
       รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหวัหนา้ส่วนการงาน 
ครั้งที่  19/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  30 มิถุนายน  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

....................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๙.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๑๐.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๑๑.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๒.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๓.  นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๔.  นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

๑๕.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 

๑๖.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๗.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
๑๘.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๙.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๐.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๒๑.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
๒๒.  นางณัฐนันท ์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
๒๓.  นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๒๔.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๕.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๖.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๗.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๘.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๙.  นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๓๐.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๑.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
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๓๒.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๓.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๔.  นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๕.  นางแม้นรัตนา  กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 
๓๖.  นางรัศมี  พลเทียน นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

5. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
6. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
10. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
11. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
12. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
14. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
15. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
16. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
17. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
18. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
19. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
20. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
21. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
24. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
26. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 19/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 
30 มิถุนายน 2558 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าได้ไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดในกิจกรรมที่จะมีงานใหญ่ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงน้ี  ปีน้ีจะจัดย่ิงใหญ่กว่าทุกปีจนจะได้ช่ือว่ามหกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 
พรรษา แน่นอนว่าวันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีงานอยู่แล้วแต่กิจกรรมท่ีจะเสริมขึ้นมาให้ถือว่าเป็นมหกรรม
ของงานเฉลิมพระเกียรติคือจะมีงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 7 วัน 7 คืน และจะมีงานป่ันเพ่ือแม่ในวันที่ 
16 สิงหาคม 2558 เข้ามาร่วมอยู่ด้วยพอมีงานเยอะแบบน้ีในเดือนสิงหาคมก็คงจะไม่พ้นเทศบาลท่ีจะต้องเป็น
ฝ่ายสนับสนุนงานของจังหวัดเพ่ือให้สําเร็จลุล่วง วันน้ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปแล้วก็ 
มอบหมายภารกิจว่าเทศบาลเราจะต้องได้รับผิดชอบในงานส่วนไหนบ้างผมได้เดินทางไปประชุมพร้อมกับนาย
กันติพงษ์  มหกรรมเฉลิมพระเกียรติจะเร่ิมในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558  มีพิธีเปิด เวลา 18.00 น. ที่
เวทีกลางและหอประชุม 80 พรรษา พิธีเปิดงานเข้าใจว่าจะเป็นงานเฉลิมพระเกียรติแต่เอางานวิจิตรแพรวา
ราชินีแห่งไหมมาผนวก 7 วัน 7 คืน สรุปงานน้ีมี 3 กิจกรรม คือ 1.งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 2.ถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 3.งานปั่นเพ่ือแม่  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 จะมีพิธี
เปิดงานและมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรอบคัดเลือกสําหรับท้องถิ่นท้องที่เวทีก็คงจะใช้เวทีกลางซึ่ง
เทศบาลจะต้องเป็นผู้จัดทําเวทีกลางตอนนี้เวทีกลางจะหันหลังให้หอประชุม 80 พรรษา ในงานจะมีการแสดง
สินค้า OTOP จะมีเต้นท์หลังใหญ่สูง 6 เมตร ติดแอร์ประมาณ 2 เต้นท์ และบริเวณด้านนอกก็จะมีเวทีใหญ่
ของเราซึ่งเวทีน้ีก็จะเป็นเวทีสําหรับใช้ถวายพระพรวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และมีกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาจะมีต้ังแต่ตักบาตรตอนเช้าบริเวณหน้าศาลากลางเทศบาลคงต้องไปกางเต้นท์เหมือนกับทุกปี  
ช่วงสายก็ไปถวายพระพรแต่งกายชุดปกติขาวหลังจากน้ันตอนเย็นเราก็ไปจุดเทียนชัย วันที่ 13 สิงหาคม 
2558  ณ เวทีกลางที่เทศบาลจะต้องทําและเราอาจจะต้องทําแคทวอล์คแต่เราต้องรอฟังท่านนายกเหล่า
กาชาดก่อนว่าท่านจะให้ทําอย่างไรและจะมีการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
จะมีการเดินผ้าไหมรอบกิตติมาศักด์ิสถานที่อาจจะเป็นที่โรงแรมริมปาวหรือหอประชุมของวิทยาลัยนาฏศิลป์
กาฬสินธ์ุ วันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีการเดินแบบผ้าไหมรอบท่ัวทิศแฟช่ันชุดผ้าไหมแพรวาสถานท่ีคือ
หอประชุม 80 พรรษา วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมป่ันเพ่ือแม่ให้รวมตัวกันที่
สนามหน้าศาลากลางประมาณ เวลา 15.00 น. เป็นจักรยาน จํานวน 1,000 คัน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ตอนน้ีได้รับเสื้อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯมาประมาณ 300 ตัว แต่ถ้าหากพี่น้องประชาชน
จะมาร่วมกิจกรรมเยอะกว่าน้ันให้นายกออกเงินไปทําเสื้อคอกลมสีฟ้ามาให้พ่ีน้องประชาชนหรือไม่ก็ให้พ่ีน้อง
ประชาชนหาเสื้อสีฟ้าใส่เองมาจากบ้านเพ่ือมารร่วมกิจกรรมป่ันเพ่ือแม่  ผมเลยมอบเรื่องน้ีให้ท่านเลขาฯไป
ดําเนินการแล้วผู้ที่จะได้รับเสื้อคือผู้ที่ลงช่ือและเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักในการป่ันจักรยานเท่าน้ัน  
และชุมชนให้เข้าร่วมชุมชนละ 5 คน ทั้งหมด 36 ชุมชน เสื้อที่ต้องมอบให้ชุมชนก็ประมาณ 180 ตัว พอป่ัน
ออกจากสนามหน้าศาลากลางเห็นบอกว่าจะรวมพลประมาณ 2,000 คัน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่และ
หลังจากน้ันก็จะป่ันไปที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางของเราเพื่อไปปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียม
หลุมต้นไม้และท่านผู้ว่าต้องให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณด้านในสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเราจึงต้องไปทําเวที
และด้านหลังก็จะเป็นป้ายป่ันเพ่ือแม่และรูปอนาคตของแก่งดอนกลางว่าปีหน้าเราจะพัฒนาสวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลางให้เป็นอย่างไร  ท่านผู้ว่าฯบอกว่าปีหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลางของเรา จํานวน 
19.6 ล้านบาท 1.ปรับปรุงศาลาเก่าๆให้สวยงาม 2.สร้างสวนนํ้า 3.หาดทรายเทียม 4.สนามฟุตบอลในร่ม 5.
ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม  ตอนน้ีผมไม่แน่ว่าโครงการน้ีได้ถูกบรรจุในแผนแล้วถูกตัดหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านผอ.ภานุ
เดชผมขอโครงการกับหนังสือนําส่งถ่ายสําเนาให้ผมจะได้ให้คนไปตามดูให้ว่าตอนน้ีงบประมาณส่วนใหญ่ผ่าน
มาแล้วหรือไม่  เรายังต้องพัฒนาอีกต่อไปเรื่อยๆในส่วนของสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  ที่ผมเตรียมเอาไว้ใน
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วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ถ้าเป็นไปได้และตามกําหนดเราเตรียมพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ ตรงบริเวณที่จะทํา
ศาลาปลูกดอกทานตะวันตอนน้ีให้ผอ.ส่วนฯสมชายและหน.วันชัยไปดําเนินการแต่ปรากฏว่าฝนตกแล้วดิน
เหนียวติดรองเท้าติดขาแต่ถ้าฝนไม่ตกดินบริเวณน้ันก็แข็งแล้วเราจะทําการปลูกต้นไม้ได้อย่างไรผลสุดท้ายก็ต้อง
นําดินมาผสม  ผมเลยมอบให้จ่าเอกภราดรไปเพาะเมล็ดพันธ์ทานตะวันเอาไว้ประมาณ 5,000 ถุง และให้ผอ.
ส่วนฯสมชายไปยกร่องและนําดินที่เราผสมแล้วน้ันมาใส่ในร่องพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอากล้าทานตะวันที่เรา
เพาะไว้น้ันมาปลูก งานจะมีขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ดอกทานตะวันจะออกแบบถ้าสมบูรณ์ประมาณ 
45 วัน ตอนนี้เราเหลือเวลา 45 วัน พอดีเพราะฉะน้ันวันน้ีเราต้องเร่ิมปลูกแล้วแต่ติดปัญหาที่รถและ
เครื่องจักรในการดําเนินงานฝากสํานักการช่างแก้ไขปรับปรุงและเร่งดําเนินการ  และพอเราทํากิจกรรมป่ัน
จักรยานเสร็จก็เคลื่อนขบวนจักรยานทั้งหมดมาที่ศาลากลางเพ่ือมาทําพิธีพร้อมกันกับที่กรุงเทพฯ เรื่องจะตัด
หญ้าทําความสะอาดบริเวณจัดงานสวนสาธารณะแก่งดอนกลางผมจะมอบให้สํานักการสาธารณสุขและในสวน 
ศาลาเฉลิมพระเกียรติมีอะไรที่จะปรับปรุงได้บ้างเช่นหลังคาของศาลาฯมอบสํานักการช่างไปปรับปรุงแก้ไขให้
ลงพ้ืนที่ไปดู        
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี     ขออนุญาตครับ คุณพ่อสมัย  
ฆารธง วันน้ีเห็นแม็กโครตัวเล็กเราลงไปเขาเลยมาแจ้งว่าขอกันพ้ืนที่ไว้เตรียมงานบุญประมาณ 4 – 5 เต้นท์ ว่า
ขออย่าให้ไปปลูกต้นไม้บริเวณน้ันอยากขอกันพ้ืนที่ไว้ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คงไม่ถึงบริเวณนั้น น่ีคืองานวันที่ 16 
สิงหาคม 2558 พอเรากลับมาที่ศาลากลางจะมีการแสดงเวทีหมอลํายังอยู่ในห้วงของมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
แล้วในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 จะมีการประกวดธิดาแพรวาท่ีหอประชุม 80 พรรษา กิจกรรมน้ีมอบ
ให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นผู้จัดและน่ีก็คือกิจกรรมที่ไปประชุมมาและสิ่งที่ได้รับมอบหมายมา 1.สถานที่ เวที 
เต้นท์ มอบสํานักการช่าง 2.ความสะอาด มอบสํานักการสาธารณสุข 3.การประกวดธิดาแพรวา งานบวงสรวง 
มอบสํานักการศึกษา 4.รักษาความสงบ มอบเทศกิจ และอปพร. สรุปคืองานเดิมที่เคยได้รับมอบหมายมาแล้ว
ทั้งน้ันใครมีหน้าที่อะไรก็รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ตัวเองเคยได้ทํามา  สิ่งสําคัญที่ท่านผู้ว่าฯกําชับคือในเดือน
สิงหาคมอยากจะรบกวนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้แต่งบ้านแต่งเมืองประดับไฟธงทิว ธงตราสัญลักษณ์  
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง     ไฟเดิมเราก็มีสํานักการช่างจะดําเนินการให้
ครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
ซุ้มหน้าจวนผู้ว่าฯ และเส้นทางจักรยานเขาจะไปเล้ียวที่ 7 แยกหนองแซงบริเวณวงเวียนหอยและเรามีซุ้ม
บริเวณน้ันตอนน้ีท่านผอ.สํานักการช่างทําอะไรแล้วรึยัง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง     ว่าจะนํารูป 12 สิงหามหาราชินีไปติดและ
ประดับตกแต่งไฟให้สวยงาม 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาเป็นว่าน้ีคือภารกิจทั้งหมดมอบ
ให้กับทางผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในแต่ละงานที่พูดไปแล้ว  มีท่านใดสงสัยหรือไม่เก่ียวกับงานมหกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในห้วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวไทยอีกครั้ง 
กําชับทุกสํานัก/กองในช่วงเดือนสิงหาคมขอให้บ้านเมืองสะอาดสวยงาม  และเขายังบอกว่าให้ประกาศเชิญชวน
ให้พ่ีน้องประชาชนประดับธงตามบ้าน  ที่มีการไปประชุมเรื่องการจัดงานวิจิตรแพรวาฯครั้งแรกน้ันบอกว่าถ้า
สํานัก/กอง/ฝ่ายไหนอยากจะขอรับงบประมาณก็ขอรับไป ก็คือวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุคือกาฬสินธ์ุจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นําผ้าไหมแพรวาสู่สากล ตอนท่ีท่านพิจารณา
งบประมาณผู้ว่าฯ CEO สนองยุทธศาสตร์สนองวิสัยทัศน์ตัวน้ีก็คือนําผ้าไหมแพรวาสู่สากลท่านเอาเงิน
งบประมาณไว้ 5 ล้านบาท ในงบประมาณ กบจ. แล้วจะเอาไปจ้างออแกไนซ์เซอร์จัดงานเดินแฟช่ัน
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ระดับประเทศไปจัดงานที่กรุงเทพฯ และจ้างดีไซน์เนอร์และดารานางแบบมาเดินแบบเพ่ือที่จะนําผ้าไหมแพรวา
สู่สากลต้องทําถึงระดับน้ัน แต่พอมาเจอการตรวจสอบของ สตง. ซึ่งตอนน้ีให้จังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย
เก็บข้อมูลและรายงานไปว่ามีจังหวัดไหนที่เอาเงินงบประมาณของแผ่นดินไปจ้างออแกไนซ์เซอร์จัดงานบ้าง งาน
ไหนท่ีไปจ้างออแกไนซ์เซอร์ต้องรายงานหมดเพราะมีคนมาพูดประมาณว่าการจ้างจัดงานแบบจ้างออแกไนซ์
เซอร์มาจัดน้ันทําแบบไม่โปร่งใส พอถูกตรวจสอบแบบน้ีท่านผู้ว่าฯเลยได้เรียกประชุมผมแนะนําว่าเราก็ให้ทาง
มหาวิทยาลัยฯจัดส่วนจะจัดการแบบไหนน้ันก็เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยท่านผู้ว่าฯเลยตอบมาว่าถึงจะให้
ทางมหาวิทยาลัยจัดก็ถูกตรวจสอบและให้รายงานเหมือนกัน สรุปในที่ประชุมเลยเสนอว่าให้ยกเลิกเพราะกลัว
จะมีผลกระทบต่อท่านผู้ว่าภายหลังได้จากน้ันเงิน 5 ล้านบาท เลยได้นํากลับมาแล้วนํามาร่วมในการจัดงาน
มหกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวาด้วย  แต่ละสํานัก/กองก็ดูแล้วกันว่า
เราเสนอค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเป็นอย่างไรสําหรับปีน้ีก็เสนอไปส่วนจะได้ตามท่ีเสนอไปหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง  
และในส่วนเวทีน้ันคุณนายท่านผู้ว่าอยากได้หลังคากันฝนกันแดดเพราะช่วงกลางวันจะมีกิจกรรมคนมาร้อง
เพลงด้วยเรื่องน้ีมอบท่านผอ.ภานุเดชพิจารณาดูและดําเนินการ 

เรื่องที่ 2   การประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราจะประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 
2 กรกฎาคม 2558 ได้แจ้งให้ท่านนายอําเภอท่านทราบหรือยัง 
นายสังวาล   เมืองโคตร    หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน     แจ้งแล้วครับแต่ท่านติดภารกิจไม่สามารถมาได้  
แต่ในวันน้ันจะมีป้องกันมาสาธิตการดับไฟก่อนที่ท่านนายกจะขึ้นกล่าวเป็นโครงการของป้องกัน   
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม     และมี พมจ. จะมาทําความเข้าใจช้ีแจงเกี่ยวกับ
ภารกิจถ่ายโอนของหอพักให้เทศบาลให้กับชุมชนได้รับทราบเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สํานักการศึกษาก็มีเรื่องเพ่ือพิจารณาอีก
คือเรื่องแห่เทียน  แล้วอีกเรื่องคือแผนชุมชนถ้าทันเวลาเราก็จะพูดเรื่องน้ีด้วยแต่ถ้าไม่ทันเราค่อยนัดกันเพ่ือ
พูดคุยอีกคร้ังหน่ึง 

เรื่องที่ 3   ประชุมการจัดทํา พ.ร.บ.โรงแรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผอ.ภานุเดชเมื่อตอนที่เข้าประชุมท่าน
ปลัดจังหวัดท่านบอกว่าท่านผู้ว่าฯยังไม่คลายข้องใจเก่ียวกับเร่ืองที่เราประชุมกันตามที่จะจัดทํา พ.ร.บ.โรงแรม 
ท่านจะเชิญไปประชุมอีกโดยเฉพาะให้ท่านผอ.ภานุเดชไปประชุมเองกับทางท่านนายอําเภอเมืองโดยท่านจะ
ผลักดันให้อนุญาตโรงแรมให้มากที่สุด  วันที่เรียกประชุมจะเชิญมาที่ท่านผอ.ภานุเดชเองเสร็จแล้วผอ.ภานุเดช
จะต้องเอาหลักเกณฑ์องค์ประกอบของอาคารที่จะขออนุญาตเป็นโรงแรมมีอะไรบ้าง   

เรื่องที่ 4   การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลปี 2558 แจ้งข้อมูลการลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน อปท.ของท่านตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดของอนุจะดําเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมของเราจะมาเมื่อไร 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    เขายังไม่บอกเดือนกรกฎาคมจะสุ่มตรวจคอร์ทีมปี 2557 
และแนวทางปี 2558 ที่ไปสั่งและก๊อปฯนวัตกรรมเขาจะประสานมาอีกคร้ัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เพราะฉะน้ันทุกสํานัก/กองที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการนําเสนอผลงานเพ่ือที่จะเข้ารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้เตรียมตัวเอาไว้ 

เรื่องที่ 5   ขอเชิญเข้าเรียนโครงการพัฒนาเมืองที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ไป
เข้าเรียนโครงการพัฒนาเมือง จะเริ่มเรียนทุกวันศุกร์เฉพาะวันศุกร์เริ่มเรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 – 30 
กันยายน 2558  เป็นต้นไปตอนน้ีผมสมัครไปแล้วแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรในวันศุกร์น้ัน
นายกไม่อยู่ 

เรื่องที่ 6    เชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่งต้ังนายกเป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด  มอบให้รองสุนิสาพิจารณาดูว่าควรจะเลือกให้ครูท่านใดของ
โรงเรียนไหนไปเป็นกรรมการแทนนายก 

เรื่องที่ 7   ขอประชาสัมพันธ์นโยบายจัดตั้งตู้ ปณ.4 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอประชาสัมพันธ์นโยบายจัดต้ังตู้ ปณ.4 
ของตํารวจภูธรภาค 4 ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุว่าตํารวจภูธรภาค 4 มีนโยบาย
จัดต้ังตู้ ปณ.4 เพ่ือเป็นที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการ ตํารวจ และประชาชน ทั้งจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ
และอ่ืนๆ โดยตู้ ปณ.4 ต้ังอยู่ที่ถนนศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40000    

เรื่องที่ 8    ย้ายปลาจากสวนสาธารณะกุดน้ํากินไปปล่อยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
               สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องที่เราคุยกันเก่ียวกับเรื่องกุดนํ้ากินผม
บอกทุกท่านว่าผมเป็นห่วงแล้วไม่นานก็มีหนังสือจากจากนายวราวุฒิ กล้าหาญ ร้องไปศูนย์ดํารงธรรมซึ่งเรื่องน้ี
เราตอบหนังสือเขาไปแล้ว  ท่านผอ.ภานุเดชเก่ียวกับเรื่องที่จะลงไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบกุดนํ้ากินท่านได้ทํา
อะไรไปบ้างแล้ว   
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง     ตอนน้ีกําลังเร่ิมดําเนินการเข้าไปซ่อมแซมและ
เรื่องตัดต้นไม้ก็ได้ดําเนินการตัดเรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่ก็ยังมีบางคนบอกให้ตัดต้นไม้ออกจน
นกไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรดีจึงจะพอใจ  ส่วนเร่ืองปลาที่เราเคย
คุยกันว่าจะย้ายแล้วนําไปปล่อยที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางน้ันเราจะย้ายอย่างไรเพ่ือให้เบาบางลง   
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี    ถ้านําไปปล่อยที่แก่งดอนกลางเรา
ต้องใช้ยาน๊อค (ยาสลบ) เพราะระยะทางที่ไกลเพ่ือไม่ให้ปลาตายและซ้ํามากมีเวลา 1 ชม.ที่จะย้ายไปแก่งดอน
กลางแล้วใช้ออกซิเจนควบคู่ไปด้วยต้องทําการตีอวนลากปลาขึ้นจากกุดนํ้ากินแล้วนําขึ้นรถกระบะ     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ปัญหาเรื่องปลาเยอะเป็นหน่ึงปัญหาที่ทํา
ให้นํ้าเน่าเสียเพราะมีคนเอาอาหารไปเลี้ยงปลากินไม่ทันก็ทําให้นํ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  ถ้าเราย้ายไปไว้ที่แก่ง
ดอนกลางก็เหมือนกลับเรานําไปปล่อย   
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ขอหารือคนงานสํานักการสาธารณสุขที่เคยไป
ปลูกผักตบเขาบอกว่าเอาอวนมาลากไม่ได้เพราะตอไม้เยอะมีวิธีที่จะทําได้คือนําสะดุ้งมายกปลาเอาถึงจะได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ใช้เวลาทั้งวันก็ไม่ได้ถึงตัน 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     และอีกปัญหาคือตอนที่เราเคลื่อนย้ายไปแก่ง
ดอนกลางถ้าสมมุติว่าความเย็นไม่พอจะทําให้ปลาตายก่อนได้จะต้องใช้รถในการขนย้ายโดยเฉพาะก็คือมีถัง
อ๊อกซิเจนอยู่ภายในด้วย 



๗ 

 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี    เน่ืองจากประสบการณ์เป็นคนขาย
ปลาสวยงามและย้ายปลาระดับประเทศมาความเย็นน้ีไม่ค่อยเกี่ยวข้องเพียงแต่ขอให้นํ้าอย่าร้อนไม่เกิน 30 
องศา ไม่มีตายแต่การที่เราบล๊อคยาสลบเพราะไม่ต้องการให้ปลาด้ินมากและซ้ําโอกาสรอดก็เยอะเพียงแต่เวลา
เคลื่อนย้ายเราใช้ถังอ๊อกซิเจนบริสุทธ์ิต่อสายตรง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมอยากให้มีผู้รับผิดชอบงานนี้มอบผอ.
สมชายประสานกับจ่าเอกภราดรและให้อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเลขาฯอดิศักด์ิให้ท่านเป็นประธานและให้
สํานักการสาธารณสุขเป็นเลขาฯในงานน้ี   มอบหัวหน้าพงษ์ธรออกเป็นคําสั่งเพ่ือที่จะย้ายปลาให้เริ่มดําเนินการ
ประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปแต่หลังจากน้ีก็ให้เตรียมการและดูความพร้อมเอาไว้ก่อนมอบ
เป็นภารกิจในการย้ายปลาและหลังจากน้ันก็ให้เปลี่ยนนํ้าของกุดนํ้ากิน  สํานักการช่างให้ดูแลเรื่องตัดแต่งต้นไม้
และหญ้าบริเวณด้านในและรอบนอกบสวนสาธารณะกุดนํ้ากินให้ทําต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ฟุตบาทรอบๆที่ชํารุดให้
ปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย  สํานักการสาธารณสุขให้ดูแลเรื่องความสะอาดเหมือนเดิม   
นายฉลอง   ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล     ท่านนายกผมคิดว่าถ้าเรานําปลาไปปล่อยที่สวนสาธารณะแก่ง

ดอนกลางปลาเราจะหายหมด  แต่ถ้าเรานําไปปล่อยที่หนองไชยวานผมว่าน่าจะดีกว่าและใกล้กับสวนสาธารณะ
กุดนํ้ากินด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมมอบเร่ืองให้ท่านเลขาฯอดิศักด์ิ
พิจารณาดูว่าจะเลือกสถานที่ที่จะนําปลาไปปล่อยไหนดี เช่น หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี หรือกุดคล้า แล้วที่
เหลือค่อยนําไปปล่อยที่แก่งดอนกลางและให้บันทึกด้วยว่านําปลาไปปล่อยตามสถานท่ีต่างๆก่ีตัวพร้อมถ่ายรูป
ด้วยว่าเราไม่ได้นําปลาไปฆ่าทิ้ง 

เรื่องที่ 9    เชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพ ี  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ท่านหัวหน้า
ศาลเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพี  มอบจ่าเอกภราดรไปประชุม 

เรื่องที่ 10   เตรียมซ้ือเตาปลอดควันให้กับวัดสว่างคงคา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมไปรับรางวัลธรรมาภิบาลมาไปกับรอง
ปลัดอภิวัฒน์คณะกรรมการกระจายอํานาจมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเงินจะมาประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือน
กรกฎาคมผมฝากท่านผอ.เพ็ญพรไปดู  และเป็นอย่างไรบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราจะซื้อเมรุด้วยวิธีไหน 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     พอดีได้โทรไปสอบถามจังหวัดที่เคยดําเนินการ 
จังหวัดชัยภูมิให้สํานักการศึกษาเป็นคนทําหลายปีมาแล้วโดยการอุดหนุนชุมชนให้ชุมชนไปทํา เร็วๆน้ีคือที่
จังหวัดอุบลราชธานีทําเยอะคือทําให้ทุกวัดวิธีเขาคือทุบเมรุเก่าทิ้งแล้วทําใหม่ในที่เดิม 1.ให้ทางวัดแจ้งความ
ประสงค์มาขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเข้าไปจัดการให้ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  2.เราสอบถามไปว่า
เมรุที่มีอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆแล้ววัดก็จะตอบกลับมาว่ายินดีมอบพ้ืนที่ให้เราทําเมรุ  แล้วก็ได้สอบถามราคาแล้วไป
เรียนท่านรองมานิตท่านเลยได้พาไปดูที่วัดประชานิยม  ราคาประมาณ 1.2 ล้านบาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คนที่ขายเตาปลอดควันให้กับทางวัด
ประชานิยมได้ไปเจอกับผมที่จังหวัดชลบุรีช่วงที่ผมไปสอบผมถามราคาเขาตอบผมว่าประมาณ 1.5 ล้านบาท 
แต่ผมบอกว่าราคาไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณแค่ 1 ล้านบาท เพราะผมเอาแค่ตู้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อผม
อยากให้ท่านผอ.เพ็ญพรหาดูอย่าให้ราคามันเกินประมาณ 1.2 ล้านบาท  
นางเพ็ญพร   ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ตามท่ีได้โทรไปสอบถามราคา 1.2 ล้านบาท ยัง
ไม่รวม Vat แต่ทําด้านหน้าให้สวยงาม  เลยได้ไปปรึกษากับสํานักการช่างว่าถ้าเรานําไปไว้ที่วัดสว่างคงคาเรา
จะต้องเตรียมสถานที่อย่างไรเพราะถ้าเอามาเข้าแผนเลยในราคานี้เผื่ออาคารรองรับไม่ได้สํานักการช่างเลยให้ไป



๘ 

 
คุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างคงคาว่าจะให้ก้ันอาคารหรือต่ออาคารออกไป  ถ้าเราต่ออาคารออกไปก็จะมีค่าต่อ
อาคารสํานักการช่างสงสัยว่าแล้วเราจะสามารถใช้เงินของเราได้หรือไม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาเป็นว่าซื้อได้โดยเทศบาลซื้อเองแล้วยก
ให้กับทางวัด  
นางเพ็ญพร   ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     เทศบาลนครอุบลราชธานีบอกว่าเราทําเสร็จเรา
ก็ยกให้กับวัดไปบริหารจัดการแต่ครุภัณฑ์ยังคงเป็นของเราอยู่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ใช่การยืมเพราะฉะน้ันเวลาเตาพัง
เสียหายอะไรเทศบาลยังต้องเข้าไปดูแล  สรุปเตรียมซื้อเตาปลอดควันให้กับทางวัดส่วนบริเวณเราจะทํา
ด้านหลังของห้องประชุมเพราะตอนน้ีหลวงพ่อวัดสว่างคงคาได้ย่ืนหลังคาออกไปแล้วและในส่วนเรื่องการต่อเติม
ออกไปน้ันทางวัดจะดําเนินการเองเราแค่ซื้อเตาฯไปต้ังให้กับทางวัด  เพราะฉะนั้นฝากผอ.เพ็ญพรและ 
ผอ.ภานุเดชเขียนแบบว่าจะต้ังอย่างไรให้เหมือนกับวัดประชานิยม  พอทุกอย่างดําเนินการไปเรียบร้อยเราก็
ค่อยไปมอบเตาปลอดควันและศาลาที่เราสร้างก่อนหน้าน้ีให้กับทางวัดพร้อมกันเพราะศาลาฯที่เราเป็นเจ้าภาพ
ในการทอดผ้าป่าเพ่ือหางบประมาณมาสร้างน้ันเรายังไม่ทําการมอบให้กับทางวัดเลย  สรุปมอบให้นายธนวัฒน์
เขียนแบบว่าจะปรับปรุงด้านหลังศาลาของวัดสว่างคงคาอย่างไรพอเขียนแบบเรียบร้อยให้มอบให้ผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 ไปให้ท่านเจ้าอาวาสเพ่ือที่จะให้ท่านดําเนินการ  ส่วนเงินที่เหลือผมอยากจะนําไปแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมโดยนําไปซื้อเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากินและกองทุนจิตอาสาก็อยากได้ห้องนํ้ายังไงเรา 
ค่อยมาประชุมกันอีกครั้งหน่ึง  ผมแจ้งให้ทุกท่านทราบเลยว่าเราต้ังเงินอุดหนุนโครงการทําขยะเฟส 2 จํานวน 
57 ล้านบาท แต่เผอิญมีการฟันงานกันจาก 57 ล้านบาท เหลือ 44 ล้านบาท เพราะฉะน้ันเงินที่เราต้ังเอาไว้ถ้า
หากว่าได้เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างเรื่องปรับปรุงทําขยะเฟส 2 เราจะมีเงินเหลือประมาณ 3 ล้านบาท เอามาใช้
ตอนปลายปีแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องน้ีอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 11   ร้านไก่ย่างข้างโรงเรียนเทศบาล 1 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องร้านไก่ย่างข้างโรงเรียนเทศบาล 1 
สรุปรายงานท่านผู้ว่าฯรึยัง  ผมอยากให้สรุปขมวดท้ายว่าสามารถดําเนินการเสร็จและพร้อมใช้งานกับศาลา 
OTOP ที่ท่านผู้ว่าได้รับงบประมาณมาให้รายงานแบบน้ีในรายงานท่านผู้ว่าฯด้วย 

เรื่องที่ 12   โครงการคืนทางเท้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการคืนทางเท้าท่านนายอําเภอเมือง
ท่านอยากให้ไปตีเส้นที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจนขึ้น เมื่อวานไปเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่ไหน 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ     ไปกลุ่มเป้าหมายที่ลุกล้ํา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ก่อนไปตรวจมอบให้ไปตีเส้นใหม่ทุกเส้น
พร้อมกับไปแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วบอกว่าเดือนหน้าถึงจะมากวดขันก็อธิบายและก็มีฝั่งตรงข้ามของตลาดซึ่ง
เทศบาลผ่อนผันให้เขาอยู่จ่าเอกภราดรก็ต้องประสานกับผอ.ส่วนสมชายจะได้รู้ว่าบริเวณไหนบ้างที่เราผ่อนผัน
ให้เขาอยู่จะได้ไม่ไปกระทบกับเขา   

เรื่องที่ 13   การจัดระเบียบสายไฟฟ้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าไปถึงไหน
แล้วท่านผอ.ภานุเดช 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง     แจ้งนัดประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2558    



๙ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถือว่ามีความก้าวหน้า  
เรื่องที่ 14   เช่าพื้นที่วัดหอไตรและบริเวณทุ่งสระ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมามีกรรมการ
วัดหอไตรฯนําโดยคุณพ่อประพันธ์เข้ามาหาผมบอกว่ามีนายทุนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้คนไปคุยกับ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหอไตรฯจะขอเช่าพ้ืนที่ทุ่งสระเพ่ือทําธุรกิจและจะมีผลตอบแทนให้กับทางวัด ตารางวา
ละ 5 บาท/ปี น้ีคือค่าเช่าพ้ืนที่ของวัดหอไตรธรณีสงฆ์รวมทั้งพ้ืนที่ทุ่งสระด้านหลังวัดสว่างคงคาเจ้าอาวาสวัด
หอไตรฯเลยได้เรียกประชุมเพ่ือหารือว่าจะทําอย่างไรก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ฝ่ายคัดค้านน้ันยัง
ตอบเขาไม่ได้ว่าจะนําพ้ืนที่น้ันไปทําอะไรก็เลยมาหาผมเพ่ือปรึกษาว่าเทศบาลมีโครงการอะไรหรือไม่ที่จะไป
ดําเนินการบริเวณทุ่งสระ  ผมเลยตอบว่าถ้าวัดจะให้เทศบาลเช่าผมก็มีโครงการที่คิดไว้และผมก็ได้ถามว่าพ้ืนที่มี
ประมาณเท่าไรเขาตอบว่าประมาณ 30 ไร่ ค่าเช่าตาราวางละ 5 บาท/ปี ค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 
บาท/ปี โครงการที่เราจะดําเนินการคือเรามาออกแบบบริเวณทุ่งสระให้เป็นแหล่งรับนํ้าและดีไซน์ขุดให้เป็นบ่อ
เลี้ยงปลาด้วยและรอบๆเราก็ออกแบบเป็นลู่เดินว่ิงให้พ่ีน้องประชาชนได้ออกกําลังกายและมีศาลาน่ังเล่นเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจให้แก่คนในชุมชนและพ่ีน้องประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้เคียง  แล้วร้านกาฬสินธ์ุโลงทองที่เคย
เป็นทางนํ้าผ่านเราก็สามารถมาทําตัวดักนํ้าถ้านํ้าไหลออกจากวัดหอไตรฯเราก็มาทําตัวดักน้ํากันไว้แล้วให้ไหล
เข้าซอยคงเดชแทนแล้วให้ไหลลงทุ่งสระเราจะแก้ไขปัญหาได้เลยแบบที่ผมพูด  แล้วประโยชน์ก็จะไปตกอยู่ที่พ่ี
น้องประชาชนพอผมเสนอไปแบบน้ีคุณพ่อประพันธ์ก็เห็นด้วยและพอวันจันทร์คุณพ่อประพันธ์ก็โทรมาหาผม
และบอกว่าประชุมกันแล้วเจ้าอาวาสวัดหอไตรฯก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านนายกเพราะถ้าเก็บพ้ืนที่ไว้เฉยๆก็จะ
ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าให้เทศบาลเช่าพ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์และวัดเองก็มีรายได้จากการเช่าพ้ืนที่
ด้วย เราจะสามารถดําเนินการเช่าพ้ืนที่ได้หรือไม่และถ้าเราเช่าเราต้องเช่าตลอดไปต้องต้ังงบประมาณเป็นค่า
เช่าให้วัด จํานวน 60,000 บาท/ปี ทุกปี  ฝากประธานสภาพนักงานคุณครูแม้นรัตนาขอโฉนดกับคุณพ่อ 
ประพันธ์มาให้นายกและจะได้ให้สํานักการช่างออกแบบเราจะได้หางบประมาณลงไปดําเนินการ เพราะได้
ประโยชน์ 3 เรื่อง 1.ได้ช่วยวัดในเรื่องค่าเช่า 2.ทําแหล่งรับนํ้า 3.ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  

เรื่องที่ 15   อบรมโครงการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอสอบถามผู้ที่เข้าไปอบรมโครงการ
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมเป็นอย่างไรสรุปให้นายกฟังด้วย 
นางสาวสุภาพ   บุญเพิ่ม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓    สรุปในเรื่องขององค์กรคือคุณธรรมขององค์กร
เทศบาลจะต้องมีเมตตา ความสามัคคีช่วยเหลือและระดับสังคมมีนํ้าใจน้ีคือสรุปจากการทํากิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เป็นจริงอย่างที่ว่ามาหรือไม่เช่นการ
สามัคคีและมีนํ้าใจจริงหรือไม่  จ.ส.อ.สมชายได้เข้าอบรมหรือไม่เป็นอย่างไรบ้าง 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    เท่าที่ฟังท่าน ดร.นคร สิ่งที่จะ
นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมทางที่ประชุมก็มีการวิเคราะห์ต่างๆออกมาว่าปัญหาต่างๆท่ีมีในองค์กรมี
อะไรบ้างสรุปออกมาเป็นเป้าหมายหลักของเส้นทางที่จะไปสู่เทศบาลแห่งองค์กรคุณธรรมก็เป็นเป้าหมาย
เหมือนกับวิสัยทัศน์ว่าเมตตา สามัคคี มีนํ้าใจ ตัวน้ีจะเป็นเป้าหมายหลักในการไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ 
ดร.นคร ท่านได้ทํากิจกรรมกับพวกเรา  แล้วการจะไปสู่ความมีเมตตา สามัคคี มีนํ้าใจ อย่างไรน้ันในกลุ่มในห้อง
ก็มีการจัดแบ่งกลุ่มออกมาเป็นเขียนโครงงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายและมีขบวนการท่ีจะไปสู่เป้าหมายตัวน้ีได้
อย่างไร ความมีเมตตาเราจะต้องทําอย่างไรมีขบวนการที่จะก่อให้เกิดความมีเมตตาในระดับตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อ
สังคม และต่อชุมชนอย่างไร ถ้าเรามีโครงการหรือกิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมเพ่ืออยากไปสู่เป้าหมายขององค์กร



๑๐ 

 
คุณธรรมที่มีความเมตตา สามัคคี มีนํ้าใจ ถ้าหากมีโครงการที่เรายังไม่ได้บรรจุรวบรวมออกมาเป็นโครงการ
ใหญ่ๆของเทศบาลเพ่ือที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเมตตา สามัคคี มีนํ้าใจ ก็สามารถที่จะเพ่ิมเติมได้ก็จะเป็น
โครงการในงบประมาณปี 2559  ฝากทางงานบุคคลว่าเรามีโครงการใหญ่ๆที่จะมาขับเคลื่อนตัวน้ีก่ีโครงการ
อะไรบ้าง  เพ่ือจะจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรเทศบาลหรืออาจจะไปสู่ชุมชนก็ได้  เท่าที่สรุปได้จากการอบรม
โครงการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมมีแค่น้ีครับ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ปี 2556 เราเคยได้รางวัลคุณธรรม
แห่งชาติเป็นเทศบาลท่ียอมรับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและพอมาอบรมโครงการน้ีผมก็เห็นว่าช่ือสอดคล้อง
ดีเป็นลักษณะว่าจะนําพาองค์กรไปสู่คุณธรรมได้อย่างไร  โครงการน้ีเป็นโครงการที่งานบุคลากรเป็นคนจัดเป็น
การจัดอบรมและที่ จ.ส.อ.สมชายพูดผมเห็นด้วยว่าให้เราไปคิดว่าในปี 2559 เราจะทําโครงการอะไรเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างความสามัคคี มีนํ้าใจ มีเมตตา โครงการท่ีจะไปอบรมปฏิบัติธรรมก็ใช่แต่ควรที่จะมีอะไรที่ดีกว่า
น้ีหรือไม่  ลองพิจารณาดูว่าองค์กรคุณธรรมท่ีว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเพ่ือขับเคลื่อนให้พนักงานของเราได้
นําไปสู่ความสามัคคี มีนํ้าใจ มีเมตตา เช่น กีฬา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฯลฯ  
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    ท่านนายกเคยพูดว่าน่าจะมีโครงการเทศบาล
คุณธรรมแล้วสิ่งประกอบเหล่าน้ีก็จะเป็นกิจกรรมๆหน่ึงซึ่งอาจจะมีผลในปี 2558 – 2560 ถ้าเทศบาลจะส่ง
ประกวดน่าจะมีอะไรที่ใหม่ๆที่เตรียมการไว้ล่วงน่า 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    ในโครงการพวกน้ีเดิมที่เป็นสายบุญหรือเข้าวัดวันอาทิตย์
เขาเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่คือโครงการส่งเสริมคุณธรรม  แต่เราสามารถเอากิจกรรมย่อยๆเข้ามาเพ่ิมได้ 

นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    เอาเป็นว่ากองวิชาการก็ไปคิดในรูปแบบของกอง
วิชาการและสํานักปลัดเทศบาลก็ไปคิดของสํานักปลัดเทศบาล  แต่เป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันคือโครงการ
ใหญ่แบบที่ท่านรองปลัดอุบลรัตน์พูด  

เรื่องที่ 16   ร่วมตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พรุ่งน้ีถนนสายบุญขอเชิญชวนทุกท่านไป
ร่วมตักบาตรถนนสายบุญด้วยกันที่ถนนภิรมย์ เวลา 06.30 น. ในเดือนกรกฎาคมจะมีถนนสายบุญ 2 วัน คือ 
วันที่ 1 และ 15 กรกฎาคม 2558  

เรื่องที่ 17   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและงบประมาณเหลือจ่าย  การขอ 
       ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินรายการที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2557   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือเก่ียวกับเร่ืองที่สําคัญมาผมไม่
ทราบว่าสํานักการคลังเห็นรึยังเก่ียวกับเรื่องเงินงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและ
งบประมาณเหลือจ่าย การขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินรายการที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2557  
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     ยังไม่เห็นครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    1.ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับดูแลให้
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐอ่ืนไม่สามรถก่อหน้ีผูกพันงบประมาณปี 2555 – 2557 ได้
ทันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ให้เงินงบประมาณน้ันเป็นพับยกเว้นกรณีงบประมาณรายการผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 2.กรณีหน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องดําเนินต่อหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่
สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันต้องเสนอให้รัฐมนตรีเห็นชอบเป็นรายๆไป  น้ีคือการเร่งรัดให้ใช้จ่ายเงินแล้วของเรา
มีหรือไม่ผมอยากให้ดูตัวน้ี 



๑๑ 

 

นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     เรามีเรื่องกุดโง้งแต่เราสามารถก่อหน้ีผูกพันให้

ทันในเดือนกันยายน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องกุดโง้งได้ผู้รับจ้างแล้วก็เรียกเขามา
ทําสัญญาเลยและผมฝากพวกที่ฟันงานมอบให้ผอ.ภานุเดชตรวจเข้ม 
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     และเรื่องของตัวบ่อกําจัดขยะตัวใหม่ก็เป็นงบ

ผูกพันข้ามปี ซึ่งก็กําลังดําเนินการประสานกับทาง สผ. อยู่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีเราส่งเร่ืองไปที่ สผ. แล้วเรารอให้
เห็นชอบกับเราอยู่หรืออย่างไร 
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     เขาประสานเป็นการภายในว่าขอเอกสารเพ่ิมเติม

ผมเลยได้มอบให้เจ้าหน้าที่นําเอกสารไปส่งที่ สผ. เรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมยังข้องใจเก่ียวกับเรื่องการค้าร่วมที่
ร่วมค้าในกิจการถ้าผิดสัญญาแล้วใครรับผิดชอบยังไงต้องให้ สผ. ช่วยดูและเราต้องติดต่อ สผ. ตลอดเร่ืองอย่าง
น้ี  เพราะฉะน้ันผมฝากเรื่องตามระเบียบทุกสํานัก/กองที่ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้พ่ึงระลึกถึงระเบียบเพราะถ้า
ท่านทําผิดระเบียบก็จะส่งผลถึงคณะผู้บริหารทั้งที่ไม่รู้เรื่องให้ยึดถือระเบียบเป็นหลัก 

เรื่องที่ 18   รางวัลจากการประกวดแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินที่ 
       จังหวัดชัยภูมิ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เป็นอย่างไรบ้างไปจังหวัดชัยภูมิเห็นมีโล่
รางวัลใครจะเป็นผู้นําเสนอให้นายกทราบเชิญ 
นายคงเดช   หรบรรณ์    หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์    ได้รับรางวัล 3 กิจกรรม  
นายจารุวัฒน์   บญุเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เทศบาลเราส่งประกวดทั้งหมดก่ีกิจกรรม 
นายคงเดช   หรบรรณ์    หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์    ส่งประกวด 34 กิจกรรม ได้รับรางวัล 3 กิจกรรม   
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา    รางวัลที่เราจะได้เป็นตัวแทนไปเมืองทองธานี

จะมีอยู่ 3 กิจกรรม แต่ว่ากิจกรรมอ่ืนๆที่เราได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองและเหรียญเงินก็จะมีทั้งหมด 19 
กิจกรรม  เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมประกวดแข่งขันในระดับประเทศที่เมืองทองธานี 
นายคงเดช   หรบรรณ์    หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์    1.กิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุได้รับรางวัลชนะเลิศ (โรงเรียนเทศบาล 1) 2.กิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา (ป.4 
– ป.6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (โรงเรียนเทศบาล 1) 3.กิจกรรมเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (โรงเรียนเทศบาล 3) 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ค รั้ ง ที่  18/ 2 5 5 8  เ ม่ื อ วั น ที่  16 มิ ถุ น า ย น   ๒๕๕ 8  
                                   ประจําปีงบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  18/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 



๑๒ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากการที่เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดกาฬสินธ์ุขอ
รายงานผลคดียาเสพติดประจําเดือนมิถุนายน 2558 จับกุมทั้งหมด 213 คดี ได้ผู้ต้องหา 203 คน ของกลางได้
ยาบ้า 45,305 เม็ด กัญชา 9 ต้น กัญชาแห้ง 2,227 กรัม และข้อสังเกตของตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุช่วงน้ี
บอกว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินยาเพราะเด็กวัยรุ่นจะถูกละในความผิดเลยได้รับจ้างเดินยา คดีจับกุมในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมี 3 เคส 1.วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปี อยู่ถนนอภัยชุมชน รพช. ได้
ร่วมกับเพ่ือนที่อยู่ชุมชนหนองลิ้นจี่อายุ 16 ปี จากการสืบทราบของตํารวจคือค้นตัวแล้วไม่พบแต่ไปพบกุญแจ
ของห้องพักภิรมย์ถนนกุดยางสามัคคีตํารวจเลยได้ไปขยายผลแล้วเปิดห้องค้นพบยาบ้า จํานวน 12,000 เม็ด 
ผู้ต้องหาคนแรกรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างอาทิตย์ละ 15,000 บาท ส่วนคนที่ 2 ได้ค่าจ้างในการเดินยาวันละ 
3,000 บาท  2.วันที่ 13 มิถุนายน 2558 จับได้ที่ บขส. เป็นคนนอกพ้ืนที่ อายุ 23 ปี รับสารภาพว่าเป็นคนเดิน
ยามาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือจะมาให้เครือข่ายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธ์ุแต่โดนตํารวจสืบ
ทราบและจับกุมได้ก่อนยึดของกลางได้ 20,000 เม็ด  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีผู้ต้องหาที่ค้ายาเสพติดไม่เอายา
เสพติดมาครั้งละน้อยๆแต่เอามาคร้ังละมากๆเพราะถ้ารอดพ้นสายตาตํารวจคร้ังหน่ึงก็คุ้ม 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    3.ตํารวจสืบทราบว่าจะดักซุ่มจับแต่ไม่ได้ของกลาง
เพราะผู้ต้องหารู้ตัวก่อน คือโทรฯแจ้งกันก่อนว่าจะวางยาเสพติดไว้ซึ่งจุดที่วางยาคือถนนบายพาสแล้วตํารวจซุ่ม
รอจับกุมแต่ผู้ต้องหารู้ตัวแล้วได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหน้ีแต่ยึดยาบ้าได้ 2,000 เม็ด รายงานสถานการณ์ยา
เสพติดก็มีเพียงเท่าน้ีครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วสถานการณ์ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเรามีการตรวจปัสสาวะกันบ้างหรือไม่  
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากในที่ประชุมทางฝ่ายเลขาฯคือป้องกันจังหวัด
บอกว่าจะมีการให้ทุกหน่วยงานตรวจและถ้าตรวจพบแล้วรับสารภาพก็จะให้ไปบําบัด  แต่ถ้าสุ่มตรวจเจอเอง
น้ันให้โดนวินัย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมอยากให้สุ่มตรวจอีกครั้งเดือน
กรกฎาคมมอบท่านผอ.เพ็ญพรเตรียมซื้ออุปกรณ์ตรวจปัสสาวะและอย่าให้พนักงานรู้ตัวก่อนตรวจ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1    ขอเสนอราคาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปี 
               งบประมาณ  2558 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ผมนําเรื่องน้ีเข้าหารือเพ่ืออยากให้ทุก
ท่านคิดช่วยผมเกี่ยวกับการจ้างสถาบันการศึกษาเพ่ือที่เขาจะมารับจ้างออกไปประเมินความพ่ึงพอใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนมี 2 มหาวิทยาลัยที่เสนอมาปกติเราก็ใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชมงคลฯแต่อยู่ๆปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชมงคลฯบอกว่าไม่ได้ทําเราเลยได้ไปให้ราชภัฎกาฬสินธ์ุทําให้และเสนอขึ้นมาตอนนี้ทั้ง 2 
สถาบันเสนอขึ้นมาพร้อมกันให้ผู้ที่เก่ียวข้องนําเสนอและให้ทุกท่านในที่ประชุมช่วยกันพิจารณา 



๑๓ 

 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ขออนุญาตนําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ทั้ง 2 สถาบัน เสนอที่จะประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในปีงบประมาณ 2558 ในหนังสือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุข้อเสนอในการประเมินจะประเมินไม่น้อยกว่า 10 งานบริการ กลุ่มตัวอย่างที่
จะประเมินลงไปเก็บข้อมูล 1,000 ตัวอย่าง ในราคาเหมาจ่าย จํานวนเงิน 35,000 บาท ถ้าคิดต่อคนจะตก
คนละ 35 บาท  ส่วนข้อเสนอของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ คือจะประเมินไม่น้อยกว่า 
10 งานบริการ กลุ่มตัวอย่างที่จะประเมินลงไปเก็บข้อมูล 1,500 ตัวอย่าง ในราคาเหมาจ่าย จํานวนเงิน 
50,000 บาท ถ้าคิดต่อคนจะตกคนละ 33 บาท  ถ้าเราใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากข้ึนความน่าเช่ือถือของผลการ
ประเมินก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในแง่น้ี  เท่าที่ประสานกับทีมงานวิจัยทั้ง 2 สถาบันน้ันทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาฬสินธ์ุก็บอกว่าในกรอบการประเมินงานบริการไม่น้อยกว่า 10 งานบริการน้ันก็แล้วแต่เราจะกําหนดว่าจะ
ประเมินงานบริการอะไรบ้าง  ส่วนมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุก็เช่นกัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เหมือนกับที่ จ.ส.อ.สมชายคิดคือถ้า
เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ ถ้าคิดต่อคนจะตกคนละ 35 บาท แต่ถ้าเราเลือกข้อเสนอของมหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ ถ้าคิดต่อคนจะตกคนละ 33 บาท ประโยชน์สูงสุดเกิดกับเรามากกว่าคือ 
จํานวนประชากรของแบบสํารวจเราจะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุดเพราะว่าประชากรมากกว่าแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการที่จะลงไปเก็บข้อมูลก็ถูกกว่าน้ีคือเหตุผลที่เราจะเลือกใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ แต่
ตอนน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุและมหาวิทยาลัยราชมงคลฯได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุแล้ว  เมื่อ
วานได้มาประชุมกันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราผมในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎฯผมจะหมดวาระและสลายตัวเลยหลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ เพราะฉะน้ันเราจะเลือกใช้บริการของสถาบันไหนก็ได้แต่ตอนน้ีเราต้องอ้างเหตุผลในการเลือกว่าทําไม
เราถึงเลือกมหาวิทยาลัยราชมงคลฯเพราะอะไร  เราก็เอาเหตุผลที่ จ.ส.อ.สมชายพูดคือจํานวนประชากรของ
แบบสํารวจเราจะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุดเพราะว่าประชากรมากกว่าแล้วค่าใช้จ่ายในการที่จะลงไป
เก็บข้อมูลก็ถูกกว่า สรุปมติที่ประชุมขอเลือกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ   
             มติที่ประชุม   - มติท่ีประชุมขอเลือกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
                                  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ เพราะจํานวนประชากรของแบบสํารวจเราจะ 
                                  ได้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงมากท่ีสุดเพราะว่าประชากรมากกว่าและ 
                                  ค่าใช้จ่ายในการท่ีจะลงไปเก็บข้อมูลก็ถูกกว่า – 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1   โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากท่ีได้ไปประชุมมาโครงการน้ีด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธ์ุซึ่งเอกสารตามแบบฟอร์มก็ได้แจกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วน้ัน โดย
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์ุได้จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุขึ้นโดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 1.
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรใน



๑๔ 

 

สังกัดร่วมโครงการรายละเอียดตามเอกสาร 3.รวบรวมใบสมัครรายงาน ซึ่ง 3 ขั้นตอนน้ีของทางจังหวัดมี
ระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ระยะ 1.เป็นระยะเร่งด่วนคือช่วงเดือนมิถุนายน 2557 – สิงหาคม 2557 2.
ระยะปานกลางคือช่วงเดือนกันยายน 2557 – กันยายน 2558 3.ระยะที่ 3 คือช่วงเดือนตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2560 ซึ่งขั้นตอนน้ีสํานักพุทธศาสนาโดยแยกเป็นกิจกรรมที่ขอความร่วมมือ 1 ชุมชน 2 โรงเรียน 3 
หน่วยงาน  ในส่วนชุมชนคือจะแจกแบบฟอร์มน้ีให้ชุมชนทุกหลังคาเรือนโดย 1 คน ต่อ 1 แผ่น ขอความ
ร่วมมือให้ชุมชนกรอกจะมีแบบฟอร์มจะมีส่วนที่ 1 และ 2 สําคัญคือเลข 13 หลัก วัน เดือน ปีเกิด วุฒิ
การศึกษา และช่ือวัดที่ไปทําบุญเป็นประจํา ส่วนที่ 2 คือโรงเรียนขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง 
4 โรง โดยให้แยกแต่ละโรงเรียน  ทางสํานักพุทธศาสนาบอกว่าเด็กอายุ 7 ปีที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
13 หลักแล้วให้กรอกข้อมูลด้วยระยะเวลาในการดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 
สามารถคีย์ข้อมูลใบสมัครที่ www.sila5.com ถ้าเด็กที่กรอกข้อมูลแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กแจ้งทาง
ผู้ปกครองไม่ต้องกรอกข้อมูลให้อีกในทางด้านของชุมชนแต่ถ้าได้กรอกข้อมูลกับทางครอบครัวคือผ่านทางชุมชน
มาแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลกับทางโรงเรียนซ้ําอีก  แต่ถึงจะกรอกไปซ้ําข้อมูลก็จะไม่ขึ้นอีกเพราะน้ันหมายความ
ว่าท่านได้กรอกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของหน่วยงานขอแต่ละส่วนการงานบันทึกในนามของ
เทศบาลโดยแยกเป็นสํานัก/กอง/ฝ่าย และขอความร่วมมือชุมชน โรงเรียน และทุกสํานัก/กอง ส่งข้อมูลให้กับ
กองสวัสดิการสังคมไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เพ่ือที่เราจะรวบรวมส่งสํานักพุทธศาสนาต่อไป น้ีเป็น
การต้ังปณิธานว่าเราจะรักษาศีลทั้ง 5 ข้อ น้ันได้ก่ีข้อบ้างเราก็กรอกข้อมูลลงไปจะมีแค่ของชุมชนเท่าน้ันที่เรา
แจกแบบฟอร์มให้นอกจากน้ันให้เข้าไปในเว็บไซด์ที่บอกตอนต้นน้ันแล้วกรอกรายละเอียดลงไปแต่ละสํานัก/
กองควรแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลน้ีโดยตรง  หลังจากที่คีย์ข้อมูลในระยะนี้เสร็จเรียบร้อย
แล้วข้อมูลถ้าครอบครัวในครัวเรือนได้ 80% ขึ้นท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงมาสุ่มตรวจและจะมอบป้ายรักษาศีล 5 
ให้ชุมชนหรือหน่วยงานก็จะเป็นขั้นตอนการดําเนินงานต่อไป 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คือที่ทําผมคิดว่าเป็นการประเมินผลเชิง
ปริมาณไม่ใช่เป็นแบบเชิงคุณภาพ  ในเชิงปริมาณผมว่าจะได้ข้อเท็จจริงก่ีเปอร์เซ็นต์เพราะศีล 5 ที่ให้กรอก
ข้อมูลลงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากรอกข้อมูลไปตามจริงมากน้อยแค่ไหน  ผมอยากให้เน้นเชิงคุณภาพพาขับเคลื่อน
จริงๆ พาพ่ีน้องประชาชนเข้าวัดฟังธรรม รณรงค์ให้ผู้นําชุมชนพาพ่ีน้องในชุมชนเข้าวัดทําบุญตักบาตรในวัน
พระ แต่เท่าที่ผมสัมผัสดูตอนน้ีประธานชุมชนบางชุมชนไม่ค่อยมีศีล 5 โกงได้ก็จะโกงมีอย่างที่ไหน SML ทุก
วันน้ียังเบิกเงินไปซื้อของยังไม่ได้เพราะกลุ่มแม่บ้านที่จะไปซื้อของบอกว่าให้เอาเงินมาจะไปซื้อของเองแต่ผู้ที่
เป็นเหรัญญิกบอกว่าไม่เช่ือใจในการใช้จ่ายเงินถ้าอยากได้อะไรให้ไปซื้อด้วยกันแล้วจะเป็นคนไปจ่ายเงินให้เอง  
แต่กลุ่มแม่บ้านไม่ยอมทําตามแปลว่าอย่างไรครับถ้าเป็นแบบน้ีถือว่ามีศีลครบ 5 ข้อหรือไม่  แต่ถ้าเป็นชุมชน
รักษาศีล 5 จะต้องตรงไปตรงมาและถ้าบริสุทธ์ิใจจะไม่มีการมาวุ่นวายเรื่องเงินคงจะไปซื้อของด้วยกันได้เลย
โดยท่ีไม่มีข้อคัดค้าน  แต่ในกรณีน้ีคืออยากได้เงินไปซื้อของเองแต่เหรัญญิกก็กังวลกลัวว่าเขาจะไม่ได้ไปซื้อของ
หรืออาจจะไม่ได้ของใหม่ที่มีคุณภาพ  
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    ขออนุญาตถามผอ.วรวิทย์ในใบสมัครขึ้นทะเบียน
ถ้าเราคีย์ข้อมูลในเว็บไซด์แล้วเราจะลงลายเซ็นได้อย่างไร แล้วมีรหัสครอบครัว  
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ให้พิมพ์ช่ือไม่ต้องมีลายเซ็นและข้อไหนที่เราไม่รู้ให้
เว้นไว้หากไม่ทราบ  สําหรับโรงเรียนและแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายให้แจ้งยอดทั้งหมดในแต่ละโรงเรียนและแต่ละ
สํานัก/กอง/ฝ่ายด้วย 

เรื่องที่ 2   พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    ขอตามงานเก่ียวกับ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกเพราะว่า
ส่งให้สํานัก/กอง/ฝ่ายไปแล้วขาด 2 สํานัก/กองที่ยังไม่ส่งกลับมาคือสํานักการสาธารณสุขและกองสวัสดิการ
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สังคมขอให้ส่งด่วนเพราะสัปดาห์หน้าจะต้องจัดประชุม 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     สํานักการสาธารณสุขเหตุผลที่ยังไม่ได้ส่ง  วันน้ี
ดําเนินการอยู่เน่ืองจากว่าเขาเพ่ิงจะลงเว็บไซด์ใหม่ในส่วนของสํานักการสาธารณสุขกําลังเร่งดําเนินการค่ะ     

เรื่องที่ 3   งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  ยังไม่ครบกําหนดแต่เป็นการเตือนให้ทราบเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ขอให้ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เตรียมตัวส่งเพราะจะได้จัดประชุมในรอบของ
ท่านปลัดเทศบาลและจะได้จัดประชุมในรอบคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯต่อไป 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้รองปลัดอภิวัฒน์นําข้อมูลมาให้นายก  
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ในการประชุมชุมชนนายกจะได้คุยกับชุมชนเลย 

เรื่องที่ 4   เทศบาลตําบลหนองญาติจังหวัดนครพนม จะมาศึกษาดูงานเก่ียวกับ 
        การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตําบลหนองญาติ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จะมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีทั้งหมด 41 
คน  ซึ่งวันน้ันท่านนายกประชุมชุมชนที่หอประชุมธรรมาภิบาล   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เป็นพนักงาน 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    เป็นพนักงานกับสมาชิก ทั้งหมด 41 คน เขาจะไม่ได้ไปดู

งานในสถานที่จริงเพราะเขามีเป้าหมายไปดูงานการกําจัดขยะที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2558 เขาไม่ได้ขอรับประทานอาหารแต่ขอช่วงพักเบรคเป็นของว่างและกาแฟ 

เรื่องที่ 5   นาฏศิลป์ 4 ภาค 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ไปประชุมเรื่องนาฏศิลป์ 4 ภาค ในวันอังคาร

ที่ผ่านมาและเมื่อวานได้ไปงานแถลงข่าวมาน้ัน หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในคําสั่งใหญ่ของจังหวัดก็คือเรื่อง
สถานที่และความสะอาด ซึ่งหน้าที่จริงๆเรื่องสถานที่เขาให้เทศบาลเราช่วยกางเต้นท์แค่น้ันซึ่งตอนน้ีสํานักการ
ช่างก็ได้เข้าไปดําเนินการแล้ว  และเร่ืองความสะอาดขอให้สํานักการสาธารณสุขเข้าไปเก็บขยะเพ่ิมเป็น 2 รอบ 
ในวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะกลุ่มเป้าหมายที่มาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ  นาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง ประมาณ 
1,000 คน และคนเข้าร่วมงานคาดการณ์ไว้ประมาณวันละ 30,000 คน ในกิจกรรมของงานนั้นจะมีอยู่ 2 
วัน คือวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ภาคเช้าจะมีพิธีเปิดโดยท่านรัฐมนตรีและภาคค่ําเป็นท่านรอง
นายกรัฐมนตรี  และช่วงภาคค่ําจะมีพิธีมอบเกียรติให้กับผู้ที่สนับสนุนหน่วยงานซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราก็
ได้รับมอบด้วย  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบท่านปลัดเทศบาลไปรับแทนนายก
เพราะวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ผมอยู่กับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา    เมื่อวานท่านผู้ว่าฯเลยได้เพ่ิมเติมคร้ังน้ีเป็น

การแสดงนาฏศิลป์ที่มาจากต่างจังหวัดและมาทั้ง 4 ภาค ท่านอยากให้นักเรียนของเราน้ีได้เข้าร่วมชมกิจกรรม
และไปดูงานเลยได้นัดประชุมหน่วยงานที่มีตัวแทนนักเรียนทั้งหมดแต่ท่านผู้ว่าฯยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอน ถ้า
ได้วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 6   เสื้อพื้นเมืองของพนักงานเทศบาล 
นางแม้นรัตนา   กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน     สีเสื้อผ้าพ้ืนเมืองที่จะเปลี่ยนสรุปแต่ละ



๑๖ 

 
สํานัก/กองที่ลงมติกันน้ันเลือกสีชมพูและรูปแบบทรงซาฟารีเหมือนเดิม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สีชมพูเหมือนเดิมแต่ประเภทผ้าก็
เปลี่ยนไปแล้วกันฝากท่านรองปลัดอุบลรัตน์พิจารณาดู 

เรื่องที่ 7   เตรียมย้ายต้นไม้และดําเนินการปลูกต้นไม้ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี     ผมอยากจะหารือว่าในส่วนที่ผม
เตรียมจะย้ายต้นฟ็อกเทล 11 ต้น และต้นตาลฟ้าอีก 3 ต้น และไม้ที่เขาจะบริจาคเพ่ิมน้ันทีมงานของผมเป็นใคร
บ้าง      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งานสวนของสํานักการช่างมีหัวหน้างาน
สวนคือนายอรัญ  ผอ.สํานักการช่างต้องรับผิดชอบกับท่านเลขาฯในเรื่องน้ีจะนัดกันไปย้ายวันไหนผอ.ภานุเดชก็
บอกแล้วกันว่านายกมอบหมายให้ท่านเลขาฯดําเนินการปลูกต้นไม้ 

เรื่องที่ 8   ขอเชิญชวนทุกท่านไปดูงานร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเก่ียวกับศูนย์พัฒนา 
    คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ท่ีนครนนทบุรีและไปดูแลการจัดระบบการดูแล 
    ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     สํานักการสาธารณสุขเชิญชวนเพ่ือนพนักงาน
เทศบาลทุกท่านไปดูงานร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุไปดูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของนครนนทบุรีกับไป
ดูแลการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  ขึ้นรถช่วงเย็นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  และ
ก่อนถึงเทศบาลนครนนทบุรีเราจะจัดอาหารเช้าไว้ให้ทานไปถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
เราจะดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรีและขอรับประทานอาหารกลางต่อ
หลังจากน้ันเราจะไปนมัสการพระที่เกาะเกล็ด  หลังจากน้ันเราก็เดินทางไปที่พักและช่วงเย็นจะพาไป
รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารแต่ตอนน้ีเลือกร้านอาหารยังไม่ได้       
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมแนะนําที่เมืองทองเป็นศูนย์อาหารพอ
เดินเลือกรับประทานอาหารเสร็จก็นัดเวลามาเจอกัน 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     คืออยากจะจัดให้เป็นเหมือนงานเลี้ยงและให้
ผู้สูงอายุได้แสดงออกได้ทํากิจกรรมสนุกสนาน  พอเช้าของวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ก็รับประทานอาหารเช้าที่
โรงแรมและไปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ศิริราชและมุ่งหน้าที่ไปที่เทศบาลเมืองบึงย่ีโถเพราะเขา
ติดต่อมาว่าอยากให้ถึงเร็วหน่อยเพราะท่านนายกเทศบาลเมืองบึงย่ีโถท่านติดภารกิจช่วงบ่ายท่านอยากมา
นําเสนอเองขอให้ถึงประมาณ 11.00 น. และท่านก็อยากต้อนรับท่านนายกด้วยตัวเองด้วยหลังจากน้ันก็
รับประทานอาหารกลางวันต่อที่เทศบาลเมืองบึงย่ีโถและจะพาผู้สูงอายุไปนมัสการพระที่พระนครศรีอยุธยาแล้ว
กลับมารับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจังหวัดสระบุรีแล้วเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธ์ุ  อยากเชิญชวน
เน่ืองจากว่าในอนาคตปีต่อไปทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาจะมีงบประมาณมาเป็นกองทุนใหม่
ซึ่งจะให้สามารถสมัครได้อําเภอละหน่ึงท้องถิ่นซึ่งจะทําให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคล้ายๆเทศบาลนคร
นนทบุรีตรงกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่ท่านนายกจะปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 
เดิมที่อยู่ในวัดใต้เป็นศูนย์พัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจรคล้ายๆนครนนทบุรีอยากให้ทุกท่านไปดู 
ช่วยกันเราจะได้นําความคิดของแต่ละบุคคลมาประยุกต์และพัฒนาศูนย์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราในอนาคต  
เรายังไม่ได้ทําคําสั่งแจ้งรายช่ือได้ที่ท่านผอ.ส่วนจีรนันท์  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ



๑๗ 

 

ครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


