
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  10 และ 11/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
วันพฤหัสบดทีี่  12 มีนาคม  ๒๕๕8  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
....................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๕. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๙. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๑๐.  นายวรวิทย์           ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๑.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒.  นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๓.  นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

๑๔.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๕.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
๑๗.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
๑๘.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๙.  นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๑.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๒๒.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๒๓.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
๒๔.  นางณัฐนันท ์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
๒๕.  นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๒๖.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๗.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๘.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๙. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๓๐.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๓๑.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



๒ 

 
๓๒.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๓๓.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๓๔.  นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๓๕.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๖.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๗.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๘.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๙.  นางศศิพรรณ โพธิแท่น  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๔๐.  นายอัครเดช ภูก่ิงเงิน  เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
๔๑.  นายพัฒพงษ์ พัฒนลักษณ ์ นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
5. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
6. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
7.  นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายพงษ์ฤทธ์ิ  ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
9. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
10. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
11. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
12. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
13. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
14. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
15. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
16. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
19.  นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
20. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.00  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 10 และ 11/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน
วันที่ 12 มีนาคม 2558 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ร่วมปั่นจักรยานกับทีมกาฬสินธ์ุไดโนไบท์ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อคืนผมได้
ไปร่วมกับทีมกาฬสินธ์ุไดโนไบท์ก็คือทีมจักรยานของอดีตเลขานายกท่านอดิศักด์ิมีการรวมตัวกันประมาณ 50 – 
60 คน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เวลา 19.00 น. เส้นทางที่ไปคือออกจากจวนผู้ว่าไปทาง 7 แยก
หนองแซงและเล้ียวขวาลงไปทางถนนประดิษฐ์และผ่านลงไปสวนสาธารณะกุดนํ้ากินอ้อมไปทางวัดใต้ผ่านไป
ศาลหลักเมืองลงถนนแก่งสําโรงเข้าถนนอนรรฆนาคและยาวตลอดสายจนไปถึงโรงเรียนเซนยอเซฟไปยังสี่แยก
ป่าไม้และเข้าถนนอรรถเปศลผ่าน 7 แยกหนองแซง เข้าถนนภิรมย์และไปยังจวนผู้ว่าฯ  ผมไม่ได้แจ้งเทศกิจเพ่ือ
ไปอํานวยความสะดวกจัดรถและถนนแต่ทีมจักรยานเขาก็จัดการกันรถเอง  ท่านผู้ว่าฯบอกว่าจังหวัด 
เราสะอาดพอได้ป่ันจักรยานเราจะเห็นได้ชัดว่าบ้านเมืองสะอาดหรือสกปรก และไฟส่องสว่างบริเวณไหน
หลอดไฟดับฝากสํานักการช่างตรวจสอบไฟบริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ประมาณ 3 หลอด และอดีตเลขา
นายกท่านอดิศักด์ิบอกว่าจะมีพิธีเปิดงานด้วย  เรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันผมมอบให้สํานัก
ปลัดเทศบาลไปทําเป็นโครงการข้ึนมาร่วมกับท่านอดิศักด์ิและทางจ่าเอกภราดรก็ได้รับการประสานจากคุม
ประพฤติ  และได้มาเพ่ิมเส้นทางให้กับไบค์ซิเคิ้ลเลนเพ่ือเป็นการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันได้ 

เรื่องที่ 2   เชิญไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณตาเวิน คําก้อน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คุณตาเวิน คําก้อน เสียชีวิตท่านเป็น
บิดาของนิติกรชาติชาย คําก้อน พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  เย็นวันน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็น
เจ้าภาพเชิญทุกท่านที่ไม่ติดธุระอะไรในเย็นวันน้ีไปร่วมแสดงความเสียใจและให้กําลังใจนิติกรชาติชาย 

เรื่องที่ 3   เชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการบริหารจัดการเชิงข้อมูลความปลอดภัย   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 13 มีนาคม 2558 สํานักงานทาง
หลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธ์ุ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติไปเปิดโครงการบริหารจัดการเชิงข้อมูลความปลอดภัย  ผม
จะเดินทางไปเองและมอบให้จ่าเอกภราดรเดินทางไปกับผมด้วย 

เรื่องที่ 4   ขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2558  มีพิธีปล่อยแถวออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ วันที่ 
12 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ  ลานกีฬาหน้าสํานักงานตํารวจภูธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบจ่าเอก
ภราดรดําเนินการเรื่องน้ีให้เรียบร้อย 

เรื่องที่ 5   งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติจะจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ  ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558  งานน้ีผมต้องไปแน่นอนให้สํานักปลัดเทศบาลเตรียมทํา
เรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ด้วย 

เรื่องที่ 6   กองทุนแม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
งานกองทุนแม่เชิญท่านผอ.วรวิทย์แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าจะรวมตัวกันที่ไหนอย่างไร 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    มีทั้งหมด 4 กองทุนของเราจะรวมตัวกันที่หอประชุม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และหลังจากน้ันจะมีการแห่ขบวนแต่ละกองทุนคือจะมีการจัดขบวนแต่ละ
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กองทุนร่วมกับชาวบ้านและคณะกรรมการชุมชน  พอเสร็จเรียบร้อยจะเข้ามาในห้องประชุมเพ่ือทําพิธีมอบ
หลังจากแต่ละกองทุนขึ้นมอบแล้วท่านนายกก็เป็นคนนําซองวางที่พาน   

เรื่องที่ 7   พิธีเปิดวอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แจ้งสํานักการสาธารณสุขเมื่อวานผมไป
ร่วมงานพิธีเปิดวอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศมีนักกีฬาทั่วประเทศมาแข่งขันกันมาจากต่างประเทศก็มีคือ
ประเทศโอมานและมีกองเชียร์ของนักกีฬาติดตามมาเชียร์ด้วย  เพราะฉะนั้นเมื่อเขามาแข่งขันที่บ้านเราเรื่อง
อาหารการกินก็สําคัญเพราะเขามารอบไหนๆก็จะพากันไปรับประทานอาหารกันที่ตลาดโต้รุ่ง  อยากฝากสํานัก
การสาธารณสุขประสานกับพ่อค้า-แม่ค้าดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดี 

เรื่องที่ 8   ชี้แจงผลการดําเนินงานงบประมาณที่เราได้ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. 
มีการไปรายงานเก่ียวกับเรื่องช้ีแจงผลการดําเนินงานเงินงบประมาณท่ีเราได้  มอบจําลองเตรียมตัวเดินทางไป
กับนายกและให้เตรียมเอกสารที่จะนําไปรายงานด้วย  ตอนน้ีทางรัฐบาลกําชับทุกหน่วยงานให้ใช้จ่ายเงินให้ทัน 

เรื่องที่ 9   การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยและสาธิตเต็มรูปแบบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยและสาธิต
เต็มรูปแบบ วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ อบจ. มอบจ่าเอกภราดรไปร่วมและถ้าเห็นว่าจําเป็น
จะต้องมาเชิญคณะผู้บริหารไปร่วมด้วยก็ให้เชิญท่านปลัดเทศบาล  

เรื่องที่ 10   การประกวดสถานศึกษาดีเด่น 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 เข้าร่วมประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2558  ที่ อบจ. แข่งขันกันที่ไหน  คัดเลือก
สถานศึกษาดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ปี 2558 ในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ุ 2558 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ตอนน้ีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาของ
เราเป็นตัวแทนส่งรับการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผ่านเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ผ่านแล้วตอนน้ีรอผลว่าจะได้รางวัลเท่าไร 

เรื่องที่ 11   ครอบครัว อปท. โปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ในช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2558  ทาง
สํานักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมกิจกรรมครอบครัว อปท. โปร่งใสห่างไกลคอรัปช่ันมอบท่านรองนพสิทธ์ิไปร่วม
กิจกรรมในครั้งน้ี  

เรื่องที่ 12   พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
                           เจ้าอยู่หัวฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบพิธีถวายราช
สักการะเน่ืองในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 07.00 น. 
ณ หอประชุม 80 พรรษา  ขอเชิญชวนทุกท่านไปถวายราชสักการะเน่ืองในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ    

เรื่องที่ 13   บุญคุ้มชุมชนหัวโนนโก 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าประธานชุมชนหัวโนนโกมาพบ
ผมและประสานเก่ียวกับเร่ืองไปเตรียมสถานที่เขาจะจัดงาน  ผมมอบให้สํานักการช่างลงไปดูพ้ืนที่แล้วกิจกรรม
ของชุมชนหัวโนนโกฝากท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองนายกฯและท่านที่ปรึกษา จะสวดมนต์เย็นในวันพุธที่ 18 
มีนาคม 2558  ผมไม่อยู่คงต้องฝากท่านรองมานิตไปร่วมในวันสุดท้ายก็ได้คืนวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2558  
สวดมนต์เย็นช่วงเช้าตักบาตร  บุญคุ้มชุมชนหัวโนนโกจัดอยู่ที่บริเวณหลังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ แก่ง
ดอนกลาง  มอบสํานักปลัดเตรียมทําหนังสือแล้วแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารได้ไปร่วมด้วย  

เรื่องที่ 14   ร่วมตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถนนสายบุญ วันพุธที่ 18 มีนาคม 
2558  เวลา 06.30 น.  ที่ถนนภิรมย์  ฝากทุกท่านไปร่วมตักบาตรถนนสายบุญกันให้เยอะด้วย 

เรื่องที่ 15   มอบเกียรติบัตรผู้สําเร็จการศึกษาในวันบัณฑิตน้อย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบเกียรติบัตรผู้สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลในวันบัณฑิตน้อย วันที่ 20 มีนาคม 2558  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  มอบท่านรองนพสิทธ์ิเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแทนนายก 

เรื่องที่ 16   ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงย้ายของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 มอบท่าน
ปลัดเทศบาลเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไปร่วมงานเลี้ยงย้ายของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน   

เรื่องที่ 17   ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต ์  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อม
กันรับวันสงกรานต์  วันที่ 1 – 7 เมษายน 2558  มอบหัวหน้าพงษ์ธรเป็นธุระเรื่องน้ีและรายงานให้จังหวัด
ทราบด้วย  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามกําหนดดังกล่าว 

เรื่องที่ 18   ขอความร่วมมือในการดําเนินการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริม 
                          การใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอความร่วมมือในการดําเนินการ
จัดระบบและโครงสร้างเพ่ือส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน  พิจารณารณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของ
ผู้ใช้รถยนต์และใช้รถจักรยานแล้วรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 
จะรายงานกรมส่งเสริมฯต่อไป  ในส่วนเก่ียวกับเรื่องการสร้างจิตสํานึกเราก็ทําป้ายรณรงค์ใช้รถใช้ถนนให้ทาง
จักรยาน  มอบหัวหน้าพงษ์ธรรับไปทั้งหมด  กิจกรรมมีอะไรบ้างประชุมกันในกอง/ฝ่ายและปรึกษาจ่าเอก
ภราดร  เราจะรณรงค์อย่างไร เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกิจกรรมน้ีอย่างไร   

เรื่องที่ 19   เชิญประชุมเครือข่ายงดเหล้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เครือข่ายงดเหล้าเชิญประชุม ที่โรงแรม
รามากาเด้น วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  มอบสํานักปลัดเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปราชการให้นายก
ต้ังแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 ตลอดทั้งสัปดาห์เลย  

เรื่องที่ 20   ประชุม กรอ. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ประชุม กรอ. วันที่ 18 มีนาคม 2558 
มอบท่านรองประเสริฐไปประชุมแทนนายก 



๖ 

 

เรื่องที่ 21   โครงสร้างวิทยากรการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด 
                         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงสร้างวิทยากรการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยกรมส่งเสริมได้คัดเลือกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินโครงสร้างวิทยากร   
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ตัวน้ีเป็นวิทยากรของศูนย์เด็กเล็กในรอบที่เขา
เป็นเจ้าภาพ 4 รุ่นน้ีจะเน้นที่หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กของเราขออนุญาตส่งหัวหน้าศูนย์ 1 และศูนย์ 2 ไป และส่วนที่
สถานศึกษาก็จะเป็นอีกรุ่นหน่ึงในช่วงเดือนพฤษภาคม  

เรื่องที่ 22   ขอเชิญเป็นวิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญเป็นวิทยากรของสถาบัน
พระปกเกล้า  เขาจะให้ผมไปบรรยายในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558  ในหัวข้อท้องถิ่นฉลาดกู้ช่วงที่ 1 เปิด
มุมมองเก่ียวกับการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบการณ์การบริหารหน้ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย  มอบสํานักการคลังเอาระเบียบการใช้เงินและเตรียมเอกสารให้นายกด้วย  คราวที่แล้วที่เราไป
กู้เงินแล้วเราเอาบัญชีเงินฝากประจําไปค้ําก็เป็นส่วนที่เรากันเอาไว้เป็นเงินสํารองเงินสะสมผมไปกู้เงินครั้งแรกที่
ธนาคารกรุงเทพเอามาซื้อรถแม็คโครแขนยาวและนําเงินไปฝากเป็นเงินฝากประจําเราก็จะได้ดอกเบ้ีย  แต่เงินกู้
เขาจะถ้าเอาเงินฝากประจําเขาจะให้บวกเท่าไรให้ไปเอาข้อมูลมา และช่วงหลังมาผมก็กู้ธนาคารออมสินเพ่ือ
ก่อสร้างตลาดโต้รุ่งผมก็เอาเงินฝากประจําของเราไปฝากเอาไว้และขอกู้แล้วต่อรองเหลือดอกเบ้ียร้อยละบาทต่อ
ปีเอาข้อมูลตัวน้ีมาด้วย  เตรียมเอกสารมาให้นายกอย่าให้เกินวันศุกร์น้ี 

เรื่องที่ 23   การเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การเตรียมสถานที่เพ่ือเตรียมงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  สํานักการศึกษาเป็นแม่งานทําโครงการประชุมไปแล้วท่านผู้ว่ามอบภารกิจอะไรรู้
แล้วผมคงไม่ยํ้า  หัวข้อสําคัญคือเตรียมสถานที่สํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขระดมกําลังกันลงไป
ดําเนินกิจกรรมให้ด้วย สํานักการศึกษาเตรียมข้อมูลเก่ียวกับงานวิชาการเก่ียวกับโครงการประสานวิทยากรที่จะ
มาบรรยาย พระอาจารย์นําพล พระอาจารย์เดชา เตรียมเอกสารลงทะเบียน  และตู้รับบริจาค  เต้นท์ประดับ
ผ้าให้ดูดี  ส่วนป้ายต่างๆ ระบบนํ้าในห้องนํ้า ระบบฟ้าไฟ เวที มอบสํานักการช่าง และขอยืมเต้นท์ใหญ่ของ
ท่านผู้ว่าฯและหาสถานที่กางเต้นท์  ส่วนเรื่องเต้นท์ต้ังโรงทานและเก้าอ้ีจัดเตรียมให้เรียบร้อยให้ปรึกษาท่าน
รองนพสิทธ์ิ  โต๊ะก็ให้ยืมของโรงเรียนเทศบาลของเรา  เก้าอ้ีที่จะนํามาให้แขกนั่งก็เตรียมให้เรียบร้อยขาดเหลือ
อะไรให้ปรึกษาท่านรองมานิตและท่านรองนพสิทธ์ิด่วน     
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ขอปรึกษาตอนน้ีสํานักการช่างก็ได้ลงพ้ืนที่
บริเวณสวนสาธารณะกางดอนกลางตอนน้ีกําลังดําเนินการทําห้องนํ้าห้องส้วมแต่จะมีของเดิมที่เราจัดงานมาน้ัน
จะมีเรื่องห้องนํ้า VIP และน้ํา  จะมีเทศบาลต่างๆเข้ามาดําเนินการช่วยเราแต่ครั้งน้ีไม่ทราบว่าเขาจะมาช่วยเรา
หรือไม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมว่าเราพ่ึงตัวเองก่อนถ้าเราทําไม่ไหวเรา
ค่อยขอความช่วยเหลือ  แต่คร้ังก่อนที่ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลข้างเคียงเพราะมีคนมาร่วมงานประมาณ 
2 – 3 หมื่นคน  แต่ครั้งน้ีเป้าหมายเราคาดว่าน่าจะมาแค่ไม่เกิน 3,000 คน  และถ้าหากเราจะขอความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลเพ่ือนบ้านเราก็คือเทศบาลตําบลโพนทอง เทศบาลตําบลนาจารย์ ท่านปลัดเทศบาล
สามารถประสานได้หมด  เรื่องโรงทานขอให้กองวิชาการฯประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่เชิญชวนพ่ีน้องประชาชน
มาร่วมทําบุญโรงทานด้วยกัน  สํานักการคลังและกองสวัสดิการก็นํางบประมาณไปร่วมทําโรงทานด้วย งานน้ีจะ
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ผ่านไปได้ด้วยดีทุกสํานัก/กองต้องทํางานช่วยกันให้เต็มที่ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเฉพาะสํานักการศึกษาซึ่ง
เป็นตัวหลักในการทําโครงการ ถ้าหากว่าใครไม่มีอะไรเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองการปฏิบัติธรรมแล้วเรามีเวลาที่
เหลืออีกประมาณ 50 นาที ก่อนที่จะเที่ยงและเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานผมว่าให้นําไปรายงานในวันที่ 24 
มีนาคม 2558   

เรื่องที่ 24   หนังสือสั่งการ  หนังสือซักซ้อม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเน้ือหา
สาระที่เป็นหนังสือสั่งการหนังสือซักซ้อมมีอะไรบ้างในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อ  มีหนังสือจากท่านผู้ว่าฯ
เก่ียวกับการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ต้องให้ความสําคัญให้ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/
ฝ่าย  ทุกกอง/ฝ่ายที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการสร้างธรรมาภิบาล  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรายละเอียดกําหนดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือทราบและ
ถือปฏิบัติ  ให้ทุกท่านไปดูหนังสือฉบับน้ีที่จริงเป็นเรื่องที่เราดําเนินการมาตลอดขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
อย่างเคร่งครัด  เราจะมีการประชุมกันในวันที่ 24 มีนาคม 2557 พิจารณาเก่ียวกับเรื่องหลักเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมและคําร้องในการขออนุญาตจะปรับปรุงใหม่ 

เรื่องที่ 25   แก้ไขสัญญาณไฟจราจร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แก้ไขสัญญาณไฟจราจรตํารวจประสาน
มาฝากนายกฤษณะประสานกับตํารวจตลอดและตรวจในเร่ืองกล้อง CCTV ของเราด้วยถ้าขัดข้องล้มเหลวก็
ประสานให้เขามาแก้ไขตลอด 

เรื่องที่ 26   รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องเงินที่จะเป็นเงินมาให้พวกเราได้
บริหารจัดการ  เงินธุรกิจเฉพาะ 1 ใน 9 และเงินกระจายอํานาจผมไม่ห่วงแต่ที่ผมห่วงคือเงินอุดหนุนทั่วไป
เพราะว่าท่าน สนช. ตอนที่ท่านพิจารณางบประมาณแผ่นดินท่านไปตัดเงินอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นออกเยอะ  
และมีการไปขอให้เงินกลับคืนมาแต่ขอมาไม่ได้หรือขอมาได้ก็ไม่คบกับที่เขาตัดออกไป  เพราะฉะน้ันท้องถิ่นทุก
แห่งเงินอุดหนุนทั่วไปจะต้องลดลงและเมื่อเป็นแบบน้ันเรามาประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปเอาไว้
ก้อนหน่ึงแต่เงินรับเข้ามาเป็นอีกก้อนหน่ึงผมเลยอยากรู้ว่าตอนน้ีเงินอุดหนุนทั่วไปที่เข้ามาแล้วมันขาดจากที่เรา
ประมาณการไว้เท่าไร  ถ้าหากเรารู้ก็ต้องมีการมาประชุมกันเพ่ือที่จะมาบริหารงินว่าตัวไหนที่เราจะชะลอหรือ
ตัวไหนที่เราจะดําเนินการต่อไปพอจะให้คําตอบผมได้หรือไม่เก่ียวกับเงินอุดหนุนทั่วไปว่าตอนน้ีขาดเท่าไร 
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เรียนท่านนายกเม่ือวานหลังจากที่ท่านรอง

อภิวัฒน์สั่งการให้ผมเก็บข้อมูลเพ่ือที่จะเตรียมมาพูดในที่ประชุมในวันน้ีผมก็ได้รวบรวมข้อมูลก็ยังไม่ร้อย
เปอร์เซ็นต์  ในเร่ืองเงินอุดหนุนทั่วไปผมกําหนดแยกตามเทศบาลบัญญัติที่เราต้ังเอาไว้ 2 ด้าน 1.เงินอุดหนุน
ทั่วไป 2.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ผมเลยมาแยกต่ออีกว่าคําว่าเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 2 กรณี คือ
เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์รวมแล้วเงินพวกน้ีได้มาประมาณ 24 ล้านบาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราประมาณการไว้เท่าไรเงินส่วนน้ีไม่หน้า
เป็นห่วงแต่ที่หน้าเป็นห่วงเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ตัวน้ีหน้าเป็นห่วง 
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่รอบแรกให้มา

ประมาณ 17 ล้านบาท รอบที่สองให้มาประมาณ 9.8 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 27 ล้านบาท เราประมาณการ
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รับเอาไว้ 72 ล้านบาท  ตอนน้ีรวมกันแล้วเงินเข้ามาที่ 52 ล้านบาท เงินขาดประมาณ 19 ล้านบาท  และมาดู
ที่เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  เงินเดือนครูเราต้ังเอาไว้ที่ 59 ล้านบาท ตอนน้ีเข้ามาแล้ว 2 ไตรมาส รวม 
26 ล้านบาท จะเข้ามาอีก 2 ไตรมาสหลังก็ประมาณ 26 ล้านบาท รวมที่จะเข้ามาท้ังหมดประมาณ 52 ล้าน
บาท คิดว่าน่าจะติดลบประมาณ 7 ล้านบาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องน้ีผมไม่ห่วงเพราะคิดว่าเงินเดือน
ยังไงก็ต้องมาครบ  แต่เงินตามอํานาจหน้าที่ที่ขาดไป 19 ล้านบาท เราคงต้องมาลดโครงการลงหรืออาจจะ
ชะลอไว้เพ่ือไปทําปลายปี  เราต้องใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพราะฉะน้ันทุกกอง/ฝ่ายที่สํานัก
การคลังเขาขอให้เราประมาณการใช้จ่ายของแต่ละเดือนตอนน้ีเราให้ประมาณการล่วงหน้า 3 เดือนและขอให้
ประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุด  ขอให้พิจารณาให้ดีท่านจะใช้จ่ายล่วงหน้ายังไง 3 เดือน เพ่ือที่เราจะได้รู้ตัวยังไง
ต้องทําให้ได้เพราะถ้าท่านไม่ทํามาการพยากรณ์เรื่องเงินจะทําให้เรามีปัญหา  ตอนนี้ผมเช็คดูแล้วว่าเงินที่จะไม่
เข้าในปี 2558  ประมาณ 30 – 34  ล้านบาท   

เรื่องที่ 27   ศูนย์ดํารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เขาไปร้องที่ศูนย์ดํารงธรรมผมดูแล้วไม่
น่าจะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่เขาให้เรารายงาน  ศูนย์ดํารงธรรมรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ราษฎรดงปอทําการ
เช่าแท่นกับเทศบาลและทําการขายแท่นให้ทางนางมนิดา มณีก้อน  แต่ทางเทศบาลไม่ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้นางมนิดาผู้ร้องเห็นว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วจึงขอให้ศูนย์ดํารงธรรมช่วยเหลือ  
นายสมชาย   ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เรื่องน้ีมีปัญหาคือนาง
มนิดาที่มาเช่าแท่นต่อน้ันไปขายของตัดราคา  แม่ค้าคนอ่ืนและกรรมการตลาดก็เลยไม่ยอม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าอย่างน้ันก็ไม่ขายซื้อแท่นคืนเพราะถ้า
หากคุณไม่สามารถทําตามกติกาคนส่วนมากไม่ได้ก็ถือว่าคุณมาอยู่กับคนส่วนมากไม่ได้  เพราะฉะน้ันผมว่าใน 
การที่จะไปเช่าซื้อแท่นต่อกันน้ันต้องมีเง่ือนไขด้วยว่าคุณจะต้องยอมรับในกฎกติกาของกรรมการตลาดที่เขา
กําหนดขึ้นมา ผมว่าเรื่องอย่างน้ีคุยได้ถ้าอยากจะให้โอนต้องยอมรับในกติกาไม่อย่างน้ันจะไม่ทําการโอนให้ 

เรื่องที่ 28   ที่จอดรถตลาดโต้รุ่ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องที่จอดรถตลาดโต้รุ่งน้ันควรให้เป็นที่
จอดรถของประชาชนท่ีมาจับจ่ายซื้อของไม่ควรให้พ่อค้า-แม่ค้ามาจอด  เพ่ือที่จะขายของได้ทั่วถึง  แต่ก็ยังมี
พวกที่ไม่ยอมแล้วก็นํารถมาจอดเหมือนเดิมผมเลยบอกว่าถ้าหากตกลงกันไม่ได้ผมจะใช้มาตรการเก็บเงินค่าจอด
รถ  พอเก็บเงินถ้าเป็นพ่ีน้องประชาชนมาจอดกินข้าวซื้อของ 1 ช่ัวโมงทุกท่านคิดว่าจะทันหรือไม่ในระยะเวลา 
1 ช่ัวโมงซึ่งเราจะให้จอดฟรี 1 ช่ัวโมง แต่ถ้าเกินจากน้ันเราจะคิด 20 บาท/1 คัน ฝากดารุณีในเรื่องน้ี 

เรื่องที่ 29   ข้อมูลยาเสพติดเก่ียวกับเรื่องการคัดกลองผู้ติดยาเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องข้อมูลยาเสพติดเก่ียวกับเรื่องการคัด
กลองผู้ติดยาเร่งรัดผู้ติดตามผ่านบําบัดรักษาเพ่ือให้เกิดการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดต้ังศูนย์เพ่ือคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยา เร่งรัดติดตาม
ช่วยเหลือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม   สืบเน่ืองมาจากที่ทางจังหวัดให้เราสนับสนุน
งบประมาณในการติดตามผู้ติดยาเสพติดคือข้อมูลในเขตเทศบาลของเรามีประมาณ 101 คน อยู่ที่สถานคุม
ประพฤติ  และเขาให้เราติดตามคนหนึ่งจะต้อง 4 รอบ รอบละ 100 – 400/คน ตลอดถึงสิ้นเดือนกันยายนซึ่ง
ตอนน้ีนางสาวณัฐภาส์ได้ทําเรื่องของบประมาณไปเร่ืองน้ีแล้วและจะได้ประสานลงพ้ืนที่คือจะมีแบบฟอร์ม
ติดตามประจําตัวเลยตอนน้ีอยู่ระหว่างประสานกับทางจังหวัด 
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เรื่องที่ 30   ประชุมวัน อสม. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เผอิญวัน อสม. ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 
2558 ห้องประชุมไม่ว่างเลยเลื่อนประชุมวัน อสม. มาจัดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 แล้วผมก็ประสาน
วิทยากรจากมูลนิธิฉือจี้เพ่ือที่จะมาสร้างจิตสํานึกให้กับ อสม. เก่ียวกับเรื่องการเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
คือการสร้างพรมวิหาร 4 ในใจของจิตอาสา  ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิไม่มีอะไรมากก็คือค่าเคร่ืองบิน ค่าเบ้ียเลี้ยง
ตามที่ราชการเบิกให้แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันเราก็ต้องมีการบริจาคเพ่ือทําบุญกับทางมูลนิธิ  จะมี อสม. จํานวน 360 คน  
มาประชุมขอให้มาให้ครบเพราะเราเน้น อสม. 

เรื่องที่ 31   การจัดงานวันเทศบาล 
นายฉลอง   ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล    เมื่อวานเรามีการประชุมเก่ียวกับการจัดงานวันเทศบาล  ปีน้ี

รูปแบบของการจัดงานวันเทศบาลไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาก็คือเราจะมีกิจกรรมต้ังแต่ภาคเช้าทําบุญตักบาตร
จากน้ันเป็นการนันทนาการสังสรรค์  ภาคกลางวันจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬามอบให้สํานัก
การศึกษาเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการ  ช่วงเย็นจะมีงานสนุกสนานเลี้ยงโต๊ะจีนอยากขอความร่วมมือทุกกอง/
ฝ่ายเราไม่ได้ต้ังงบประมาณแต่อย่างไรก็ยังต้องจัดผมได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  งบประมาณที่
เราต้ังเกี่ยวกับวันเทศบาลจริงๆแล้วเท่าไรหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   วันเทศบาลเราต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
50,000 บาท  
นายฉลอง   ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล    แล้วรูปแบบของการคัดเลือกพนักงานดีเด่นเราก็เปลี่ยนรูปแบบ

คือเราคัดเลือกทุกครั้งจะมาจากกองดูแล้วมีหลายท่านบอกว่าไม่เหมาะสม  ปีน้ีคนที่จะได้เป็นพนักงานเทศบาล
ดีเด่นจริงๆ เฉพาะผู้บริหารมี 1 คน และพนักงานเทศบาล 2 คน โดยเกิดจากการสมัครของพนักงานทุกคนที่
คิดว่าตัวเองมีความสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้เสนอตัวเองขึ้น
มาแล้วจะให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป คนที่ได้ปีน้ีค่อนข้างจะมีคุณภาพจริงๆเพราะทุกปีน้ันเราให้แต่ละ
กอง/ฝ่ายเสนอขึ้นมาแล้วอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับกัน  ต่อไปพนักงานดีเด่นท่านต้องเตรียมผลงานของท่านเพ่ือ 
นําเสนอต่อคณะกรรมการ  อีกหน่ึงเรื่องคือวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 ผมได้ให้หัวหน้าศศิญา
ไปประสานกับทางจังหวัดเขาก็มอบหมายภารกิจให้เรา  ที่สําคัญภารกิจของเราที่ผมอยากให้พวกเราร่วมมือกัน
คือนําเสนอผลงานต่างๆของแต่ละกอง/ฝ่ายเพ่ือไปโชว์ที่วันท้องถิ่นไทย ผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการมอบ
ให้สํานักการศึกษา  ส่วนการจัดสถานท่ีผมได้มอบให้สํานักการช่างไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการ
ดําเนินการมอบให้สํานักการศึกษา   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คนที่เสนอพนักงานดีเด่นคือผู้อํานวยการ
และหัวหน้าส่วนการงานแล้วพอเสนอขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับในกอง/ฝ่ายตัวเอง  แต่ถ้าหากเสนอขึ้น
มาแล้วไม่เป็นที่ยอมรับก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่เสนอเขาขึ้นมา  ตัวผมเองมองว่าการส่งเสริมการให้กําลังใจเป็นเรื่อง
สําคัญที่เราต้องช่วยกันคนที่ต้ังใจทํางานผมว่าเห็นกันอยู่แล้วในกอง/ฝ่าย  ผมว่าเรื่องคัดเลือกพนักงานดีเด่น
อยากฝากว่าเรามีสภาพนักงานลองหารือกับทางสภาพนักงานให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่  มีท่านใดมีเรื่องที่
จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม    
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑2.00 น. 


