาเข้าใจก็ดําเนินการ
เลย  เราเลือกต้นกฐินของวัดชัยสุนทร เพราะท่านเจ้าอาวาสมีรายการทําอะไรหลายอย่าง   เราก็ไปเป็นกฐิน
สมทบกับเจ้าภาพกฐินที่ไปขอปักคือคุณยายบุญสวย  และการไฟฟ้านครหลวง  จะมี 3 – 4 เจ้าภาพก็ไม่เป็นไร
เพราะเป็นกฐินสามัคคี  สนธยาเร่ืองวันเวลาให้ถามปัญญาแล้วทําหนังสือเวียนแจ้งแต่ละสํานัก/กองว่าวันที่
เท่าไรแล้วก็มาแจ้งให้เพ็ญประภาทราบเพ่ือให้ประสานงานต่อไป   
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                 ครั้งที่  1/2556  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                 เม่ือวันที่  1 ตุลาคม  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  1/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 1  
ตุลาคม 2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนน้ีไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งข่าวการจับกุมยา

เสพติดจากทางชุมชนและตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  แต่ปรากฏสื่อในเคเบ้ิลทีวีมี 2 ชุมชน  คือ ชุมชน 
ท่าสินค้าจับกุมได้ 19 เม็ด ขายให้กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ทางตํารวจต้ังด่านสกัดที่หัวสะพานชุมชน 
ท่าสินค้า  และชุมชน รพช. อยู่ในหอพักซอยอภัย 1 เป็นคนนอกพ้ืนที่มาพักอาศัยจับกุมได้ประมาณ 1,000 
เม็ด    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เวลาที่ไปประชุมคณะกรรมการความม่ันคงเวลามีอะไร

พิเศษก็มารายงานในที่ประชุมให้รับทราบด้วย    
 
 
 
 
 



- ๑๑  - 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ    

เรื่องที่ 1   การต่อสัญญาเกี่ยวกับตลาดลาน 1,2,3 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้     เมื่อเช้าที่ท่านนายกให้ลงไปดําเนินการ

แก้ปัญหาเก่ียวกับการต่อสัญญาเก่ียวกับตลาดลาน 1, 2, 3  ทางพ่อค้า แม่ค้าก็ได้นําเสนอปัญหาขึ้นมาให้ทาง
เทศบาลได้รับฟังรับรู้เพ่ือที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วย   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     คืออย่างน้ีท่านผอ.เพ็ญพรปกติแล้วก่อนหน้าน้ีทางท่านผอ.
เสาวณีก็จะลงไปดูแลตลาดเรื่องความสะอาดเผอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วเราประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
สําหรับตลาดลาน 1 และลาน 2 เพ่ิงครบสัญญา 3 ปี   เลยได้มาประชุมจัดหาประโยชน์แล้วก็ปรับราคาให้
เท่ากันกับลาน 3  ส่วนตลาดลาน 1 เป็นตลาดเก่าคนค้าขายก็ไม่ค่อยได้เงินเราเลยได้ปรับลดราคาให้ตํ่าลงกว่า
ตลาดลาน 2 แต่พอพนักงานเก็บเงินของเราลงไปเก็บเงินก็ไปบอกพ่อค้าแม่ค้าตลาดลาน 1 ว่าจะเก็บเงินเพ่ิม
อีก 100 บาท สิ้นเดือนน้ีโดยท่ีไม่อธิบาย  ผมเลยได้ให้ทางทีมงานจัดหารายได้ลงพ้ืนที่เคลียร์ให้พ่อค้าแม่ค้า
เข้าใจว่าเป็นอย่างไรและเมื่อเราลงพ้ืนที่ทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะรายงานปัญหาให้ทราบและให้เราช่วยไปแก้ไข
ปัญหาให้  ถ้าเราได้ลงไปแก้ไขปัญหาฝากทางสมชายและวันชัยพาท่านผอ.เพ็ญพรไปพบปะกับแม่ค้าและ
คณะกรรมการตลาดได้รู้จักจะได้ทํางานด้วยกัน  นําเสนอปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้างรับทราบด้วยกันเพราะว่า
ปัญหาเป็นปัญหาของพวกเรารวมกัน   
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้     ที่คณะกรรมการตลาดแจ้งมา 1.ให้ยกเลิก

สถานที่ขายดอกไม้หน้าบริเวณถนนเทศบาลหลังเก่าเพราะว่าแม่ค้าไม่ไปขายแต่กลับมานั่งขายบริเวณหน้าร้าน
เหรียญทองโดยจ่ายค่าเช่าให้กับร้านเหรียญทองวันละ 60 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     บันทึกเอาไว้แต่การเลิกน้ันจะเลิกโดยเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เรา
ต้องมีการประชุมกับทางดอกมะลิด้วย  มอบให้สํานักการสาธารณสุขไปประสานงานกับดอกมะลิก่อนถึงจะ
ยกเลิกได้ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้     2.ให้เทศบาลจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดูแล

ตลาดในเวลาธรรมดาจนถึงเวลา 19.00 น.  วันเสาร์ –  วันอาทิตย์  ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเปลี่ยนเวรกันมาดูแล
ตลาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     จ่าเอกภราดรพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าวันเสาร์ – วันอาทิตย์ไม่มี
เจ้าหน้าที่มาดูแลตลาดเลยฝากจ่าเอกภราดรจัดแบ่งคนไปและให้ปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้    เป็นเรื่องต่อเน่ืองกันเหตุเพราะไม่มีเทศกิจทํา

ให้เกิดข้อที่ 3.ว่ามีแม่ค้าเข้าไปเข็นรถขายโรตีไปยึดถาวรแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทตบตีกัน  4.ตลาดตอนน้ีไม่มี
ทางสํานักการสาธารณสุขไปช่วยดูแลเพราะว่าจะมีผ้าไวนิลไปติดประกาศทําให้ปิดบังทัศนียภาพไม่โปร่ง  5.
พ่อค้าแม่ค้าที่ต้ังโต๊ะล้ําเขตช่วงระหว่างลาน 1 , 2  อยากให้ช่วยไปจัดระเบียบใหม่ให้ด้วย  6.เป็นการฝากท่าน
นายกโดยตรงว่ากองคาราวานสินค้าจัดบ่อยเกินไปแล้วทําให้เดือดร้อนมากที่สุด  อยากจะให้ท่านนายกพาไป
พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนเรื่องขึ้นราคาค่าตลาดมีเสียงส่วนน้อยที่ไม่พอใจคือตลาดลาน 2 แต่ถ้าเรา
แก้ไขปัญหาให้พ่อค้าแม่ค้าได้ก็ไม่มีปัญหาในเร่ืองน้ี    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     บอกว่าผมเต็มใจจะพาไปพบท่านผู้ว่าฯเพราะเรารู้ว่าพ่อค้า
แม่ค้าเดือดร้อนมากแค่ไหน       
 
 



- ๑๒  - 
เรื่องที่ 2   ประเพณีลอยกระทง 

นายวิเชียร   สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา     เรื่องแรกที่จะเสนอคืองานลอยกระทงในปีน้ีที่จะจัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่  17 พฤศจิกายน  2556  และเราจะมีการประชุมชุมชนในวันที่  30  ตุลาคม 2556  เพ่ือแจ้ง
ให้ทราบก็นําเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือขอรับหลักการคร่าวๆว่าในปีงบประมาณ 2557  ถ้าสมมุติว่า อบจ.ด้ให้เงิน
สนับสนุนก็เอาเงินทั้งหมดมาเป็นเงินสนับสนุนชุมชนเลยคนละ 11,000 บาท  ถ้าไม่มีในตารางที่นําเสนอในท่ี
ประชุมเป็นกรณีเฉพาะงบของเทศบาล  เฉพาะวัดกลางได้ 12,000 บาท  ส่วนวัดอีก 8 คุ้มวัด  จะได้ 
10,000 บาท  เท่าเดิมส่วนกิจกรรมอ่ืนๆในงานปีน้ีเน่ืองจากว่าเงินรางวัลกิจกรรมต่างๆต้ังไว้แล้วคงลดไม่ได้คง
จะต้องยืนตามปีงบประมาณ 2556 เป็นหลักในการต้ังงบประมาณและในการต้ังเป็นเงินรางวัลเพ่ือเสนอชุมชน
วันที่ 30 ตุลาคม 2556    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ให้นําปัญหาที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นไว้เมื่อปีที่แล้ว
ไปหารือในที่ประชุมด้วย  ส่วนเรื่องเงินฝากท่านเลขานายกเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยว่าจะ
มอบให้กับชุมชนคุ้มวัดละ 11,000 บาท  ที่ทาง อบจ. ให้มางานละ 100,000  บาท  แล้วเราก็จะใช้เงินของ
เรามาดําเนินการในส่วนเก่ียวกับเรื่องบริหารจัดการ  การแสดง การประกวด ก็ใช้หลักเกณฑ์ของปี 2555  
เรื่องกิจกรรมเราจะให้โรงเรียนเราเป็นหลัก  

เรื่องที่ 3   การประเมินตัวชี้วัด KPI   
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  แผนดําเนินการคาดว่าจะประชุมคณะกรรมการ
ชุดแรก  ภายในวันที่ 25  ตุลาคม 2556  หลังจากที่ประเมินพระปกเกล้าและชุดใหญ่ก็จะประชุมภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    จดบันทึกไว้เพราะว่าแต่ละสํานัก/กองจะต้องไปสรุปงาน    
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   ตอนน้ีทุกกอง/ฝ่ายทําแผนดําเนินงานปี 2557 
มาแล้วกําลังจะประชุมคณะกรรมการชุดเล็ก  เรื่องการประเมินผล 6 เดือนแรกทุกกอง/ฝ่ายส่งมาแล้วแต่ยัง
ขาดตัวช้ีวัดที่ยังไม่ได้ส่งก็ขอให้ส่งมาให้ครบทุกกอง/ฝ่ายเพราะว่าจะต้องประชุมคณะกรรมการโดยท่านประทีป 
ส่วนการประชุมกับชุดบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคือดร.ชาญชัยเมื่อวานก็ได้ไปหารือกับท่านและได้นัด
วันมาประเมิน  ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556  หนังสือที่ผมแจ้งไปลงวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 
2556  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556 เพราะว่าท่านดร.ชาญชัยได้ติดต่อ
ประสานงานยืนยันมาเมื่อสักครู่  1.ในตัวช้ีวัดที่ท่านดร.ชาญชัยประเมินท่านอยากให้แต่ละกอง/ฝ่ายนําเสนอ 
KPI ของแต่ละกองแต่ละตัวที่ท่านรับผิดชอบก็จะมีเป้าหมายปี 2555  ท่านต้ังเท่าไรและปี 2556  ท่านต้ังไว้
เท่าไร  ผลงานปี 2555 ท่านได้เท่าไร ผลงานปี 2556 ท่านได้เท่าไร   เปอร์เซ็นผลงานคือผลงานที่ได้ที่ได้หาร
ด้วยค่าเป้าหมายก็ถือว่าเรียบร้อย   2.ตัวช้ีวัดรองที่ทําให้ KPI บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  มีก่ีตัวที่ย้อนหลัง มีโครงการ
อะไรบ้าง ใช้งบประมาณไปเท่าไร หรือถ้าไม่ได้ใช้งบประมาณท่านก็นําเสนอ  3.ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ KPI บรรลุ
หรือไม่บรรลุท่านดร.ชาญชัยให้แยกเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก  4.นําเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะและการ
ปรับเปลี่ยน  มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอย่างไรหรือจะปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดอย่างไรในปี 2557 พร้อมคําอธิบายก็
จะมีทั้งหมด 4 ข้อ  ท่านให้นําเสนอเป็นพาวเวอร์พรอยทั้ง 4 ข้อ และทําข้อมูลประกอบด้วยใน 3 ชุด ส่งกอง
วิชาการภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  เพราะว่าจะได้ส่งให้ดร.ชาญชัยดูอีกครั้ง  วันที่ขึ้นประเมินท่าน 
ดร.ชาญชัยบอกว่าขอให้มีคณะกรรมการกลาง 3 คน  1.ตัวท่านนายก 2.ท่านดร.ชาญชัย 3.ท่านประธานสภา  
คือทั้ง 3 ท่าน เป็นคนคอมเม้นท์ตัวช้ีวัดของแต่ละกอง/ฝ่ายที่ได้รับผิดชอบ  และท่านดร.ชาญชัยจะมาประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการ e – office  วันที่  29 – 31  ตุลาคม 2556   

เรื่องที่ 4   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
นายประโยชน์  ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑     รายงานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดซึ่ง 
 



- ๑๓  - 
เป็นการแข่งขันที่จังหวัดยโสธร  ผลการแข่งขันรุ่นอายุ 12 ปี ผู้ชายได้เหรียญทองแดง  ผู้หญิงได้เหรียญทอง  
สําหรับอายุ 14 ปี  ผู้หญิงได้เหรียญทองแดงผู้ชายตกรอบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราส่ง 4 ทีม  ได้เหรียญมา 3 ทีม  เหรียญทอง 1 ทีม  
เหรียญทองแดง 2 ทีม  ขอแสดงความยินดีด้วยกับการไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งน้ี  จังหวัด
กาฬสินธ์ุเป็นเมืองที่ไม่มีชายหาดแต่สามารถชนะวอลเลย์บอลชายหาดระดับภาคมาโดยตลอดและเรามีโรงเรียน
เทศบาล 1 เป็นสนามซ้อมในการแข่งขัน 

เรื่องที่ 5   ซักซ้อมแนวปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา 
                      รถยนต์ของ อปท. ปี 2548   
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     จากการที่มีหนังสืออกจากกองวิชาการโดยฝ่ายนิติการได้

ซักซ้อมแนวปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ปี 2548  คือเอา
ระเบียบตัวน้ีมาทบทวนเพ่ือให้ปฏิบัติอีกครั้งแต่สิ่งที่ให้การใช้ระเบียบน้ีถูกต้องย่ิงขึ้นว่าเท่าที่บันทึกของฝ่ายนิติ
การออกมาเป็นการลอกระเบียบคือเป็นการเอาสาระสําคัญระเบียบปี 2548 ของกระทรวงมหาดไทยมาคือยก
มาทั้งหมด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ก็ต้องทําอย่างน้ันถูกต้องแล้ว 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     โดยข้อเท็จจริงแล้วในข้อ 17 น้ัน ท้องถิ่นจะต้องออก

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้รถของท้องถิ่นน้ันๆขึ้น  เท่าที่เอาเร่ืองน้ีเข้ามาเพ่ือจะได้ชัดเจนย่ิงขึ้นแต่ในเมื่อระเบียบ
น้ีถ้าเป็นอย่างน้ีค่อนข้างจะคุมเครือในบางอย่างท่านนิติกร  อย่างเช่นในกรณีจะใช้รถส่วนกลางถ้าจะออกนอก
เขตเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับอํานาจก่อน   
นางสาวธีรญา   พันเทศ    นิติกร     เรามีการมอบอํานาจแล้วเป็นคําสั่งภายในท่านก็ต้องรับฟังจาก

หัวหน้าสํานักปลัดช้ีแจงว่าได้มีคําสั่งได้มอบหมายแล้ว 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ที่เอาเรื่องน้ีเข้ามาท่านบอกว่าออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ใน

ระเบียบเขาไม่ได้บอกอย่างน้ันในระเบียบในวรรค 2 บอกว่ารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพ่ือกิจการใดก็แล้วแต่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนดขึ้นเพ่ือความชัดเจนผมเลยได้นําเข้าที่ประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ก็ออกเป็นของเทศบาลถึงแม้จะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราก็
ออกเป็นของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     แต่อยากจะให้คํานึงถึงพอออกเป็นระเบียบแล้วถ้าท่านเอา

ตัวน้ีเข้ามาจะไปขัดแย้งกับในหลายเรื่อง เช่น ถ้าเราถูกตามตัวไปทําภารกิจจะต้องนําไปให้ผู้มีอํานาจอนุญาต
ก่อน  แต่ข้อสําคัญที่สุดถ้าเป็นระเบียบน้ีออกมามี  KPI  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตัวหน่ึงที่เป็นการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    คนละเรื่องเร่ืองน้ันเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เรา
ปฏิบัติกับพ่ีน้องประชาชนแต่น้ีคือขั้นตอนของเราเพื่อการปฏิบัติงานของตัวเราเอง  คงไม่เข็มงวดขนาดว่าไป
ปฏิบัติหน้าที่ด่วนหรือปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วมารายงานที่หลังไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้น  เช่น เวลาที่พวกเราลาป่วยเรา
ก็ไม่ได้ย่ืนใบลาก่อนเราก็มาย่ืนทีหลังได้ตามระเบียบถูกต้อง 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     วันที่เข้าประชุมช้ีแจงพอคนขับรถเข้ามาทุกอย่างเป็นโทษ

หมดเขาก็ไม่อยากจะปฏิบัติหน้าที่  เขาบอกว่าจะต้องเอาหนังสือฉบับน้ีไปให้ผู้ที่มีอํานาจในการอนุญาตก่อนเขา
ถึงจะพาออกไปน้ีคือสิ่งที่คนขับรถพูดและน้ีคือปัญหาที่เกิดขึ้น 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ทํางานก็คือทําไปไม่ใช่ว่าผมจะต้องมาเคร่งครัดขนาดน้ันเรา
รู้กฎรู้ระเบียบกันดี   
 



- ๑๔  - 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    ในการประชุมวันน้ันเราอธิบายให้ผู้ใช้รถไม่ทราบว่าท่าน
ผอ.สํานักการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่  เราได้พูดกันถึงเรื่องข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนทุกกอง/ฝ่ายไม่มี
ปัญหาอะไรและในการใช้รถเราก็อธิบายถึงเรื่องโทษแต่เราไม่ได้พูดว่าทุกคนจะมีโทษเพียงแต่บอกว่าโทษถ้าเรา
ไม่ดําเนินการตามระเบียบมันจะเป็นอย่างไรเราเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราทําผิด เช่น ฝ่าไฟแดง  โทษจะ
หมายถึงใครแล้วใครจะได้รับโทษแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนทําผิด  เมื่อเราอธิบายอย่างน้ีทุกคนก็เข้าใจแล้วเรื่องการ
ใช้รถในเขตเทศบาลเราจะพูดว่าให้ลงในสมุดไว้ว่าไปที่หนบ้างระยะทางเท่าไรใครใช้เราจะมีสมุดประจํารถติดรถ
ไว้ด้วย 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าอยู่ในเขตเทศบาลผอ.กองจะเป็นคน

อนุญาตแต่ถ้าออกนอกเขตเทศบาลก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงตามระเบียบตัวน้ี  ถ้าเราจะบังคับใช้แล้วในเมื่อระเบียบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ถ้าให้เป็นผอ.กองเป็นคนอนุญาตก็ง่ายดีไม่ยุ่งยากไม่เป็นไร 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    ก็คงแล้วแต่ทางคณะผู้บริหารจะมอบอํานาจ 

นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ถ้าเราออกระเบียบตัวน้ีแล้วมอบอํานาจให้ชัดเจน 

นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    ก็คงเป็นเร่ืองการบริหารจัดการภายในกอง/ฝ่าย  ทาง

สํานักการคลังคงจะไม่ได้มาขอดูสมุดทุกวันแต่ที่ให้ทําเพราะว่าเน่ืองจากว่าถ้า สตง. ขอตรวจให้มีให้ตรวจสอบ
เท่าน้ันเพียงพอ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมได้ไปประเมินราชภัฏกาฬสินธ์ุตัวคนขับรถบอกว่าเขาได้
บันทึกหมดว่าไปที่ไหน  ระยะทางจากเลขน้ีไปเลขน้ีเท่าไหร่   ถ้าเราไม่เอารถไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปทําอะไรผิด
มาก็คงไม่เป็นไร  แต่เราก็ทําบันทึกตัวน้ีไว้เพ่ือความชัดเจนแค่น้ัน   
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ที่ผมนําเข้าที่ประชุมคือ 1.ระเบียบข้อ 17 เขาบอกว่าให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกําหนด    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    นิติกรก็ไปกําหนดขึ้นมาให้เรียบร้อยเพ่ิมขึ้น 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    การกําหนดมีเรื่องของการกําหนดการเบิกจ่ายนํ้ามัน

ด้วยเพราะว่ากอง/ฝ่ายต้องไปดูแล้วว่ารถแต่ละคันจะใช้อะไรตามความเหมาะสม  รถคันน้ีใช้นํ้ามันเท่าไรเบิก
เท่าไร  รถคันน้ีใช้นํ้ามันก่ีลิตรเบิกจ่ายก่ีลิตร  เป็นเกณฑ์ที่กอง/ฝ่ายจะต้องกําหนดขึ้นมาว่ารถคันน้ีใช้อะไรเท่าไร
แบบไหน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แล้วหลักเกณฑ์เราได้ออกรึยัง 
นางสาวธีรญา   พันเทศ    นิติกร     ขออนุญาตข้อ 17 ไม่ได้บอกว่าให้ออกระเบียบใหม่เพียงแต่ว่า

กําหนดหลักเกณฑ์ตรงน้ีหมายถึงว่าเกณฑ์การใช้รถ สมมุติว่ารถคันน้ีออกมาใหม่จะต้องใช้ 15 กิโล/ลิตร ถ้า
สมมุติว่ารถคันน้ี 5 ปี จะต้องใช้เท่าไรก่ีลิตรเขาให้ทําอย่างน้ีทุกปีงบประมาณ  หลักเกณฑ์ตัวน้ีคือให้แต่ละกอง/
ฝ่ายไปทดสอบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงของตัวเอง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    คืออย่างน้ีเขาอยากได้เป็นหนังสือเขียนว่ากําหนด
หลักเกณฑ์ของเทศบาลท่ีกําหนดนิติกรก็ออกเป็นหลักเกณฑ์ไป  ความจริงก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพียงแต่ให้มี
หลักฐานขึ้นมาว่าใครเอารถไปใช้ที่ไหนอย่างไร  ใครดูแลรักษารถ 

เรื่องที่ 6   แผนการจัดหาพัสดุ 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพสัดุฯ    อยากฝากเรื่องแผนการจัดหาพัสดุที่สํานักการคลงัแจ้งให้ส่ง
ก็ยังมีหลายกองที่ยังไม่ได้จัดส่งก็ฝากเร่งจัดส่งด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีกอง/ฝ่ายไหนที่ยังไม่ได้จัดส่ง 



- ๑๕  - 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ที่จัดส่งแล้วมีแค่กองวิชาการ  รวมถึงงบเพ่ิมเติมฉบับ 1 
ฉบับ 2  รวมถึงปี 2557 ฝากด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แผนพัสดุเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และแผนใช้จ่าย
งบประมาณในปี 2557 

เรื่องที่ 7   เครื่องอบสมุนไพร 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    สํานักการสาธารณสุขมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ที่

ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ที่ 2 ศูนย์ดงปอวันน้ีจะทดลองใช้เครื่องอบสมุนไพร  เริ่มไปทดลองใช้บริการได้เลิก
งานเวลา 16.30 น.  ทุกวันอังคาร  1 ห้องสามารถอบได้ 10 คน  กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนด้วยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นช่วงทดลองฟรี  มีทั้งหมด 2 ห้อง  ทดลองใช้ฟรีประมาณ 1 เดือน  ถ้าผลทดลองเป็น
อย่างไรเราจะประเมินผลแล้วเปิดให้บริการอีกคร้ัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เอาเป็นว่าใครว่างก็ไปใช้บริการหลังเลิกงานวันน้ีเลยเพราะ
เริ่มวันอังคารน้ีวันแรก   

เรื่องที่ 8   ขอความอนุเคราะห์ปรับเกลี่ยดินลานกีฬาดงปอ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีเรื่องด่วนที่ประชาชนมาร้องขอคือประมาณสิ้นเดือนน้ีเขา
จะใช้บริเวณสนามกีฬาของบ้านดงปอในการจัดกิจกรรมทอดกฐิน   เลยได้ขอความอนุเคราะห์นายกให้ไปเกลี่ย
ดินปรับดินที่เราเอามาจากหนองซัมหมูแล้วนําไปไว้ที่น้ัน  สนธยานัดกันระหว่างสํานักการสาธารณสุขและสํานัก
การช่างวันน้ีหรือพรุ่งน้ีนํารถหน้าตักหลังขุดเกล่ียออกให้เรียบร้อยแล้วทางสํานักการสาธารณสุขก็นํารถไถเล็ก
ปาดให้เรียบ  สนธยาดําเนินการได้เลย  

เรื่องที่ 9   ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    สํานักการช่างรับผิดชอบเร่ืองแจ้งขอใช้ไฟฟ้าสาธารณะคือ
ใช้ไฟฟ้าฟรีของแก่งดอนกลาง  มีเง่ือนไขว่าถ้าหากเป็นสวนสาธารณะหรือโรงเรียนเป็นเง่ือนไขที่เราได้ใช้ไฟฟ้า
ฟรีจากสํานักงานไฟฟ้า  แก่งดอนกลางเป็นสวนสาธารณะจากการที่เราขอใช้แล้วเราก็จะทําเป็นสวนสาธารณะ
เพราะฉะน้ันอยากให้ทําเรื่องติดมิเตอร์ไฟฟรี  เรื่องน้ีด่วนมอบสํานักการช่างรีบดําเนินการประสานงานกับ
สํานักงานไฟฟ้า 

เรื่องที่ 10   การกําจัดวัชพืชบริเวณกุดคล้า 
นายจารุวัฒน์  บญุเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เรื่องการกําจัดวัชพืชบริเวณกุดคล้าไปถึงไหนแล้วใครรับ
งาน 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    วันน้ีได้ทําบันทึกให้ท่านนายกลงนาม  จะลงไป
ดําเนินการในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.   

เรื่องที่ 11   ทําบุญโรงฆ่าสัตว์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เรื่องทําบุญโรงฆ่าสัตว์ของสํานักการสาธารณสุขจะจัด
เมื่อไร  เราจะทําการทาสีโรงฆ่าสัตว์ใหม่และหลังจากน้ันเราจะทําบุญฝากทางสํานักการสาธารณสุขด้วย    มี
ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  ๑6.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


