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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 3/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  29  ตุลาคม  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ถนนคนเดิน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี         หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุมาให้ผมลงนามเป็นผู้เห็นชอบ

โครงการถนนคนเดิน  ความจริงเรื่องถนนคนเดินเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ได้ยินว่าทางหอการค้า
จังหวัดกาฬสินธ์ุจะทําผมเลยให้พวกเราสํารวจแล้วประชาคมและพร้อมที่จะทําแต่ก็กลัวว่าจะมีผลกระทบกับ
ทางพ่อค้าแม่ค้าตลาด  และคราวนี้ทางหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุอยากทําผมเลยว่าให้ทางหอการค้าทําแล้วเรา
ก็เข้าไปเป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมร่วมเวลาประเมินก็ได้คะแนนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับภาค
องค์กรเอกชน   สรุปทางหอการค้าเลยเสนอโครงการข้ึนมาและให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ  
หอการค้าจะใช้บริเวณถนนผังเมืองข้างโรงเรียนเทศบาล 1  ทําเป็นถนนคนเดินเพราะมีสถานที่จอดรถท่ี
สะดวกสบายและจะจัดให้มีถนนคนเดินทุกวันอังคารตอนเย็นผมเลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ว่าลงนามอนุมัติ
โครงการแล้วให้หอการค้าต้ังกรรมการและประชุมคณะกรรมการทํางาน  พอถึงตอนน้ันผมจะไปนําเสนอว่า
ถนนปิดได้หรือไม่แล้วจะทําอย่างไรถึงจะปิดถนนได้เพราะว่าถนนเป็นถนนสาธารณะและจะสามารถไปเก็บเงิน
ในที่ถนนสาธารณะอย่างไร  เพราะฉะน้ันก็จะมีวิธีการไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําก็จะสามารถทําได้เลย  ผมจะเล่า 
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เรื่องเมืองพัทยาให้ฟังมีถนนเส้นหน่ึงในเมืองพัทยาที่คึกคักเป็นถนนระหว่างอาคารพาณิชย์ช่วงสั้นๆเป็นถนน
ทางลัดระหว่างถนนสายเมนใหญ่ 2 สายเมนและเป็นทางข้ามอยู่ใกล้กับตลาดเป็นถนนกว้างประมาณ 10 – 
12 เมตร ปรากฏว่าถนนเส้นน้ีแม่ค้าลงไปขายของแล้วก็ยึดถนนทั้งวันทั้งคืนขายเป็นตลาดติดต่อกันมาไม่น้อย
ก ว่ า  2 0  ปี  บ น ถ น น ส า ย น้ี ไ ม่ มี ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ แ ม้ แ ต่ คั น เ ดี ย ว ว่ิ ง ผ่ า น เ ห มื อ น กั บ 
ถนนเทศบาล 1155  ตอนท่ีตลาดโต้รุ่งไปขาย  ตัวท่านนายกเมืองพัทยาก็เห็นว่าไหนๆก็เป็นตลาดเป็นที่
จับจ่ายซื้อของเป็นที่คนนําของมาขายก็เลยไปทําประชาพิจารณ์ทําประชาคมและก็เอาเงินงบประมาณหลาย 
10 ล้านบาท ลงไปทําอาคารตลาดเป็นโรงเรือนบนถนนปรากฏว่ามีเจ้าของอาคารพาณิชย์ 2 คน ฟ้องศาล
ปกครองฟ้องเทศบาลเป็นจําเลยไม่มีสิทธ์ิที่จะมาสร้างอาคารโรงเรือนบนถนนสาธารณะและที่สาธารณะ  ใครมี
ความรู้บ้างเทศบาลสามารถทําแบบนี้ได้หรือไม่  ทําได้แต่คุณจะต้องเพิกถอนถนนท่ีเป็นถนนสาธารณะแล้วมี
หลักในการเพิกถอนถนนสาธารณะคุณจะต้องไปทําให้เรียบร้อย  แต่ทางเทศบาลเมืองพัทยายังไม่ได้ทําเรื่องเพิก
ถอนถนนสาธารณะเพียงแต่ทําการประชาพิจารณ์และออกแบบสอบถาม ทําประชามติ ต้ังงบประมาณบรรจุใน
เทศบัญญัติผ่านสภาและหาผู้รับจ้างมาก่อสร้าง  ผลสุดท้ายศาลปกครองสั่งให้รื้อถอนและให้คืนสภาพถนนเป็น
ถนนเหมือนเดิม  ทําให้พ่อค้าและแม่ค้าหลายร้อยคนก็ไม่พอใจเจ้าของอาคารพาณิชย์  เพราะฉะนั้นการทํา
อะไรก็แล้วแต่น้ันสามารถทําได้แต่คุณจะต้องรู้วิธีและหลักการปฏิบัติผมเลยได้บอกท่านประธานหอการค้าไป  
และคงจะมีการประชุมกันเพ่ือแนะนําหาทางออก  

เรื่องที่ 2   ขอเชิญร่วมไว้ทุกข์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ช่วงน้ีเป็นช่วงที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) ขอให้
สถานบันเทิงงดรื่นเริง 15 วัน  รัฐบาลให้ไว้ทุกข์ 30 วัน  ให้ลดธงคร่ึงเสา 3 วัน ให้พสกนิกรพร้อมใจแต่งกาย
ด้วยชุดสีดํา  ทําบุญตักบาตรถวายอาลัยองค์สังฆราช  มีการประกาศแสดงการไว้อาลัยต่างๆเราทําเรียบร้อย
และติดไว้ที่วงเวียนโปงลาง  และงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมของท่านผู้ว่าท่านก็สั่งให้เลื่อนไม่มีกําหนดแต่ยัง
ไม่มีหนังสือสั่งมามีใครได้ข่าวมาอย่างไรบ้าง 
นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม     เมื่อวานผมได้เข้าร่วมประชุมเรื่องยาเสพติดมีท่านรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ท่านเป็นประธานท่านได้แจ้งว่างานวิจิตรแพรวาขอให้เลื่อนไปก่อนแบบไม่มีกําหนด
ส่วนหนังสือจะตามมาครับ    
นายจารุ วัฒน์   บุญเพิ่ ม  นายกเทศมนตรี    สรุ ป ว่ า เ ลื่ อ นและพอ ให้ เ ลื่ อ น ง าน บัน เทิ ง

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เคยจัดงานลอยกระทงเป็นประจําทุกปีเขาก็เลื่อนแล้วงานลอยกระทงของเราจะเล่ือน
หรือไม่  พรุ่งน้ีจะมีการประชุมชุมชนผมจะได้นําเข้าในที่ประชุมชุมชนแต่อยากจะฟังความคิดเห็นของพวกเรา
ก่อน   คือเผอิญว่าพรุ่งน้ีก็ประชุมจังหวัดถ้าเราจะหารือกับจังหวัด   แต่ผมต้องอยู่ที่ห้องประชุมกับประชาชน
ยังไงพรุ่งน้ีผมมอบให้ท่านปลัดเทศบาลไปประชุมกับจังหวัดแทนและให้สอบถามท่ีประชุมจังหวัด  ถ้ามาดูว่า
งานน้ีเป็นงานประเพณีก็ต้องทําทุกปีและงานลอยกระทงก็ต้องเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองจะเป็นวันอ่ืนไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องมีการลอยกระทงแต่จะเป็นการลอยกระทงแบบทําบุญให้เหมาะสมอย่าให้ครึกครื้นแบบ
สนุกสนาน  ส่วนงานวิจิตรแพรวานั้นไม่ใช่งานประเพณีเราเคยเลื่อนมาหลายครั้งแล้วบางครั้งก็ไม่มีการจัดขึ้น
เลย  มอบให้รองสุนิสาคุยกับทางสํานักงานวัฒนธรรมพรุ่งน้ีเอาคําตอบไปนําเสนอในท่ีประชุมชุมชนในฐานะ
เป็นผู้รับผิดชอบงานประเพณีลอยกระทง  แต่ในส่วนตัวผมคิดว่าเมื่อเป็นงานประเพณีลอยกระทงต้องลอยในวัน
เพ็ญเดือนสิบสองเอาอะไรเป็นหลักในการจัดงานเอาวันสําคัญเป็นหลักในความคิดเห็นของผมคิดว่าควรจัดงาน
แต่จัดอย่างสุภาพเรียบง่ายรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการตัดสินใจ
เพียงเราฝ่ายเดียวเลยได้ให้นําเข้าในที่ประชุมและขอความเห็นของทางสํานักงานวัฒนธรรมด้วย 
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เรื่องที่ 3   กฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการพัฒนาสตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     คณะกรรมการพัฒนาสตรีน้ันมีกฎหมายรองรับแต่ก่อนผม

ไม่รู้ว่ามีพระราชบัญญัติรองรับเก่ียวกับเร่ืองกิจการสตรีเขามีกฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ร่างขึ้นมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2538  ปัจจุบันก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น  หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีก็คือ
ให้เป็นผู้ที่ดูแลปัญหาในพ้ืนที่ทุกเร่ือง เช่น เรื่องอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม  ทุก
อย่างแต่ให้สตรีเป็นคนทําและให้เสนอตามข้ันตอนมีการต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วก็
มาคัดเลือกคณะกรรมการสตรีระดับตําบล เทศบาล  หรืออบต.  แล้วไปคัดเลือกระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับภาค  และระดับประเทศ  มีการให้หน้าที่ตามกฎหมายและเทศบาลมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและให้
งบประมาณที่มาแจ้งในที่ประชุมให้พวกเราได้รับทราบน้ีก็คือหน้าที่ของเทศบาลก็เพ่ิมขึ้นมาอีกอย่างหน่ึงคือเรา
จะต้องดูแลคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลกาฬสินธ์ุอยู่ในเขตของเรา    ซึ่งวันน้ีมีการคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีของตําบลกาฬสินธ์ุก็ได้นางดวงฤดี กาญจันดาเป็นประธาน  เราเตรียมตัวไว้เลยว่างาน
น้ีจะเป็นอีกงานหน่ึงของกองสวัสดิการสังคมที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือและดูแลเก่ียวกับเรื่องคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 

เรื่องที่ 4   พิธีมอบรางวัลส่งเสริมกิจกรรมสังคมดีเด่นระดับชาติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการประชุมกาแฟเช้า

เพราะวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556  ผมต้องเดินทางไปรับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมสังคมดีเด่นระดับชาติเป็น
องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ  วันอังคารสถาบันพระปกเกล้ามาประเมินเราเลยไม่ได้มีการประชุม
กาแฟเช้าที่ห้องนายกและวันพุธก็เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันหยุด  ในการประชุมวันน้ีก็มีหลายเรื่องมาหารือและ
แจ้งให้พวกเราได้รับทราบว่าได้ไปรับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมสังคมดีเด่นระดับชาติโล่ที่ได้รับเป็นโล่ของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีท่านย่ิงลักษณ์  ชินวัตรผู้มอบเบ้ืองต้นตอนแรกบอกว่าท่านนายกจะเป็นผู้มามอบแต่ท่านให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือท่านปวีณา  หงสกุล มามอบรางวัลแทนและ
รางวัลที่ได้มาก็เป็นรางวัลดีเด่นในส่วนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราสร้างกิจกรรมทางสังคม การดูแลผู้สูงอายุ 
งานต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ผมก็ไปถามกองสวัสดิการว่าใครเป็นคนกรอกข้อมูล   ท่านผอ.ว
รวิทย์ให้นายพัฒพงษ์เป็นคนกรอกข้อมูลและผมได้นํามาดูว่าเป็นอย่างไรดูแล้วนายพัฒพงษ์ก็รวบรวมงานท่ี
เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานดูแลผู้ยากไร้  งานที่ผมพูดเสมอว่าไม่อยากให้มีประชาชนของเราไปออก
รายการวงเวียนชีวิต   และเราก็มีกิจกรรมที่เราช่วยเหลือสังคมตลอดเวลานายพัฒพงษ์ก็รวบรวมแล้วก็ส่งไป
ถามว่ากรอกครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  ไม่ครบถ้วนแต่ปรากฏว่าพอส่งไปคณะกรรมการไปประเมินจังหวัด
กาฬสินธ์ุเราส่งไป 3 องค์กร  แต่ผ่านองค์กรเดียวคือเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแล้วทั่วประเทศที่คัดส่งเข้าไปมี
เทศบาล 2 แห่ง ทั่วประเทศได้รับทั้งหมดที่รับอยู่ในส่วนของเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลกิจกรรมทางสังคมดีเด่นมี 
8 แห่ง และมีท้องถิ่นอยู่ 4 แห่ง  เป็น อบต. เทศบาลตําบล ก็แจ้งให้ได้รับทราบว่าเป็นเรื่องที่เราหน้าภาคภูมิใจ
ว่าการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  การทําให้สังคมเมืองกาฬสินธ์ุไม่ทิ้งกัน  การดูแลผู้ยากไร้ที่เราทํากันมา
ขอให้ทําต่อไปมีหน่วยงานที่เขาพร้อมที่จะยกย่องเราว่าเราทํามาถูกทางและเพ่ือเกิดประโยชน์สุขให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน 

เรื่องที่ 5   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว  
             ปี  2556 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผมได้รับหนังสือเรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวของปี 2556  บัดน้ีการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
ประจําปี 2556 ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเรียนให้ทราบดังน้ี 1.หน่วยงานของท่านได้ผ่านเกณฑ์ 
ช้ีวัดการคัดเลือก อปท.ดีเด่นประจําปี 2556 ดังมีรายช่ือประกาศผลการคัดเลือกตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รางวัล
สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว จํานวน 14 แห่งทั่วประเทศให้ 
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ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจําปี 2556  มีดังต่อไปน้ี  เป็น
เทศบาล 9 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาลนครพิษณุโลก  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เทศบาลตําบล
แม่สาย  เทศบาลตําบลเชิงดอย เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ  เทศบาลตําบลบ้านกล้อม  เทศบาลตําบลเกาะคา  
เทศบาลตําบลบ้านกลาง   มีเทศบาลเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ไปรับรางวัลสรุปถ้าเราได้รับรางวัลในปีน้ี
ก็เป็นปีที่ 6  และจะไปรับรางวัลในเดือนมกราคม 2557      

เรื่องที่ 6   หลักเกณฑ์และวิธีการอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับ 
                      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจให้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดงานท้องถิ่น  ผมอ่านไปอ่านมาเป็นเรื่องรางวัล 
ธรรมาภิบาลปี 2556 แต่ที่อาจารย์โกวิทย์ พวงงามมาประเมินน้ันคือรางวัลธรรมาภิบาลปี 2555  ที่บอกว่า
จะได้เงินรางวัล 2 ล้านบาท  แต่น้ีคือรางวัลธรรมาภิบาลปี 2556  ทุกท่านอย่าตกใจผมจะอ่านรางวัลให้ฟัง
แข่งเป็นระดับเทศบาล  ระดับอบจ.ก็แข่งกับอบจ.   ระดับเทศบาลนครก็แข่งกับเทศบาลนคร  ทั่วประเทศบาล
แล้วเทศบาลเมืองมีอยู่ 7 รางวัล  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 9 ล้านบาท , รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 7 
ล้านบาท , รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 5 ล้านบาท  , รางวัลชมเชย 4 รางวัล  เงินรางวัล  รางวัลละ 5  แสน
บาท  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราหวังเอารางวัลชมเชยก่อนถ้าสามารถขึ้นไปรางวัลที่ 3 , 2 , 1 ค่อยว่ากัน
ต่อไป  แล้วมาดูว่ามีเทศบาลเมืองไหนบ้างที่ใกล้เคียงกับเราที่จะเป็นคู่แข่งมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาล
เมืองมหาสารคาม   เทศบาลตําบล 11  รางวัล  เงินรางวัลรวม 38 ล้านบาท  ตําบลก็มาแยกตําบลขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  เพราะฉะน้ันปี 2556 เป็นปีทองสําหรับเรื่องเงินรางวัลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรา
จะต้องสู้และพร้อมเดินไปด้วยกัน   

เรื่องที่ 7    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ด้วยสถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า  ในการน้ีสถาบันพระปกเกล้าเห็นว่าหน่วยงานของท่านได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจําปี 2556  
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศสถาบันจึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ  บูธ ขนาด 2 x 2 เมตร  โดยสถาบันจะช่วยพิมพ์ข้อมูลสําหรับนิทรรศการ  สรุปว่าเราได้รับรางวัล
พระปกเกล้าในปี 2556  ผมก็ลุ้นคิดว่าเราจะได้รับรางวัลหรือไม่เพราะในวันน้ันอาจารย์ถามอะไรเราก็ตอบไม่
ค่อยตรงและเราพาอาจารย์ไปดูงานอะไรผลสุดท้ายพาอาจารย์ไปดูการแสดงที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  รางวัล
น้ีถือว่าเป็นรางวัลองค์กรที่หมายถึงพวกเราทุกคน  สรุปแล้วสิ่งที่ทําให้อาจารย์ประทับใจคือเวทีสร้างสรรค์เด็ก
และเยาวชน  ตัวท่าน บก.หนังสือพิมพ์ประชาคมบอกว่าไปประเมินมาทุกแห่งไม่มีใครเอาเด็กมาโชว์กิจกรรม
การแสดงมีแต่ผู้สูงอายุและกองทุนการมีส่วนร่วม  ผมเลยบอกท่าน บก.ไปว่าผมคิดว่าท่านไปจะต้องเจอแต่แบบ
น้ันผมอยากจะสร้างความแปลกใจให้พวกท่านว่าสิ่งที่ท่านไปประเมินแล้วท่านไม่เคยเจอคือเยาวชนท่ีแสดง
ออกมาด้วยสีหน้าแววตาที่ดีใจที่พวกเขามีเวทีที่สามารถให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่  ท่านก็ดูเห็นด้วยกับ
คําพูดของผม   ยังไงผมก็ดีใจกับทุกคนที่ได้รางวัลน้ีมาและในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2556  ที่เราจะไปรับ
รางวัลมอบให้ท่านรองอุบลรัตน์เตรียมชุมชนที่มีส่วนร่วมไปด้วยประมาณรถตู้  2 คัน  เหมือนเดิมและที่ทิ้งไม่ได้
คือเยาวชนด้วย  เราจะโชว์เวทีเยาวชนฝากเร่ืองน้ีกับท่านผอ.วรวิทย์ให้ทําให้สุดความสามารถความจริงแล้วเรา
เริ่มต้นมาดีกับทางสภาเด็กและเยาวชนชุดน้ีเอาภาพของนาฎศิลป์ภาพของอะไรต่างๆมากมายโชว์เลยทําให้สุด
ฝีมือ 
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   การจัดนิทรรศการเขาขอให้เราไปวันที่ 8 - 10 

พฤศจิกายน 2556    
 



- ๖  - 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก็ให้กองสวัสดิการไปเขาทําได้และถ้าหากท่านเลขานุการ
ว่างก็ไปดูแลด้วยเอารถตู้ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไป   ยังไงถ้าทางโรงเรียนมีส่วนก็อย่าลืมทางโรงเรียนด้วย  

เรื่องที่ 8   รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือแจ้งมาว่ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุคน
ใหม่  จํานวน  2 ท่าน   ท่านแรกมาจากผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  นายสิริรัฐ ชุมอุปการและท่านที่ 2 มาจากปลัดจังหวัดจันทบุรี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ  
มาแทนท่านรองผู้ว่านายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ท่านได้ย้ายไปปฏิบัติราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น    

เรื่องที่ 9   จัดนิทรรศการเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   จัดนิทรรศการเสวนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์  ชินวัตรมาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไรบ้างใครไปร่วมงานนิทรรศการในวันน้ัน
มีการอบรมมีอภิปรายอะไรหรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.ส่วนพัฒนารายได้     ในงานจะมีบูธทั้งหมด 9 บูธ  มีบัตรให้

เพ่ือที่จะให้เข้าไปชมที่ละบูธและมีการรอคิวในการเข้าไปชมรถไฟ  ที่ให้ไปแสดงประชาคมคือที่เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซึ่งก็จะมีผังเส้นทางที่รถไฟผ่านและให้เดินชมท้ังหมด  บูธสุดท้ายเมื่อเดินชม
เสร็จเรียบร้อยเขาคือให้บันทึกผ่านและแสดงความคิดเห็นบนจอคอมพิวเตอร์น้ีคือการสรุปภาพรวมๆ เป็นรถไฟ
ไฮสปีด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ปี  2535  ผมได้ไปอบรมในฐานะเป็นผู้ประกอบการ
รถยนต์โดยสารประจําทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยบริษัทขนส่งจํากัด  อบรมเร่ืองการพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศไทยในขณะน้ันปี 2535 และให้ไปดูงานท่ีประเทศเกาหลีไปดูว่าอนาคตการ
คมนาคมขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าของเมืองไทยเราถ้าหากว่าเป็นรถไฟไฮสปีดหรือเป็นรถไฟรางเดียวเม่ือมา
เมืองไทยแล้วธุรกิจขนส่งโดยสารของคุณจะอยู่อย่างไรเป็นการเตรียมความพร้อม  20 ปีที่แล้วต้ังแต่ปี 2535 
ที่ไปดูงานแล้วตอนน้ีปี 2556 ยังไม่ได้เลย   แล้วเส้นทางคือกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดหนองคายไม่ผ่านบ้าน
เราแต่ถ้าผ่านผู้ประกอบการรถโดยสารจะทําอย่างไร  สมมุติว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไป
เชียงใหม่ 5 ช่ัวโมง  ถามหน่อยว่าใครจะขึ้นรถทัวร์ก็จะมีแต่คนยากไร้กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
สําหรับคนยากไร้เพราะคนมีเงินก็จะไปขึ้นรถไฟไฮสปีดแทน   

เรื่องที่ 10   ขอเชิญร่วมทําบุญทอดกฐิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    บอกบุญให้ทุกคนทราบจะมีกฐินที่วัดกลาง  วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2556  และทอดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  วัดเหนือทอดกฐินไปเป็นที่เรียบร้อย  วัดประชา
นิยมก็ทอดกฐินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน   ส่วนวัดป่าพุทธมงคลฝากหัวหน้าสํานักปลัดดูแลเรื่องการทําบุญ
ร่ ว ม กั น ใ น ง า น ท อ ด ก ฐิ น ด้ ว ย   วั ด ห อ ไ ต ร ท อ ด ใ น วั น ที่  9  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 6  
วัดชัยสุนทรของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราไปทอดวันที่ 10 พฤศจิกายน  2556  วัดใต้โพธ์ิค้ําทอดวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2556   วัดดงปอทอดวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556  วัดสว่างทอดวันที่  9  พฤศจิกายน  
2556  บอกบุญกันถ้าใครบ้านใกล้ยังไงก็ไปร่วมทําบุญกัน  วันที่เราทอดกฐินวัดชัยสุนทร  วันที่ 10  
พฤศจิกายน 2556  ผมจะต้องเดินทางไปรับรางวัลฝากท่านที่ปรึกษานิติธรรมไปร่วมงานทอดกฐินของเราด้วย    

เรื่องที่ 11   ขอเชิญประชุมการจัดงานรับกฐินพระราชทาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผมไปประชุมเรื่องการจัดงานรับกฐินพระราชทานของ 
วัดกลางทางท่านเจ้าคณะจังหวัดก็รบกวนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรื่องจัดเตรียมสถานที่บริเวณวัดกลางให้ไปทํา
ต้ังแต่วันศุกร์และไปประสานงานคือให้เทศบาลช่วยทําความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ตัดก่ิง
ไม้ กางเต้นท์ ประดับเต้นท์  จัดหาเต้นท์ เก้าอ้ีเพ่ือไปต้ังโรงทานและดูแลเรื่องไฟฟ้าในเต้นท์  รดนํ้า ล้างถนน  



- ๗  - 
พรมดิน  ขอแรงยกโต๊ะสถานที่ในการจัดโต๊ะเตรียมสถานที่ในการต้ังกองกฐิน ส่วนท่านผอ.ประโยชน์ท่านก็
รับมาเก่ียวกับเรื่องปกติขาว  ฝากท่านผอ.ภานุเดชและท่านผอ.เพ็ญพรประสานกับทางวัดกลางเรื่องการ
จัดเตรียมสถานที่  พอผมได้ไปประชุมเก่ียวกับเรื่องกฐินที่วัดกลางท่านอดีตเลขาท่านมหาเจริญท่านเป็นห่วง
เรื่องคําขวัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่านอยากจะให้เพ่ิมคําว่า “หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสูงยาง”  
เอาเป็นว่าถ้าในที่ประชุมเห็นด้วยก็ลงช่ือให้ด้วยแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ลงว่าไม่เห็นด้วย 

เรื่องที่ 12   โครงการพัฒนาเมือง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ที่เราไปออกรายการโครงการพัฒนาเมืองช่ือโครงการของ
เราคือ “ถุงพลาสติกคืนชีวิตให้ชุมชน” เพ่ือขอรับงบประมาณ  1,450,000  บาท  ตอนน้ีเงินได้เข้าบัญชี
ชาวบ้านแล้ว  เมื่อวานผมเลยได้เชิญคณะกรรมการกองทุนจิตอาสาและเชิญคณะกรรมการถุงพลาสติกมาคุยกัน
แล้ว  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 4 คน ให้คณะกรรมการโครงการถุงพลาสติก 2 คน และให้กองทุน 
จิตอาสา 2 คน  และต่อรองกับผู้รับเหมาในการบริหารจัดการเงิน จํานวน 1,450,000 บาท  เหลือเท่าไรให้
เป็นทุนดําเนินการของกองทุนถุงพลาสติกคืนชีวิตให้ชุมชนก็ตามน้ีตกลงทุกคนก็เห็นด้วย   และโครงการที่ 2 
ของเราที่ของบประมาณไปเราขอไปแค่ประมาณ 5 แสนบาท  ทางรายการบอกว่าทําไมเราถึงได้ขอรับ
งบประมาณน้อยเขาอยากให้เราทําโครงการต่อยอดไปขอรับงบประมาณเพิ่มด้วย  เพราะมีหนังสือมาให้ขยาย
ระยะเวลาในการย่ืนโครงการพัฒนาเมืองไปอีก  ตอนน้ีแจ้งพวกเราถ้าอยู่ใกล้ชุมชนไหนถึงเป็นข้าราชการก็ไป
เข้ากับชุมชนนําเสนอโดยทางชุมชนได้ผอ.จีรนันท์ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ไม่ขออะไรมาเลยท่านก็ไปจุดประกายให้
ชุมชนขออะไรที่อยากจะทําขอมาได้เลยตอนน้ีขยายเวลาไปถึง 30 พฤศจิกายน 2556  ดูว่าตัวเองมีความ
พร้อมหรือไม่ถ้ามีความพร้อมทําเลย 

เรื่องที่ 13   ขอเชิญประชุมความปลอดภัยทางถนน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีการเชิญนายกไปประชุมความปลอดภัยทางถนนปรากฏ
ว่าผมไม่ว่างเลยมอบให้ทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบไปประชุมแทนเป็นเรื่องใกล้เข้าสู่เทศกาลปี
ใหม่และอยากจะให้รณรงค์ในการสัญจรไปมากลับภูมิลําเนาที่ผ่านจังหวัดกาฬสินธ์ุอยากจะให้ช่วยกันลด
อุบัติเหตุ  รายงานที่ประชุมหน่อย 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เมื่อครั้งที่ไปประชุมก็มีในส่วน
ของภาคีเครือข่ายในส่วนของคณะกรรมการ  ในที่ประชุมก็ได้เช็คความพร้อมในแต่ละส่วนและแต่ละหน่วยว่าได้
ดําเนินการเรียบร้อยในเรื่องใดบ้างซึ่งแต่ละหน่วยก็ได้รายงานในส่วนภาพรวมและในจุดตรวจต่างๆก็ยังคงเดิม
ทั้งจังหวัด  ในส่วนของกิจกรรมก็จะมุ่งเน้นไปที่งานของเราคือรณรงค์อุบัติเหตุซึ่งปีน้ีก็จะให้ทางสื่อมวลชนมีส่วน
ร่วมมากย่ิงขึ้นและระดมสมองร่วมกับคณะกรรมการและมีการนัดนอกรอบในการวางแผนกันและจะนัดไปเสนอ
ในคณะกรรมการใหญ่อีกคร้ัง  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ฝากจ่าเอกภราดรก็เช่ือฝีมือในการทํางานผมไว้ใจเลย
มอบให้ไปประชุมและตัดสินใจแทนผมได้เลย  พรุ่งน้ีผมอยากรบกวนจ่าเอกภราดรอีกเรื่องคือการกําจัดวัชพืชที่
ท่าสินค้าอยากให้นํากําลังพนักงานของงานจ่าเอกภราดรไปช่วยกันผลักวัชพืชให้ไปใกล้ๆเพ่ือที่จะเอาวัชพืชน้ัน
ขึ้นให้หมด  และมอบสํานักการสาธารณสุขไปตัดหญ้าที่อยู่ข้างในตัดให้สั้นลงและดูสะอาด  มอบสํานักการช่าง
ให้นํารถแม็คโครไปนําวัชพืชขึ้น  และเมื่อเรานําวัชพืชขึ้นแล้วท่านผอ.ภานุเดชก็อย่าลืมนํารถไปใส่เพ่ือขนไปทิ้ง
และนําดินมาลงบริเวณข้างๆเพ่ือที่เราจะเทคอนกรีตรอบกุดคล้า  

เรื่องที่ 14   ขอเชิญประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ท่านรองนพสิทธ์ิไปประชุม POC เป็นอย่างไรเก่ียวกับ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 



- ๘  - 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เป็นการสรุปเป็นครั้งที่ 2  ว่า
หลังจากไปทํายุทธศาสตร์กับตัวช้ีวัดมาแล้วมีข้อบกพร่องอะไรบ้างมานําเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบก็
จะให้ตัวแทนของแต่ละภาคคือเป็นคลัสเตอร์และส่งให้ตัวแทนแต่คลัสเตอร์ขึ้นมาพูดก็โดยผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีบ้าง  และคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์ก็จะมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องการจัดทํายุทธศาสตร์ซึ่ง
เขาประเมินดูแล้วประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์  ที่ดีและขาดเหลืออยู่ 6 เปอร์เซ็นต์  ที่จะต้องแก้ไขก็จะได้รับ
คําแนะนําจากท่านนายกรัฐมนตรีพูดให้เพ่ิมเติมตัวน้ันตัวน้ีขึ้นมา   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     หมายถึงจังหวัดกาฬสินธ์ุเราหรือคลัสเตอร์ 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     คลัสเตอร์ เป็นภาพรวมไม่
เจาะจงว่าเป็นจังหวัดไหน  พูดภาพรวมว่าที่ทํายุทธศาสตร์และทําตัวช้ีวัดยกตัวอย่างชัยภูมิเป็นจังหวัดใหญ่เขา
นําเสนอจังหวัดเดียวเลยเขาบอกว่าจังหวัดชัยภูมิของเขาติดปัญหาเรื่องทําผลผลิตออกมาแล้วจําหน่ายไม่ได้  
เขาเลยทําตัวช้ีวัดทํายุทธศาสตร์ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจะเข้าสู่อาเซียนเป็นการนําเสนอภาพ
กว้างๆ  นายกรัฐมนตรีก็จะคอมเมนต์ทุกคลัสเตอร์ว่าเพ่ิมเติมอะไรปัญหาที่ดูแล้วน่าจะเกิดยังไง 

เรื่องที่ 15  งบประมาณแบบบูรณาการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีข่าวที่ไม่ค่อยดีมาเล่าให้ฟังเก่ียวกับเรื่องงบประมาณแบบ
บูรณาการของท่านผู้ว่า  ตามแผนแล้วในปี 2557  เราจะได้งบประมาณในการก่อสร้างพุทธมณฑลเป็นฐาน
พระพุทธรูปปีละ 15  ล้านบาท  แผนน้ีทํามาตั้งแต่ท่านผู้ว่าวิโรจน์พอท่านผู้ว่าสมศักด์ิมาท่านก็มาเปลี่ยนแผน
ผมเลยผลักดันจนกระทั่งเอาแผนกลับคืนมา  ท่านผู้ว่าคนปัจจุบันท่านผู้ว่าสุวิทย์ก็ได้มาผลักดันแผนของเราต่อ
ท่านส.ส.บุญรื่นไปผลักดันเอางบประมาณบริหารงานแบบบูรณาการจากสภาผู้แทนมาไม่ถูกตัดสักโครงการ
ได้มาประมาณ 200 ล้านบาท  เมื่อท่านบอกว่าได้มาหมดแก่งดอนกลางเราก็ต้องได้ด้วย  แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่าน
มาผมได้พบท่านผู้ว่าที่งานศพที่วัดสว่างคงคาท่านเลยบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินส่วนน้ีไปทําถนน 4 
เลน  ก็ตัดออกไป 2 – 3 โครงการ รวมทั้งโครงการของแก่งดอนกลางด้วย   สรุปแก่งดอนกลางของเราก็ไม่ได้
ทําและเผอิญว่าพอติดต่อพระพุทธรูปก็ไม่มีใครรู้เรื่อง   คืออย่างน้ีพอเร่ิมปีใหม่ผมก็จะลุยงานผมเลยขอความ
ชัดเจนจากสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่ามีรายงานการประชุมอะไรในการพิจารณาว่าอนุมัติจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  1  องค์  จากองค์ที่สร้าง  ขอเอกสารตัวน้ันมาเพ่ือที่ผมจะลุยงานต่อเพราะตอนน้ีผมได้งบ CEO มา 
14,900,000 บาท  เพ่ือที่จะทําฐานพระพุทธรูปแล้วถ้าหากไม่มีมาผมจะเริ่มไปทํางานได้อย่างไรขอเอกสาร
ยืนยันด้วย  ผมก็ผ่านผอ.สํานักพุทธของจังหวัดกาฬสินธ์ุและผอ.ก็ประสานไปที่ผอ.สํานักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติตอนน้ีเจ้าของโครงการเกษียณเร่ืองเงียบหายหมดไม่มีใครรู้เรื่องและไม่มีใครพูดอะไรเลยเหมือนว่า
โครงการน้ีหายไปแล้ว  เราบูชาพระเพ่ือช่วยเอาเงินไปก่อสร้างต้ังหลายแสนบาทและท่านรองมานิตเราก็ช่วยไป
เป็นแสนบาทเพราะคิดว่ายังไงจะเอาไปสร้างพระมาไว้บ้านเรา   แล้วตอนน้ีไม่มีใครรับรู้อะไรเลยไม่ถูกต้องตัว
ผอ.สํานักพุทธจังหวัดกาฬสินธ์ุเราเลยให้ท่านผู้ว่าลงนามทําหนังสือไปทวงขอให้ตอบเป็นหนังสืออย่าให้พูดเป็น
วาจา  ตอนน้ีรอหนังสือตอบอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เน่ืองจากความไม่ชัดเจนและท่านผู้ว่ามีความจําเป็นจะต้อง
นําเงินไปทําถนน  4  เลน  และท่านผู้ว่ายังบอกว่างานฉลอง 220 ปี ของจังหวัดกาฬสินธ์ุตอนนี้มีเงินแล้ว 6 
ล้านบาท ของจังหวัดตัดเงินงบประมาณพวกน้ีมาและงานสวดมนต์ข้ามคืนวันพ่อแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 2 – 
3 ธันวาคม 2556  ที่บริเวณแก่งดอนกลางท่าน ส.ส.บุญรื่นก็จะผลักดันให้มีเหมือนเดิมก็คงจะต้องทํางานหนัก
นะสํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขเดือนธันวาคมของจังหวัดกาฬสินธ์ุเราเพ่ิงมีปีที่แล้วเป็นครั้งแรก
เรียกว่าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มี
ประชาชนมาเมื่อปีที่ผ่านมาประมาณ 60,000 คน  และมาประทับใจสถานที่ของเราและตอนน้ีเราได้
งบประมาณมา 15 ล้านบาท เพ่ือทําลานจอดรถความจริงเราอย่าคิดว่าทําไมถึงทําลานจอดรถ  เพราะถ้าเวลา
ที่เราไม่มีกิจกรรมก็สามารถใช้เป็นลานเอนกประสงค์ได้    
 
 



- ๙  - 
เรื่องที่ 16 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
             จังหวัดกาฬสินธ์ุ    

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.วรวิทย์เป็นยังไงขอเชิญประชุมคณะอํานวยการ
พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดคณะกรรมการความม่ันคงเรียบร้อยสรุปแล้วประชุมเมื่อไหร่ 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ประชุมเมื่อวานครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุใครเข้าประชุมบ้าง 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ผมเข้าประชุมครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    คือเขาสรุปภาพรวมในการดําเนินงานกิจกรรมของ

พลังแผ่นดินและมีการจัดทําแผนที่ณัฐภาส์ส่งแสดงแผนไปแล้ว  เขาจะระบุว่ามี 7 แผน  และเขาพิมพ์แจ้งเพ่ือ
ว่าในส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราระบุอยู่ในแผนนั้นแผนน้ีแจ้งแล้วแต่รายละเอียดงบประมาณน้ัน
ประมาณ 1,900,000 บาท  เราได้เสนอแผนเข้าไปเรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    คราวที่แล้วเราได้เงินมาจากฟ้ืนฟูบําบัดผู้ติดยาเสพติดจาก
โครงการน้ี 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    แต่ตอนนี้งบบําบัดคงจะไม่มีแล้ว  แต่ในส่วนน้ีเขาก็มี

ให้ 26 จังหวัด จังหวัดกาฬสินธ์ุในการจับกุมปราบปรามเรื่องน้ีอยู่ในลําดับที่ 7  ในการจับกุมและปราบปราม
และการประชุมไม่ปรากฏว่าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีคนติดยาเสพติดเลยไม่ได้รับงบบําบัดฟ้ืนฟู   มีส่วน
ใกล้เคียงคือตําบลโพนทอง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผลการสํารวจเช่ือได้หรือไม่ว่าในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุไม่มีผู้ที่ติดยาเสพติดจริงหรือไม่  การจับกุมของเราติดอันดับ  7    
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กลุ่มเสี่ยงท่านเน้นในเรื่องสถานศึกษา  และกลุ่มวัย

ก่อนเสี่ยงคือระดับช้ันประถมศึกษา 5 – 6  ต้องให้ความรู้แก่เด็ก  เพราะพวกค้ายาเสพติดจะมาแฝงในกลุ่มเด็ก
เพราะถ้าโดนจับแล้วเด็กพวกน้ีโทษจะไม่มีเลยโดนใช้เป็นเคร่ืองมือ      

เรื่องที่ 17   การประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ
เป็นอย่างไร 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    นางสาวพัชรินทร์ไปประชุมและได้แจ้งให้ทราบว่า

รัฐบาลจัดให้อบรมให้ความรู้ในพ้ืนที่ในกลุ่มสหกรณ์บ้านมั่นคงแต่เขาจะเป็นผู้ดําเนินงานตามปฏิทินและจะแจ้ง
มาให้เรานําคนเข้าร่วมอบรมในส่วนงบประมาณเขาจะจัดเองเรามีหน้าที่จัดแค่กลุ่มเป้าหมาย 

เรื่องที่ 18   กําหนดออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  กําหนดออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม เรียน
นายกเทศมนตรีให้ไปปล่อยแถวเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนมุ่งเน้นแหล่งอบายมุขแหล่งมั่วสุม วัน
อังคารที่ 29 ตุลาคม 2556  เวลา 22.30 น.  มอบรองประเสริฐและจ่าเอกภราดรเคยไปทุกคร้ังอยู่แล้ว 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ขออนุญาตเร่ืองการจัดระเบียบสังคม พมจ. ต่อไปเขา
คิดว่าเราอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่อไปเขาจะโอนภารกิจการตรวจหอพักมาให้เราอยู่ในพ้ืนที่ของเรา  เพราะเก่ียวข้องกับ
ด้านโครงสร้าง ด้านภาษี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ภารกิจการตรวจหอพักมอบให้ท่านที่ปรึกษานิติธรรม 
 



- ๑๐  - 
 

เรื่องที่ 19   ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาภัยน้ําและฝนแล้ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เก่ียวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยนํ้าและฝนแล้งที่เขารับฟัง
ความคิดเห็นที่ให้ย่ืนโครงการ  ออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน แก้ไขปัญหา
อุทกภัยเป็นแผนแม่บทให้ไปประชุมในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  เวลา 15.00 น.  ห้อง POC ช้ัน 6  จําได้
หรือไม่ใครรับผิดชอบ  กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ
เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืนระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยขอให้
จังหวัดจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กับผู้ที่เก่ียวข้องสร้าง
แนวทางขั้นตอนรวมทั้งทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยของประเทศตามแผนแม่บท  การบริหารจัดการนํ้าทรัพยากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัด
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว  จําได้หรือไม่ท่านผอ.ภานุเดชที่ผมบอกเรื่องนํ้าท่วมขัง 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     เป็นเรื่องที่เราให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดําเนินการหรือไม่ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เท่าที่ผมอ่านก็น่าจะใช่เรื่องน้ี  ด้วยมติ ครม.คราวประชุม
วันที่ 24 กันยายน 2556 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ 
ประเทศไทยทั้งระบบ  ที่ผมไปประชุมมาแล้วให้พวกเราทําโครงการย่ืนไปและท่านผอ.ภานุเดชบอกว่าย่ืน
โครงการไปแล้วและเขาก็จะมาติดตาม  ท่านผอ.ภานุเดชเตรียมตัวไปกับผม    

เรื่องที่ 20   ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ระดับจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯระดับจังหวัดโครงการ  
To Be Number One  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จะเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจและติดตามผลในโครงการ To Be 
Number One ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2556  จึงขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมจัดงานรับเสด็จ  วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 4/2 ศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคงจะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่  มอบผอ.ภานุเดชแต่ถ้าหากว่าผมว่าง
ผมจะไปเอง     

เรื่องที่ 21   ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมเข้าไปในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  หลวงพ่อ
ท่านอยากจะให้ย้ายเสาไฟฟ้าที่เป็นหม้อแปลง  ครั้งแรกผมเข้าใจว่าให้ย้ายเฉพาะเสาไฟฟ้าที่ต้ังกลางถนนเรา
เลยทําเรื่องไปขอย้ายทางสํานักงานการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธ์ุแจ้งค่าใช้จ่ายมา 149,404 บาท  ทําไมถึงแพง
ขนาดน้ี   จะทําอย่างไรถ้าหากว่าจะย้ายแต่ยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปที่ไหนแต่ปรึกษากันว่าจะย้ายไปในจุดที่เหมาะสม  
เราต้ังงบประมาณไว้ทั้ ง ปีที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชน 5 แสนบาท   ถ้าย้ายเสาไฟฟ้าในโรงเ รียนไป  
149,404.80 บาท  กับถ้าเราไปขยายเขตไฟฟ้าให้พ่ีน้องประชาชนที่ละ 20,000 – 30,000 บาท  แบบ
ไหนจะดีกว่าถ้าเราไปย้ายเสาไฟฟ้าเราจะเหลืองบประมาณที่เราตั้งไว้ดูแลพ่ีน้องประชาชนประมาณ  
350,000  บาท  ทุกท่านว่าค่าใช้จ่ายแพงหรือไม่ค่าสํารวจออกแบบ 5,000 บาท บวกภาษี 350 บาท  รวม
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 5,350 บาท  ค่าย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 134,354 บาท  บวกภาษี 9,700 บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   149,404  บาท  ผมว่าชะลอไว้ก่อนเพราะงบประมาณเราก็มีไม่เท่าไรต้น
ปีงบประมาณเขาได้แจงมาให้แล้วเอกสารอยู่ที่ผม      
 
 



 
- ๑๑  - 

เรื่องที่ 22   เงินสะสม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แจ้งการจัดสรรงบประมาณแนวทางการใช้งบประมาณ
รายได้ผู้สูงอายุเป็นหนังสือแจ้งมาว่าในช่วงต้นปีงบประมาณเงินยังไม่เข้า  เขาอนุญาตให้เอาเงินสะสมไปจ่ายได้
ก่อนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเงินสะสมของเราตอนนี้มีอยู่  22  ล้านบาท  เพียงพอที่จะจ่ายได้และรอรับ
งบประมาณจากรัฐบาลชดเชยคืนขึ้นมา   

เรื่องที่ 23  สํารวจกําหนดเป้าหมายหน่วยงานที่ต้องการจะปรับปรุงและจัดทํา 
                         สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การสํารวจกําหนดเป้าหมายหน่วยงานที่ต้องการจะ
ปรับปรุงและจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  นายพัฒพงษ์มาแจ้งให้ผมทราบว่า พมจ.จะให้เงิน
งบประมาณจํานวน 300,000 บาท  มาทําสถานที่ให้กับคนพิการในสวนสาธารณะระบุมาแบบนี้เลย 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ พมจ.มาประสาน
รายละเอียดคือเขาจะมีการจัดสรรงบประมาณเร่ืองอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการโดยในวงเงินงบประมาณ
อยู่ที่ 300,000 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     สนธยาเราต้องมีการออกแบบและพอเงินงบประมาณมา
เราก็เริ่มดําเนินการทําทางลาดคนพิการ  ให้มีเครื่องออกกําลังกายของคนพิการ  ให้มีทางลาดคนพิการที่จะ
สามารถลากล้อเลื่อนได้  เพราะฉะน้ันฝากสํานักการช่างสํารวจออกแบบบริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากินเพ่ือทํา
ห้องนํ้าคนพิการหรือทําอะไรต่างที่จะอํานวยความสะดวกแก่คนพิการให้อยู่ในวงเงิน 300,000 บาทและฝาก
ผอ.วรวิทย์ไปดูข้อมูลที่พัฒพงษ์กรอกด้วยเพราะผมดูแล้วยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไร   

เรื่องที่ 24   ขอเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงาน
ควบคุม  ขอเชิญไปประชุมเก่ียวกับเรื่องพลังงานประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่
ห้องราชพฤกษ์  อนุรักษ์และผลิตพลังงานควบคุมและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายผมจะไปประชุมเอง    

เรื่องที่ 25   การจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชีย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอรับการสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่อง
โรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชีย  คณะกรรมการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยความร่วมมือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จะจัดสัมมนาครั้งที่ 11  ขอความร่วมมือประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ในวันที่ 
18 – 22 พฤศจิกายน 2556  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  เขตคลองเตยเรื่องน้ีผมจะไปประชุมเอง  

เรื่องที่ 26   ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    พรุ่งน้ีประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือนยังไงก็ส่งผู้
ที่รับผิดชอบไปรับงานด้วยและเราก็จะมีการคุยเร่ืองประเพณีลอยกระทงแล้วหลังจากน้ันเราก็จะลงระเบียบ
วาระแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบคงไม่มีอะไรมากเท่าไร  คงเป็นการหารือกันเรื่องประเพณีลอยกระทงว่าเราจะ
ทําอย่างไร 

เรื่องที่ 27   กระทู้ถาม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องกระทู้ถามมีมาแล้วเรายังไม่ได้กําหนดวันเปิดประชุม
สภาเลย  กระทู้ถามของนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์  1.สํานัก/กอง/ฝ่ายใช้งบประมาณปี 2556  โครงการต่างๆ 



- ๑๒  - 
ครบถ้วนหรือไม่  2.สํานัก/กอง/ฝ่ายไหนไม่ได้ใช้ตามโครงการมีโครงการอะไรบ้างก่ีโครงการกอง/ฝ่ายใด  3.มี
การโอนย้ายงบประมาณไปกี่โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายใดก่ีโครงการ  4.มีเงินตกเป็นยอดเงินสะสมก่ี
โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายใดบ้าง  และถนนอนรรฆนาคเกิดชํารุดเสียหายหลายจุดขอสอบถามว่าจะทําการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  กระทู้ถามของนายอุทิศ จําเริญสรรพ์  กระผมมีข้อสงสัยหลายประการไม่เข้าใจ  อยาก
ขอกระทู้ถาม  1.การก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าสินค้า (ฝั่งซ้าย) และการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 419  ชุมชน
ทุ่งมน มีความยาว 33 เมตร  กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 82.50 
ตารางเมตร  เท่ากันทุกประการแต่ใช้งบประมาณไม่เท่ากันเป็นเพราะเหตุใด  2.การก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ถนนประดิษฐ์ 5 ใช้งบประมาณในการดําเนินการจริง ทั้งสิ้น 189,000 บาท  แต่ในรายละเอียดโครงการตาม
เทศบัญญัติงบประมาณทั้งสิ้น  131,000 บาท  แล้วงบประมาณที่ใช้เกินไปจํานวน 58,000 บาท  โอนมา
จากที่ไหน  3.การก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (รูปตัวยู) ซอยแยกถนนโพธ์ิไทร ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
จริงทั้งสิ้น 198,000 บาท แต่ในรายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณทั้งสิ้น 194,000 บาท  
แล้วงบประมาณที่ใช้เกินไปจํานวน 4,000 บาท  โอนมาจากที่ไหน  คืออย่างน้ีเขาไปตรวจในเอกสารที่เราพิมพ์
แจกแล้วเราพิมพ์ผิด  แต่ให้ท่านผอ.อภิวัฒน์ไปดูเทศบัญญัติถ้าเทศบัญญัติถูกก็ไม่เป็นไรเราก็ตอบไปตามความ
เป็นจริงและส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติหรือไม่ให้ไปดูด้วย  ถ้ามีการพิมพ์ผิดพลาดจากการส่งพิมพ์ก็
เป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันได้   เราก็ตอบว่าเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์เราขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
แต่ไม่เสียหายในการปฏิบัติไม่ผิด  กระทู้ถามของนายนพดล  แก้วพูล  ด้วยมีประชาชนร้องเรียนเรื่องปัญหาใน
ตลาดเกษตร 1.ไม่มีการจัดระเบียบล็อคการค้าขาย  2.การทําความสะอาดไม่เอาใจใส่สกปรกมีกลิ่นเน่าเหม็น  
3.การจัดระเบียบการจราจรไม่เป็นระเบียบรถว่ิงสวนกันไม่ได้  4.ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
สํานักการสาธารณสุขเตรียมตัวในการตอบกระทู้      

เรื่องที่ 28   การจัดทําระบบ  e-Office 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  วันน้ีที่ทางสารวัตรที่อาจารย์ชาญชัยพามาทําระบบ e-
Office ก็มาประชุมเจ้าหน้าที่เราและผมเลยบอกว่าจะให้บังคับใช้เลยหมายถึงว่าให้เริ่มใช้  วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556  เพราะวันพรุ่งน้ีเขาจะให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานมาอบรมวิธีการและถ้ามาฟังมาดูเราจะรู้
ว่าเราจะใช้งานอย่างไรจะได้ประโยชน์อย่างไร  ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถรู้ว่าหนังสืออะไรเข้าบ้าง
และเป็นการลดขั้นตอนของการเดินหนังสือไม่ต้องส่งเอกสาร  เท่าที่ผมฟังอาจารย์พูดถึงหนังสือเข้าก่อนคือเมื่อ
หนังสือจากส่วนราชการข้างนอกหรือหนังสือร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนต่างๆเข้ามาจะรวมกันอยู่ที่สํานัก
ปลัดเทศบาลและสํานักปลัดเทศบาลก็จะทําการสแกนหนังสือและให้ทางหัวหน้าสํานักปลัดเป็นคนแจ้งว่า
หนังสือเรื่องน้ีน่าจะส่งไปที่กอง/ฝ่ายไหน  ก็จะมีเอกสารทั้งหมดว่าหนังสือฉบับที่เข้ามามีอะไรบ้างเป็นภาพรวม
แจ้งไปแต่ละกอง/ฝ่ายและเมื่อหนังสือเข้าไปในแต่ละห้องของกอง/ฝ่ายน้ันแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนว่ามีหนังสือ
เข้าและมีสัญญาณบอกว่าเราได้อ่านหรือยัง หรือว่ายังไม่ได้อ่าน  มีการแก้ไขแล้วหรือยัง  ถ้ามีการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไร  เมื่อกับอีเมล์ที่จะมีสัญลักษณ์ซองจดหมายในการเตือนว่าเราเปิดข้อความแล้วน้ันเรา
ได้อ่านรึยังจะมีลักษณะคล้ายๆกัน  และเมื่อในสํานัก/กอง/ฝ่ายของท่านเปิดดูก็สั่งปร้ินเอกสารเพ่ือท่านผอ.จะ
มอบให้งานฝ่ายไหนไปดําเนินการก็นําเอกสารฉบับน้ันให้งานฝ่ายน้ัน  และพอไปดําเนินการเสร็จก็มารายงานที่
งานธุรการของกอง/ฝ่ายเพ่ือที่งานธุรการจะได้คีย์ข้อมูลการดําเนินงานลงให้ศูนย์กลางทราบก็คือสํานัก
ปลัดเทศบาลและเราคณะผู้บริหารเมื่อเปิดเข้าไปดูก็จะทราบว่างานน้ันดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  เรื่องยังคงค้าง
อยู่รึเปล่า  เรื่องไหนเป็นร้องทุกข์เรื่องไหนเป็นเรื่องร้องเรียนและเรื่องไหนเป็นเร่ืองเดือดร้อนรําคาญแก้ไขรึยัง
และแก้ไขโดยวิธีไหนใครเป็นคนรับผิดชอบ  ถ้าหากว่าเป็นแบบน้ีเอกสารต้นฉบับที่มาจากส่วนราชการจะอยู่ที่
สํานักปลัดเทศบาลไม่ได้มีการเดินหนังสือเลยแต่จะมีการเสนออนุมัติขั้นตอนผ่านระบบ e-Office ในเบ้ืองต้นถ้า
ทํามาแล้วเราไม่ใช้ก็จะไม่คุ้นเพราะฉะน้ันผมเลยออกหนังสือว่าให้เราเร่ิมทดลองใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556  แต่เรายังไม่ได้ยกเลิกระบบเก่านะเพียงแต่เสริมระบบใหม่เข้ามาและมาดูว่าแบบไหนสะดวกและแบบ 
 



- ๑๓  - 
ไหนมีปัญหา  แต่ถ้าเขาทําแล้วไม่ได้ใช้จะมีประโยชน์หรือไม่แล้วเราจะรู้หรือไม่ว่าดีรึเปล่า  หลังจากเริ่มใช้แล้ว
เราค่อยมาประชุมกันว่าเป็นอย่างไร     
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  วันน้ีเป็นผู้ปฏิบัติแล้วและช่วงบ่ายจะเป็นการ

ทดลองส่ง  และพรุ่งน้ี เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมท่านนายกขอความร่วมมือคณะผู้บริหารทุกท่านและ
หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมรับฟัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ห้ามออกจากห้องถ้าท่านยังมีอะไรข้องใจให้ซักถาม
โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร  เราจะทดลองใช้ประมาณ 1 – 2 เดือน  แต่ระบบของเรายังเดินเหมือนเดิมควรดูกัน
ไปก่อนแล้วเราค่อยมาสรุปกันว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนแบบไหนที่สะดวก ประหยัด และแบบไหนที่ดีที่สุด 

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ขออนุญาตเรียนสอบถามท่าน

นายกเนื่องจากว่ากําลังจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องรางร้องทุกข์ผมเลยมองว่าจะนําเข้าระบบ e-Office ด้วยหรือไม่
ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เทศบาลนครภูเก็ตโดยท่านนายกสมใจ  สุวรรณศุภพนา  
ท่านจี้กับเรื่องน้ีมากเพราะเวลาที่ท่านรับเรื่องมาท่านก็มอบให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหาไม่เคยตอบกลับเลยว่าได้
ดําเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร  ท่านเลยให้ทําระบบน้ีเป็นพิเศษเพราะฉะน้ันงานรักษาความสงบที่เสนอขึ้นมา  
เราจะรอดูระบบ e-Office  ที่อาจารย์เขียนเก่ียวกับเร่ืองการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียน และเดือดร้อน
รําคาญ  แยกกันให้ออกถ้าหากมีการแจ้งไปที่สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุข  เอกสารก็มีอยู่ชัดเจนไม่
สามารถนํามาเป็นข้ออ้างได้ว่าเอกสารหายหรือไม่ได้รับมอบหมายเพราะรายละเอียดจะจัดเก็บที่คอมพิวเตอร์
ระบบ e-Office  ซึ่งผมจะสามารถดูได้ว่ามอบหมายให้ใครรับผิดชอบ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                 ครั้งที่  2/2556  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                 เม่ือวันที่  15 ตุลาคม  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  2/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 15  
ตุลาคม 2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนน้ีไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งข่าวการจับกุมยา

เสพติดจากทางชุมชนและตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  รวมท้ังการประชุมของหัวหน้าส่วนจังหวัดฯเก่ียวกับ
เรื่องยาเสพติดก็ไม่มีผลการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 1   โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า “รักนวลสงวนตัว” จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
             ประจําปีงบประมาณ 2557 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุจัด

โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า “รักนวลสงวนตัว” จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ประจําปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือน 



- ๑๔  - 
มีนาคม – เมษายน 2557  โดยจัดอบรมจํานวน 2 รุ่นๆละ 100 คน รวม 200 คน  ณ  วัดป่าพุทธมงคล 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพ่ือสร้างแกนนําเครือข่ายเยาวชนต้นกล้า “รักนวลสงวนตัว” ให้
เยาวชนมีความรู้เก่ียวกับค่านิยมที่พ่ึงประสงค์และรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม  และเตรียม
เยาวชนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2558  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เกิดการยอมรับเป็นวิถีปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้โครงการกาฬสินธ์ุ “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข” จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการ จํานวน 70,000 บาท     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เราจะเอาเงินที่ไหนในเมื่อเทศบัญญัติของเราผ่านแล้วคง
ต้องเป็นปี 2558  และขอรับสนับสนุนจาก อบจ. อีก 70,000 บาท น้ันข้อบัญญัติของ อบจ.ผ่านรึยังถ้าผ่าน
แล้วและไม่ได้ต้ังงบอุดหนุนเอาไว้ไม่สามารถทําได้  
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     ที่ได้รับหนังสือมาก็ได้เปิดดูในเทศบัญญัติของ

เราแล้วและสอบถามแต่ละกอง/ฝ่ายก็ไม่มี  แต่ท่านนายกบอกว่ามีประมาณ 2 แสนบาท แต่ก็เป็นงบดําเนินการ
งบรับรองไม่ใช่งบอุดหนุน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เป็นงบ 3D ที่เราทํางานเตรียมเอาไว้  แต่เขาจะขอ
งบอุดหนุนซึ่งใช้ไม่ได้ผิดประเภท  ถ้าจะอุดหนุนได้ท่านผอ.เพ็ญพรเราจะโยงโครงการ “รักนวลสงวนตัว” มา
เข้าโครงการหลักประกันสุขภาพได้หรือไม่   
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     หลักการและเหตุผลวรรคสุดท้ายเขาบอกว่า

ประกาศอยู่ในวาระของจังหวัดเรื่อง “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข” 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     หมายถึงถ้าเราอุดหนุนเงินเขาไม่ได้ก็จะให้เจ้าหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเราไปแนะนําเขาทําโครงการไปขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอาจจะไม่ถึง 70,000 บาท แต่ก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้แต่ขอให้โครงการเข้ากับหลักเกณฑ์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ถ้าอย่างน้ันจะได้เปลี่ยนรายการน้ีมาให้สํานักการสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
แทนที่จะนําเข้าสํานักการศึกษาให้ส่งมาที่สํานักการสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการต่อขอรับงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้าหากว่าเขาจะทํา  คือโครงการที่เขาทํามาไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เขาจะขอรับสนับสนุนได้ต้อง
ไปเปลี่ยนหลักการและอะไรใหม่หมด  ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขก็ส่งคนเข้าไปคุยถ้าทําได้ก็ทํา 
นางเพ็ญพร ศุภสุข    ผอ.สํานักการสาธารณสุข      ก็คงจะเปล่ียนต้ังแต่ช่ือโครงการเลยอาจจะ
เปลี่ยนเป็น “โครงการเยาวชนเข้าใจทักษะชีวิต ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (รักนวลสงวนตัว)” 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     สํานักการศึกษาก็ส่งเร่ืองมาให้สํานักการสาธารณสุขเพ่ือ
ไปดําเนินการต่อและท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขก็จะไปประสานงานกับทางสํานักงานวัฒนธรรมเอง  ก็เป็น
โครงการที่ดี 

มติทีป่ระชุม  -   ให้สาํนกัการสาธารณสุขรบัไปดาํเนินการ   - 
 

เรื่องที่ 2   ร่างระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต 
             พ.ศ......... 

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2557 – 2559  ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ
ยกย่องเกียรติน้ีให้กับเทศบาล  โดยก่อนที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบน้ัน  
เทศบาลได้นําเสนอแผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต่อคณะกรรมการประเมินใน
มิติที่ 5 ว่าด้วยความพร้อมของการเป็นต้นแบบ  ซึ่งในมิติน้ีเทศบาลได้เสนอการออกระเบียบเทศบาลเพ่ือเป็น
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรเป็นร่างระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ว่าด้วย 



- ๑๕  - 
หลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต พ.ศ....... ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบและช่ืนชมเทศบาลที่มี
มาตรการอย่างน้ีไว้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตที่จะมีความย่ังยืนในเชิงของการมีระเบียบปฏิบัติเป็น
กฎขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการเป็นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเป็นไปด่ังที่
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้การยอมรับและเลือกให้เป็นต้นแบบจึงสมควรให้มีระเบียบปฏิบัติเป็นกฎเกณฑ์ของ
เทศบาล  สํานักงาน ป.ป.ช. ให้เราทําโครงการ 1.ร่างระเบียบเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 2.ขยายเครือข่าย
ไปอบรมกลุ่มต่างๆของ อปท. อ่ืนและให้ความรู้  เน้นมา 2 ด้าน  และในส่วนของเทศบาลเราคือเป็นร่าง
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันการทุจริตที่เสนอร่างมาทั้งหมดมี 12 ข้อ  ในที่ประชุมเห็นชอบหรือจะปรับเปลี่ยน
อย่างไรหรือไม่ถ้าผ่านที่ประชุมแล้วก็จะต้องนําเข้าสภาพนักงานเพ่ือให้สภาพนักงานเห็นชอบก่อนที่จะนําเสนอ
ให้ท่านนายกลงนาม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การป้องกันการ

ทุจริตของพนักงานไว้เพ่ือมิให้มีการกระทําที่อาจเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาล  
ก็เป็นการป้องกันเอาไว้ 1.ระเบียบน้ีเรียกว่าระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุว่าด้วยหลักเกณฑ์การป้องกันการ
ทุจริต  2.เป็นคําจํากัดความว่าเทศบาล หมายถึง , นายกเทศมนตรี หมายถึง , ส่วนราชการ หมายถึง , หัวหน้า
ส่วนราชการ หมายถึง , สภาพนักงาน หมายถึง , พนักงาน หมายถึง , สัญญาจ้าง หมายถึง  และทุจริตต่อ
หน้าที่ หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหน้าที่น้ัน  หรือใช้
อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนหรือผู้อ่ืนหรือกระทําการอัน
เป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน  ประพฤติมิชอบ หมายถึง 
กระทําการในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายโดมุ่งหมายจะ
ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของเทศบาล  ต้องคัดลอกมาจากสํานักงาน 
ป.ป.ช. นะถึงจะถูกต้องห้ามมากําหนดเอง  น้ีคือคําจํากัดความ  3.ให้มีคณะกรรมการจํานวน 9 คน  โดย
นายกเทศมนตรีแต่งต้ังซึ่งมาจากตัวแทนสภาพนักงาน 3 คน ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  โดยให้คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการหน่ึงคนและอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ  4.ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 4.1 ตรวจสอบการกระทําที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบหรือมีการฝ่าฝืนข้อ7 หรือข้อ 8 ของพนักงานตามระเบียบน้ี  4.2 ไต่สวนข้อเท็จจริงและช้ีมูล
เก่ียวกับการกระทําทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบหรือฝ่าฝืนข้อ7  หรือข้อ 8 ของพนักงานพร้อมสรุป
ความเห็นเป็นมติเสียงข้างมากเสนอนายกเทศมนตรี 4.3 เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่นายกเทศมนตรีในการ
กําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาล 4.4 การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการให้มีอํานาจเรียกพนักงานมาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆมาเพ่ือไต่สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  4.5 แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบน้ี  5.การประชุมของคณะกรรมการต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรือเท่าที่มีอยู่  6.กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี  นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ัง  7.คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  ตาย , ลาออก , พ้นจากการเป็นพนักงาน , ต้องคํา
พิพากษาให้จําคุก , กระทําฝ่าฝืนข้อ 8 หรือข้อ 9  8.พนักงานต้องไม่กระทําการดังต่อไปน้ี  8.1 ทุจริตต่อ
หน้าที่  8.2 ประพฤติมิชอบ 8.3 ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 8.4 ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 8.5 ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ 8.6 ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่สั่งโดยชอบ 8.7 เสพเคร่ืองดองของเมาจนถึงเสียกิริยา  
9.พนักงานผู้ใดในเร่ืองดังต่อไปน้ีเป็นผู้ไม่สมควรได้รับการพิจารณาเล่ือนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการ
ต่อสัญญาจ้าง 9.1 มีหน้ีสินล้นพ้นตัวจนทําให้มีเงินเดือนเหลือไมถึง 1 ใน 4 ของอัตราเงินเดือน  9.2 ถูก
ลงโทษทางวินัยหรือถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  9.3 บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติส่อ
เจตนาไปในทางเกียจคร้าน 9.4 มีความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะ  10.พนักงานผู้ใด 



- ๑๖  - 
ฝ่าฝืนข้อ 8 หรือข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในระเบียบน้ีไม่ว่าคณะกรรมการเห็นเอง
หรือมีการกล่าวหาหรือร้องเรียนพนักงานผู้ฝ่าฝืนน้ัน วรรคหน่ึงในกรณีกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนที่
เป็นพนักงานแต่กระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงมิให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่และให้กรรมการเท่าที่มีอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  วรรคสองถ้าหากผลการไต่สวนปรากฏว่ากรรมการผู้น้ันกระทําการฝ่าฝืนจริงให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติและให้คัดเลือกกรรมการมาทดแทน  11.ให้นายกเทศมนตรี
รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 12.ให้ใช้ระเบียบน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ฟังดูแล้วเป็นอย่างไร        
นางเพ็ญพร ศุภสุข    ผอ.สํานักการสาธารณสุข      ข้อ 4  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
4.1 ตรวจสอบการกระทําที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบหรือมีการฝ่าฝืน  ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็น
ข้อ 8 หรือข้อ 9   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ข้อ 8 และ ข้อ 9  ถูกต้อง 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     สงสัยข้อ 9 ว่ามาเก่ียวข้องอะไรกับหลักป้องกัน
การทุจริต 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เก่ียวข้องเพราะว่าในข้อ 9 บอกว่ามีหน้ีสินล้นพ้นตัวจน

ทําให้มีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 1 ใน 4 ของอัตราเงินเดือนและเมื่อเป็นเช่นน้ันก็จะทําให้มีจิตใจที่ละโมบโลภมาก 
ฉวยโอกาสเขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     เข้าใจครับแต่ว่าจะไม่ไปขัดกับประกาศ ก.ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ผมจะสรุป 1.จะไม่ไปขัดกับประกาศ ก.ว่าด้วยการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนหรือ  ต่อไปท่านอ่ืนว่าอย่างไร  เอกสารน้ีกองวิชาการร่างทําเสนอขึ้นมาพูดคุยกันสามารถแก้ไขได้ 
นางอุบลรัตน์   เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    ข้อ 8 พนักงานต้องไม่กระทําการดังต่อไปน้ี 8.7 เสพ
เครื่องดองของเมาแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสารเสพติด   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ไม่เป็นไรเราสามารถเพ่ิมเติมได้  ระเบียบน้ีออกมาถือว่า

เป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ถ้านายกลงนาม  ถ้ามีพนักงานเราคนใดคนหน่ึงหยิบระเบียบน้ีขึ้นไปฟ้องศาล
ปกครองขอให้นายกเพิกถอนคําสั่งน้ีได้หรือไม่โดยอ้างว่าขัดต่อประกาศ ก. ขัดต่อความเป็นจริง  สุ่มเสี่ยงต่อการ
ถูกศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งนายกหรือไม่  เขามีหน้ีสินล้นพ้นตัวจนทําให้มีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 1 ใน 4  ใช่
แต่เราจะไปไม่ให้เขาเป็นผู้พิจารณาสมควรได้รับเงินเดือนหรือต่อสัญญาจ้างเป็นการกีดก้นหรือไม่ให้ความเป็น
ธรรมหรือไม่  ผมไม่ได้พูดข้อเดียวแต่พูดภาพรวมประกาศท้ังฉบับน้ีคือความเห็นของนายก  ไม่รู้ว่า จ.ส.อ.
สมชายได้ผ่านนิติกรรึยังแล้วต้นแบบร่างที่เอามาเสนอไปได้ตัวอย่างมาจากท่ีไหนยังไงรึเปล่าหรือคิดขึ้นมาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมเราไม่ว่ากันผมเปิดโอกาสให้คิด  แต่เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตผมก็เสนอแนะมาแบบ
น้ี  และเมื่อเป็นแบบน้ีก็นําไปทบทวนปรึกษากับทางนิติกรและนําเสนอมาใหม่ในเง่ือนไขขั้นตอนที่เราต้องการ
ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบน้ีคือเรื่องที่ 1  และข้อที่ 2 เขาจะฟ้องขอให้เพิกถอน
คําสั่งทางปกครองที่นายกออกเพราะว่าไปซ้ําซ้อนกับทางสอบสวนทางด้านวินัยได้หรือไม่  ถ้ากระทําผิดในข้อ 8 
หรือข้อ 9  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยมีหรือไม่ มีอยู่แล้วรึเปล่าถ้าทําขึ้นไปจะซ้ําซ้อนกันหรือไม่  หรือทํา
เพ่ิมเติมขึ้น  ถ้าหากคุณกระทําผิดมาตรการทางวินัยเรามีอยู่แล้วเราต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนและ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานมาว่าอย่างไรก็แล้วแต่นายกจะพิจารณาเป็นอํานาจใช่หรือไม่  
เหมือนกันกับวินัยหรือละเอียดอ่อนกว่าหรือจะควบคุมกันด้านไหน  เพราะฉะนั้นนํา 2 ข้อ น้ีกลับคืนไปให้ 
จ.ส.อ. สมชาย ทบทวนและปรึกษากับนิติกรแล้วเสนอขึ้นมาใหม่ 
 

มติทีป่ระชุม  -  ให้กองวิชาการนํากลบัไปทบทวนและเสนอใหม่ในคราวต่อไป  - 
 

 



- ๑๗  - 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ    

เรื่องที่ 1   สถานะการเงิน 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     สถานธนานุบาลทําบันทึกขึ้นมาเรื่องสถานะ
การเงินว่าตอนน้ีมีหน้ีอยู่ กบท. ปี 2557 เป็นงวดสุดท้ายและหนี้ของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารออมสิน  ทาง
สถานธนานุบาลเลยอยากจะขอกู้โดยแหล่งกู้ก็มาจาก 2 ที่  คือ กบท. กับธนาคารกรุงไทย  เลยได้เสนอมาให้
ท่านนายกพิจารณาร่วมกับที่ประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    สํานักการคลังเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 
นายจําลอง ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ     ถ้าดูตามภาระหน้ีสินของสถานธนานุบาลก็พอกู้ได้แต่ใน
ส่วนเร่ืองสถานบันการเงินที่กู้ของ กบท. และธนาคารกรุงไทยถ้าดูแล้วน้ัน กบท.น่าจะมีโอกาสท่ีจะให้เรากู้ได้
กว่าธนาคารกรุงไทยและเง่ือนไขก็น่าจะน้อยกว่า  ถึงแม้เราจะกู้ได้จากธนาคารกรุงไทยแต่เราควรเลือกของ 
กบท. เป็นอันดับแรกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    น้ีคือมองในมุมว่าสมควรกู้และแนะนําว่าควรกู้ที่ไหน  ท่าน
อ่ืนว่าอย่างไร 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรตัน์   รองนายกเทศมนตรี   อัตราดอกเบ้ียไม่ชัดเจน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ท่านรองนพสิทธ์ิว่าอัตราดอกเบ้ียไม่ชัดเจนให้หาหนังสือ
รับรองจากธนาคารเสนอว่าจะมีดอกเบ้ียเท่าไรให้เสนอเข้ามาและนํามาอ้างอิงในที่ประชุม   
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล     อัตราดอกเบ้ียเหมือนธนาคารแห่งชาติอยู่แล้ว 
MOR  
นายจารุวัฒน์  บญุเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เป็นของธนาคารแห่งชาติอยู่แล้ว MOR , MLR  ถ้าเขาจะ
ให้เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว  
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรี   ความหมายของผมคือ MOR  ในขณะนี้ก่ีบาท  
บวก 1.50 สตางค์ เพราะอัตราดอกเบ้ียจะเปรียบเทียบไม่ได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ข้อมูลอัตราดอกเบ้ีย MOR สถานธนานุบาลไม่ทราบถ้า 
สท.ถามมาแล้วถ้าตอบไม่ได้จะทําอย่างไร  อย่างน้ีท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลยังพอมีเวลาให้ผู้จัดการกลับไป
ดูว่าถ้ากู้เงินตัวน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สถานธนานุบาลจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนกลับคืนมาคุ้มกับที่จะ
เห็นชอบเพ่ือที่จะให้กู้เงินจํานวนน้ีหรือไม่  จะกู้เท่าไรก็ทํามาถ้ากู้แล้วจะเพ่ิมศักยภาพให้กับสถานธนานุบาลมี
รายได้เพ่ิมขึ้นมาเท่าไรและเมื่อสถานธนานุบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นมาจากที่มีอยู่ทุกวันน้ีแล้วจะได้จัดสรรให้กับ
เทศบาลเท่าไรเป็นผลตอบแทนเมื่อตอนสิ้นปี  ถ้าจะให้ดีก็ยกตัวอย่างว่าตามที่สภาอนุมัติให้กู้เมื่อครั้งที่ 1 , 2 
เมื่อปีน้ันๆเราได้เพ่ิมผลกําไรให้กับทางเทศบาลเป็นเงินเท่าไรจะได้ชัดเจนนะ  ผมมองจุดที่บอกว่าถ้าจะเสนอขอ
กู้ขออนุมัติผ่านสภาต้องช้ีให้เขาเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาถึงจะอนุมัติ  ต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมถึงกู้
และกู้มาแล้วผลตอบแทนของผู้กู้ได้อะไรเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอนุมัติเงินกู้มาแล้วเมื่อปี 2554 เท่าไร เพ่ิม
ประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเท่าไรให้ช้ีถึงตัวน้ี  และฝากผู้จัดการเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนและสอบถาม
เรื่องการเมืองว่า สท. จะอนุญาตหรือไม่ถ้าเสียงข้างมากว่าอนุญาตรายงานมาแล้วผมจะยื่นญัตติให้    

เรื่องที่ 2   ขอเชิญประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ 
นายฉลอง  ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล    วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาผมได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกให้ไปประชุมที่เทศบาลตําบลหลุบ  ในเรื่องการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ซึ่งวันน้ันนายกเทศบาลตําบล
หลุบก็ได้กําหนดในการที่จะดําเนินการแข่งขันซึ่งยังไม่แน่นอนแต่เขาได้กําหนดต้ังแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม  



- ๑๘  - 
2556  ที่ไม่กําหนดวันที่แน่นอนก็เน่ืองจากว่าเขาจะเชิญรัฐมนตรีมาเป็นประธานต้องดูว่าประธานจะว่างวัน
ไหนแต่แน่นอนว่ากีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของเราปีน้ีจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2556  ปกติแล้วพิธี
เปิดงานกีฬาของเราจะเปิดช่วงเช้าแต่ปีน้ีจะมีพิธีเปิดช่วงเย็น  เวลา 15.00 น. ไปรวมตัวกัน ณ บริเวณสนาม
กีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  และรอท่านประธานในงานเพ่ือทําพิธีเปิดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ส่วนงานเลี้ยงใช้
สถานที่บริเวณตรงข้ามป๊ัมนํ้ามันเชลส์  กีฬาที่แข่งขันก็มีเหมือนทุกปีที่ผ่านมาและในส่วนของสีน้ันปีที่แล้วเรา
จับฉลากได้สีฟ้าปีน้ีก็เช่นกันเราก็จับฉลากได้สีฟ้าเหมือนเดิม  ส่วนรายละเอียดต่างๆเขาจะแจ้งมาให้ทราบอีก
ครั้ง   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เป็นเรื่องกีฬาของท้องถิ่น  เราต้ังงบประมาณไว้แล้วพวก
เราก็จะได้สนุกสนานตอนปลายปีมอบให้สภาพนักงานเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

เรื่องที่ 3   การจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม่ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตามท่ีกรมส่งเสริมฯได้ให้ อปท. ต่างๆจัดทํา
งบประมาณรูปแบบใหม่ต้ังแต่งบเพ่ิมเติมและงบปี 2557 เป็นต้นไป  ครั้งน้ีจะมาสอดคล้องเก่ียวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณ  เขาออกรูปแบบใหม่คือจะมี 2 หน้า หน้าแรกก็จะเก่ียวกับข้อมูลของกอง/
ฝ่ายที่โอน ก็จะขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของแต่ละกอง/ฝ่ายเป็นคนจัดทําและมีรายละเอียดเยอะ มีแผนงาน 
งบประมาณ หมวดรายจ่าย ดอกเบ้ีย โอนครั้งต่อไป โอนครั้งที่แล้ว เจ้าของงบประมาณ หน้าที่ 2 ก็จะเก่ียวกับ
ปลัดคือเจ้าหน้าที่งบประมาณ  หัวหน้าสํานักการคลังและท่านนายก  ผมจะขอให้ทุกกอง/ฝ่ายเป็นหน้าที่ไปโอน
เองแต่ว่าส่วนการต่อเลขที่โอนมาต่อได้ที่กองวิชาการพร้อมสําเนามาให้กองวิชาการถ้าโอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
กองวิชาการจะทําประกาศและรวบรวมส่งจังหวัดให้ 

เรื่องที่ 4   การบริหารจัดการตามเทศบัญญัติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    สํานักการช่างหลังจากที่ผมนัดให้มาพบกันหลังจากที่ 
เทศบัญญัติผ่านแล้วแล้วเรามาเตรียมตัวว่าเราจะบริหารจัดการตามท่ีเทศบัญญัติกําหนดที่เราประชุมทุกกอง/
ฝ่าย ผมเห็นความต้ังใจของท่านผอ.ภานุเดชเขียนมาหลายอย่างที่จะนําเสนอแต่มีเวลาไม่มากเพราะผมติด
ภารกิจเลยได้คุยกันถึงเฉพาะปัญหาและให้ผอ.ภานุเดชดําเนินการแล้วผมก็เอาเอกสารมาทบทวน  ในเอกสาร
ของท่านผอ.ภานุเดชเขียนมาว่ามีงบประมาณเท่าไร มีทรัพยากรอย่างไร  และทําแผนจัดหาพัสดุเอาไว้เรียบร้อย
ว่าจะทําอย่างไร   มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและบอกแนวทางแก้ไขด้วย   ปัญหาอุปสรรคคือพนักงานจ้างไม่มา
ปฏิบัติงานขาดงานและลาบ่อยคร้ังทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแนวทางการแก้ไขปัญหา
คือจัดทําระเบียบปฏิบัติงานซึ่งต้องยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัดว่ากล่าวตักเตือนนําวันลาสะสมมาประกอบการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้าง  ควรมีการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงในการทํางานนอกเวลาราชการ  ผมขอให้สร้างขวัญกําลัง
ให้พนักงานของเราเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้พนักงานรู้สึกดีมีกําลังใจในการทํางานก็สามารถเสนอ
ขึ้นมาได้ผมจะพิจารณาให้  อย่างเช่นพนักงานอยากได้เสื้อผ้าใหม่ในการทํางานก็ดําเนินการได้เลย อาหาร
กลางวัน  นํ้าด่ืม ฯลฯ  แต่ถ้าใครที่มีความประพฤติไม่ดีเช็คแล้วเสนอช่ือขึ้นมาให้คณะผู้บริหารได้รับทราบจะได้
พิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง  ผมจะทําให้เห็นถึงการทํางานว่าเราจะเอาแต่คนที่มีประสิทธิภาพ ขยันถ้าเป็นแบบน้ี
งานทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเอง   และถ้าอยากได้พนักงานเพ่ิมคงจะมีหลายๆเร่ืองที่จะเรียกประชุมพิจารณา
เก่ียวกับการพิจารณาบุคคลนําขึ้นมาเลยจะปรับปรุงแก้ไขตําแหน่งอะไรเพ่ือดึงคนเข้ามารีบทําผมจะเพ่ิมคนให้  
ตอนท่ีสํานักการช่างทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพน้ันคือช่วงที่มีพนักงานและมีกําลังในการทํางานเยอะ  ท่าน 
ผอ.เจริญศักด์ิขอตําแหน่งขึ้นมาแล้วคณะผู้บริหารก็เพ่ิมคนให้ทําให้การทํางานของสํานักการช่างดีและมี
ประสิทธิภาพมาก  แต่พอผมไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกก็เกือบจะมีการลดสํานักการช่างให้เป็นกองและพอผม
กลับมาเป็นนายกอีกครั้งตําแหน่งก็หายไปแล้วไม่ได้เพ่ิมเพราะมีการจํากัดเรื่องเงินแต่ตอนน้ีเรามีเงินแล้วเรา
สามารถทําได้  หัวหน้าพงษ์ธรเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังใหม่ให้เร็วที่สุดเพ่ือที่จะ
ปรับปรุงและช่วยงานสํานักการช่าง  เน่ืองจากถ้าใครจะปรับปรุงกรอบอัตรากําลังต่อ กทจ. ต่อไปเขาจะให้ทํา
ในวาระ 3 เดือน ทําได้ 1 ครั้ง  ไม่ใช่ว่าอยากจะทําเมื่อไรก็ทําไปเหมือน 



- ๑๙  - 
ที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว  ตอนน้ีผมมีโอกาสได้ลงมาดูงานของสํานักการช่างเอง  ผมเห็นใจและเข้าใจอะไรท่ีสํานัก 
การช่างอยากจะแก้ไขปรับปรุงเพ่ือความเร่งด่วนก็เสนอขึ้นมาได้เลย   

เรื่องที่ 5   โครงการเทศบาลพบประชาชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อยากจะเอาโครงการเทศบาลบริการชุมชนมาใช้เหมือนเดิม 
จําได้หรือไม่วันจันทร์ทุกสัปดาห์เราลงไปถามปัญหาและมาวางแผนกัน  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวัน
ศุกร์เราให้แต่ละกอง/ฝ่ายที่รับงานมาลงไปดําเนินการและแก้ไข  ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรามี 36 ชุมชน  
มีเวลา 1 ปี  เท่ากับ 48 สัปดาห์  เราลงพื้นที่ทําโครงการ 36 สัปดาห์  ใน 48 สัปดาห์ แล้วมีตาราง
กําหนดการว่าสัปดาห์น้ีเราจะลงพื้นที่ชุมชนไหนก็ไปดําเนินการแก้ไขในตอนน้ันก็ไม่สายในรอบ 1 ปี  ช่วยกัน
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย แล้วทําไมเราจะแก้ไขปัญหาในชุมชนไม่ได้และตอนน้ีจิตสํานึกของคนในชุมชนที่ออกมา
บริการตัวเองเยอะนะ  อย่างเช่นชุมชนวัดหอไตรฯเขาเทคอนกรีต  ตัดต้นไม้ 2 ข้างทางเอง  ถ้าเราทําแบบน้ีใน 
1 ปี เราจะได้ลงไปทุกชุมชนทุกคนเห็นด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นด้วยจะได้ไปทําโครงการเทศบาลเคล่ือนที่เข้ามาแซก
ในตัวน้ี  ถ้าหากว่าทําสัปดาห์บริการประชาชนทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ที่ทําทุกสัปดาห์แบบนี้  ท่านผอ.เพ็ญพร
เคยลงบริการประชาชนแบบนี้หรือไม่ที่จังหวัดมหาสารคาม   
นางเพ็ญพร ศุภสุข    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ที่จังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ก็ทําปีเว้นปี  ก็จะ
ใช้เป็นหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนที่  ไปตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัข  กอง/ฝ่ายก็ไป
รับคําร้อง  และยังมีการแสดงดนตรี  มีกิจกรรมให้เยาวชนไปวาดภาพระบายสี   ห้องสมุดเคลื่อนที่  มีการ
บริการซ่อมรถจากนักศึกษาอาชีวะซ่อมให้ฟรี  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราทํามาหมดแล้วแต่เราอยากจะลงไปแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชนจริงๆ  และตอนน้ีประชาชนต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานฝากท่านรองอุบลรัตน์ไปคุยกับท่าน 
ผอ.วรวิทย์เรื่องน้ีด้วย    มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


