
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
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๓๑.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๒.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 

 

ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 20/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การจัดกิจกรรมปรองดอง 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราจะพาคณะกรรมการชุมชน เขต 3  
ไปศึกษาดูงานที่สัตหีบเดินทางในวันพรุ่งน้ีช่วงเย็นแต่มีปัญหาคือตอนที่ทางจังหวัดเชิญท่านปลัดและหัวหน้า
ส่วนการงาน 5 คน เข้าประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดกิจกรรมปรองดองทุกคนไปประชุมแต่หลังจากประชุมเสร็จ
แล้วยังไม่ได้รายงานให้นายกทราบเลยว่าเขามีรูปแบบกิจกรรมยังไงและเขาให้ทําอะไรบ้าง  แล้ววันที่ท่านผอ.
เพ็ญพรจัด อสม. ผมก็บอกให้จัดเลยถ้าเป็นกิจกรรมที่จะสนองงานที่เขาเชิญไปคุยเรื่องการปรองดองวันน้ันผมก็
ได้ไปน่ังสังเกตการณ์ดูและผมก็มาถามหัวหน้าพงษ์ธรบอกว่าทหารจะมาขอพูด 10 นาที แต่วันน้ันทหารมา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง  ผมเลยเข้าใจว่าน้ีคือรูปแบบที่เขาไปประชุมการจัดกิจกรรมปรองดองซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะ
เป็นอย่างไร  และคนที่ไปประชุมมาก็ไม่ได้มาบอกนายกเลยว่าเขาให้จัดกิจกรรมปรองดองกี่ครั้ง  



๓ 

 

นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ให้ครบทุกชุมชนจะทําก่ีครั้งก็ได้ถ้าสมมุติว่ามีกิจกรรมที่จะทําอยู่

แล้วให้เอากิจกรรมปรองดองนั้นทําไปด้วยให้ครบทั้ง 36 ชุมชน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมเข้าใจว่าเราจะต้องแทรกกิจกรรม
ปรองดองน้ีเข้าไปแต่ผมไม่รู้รูปแบบว่าจะต้องทําอย่างไร  เขาให้เรารายงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  
ช่วงเช้าเราก็จัดกิจกรรมประชุมกรรมการชุมชนแล้วช่วงบ่ายเราก็รายงานให้จบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557  แล้วทําไมต้องเป็นวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เพราะวันน้ันโครงการคนรักถุงก็จะไปเปิดอาคารที่
โรงฆ่าสัตว์  คร้ังแรกคืองานของท่านผอ.เพ็ญพร วันที่ 25  มิถุนายน 2557  ผมมาคุยกับหัวหน้าพงษ์ธรบอก
ว่าเราจะทําได้คนประมาณ 150 คน เขาก็บอกว่าแค่น้ันก็ดีเพราะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลามากเพราะถ้าคนเยอะ 
300 คน จะต้องไปจัดกลุ่ม 6 กลุ่ม เหมือนกับที่หัวหน้าลิขิตบอกน้ันจะวุ่นวายและเสียเวลาเป็นช่ัวโมงกว่าจะ
จัดกลุ่มเสร็จถ้าอย่างน้ันวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เขต 3 แต่เป็นครั้งที่ 2    
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    เอามาหมดครับเอาประธานชุมชนของเขต 1 และ เขต 2 มาด้วย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมไม่ทราบเพราะไม่มีใครรายงาน  แต่
ไม่เป็นไรถือว่าจัดเป็นครั้งที่ 2 และคร้ังที่ 3 คือประชุมหอกระจายข่าวแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทําเพราะทหารเขาไม่
มา  สรุปแล้วคือเราทํากิจกรรมปรองดองมาแล้ว 2 ครั้ง แล้ววันที่ 30 มิถุนายน 2557 น้ีเราจะมีการประชุม
ประจําเดือนกรรมการชุมชนแล้วผมจะประชุมให้เรียบร้อยก่อนเวลา 10.00 – 10.30 น. เพ่ือที่หลังจากน้ัน
เราจะได้ไปเปิดอาคารของโครงการคนรักถุง  แต่ผมได้รับโทรศัพท์บอกว่าท่านนายกเลื่อนมาจัดวันศุกร์ได้
หรือไม่  เหตุผลที่นายกจัดประชุมประจําเดือนกรรมการชุมชนในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 น้ันเพราะว่ารอให้
เขต 3 ที่ไปทัศนศึกษานั้นกลับมาก่อนและวันจันทร์ชุมชนจะได้มาเข้าประชุมประจําเดือน  ผมก็คิดเตรียมการ
ไว้แบบน้ันแต่เขาบอกว่าถ้าจะจัดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 น้ันไม่มีประโยชน์  คนที่เข้าประชุมในวันน้ันเป็น
อย่างไรช่วยอธิบายให้นายกฟังหน่อยเพราะผมถามท่านปลัดเทศบาลก็บอกว่าได้ออกมาจากห้องประชุมก่อน  
ผอ.เพ็ญพรก็บอกแค่ว่าเขาจะจัดกิจกรรมท่ีเรามี  และท่านผอ.เพ็ญพรมีหนังสือไปให้ผมดูที่ให้วิทยากรจะต้อง
พูดอย่างไร ดอกไม้หลากสี , เตะฟุตบอล  แต่รูปแบบกิจกรรมที่เราจะปรองดองจะต้องทําอย่างไรแล้วเขา
กําหนดมาว่าจะต้องทํากิจกรรมก่ีครั้ง 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    วัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการให้เราลงไปทําประชาคมปรองดอง

ทุกชุมชนให้ครบถ้วนทั้ง 36 ชุมชน แต่ว่าเพ่ือที่จะไม่ต้องทําทั้ง 36 วัน เราสามารถที่จะรวมเอาแต่ละกลุ่มหรือ
อย่างเช่นเขต 1 เวลาที่มีกิจกรรมเราก็พาเขามาเข้าร่วมได้  แต่ที่เกิดเหตุการณ์ของผอ.เพ็ญพรน้ันคือสํานัก
ปลัดเทศบาลได้กําหนดแผน 4 ประเภทน้ีส่งไปให้ทหาร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ใช่แผนแต่เป็นตารางการทํางาน
ประจําเดือนของเรา 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    เราไม่ต้องไปทําตามน้ันก็ได้แต่ว่าเน่ืองจากเรารวมพลง่ายเพราะ

เรามีกิจกรรมอยู่แล้วและก็นําเขามาเหมือนกับที่เราทําที่ผ่านมาแล้วน้ัน  คือถ้าครบ 36 ชุมชนแล้วจะทําก่ีครั้ง
ไม่สําคัญเพราะครบทั้ง 36 ชุมชนแล้ว วัตถุประสงค์คือครบทุก 36 ชุมชน   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ใครรับผิดชอบเป็นคนรายงาน 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    สํานักปลัดเทศบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   สํานักปลัดเทศบาลรายงานไปรึยังและ
เขาก็ยังถามถึงเรื่องแผนปรองดองด้วย  
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ขออนุญาตค่ะท่านนายกในส่วนที่สํานักการ
สาธารณสุขทํากิจกรรมกับ อสม. เพ่ิงรายงานเมื่อสักครู่เพราะแบบรายงานเยอะและมีแบบอยู่ 3 แบบ ซึ่งสรุป
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จากใบงานที่เราทําและแบบสอบถามท่ีเราต้องนํามาวิเคราะห์  และในแต่ละชุมชนเขาให้ถอดแบบสอบถามไม่
น้อยกว่า 15 ใบ น้ีคือสิ่งที่เขาบังคับครั้งแรกเราคิดว่าจะทํากิจกรรมกับ อสม. ให้เรียบร้อยโดยที่ให้ อสม. ส่วน
หน่ึงก็คือตัวแทนของชุมชน 36 ชุมชน เราจะให้ทําไปพร้อมกันและให้ไปลงช่ือเพ่ิมให้ครบ 15 คน แต่ปรากฏว่า
ไม่สามารถทําได้เพราะทหารนั่งอยู่ที่หอประชุมด้วยต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ  เราเลยต้องเปลี่ยนมาทําเป็น 6 กลุ่ม 
และรวมรายงานเป็น 6 กลุ่ม  ให้ส่งรูป 4 รูป และสรุปผลงานส่งและมีรายงานรายวัน , รายงานรายตําบล  และ
ส่งไปทาง e mail ของสถิติจังหวัดเป็นผู้รวบรวม  เก็บหลักฐานต่างๆมาไว้ที่ศูนย์ปรองดองตําบลของตัวเอง  
และเขาก็ยังบอกด้วยว่าเขาไม่ได้บังคับขนาดนั้นถ้าไม่สามารถเป็นไปได้ก็ทําผนวกกับกิจกรรมอะไรก็ได้ถ้าเราย่ิง
ทําเยอะก็จะเกิดความสมานฉันท์เยอะ   เพราะอยู่ในน้ันจะมีการให้เกิดกระบวนการณ์คิดร่วมกันคือเขาอยากให้
คนมาพูดคุยกันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือที่จะได้เกิดการปรองดอง 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทําไมท่านผอ.เพ็ญพรต้องรายงานไหน
บอกว่าสํานักปลัดเทศบาลเป็นคนรับผิดชอบเร่ืองรายงาน 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข   คือสํานักการสาธารณสุขทําเรียบร้อยแล้วก็สามารถ
ส่งไปได้เลยเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องยุ่งยากเพราะถ้าเราต้องมาคอยอธิบายก็จะทําให้ช้าขึ้น 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หมายถึงหน้าที่รายงาน หนังสือเข้า – 
หนังสือออกเป็นงานของสํานักปลัดเทศบาลและเขาจะได้รู้เรื่องเวลาที่นายกมาถามหัวหน้าพงษ์ธรก็จะได้รับรู้   
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    คือตอนน้ีสํานักปลัดเทศบาลรายงานจังหวัด

ให้กับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดจะส่งต่อไปกรมฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วท่านผอ.เพ็ญพรรายงานไปที่ใคร 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ส่ง e mail เข้าสถิติจังหวัด  ที่เป็นเอกสารน้ีเพ่ิงจะ

ทําเรียบร้อยและทําบันทึกยังไม่ถึงท่านนายก  และพอเรียบร้อยก็ส่งเอกสารทั้งหมดที่สรุปได้ไปให้กับศูนย์
ปรองดองก็คือสํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่เราจะ
ทํากิจกรรมปรองดองอีกคร้ังน้ีใครจะเป็นผู้รายงาน 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    จริงๆที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุมในวันน้ันว่าจะให้สํานักปลัดเทศบาล

เป็นผู้รายงานเป็นจุดเดียว 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ที่คุยกันวันน้ันคือจะรวบรวมการดําเนินการ

ทั้งหมดมาให้กับสํานักปลัดเทศบาลเพ่ือทําการรายงานไปที่จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าอย่างน้ันวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
สํานักปลัดเทศบาลก็ต้องลงไปที่หอประชุมด้วยเพราะต้องลงไปทําและดูกิจกรรมเพ่ือเตรียมรายงาน  แล้วใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เราจะทํากิจกรรมปรองดองและเราจะแบ่งเป็น 36 กลุ่มหรือไม่อย่างไร 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ขออนุญาตค่ะคือเขาให้เราทํากิจกรรมแล้วรายงาน
ไปเลยตามข้ันตอนของเขาแต่ถ้าว่างเขาก็จะมาสังเกตการณ์ด้วย  คือเป็นหน้าที่ของ 5 คน ที่ไปเข้าร่วมประชุม
มาและเมื่อไปประชุมก็เป็นหน้าที่ของศูนย์ปรองดองตําบลท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานอยู่เลยได้ไปปรึกษากับ
ท่านปลัดและตกลงตัดสินใจทํากิจกรรมปรองดองกัน 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สรุปหอกระจายข่าวเราก็ไม่ได้นํามาทํา
กิจกรรมปรองดองเลยเป็นเพราะความเข้าใจผิดกันเกิดจาก 5 คน ที่เข้าไปอบรมไม่มีการมารายงานให้นายก
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ทราบว่าเป็นอย่างไร  และ 6 กลุ่มที่ทางท่านผอ.เพ็ญพรทํากิจกรรมในวันน้ันถือว่าครบทั้ง 36 ชุมชนในเขต
เทศบาลรึยัง  6 กลุ่มที่หัวหน้าลิขิตเป็นวิทยากร 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ยังไม่ครบครับเป็น อสม. มาจากทั่วพ้ืนที่ในเขตเทศบาลแต่บาง

ชุมชนก็ไม่มี อสม. เพราะฉะน้ันพรุ่งน้ีถึงจะครบ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่พรุ่งน้ีมีเฉพาะเขต 3 เพราะเราจะ
เชิญมาอบรมเก่ียวกับเร่ืองการไปทัศนศึกษาช้ีแนะการเดินทางและเตรียมตัว  แล้วพรุ่งน้ีจะครบจริงหรือไม่
ขอให้ชัดเจน 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    เมื่อสักครู่ประสานกับกองสวัสดิการสังคมบอกว่าจะเชิญประธาน

ชุมชนที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาทั้ง 2 เขต มาด้วย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าเอาเฉพาะประธานชุมชนมานั้นถือว่า
ครบหรือไม่ 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    เขาให้รายงานวันสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2557  แต่แผน 4 

ด้าน ที่บอกว่าโครงการแผนประจําปีของเราคนที่ทําแผนจะต้องประสานด้วยว่าถ้ามีการประชุมหอกระจายข่าว
จะนํากิจกรรมปรองดองนั้นแทรกเข้าไปด้วยหรือไม่    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วตกลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 น้ี
เราจะทํากิจกรรมปรองดองหรือไม่หรือจะทําก่อน 
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าในเมื่อกองสวัสดิการสังคมจะพาชุมชน

ไปเที่ยวอยู่แล้วก็ขอให้เขาพาชุมชนทั้ง 36 ชุมชน  มาด้วยเลยและร่วมกันทํากิจกรรมปรองดองในวันพรุ่งน้ีเลย   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แล้วท่านผอ.วรวิทย์จะพาชุมชนมา
ได้มากที่สุดเท่าไรพรุ่งน้ี วันที่ 25 มิถุนายน 2557  จะครบทั้ง 36 ชุมชนหรือไม่ เพราะท่านผอ.เพ็ญพรทําไป
ได้แค่ 6 กลุ่ม 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม     พรุ่งน้ี 12 ชุมชน  และเหลืออีก 24 ชุมชน   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านก็ได้เข้าประชุมด้วยในวันน้ัน
เพราะฉะน้ันท่านจะทําอย่างไรให้ครบสมบูรณ์ 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม     พ้ืนที่คือเป้าหมายของทหารน้ันเขาไม่ได้จํากัดว่า
จํานวนคนต้องเยอะมากมายขอให้ครบเต็มพ้ืนที่คือครบทั้ง 36 ชุมชน แต่ไม่ได้มาจํากัดจํานวนคน   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พูดแบบน้ันก็ไม่ถูกเพราะถ้าอย่างน้ันก็
พูดแค่กับนายกคนเดียวก็คงจบ   แล้วตกลงเราจะจัดกิจกรรมปรองดองวันไหนและถ้าตกลงเราเลือกวันที่ 30 
มิถุนายน 2557  วันน้ีเราก็มาน่ังคุยกันเรื่องกิจกรรมว่าเราจะจัดอย่างไรหรือถ้าคิดว่าเราจัดวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 ไม่จบเพราะการประชุมของเราก็มีกิจกรรมเยอะเช่นเรื่องประเพณีแห่เทียนที่เราต้องคุยกับชุมชนอีก     
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ผมขอเสนอว่าจัดกิจกรรมปรองดองพรุ่งน้ีคือวันที่ 25 มิถุนายน 

2557  เหมาะสมท่ีสุด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.วรวิทย์จะสามารถพาชุมชนมา
ได้มากที่สุดหรือไม่ในวันพรุ่งน้ี 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม     พรุ่งน้ีจะพามาให้ครบ 36 ชุมชน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทําครั้งสุดท้ายและปิดรายงานถือว่าจบ 
ในวันพรุ่งน้ีนัดประชุม 09.00 น.  ผมขอเวลา 10 นาที เพ่ือที่จะไปพูดเก่ียวกับเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงาน
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และต่อด้วยกองสวัสดิการเพ่ิมเติมประมาณ 20 นาที รวมกันแล้วเราจะคุยเรื่องไปทัศนศึกษาดูงานไม่เกิน 30 
นาที แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่โหมดของกิจกรรมปรองดองและขอให้ได้รายช่ือครบทั้ง 36 ชุมชน  ก็ถือว่าปิดจบ
รายงานก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2557  เรียกมาให้ได้เยอะที่สุดชุมชนละ 10 คน  ได้ย่ิงดี  ส่วนในวันที่ 30 
มิถุนายน 2557  เราก็ประชุมประจําเดือนกรรมการชุมชนตามปกติ  และเผอิญมีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เหมือนกันมอบท่านปลัดเทศบาลไปประชุมแทน   

เรื่องที่ 2   ถนนหมู่บ้านสันสุนีย์                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หมู่บ้านสันสุนีย์ทําถนนทําให้รถข้างใน
ออกไม่ได้เขาเลยมารื้อรั้วเพ่ือเป็นทางผ่านแต่เผอิญว่าทางผ่านเส้นน้ันเละและสัญจรยากมาก  ถ้าเรานําเศษวัสดุ
เศษคอนกรีตไปใส่แล้วถ้าวันหน่ึงเจ้าของที่ดินบริเวณน้ันถ้าเขาปลูกต้นไม้จะเกิดปัญหากับเขาหรือไม่  หรือ
อย่างไรให้ผอ.ภานุเดชช่วยพิจารณาเพราะเขาให้เราผ่านที่ดินของเขา  และอย่าลืมไปแก้ไขเร่ืองโคลนที่เละให้
ชาวบ้านที่สัญจรไปมาโดยเร่งด่วน   

เรื่องที่ 3    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.เพ็ญพรวันที่ท่านจะไปถวาย
ความรู้พระ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ผมไม่อยู่เดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ     
นางจีรนันท์ ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ทางวิทยากรเขาขอเลื่อนพอดีค่ะ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เลื่อนไปเป็นวันไหน 
นางจีรนันท์ ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ   เห็นบอกว่าขอเลื่อนเป็นประมาณวันที่ 10 
กรกฎาคม  2557  แต่วันน้ันเราติดงานแห่เทียนเราคงจะได้ขอเลื่อนอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 4   การประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดวัดกลางบอก
ว่าจะมีกิจกรรมวันที่ 28  มิถุนายน 2557  ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดโดยจะมีพระฆังคาธิการระดับ
เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 รวม 4 
จังหวัด มาประชุมกันที่วัดกลางพระอารามหลวง  เรื่องภูมิทัศน์เรื่องความสะอาดฝากท่านผอ.เพ็ญพร  ส่วน
เรื่องสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ตัดต้นไม้  ฝากท่านผอ.ภานุเดช   งานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 
08.30 น.  ณ วัดกลางพระอารามหลวง 

เรื่องที่ 5   การประชุมบริการปฐมภูมิเขตเมือง                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จะมีการประชุมบริการปฐมภูมิเขตเมือง
โดยประชุมที่ห้องประชุมเปร่ือง อนุชวานิช  และภาคบ่ายไปดูงานและประชุมที่ดงปอ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557  
มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรรับผิดชอบ 

เรื่องที่ 6   CCTV ภาคประชาชน                      
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เรื่อง CCTV เป็นอย่างไรบ้างจ่าเอก
ภราดร   

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ     CCTV ภาคประชาชนพรุ่งน้ีจะ
มอบ 16 ราย  รวมทั้งหมดแล้ว 63 ราย    

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   จะครบ 100 ราย หรือไม่ 
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จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   มีเอกสารกับผมอีกประมาณ  35  
ราย  ไม่เกินเดือนหน้าคาดว่าจะเรียบร้อยทั้ง 100 ราย  และส่วน CCTV ไฟแดงยังไม่ได้ผู้รับเหมาเพราะ
ตรวจสอบภายในดึงเรื่องคืนลงมายังไม่ได้ประกาศ TOR เน่ืองจากผู้ว่าราชการจังกหวัดย้ายมาใหม่ทาง
ตรวจสอบภายในเลยบอกว่าอยากได้เอกสารทั้งหมดทั้งชุดต้ังแต่เริ่มต้นทั้งหมดกับคืนไปไว้หมด  และตอนน้ีผม
ได้ส่งไปไว้ที่ขนส่งหมดแล้ว  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ย่ิงช้าไปอีก  เงินจํานวน 9 ล้านบาท  น้ี
เป็นเงินมูลนิธิเงินกองทุนแล้วมาอยู่ที่ขนส่งเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเราเป็นแค่ว่าต้องการอย่างไรเพราะว่ามาเปลี่ยน
ของเราความจริงไม่ได้เก่ียวอะไรเลย  แต่ได้ยินว่าร้องเรียนกันต้ังแต่เขียน TOR แล้ว   

เรื่องที่ 7    สรุปยอดเงินรับบริจาคงานทอดผ้าป่า                     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทอดผ้าป่าสรุปแล้วได้เงินรับบริจาค 
2.7 ล้านบาท  และรวมทั้ง 2 วัดได้อีกประมาณ 1 แสนบาท  รวมทั้งสิ้นได้เงินรับบริจาคประมาณ 2.8 ล้าน
บาท  แต่เราก็คงจะระดมได้แน่นอนประมาณ 2.9 ล้านบาท และรอผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคอีกประมาณ 1 แสน
บาท  ก็จะได้ยอดเต็มอยู่ที่ 3 ล้านบาท  สํานักการคลังก็ลองคุยกับผู้ที่เป็นคู่สัญญากับเราผู้ที่ทําธุรกิจกับเราลอง
เช็คดูว่ามีใครที่ตกหล่นเราพอจะขอรับบริจาคได้เพ่ิมอีกหรือไม่  แล้วท่านรองมานิตท่านว่าอย่างไรบ้าง 
ผอ.ภานุเดชเรื่องก่อสร้างศาลาของทั้ง 2 วัด  เพราะตอนน้ีเงินค่าก่อสร้างเราพร้อมแล้ว       
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง   ตอนน้ีทําการประมาณราคาเพื่อไปคุยกับทาง
ผู้รับเหมาแล้วครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้รีบดําเนินการได้เลย 
 

เรื่องที่ 8   นําเสนอผลงาน                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ผม
จะต้องไปนําเสนอผลงานที่เป็นโจทย์ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าให้โจทย์มาแล้วผมต้องไปนําเสนอผมเลือกเอา
โครงการกาฬสินธ์ุแฮปป้ีเน๊ตโมเดลเข้าไปแล้วจะนําเสนอให้กับทางที่ประชุมในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็จะได้รับ
เกียรติบัตรเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  นายกจะไม่อยู่อาจจะต้องเดินทางต้ังแต่เช้าของวัน
พฤหัสบดีที่ 3  กรกฎาคม  2557  และถ้าใครมีงานอะไรในช่วงต้นเดือนให้รีบดําเนินการเพราะถ้ารอนายก
กลับมาอาจจะทําให้งานของพ่ีน้องประชาชนล่าช้าและเสียเวลา     

เรื่องที่ 9    ลานจอดรถยนต์บริเวณตลาดโต้รุ่ง                     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จ่าเอกภราดรสรุปแล้วตลาดโต้รุ่งถ้า
หากนํารถยนต์ไปจอดรั้วก็จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ทําใช่หรือไม่ 

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ     ไม่ได้ใช้ครับ  และเจ้าของร้าน 
TH ที่อยู่ตึกหัวมุมน้ันก็บอกว่าเกรงใจเรื่องการจอดรถจึงจะทําทางสโลปข้ึนเพ่ือนํารถไปจอดข้างตึกที่เขาทํากัน
สาดออกมา   ส่วนเรื่องรั้วเราก็ไม่ได้ใช้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ก็ไปคุยกับตลาดโต้รุ่งว่าเมื่อลานบริเวณ
น้ันเราจะทําเป็นที่จอดรถยนต์เรื่องรั้วก็ไม่จําเป็นต้องทําแล้ว 

เรื่องที่ 10   รายงานการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ                      
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    นายนัฐชัยไปเอารายงานการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะของเทศบาลประจําเดือนพฤษภาคมมาให้ดู  รายงานคร้ังล่าสุดท้ายเรายังติดลบเมื่อเดือนเมษายน
หน่วยไฟฟ้าสาธารณะเราใช้ประมาณ 220,000 หน่วย เกินสิทธ์ิไป  52,000 หน่วย  เดือนพฤษภาคมหน่วย
ไฟฟ้าทั้งหมดที่เราใช้คือ 237,000 หน่วย  จําได้หรือไม่ว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะคุมไฟฟ้าให้ได้ 200,000 หน่วย 
ขาดเหลือไม่เป็นไรแต่พอต้นปีมาเราใช้ไฟฟ้า 240,000 – 250,000 หน่วย  เลยทําให้เราติดลบหน่วยไฟฟ้า  
แล้วปรากฏว่าเดือนเมษายนเราใช้ไฟฟ้าสาธารณะลดลงเหลือ 220,000 หน่วย และเดือนพฤษภาคมเราใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นเป็น 237,000 หน่วย  เผอิญว่าเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมร้อนมากทําให้พ่ีน้องประชาชนใช้
ไฟฟ้าเยอะเราเลยได้เงินจากสิทธ์ิ 10 % สูงขึ้นมา  เลยมาสรุปกันว่าตอนน้ีไฟฟ้าเป็นหนี้เรา 33,000 หน่วย  แต่
ยอดของเราที่เราขอกันเอาไว้ว่าให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 220,000 หน่วย  ก็ถือว่าดี
ถ้าปีน้ีเราช่วยกันประหยัดไม่ให้ใช้ไฟฟ้าเกินน้ี  และอยากรบกวนทุกท่านให้ช่วยกันใช้มาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเหมือนเดิมเปิด-ปิด ไฟฟ้าให้เป็นเวลา        

เรื่องที่ 11    เชิญร่วมพิธีมอบรางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจําปี 2555                    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลเทศบาล
เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนประจําปี 2555  ด้วยสํานักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกําหนดจัดพิธีมอบรางวัลเทศบาลหน้าอยู่อย่าง
ย่ังยืนประจําปี 2555 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ เพ่ือ
เป็นการเชิดชูเกียรติเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาจนได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนซึ่งเป็น
แบบอย่างที่ดี รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้กับเทศบาล
อ่ืนๆ  สํานักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานดังน้ี  1.ขอ
เชิญท่านเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่ปี 2555 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และแกน
นําชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล 5 ท่าน  ผมสงสัยว่าเราได้รับรางวัลหรือไม่  มอบให้สมชายไป
ประสานเรื่องน้ีว่าเขาเชิญเราไปร่วมพิธีหรือเชิญเราไปรับรางวัล   
 

เรื่องที่ 12   ชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา                    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเร่ืองการเบิกทุนการศึกษามี
หนังสือมาสั่งให้ชะลอการจ่ายทั้งๆที่ สตง. มาเรียกเงินจากเราคืนแล้วและมีหนังสือมาจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดมาจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ระงับการให้ทุนการศึกษาแก่รายใหม่และชะลอการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาไว้ก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุติ  แต่ในหนังสือ สตง. ที่
ท้วงติงมีหนังสือมาเรียกให้เราส่งใช้เงินคืนเก่ียวกับเรื่องเงินทุนการศึกษา   

เรื่องที่ 13   รายงานการเงิน                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเรื่องเงินข้อมูลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  เฉพาะส่วนเทศบาลได้รับเงินดังน้ีเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนน้ี
ภาษีสรรพสามิตได้จ่ายไปแล้ว 4,300 ล้านบาท ภาษีสุราได้จ่ายไปแล้ว 3,300 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้จ่าย
ไปแล้ว 7,300 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนได้จ่ายไปแล้ว 14,000 ล้านบาท งบประมาณปี 2557 
หากโอนภาษีต่างๆไม่ทันในเดือนกันยายนรายได้ของ อปท. จะลดลงระหว่างร้อยละ 2% - 8%  เพราะฉะน้ัน
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เทศบาลจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การดังกล่าว  น้ีเป็นหนังสือจากสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นการรายงานสรุปของฝ่ายการเงินของสมาคมสันนิบาตเตือนมาผมแจ้งให้ฝ่าย
การเงินการคลังรับทราบไว้  แล้วตอนน้ีเงินอุดหนุนทั่วไปก็ยังมาไม่ครบขาดอยู่ประมาณ 41 ล้านบาท  แต่ก็ยังมี
ข่าวดีว่าเงินที่คณะกรรมการกระจายอํานาจเอาไปสํารองเพ่ือที่จะเป็นเงินประกันสุขภาพจ่ายพนักงาน  ลูกจ้าง  
ข้าราชการของท้องถิ่นที่เวลาไปรักษาพยาบาลแล้วไปเบิกจากกองทุนจ่ายตรงตอนน้ีเงินเหลือ 4,000 ล้านบาท  
ให้ตัดมา 3,000 ล้านบาท เพ่ือที่จะเอามาจัดสรรให้กับท้องถิ่นตามรายหัวก็คิดว่าคงจะช่วยได้ถึงสิ้นปี
เพราะฉะน้ันจะยังไงก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไปฝากสํานักการคลัง     

เรื่องที่ 14   หนังสือร้องทุกข์มาจากชาวบ้าน                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีชาวบ้านเขียนหนังสือมาถึงนายกว่า
จากชาวบ้านตาดําๆผมไม่รู้จะตอบหนังสือกับไปหาใครเขียนมาพร้อมทั้งมีรูปของ 3 หมู่บ้าน  เน้ือหาเขียนมาว่า
ขอแสดงความนับถือเน่ืองด้วย 3 แยก ระหว่างสงเปลือย  ป้ายแดง กุดอ้อ สุขสวัสด์ิ โคกกลาง ท่อระบายนํ้า
เกิดอุดตันทําให้เกิดนํ้าท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกหนักน้ําท่วมสัญจรไปมาลําบากเกิดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่
ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลเมืองช่วยซ่อมแซมโดยด่วนเพราะการเดินทาง
ร่วมกันของทั้ง 3 หมู่บ้านน้ันลําบากจริงๆ ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านขอขอบพระคุณล่วงหน้า  จุดน้ีคือข้างบ้าน
แดงป้ายจากซอยถนนพิมพินิตย์ทางเลี้ยวเข้าบ้านกุดอ้อ  เผอิญเราไปทําท่อระบายนํ้ายาวไปถึงบ้านแดงป้ายใน
สมัยของนายกภิญโญปรากฏว่าทําในลักษณะก่ึงกลางและพอไปถึงก่ึงกลางของหมู่บ้านสันสุนีย์ทําไปข้างหน้าคือ
เอานํ้าจากหมู่บ้านสันสุนีย์ไปลงถนนบายพาสแต่หลังหมู่บ้านสันสุนีย์เอาไปลงที่แดงป้ายและพอไปปล่อยลงก็ทํา
ให้นํ้าไม่สามารถไปต่อได้เพราะท่อระบายนํ้าสิ้นสุดแค่น้ันนํ้าจึงไม่มีทางออกทางไหลเพราะจุดน้ีเป็นจุดที่ตํ่าแล้ว  
ชาวบ้านจึงได้มาหานายกและนายกเลยได้บรรจุลงเทศบัญญัติปี 2557  ให้ต่อท่อบริเวณนี้เอาไปลงที่กุดโง้ง
และตอนน้ีเราก็ได้แก้ไขแล้วแต่ไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไร  ฝากให้ผอ.ภานุเดชไปซ่อมแซมเรื่องถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อตามรูปที่เขาส่งมานี้ให้เรียบร้อย   

เรื่องที่ 15   ประชุมกรรมการแผน                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เรามีการ
ประชุมกรรมการแผนครั้งสุดท้ายและเป็นชุดสุดท้ายที่จะหมดวาระขอให้พวกเรามาสรุปเก่ียวกับเรื่องการ
ประชุมแผนใช้เวลาไม่นานเพราะเรานัดประชุมเวลา 10.30 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง เพ่ือให้เกียรติกับทาง
คณะกรรมการที่เขามาช่วยเราทํางาน 2 ปี ขอเชิญพวกเรามาร่วมประชุมและเราจะพาคณะกรรมการไปเลี้ยง
อาหารกลางวันกันที่โรงแรมริมปาว   

เรื่องที่ 16   มอบโล่เกียรติยศให้กับมารดาของผู้เสียชีวิตที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคม                
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมไปประชุม กทจ. แล้วในรายงาน 
กทจ. มีรายงานพนักงานท่ีเสียชีวิตเผอิญคนที่เสียชีวิตของเราคือเจ้าหน้าที่สนามกีฬากลางเสียชีวิตเดือนน้ีเราก็
รายงานเข้าไปในเดือนน้ี  ท่านผู้ว่าคนใหม่ท่านเลยถามนายกว่าทําไมพนักงานคนน้ีถึงเสียชีวิตเราเลยอธิบายให้
ฟังว่าเขาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่สนามกีฬากลาง  แต่พอเวลาเลิกงานเขาก็จะไปช่วยเหลืองานของมูลนิธิและวัน
เกิดเหตุน้ันเขาได้บุกเข้าไปดับไฟซึ่งกําลังไหม้บ้านแล้วไปเหยียบเอาสายไฟฟ้าที่ยังไม่ได้มีการตัดกระแสไฟทําให้
ไฟฟ้าช็อตจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต  ท่านผู้ว่าฯบอกว่าเร่ืองน้ีต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชิดชูคนดีแล้วนายกทํา
อย่างไรผมเลยบอกว่าผมได้รายงานเร่ืองน้ีไปยังมูลนิธิคนดีพลเมืองดีของกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าฯก็เห็น
ด้วยและท่านยังสั่งไปทางท่านท้องถิ่นจังหวัดว่าหาเงินสักก้อนหรือประสานงานเก่ียวกับเรื่องมูลนิธิน้ีให้เอามา



๑๐ 

 
มอบให้กับบิดา-มารดาเขาได้หรือไม่ภายในสิ้นเดือนน้ี  แล้ววันน้ันที่ท่านผู้ว่ามาประชุม สปสช. ผมเลยนํา
รายงานที่เทศบาลรายงานไปให้ท่านดูและเร่ืองน้ีเป็นเรื่องที่น่าเชิดชูมากและเราในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเรา
ทําได้แค่เอกสารแค่น้ีเองเหรอ  เราควรจะเชิญบิดา-มารดาเขามารับโล่เชิดชูคนดีหรือทําการประกาศเกียรติคุณ
ให้เหมาะสมหรือไม่ผมอยากหารือทุกท่าน  อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบเตรียมงานเอาไว้ทําโล่เกียรติยศแล้วเชิญ
มารดาของพนักงานคนน้ีที่เพ่ิงเสียชีวิตไปน้ันมารับมอบเน่ืองในวันแม่ถือว่าเป็นแม่ผู้ทําคุณประโยชน์และถ้าหาก
เป็นไปได้ถ้าท่านผู้ว่าฯว่างเราก็เชิญท่านมาเป็นประธาน 

เรื่องที่ 17    โรคมือเท้าปาก                    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.เพ็ญพรเรื่องโรคมือเท้าปากเรา
มีมีการเตรียมการป้องกันอย่างไร  กิจกรรมที่เราจะขับเคลื่อนตัวน้ีจะรณรงค์อย่างไร  
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    โรคมือเท้าปากเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาแต่
สามารถติดต่อได้แต่เขาก็จะมีแนวทางให้ในช่วงแรกคือได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทําประกาศเทศบาล
แล้วส่งให้หอกระจายข่าวแล้วทําหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนและถ้าโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนป่วยเราก็
จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนไปตรวจและดูแล  แต่มาตรการจริงๆคือถ้ามีนักเรียนป่วยเราก็ต้องให้นักเรียนคนน้ันหยุด
พักการเรียนไปประมาณ 1 อาทิตย์หรือถ้าในโรงเรียนน้ันมีนักเรียนป่วย 3 – 4 คน เราก็ต้องมีการพิจารณาปิด
โรงเรียนเพ่ือช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียน 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์น้ันขึ้นจริงเรา
จะต้องปิดโรงเรียนก่ีวันโรคมือเท้าปากถึงจะเลิกระบาดและหายไป 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    คือปิดเพ่ือทําความสะอาดโรงเรียนเท่าน้ัน 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กลุ่มอายุที่พบเป็นโรคมือเท้าปากส่วน
ใหญ่คือเด็กเล็กช่วงอายุ 1 – 3 ปี พบมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบว่าระบาดอย่างต่อเน่ือง
ในทุกจังหวัดของประเทศไทยหากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองจะมีความเส่ียงถึงเสียชีวิตและเสียชีวิตได้
อย่างรวดเร็ว  โดยท่ัวไปอาการไม่รุนแรงผู้ป่วยมีไข้ตํ่าๆเกิดตุ่มพองเล็กๆในปาก คอ มีตุ่มที่มือ เท้า และบริเวณ
ก้น  แต่เช้ือไวรัสบางสายพันธ์ุอาจทําให้เกิดแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น สมองอักเสบหรือกล้ามเน้ือหัวใจอักเสบ 
โรคน้ีติดต่อได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับนํ้ามูก นํ้าลาย อุจจาระ หรือตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย  รวมท้ังการ
ติดต่อทางนํ้าหรืออาหารในการน้ีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการแพร่ระบาดของโลกจึงควรเร่งรัดในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค  คือช่วงเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม  ฝากทางสํานักการสาธารณสุขและท่านผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ควบคุมดูแลและมีมาตรการป้องกัน
แก้ไข  
 

เรื่องที่ 18   การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเทศบาล                      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากผอ.อภิวัฒน์เก่ียวกับเรื่องการ
แต่งต้ังกรรมการพัฒนาเทศบาลท่ีจะเลือกตัวแทนของชุมชนเข้าสู่ระเบียบวาระในการประชุมในวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 น้ีด้วย 

เรื่องที่ 19    เอกสาร/วารสาร                     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เงินพิมพ์เอกสารตอนน้ันเอกสารเรา
ออก 3 เดือนครั้งเน้ือหาก็จะไปเยอะอยู่ในเอกสารฉบับน้ันฉบับเดียว  เราเลยบอกว่าเอกสารงานเราเยอะเอา
เป็นว่าเราออกเอกสารทุกเดือนครั้งแล้วกัน  ผอ.อภิวัฒน์รับนโยบายนายกไปแล้วไปดําเนินการปรับเปลี่ยน



๑๑ 

 

เอกสารให้ออกทุกเดือนๆละ 50,000 บาท  ตอนน้ีเงินหมดเอกสารเราได้ทําถึงแค่เดือนน้ีแต่เดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม และกันยายน 3 เดือนน้ันเราไม่มีเงินมาทําเอกสารวารสารซึ่งต้องใช้งบประมาณ 150,000 บาท  แต่
เดือนสุดท้ายเราพอจะผัดผ่อนได้แต่ยังไงก็ต้องได้ใช้งบประมาณ 100,000 บาท     
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    ช่วงน้ีหาเงินโอนแต่ละกอง/ฝ่ายยากมากเลย
อยากจะให้แต่ละกอง/ฝ่ายมาคุยกันก่อนว่าเราจะทําอย่างไรสามารถจะดึงจากจุดไหนมาได้บ้าง   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากรองอุบลรัตน์นัดวันเรียกกันมาเพ่ือ
พูดคุยและปรึกษากันเร่ืองเงินทุกกอง/ฝ่าย  ถ้าเราพูดคุยกันแล้วเราจะได้รู้เลยว่าถ้าหากเงินไม่เข้ามาตามที่เขา
เตือนเราจะทําอย่างไร 

เรื่องที่ 20     ขอให้ส่งปฏิทินงานของเดือนกรกฎาคม                    
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ขอให้ทุกสํานัก/กองส่งปฏิทินงานของเดือน

กรกฎาคมในวันพรุ่งน้ีเพ่ือที่สํานักปลัดเทศบาลจะได้นําไปจัดทําปฏิทินงานของเทศบาลต่อไป   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คําว่าแผนปรองดองกับแผนกิจกรรม
ของเราน้ันคนละอย่าง  คําว่าแผนปรองดองคือแอ็คช่ันแพลนใช่หรือไม่หัวหน้าลิขิต   
นายลิขิต  ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ครับและมีอีกอย่างคือถ้ามีคู่กรณีที่ขัดแย้งกันได้กําหนดแผนที่จะ

เชิญทั้ง 2 ฝ่ายน้ันมาเพ่ือที่จะดําเนินการ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  20/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๕7   
 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  20/2557  ประจําปีงบประมาณ  
2557  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
รับรอง 
 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ได้รับแจ้งเบาะแสจากประธานชุมชนหัวโนนโกว่ามี
บ้านเลขที่ 80 ถนนหน้าเรือนจํา จําหน่ายยาเสพติดและได้มีการท้าท้ายกับชุมชน  ผมเลยได้แจ้งประสานกับ 
สพส. จังหวัดแล้วเขาก็จะส่งทีมไปดําเนินการเพราะว่าหลายคร้ังที่โดนจับออกมาแล้วก็ยังคงจําหน่ายเหมือนเดิม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แล้วสถานการณ์ในเขตเทศบาลเราเป็น
อย่างไรลดลงบ้างหรือไม่เรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สภาพพ้ืนที่เดือนที่แล้วก็ไม่มีการจับกุมสถิติส่วนใน



๑๒ 

 
รอบเดือนน้ีจะมีการประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2557  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ถ้ามีการประชุมเรื่องยาเสพติดและ
ประชุมเกี่ยวกับเรื่องความสงบนายกมอบให้ผอ.วรวิทย์และจ่าเอกภราดรเข้าประชุมแทนนายกทุกคร้ัง 

 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   ขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557 

นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้กําหนดจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยมอบหมายให้สํานักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมที่จะนําเสนอในปีน้ีนอกจากรูปแบบที่เคย
ทําคือกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา หล่อต้นเทียนพรรษา การประกวดพิธีกรบรรยาย การประกวดขบวนแห่
และต้นเทียนพรรษา  สิ่งที่อยากจะนําเสนอปีนี้คือ 1.ในส่วนของสถานศึกษาต่างๆจะเสนอให้มีการประกวดวาด
ภาพและมีการตัดสินก่อนและมอบรางวัลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  จะแยกเป็นระดับประถมกับมัธยม  
หลักเกณฑ์เรากําหนดออกมาแล้วว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับประเพณีเข้าพรรษาซึ่งจะมีเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่
จะมาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตัวในช่วงเข้าพรรษาด้วยน้ีคือหลักเกณฑ์คร่าวๆในการประกวดวาดภาพ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   มีเงินเกินเข้ามาจากเงินแปรญัตติ 100,000 บาท 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    ปกติงบประมาณทุกปีเราต้ัง 200,000 บาท แล้วลดลง
มาเหลือ 150,000 บาท แล้วแปรญัตติกลับมา 100,000 บาท ก็จะเป็นงบของเราตอนน้ีรวมเป็นเงิน 250,000 
บาท  เพ่ิมขึ้นมา 50,000 บาท จากทุกปี     

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เพราะฉะนั้นเงินเราเพ่ิมขึ้นมา 50,000 บาท  ในส่วนน้ี
เราจะนําไปบริหารอย่างไร   
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา   เรื่องค่าใช้จ่ายยังไม่ได้คํานวณแต่ก็คาดว่าจะมาดูกิจกรรม
ที่เพ่ิมขึ้นมาด้วยว่านอกจากการประกวดวาดภาพก็ยังมีเรื่องเรียงความซึ่งทางสํานักการศึกษาคุยกันว่าจะ
เรียงความในเร่ืองที่เก่ียวกับการแห่เทียน  แต่มีหน่วยงานที่มาประสานกับเราว่าอยากจะให้เรียงความในเร่ือง
ของการลดความรุนแรงในเด็กและสตรีผสมผสานเข้าไปด้วย   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมว่าให้มีทั้ง 2 หัวข้อเลย  เพราะทางท่านอัยการ สพช. 
ท่านมาหารือผมบอกว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมาเป็นอัยการและเน้นเก่ียวกับเรื่องลด
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเลยอยากจะให้อัยการขับเคลื่อนกิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ผมเลย
บอกว่าเราก็เริ่มในกิจกรรมประเพณีแห่เทียนน้ีเลยก็ได้  และให้ทางท่านอัยการทําผ้าไวนิลแล้วนํามาให้นักเรียน
ของเราถือเดินเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือไม่ก็ให้มีการประกวดเรียงความว่ามีความเห็นด้วยอย่างไรเก่ียวกับเรื่องลด
ความรุนแรงต่อเด็กและตรี  และพอเรื่องน้ีเข้ามาแทรกก็สามารถไปกันได้เพราะเป็นเรื่องของคุณธรรม  
จริยธรรม  แต่ผมว่าในเมื่อเรามีเงินรางวัลเราก็เพ่ิมเข้าไปอีก 1 หัวข้อ  นักเรียนคนไหนอยากจะเขียนหัวข้อ
อะไรส่งประกวดก็แล้วแต่เขา  เพราะเป็นกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษาถ้าเราไม่มีหัวข้อของการแห่เทียนก็
อาจจะดูขาดความสมบูรณ์ของงานผมว่าให้มีทั้ง 2 หัวข้อก็คงไม่เสียหายอะไร  และอีกอย่างเงินรางวัลเก่ียวกับ
การประกวดเรียงความก็คงจะไม่มากมายอะไร 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา   ในขบวนแห่เราก็เพ่ิมตัวน้ีเข้าด้วยเลยหรือไม่ครับ 



๑๓ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ก็เป็นเหมือนคอนเซ็ปของทุกปีที่เราจะให้ในขบวนแห่อย่าง
ปีน้ีเราก็เน้นเรื่องลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  เราก็ให้หัวข้อไปเพราะฉะน้ันในการนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการชุมชนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 น้ีให้ท่านเตรียมด้วยเก่ียวกับเรื่องคอนเซ็ปของการจัดขบวนแห่ใน
ครั้งน้ีคือเรื่องลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  มอบสํานักการศึกษาประสานกับทางอัยการ  และเพ่ิมหัวข้อน้ีเข้า
ไปแล้วท่านผอ.สํานักการศึกษาก็ไปบริหารจัดการดูและถ้าหากว่าเหลือเงินให้ชุมชนเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็น
ประโยชน์   
 

          มติที่ประชุม     - เห็นชอบตามที่เสนอมาและให้เพิ่มหัวข้อเรียงความเรื่องการลด 
                                ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเข้าไปด้วย - 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ      ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  
อ่ืน ๆ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1   รายงานการประชุมของสภาพนักงาน 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน    ตามที่คณะกรรมการสภาพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดประชุมทั่วไปประจําปี เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือ
สํารวจปัญหาและความต้องการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไปแล้วน้ัน  บัดน้ีคณะกรรมการได้รวบรวมผลการสํารวจของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว โดยการสํารวจปัญหาและความต้องการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  1. การสํารวจปัญหาเบ้ืองต้น พบว่าพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง มีความต้องการมากที่สุดตามลําดับ ดังต่อไปน้ี  1.1 ต้องการท่ีจอดรถสามารถ
บังแดด/ฝน ได้ ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1.2 ต้องการปรับปรุงห้องนํ้าในสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุให้ถูกสุขลักษณะ  1.3 ต้องการให้มีสวัสดิการพนักงานโดยจัดต้ังในรูปแบบสหกรณ์  1.4 ต้องการชุด
ผ้าพ้ืนเมือง (ชุดภูไท)   2. การสํารวจความคิดเห็นกรณีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในปีงบประมาณ 2557  โดยคณะกรรมการฯ มีตัวเลือกให้ดังน้ี 1. จังหวัดระยอง                 
2. อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. จังหวัดจันทบุรี พบว่าพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จากจํานวน 118 คน ที่เข้าร่วมประชุม มีความต้องการไปสัมมนาและศึกษา ดู
งานมากที่สุดตามลําดับ ดังน้ี  2.1 อําเภอหัวหิน จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 90 ราย  2.2 จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 21 ราย   2.3 ไปทุกจังหวัดจํานวน 2 ราย  2.4 อ่ืนๆ เช่น ต้องการเสนอไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ จํานวน 1 ราย   2.5 ไม่แสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย  นอกจากน้ันยังมีพนักงานครูประจํา
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ เสนอว่าต้องการเงินโบนัส เพราะเห็นว่าเมื่อมีเงินไปสัมมนาได้ เหตุใด
จึงไม่เอาเงินน้ันมาจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําปีเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจกับพนักงานทุกคน อีกทั้งเทศบาลฯ ก็รับ
รางวัลต้ังมากมายทําไมจึงไม่เอาเงินรางวัลที่ได้มาแบ่งจ่ายให้กับพนักงานบ้าง ส่วนพนักงานจ้างเหมาบริการที่ไม่
มีสิทธิรับเงินโบนัสตามระเบียบ ก็ขอให้ฝ่ายบริหารจัดหางบประมาณพิเศษมาจ่ายให้ โดยอ้างว่าเทศบาลใน
จังหวัดอุดรธานีได้รับเงินโบนัสคนละ 5 เท่า จึงอยากได้บ้าง ได้คนละ 500 บาท ก็ยังดีกว่าไม่ได้  สภาพนักงาน
จึงได้นําเรียนถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าวมายังท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณา  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ขอบคุณสิ่งที่พนักงานต้องการน้ันเป็นสิ่งที่สะท้อนความ
ต้องการของพนักงานมาท่ีคณะผู้บริหารและรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขากล้าที่จะพูดไม่ได้เก็บกดไว้  จะตอบ
เป็นเบ้ืองต้นไว้ก่อนแล้วจะมอบให้ท่านปลัดเทศบาลไปตอบเป็นหนังสือกลับไปยังงานสภาพนักงานอีกคร้ัง  ใน



๑๔ 

 

เรื่องแรกคือที่จอดรถบังแดด/ฝน ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตอนน้ีผมได้คุยกับทางผอ.ภานุเดชว่าจะ
ให้รื้อที่จอดรถเดิมที่เป็นเสาไม้ออกเพ่ือที่จะทําถนนคอนกรีตพร้อมทั้งท่อระบายนํ้าและจะรื้อที่จอดรถที่เป็นเสา
เหล็กเดิมน้ันที่อยู่บริเวณตู้โค้กมาต้ังไว้ที่ข้างบ้านพักและต่อจากบ้านพักมาทางข้างสํานักการสาธารณสุขแล้วทํา
หลังคาใหม่รวมท้ังปีกของสํานักงานเทศบาลทั้ง 2 ฝั่งก็จะทําเป็นที่จอดรถด้วยมอบให้ผอ.ภานุเดชรับไป
ดําเนินการ  2.ต้องการปรับปรุงห้องนํ้าในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเรื่องน้ีมอบให้
ผอ.ภานุเดชรับไปออกแบบห้องนํ้าให้สวยงามและถูกสุขลักษณะรวมท้ังห้องนํ้าของสํานักการศึกษาที่อยู่ช้ัน 3 
ด้วย  เพราะถ้าเราซ่อมแซมให้ดีก็จะใช้งานได้นานโดยที่ไม่ต้องมาซ่อมแซมกันบ่อยๆ   3.ต้องการให้มีสวัสดิการ
พนักงานโดยจัดต้ังในรูปแบบสหกรณ์ร้านค้า  ก็สามารถทําได้ก็ออกระเบียบกฎเกณฑ์ออกมาว่าใครเงินเดือน
เท่าไรระดับไหน  เรื่องน้ีมอบให้ท่านปลัดเทศบาลรับไปพิจารณาและดําเนินการ  4.ต้องการชุดผ้าพ้ืนเมือง (ชุด
ภูไท)  เอาเฉพาะเสื้อเหมือนกับเสื้อสีชมพูตัวเดิมเราหาผ้าที่เหมือนกันหมดมาให้แล้วพนักงานออกค่าตัดเองมอบ
เรื่องน้ีให้รองอุบลรัตน์ดําเนินการ  5.เรื่องโบนัสของพนักงานให้หัวหน้าพงษ์อธิบายให้ฟังว่าตอนน้ีรัฐมนตรี
อนุมัติให้จ่ายได้แล้วแต่ทําไมยังไม่จ่ายและยังไม่มีเทศบาลไหนจ่าย  
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ขณะนี้แนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินยังไม่มี

เพราะว่าตอนน้ีกรมฯกําลังดําเนินการอยู่  ซึ่งของปี 2555 – 2556 เขาก็ประชุมกันไปและจะใช้แนวทางเดิม
ของปี 2549 แต่ยังไม่มีหนังสือมา  ส่วนปี 2557 แนวทางยังไม่ออกต้องรอต่อไป 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    คือเราไม่สามารถจ่ายได้ตอนนี้และส่วนเร่ืองของเทศบาล
นครอุดรธานีที่จ่าย 5 เท่า  คือเรื่องอดีต  ไม่ใช่ว่านายกไม่อยากจะจ่ายโบนัสให้พนักงานแต่เมื่อหลักเกณฑ์การ
จ่ายโบนัสยังไม่ออกเราก็ไม่สามารถจะทําการจ่ายให้ได้และอีกอย่างคือลูกจ้างเรานําพวกเขาออกมาเป็น
โครงการแล้วพวกเขาก็ไม่มีสิทธ์ิได้เมื่อหลักเกณฑ์ยังไม่ออกและลูกจ้างโครงการพวกน้ีไม่มีสิทธ์ิได้แบบน้ีเราจะยัง
กล้ารับเงินโบนัสอีกเหรอหรือพวกท่านจะยอมเซ็นรับเงิน 1,000 บาท แล้วมาแบ่งให้กับลูกจ้างโครงการ 500 
บาท หรือไม่  ก็คงไม่ได้เพราะท่านปลัดเทศบาลเคยขึ้นศาลเพราะเรื่องน้ีมาแล้ว  แต่ตอนน้ีเราประชุมกันทํา
เรื่องแผนบุคคลเราจะนําโครงการทั้งหมดมาเป็นพนักงานเทศบาลของเราเหมือนเดิมได้เพราะถ้าไม่นําเข้ามาก็
จะไม่เป็นธรรมกับพวกเขาและแน่นอนว่างานพวกเขายังคงเหมือนเดิมเพราะฉะน้ันปีน้ีผมก็ได้ปรึกษากับท่าน
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าพงษ์ว่าจะพาพนักงานเทศบาลทั้งหมดไปทัศนศึกษาก่อนเรื่องเงินถ้าเราบริหารจัดการ
ดีแล้วเงินคงเหลือก็จะนํามาเป็นพ็อกเก็ตมันน่ีในการไปทัศนศึกษาในคร้ังน้ีให้กับพนักงานของเรา  เรื่องโบนัส
พนักงานไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเทศบาลของเราที่ไม่กล้าจ่ายเทศบาลอ่ืนๆก็ไม่กล้าจ่ายเช่นกันเพราะระเบียบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสน้ันยังไม่ออกเอาเป็นว่าเรื่องน้ีชัดเจน  ฝากท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงและมอบให้ทาง
สภาพนักงานอธิบายให้กับพนักงานฟังด้วย  

เรื่องที่ 2    การปลูกต้นไม้ 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง   ขออนุญาตแจ้งเร่ืองที่จะปลูกต้นไม้ทางสํานักการ
ช่างได้ขุดหลุมไว้ประมาณ 116 หลุม  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีทั้งหมด 5 สํานัก 2 กอง  ถ้าแบ่งกัน
แล้วจะได้สํานักละ 16 ต้น และในส่วนสํานักการช่าง 20 ต้น  ที่จัดเตรียมไว้ปลูกรวมแล้วทั้งหมด 116 ต้น  ขอ
อนุญาตเรียนถามที่ประชุมว่าเราจะทําการปลูกต้นไม้วันที่เท่าไรและเราจะปลูกต้นไม้ประเภทอะไรบ้าง     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เดือนสิงหาคมดีหรือไม่ช่วงเดือนของวันแม่แต่เราคงจะไม่
เลือกปลูกวันแม่เพราะเรามีภารกิจและกิจกรรมต้องทําเยอะอยู่แล้ว  ทุกท่านอยากจะให้ปลูกวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันธรรมดา 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง   ขอเสนอวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     วันที่ผอ.ภานุเดชเสนอน้ันนายกไม่อยู่ทุกท่านจะสามารถ
ปลูกกันเองได้หรือไม่  หรือเราจะปลูกวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  ซึ่งเราจะปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติใน



๑๕ 

 

ห้วงของเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็นวันแม่แห่งชาติ  ปลูกช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.30 น. หลังจากปลูกต้นไม้
เรียบร้อยแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนประเภทของต้นไม้เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่สูงประมาณ 3 – 4 เมตร 
คือ  ต้นอินทนิลบก  ต้นอินทนิลนํ้า  ต้นซากุระเมืองไทย ต้นตะแบก ต้นชงโค และต้นไม้ที่มีสีสันสวยงาม  และ
มอบให้ทางสมชายเตรียมปุ๋ยอินทรีย์จากขยะของเราแล้วเราจะไปซื้อดินนาเพ่ือที่จะนํามาผสมและนําไปปลูก  มี
ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


