รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 5/๒๕๕7 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายเข็มชาติ
๓. นายนพสิทธิ์
๔. นายนิติธรรม
๕. นางสาวศิรินันท์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายประเสริฐ
๙. นายวิเชียร
๑๐. นางเพ็ญพร
๑๑. นายอภิวัฒน์
๑๒. นายวรวิทย์
๑๓. นายพงษ์ธร
๑๔. นายนิกร
๑๕. นายลิขิต
๑๖. จ่าเอกภราดร
๑๗. นางจีรนันท์
๑๘. นายคงเดช
๑๙. นางเพ็ญประภา
๒๐. นางมยุรา
๒๑. นางสาวนันทนา
๒๒. นางมยุรี
๒๓. นายพงษ์ฤทธิ์
๒๔. นางสุดารัตน์
๒๕. นายภานุเดช
๒๖. นางนฐอร
๒๗. นายสนธยา
๒๘. นางศศิญา
๒๙. นายประโยชน์
๓๐. นายสถิตพงษ์

บุญเพิ่ม
ฆารไสว
กุลเจริญวิรัตน์
รัตนานิคม
หล่อตระกูล
ฆารเลิศ
เปียจําปา
ออประเสริฐ
สมภาร
ศุภสุข
ปะกิทัง
ภูอวด
โพธิแท่น
แต้มแก้ว
ไชยภู
เนตวงษ์
ธารไชย
หรบรรณ์
ภูนิลามัย
ภูจริต
สุเพ็งคําภา
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
เจริญพันธุวงศ์
อภัยโส
สีหานนท์
กิตติธรรม
ฆารไสว
บงสีดา

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

๒

๓๑. นางสาวสุภาพ
๓๒. นางสุมิตรา
๓๓. นางมยุรี
๓๔. นายพิษณุ
๓๕. นางณัฐชนันท์

บุญเพิ่ม
ภูผาลา
โสดาดี
ศรีพลหงษ์
เหล่านุกูล

ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้างานป้องกันฯ
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

ไชยศิวามงคล
ร่มไทรทอง
กอสัตย์
บุญกอบ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แต้มแก้ว
จันทร์สว่าง
สุดาอิ้ง
บุญศิลป์
ศรีนามล
หมั่นผดุง
คําก้อน
พิมพ์บุตร
โสมนัสนานนท์
คําก้อน
ชุมกาแสง

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผจก.สถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายพัสดุฯ
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
หน.ฝ่ายนิติการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมานิต
๒. นายสมศักดิ์
๓. นางสาวจันทร์ตรี
๔. นายโพธิวัฒน์
๕. นางสาววารัตน์
๖. นายสมชาย
๗. นางสาคร
๘. นายวันชัย
๙. นางสาวดารุณี
๑๐. นางสาวสุนิสา
๑๑. นายจําลอง
๑๒. นายปัญญา
๑๓. นายชาติชาย
๑๔. นางดวงใจ
๑๕. จ.ส.อ.สมชาย
๑๖. นางมนธิดา
๑๗. นางวิภาวดี

- ลาป่วย –

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2557ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 26พฤศจิกายน2556

ระเบียบวาระที่ 1เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ประเพณีลอยกระทง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล
ทุกท่านที่ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงจนสําเร็จลุล่วง ตอนแรกผมกลัวว่าเราจัดงานลอยกระทงในช่วงที่มี
การแสดงความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราชและเราก็ตัดรายการบันเทิงออกไปแล้วประชาชนจะไม่พอใจ
หรือไม่ แต่จากการที่เราได้ทําประชาคมในที่ประชุมชุมชนว่าเราต้องการอย่างไรช่วยกันคิดกับพี่น้องประชาชน
และคิดว่าเราจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่างานลอยกระทงปีนี้จะแตกต่างจากงานลอยกระทง
ทุกปี ผมก็คิดได้ว่าเราจะเพิ่มคําว่า “วิถีพุทธ” คืองานลอยกระทงแบบวิถีพุทธข้อสําคัญที่เราให้ความสําคัญคือ
เราให้งบประมาณแก่ชุมชนเพื่อจัดเตรียมกระทงมาโชว์ภายในงานเช่นเคยถึงจะไม่มีการประกวดกระทงในปีนี้
และสังเกตดูว่ากระทงในปีนี้จัดได้สวยงามมากนั้นก็แปลว่ามีความตั้งใจในการทํางานถึงแม้ว่าไม่มีการประกวดก็

๓

ทําให้สวยงามได้ และต่อไปผมอยากฝากท่านผอ.ภานุเดชเวลาเราทํางานลอยกระทงและเราจะต้องทําแพผม
อยากให้ทํากระจายทั้ง 9 วัด 9 กระทง รอบบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากินทําเป็นแพและบอกไว้เลยว่าจุดนี้
เป็นของวัดไหนและอย่าตั้งติดกันทําอย่างไรก็ได้ให้ได้รอบสวนสาธารณะกุดน้ํากินเพื่อให้ประชาชนได้เดินรอบ
สวนสาธารณะกุดน้ํากินและจะได้เห็นกระทงของแต่ละคุ้มวัด พอถึงวันลอยกระทงจริงๆปรากฏว่าทุกสิ่งทุก
อย่างออกมาดีและพระที่เรานิมนต์มาเทศน์ก็เทศน์ได้ถูกตามวัตถุประสงค์ใ ห้ประชาชนได้ทราบว่ าสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นใครและพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับงานประเพณีลอยกระทงอย่างไรและระยะเวลาในการ
เทศน์ก็เหมาะสมไม่ทําให้ประชาชนที่มาในงานเบื่อและยังได้สาระทําให้ทุกอย่างลงตัว ผลตอบรับจากพี่น้อง
ประชาชนให้ความชื่นชมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราที่จัดงานออกมาในรูปแบบนี้ได้ดีต้องขอบคุณทุกคนที่ทําให้
งานลอยกระทงในปีนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เรื่องที่ 2 การทําเขื่อนป้องกันตลิ่ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี งานต่อไปคือเตรียมซ่อมบริเวณที่น้ํารั่วอย่าลืมพอเสร็จจาก
งานวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ก็เตรียมช่างไปซ่อมเพราะตอนนี้น้ําก็รั่วออกอยู่ตลอดเวลาและน้ําในลําน้ําปาวเรา
ก็ยกฝายลงเพื่อที่จะให้ผู้รับเหมาเข้าไปดําเนินการทําหินป้องกันตลิ่งพังทิ้งคุ้มห้วยเขาติดต่อให้เราลงกี่วันตาม
ด้วยและต้องรีบเอาขึ้นเพราะมีพี่น้องประชาชนของเราที่เขาอาศัยน้ําในลําน้ําปาวเลี้ยงปลากระชัง ครั้งที่แล้วที่
เราไปยกฝายลงไม่ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างน้อยก็มีเสียงตามสายให้รับทราบเนื่องจากเทศบาล
เราจะทําเกเบี้ยนก็คือทําหินทิ้งป้องกันตลิ่งพังเราจึงจําเป็นจะต้องปล่อยน้ําออกจากลําน้ําปาวพี่น้องประชาชนที่
อาศัยลําน้ําปาวอยู่ก็จะได้รู้ตัว และปัญหาต่อไปคือถ้าหากเราทําเกเบี้ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายกฝายขึ้นน้ําจะ
มาจากไหนก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง

เรื่องที่ 3 การทําบันทึกลงนาม MOU
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่อเช้าทางสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหัดกาฬสินธุ์ ท่านนายอําเภอนามน
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับ
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะให้บรรจุหลักสูตรและวิชาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ก็ได้ลงนามความร่วมมือ
เพื่ อ ที่ จ ะป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบจะเริ่ ม ต้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ริ่ ม เรี ย นรู้ ก ฎหมาย ป.ป.ช. จาก
สถาบันการศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ผมไปร่วมกิจกรรมมา

เรื่องที่ 4 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์นัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดแต่เผอิญมีงานนี้เข้ามานั้นก็คืองานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิง
เปือยอยู่ที่อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ สาเหตุเนื่องจากประชาชนในอําเภอร่องคํามีปัญหาเรื่องน้ําแล้ง น้ํา
ท่วม เวลาน้ําท่วมก็ท่วมซ้ําซากและเวลาน้ําแล้งหนองเลิงเปือยเคยเป็นที่กักเก็บน้ําเอาไว้แล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใช้
ช่วงหน้าแล้งปรากฏว่าตื้นเขิน เมื่อหนองเลิงเปือยตื้นเขินก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ทางพี่น้องประชาชนก็
เลยทําหนังสือทูลเกล้าถวายในหลวงเพื่อขอให้นายหลวงได้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและแห้งแล้งให้กับชาว
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ พอหนังสือทูลเกล้าถึงในหลวงท่านก็ได้มอบให้กองทัพบกโดยท่านพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาส่งทีมทหารช่างลงมาดูพื้นที่หนองเลิงเปือยที่มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ และพอท่านพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับแนวทางจากพระราชดําริให้มาดําเนินการขุดเป็นแก้มลิงให้กับชาวอําเภอร่องคํา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เลยเปลี่ยนจากการประชุมประจําเดือน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เลื่อน
มาเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ผมมอบให้ท่านรองอุบลรัตน์ไปประชุมแทนเพราะวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 เรามีการประชุมชุมชนและที่มอบให้ท่านรองอุบลรัตน์ไปเพราะว่าในวันนั้นจะมีการมอบเกียรติบัตร
ให้ กั บ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ โ ดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และในวั น ที่ 28
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พฤศจิกายน 2556 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เชิญนายกเทศมนตรีไปร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิง
หนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วโครงการที่มานั้นเรียกว่าโครงการปิดทองหลังพระและเขายัง
บอกว่าจะนํารถแม็คโครประมาณ 100 คัน มาลงพื้นที่พร้อมกันและจะทําการขุดเอาดินมาทิ้ง ท่านผู้ว่าก็ได้
ปรึกษากับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราว่าต้องการดินหรือไม่ และมีที่ไหนที่เทศบาลต้องการดินจะนําดินไปทิ้ง
แต่ว่าขอค่าน้ํามันในการเดินทางเพื่อบรรทุกดินมาให้เทศบาล ผมเลยอยากได้มาไว้ที่สวนสาธารณะแก่งดอน
กลางบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติเวลาเราจะใช้เราก็นํารถไปขนไม่ต้องไปซื้อแต่เราต้องดูก่อนว่าเราจะมีเงินค่า
น้ํามันหรือไม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ผมจะไปร่วมงานเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะมาเป็น
ประธานในการเปิดงาน แต่มีหนังสืออีก 1 ฉบับ แจ้งว่ามีการเลื่อนการเปิดงานวันเริ่มดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ติดภารกิจสําคัญไม่สามารถมาร่วมงานได้
จึงขอเลื่อนไปก่อน

เรื่องที่ 5 ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มีหนังสือจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิญนายกเทศมนตรีไปรับมอบเกียรติบัตรกรณีที่เราดูแลหอพักและเข้า
ร่วมโครงการหอพักน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะทํางานชุดปฏิบัติการในการออกตรวจหอพัก
คณะทํางานออกตรวจสุขลักษณะหอพักและมีการตรวจประเมินแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน
ภารกิจของการตรวจหอพักดีเด่นจึงขอเรียนเชิญท่านรับมอบประกาศเกียรติบัตรในวาระการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ มอบให้ท่านรองอุบลรัตน์ไปแทน

เรื่องที่ 6 ขอเชิญประชุมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประชุมเมื่อ
เช้า วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีเรื่องอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับเราเรื่องยาเสพติด ความมั่นคง
ความปลอดภัย เตรียมระดมพลอะไรหรือไม่
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ช่วงนี้ภารกิจของ ปปส. กับส่วนกลางคือจะกดดันใน
พื้นที่ที่มีเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราไม่มีแต่พื้นที่ใกล้เคียงของเราคือ หมู่ที่ 7 ตําบลหลุบ เขา
จะลงปฏิบัติการกดดันเข้าทุกบ้านเดินสํารวจตอนนี้รอคําสั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี แล้วเทศบาลเรามีโอกาสหรือไม่ที่เขาจะมาทํา
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยังไม่มีแต่มีทางตํารวจที่เขาขอใช้พื้นที่ของเราเป็นศูนย์
ตํารวจรับใช้ประชาชนบริเวณกุดยางสามัคคี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เหตุผลที่เขาเลือกบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
เพราะใกล้ทางออกเมืองและถ้าตํารวจไปทําอะไรก็สามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้เป็นการโปรโมทการ
ทํางานของตํารวจ

เรื่องที่ 7 โครงการชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจโปร่งใสสุจริตดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี โครงการชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจโปร่งใสสุจริตดําเนินชีวิตด้วย
ธรรมะ เอกสารจากกองวิชาการคงจะแจ้งไปแล้ว วันพระของเดือนธันวาคมจะมีอยู่ 3 วัน คือวันที่ 2 , 17 ,
25 ธันวาคม 2556 ถนนสายบุญจะมี 2 วัน ในเดือนธันวาคมคือวันที่ 4 , 18 ธันวาคม 2556 ผมว่าเราจะ
ไม่ยกเลิกหรืออย่างไรนั้นให้คุยกับทางสํานักงานวัฒนธรรมดูเพราะว่าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 คงจะเชิญชวนมา
ตักบาตรกันที่แก่งดอนกลาง และคราวนี้ท่านอาจารย์นําพลได้พูดในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าใน
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปีที่ผ่านมาในช่วงเช้าของแต่ละวันจะมีการตักบาตรปรากฏว่าได้รับความ
ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน้อยมากฝากท่านนายกว่าปีนี้ให้คนในเขตเทศบาลออกมาตักบาตร
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เยอะหน่อย แล้วเราจะทําอย่างไรจะมีการวางแผนอย่างไร 1.เรื่องการประชาสัมพันธ์มอบให้ทางผอ.อภิวัฒน์
2.ให้เทศบาลเป็นตัวยืนออกคําสั่งว่าจะให้กอง/ฝ่ายไหนไปร่วมงานตักบาตรในตอนเช้า และมีงานที่จะรบกวน
ทางโรงเรียนของเราเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมโรงเรียนอาจจะต้องไปทั้งโรงเรียนเลยถึงตอนนั้นเราจะนํา
เรื่องนี้คุยกันโดยเฉพาะ กิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรมก็จะเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2556 คราวนี้เริ่มต้นใหม่คือ
วัดกลางเป็นวัดแรก

เรื่องที่ 8 ที่ดินราชพัสดุหลังสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คงจะจําได้ว่าเราไปขับไล่ผู้ที่บุกรุกอยู่ที่หลังสนามกีฬาชื่อ
ว่านางทองดีบุกรุกที่ 15 ไร่ เอาที่ของราชพัสดุไปขายให้คนอื่น ที่ 30 ตารางวา ในราคา 85,000 บาท ไม่
มีโฉนดแต่เอาไปขายได้โดยอ้างว่าเป็นที่ของบิดามารดา ผลสุดท้ายทางนิติกรก็ไปแจ้งความและดําเนินคดีตาม
กฎหมาย ตอนนี้ดําเนินคดีทั้งหมด 5 เรื่อง ศาลตัดสินไปแล้ว 3 เรื่อง เรื่องแรกตัวจําเลยเข้าไปอยู่ในบ้านยาย
ทองดีเป็นคนสร้างคือเผอิญว่าที่ดินแปลงนี้หลังจากเอาเข้าโครงการบ้านมั่นคงเขาก็แบ่งล็อคเอาไว้และให้คน
จับฉลาก สําหรับยายทองดีก็ไม่รับรู้รับทราบก็ได้ไปสร้างบ้านให้หลานอยู่พอสร้างเสร็จก็ไปทับที่คนอื่นที่เขาจับ
ฉลากได้ล็อคอยู่แล้วเขาก็มาแจ้งที่เทศบาล เราเลยได้ไปแจ้งความว่ายายทองดีมาสร้างบ้านและให้คนเข้าไปอยู่
และทางตํารวจเลยได้มาจับคนที่อาศัยในบ้านหลังนั้นคนที่อาศัยในบ้านเลยได้รับสารภาพว่าได้เข้ามาอยู่และบุก
รุกจริงแต่ไม่ได้สร้างบ้าน ศาลเลยได้ตัดสินให้บุคคลที่มาอาศัยในบ้านหลังนั้นจําคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท
ผมเห็นว่าเขารับสารภาพก็เลยบอกกรรมการชุมชนว่าให้หาที่อยู่ให้กับเขาและถ้าหากว่ามีล็อคว่างก็เอาล็อคว่าง
ให้กับเขา 1 ล็อคและรายที่ 2 ไปซื้อที่จากคนที่ซื้อที่จากยายทองดีในราคา 85,000 บาท แต่ไม่รู้ว่าอาณาเขต
ที่ของตัวเองอยู่ตรงไหนตัวยายทองดีเลยไปชี้แนวเขตที่ดินให้คนที่มาซื้อที่ดินนั้นทราบว่าอาณาเขตที่ดินอยู่
บริเวณไหน เขาเลยได้ไปสร้างบ้านหลังเล็กๆเพื่ออยู่อาศัยและพอสร้างเสร็จปรากฏว่าไปทับที่ล็อคของคนที่เขา
จับฉลากได้และเจ้าของล็อคจริงๆเลยได้มาแจ้งที่เทศบาลและเราก็เลยไปแจ้งความบุกรุกที่สถานีตํารวจ พอตัว
คนที่ถูกฟ้องว่าบุกรุกรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ดินของยายทองดีเขาก็มารื้อถอนบ้านออกจากที่ดินบริเวณนั้นแต่
เมื่อมีการแจ้งฟ้องร้องว่าบุกรุกไปแล้วเขาก็โดนจับและตัวเขาก็รับสารภาพศาลตัดสินจําคุก 3 เดือน ปรับ
12,000 บาท เขาเลยขอเรื่องผ่อนชําระค่าปรับ 4 งวดละ 3,000 บาท และรายที่ 3 คนที่โดนฟ้องคือตัว
ยายทองดี 2 คนแรกรับสารภาพศาลเมตตาแต่ยายทองดีสู้คดีและอ้างว่าที่ดินแปลงนี้จํานวน 15 ไร่ เป็นที่ดิน
ของบิดา – มารดา ที่ได้รับมรดกมา ผมจะอ่านคําพิพากษาให้ฟังหลังจากที่ต่อสู้คดีสืบโจทย์สืบจําเลยแล้วศาล
พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร การกระทํา
ของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเรียงกระทงความผิดไปฐานเข้าไปถือครองงที่ดิน
ของรัฐ จํ าคุ ก 1 เดื อน ปรับ 5,000 บาท ฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ ได้รั บอนุญาต จํ าคุก 1 เดือน ปรับ
10,000 บาท และปรับรายวันละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 5 เมษายน รวม 20 วันเป็นเงิน
2,000 บาท ฐานฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จําคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท รวมจําคุก 3 เดือน
ปรับ 27,000 บาท และปรับจําเลยอีกวันละ 200 บาท นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นไปจนกว่า
จําเลยจะรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิเคราะห์แล้วจําเลยไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนจึงรอการ
ลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี ไม่ชําระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับและให้จําเลยกับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก
จากที่ดินของรัฐภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา สรุปแล้วที่ค้างมาวันละ 200 บาท จนถึงทุก
วันนี้รวมเป็นเงินประมาณ 200,000 บาทแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าคดีที่เทศบาลเราดําเนินคดีกับผู้บุกรุก
อยู่หลังแขวงการทางตอนนี้ตัดสินไปแล้ว 3 คดี ยังเหลืออีก 2 คดีและแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการบ้าน
มั่นคงในบริเวณหลังสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 15 ไร่ มีผู้ที่ไปจับจองใช้สิทธิ์ 143 ราย ก็สามารถ
ที่จะไปปลูกสร้างบ้านได้และสามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการบ้านมั่นคงได้

เรื่ อ งที่ 9

การประเมิ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
การบริหารจัดการที่ดีปี 2555
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี การประเมินคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี 2555 รอบสุดท้ายอย่าลืมโครงการประกวดธรรมาภิบาลมีอยู่ 2 ปี ที่เราส่ง
ประกวดอยู่ตอนนี้ คือปี 2555 และปี 2556 ที่ดร.โกวิทย์ พวงงามมาประเมินนั้นปี 2555 ที่เราขอเปลี่ยน
โครงการเอาโครงการจราจรของจ่าเอกภราดรออกแล้วนําโครงการเทศบาลปลอดทุจริตมาแทน คือรอบที่ 1
ตรวจเอกสารรอบที่ 2 ท่านดร.โกวิทย์ พวงงาม บอกว่าถ้าหากเราผ่านการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่
ลงมาประเมินอีกเป็นรอบที่ 3 เป็นรอบสุดท้ายและถ้ามารอบสุดท้ายก็แปลว่าเราได้รับรางวัล แต่ว่ามีโอกาสที่
จะได้รับรางวัลเกือบทุกท้องถิ่นและได้รางวัลที่เท่าไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เราได้รับหนังสือมาแล้วว่า
คณะกรรมการประเมินจะมาจากส่วนกลางและจะเข้าประเมินในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ให้
ท้องถิ่นจัดเตรียมบรรยายสรุปและนําเสนอนวัตกรรมที่เราได้เสนอต่อสถาบันในรอบที่ 2 เทศบาลเรามี 2 เรื่อง
คือ 1.กองทุนจิตอาสา 2.เทศบาลต้านทุจริต เพราะฉะนั้นในนวัตกรรม 2 เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสํานัก/กอง/
ฝ่ายไหนฝากกําชับเตรียมชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินจากกรรมการชุดใหญ่ในวันที่ 9
มกราคม 2557 รอบนี้เราจะพลาดไม่ได้กอง/ฝ่ายไหนที่รับผิดชอบนวัตกรรม 2 เรื่อง ช่วยกันและขอความ
ร่วมมือจากทุกกอง/ฝ่าย

เรื่องที่ 10 การจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เลื่อนวันจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ไปเป็นวันที่
19 – 25 มีนาคม 2557 และจะเป็นการจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมร่วมกันกับการจัดงานสมโภช
กาฬสินธุ์ 220 ปี

เรื่องที่ 11 ขอเชิญเที่ยวงานเปิดอําเภอนามน 40 ปี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เชิญเที่ยวงานเปิดอําเภอนามน 40 ปี เมืองนางฟ้าเทวดา
ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการ การประกวดนางฟ้านามน นางฟ้าจําแลง พบ
ดาราดังนายนีโน่ เมทนีบุรณศิริ ในชุดเทวดา สนุกสนานกับรําวงย้อนยุค วงโปงลาง ลีลาศรําวงฉลองเปิดเมือง
กับวงสุนทราภรณ์กาฬสินธุ์

เรื่องที่ 12 มอบหมายงานให้แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่าย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ก่อนที่จะไปถึงงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมเราจะมีการ
จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 และวันที่
5 ธันวาคม 2556 เป็นงานพระราชพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขทํางานหนักหน่อยนอกจากจะทําเวทีที่
บริเวณแก่งดอนกลางแล้วยังต้องมาทําเวทีที่ศาลากลางจังหวัดด้วย ฝากหัวหน้าสํานักปลัดจัดงานวันที่ 4
ธันวาคม 2556 ของเทศบาลในหอประชุมธรรมาภิบาลปีนี้เราตกลงกันว่าเราจะจัดงานวันพ่อในหอประชุมธรร
มาภิบาลเริ่ม เวลา 17.00 น. เสร็จเรียบร้อยก็จะมีงาน “OTOP ซิตี้” ในเดือนธันวาคมที่เมืองทองธานี และ
งานกาชาดก็จะอยู่ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2557

เรื่องที่ 13 ร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลผมข้องใจเรื่องนี้คือ ตามที่ศูนย์
ดํารงธรรมได้ส่งเรื่องร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของท่านให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานผล
ให้จังหวัดทราบปรากฏว่าท่านมีเรื่องค้างอยู่ที่จะต้องดําเนินการ 1. นายจํารัส อุ่นใจ ผมจําได้ขออนุเคราะห์ให้
ความช่วยเหลือเรื่องสัญญาณไฟจราจรก็คือเขาอยากจะให้เอาเกาะคอนกรีตที่วางไว้เกาะกลางถนนบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และทางตํารวจเสนอว่าถ้าเอาออกต้องไปติดสัญญาณไฟ
จราจรแต่ผมว่าเราคงเอาออกไม่ได้เพราะถ้าจะติดสัญญาณไฟจราจรต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรและถ้า
เราจะติดสัญญาณไฟจราจรจริงๆนั้นเราต้องคิดและพิจารณาให้ดีก่อน ผอ.ภานุเดชลองคิดดูว่าถ้าเราจะแก้ไข
ปัญหาการจราจรจุดนี้อย่างไร เพราะเป็นทางออกจากมหาวิทยาลัยฯและมาติดสัญญาณไฟจราจรจะเหมาะสม
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หรือไม่ ผมคิดไว้ว่าเราลองคิดหาทางออกเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจรแล้วไม่ต้องไปใช้งบประมาณมากมอบให้
หน.สนธยาไปคุยกับท่านอาจารย์ 2. นางไพบูลย์ แซ่เตีย ขอให้รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องหมู่บ้านสัน
สุนีย์และหมู่บ้านวราภรณ์ก็ตอบไปก็คือที่เราตั้งเรื่องเพื่อที่จะให้ทําถนนและท่อระบายน้ําของ 2 หมู่บ้าน เรื่อง
นายจํารัส อุ่นใจและเรื่องนางไพบูลย์ แซ่เตีย ให้สํานักการช่างตอบไปที่กองวิชาการและมอบให้กองวิชาการ
รวบรวมให้ทําเรื่องแจ้งไปที่ศูนย์ดํารงธรรม 3. ราษฎรชุมชนหนองไผ่ก็คงจะเป็นเรื่องของนางทองดีที่เล่าให้ฟัง
ตั้งแต่เบื้องต้นมอบให้ท่านผอ.อภิวัฒน์ไปตามดูเรื่องของราษฎรชุมชนหนองไผ่ สรุปแล้วเหลือ 3 เรื่องที่เรายัง
ไม่แจ้งฝากผู้ที่รับผิดชอบด้วย

เรื่องที่ 14 ขอความอนุเคราะห์ขุดคลองระบายน้ํา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอความอนุเคราะห์ขุดคลองระบายน้ําบ้านพักกองพิสูจน์
หลักฐาน ในฤดูฝนที่ผ่านมาบ้านพักข้าราชการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานอยู่ในบริเวณบ้านพักข้าราชการ
สาธารณสุข เรื่องนี้ให้ผอ.อภิวัฒน์รับไว้เป็นเรื่องร้องทุกข์และให้ลงไว้ในระบบe-office เพื่อติดตามว่าสํานักการ
ช่างได้ไปดําเนินการหรือไม่และรายงานให้นายกทราบ

เรื่องที่ 15 การประเมินผลงานตามแผนกลยุทธ์ของเทศบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จ.ส.อ.สมชายถูกท่านอาจารย์ชาญชัยต่อว่าเรื่องที่พวกเรา
ทําโครงการแล้วไม่สรุปโครงการแจ้งกองวิชาการ เป็นหลักธรรมดาว่าเมื่อเราทํางานเราก็ต้องประเมินผลและมี
การสรุปเราจะได้มีทิศทางในการแก้ไขปรับปรุง ยกตัวอย่างเช่น งานลอยกระทงก็จะได้มีข้อบันทึกเอาไว้ว่าเวลา
จะทํากระทงเราควรจะกระจายกระทงให้เต็มพื้นที่ของสวนสาธารณะกุดน้ํากินเพื่อให้ประชาชนได้เดินรอบ ฯลฯ
และโครงการอื่นๆก็ต้องบันทึกสรุปโครงการและส่งไปที่กองวิชาการเพื่อให้เขาประเมินผล สํานักการศึกษามี
ข้อผิดพลาด เช่น การอบรม 40 ชั่วโมง/คน/ปี ของคนในสํานักการศึกษาผมเพิ่งเห็นว่ามีเพียง 58% เท่านั้นที่
เขารายงานมาว่าได้เข้ารับการอบรมของสํานักการศึกษาเพราะบุคลากรที่สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ได้ เข้ารับการอบรม และทางสํ านักปลัดเทศบาลมาสรุปกับอาจารย์ชาญชัยหลังจากสํานักการศึกษามา
รายงานแล้วและเรื่องการควบคุม 40 ชั่วโมง/คน/ปี เป็นเรื่องของสํานักปลัดจะต้องเป็นคนกํากับและสํานัก
การศึกษาน้อยที่สุด 58% เป็นเรื่องของสํานักปลัดเทศบาลที่จะต้องแจ้งที่อาจารย์ชาญชัยประเมินให้สํานัก
การศึกษาได้รู้ว่าผลการประเมินของท่านไม่ผ่านสาเหตุที่ไม่ผ่านเพราะอะไรก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขนี้คือ
การประเมินผลการทํางานโดยวิธีการใช้การบริหารงานแบบยุทธศาสตร์เข้ามาบริหาร ก็มีหลายเรื่องที่เราคุยกัน
แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่และใครที่รับผิดชอบ Common KPI ให้แจ้งทุกกอง/ฝ่ายว่าของคนอื่นบกพร่องตัวไหนยังไง

เรื่องที่ 16 กล้องวงจรปิด CCTV
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จ่าเอกภราดรได้สรุปมติใบจัดสรรว่าโครงการสัญญาณไฟ
จราจร 4 จุด ในวงเงิน 4.9 ล้านบาท อนุมัติให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยและจัดสรรว่าทีวีวงจร
ปิดหรือกล้อง CCTV จํานวน 4.9 ล้านบาท ตกมายังสํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อใช้ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สรุปแล้ว 2 ตัว รวม 9.8 ล้านบาท
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ทั้ง 2 ตัว เป็นของเทศบาล
เพราะว่าเป็นโครงการของเราทั้ง 2 ที่ส่งขึ้นไป งบประมาณก็ผ่านสํานักงานขนส่งตรงลงมาหาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
นายจารุวั ฒน์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณ จ่าเอกภราดรแล้วเกี่ยวกับเรื่องผลการ
ดําเนินงานลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 จ่าเอกภราดรได้แจ้งที่ประชุมหรือยัง
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ยังครับเพราะเนื่องจากว่าเราได้
วางแผนการดําเนินงานไว้แล้วว่าจะจัดงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ในภาคเช้าก็จะมีกิจกรรมสาวสวยหน้า
ใสในปีนี้ คือทุกองค์กรในเขตเทศบาลจะส่ง 1 ทีม มีทั้งหมด 6 คน ในการเข้าประกวดเพื่อจะเป็นฑูตระดับ
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ปลอดภัยของจังหวัด มี 2 ส่วน ส่วนของภาคทั่วไปคือภาคประชาชนก็คือองค์กรทั่วไปและส่วนที่ 2 เยาวชน
คือนักเรียน ช่วงเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ก็จะมีพิธีเปิดร่วมด้วยส่วนไฮไลต์ภายในงานขอปิดเป็น
ความลับและให้ทุกท่านรอชมในวันงานและมีในส่วนที่คุยในภาพรวมกับทางจังหวัดไว้ว่าก่อนที่จะประชุมใหญ่
ของจังหวัดจะให้ท่านนายกได้เป็นประธานในการประชุมก่อนที่จะนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คืออย่างนี้ท่านผอ.เพ็ญพรจะมีโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุเป็นประจําทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้
สนับสนุน และเราทํ า โครงการนี้ ต่อเนื่ อ งมาตลอดจนได้รับรางวั ลชนะเลิศ ประเทศไทยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยทางถนนและเขาก็มีทีมงานของเขาที่จะคิดงานออกมาในแต่ละปี

เรื่องที่ 17 การกําหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขการจอดรถ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กําหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขการจอดรถและกวดขัน
การจอดรถจ่าเอกภราดรเป็นการตีเส้นจราจรหรืออย่างไร

จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่
เขาร้องเรียนมาว่าถนนเทศบาล 23 กับถนน 1155

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จุดตัดที่ถนน 1155จุดตัดที่ถนนเทศบาล 24 จุดตัดที่
ทางเข้ากาฬสินธุ์พลาซ่าบริเวณถนนทุ่งศรีเมือง จุดตัดถนนอินทรศิริบริเวณแยกธนาคารกรุงศรี จุกตัดถนนชัย
สุนทรแยกร้านศึกษาภัณฑ์ และถนนเทศบาล 23 มีลักษณะถนนที่แคบมีแยกและจุดตัดเยอะใกล้แยกไฟแดง
ไม่เหมาะที่จะจอดรถ แล้วได้กําหนดอย่างไรจ่าเอกภราดร
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ที่จริงแล้วเขาขอจอดแบบทแยง
เหมือนถนนภิรมย์แต่เนื่องจากว่าผมและทางตํารวจไปสํารวจพื้นที่และไปวัดความกว้างของถนนแล้วเราไม่
สามารถที่จะทําเป็นที่จอดรถแบบทแยงได้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ใครต้องการจอดแบบทแยง
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ เป็นประชาชนที่ร้องขอมาครับ
เราเลยหาทางแก้ไขในส่วนของตํารวจจะเข็มงวดในเรื่องของถนน 1155 ที่เขาว่าตํารวจไม่เคยไปจับกุมและเข็ม
งวดตํารวจก็เลยจะไปเข็มงวดและในส่วนของเราเขาขอให้เราไปตีเส้นจอดรถในแนวขนานผมจะเร่งดําเนินการ
ครับ

เรื่องที่ 18 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี
งบประมาณให้เรา จํานวน 300,000 บาท เขาเลือกในส่วนของคนที่มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะของเรา
เป็นหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่เรามีสวนสาธารณะเราจึงได้งบประมาณ จํานวน 300,000
บาท สนามกีฬาของเรามีสิ่งอํานวยความสะดวกผู้พิการรึยังและสวนสาธารณะของเรามีสิ่งอํานวยความสะดวก
ผู้ พิ ก ารรึ ยั ง และวั น นั้ น ธนวั ฒ น์ เ ข้ า มาหาผมและบอกว่ า อยากจะออกแบบเป็ น ห้ อ งน้ํ า สํ า หรั บ คนพิ ก ารใน
สวนสาธารณะกุดน้ํากินในวงเงิน 300,000 บาท หรือถ้าหากว่าเป็นสนามกีฬาที่สังกัด อปท. สนามกีฬาของ
เรามีสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการหรือยังหรือจะเอาไปทําอะไรฝากท่านที่ปรึกษานิติธรรมไปดูและติดตามกับ
ผอ.ภานุเดชและอยากจะให้สํารวจสนามกีฬาด้วย
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา รองปลัดเทศบาล ในการออกแบบอยากฝากทางสํานักการช่างเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ถ้าออกแบบให้มีคนพิการไปด้วย

เรื่องที่ 19 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 มีหนังสือเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2557 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาตรการติดตามเร่งรัด

๙

การใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติรายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้นเพื่อให้การเร่งรัด
การดําเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
แนวทางดังนี้ 1.เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้าให้เร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างมีนัยยะ
สําคัญภายในไตรมาสที่ 1 คือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้
ผูกพันแล้วจะต้องเร่งจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ 1 ให้ทัน 31 ธันวาคม 2556 2.เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2557 ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตาม
และการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2558 สํานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําข้อมูลการก่อหนี้และการเบิก
จ่ายเงินเหลื่อมปีในปี 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้าเงินงบประมาณประจําปี 2557 จากผลกระทบของ
GFNIF ประกอบพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 ด้วยผมฝากท่านปลัดทําหน้าที่เร่งรัดเรื่องนี้

เรื่องที่ 20 ขอเชิญรับรางวัลพรปกเกล้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้ามีหนังสือจากรองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้าแจ้งว่าตามที่สถาบันได้เรียนเชิญท่านเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าจากเลขาธิการสถาบันใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ชุมนุมหน้าบริเวณ
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติทําให้สถาบันพระปกเกล้ามีความจําเป็นต้องขอเลื่ อนพิธีไป ดังนั้นท่านแจ้งว่า
ประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงจะได้ให้ไปรับโล่รางวัลพระปกเกล้า

เรื่องที่ 21 โครงการอบรมซ่อมหอกระจายข่าว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พรุ่งนี้จะมีการอบรมความรู้เบื้องต้นในการซ่อมหอกระจาย
ข่ า วเป็ น โครงการของกองวิ ช าการผมอยากฝากเรื่ อ งคุ ณ เฉิ ด ฉั น คนโก้ เราไปเชิ ญ เขามาเป็ น ประธาน
คณะกรรมการหอกระจายข่าวผมเห็นว่าเขาทํางานได้ดีและใส่ใจเพราะฉะนั้นในวันที่เราจัดงานวันเทศบาลให้
ท่านเชิญบุคคลเหล่านี้มารับโล่เกียรติยศทุกกอง/ฝ่าย ท่านมีประธาน อสม. อปพร. หรือไม่ อย่างหอกระจาย
ข่าวมีประธานอะไรบ้าง สํานักการศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา เราจะจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24
เมษายน 2557 เราจะขอบพระคุณบุคคลผู้ที่มีส่วนร่วมและสร้างคุณงามความดีให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ให้ทุกกอง/ฝ่ายไปดําเนินการมา

เรื่องที่ 22 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทุกปีจะมีการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคมพร้อมกันทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่ก็จะจัดเหมือนกันนั้นก็คือ เช้าวันที่ 5 ธันวาคมจะมีการตักบาตร สวดมนต์ และลงนามถวายพระพร
ช่ ว งเย็ น ก็ จ ะมี ก ารจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรแต่ ค ราวนี้ มี ก ารเชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการไปประชุ ม VIDEO
CONFERENCE ผมไม่ได้ไปเลยมอบให้หัวหน้าสนธยาไปประชุมแทนเป็นอย่างไร
นายสนธยา สีหานนท์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ เขาให้เซ็ตทางรับเสด็จเพราะว่าปีนี้ในหลวงอยู่ที่
พระราชวังไกลกังวลเพราะว่ามีการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครถ้าหากว่าออกพระที่นั่งสีหบัญชรเกิดมีการชุมนุม
และเกิดการปะทะกันจะทําอย่างไร และทางกรุงเทพมหานครเลยขอจัดพิธีตักบาตรวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เพราะว่าคณะผู้ใหญ่จะไปที่พระราชวังไกลกังวลในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ก็แจ้งว่าส่วนราชการทั้งหมด
ปฏิบัติเหมือนเดิม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี แต่ผมได้รับรายงานว่าทางผู้ใหญ่ในจังหวัดเราบอกว่าการ
VIDEO CONFERENCEรอบนี้โดยท่านรองผู้ว่าเป็นคนพูดเองท่านบอกว่าปกติเรามีแต่กิจกรรมทําแค่นี้แต่ปีนี้เขา
ให้เพิ่มกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงด้วย พอตรงกับงานที่เราทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกําลัง

๑๐

ทั้งหมดของเราจะต้องลงไปที่แก่งดอนกลางในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 และวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ก็
จะมีกิจกรรมตักบาตรช่วงเช้าและจุดเทียนชัยช่วงเย็นเหมือนเดิมรอดูว่าทุกจังหวัดจะมีการเพิ่มกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติแบบนี้หรือไม่

เรื่องที่ 23 การจัดเตรียมงานการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศล เราเตรียมงานสํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขตอนนี้ไปดําเนินการเรื่องพื้นที่ได้ประมาณ
80 – 90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สํ า นั ก การศึ ก ษาก็ ไ ด้ ไ ปช่ ว ยทํ า บอร์ ด ของสมเด็ จ พระสั ง ฆราชและพวกเราเห็ น
พระพุทธรูปยืนหรือไม่ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็น 4 เหลี่ยม มีทางขึ้นและบริเวณทางขึ้นให้จ่าเอก
ภราดรไปทาสีให้เรียบร้อย สํานักการช่างก็ไปตัดหญ้าและสํานักการสาธารณสุขก็ไปทําความสะอาดจะมีทาง
ขึ้นซ้าย – ขวา ผมจะให้ทางสํานักการศึกษาไปตกแต่งทางขึ้นให้สวยงาม คนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัด
ตัวนี้คือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมกับมีหนังสือลงนามแสดงความอาลัยซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจะเป็นคน
จัดการเขาขอให้เราเตรียมสถานที่ให้เท่านั้นในคําสั่ง และบรรยากาศในบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
ตั้งแต่ทางเข้าไปจนกระทั่งทางออกให้ไปคุยกันให้ชัดเจนว่าทางเข้าทางด้านบ้านหนองบัวจะนํารถเข้าไปใช้พื้นที่
บริเวณลานจอดรถคอนกรีตได้หรือไม่เราจะเคลียร์อย่างไร ส่วนไหนที่เป็นกองวัสดุให้เอาแผงกั้นจราจรไปกั้น
เอาไว้อย่าให้คนเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและบริเวณตรงกลางถนนซึ่งเป็นต้นไม้ถ้าเราจะเกลี่ยพื้นดินและ
แต่งประดับเอาภาพที่เกี่ยวกับพุทธชยันตรีไปประดับและภาพของหลวงพ่อวัดกลางที่เป็นไม้อัดเอาไปตั้งไว้เป็น
ระยะๆนี้เป็นวิธีการของสํานักการช่างที่ผมฝากให้ไปแต่งสถานที่พร้อมกับประดับธงทิว ปัญหาที่เรามีอยู่ทาง
จังหวัดก็ได้ช่วยเหลือคือเรื่องน้ํา อบจ. จะออกเงินซื้อน้ําแก้ว จ่าเอกภราดรก็เตรียมสถานที่รับบริจาคน้ําและมี
ป้ายไปติดที่รับบริจาคน้ําและลงสมุดเหมือนเดิม และมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องการบิณฑบาตและเก็บของถวาย
พระจะไม่ให้ลูกศิษย์วัดเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ผมมอบให้จ่าเอกภราดรเอาพนักงานเทศกิจ พนักงานดับเพลิงและ
อปพร. ทั้งหมดใส่เครื่องแบบห้ามให้ลูกศิษย์วัดมาช่วยถ้าอยากได้รถไปขนหรือจะใช้ศาลาเพื่อไปแยกของแล้ว
นํามาให้กับพระที่มาทุกวัดเรียกว่าเป็นการจัดระเบียบการบิณฑบาตให้ไปเรียนกับท่านอาจารย์นําพลก่อนงาน
จ่ า เอกภราดรต้ อ งรั บ ไปแล้ ว ไปประสานงานและทํ า เอง ต่ อ ไปงานขึ้ น ป้ า ยของสํ า นั ก การช่ า งและงาน
ประชาสัมพันธ์จะมีที่จอดรถก็คือไปขึ้นป้ายอยู่ที่สถานีขนส่งว่าเป็นจุดรับส่งไปปฏิบัติธรรมผมจะไปติดต่อกับ
บริษัทแสงประทีปขอรถบัส 1 – 2 คัน และรถตู้วิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งไป – กลับ ตลอดทั้งวันเหมือนปีที่ผ่านมา
และจุดที่มาส่งผู้โดยสารคือศาลาแปดเหลี่ยมหน้าสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เรื่องเต้นท์และห้องน้ําทาง
อบต. เทศบาลตําบลก็จะมาช่วยแต่ที่เขาไม่มีแล้วต้องการให้พวกเราช่วยนั้นก็คือโต๊ะสําหรับไปวางในเต้นท์
บริจาคทานเราจะเอาโต๊ะจากที่ไหนไปถึงจะเพียงพอเพราะว่าเต้นท์ที่จะมาบริจาคหน้าจะมีประมาณ 50 เต้นท์
แล้วโต๊ะชุดที่ไปตั้งไว้ให้กับโรงทานอาจจะต้องมีการย้ายมาตอนเช้าเพื่อให้พระได้บิณฑบาต ผมเลยคิดว่าถ้าจะ
ให้สะดวกที่สุดก็คือโต๊ะหน้าขาวและโต๊ะนักเรียนมีเท่าไรเราก็ต้องนําไปทั้งหมดและถ้าวันที่ 2 – 4 ธันวาคม
2556 ไม่ตรงกับวันหยุดของนักเรียนเราจะทําอย่างไร ท่านผอ.ภานุเดชพอที่จะทําโต๊ะไม้อัดได้หรือไม่ขอยืม
โต๊ะแดงและโต๊ะกลมของโรงงิ้วด้วย ฝากผอ.ภานุเดชให้เร่งดําเนินการเรื่องโต๊ะที่เราจะนําไปตั้งที่เต้นท์โรงทาน
งานลงทะเบียนประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมปีที่แล้ว จํานวน 60,000 คน จนกระทั่งสมุดลงทะเบียนหมดแล้ว
ในปีนี้เราจะซื้อสมุดหรือกระดาษ A4 ธรรมดาในการลงทะเบียนผมว่าเราใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเพราะใช้ได้
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาให้ประหยัดที่สุด และการลงทะเบียนประชาชนบางคนก็ไม่ได้รอลงทะเบียน
เพราะรี บ จั บ จองหาที่ นั่ ง เพราะฉะนั้ น เราจะต้ อ งมี ก ลุ่ ม นั ก เรี ย นเข้ า ไปสอบถามเป็ น จุ ด ว่ า มี ใ ครที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ลงทะเบียนบ้างถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนเราก็ให้นักเรียนยื่นกระดาษให้ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมได้ลงทะเบียนผม
ฝากท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เพราะเด็กนักเรียนของท่านอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ท่านจัดนักเรียนลง
พื้นที่ดําเนินการเรื่องนี้ทั้ง 2 วัน คือวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2556 เรื่องลงทะเบียน กระดาษ และปากกาผม
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มอบให้ท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 ทางคณะกรรมการให้เราจัดทีมสํานักการคลังเข้าไปอยู่ในฝ่ายรับบริจาค
ด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะจะมีทีมสํานักการคลังของ อบจ. และทีมสํานักงานคลังของเทศบาลจัดเวร
เข้าไปเพื่อขอรับบริจาคเพื่อที่จะได้ดูตัวเลขว่าเงินบริจาคเป็นอย่างไรแล้วท่านผู้ว่าจะเป็นคนพิจารณาเองว่าจะ
ให้ใครเท่าไร แต่สิ่งที่เราได้แน่นอนคือพี่น้องประชาชน 60,000 คน มารู้จักกับสวนสาธารณะแก่งดอนกลางได้
เข้าไปสัมผัสและรู้ว่าสวนสาธารณะแก่งดอนกลางจะเป็นพุทธมณฑล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผอ.ภานุเดชอย่างลืม
ป้ายรูปของพุทธชยันตรีที่เราเคยทําไว้ให้ไปขึ้นป้ายไว้ที่เดิมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ถ่ายรูปกับป้าย หน้าที่ของ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่นายกเทศมนตรีเป็นประธานและผอ.ภานุเดชจัดทําแผนผังแสดงจุดต่างๆ จัดแต่ง
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม เตรี ย มสนามหน้ า บริ เ วณสวนสาธารณะแก่ ง ดอนกลางเพื่ อ รองรั บ การนั่ ง สมาธิ ข อง
ประชาชน จํานวน 50,000 คน จัดแต่งสถานที่บริเวณเวทีพิธีเปิด จัดเตรียมทําความสะอาดสถานที่ทุกจุด
ก่อนและหลังเสร็จโครงการ จัดหาสถานที่บริการอาหารเครื่องดื่มคือโรงทาน จํานวน 50 จุด จัดเตรียมห้องน้ํา
ห้องสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอ ส่วนเรื่องการจัดเตรียมเครื่องเสียงผมปฏิเสธและบอกว่าให้ทาง อบจ. รับไปเพราะ
อบจ. จะไปจ้างเครื่องเสียงเองเรื่องพ่อค้า – แม่ค้าที่มาขายพี่น้องประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมอยากจะให้จัดมา
อยู่บริเวณที่จอดรถที่กําลังสร้างใหม่ด้านหลังจ่าเอกภราดรลองไปดูสถานที่หรืออยากจะให้เขาไปขายบริเวณ
ศาลาแปดเหลี่ยมก็ดูความเหมาะสมและการจัดการจราจรอย่าให้มีรถสวนเข้ามาจัดให้เป็นทางออกทางเดียว
ระบบไฟฟ้าหม้อแปลงของเราเพียงพอหรือไม่

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ เพียงพอครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ด้านในเราไม่ได้เสียค่าไฟฟ้าเพราะว่าเป็นไฟสวนสาธารณะ
ซึ่ ง ผมให้นายนัญ ธชั ยทําหนั งสือไปที่ การไฟฟ้าว่ าแก่งดอนกลางเราคื อสวนสาธารณะแล้ วเราจะเพิ่ ม ไฟใน
สวนสาธารณะเพื่อเป็นไฟฟรี เพราะว่าบริเวณลานจอดรถทั้งหมด จํานวน 14 – 15 ล้านบาท จะมีไฟที่เป็น
โคมไฟเมทัลฯอยู่หลายจุดซึ่งจะต้องกินไฟยังไงดูด้วย คณะกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่มน้ําปานะคราวนี้ผม
เห็นว่าเวลาไปคนงานของเราเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขต้องอยู่ทั้งวันและสํานักการช่างก็ต้องไปช่างไฟฟ้าก็
ต้องเฝ้าและสํานักการศึกษาก็ต้องอยู่ผมเลยให้กองสวัสดิการออกโรงทานและทําอาหารให้พนักงานของเราวัน
ละ 20,000 บาท พวกเราถ้ามีก็ช่วยๆกันบริจาคส่วนกองสวัสดิการเขาตั้งประมาณเอาไว้ 50,000 บาท
เป็นโครงการปฏิบัติธรรมผมเลยบอกว่าขอ 40,000 บาท เพื่อที่จะมาทําโรงทานอาหารให้กับพนักงานของเรา
และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา รองปลัดเทศบาล จะบริหารให้ได้ 3 วัน เพราะว่าต้องมีน้ําปานะด้วยและ
ในส่วนของโรงทานกองสวัสดิการอยากจะขอความร่วมมือจากทุกกอง/ฝ่าย ถ้าว่างให้ไปช่วยกัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ออกคําสั่งเลยท่านรองอุบลรัตน์

นางอุบลรัตน์ เปียจําปา รองปลัดเทศบาล ไม่อยากบังคับใครอยากจะให้ช่วยกันทําถ้าใครว่างก็
สามารถไปได้

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เวลาที่เราออกคําสั่งเราก็ไม่ได้ไปไล่ตามคําสั่งแบบเข็มงวด
อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการออกคําสั่งเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องไปแต่ถ้าเขามีความจําเป็นที่ไม่สามารถไปได้
เราก็ไม่เคยเอาเรื่องและถ้าหากให้ไปตามความสมัครใจเขาก็จะมาพูดได้ว่าไม่บอกและไม่รู้ว่าต้องได้ไป ผมจะ
พูดกําหนดการให้ฟัง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ประชาชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเวทีใหญ่ที่เราทํา เวลา 18.00 น.
ของวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จะมีการสวดมนต์ทําวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน้ําปานะ น้ําเต้าหู้ก็จะ
ปรากฏแล้วในเย็นวันที่ 1 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่
พระคุณเจ้า 200 รูป เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ประชาชนทั่วไปรับประทานอาหาร เวลา 13.30 น.
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บวชชีสมาทานศีล 8 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ฟังการปฏิบัติธรรมแสดงธรรมฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิ
กรรมฐานเบื้องต้น เวลา 17.00 น. จะมีพิธีเปิดโครงการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายก อบจ. กล่าว
รายงานสวดมนต์ ทําวัตรเย็น นั่งสมาธิบําเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชและจะมีพิธีสวดนพเคราะห์ 2
ชั่วโมง วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตักบาตรเช้า เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพลเวลา 13.30 น. แสดง
ธรรมโดยพระจากมหาเถรสมาคม เวลา 17.00 น. เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เวลา 17.30 น. พิ ธี ถ วาย
อเสรวาสราชสดุดีประธานในพิธีคือท่านพายัพ ชินวัตร กล่าวต้อนรับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกล่าวสัมโมทนียกถานั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เวลา 20.00 น. – 04.00 น. แสดงธรรมเทศนาถึงเช้า วันที่ 4 ธันวาคม
2556 ทําวัตรเช้า เวลา 05.00 น. ปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน เวลา 07.00 น. ตักบาตร เวลา 09.00 น. ทุก
ภาคส่ ว นเดิ น ทางกลั บ เพราะฉะนั้ น จะมี ก ารตั ก บาตร 2 วั น ที่ คื อ วั น ที่ 3 – 4 ธั น วาคม 2556 นี้ คื อ
กําหนดการทั้งหมดในการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 4/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน ๒๕๕6
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่4/2557ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2556มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากผลการประชุมของตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ใน
รอบเดือนที่ผ่านมาสถิติของ 18 อําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เขาจะมียอดการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 531 คดี
ผู้ต้องหา 545 คน ของกลางยาบ้า 34,127 เม็ด ยาไอซ์ 79.24 กรัม กัญชาแห้ง 42 กิโลกรัม กัญชาสด 2
ต้น และสารระเหย 7 กระป๋อง และในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ก็มีการจับกุมในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เพิ่มอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 จับกุมได้ที่สบายอพาร์ทเม้นท์ ถนนธนะผล ผู้ที่ถูก
จับกุมรายนี้อายุแค่ 17 ปี และโดยรับคําสั่งจากผู้ที่อยู่ในเรือนจํา จับกุมได้พร้อมยาบ้า 1,400 เม็ด ปืน .28
จํานวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 4 นัดและอีก 1 ราย คือขยายผลจับกุมได้ 12,600 เม็ด สืบทราบมาว่า
รับคําสั่งจากเรือนจําเช่นกัน

เรื่องที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องการประชุมมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผมมอบให้ท่านรองนพสิทธิ์ไปประชุมแทนแต่เมื่อ
วานท่านผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์มาขอความร่วมมือกับเรา เริ่มต้นที่หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาคือ
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ประดับธงถนนถีนานนท์และถนนอรรถเปศลจาก 7 แยกหนองแซงมาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขีดสีตีเส้น
ฟุตบาททางเท้าเส้นกลางถนนตั้งแต่ อบจ. ฟุตบาททางเท้าที่แตกที่ไม่สวยงามดําเนินการตกแต่งซ่อมแซมปรับ
พื้นให้เรียบและให้ดูสวยงาม ทางข้ามบนผิวจราจรถ้าดูไม่ดีก็ให้ซ่อมแซมและบริเวณเกาะกลางถนนตัดแต่ง
ต้นไม้ให้ดูสวยงามติดธงทิวตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณ 7 แยกหนองแซงมอบให้หัวหน้าสนธยาพาพนักงาน
สํานักการช่างไปดําเนินการให้เรียบร้อย
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับเรื่องมาหลายเรื่อง ที่
ได้มอบภารกิจและทําบันทึกเสนอแต่ละสํานัก/กองไปแล้ว ในการผูกผ้าประดับอาคารต่างๆและพรมสีแดงแต่
พรมสีแดงเราไม่มีและเรื่องประดับธงทิวเราได้ประสานเรียบร้อยส่วนเรื่องการซ่อมแซมทาสีฟุตบาทตกแต่งเกาะ
กลางถนนให้สวยงามและปรับพื้นให้เรียบผมจะทําการจ้างเหมา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จะทําการจ้างเหมาได้อย่างไรเพราะผมคุยกับทางหัวหน้า
สนธยาแล้ ว ว่ าจะพาพนั กงานสํา นัก การช่ างไปดํ าเนิน การเองเพราะเราไม่มี ง บประมาณในส่ว นนี้ จํ า นวน
190,000 บาท
นายสนธยา สีหานนท์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ ผมคิดว่าเราสามารถทําเองได้เพราะระยะทางก็ไม่
ไกลจากบริเวณ 7 แยกหนองแซงมาจนถึงบริเวณ 4 แยกไฟแดงสํานักงานป่าไม้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จะทําอย่างไรดีทุกท่านในที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร ท่านที่
ปรึกษาเห็นว่าอย่างไรเราสมควรดําเนินการแบบไหน
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี การรับเสด็จฯนั้นภารกิจของเทศบาลเริ่มจาก
บริเวณ 7 แยกหนองแซงเราทําทุกอย่างให้สมพระเกียรติท่านนายกอยากจะให้ประดับตกแต่งไปจนถึงบริเวณ
ป่าไม้ก็ดําเนินการตามนั้น ถ้าเราจ้างเหมาได้ก็จะดีส่วนเรื่องราคาเราก็ยังไม่ได้ประมาณการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ราคา 190,000 บาท ประมาณราคาและเสนอมาแล้วผม
เลยถามหัวหน้าสนธยาว่าเราจะสามารถทําเองได้หรือไม่เพราะราคาค่อนข้างสูง
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คือยังไม่ได้ไปสอบถามว่าเขาจะเอาเท่าไร
เพียงแต่ตั้งราคาขึ้นมาว่าการรับเสด็จครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผมดูแล้วบางอย่างถ้าเราทําเอง
อาจจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบเช่นเรื่องการทาสีถ้าเรามีการจ้างเหมา สีที่ออกมาและฝีมือช่างที่ชํานาญการจะ
ทําให้สีคงทนและสวยงามมากกว่าเราทาเองไหนๆก็จะทําแล้วก็ทําให้ดีไปเลย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ที่ประชุมว่าอย่างไรเพราะตอนนี้งบประมาณเราไม่มี
สํานักการคลังเรามีปัญหาเรื่องเงินอย่างไรบ้าง
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา
รองปลัดเทศบาล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีเงินธนาคาร
คงเหลือทั้งสิ้น 71 ล้านบาท จากที่เราค้ําประกันตลาดโต้รุ่ง 14 ล้านบาท และเป็นเงินทุนสํารองเงินสะสมไป
อีก 27 ล้านบาท รวมกันประมาณ 41 ล้านบาท ซึ่งใช้ไม่ได้ คงเหลือที่ใช้ได้ของธนาคารกรุงไทยคือ 13 ล้าน
บาท ธนาคารออมสินประมาณ 9.5 ล้านบาท ธนาคาร ธกส.ประมาณ 5.4 ล้านบาท ปัญหาคือเงินยังไม่เข้า
เราได้ทดลองจ่ายไปเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนตุลาคมประมาณ 2.5 ล้านบาท เดือนพฤศจิกายนอีก
ประมาณ 2.5 ล้านบาท และเงินอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง อีกประมาณ 2.5 ล้านบาท
เงินของกลุ่มโรงเรียน สพฐ. อีกประมาณ 3.7 ล้านบาท เราทดลองจ่ายเงินเดือนครูเดือนพฤศจิกายนประมาณ
4.5 ล้านบาท และบํานาญของครูเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ประมาณ 8 – 9 แสนบาท ซึ่งเราทดลองจ่าย
ไปแล้วทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เราสํารองจ่ายเพราะเงินกรมยังไม่มาเงินคงเหลือที่เรา
ใช้ได้ประมาณ 20 - 25 ล้านบาท เราทดลองจ่ายไปตามรายละเอียดที่พูดมานั้นก็คงหมดแล้ว
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นางอุบลรัตน์ เปียจําปา

รองปลัดเทศบาล ในส่วนของที่เราจะต้องใช้ในช่วงนี้คือเงินที่เรากันไว้

เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 45 ล้านบาท ซึ่งจะต้องได้จ่ายเขาเมื่อเขาส่งงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ก็เอามาใช้ในงานนี้ก่อนจะถูกฟ้องหรือไม่ถ้าจ่ายช้า
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา
รองปลัดเทศบาล ในส่วนของสํานักคลังที่คุยกันนั้นเราจะค่อยๆปล่อย
ออกจะได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาถ้ามาพร้อมกับฎีกาเราก็จ่ายไปเลยทันที แต่ครั้งนี้เราจะชะลอไว้ประมาณ 1
– 2 อาทิตย์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไม่เป็นไรจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินเรื่องว่าเราจะทําแค่
พอสวยงามหรือจะทําให้สมบูรณ์แบบครั้งเดียวเลย เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาในที่ประชุมเรื่องนี้เราจะมีการ
ประชุมกันอีกครั้งสําหรับสํานักการช่างแต่ที่ผมอยากให้พูดคืองานไหนที่เกี่ยวข้องกับกอง/ฝ่ายอื่น ประดับผ้า
สํานักการช่างทําเองพรมต้องซื้อผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์เอารายละเอียดมาว่าผ้าแดง-ขาวต้องการอีก
29 ม้วน เราจะได้หารือว่าพรมแดง 23 ม้วน จะหาได้ที่ไหน
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ ตามรายงานในที่ประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ได้แจ้งว่าเตรียมการไว้คือจะไปยืมจากโรงเรียนอนุกูลนารี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คือตัวท่านผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์มาหาผมเมื่อ
เช้าและบอกว่าต้องการผ้าแดง-ขาว 29 ม้วน และพรมแดง (ลาดพระบาท) 23 ม้วน ไปเอาที่โรงเรียนอนุกูล
นารีได้มาแค่ 3 ม้วน จาก 26 ม้วน และเท่าที่ผมรู้คือ 1.พรมแดงของสํานักงานจังหวัดซื้อเอาไว้เยอะตัวท่าน
ดร.ธนกรณ์บอกมา 2.วันที่ผมไปทําบุญที่วัดกลางผมเห็นเขาเอาไปถวายที่วัดกลางเป็นพรมแดงเหมือนกับที่เรา
นํามาปูในวันที่เรามีการปฏิบัติธรรมช่วงเช้า ให้คุณไปหาข้อมูลมาส่วนเรื่องผ้าขาว – แดง ต้องการอีก 29 ม้วน
คงต้องซื้อถ้าหากยืมใครไม่ได้ แต่ให้ประสานกับสํานักการศึกษาดูก่อนว่ามีหรือไม่ พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. เรา
มาคุยกันผมขอคุยในส่วนของสํานักการช่าง ท่านที่ปรึกษา เพ็ญประภา ท่านปลัด รองอุบลรัตน์ รองประเสริฐ
และจ่าเอกภราดร ส่วนสํานักการสาธารณสุขก็มีหน้าที่ไปฉีดยุงคงไม่ต้องคุยกันอีกเป็นงานที่เคยทําอยู่แล้ว นี้
คืองานวันที่ 23 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอรับสนับสนุนศาลาที่พักริมทาง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ที่ผมให้ทางสํานักการช่างนําเข้าที่ประชุม คทม. ก็คือเรา
ไปรื้อศาลาที่พักผู้โดยสารมาจากหน้าสํานักงานไฟฟ้าเพราะมูลนิธิของท่านวิชิต แสงโสภาพรรณ ท่านอยากจะ
สร้างศาลาที่พักขนาดใหญ่ผมเลยเสนอแนะให้ท่านไปสร้างบริเวณนั้นแล้วเทศบาลก็รื้อถอนศาลาตัวเดิมของเรา
มาไว้ที่หน้าสํานักการช่าง และพอท่านผู้พิพากษาศาลเยาวชนมาพบก็อยากจะนําไปไว้ที่หน้าศาลเยาวชนแต่ไม่
มีพื้นที่ผมเลยคิดว่าท่านคงไม่อยากได้แล้ว แต่ท่านมีหนังสือมาว่า ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้เปิดอาคารที่ทําการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่สนามบินและมีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจํานวนมาก
ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปกลับเนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีศาลาที่พัก
ผู้โดยสารเพื่อรอรับรถก็เลยขอศาลาตัวเก่าของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ผมนําเข้าที่ประชุมแห่งนี้คือการปฏิบัติ
ตามระเบียบราชการจะทําอย่างไรใครทราบขอคําแนะนําจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและจะได้ตอบหนังสือท่านผู้
พิพากษาศาลเยาวชนไป ศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นสมบัติของเทศบาลและศาลเยาวชนก็เป็นส่วนราชการเรา
สามารถทําได้หรือไม่ตามระเบียบ
นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล ผมว่าศาลาตรงนี้เขาสร้างอยู่ในเขตเทศบาลของเรา

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อยู่เขตทางหลวง
นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล เขาสร้างอยู่ผมมองว่าเราขออนุญาตทางหลวงแล้วทําไปเลย
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องนั้นศาลจะไปขอทางหลวงเองเราไม่ต้องไปขอ
นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล ถึงอย่างไรก็ประชาชนในเขตใช้อยู่แล้วผมว่าไม่มีปัญหา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เราจะทําหนังสือไปตอบอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องและ
คนที่นําไปติดตั้งให้กับศาลก็คือทางหลวงแล้วมีการใช้เงินจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เป็นครุภัณฑ์แต่เป็นสิ่งก่อสร้าง
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา รองปลัดเทศบาล ขอไปตรวจก่อนว่าได้ตั้งงบประมาณหรือไม่

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ไม่ต้องไปตรวจสอบผมจําได้ว่าตั้งงบประมาณ เรื่องนี้ช้า
ไม่ได้มอบท่านรองอุบลรัตน์ดูระเบียบพัสดุและแจ้งไปเลย

มติที่ประชุม - มอบท่านรองอุบลรัตน์ดูระเบียบพัสดุและแจ้งไปยังผู้พิพากษา
ศาลเยาวชน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่
จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 คําร้องขอลดราคาค่าเช่าและขอต่อสัญญาเช่าส้วมตลาดโต้รุ่งลานบนและ
ลานล่าง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ตามเอกสารคําร้องในการต่อสัญญาส้วมตลาด
โต้รุ่งซึ่งมีอยู่ 2 ราย คือนางอุษณีและนางสุกัญญาซึ่ง 2 คนนี้ได้ทําการแข่งขันประมูลกันในปีที่แล้วและสรุปตก
ลงจับมือหารกันเหมือนเดิมคือทั้งลานบนและลานล่าง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ได้ตั้งไว้ทั้งลานบนและ
ลานล่างเดือนละ 2,000 บาท แต่ตอนที่ยื่นประมูลไป 3,010 บาท และ 2 คนนี้ได้หารกันลานบนและลาน
ล่างเหมือนเดิมโดยตกเดือนละ 1,505 บาท ซึ่งเดือนละ 3,010 บาท เขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เลยยื่นคํา
ร้อ งต่ อสั ญ ญาที่ จ ะหมดวั นที่ 31 ธัน วาคม 2556 เพื่อ ลดราคามาเป็ นราคาตามที่ค ณะกรรมการจั ดหา
ผลประโยชน์ได้ตั้งไว้คือ 2,000 บาท ทั้งลานบนและลานล่างตกลานละ 1,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เท่าที่ผอ.นันทนารายงานมาทั้ง 2 ราย ฮั้วกันแต่ถ้าในที่
ประชุมจะอนุมัติไปโดยไม่มีการไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็เหมือนกับว่าเราไปสนับสนุนการฮั้ว ผิดพ.ร.บ.ฮั้ว
ประมูลใครสมคบกันเพื่อที่จะทําให้รัฐเสียเปรียบ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ขออธิบายคําว่าฮั้วก่อนปีที่แล้วที่ประมูล 2 คน
นี้ไม่ถูกกันประมูลแข่งกันรายแรกนางอุษณีประมูลในราคา 3,010 บาท เพราะกลัวไม่ได้และรายที่ 2 ที่เคย
ทดลองกับเราเขาไม่ได้ท่านรองมานิตเลยเรียก 2 คนนี้มาเจรจาว่าคนที่ชนะการประมูลให้แบ่งกับคนที่ 2 ที่เคย
ทดลองทํามาก่อนและพอตกลงคุยกันได้คนแรกที่ประมูลได้เลยยอมหารให้ตกลานละ 1,505 บาท/เดือน ท่าน
รองมานิตเป็นคนเจรจาให้เขา 2 คน ไม่ได้ฮั้วกันและช่วงที่เขาแบ่งครึ่งกันเขาก็ดําเนินการมาตลอดแต่ผลกําไร
ที่ได้ไม่มี แต่พอจะหมดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้ง 2 คนเลยมาขอยื่นคําร้องว่าอยากจะขอลดราคา
จาก 1,505 บาท เป็นราคาตามที่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ตั้งไว้เดิมคือ 1,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ก็เหมือนกับการฮั้วผมเลยจะแนะนําว่ายังพอมีเวลาก่อนที่
จะหมดสัญญา เพราะสัญญาหมดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผมอยากจะให้เราลงพื้นที่หนึ่งวันหรือสัปดาห์
หนึ่งก็ได้เพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 2 แห่งว่าเป็นไปตามคําร้องหรือไม่เพื่อที่จะเป็นการสุ่มสถิติว่าเป็นเหมือนอย่างที่เขา
ว่าหรือไม่ เพื่อประกอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

เรื่องที่ 2 คําร้องขอต่อสัญญาเช่าแผงพระและร้านขายต้นไม้บริเวณข้างสํานักงาน
เทศบาลหลังเก่า

๑๖

นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่ ว นพั ฒ นารายได้

มี แ ผงพระและขายต้ น ไม้ ข้ า งสํ า นั ก งาน
เทศบาลหลังเก่าจะหมดสัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2557 เขาเลยมายื่นคําร้องวันนี้ แผงพระคือ 15,000
บาท ราคาเดิม ส่วนต้นไม้มีปัญหาที่ว่าเรามีร้านกาแฟพื้นที่เขาแคบลงเราต้องไปวัดพื้นที่และคํานวณให้เขาใหม่
หรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เรื่องแผงพระไม่มีปัญหาเพราะราคาเดิมเขาไม่ได้ขอลด
ราคาส่วนเรื่องร้านขายต้นไม้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมก็ไปวัดพื้นที่ให้เขาใหม่เพราะพื้นที่เขาเล็กลงเราก็เก็บ
ค่าที่น้อยลง

เรื่องที่ 3 โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจําปี 2557
นายวรวิท ย์ ภู อวด ผอ.กองสวัส ดิการสั งคม ตามตารางออกปฏิบัติงานโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2557 มีการออกปฏิบัติงาน 21 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมชุมชนแรกที่
จะลงพื้นที่คือชุมชนซอยน้ําทิพย์โดยวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 จะเป็นการประชุมที่ห้องท่านนายกและกอง
สวัสดิการสังคมจะรวบรวมคําร้องเรียนจากชุมชนล่วงหน้า วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไปออกปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานัก/กอง/ฝ่าย ที่ได้รับมอบหมายตามคําร้องของชุมชน และวันพฤหัสบดี
ที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปเพื่อสรุปผลงาน/กิจกรรม ลงพื้นที่ดําเนินการบริการ
ประชาชนและรับคําร้องเพิ่มเติมจากชุมชน ก็จะหมุนเวียนไปตามตาราง 21 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมของแต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่าย ก็ได้แจ้งมาหรือสํานัก/กอง/ฝ่ายไหนจะเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมได้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีท่านใดสงสัยในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่หรือไม่
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ตารางของผอ.วรวิทย์ที่ไปแก้ไขมาแล้วถ้าไปดูกับตาราง
กาแฟเช้าของสํานักปลัดที่ให้แก้มาให้ตรงกันนั้นก็ยังสลับกันอยู่ระหว่างการประชุมกาแฟเช้ากับการประชุม
คทม. ก็ยังไม่ลงตัว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ก็คนละสัปดาห์กับการประชุม คทม.
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ตารางของสํานักปลัดตัวตั้งตัวเดียวเลื่อนจากวันอังคารมา
เป็นวันจันทร์แค่นั้น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรายังพอมีเวลาฝากท่านผอ.วรวิทย์ไปดูมาใหม่และเอกสาร
ก็พิมพ์ให้ถูกต้องโดยดูของสํานักปลัดเป็นหลัก

เรื่องที่ 4 กําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายพงษ์ ธ ร โพธิ แ ท่ น หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล กํ า หนดการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ๕ ธันวามหาราช
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 17.00 น.
ลงทะเบียนผู้วางพานพุ่มเงิน–พุ่มทอง และผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เวลา 17.30 น. ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง สถานธนานุบาล พนักงานครูเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน สมาคม ชมรม และผู้มีเกียรติฯ พร้อมกัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ ตัวแทนชุมชนผู้ถวายเครื่องราช
สักการะ ผู้วางพานพุ่มเงิน–พุ่มทอง และผู้ถือวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ทั้ง 36 ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พนักงานครูเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน สมาคม ชมรม ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่ ม เงิ น - พุ่ ม ทอง) ตามลํ า ดั บ ผู้ ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะ ๔ ลํ า ดั บ สุ ด ท้ า ย ประกอบด้ ว ย 1.
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2. รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 3 ท่าน ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีทั้ง

๑๗

2 ท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรี 3. สมาชิกสภาเทศบาล 4. ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เวลา 19.09 น. ประธานขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ ถวาย
เครื่องราชสักการะ/เปิดกรวยดอกไม้ ประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัย แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมพิธีจุดเทียน
ชัยเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล กลับสู่แท่นพิธี/เจ้าหน้าที่หรี่ไฟประดับรอบบริเวณพิธี (เว้นไฟบนเวที)
ประธานกล่ า วถวายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละกล่ า วนํ า ถวายพระพรชั ย มงคล จบแล้ว บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี 1 บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา (2จบ) ผู้มาร่วมพิธีและประชาชนร้องพร้อมกันพนักงานจุด
พลุ 2.การแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รําถวายพระพร 2 ชุด ของโรงเรียน
เทศบาล 3. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เสร็จพิธี
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ผมสงสัยว่าถ้าเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นคือทุกอย่างจบ
แต่ทําไมมาอยู่ขั้นกลาง
นายลิขิต ไชยภู หน.ฝ่ายปกครอง ขออนุญาตท่านผอ.วิเชียรผมได้โทรไปถามทางสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเรื่องนี้เป็นอย่างไร เขาตอบมาว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีใหญ่กว่าต้องขึ้นก่อนตามมาด้วย
เพลงสดุดีมหาราชาทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขายืนยันมาเราถึงได้ทําแบบนี้
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ขอเอกสารยื น ยั น คื อ ของจั ง หวั ด ทํ า อย่ า งไรก็ จ ะมี
กําหนดการมาคุณก็เอากําหนดการของทางจังหวัดมาและแนบในที่ประชุมครั้งต่อไป
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา สํานักปลัดได้ทําหนังสือขึ้นไปทุกกอง/ฝ่ายขอรายชื่อผู้วาง
พานพุ่ม สํานักหรือกองละ 3 คน และพอกําหนดการตัวนี้มาลอกของเก่าก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไร
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ผมทําขึ้นไปเป็นผู้สนับสนุนงานของเราที่เป็น
คณะกรรมการชมรมต่างๆที่สนับสนุนให้มาวางพานพุ่มและให้แต่ละสํานัก/กองที่มีชมรมต่างๆเสนอชื่อเข้ามา
เพื่อเราจะได้บรรจุลงไปในคิวว่าจะให้ไปวางพานพุ่มเมื่อไร ส่วนท่านผอ.ทั้งหลายและหัวหน้าส่วนการงานก็ขึ้น
พร้อมกับท่านปลัดเทศบาลเช่นเคย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเราก็เชิญมาวางพานพุ่มและร่วมงาน
พิธีในวันนั้น อย่างเช่นสํานักการศึกษาก็จะมีคณะกรรมการสถานศึกษา กองสวัสดิการก็เป็นมวลชน ชุมชน
กองวิชาการมีคณะกรรมการหอกระจายข่าว คณะกรรมการแผน ถ้าต้องการที่จะมาวางพานพุ่มก็เสนอรายชื่อ
มาทางสํานักปลัดก็จะบรรจุชื่อ , คิวให้เพื่อรวมวางพานพุ่มและแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล คํากล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯอยากให้ท่าน
นายกพิจารณาว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ได้นําเสนอมาในเอกสาร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คํากล่าวสดุดีฯส่วนใหญ่จะเป็นคํากล่าวที่ใช้กันทั่วประเทศ
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑6.40 น.

