
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  21/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๙. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๑๐. นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 

๑๑. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๑๒. นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๓. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๔. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

๑๕. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 

๑๖. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 

๑๗. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๘. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 

๑๙. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๑. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๒. นางนฐอร             อภัยโส  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๔. นางศศิญา  กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๕. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๒๖. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
๒๗. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
๒๘. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙. นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๐. นางสายัณฑ์  จิตต์ธรรม รอง  ผอ.โรงเร ียนเทศบาล 2 
๓๑. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
๓๒. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๓๓. นางแม้นรัตนา  กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 

 
 

๓๔. นางรัศมี  พลเทียน นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2 
๓๕. นายนัญฐชัย  พลพิมพ์  นายช่างโยธา 
๓๖. นายอัครเดช  ภูก่ิงเงิน  จพง.ป้องกัน 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

5. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

6. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
8. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
9. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
13. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
14. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
15. นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
16. นางณัฐนันท์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
17. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
18. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
19. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
20. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
21. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
22. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
23. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
24. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
25. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
26. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
27. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
28. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
29. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
32. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 21/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 28  
กรกฎาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 เรื่องที่  1  ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ศูนย์การศึกษานอกระบบทําหนังสือเชิญ      
ผมเป็นประธานพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยใส่ใจอนาคต  เชิญนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิด
โครงการคือไม่เคยใช้เราสักที  กลุ่มเป้าหมายเป็นใครทําไมถึงเชิญเรา 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    มีหนังสือมาขอใช้ห้องประชุม  2  วัน  เราคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราคร่ึงหน่ึงและค่าบริการตามระเบียบฯ  ครับ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ไม่เป็นไรกับส่วนราชการเหมือนกัน 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  และมีหนังสือเชิญท่านนายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ไม่ถามว่าว่างหรือไม่ว่าง  ถ้าไม่ไปวันที่  5  
สิงหาคม  2558  ที่หอประชุมธรรมาภิบาลใครจะไปแทนได้  และขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ       
และขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ      
ในการน้ีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ขอเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดและขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
ให้ความรู้โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะไม่ได้เก่ียวอะไรกับ
ผม  เวลา  10.00  น.  เชิญเป็นประธาน  เวลา  9.00 – 10.30  น.  นันทนาการทีมวิทยากรกระบวนการ 
พิธีเปิดบรรยายพิเศษ  วันที่  7  สิงหาคม  2558  ตอนเช้าต้องไปตักบาตร  และวางพวงมาลาวันรพีเสร็จแล้ว
ต้องรีบไปกีฬานักเรียน  เวลา   9.00 -  9.30  น.  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  และเวลา  09.30 – 10.30  
น.  การสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนและภาวการณ์เป็นผู้นํา  กลุ่มเป้าหมายคือใคร  ถ้าจะให้บรรยายไม่ยาก
เลยถ้ามีเวลาเตรียมตัว  การสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนและภาวการณ์เป็นผู้นําโดยนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  
นายกเทศมนตรี  รองนพสิทธ์ิจะบรรยายได้หรือไม่ไปบรรยายพิธีเปิดและไปอ่านที่ทางศูนย์ฯเตรียมไว้ให้  แต่ให้
บรรยายด้วยแต่เป็นศูนย์นอกไม่ได้คบค้าสมาคมกับเราผู้อํานวยการเป็นใครยังไม่รู้  ช่วยคิดว่าจะทําอย่างไร 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   ประสานแจ้งกลับไปว่าไม่ว่างครับ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ประสานกลับไปให้หาประธานคนใหม่วันที่  
5  สิงหาคม  2558  และวันที่  7  สิงหาคม  2558  ไม่ว่าง  มอบให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 เรื่องที่  2  เชิญร่วมแสดงแบบผ้าไหมแพรวางานราตรีแพรวาหรรษา 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพร  และท่านผอ.วรวิทย์  
แสดงแบบตามมติที่ประชุมคทม. 
 เรื่องที่  3  บันทึกความร่วมมือ  3  ดี 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   มื้อเช้าท่านปลัดไปลงนามแทนหรือไม่            
เรื่อง  บันทึกความร่วมมือ  3  ดี  ของสาธารณสุขฯ  เพราะว่าเมื่อเช้างานตรงกันคือต้องไปสวดสะเดาะ         
นพเคราะห์ที่วัดประชานิยมซึ่งไปทุกปี 
 เรื่องที่  4  ฝากงาน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต้องฝากงานช่วงน้ีงานเยอะๆและเป็นช่วงฤดู
ฝนถนนหนทางก็โผล่  ปัจจุบันน้ีชาวบ้านเอะอะจะส่งเฟสรายงานนายกเทศมนตรีรู้จักหมดทั้งไลน์และเฟสรู้จัก
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หมดถ่ายรูปและวีดีโอเป็นคลิปส่งมาให้บอกว่าลําบากมากนึกดูแล้วการทํางานจะทํายากขึ้นต่อไป  ฝากทุก
สํานัก/กอง  ให้ช่วยกันทํางานเชิงรุก   

เรื่องที่  5  วันครบรอบคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและแห่เทียน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   งานของสํานักกองช่างจะหนักช่วงน้ี  
โดยเฉพาะเวทีวันน้ีวันครบรอบคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เมื่อเช้าไปตักบาตรแล้วเป็น
กิจกรรมใหม่ซึ่งทุกปีไม่เคยมี  กิจกรรมตักบาตร  แต่งปกติขาวไปถวายพระพรยังไม่เคยมีปีน้ีเป็นปีแรก  เมื่อเช้า
ตักบาตรประชาชนไม่มาเลยเท่าที่ดูมีแต่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ไป  ทําไมประชาชนไม่มี
ทุกครั้งถ้าหากว่ามีวันเฉลิมต่างๆโต๊ะที่เราต้ังเอาไว้จะไม่เพียงพอประชาชนมายืนรอกันเป็นจํานวนมาก  แต่เมื่อ
เช้าโต๊ะเหลือทั้งๆที่ไม่ได้ต้ังโต๊ะเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าคนยังไม่รู้จัก  ใครดูแลงานประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวน
มาใส่บาตรหรือไม่  แสดงว่าเสียงตามสายของเราไม่ได้ผล  เมื่อเช้าสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามีแต่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  พระมาพอสมควร  แล้วตอนเย็นมีการจุดเทียนชัยเสร็จเรียบร้อยและพรุ่งน้ีมีการแห่เทียน         
สํานักการช่างต้องเตรียมเวทีให้พร้อม  เพ่ือที่จะเป็นเวทีจุดเทียนชัยเย็นน้ีและแห่เทียนพรุ่งน้ี  เมื่อเช้าเจอท่าน
ท้องถิ่นจังหวัดท่านได้บอกว่าเมื่อเร็วๆน้ีเพ่ือนผมที่เป็นท้องถิ่นจังหวัดโทรมาแถวบุรีรัมย์  สุรินทร์  บอกว่าสตง.
เรียกเงินค่าเทียนคืนไม่สามารถซื้อเทียนถวายพระได้  ไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องซื้อเทียนถวายพระในประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา  จึงบอกว่าของผมไม่ได้ซื้อเทียนให้แต่เป็นการหล่อเทียนเอง  ซื้อขี้ผึ้งมาแล้วให้ประชาชนเท
ขี้ผึ้งเป็นการร่วมกันหล่อเทียนและนําเทียนไปถวายพระไม่เหมือนกับที่ไปซื้อมา  เพราะมีกิจกรรมที่ประชาชน
ดําเนินการเป็นกิจกรรมซึ่งรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรา  โดยเฉพาะคนที่นับถือ       
พุทธศาสนา  ไม่ทราบว่าตอนน้ีสตง.กําลังทําอะไรพากันทํางานยากเกือบจะทุกหน่วยงานต้องระมัดระมัดระวัง       
ต้องทําถูกต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลักถ้าสงสัยให้หาหนังสืออ่าน  ตอนน้ีสามารถเข้าเว็ปสตง.และดูข้อ
ทักท้วงมีมาก  มีคนรวบรวมด้วยชมรมคนท้องถิ่นเข้าไปดู  เห็นแชร์กันเก่ียวกับข้อทักท้วงของสตง.ในงาน
ประเพณีต่างๆฝากให้ศึกษาระเบียบให้ดี  ส่วนใหญ่ดูที่อํานาจหน้าที่มีหรือไม่ทําอย่างไรและจะต้องไปสอดคล้อง
กับโครงการที่เขียนด้วย  ถ้าเขียนโครงการแล้วไม่เหมือนกับการปฏิบัติงานจะโดนเรียกเงินคืนตอนน้ีทํางาน
ค่อนข้างลําบากไม่สบายเหมือนแต่ก่อน   
 เรื่องที่  6  ฉากหลังแห่เทียนเข้าพรรษา 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   พรุ่งน้ีฝากสํานักการช่างพร้อมที่จะเปลี่ยน
ป้ายฉากหลังเวทีเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษา  ตอนนี้งานไฟฟ้าของสํานักการช่างไปตกแต่งต้นไม้บริเวณ      
ถนนกาฬสินธ์ุ  เมื่อคืนมาดูไฟไม่ติดมีหลายต้นที่ไม่ติดแต่เผอิญไปดูตอนหัวค่ําจึงไม่มันใจว่าไฟติดแล้ว          
เมื่อเช้าออกมาไฟที่อยู่ถนนยังไม่ดับไม่ติดเหมือนเมื่อคืน  ฝากสํานักการช่างด้วยว่าจะทําให้สวยเอาไฟไปใส่กับ
ต้นไม้          แต่ไฟไม่ติด แล้วได้ถามนกบอกว่าไฟไม่ติดต้ังแต่วันแรกแสดงว่าติดแล้วไม่ไปดู 
 เรื่องที่  7  เรื่องซ่อมแซมถนน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เวลาฝนตกถนนจะแฉะเวลาสัญจรไปมา
ลําบากถ้าเป็นหลุมมาอย่างที่นําเรียนชาวบ้านจะถ่ายรูปแล้วโพสลงไปในเฟสบุ๊ค  การโพสลงไปเหมือนเป็นการ
ประจานเราพร้อมกับมีข้อความอธิบาย  เรื่องที่ยํ้าหนักยํ้าหนากับทางสํานักการช่าง  พวกเราจะเสียแรงงานไป
กับหัวหน้างาน  หัวหน้างานจะไม่ทํางานจะยืนคุมและขับรถดูเฉยๆ  แต่คนทํางานทําเหมือนเดิมไล่แต่ละส่วน
งานของสํานักการช่างให้ดูแล้วว่า  อาทิเช่น  งานสวนมีใครเป็นพนักงานมี  อรัญ  นายก๊อตลูกจ้างประจําก็มา
เป็นหัวหน้างาน  สรุปแล้วคนที่เป็นลูกจ้างประจําที่เป็นหัวหน้างานลงมือทําไม่ได้เลยใช่หรือไม่ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง    ส่วนมากหัวหน้าอรัญจะขึ้นมารับคําสั่งจากผม 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   รับงานมาแล้วต้องลงไปดูและประสานเขา 
 เรื่องที่  8  ย้ายต้นไม้ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้มอบหมายให้เลขาเป็ดย้ายต้นไม้ที่มีเรื่อง
กันร้องเรียนมาว่าคนน้ันมาร้องเรียนว่าคนน้ีมาปลูกต้นไม้ที่ข้างบ้านมันรกเทศบาลไม่ดูแล  เมื่อเราไปประสาน
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กลายเป็นว่าคนท่ีเป็นเจ้าของต้นไม้บอกว่ายกให้เทศบาลเอาไปปลูกที่ไหนก็ได้  รับปากแล้วไม่ไปเอาต้นไม้สักที
เป็นห่วงเกรงว่าชาวบ้านจะทะเลาะกัน  จึงได้บอกท่านเลขาฯไปจัดการย้ายต้นไม้ไปไว้ที่สวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลางบริเวณได้โนเสาร์  ท่านเลขาฯจัดการให้เรียบร้อยแล้วนํารถของเอกชนด้วยไม่ได้ใช้รถของเทศบาล  
แต่ว่าใช้รถขุดของเทศบาล  เมื่อท่านเลขาฯทําเสร็จเรียบร้อย  ผมเป็นห่วงว่าต้นไม้จะโตหรือไม่  เพราะดินแก่ง
ดอนกลางเวลาขุดดินแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ถ้าไม่ใส่ใจขุดแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกต้นไม้จะตายไม่เจริญเติบโต
เพราะดินที่เอามาเป็นดินที่ขุดจากข้างล่างของแก่งดอนกลางเป็นดินเหนียวที่เอาไปป้ันเหมือนกันเลยกับ       
ด่านเกวียนเป็นดินชนิดเดียวกัน  และเมื่อดินเหนียวเวลาแห้งตอนที่ให้สมชายและวันชัยให้เอารถไถไปดันเขา
บอกว่ามีควันขึ้นแข็งเหมือนกับหินต้องเอาน้ําไปรดให้ดินชุ่มจึงสามารถขุดและไถได้  เพราะฉะน้ันถ้าหากว่าดิน
บริเวณน้ันแห้งต้นไม้จะไม่เติบโตแน่นอน  ท่านเลขาฯดูแลเป็นอย่างดีเอาดินปุ๋ยเตรียมความพร้อมในการ     
ปลูกต้นไม้  ถ้าหากว่ามีการควบคุมอย่างน้ีผมว่าช่างเราสามารถทําอะไรก็ได้  แต่เน่ืองจากอาจจะทํางานทุกวัน
อาจจะเบ่ือเลยไม่อยากจะคุมงาน  สรุปแล้วเลขาเป็ดทําอยู่  3  วันใช่หรือไม่  แล้วเห็นหัวหน้าอรัญหรือไม่ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   เห็นครึ่งวันแรก 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ประสานงานแบบไหนต้องกําชับกับ       
ท่านผอ.ภาณุเดช  เพราะว่าให้สมกับ  2  ขั้นที่ได้รับ  เพราะฉะนั้นบางทีจะกลายเป็นตัวที่ให้กําลังใจในการ
ทํางาน  หัวหน้างานจะเยอะ  อาทิ  หัวหน้าสนธยา  หัวหน้าขาว  หัวหน้าแสง  หัวหน้าทรงเดช  สรุปแล้ว
หัวหน้างานไม่ทํางานจะย่ืนดูสั่งงานแล้วก็ไป  ปรากฏเมื่อลูกน้องถูกสั่งงานให้ไปทําแล้ว  อาทิเช่น  สั่งให้ไปขุด
ระบายน้ําอยู่ข้างสวนสาธารณะแก่งดอนกลางขับรถออกไปแล้วไม่รู้ ว่าขุดบริเวณไหน  ไปถามชาวบ้าน  
ชาวบ้านไม่ให้ขุดแต่ว่าเจ้านายสั่งมาขุดลูกน้องจะทําอย่างไรรู้ไหมไม่ขุดพอถึงเวลาเที่ยงก็กลับแล้วบอกว่าทํา
แล้วแต่ชาวบ้านไม่ให้ขุด  ถ้าเราเป็นหัวหน้างานต้องออกไปดูว่าทํางานเรียบร้อยไหม  มีปัญหาอะไรหรือไม่  
เพราะฉะน้ันจึงให้หัวหน้างานที่สั่งมาดูหน้างานก่อนแล้วค่อยไปสั่งงานลูกน้อง  ตอนน้ีทํางานดีขึ้นแต่มีบางงาน
ซึ่งยังเหมือนเดิม  เมื่อเปลี่ยนผู้อํานวยการใหม่แล้วควรจะเปลี่ยนระบบใหม่  ท่านผอ.ภาณุเดชผลงานดีกว่า     
ท่านผอ.เจริญศักด์ิหมายถึงงานทั่วๆไปพูดต่อหน้าทุกคนแล้วผมเป็นคนพูดจริง  ฝากให้หัวหน้างานให้เอาใจใส่
งานกว่าเดิมถ้าหัวหน้าลงมือทํางานจะได้งานมากกว่าน้ี  ทําเหมือนที่ท่านเลขาฯทํา 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะ
ริมแก่งดอนกลาง  เมื่อการปลูกต้นปาล์มเสร็จแล้ว  ได้ถ่ายภาพและโพสลงเฟสบุ๊คท่านผู้ว่าราชการเห็นและ
ประสานมาบอกว่าเราต้องทําใบมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้ผศ.ไสว  พูนเกตุ  ซึ่งพรุ่งน้ีการประชุมจังหวัด
หัวหน้าส่วน  10.00  น.  ทางสํานักงานจังหวัดประสานมาว่าทางเทศบาลต้องเป็นต้นเร่ืองกล่าวที่จะมอบใบ
ประกาศ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ให้ท่านเลขาฯไปกล่าวไม่มีปัญหา  ไม่รู้ว่าจะ
เข้าประชุมหรือไม่พรุ่งน้ีเพราะว่าติดธุระ  มอบให้ท่านเลขาฯไปประชุมหัวหน้าส่วนแทนและไปกล่าว                 
มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้ประสานกับทางจังหวัด  

เรื่องที่  9  งานแสง  สี  เสียง 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   วันที่  7  สิงหาคม  2558  เป็นวันทีมีงาน  
แสง  สี  เสียง  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยว   มาที่จังหวัดกาฬสินธ์ุเพ่ือดูงาน  แสง  สี  เสียง  และอีกหลายกิจกรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด        
จะพาท่านกอบกาญจน์มาขับรถรอบสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  เพ่ือให้ดูว่าเงินของการท่องเท่ียวจะมาลง
ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางปีหน้า  19,600,000  บาท  ปีน้ีที่จะทําศาลาและห้องนํ้าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอยากจะช้ีให้ดูเมื่อท่านกอบกาญจน์เห็นว่าบรรยากาศดีและสวยงาม  ปี  2559  ถ้ามีเงินเหลือท่าน     
จะให้งบมาอีกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะประสานเอาเงินมาลงอีก  เมื่อวานได้ขับรถรอบสวนสาธารณะ          
ริมแก่งดอนกลาง  

เรื่องที่  10 Blie For Mom  ปั่นเพื่อแม่ 
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่  16  สิงหาคม  2558  ท่านเลขาฯ
จะพาคณะ  Bike For Mom  ป่ันเพ่ือแม่ ป่ันจักรยานรอบแก่งดอนกลาง  แต่สิ่งที่เห็นรอบสวนสาธารณะริม 
แก่งดอนกลางคือหญ้ายาว  ตอนน้ีงานสวนที่จะต้องตัดหญ้าเกาะกลางถนนหน้าประปาตัดหรือยัง  เข้าใจว่างาน
เยอะ   ให้นําเอารถแมคโครไปเพ่ือที่จะไปทําอะไรแต่ยังไม่เห็นทํางานไปดู  3  วัน  ยังเห็นจอดอยู่เหมือนเดิม  
ต้องการให้เอารถแมคโครไปเอาต้นไมยราบออก  ฝากท่านผอ.เพ็ญพรว่าให้คนงานตัดต้นไม้ข้างทางให้ดูโล่ง  
สะอาด  ตอนนี้พวกสุสานเศษวัสดุบอกท่านสมชาย  จัดการเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในที่น่าเคารพศรัทธา                
ถ้าจะบอกสํานักการสาธารณสุขฯจะหนักไปหรือไม่จะให้สํานักการช่างช่วยหรือไม่  แต่เฉพาะช่างขุดหลุมปลูก
ต้นไม้ยังไม่เสร็จ  เพราะฉะนั้นต้องเอาสํานักการสาธารณสุขฯช่วย  ตัดหญ้ารอบบริเวณที่จะป่ันจักรยานและ
บริเวณด้านหน้า  ฝากดับเพลิงให้นํานํ้าไปฉีดบริเวณล้างถนนที่อยู่ข้างในบริเวณที่เลอะเทอะบริเวณที่เคยเป็นบ่อ
นํ้าศักด์ิสิทธ์ิลองไล่ดูแต่ช่วงน้ีฝนตกยังไม่สะอาด 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   วันอาทิตย์ที่  2  สิงหาคม  2558             
จะมีการซ้อมใหญ่  ในรายช่ือ  1,000  คนแรกต้องมารายงานตัว 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันอาทิตย์ที่  2  สิงหาคม  2558  ไปรับ
เสื้อใช่หรือไม่ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ไปแจ้งเลขประจําตัวตัวเองที่ได้ส่งให้ไปดู
หรือไปเช็คเลขประจําตัวที่หน้างานก็ได้  เพ่ือยืนยันตัวและรับคูปองไปรับเสื้ออีกคร้ังหน่ีง 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เสื้อแจกเมื่อไหร่ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ยังไม่สรุปว่าวันที่  2  สิงหาคม  2558  
หรือไม่  ตามกําหนดเดิมคือแจกในวันที่  16  แต่วันที่  2  สิงหาคม  2558  จะซ้อมเวลาจริง  สถานที่จริง  
และเส้นทางจริงที่ป่ันจักรยาน  ต้องป่ันรอบสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางและมาหยุดที่สวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลาง  ที่คุยกันเมื่อวานเบ้ืองต้นเปิดลงทะเบียนตังแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป  หมดเวลาลงทะเบียนเวลา  
14.30  น.  ที่จะตัดสิทธ์ิคนที่ไม่มารายงานตัวและดันตัวสํารองขึ้นมารับเสื้อพระราชทานแทน  ในส่วนที่
ประชุมเมื่อวานเรื่องเส้นทาง  ทั้งตํารวจ  หน่วยกู้ภัยสว่าง  ขออปพร.ของเทศบาลมาเพ่ิมประสานจ่าเอกภราดร
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือจะไปเป็นทีมของทางตํารวจ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาอย่างน้ีนะท่านเลขาฯให้ไปดูสถานที่
เพราะว่าจะได้กําชับถ้าเจอบริเวณไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  จะต้องทําความสะอาดให้บอกท่านผอ.           
ที่รับผิดชอบแต่ละกองฝ่าย  หรือถามทางหัวหน้าสํานักปลัดฯ  มีไม่ก่ีคนมีงานป้องกันฯ  งานสํานักปลัดเทศบาล  
งานสํานักการช่าง  งานสาธารณสุขฯ  งานคลัง  งานวิชาการ  คงไม่เก่ียว  ให้ท่านเลขาฯดูที่เหมาะสมให้
ดําเนินการ  ถนนบริเวณไหนที่ชํารุดให้ไปซ่อมแซมให้เรียบร้อย  และเวลาเขาเอายางไปปะแล้วซื้อยางถุงแต่พอ
เอายางออกจากถุงมาปะ  แล้วเอาถุงลงไปทิ้งในนํ้าไปดูได้  แล้วเราจะปล่อยให้คนที่จะไปปลูกต้นไม้ไปเห็นเหรอ  
ท่านผอ.เพ็ญพร  ร่องนํ้าที่ระบายนํ้าจากอ่างใหญ่จะมีทางลงไปเพ่ือที่จะระบายลงไปลําห้วยสีทน  บริเวณน้ี
ข้างล่างหญ้ามีจํานวนมาก   ถ้าบริเวณน้ีสะอาดจะดูสวยงามมากเผอิญว่าไปดูงานแล้วไปเจอเข้าว่าจะบอกแต่ยัง
ไม่บอก   
 เรื่องที่  11  ทวนงานที่มอบหมาย        
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องขอติดต้ังมิเตอร์บ้านพักเรือนเพาะ     
ชําเก่า 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ได้สํารวจเรียบร้อยแล้ว  และไฟฟ้าได้ประสาน
ไปยังช่างแต่ตอนน้ีช่างยังไม่ว่าง  คือให้นําเอามิเตอร์ของตลาดที่เรามีอยู่ไปติดต้ังเพราะว่ามีเมนดึงไว้เรียบร้อย 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วจะจ่ายเงินอย่างไร 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ให้คนไปจดและไปคิดเงินแต่ละเดือน 
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เอามาให้เราและเราไปส่งที่สํานักการคลัง
เหมือนกันกับบ้านเช่า  ดูให้ถูกระเบียบนะ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล      เพราะว่าสายเมนไฟฟ้าเดียวกันที่ต่อไปใช้      
กับอปพร.   
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องนํ้าด้วยนะ 
 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     เรื่องนํ้าตอนน้ีกําลังประสานกับทางสํานักงาน
ประปา 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านผอ.ภาณุเดช  ศาลาที่พักผู้โดยสาร       
ป่อเต็กต๊ิงด้านหลังให้เอาดินไปลงและทําเก้าอ้ีที่น่ัง  ป้ายทําแล้วเห็นขอบคุณมาก  เรื่อง  เทศบัญญัติ  ตอนน้ี
กําลังเร่งต้นสิงหาคมต้องเรียบร้อยและส่งไปให้วิชาการกลั่นกรองกับสํานักการช่าง  เพ่ือที่จะดูงานให้ละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง  งานวันที่  12  สิงหาคม  2558    งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
ฝากท่านผอ.ภาณุเดชรับผิดชอบเยอะเลย  งบบําบัดนํ้าเสียเด๋ียวคุยกันวันน้ี  สถานที่ดีเด่นเอ้ือต่อคนพิการท่ีมา
ประเมินผลเป็นอย่างไร 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    อาจารย์มมส.เป็นผู้มาประเมินของเทศบาล       
ไม่ได้มาตรฐานหลายตัว  เช่น  ทางลาดกําหนดมาตรฐานคือขนาดความกว้าง  1.50  เมตร  ของเราวัดได้  
1.20  เมตร  และทางลาดไม่ได้ระดับ  ห้องนํ้าต้องกลับรถคนพิการได้  ราวจับไม่ได้มาตรฐานกรรมการ          
ก็ให้คะแนนไปในส่วนที่ได้ 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วมาตรฐานพวกน้ีช่างไม่ศึกษาเหรอ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  วันน้ันได้เอาสถาปัตย์มาดูด้วย 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    คนเขียนแบบเราก็สถาปนิก  สรุปแล้ว   
สถาปัตย์ลูกน้องใคร 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง   ขออนุญาตชี้แจง  ที่กุดนํ้ากินมีคอมเม้นท์มาเยอะ  
ทางลาดที่อยู่ด้านหน้าคือเหตุที่เกิดขึ้นทางลาดของเทศบาลความกว้างประมาณ  1.20  เมตร  จํากัดอยู่ที่
สถานที่  ประตูห้องนํ้า  60  เซนต์   รถเข็นเข้าไม่ได้ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง   คือห้องนํ้าเก่าคับแคบ  แต่ตัวใหม่ผ่านหมด 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ใช่อะไรคนเราผิดพลาดไม่ว่า  เมื่อรู้ตัวว่า
ทําผิดพลาดก็แก้ไข  แต่ว่าผมอาจจะพูดบ่อยสักเล็กน้อย  วัดใต้  วัดสว่าง  วัดกลางเรียบร้อย  ต้องขอบคุณ     
ทุกส่วนการงานที่เก่ียวข้อง   
 เรื่องที่  12  พ.ร.บ.หอพัก 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.ภาณุเดชเมื่อวานไปวัดใต้ไปเจอ
ท่านปลัดอําเภออาวุโสท่านบอกว่าท่านนายอําเภอเลิศบุตรเพื่อนของท่านจะลุยเลยนะแต่ไม่มั่นใจว่ารายช่ือที่มี
อยู่ที่พักอาศัยรวมครบถ้วนหรือไม่  ยังมีหลงเหลืออีกไหม  ตอนน้ีรายช่ือที่ท่านเชิญมาวันน้ันยังเชิญมา          
ไม่ครบ  ฝากท่านสํารวจว่าใครที่ขอปลูกสร้างที่พักอาศัยมีก่ีช่ือ  ใครขออนุญาตต่อเติมบ้านพักเพ่ือทําเป็นหอพัก
ให้สํารวจออกมาเลย  และไปประสานงานกับสํานักการคลังว่าคนไหนที่จดทะเบียนเป็นหอพัก  คนไหนที่
ทะเบียนเป็นโรงแรม  สํานักการคลังจะมีข้อมูล  นําข้อมูลของแผนที่ภาษี  ข้อมูลของสํานักการช่างมารวมกัน
และรวบรวมไว้  1  เล่ม  เมื่อท่านนายอําเภออยากได้ก็ส่งให้ท่านนายอําเภอทันทีและบอกท่านให้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมหรือไปค้นหาเพ่ิมเติม  ทางเทศบาลให้ข้อมูลได้แค่น้ีเยอะแล้วผมว่า  แต่ตอนน้ีสํานักการช่างทําคนเดียว
ไม่ได้มาหาแผนที่ภาษี  อยากจะให้นําข้อมูลของแผนที่ภาษีและสํานักการช่างมารวมกัน 

เรื่องที่  13  งานวันแม่ 
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กองสวัสดิการงานวันแม่เราจะพูดในท่ี
ประชุมชุมชนในวันที่  3  สิงหาคม  2558  ฝากกําชับว่าปีที่ผ่านมายอมรับว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ  ปีน้ีขอให้
ดีกว่าเก่าได้หรือไม่  พิธีการในการจัดงานวันแม่ขอให้ละเอียดสมบูรณ์ให้เด่นที่สุดให้ซึ้งที่สุด  และไม่รู้ว่าตอนน้ี
ให้ส่งรายช่ือชุมชนหรือยัง  เตรียมป้ายคล้ายๆกับป้ายเวดด้ิงให้พ่อกับแม่มาถ่ายรูปมีที่น่ังให้เรียบร้อย 

 
เรื่องที่  14  ย้ายปลา 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านเลขาฯว่างเมื่อไรก็นัดกัน 
 เรื่องที่  15  ประชุมความมั่นคงและคณะกรรมการจังหวัด 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ ม   นายกเทศมนตรี เ มืองกาฬสิน ธ์ุ    พรุ่ ง น้ี มี ป ระ ชุมความ ม่ันค ง                 
และคณะกรรมการจังหวัดประชุมความมั่นคงมอบให้จ่าเอกภราดรไปประชุมแทน  ประชุมยาเสพติด            
มอบท่านผอ.วรวิทย์ประชุมแทน  แต่ประชุมหัวหน้าส่วนการงานมอบให้ท่านเลขาฯ  ประชุมแทนและไปขึ้น
กล่าวต้องไปก่อนเพ่ือที่จะเตรียมให้เขาและกล่าวขอบคุณและเชิญให้เขาไปรับเกียรติบัตรกับท่านผู้ว่าราชการ 

เรื่องที่  16  ต้นไม้ปาล์มฟอกซ์เทล 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เห็นท่านเลขาฯบอกว่าต้นไม้ของอาจารย์
ลด  50  เปอร์เซ็นต์ ต้นปาล์มฟอกซ์เทลเราซื้อต้นละ  2,000  บาท  แต่ของอาจารย์ขายต้นละ  800  บาท  
อาจารย์บอกเลยว่าต้นไม้ที่มีอยู่ อาทิ  ต้นตาลฟ้า   ร้านค้าขายเท่าไรอาจารย์ลด  50  เปอร์เซ็นต์  ฝากท่าน
ผอ.ภาณุเดช  เราจําเป็นต้องใช้ต้นไม้มาประดับตกแต่งบ้านเมือง  ถามท่านผอ.ภาณุเดชเห็นต้นฟอกว์เทลอยู่ซีก
ด้านซ้ายหน้าสํานักการคลังกับต้นฟอกซ์เทลอยู่ที่ด้านหน้าของสํานักปลัดเทศบาลขนาดเท่ากันไหมฝากดูด้วย  
ให้เอาต้นใหญ่มาเปลี่ยน  ให้ท่านเลขาฯประสานกับท่านรองนพสิทธ์ิ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี      ส่วนหน่ึงกําลังคุยกับท่านผู้ว่าราชการ
จะขอปาลืมนํ้ามันจากการวิจัยขอประมาณ  50  ต้น  เพ่ือที่นํามาปลุกที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ       ทําเลยว่าแต่ขอมาได้จะออกเกียรติบัตร
ให้ไม่ยาก 
 เรื่องที่  17    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มอบให้ท่านปลัดเทศบาลไปลงนามแทน 
 เรื่องที่  18  แบบรายงานผลการประเมินการปฎิติงาน  (คอร์ทีม) 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ       ขอรายงานว่าด้านที่  1  ด้านบริหาร
จัดการได้คะแนนสูงสุดจากทุกอปท.ได้คะแนน  96.36  2.ด้านบริหารบุคคลและกิจการสภาได้คะแนน  
96.67  3.ด้านบริหารการเงินและการคลังได้คะแนน  76.89  ถือว่าเป็นที่  1  ของจังหวัดเหมือนกันไม่มีใคร
ได้มากกว่าเรา  4.ด้านบริการสาธารณะได้คะแนน  95.64  เมื่อรวมทั้งหมดแล้วได้คะแนน  91.01  เป็นที่  
1  ของจังหวัด  เมื่อวานท่านรองนายกอบจ.ได้พูดเร่ือง  5ส  ท่านบอกว่าได้เอาคะแนนน้ีไปพูดกับพนักงานเขา
ว่าทําไมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทําได้ถึงขนาดนี้  ผมจึงพูดต่อว่าถ้าไม่ได้ที่  1  คอร์ทีมจะไม่สามารถไปประกวด
ระดับประเทศได้  ธรรมาภิบาล  2  ครั้งที่ได้มาคือเราได้ที่  1  ถึงได้ผ่านเข้ารอบ  ปี  2558  ได้ที่  1         
ถูกประเมินที่คณะกรรมการมาประเมินแจ้งให้พวกเราได้ภาคภูมิใจว่าฝีมือของเราไม่ธรรมดา  แต่ปี  2553        
ปี  2554  คะแนนของเทศบาลสู้เทศบาลตําบลนิคมไม่ได้ 

เรื่อง  19  หนังสือขอรับสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะทํางานโครงการถนนต้นแบบ  
ปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชน 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   มีหนังสือขอรับสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็น
คณะทํางานโครงการถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชนมอบจ่าเอกภราดร  ให้เป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับตํารวจเพ่ือปรับปรุงถนนให้เป็นสีขาว  ถนนไร้อุบัติเหตุ  ถนนสวยงาม 
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เรื่องที่  20  ร้องเรียนจากแม่ค้า 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ท่านผอ.เพ็ญพร  มีแม่ค้าร้องเรียนไปที่
ศูนย์ดํารงธรรมบอกว่ามาโอนที่เทศบาลไม่ได้สักที  เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่โอนให้  ผมจึงมาถามเจ้าหน้าที่บอกว่า
สาเหตุที่โอนไม่ได้คือแม่ค้าขายผิดประเภทของโซนน่ิงเพราะฉะน้ันไม่ทําให้  ให้ท่านผอ.สมชายไปเคลียร์ท่านผอ.
สมชายบอกว่าเคลียร์จบแล้ว  ผมตอบไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยตอบเป็นหนังสือ  ท่านผอ.สมชายไม่เคย       
ตอบเป็นหนังสือ  หน้าที่ในการตอบหนังสือศูนย์ดํารงธรรมคือวิชาการใช่หรือไม่  เมื่อเขาเจอผมก็ทวงประมาณ         
3 – 4 ครั้ง  มาถามท่านผอ.สมชายก็ตอบว่าทําเสร็จแล้วแต่ไม่ทําบันทึกไม่รายงาน  จึงกําชับเวลาที่เขาพูดที่ผม
ถามหมายถึงเจ้านายถามมาเราต้องไปดูงานของเราว่าเป็นอย่างไร  ตอนน้ีเห็นว่าคืนเงินหรืออย่างไรไม่ทราบนะ
เห็นว่าไม่มาขายแล้ว 

เรื่องที่  21  ร้องเรียนเก่ียวกับการจัดงานของจังหวัด 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ดํารงธรรม      
เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเรื่องการจัดงานของจังหวัดขายสินค้า  OTOP  บริเวณถนนชัยสุนทรทางเดินเท้าเมื่อวันที่  
15 – 22  กรกฎาคม  2558  เป็นงานของตํารวจทําให้การจราจรบริเวณเป็นไปด้วยความลําบากโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเวลาเร่งด่วนทั้งก่อนและหลังเลิกเรียนการจําหน่ายสินค้าลักษณะเช่นน้ีเกิดขึ้นบ่อยคร้ังทําให้ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก  ทางศูนย์ดํารงธรรมบอกว่าเห็นควรแจ้งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ  และเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่ผลเป็นประการใดให้รายงานพร้อมเอกสารมายังศูนย์ดํารง
ธรรมภายในวันที่  11  สิงหาคม  2558  คือตํารวจทําหนังสือมาฉบับหน่ึงมาบอกว่าด้วยทางตํารวจมีความ
จําเป็นจึงจัดกิจกรรมขายสินค้าเน่ืองด้วยกลุ่มแม่บ้านตํารวจอยากจะหาเงิน จึงได้จัดกิจกรรมขายสินค้า  ตํารวจ
ได้ทําหนังสือมาว่าการกระทําดังกล่าวไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน  จึงขออนุญาตเทศบาลเราไม่อนุญาต        
ไม่ได้ผลสุดท้ายปล่อยให้ทํา  และประชาชนเดือดร้อนและมีผู้ร้องเรียนไป  ในหนังสือเขียนว่าไม่ทําให้ประชาชน
เดือดร้อนหนังสือตํารวจบอกว่า  วันที่  2  กรกาคม 2558  ด้วยชมรมแม่บ้านตํารวจภูธรจังหวัดได้มีหนังสือ
มายังตํารวจภูธรจังหวัด  เพ่ืออนุญาตจัดงานมหกรรม  OTOP  ราคาถูกระหว่างวันที  15 -  22  กรกฎาคม  
2558  ณ  บริเวณริมรั้วหน้าศาลากลางจังหวัดต่อเน่ืองถึงริมรั้วหน้าตํารวจภูธรจังหวัดทั้ง  2  ด้าน  โดยการ
จัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลของชมรมแม่บ้าน
ตํารวจภูธรจังหวัด  และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ  SME  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุอีกทางหนึ่ง  ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุพิจารณาเห็นแล้วว่าการจัดงานดังกล่าวจะไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรหรือความเดือดร้อนของประชาชน  จึงเรียนมายังท่าน  เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการจัดงาน  น้ีคือหนังสือที่ขอมายังเทศบาล  เราผิดเต็มๆเลยเพราะเทศบาลเราดูแลฟุตบาท  
ตํารวจก็ผิด  ฝากเจ้าหน้าที่ด้วย 

เรื่องที่  22  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี             
               ปี  2557 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่อง  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปี  2557  ส่งมาว่าสปน.จะได้โอนเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลให้อปท.        
ผ่านระบบ  GFMIS  ให้รอดูทุกวันแล้วให้รีบรายงานไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วยังเฉย  เมื่อเปิดมาแล้วจะได้เรียก
ประชุมว่าจะทําอย่างไรกับเงิน  ทวนอีกคร้ังตอนน้ีเงินรางวัลที่เราจะได้รับ  4,000,000  บาท  มีกองฝ่ายไหน
อยากได้อะไรไปศึกษามาแล้วนํามาคุยกันวันที่ท่านผอ.จําลองรายงานมาว่าเงินเข้าแล้ว  แต่ผมขอเตาให้วัดส่วน
ท่านอ่ืนต้องการอะไรให้รายงานมาและมาคุยกัน 

เรื่องที่  23  หอพัก 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านผอ.วรวิทย์ฯให้ดูแลศึกษาให้ดี     
ให้เข้าใจ  ถ้ามีข้อมูลอะไรถ่ายเอกสารให้ผมด้วยจะได้อ่านและรู้ด้วย  และเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอน 
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ภารกิจหอพักมาอยู่ในความดูแลของเทศบาล  จะต้องทําหน้าที่อะไรนอกจากการขอจดทะเบียนหอพักเรา
สามารถไปกํากับดูแลไปตรวจสอบไปควบคุมไปช้ีแจงได้หรือไม่ 

 
 
เรื่องที่  24  แผนชุมชน 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    บอกท่านรองอภิวัฒน์รักษาการผอ.วิชาการ
ว่าแผนชุมชนที่ท่านเสนอมาอยู่กับจ่าชายที่ทําไปแล้วไม่ขีดออกมีอยู่ประมาณ  10  เปอร์เซ็นต์  ที่ทําไปแล้วใน
เทศบัญญัติปี  2557  2558  และยังค้างอยู่ในแผนชุมชนฝากให้ไปคัดออกไปให้หมดตัวไหนที่ทําแล้วอย่าให้
ตกค้างอยู่เพราะว่าเวลาหยิบมามันซ้ําซ้อน 

เรื่องที่  25  เตรียมงาน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เรามีภารกิจสําคัญอีกหลังจากน้ีพรุ่งน้ี       
แห่เทียนเข้าพรรษา  ช่วงเดือนสิงหาคมเตรียมงานวันที่  12  สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ  และป่ันจักรยาน  
เพราะฉะน้ันต้องเตรียมสถานที่ใครมีหน้าที่อะไรตามที่จังหวัดมอบหมายให้รับผิดชอบตามน้ันด้วย  วันที่  7  
สิงหาคม  กีฬานักเรียน   

เรื่องที่  26  สัมมนาเสริมศักยภาพ  1  จังหวัด  1  อปท.  ต้นแบบสร้างวินัย                   
                คนในชาติ 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   วันที่  4 -6  สิงหาคม  ท่านผอ.เพ็ญพร  
สัมมนาเสริมศักยภาพ  1  จังหวัด  1  อปท.  ต้นแบบสร้างวินัยคนในชาติบอกว่ากระทรวงมหาดไทยให้มี
แนวทางที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมและเสริมการทํางานให้อปท.ท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมดังน้ันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงกําหนดจัดสัมมนา
เสริมศักยภาพ  1  จังหวัด  1  อปท.ต้นแบบในวันที่  4 – 6  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมประจักษ์ตรา     
ดีไซน์  โฮเทล อุดรธานี  เพ่ือศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ  ณ  ชุมชนบ้านใหม่  และหนองสะพรั่ง  อยากจะไป
แต่บอกท่านผอ.สมชาย  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง  4 – 6  จะไปอุดรธานี  ให้ปฏิเสธงานของศูนย์นอกโรงเรียน      
ทั้ง  2  งาน  บอกว่าผมไปอุดรธานี  วันที่  7  สิงหาคม  กลับมาเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล           
วันที่  4 – 6  สิงหาคม  หัวหน้าพงษ์ธรขออนุญาตให้ผมนะจะไปกับท่านผอ.สมชาย  จะขับรถไปเองไม่เอา     
รถตู้ไป   

เรื่องที่  27  การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการใน   
                ด้านป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในด้านป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นเสนอโรงเรียน      
เทศบาล  1   
 เรื่องที่  28  ต่อต้านคอรัปชั่น 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อต้านคอรัปช่ันมีอะไรหรือไม่ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล     มีกิจกรรมท่ีจะจัด  4  กันยายน  2558  แต่ว่าในการจัด
งานมีขบวนแห่เดิมที่สนับสนุนโรงเรียนละ  2,000  บาท  เปลี่ยนเป็นรางวัลแทนว่าให้แต่ละแห่งจัดขบวนมา
และมีรางวัล  5,000  บาท  3,000 บาท  2,000  บาท  1,000  บาท  และมีการประกวดสุนทรพจน์         
มีประกวดวาดภาพ  ประกวดโครงงาน  งบประมาณของเทศบาล  100,000  บาท  อบจ.  30,000บาท  
หอการค้า  30,000  บาท   

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 



- ๑๑ - 
 

 เรื่องที่  1  รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากการที่ เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ประจําเดือนกรกฎาคม  2558  ยังไม่ปรากฏว่ามีข่าวสาร 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     จับตู้บาคาร่ากลางเมืองกาฬสินธ์ุรู้เรื่อง
หรือไม่  ท่านนายอําเภอเลิศบุตร  ไปจับเอง  ถนนประดิษฐ์เส้นหน้าวัดใต้จากบขส.ถึงเจ็ดแยกหนองแซง 
 

มติทีป่ระชุม    -  รับทราบ– 
 

ระเบียบวาระที่  4  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 เรื่องที่  1  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองและย่านเก่า 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ในหัวข้อช่ือเรื่องบอกว่าประชาสัมพันธ์
โครงการฟ้ืนฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า  ในหนังสือบอกว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่าอยากจะจัดเป็นโซนน่ิงเอาไว้เป็น
เมืองเก่าและจะมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูให้สมัครไปร่วมโครงการกับเขาแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเราในการที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาและคราวนี้ผมเห็นว่าแถวบ้านเมืองเก่าคือแถวที่ผมอยู่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตลาดเก่า  แต่ก่อน
ท่าสินค้ามาจากลํานํ้าปาวชาวบ้านจะเดินทางแต่ก่อนไม่มีถนนหลังสมัยเจ้าโสมพะมิตรมาจะมีการสัญจรทาง  
ลํานํ้าปาว  สถานที่ขายของคือบริเวณท่าสินค้า  บริเวณที่เป็นย่านศูนย์การค้าเดิมคือบริเวณที่ต้ังโรงงานไส้
กรอกผมตึกอายุ  100  ปี  รับโอนจากท่านนายกสมศักด์ิค่าโอนถูกมาก  ผมยังสงสัยค่าโอนทําไมถูกจัง  
บริเวณน้ันมีบ้านพ่อของท่านวีระพงษ์  แถวน้ันเป็นบ้านเก่า  บริเวณแถวหน้าโรงหนังหลักเมืองเป็นบ้านเก่า  
แถวรอบวัดกลางผมว่าเป็นย่านเมืองเก่าและเวลาสถาปัตยกรรมที่เขามาทํางานวิจัยสนข.ช้ีออกไปว่าบริเวณน้ี
น่าจะเป็นย่านบ้านเก่า  คราวน้ีมีหนังสือจากหน่วยงานมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทําหนังสือมาว่าถ้า
หากเราสนใจอยากจะสมัครเข้าไปเพ่ือจะขอให้ดูแลเกี่ยวกับการจัดโซนน่ิงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูชุมชนเก่าในประเทศไทย
ให้เราสมัครไปผมจึงให้ทําเรื่องน้ีเข้าสู่ที่ประชุมว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราควรจะมีหรือไม่  หรือว่าดูแล้วไม่เก่า
ไม่น่าทําจะให้เหมือนเชียงคาน  คนละแบบกัน  เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงและเป็นประโยชน์แก่เมือง
และย่านชุมชนเก่าในประเทศไทยทางคณะทํางานโครงการจึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจและกําลังดําเนินงานใน
ด้านที่เก่ียวข้องอยู่น้ี  เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือรับทุนสนับสนุนในการดําเนินการฟ้ืนฟูเมืองและย่าน
ชุมชนเก่า  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเว็ปไซด์  ถ้าหากที่ประชุมแห่งน้ีรับหมายถึงงานเข้าท่าน
ผอ.ภาณุเดชว่าอย่างไร   
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง    แนวคิดคือควรที่จะดําเนินการลองขอไปดูว่าจะให้
เราหรือไม่  คือให้เขาไปถ่ายรูปมาหน้าโรงหนังถนนโสมพะมิตร      
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     รอบวัดกลางคือย่านชุมชนเก่า 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง    เขานําเสนอกรณีศึกษาเชียงคาน  ชุมชนท่าแร่  
สกลนคร  คล้ายๆกัน  มีความพอเป็นไปได้  น่าจะลองทําดูแล้วเสนอเขาไปก่อน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ควรจะอนุรักษ์ไว้ถ้าสามารถทําได้  ถ้าหาก
ท่านเลขาฯสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูถนนสายน้ีได้  ลองดูไม่เสียหายแต่เราต้องตกแต่ง    

มติทีป่ระชุม    -  มอบทา่นผอ.ภาณุเดชดําเนินการทําเรื่องเสนอไป   
 

เรื่องที่  2  ความก้าวหน้าการดําเนนิการบรหิารจัดการระบบบําบดัน้ําเสียเทศบาลเมือง     
              กาฬสินธ์ุ 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรามีบ่อบําบัดนํ้าเสียและปรากฎว่ามีปัญหา
ต้ังแต่ทําเสร็จใหม่ เผอิญว่าช่วงน้ันไม่ได้เป็นนายก  เมื่อผมไม่ได้เป็นนายกคนที่มาเป็นนายกไม่รู้เรื่องเก่ียวกับ
การศึกษาและออกแบบการควบคุมงาน  เมื่อไม่สนใจมันเละเละเมื่อปล่อยไปก็เกิดความเสียหาย  เกิดท่อรั้ว  
ถนนทรุด   เมื่ อ ไ ด้มา เ ป็นนายกรอบ น้ีอยากจะป รับป รุ งซ่ อมแซม   ต้ั ง งบประมาณและไปจ้ า ง



- ๑๒ - 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาและเสนอแนวทางแก้ไข  แต่ในระหว่างน้ันมีองค์การจัดการนํ้าเข้ามาหาเราและ
บอกว่าเขาคือมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียของท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศไทย  เป็นองค์กร
ของรัฐบาลที่จะมาดูแลเรื่องน้ีโดยเฉพาะ  แต่ถ้าหากว่าจะให้เขามาช่วยจะต้องรับปากว่าจะต้องออกเทศบัญญัติ 
เก็บเงินค่าบําบัดนํ้าเสียกับพ่ีน้องประชาชนให้เขา  แล้วเขาถึงจะมาดําเนินการให้เรา  จนกระทั่งเขามาเสนอว่า
เขาจะขอรับเงินงบประมาณมาซ่อมให้กับเราตามที่เราศึกษาออกแบบเอาไว้ประมาณ  40,000,000  บาท  
ในปี  2559  เราได้ตกลงทําMOUกับองค์การจัดการนํ้า  ถ้าเกิดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะทําเทศบัญญัติให้   
เพ่ือให้เก็บเงินชาวบ้าน  แต่ปี  2559  ให้เจ้าหน้าที่ของเราตามดูว่าองค์การจัดการนํ้าได้รับเงินงบประมาณ
จากรัฐบาลมาหรือไม่  เพ่ือมาซ่อมแซมบ่อบําบัดนํ้าเสียของเรา  ได้รับหนังสือฉบับหน่ึงจากองค์การจัดการนํ้า  
ตอบมาว่าปี  2559  องค์การจัดการนํ้าไม่ได้รับงบประมาณ 40,000,000  บาท  เขาบอกว่าปี  2560  
ทางองค์การจัดการนํ้า  จะของบไปใหม่  ผมจึงว่าที่ได้ตกลงทําMOUกับองค์การจัดการนํ้า  ได้กําหนดปีไว้
หรือไม่  ท่านผอ.ภาณุเดช  ท่านรองอภิวัฒน์  1.  เราจะยกเลิก  MOU  ที่เราทํากับองค์การจัดการนํ้าได้ไหมจะ
ขอทําเองได้หรือไม่  ถ้าจะไปขอกู้เงิน  40,000,000  บาท  เรามีแบบที่จะทําได้หรือไม่  จึงนําเร่ืองน้ีเข้าที่
ประชุมคทม.แห่งน้ีเพ่ือให้รับรู้รับทราบร่วมกันและจะแก้ไขปัญหา  ทุกคนรู้เรื่องหมดผมไม่เคยปิดบัง  เวลา
ประชุมกับองค์การจัดการนํ้าผมเชิญพวกเรามาหมด  หรือเห็นว่าจะรอองค์การจัดการนํ้าเพราะเกินศักยภาพ
ของเรา  ผมอยากจะให้ทําในปี  2559  แต่องค์การจัดการนํ้ารับปากว่าจะทําให้ในปี  2559  แต่ปีน้ีองค์การ
จัดการนํ้าตอบมาว่าไม่ได้งบประมาณ  ใส่ใจจะเอางบประมาณจากเราหรือไม่หรือจะหลอกเราให้งบประมาณ  
1,300,000  บาท  เราไม่เอาในคร้ังแรก  แต่เราต้องทําเทศบัญญัติผมจึงไม่เอาเพราะว่าออกเทศบัญญัติ       
ไปเก็บเงินชาวบ้านเตรียมตัวไว้เลย  ชาวบ้านที่ไม่เคยจ่ายเงินแต่ต้องมาจ่ายมันไม่ใช่  ที่ประชุมมีมติเห็นว่าควรที่
จะรอองค์การจัดการนํ้าต่อไปเพราะทางเทศบาลได้ทํา  MOU  กับองค์การจัดการนํ้าแล้ว  หรือเราจะยกเลิก  
MOU ที่เราทํากับองค์การจัดการน้ําแล้วดําเนินการหาเงินมาทําเอง  สรุปฝากท่านผอ.ภาณุเดช                
ท่านรองอภิวัฒน์  ให้ไปดูระยะเวลาใน  MOU  ถ้าหากว่าใน  MOU  มีระยะเวลาที่จะต้องทําในปี  2559       
ก็ส่ง MOU  ไปให้องค์การจัดการนํ้าท้วงอีกคร้ังหน่ึงว่าจะต้องทําไม่อย่างน้ันจะขอยกเลิกการทํา MOU  แล้วดู
ว่าทางองค์การจัดการนํ้าจะตอบหนังสือกลับมาอย่างไร  ถ้ามีระยะเวลาหรือไม่มีทําหนังสือตอบไปว่าที่ทาง
องค์การจัดการนํ้าทําหนังสือมายังเทศบาลเราได้รับเรียบร้อยแล้ว  และทางเทศบาลได้นําเรื่องเข้าที่ประชุม
คทม. และมีมติเห็นว่าอยากจะให้เร่งแก้ไขโดยเร็วในปี  2559  ถ้าหากว่าองค์การจัดการนํ้าไม่สามารถทําได้
ทางเทศบาลจะขอยกเลิก  MOU  ทางองค์การจัดการนํ้าจะได้เร่งใส่ใจให้กับเรา  

มติที่ประชุม    -  ฝากท่านผอ.ภาณุเดชท่านรองอภิวัฒน์  ให้ไปดูระยะเวลาใน         
             MOU  ถ้าหากว่าใน  MOU  มีระยะเวลาที่จะต้องทําในปี  2559         

-  ให้ทําหนังสือตอบไปว่าที่ทางองค์การจัดการน้ําทําหนังสือมายังเทศบาลเรา
ได้รับเรียบร้อยแล้ว  และทางเทศบาลได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคทม. และมีมติเห็น
ว่าอยากจะให้เร่งแก้ไขโดยเร็วในปี  2559  ถ้าหากว่าองค์การจัดการน้ําไม่
สามารถทําได้ทางเทศบาลจะขอยกเลิก  MOU  กับองค์การจัดการน้ํา  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ        
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   
 เรื่องที่  1  เตาเผา 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เรื่องเตาเผาที่ท่านนายกให้นิติกรศึกษาระเบียบ      
มีบันทึกตอบมาจากนิติกรตามท่ีได้แจกหนังสือไป  ขอเรียนว่าการจัดซื้อเตาเผ่าศพปลอดมลพิษถือว่าจัดให้มี
สุสานและฌาปณสถาน  ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพ.ร.บ.เทศบาลที่เทศบาลสามารถอุดหนุน
งบประมาณได้ตามหนังสือจังหวัด  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2558  ควรแจ้งสํานักการสาธารณสุขฯ  
ดําเนินการตามเกณฑ์ของหนังสือต่อไป  ท่านรองอภิวัฒน์บอกว่าแจ้งสํานักการสาธารณสุขฯตามหนังสือที่แจก
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ไป  และท่านนายกก็แทงว่าควรดําเนินการ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ตามหลักเกณฑ์ของเงินอุดหนุน  
หน่วยงานส่วนราชการอปท.  ต้องเสนอโครงการมาขอรับการอุดหนุน  เมื่อสําเร็จโครงการแล้วต้องบรรจุใน
แผนพัฒนา  3  ปีของเทศบาล  เมื่อบรรจุในแผน  3  ปีของเทศบาลแล้วจึงจะสามารถไปบรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนต่อไป  ซึ่งตอนน้ีมีอยู่  2  ด้าน  คือ  1.   ด้านการศึกษา  2.  ด้านการ
สาธารณสุข  และต้องไม่เกินร้อยละ  2  ของเงินรายได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     แล้วพวกท่านเขียนมาทําไม  เสนอขึ้นมา
ทําไมท่านรองอภิวัฒน์    
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    การอุดหนุนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ  ตามหนังสือ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ฟังนะที่เราคุยกันวันน้ันเราจะเอาเงินให้วัด
หรือไม่  หรือเราจะซื้อเตาเผาให้วัด  ที่ประชุมมีมติตกลงว่าซื้อให้วัด  แต่พอเสนอขึ้นมาก็เอาตามท่านรอง
อภิวัฒน์เซ็นต์ขึ้นมาแบบไหนผมก็เอาตาม  แสดงว่าท่านรองอภิวัฒน์ไม่ได้ดูผมจึงไม่ได้ดูด้วย  ลองไปแก้ไข 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    ได้ไปสอบถามนิติกรว่าน่าจะเป็นเงินอุดหนุนดูตามเกณฑ์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าจะอุดหนุนจะทําตามเกณฑ์ไม่ได้
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผน  3  ปี  ไม่ได้ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ทําเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยาก 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ถ้าเราจะต้ังในหมวดเงิน
อุดหนุนในปี  2559  ต้องเป็นงบประมาณของปี  2559 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ใช่เงินรางวัลแล้วเงินรางวัลไปเก่ียวอะไร
กับปีไหน  
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ถ้าจะเอาตามหลักเกณฑ์เงิน
อุดหนุนต้องไปต้ังในงบปี  2559  ถ้าเราจะซื้อเตาเผาให้เลยไม่ได้อยู่ในงบปี  2559  ต้องซื้อในปีงบประมาณ
ปี  2558 
 นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอแก้ไขมติที่ประชุมที่เคยบอกว่าให้
ดําเนินการเพราะว่าหลงเช่ือท่านรองอภิวัฒน์  ผมเข้าใจว่าในที่ประชุมพูดกันหลายครั้ง  ท่านรองอภิวัฒน์
รับผิดชอบไปให้ไปศึกษาระเบียบเราจะซื้อเตาเผาให้วัดได้อย่างไรทั้งๆที่ทุกคนบอกว่าสามารถซื้อเตาเผาได้  ทํา
เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล   ถามกับนิติกรหลายคร้ังแล้ว  นิติกรบอกว่าน่าจะเป็นเงิน
อุดหนุน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.เพ็ญพรไปศึกษากับเทศบาลชัยภูมิ  
เทศบาลอุบล สามารถซื้อเตาเผาได้ทั้งน้ัน  เทศบาลตําบลนาจารย์ก็ซื้อเตาเผาให้  ถ้าจะเอาเงินอุดหนุนต้องไป
ต้ังในเทศบัญญัติแบบที่จ.ส.อ.สมชายพูดปีหน้าก็ไม่ได้ซื้อ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เคยมีหนังสือหารือบอกว่าวัดไม่ใช่หน่วยงาน  ไม่ใช่
องค์กร  ไม่สามารถอุดหนุนได้  และมีหนังสือตอบข้อหารือจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จะทําให้ผมหรือไม่ท่านรองอภิวัฒน์  จะเช่ือ
ผมหรือนิติกร  
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    ผมจะหาแนวทางอีกคร้ังหน่ึง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เขาไปศึกษามาหมดแล้ว  ท่านรองอภิวัฒน์
ลองไปถามปลัดเจนสร้างเมนอย่าว่าแต่ซื้อเตาเผา 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    ถ้าได้ก็แก้ไขเลยครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านก็เช่ือแต่นิติกร  ยืนยันว่าเป็นเงิน
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อุดหนุนทําไม่ได้ปี  2559  ก็ทําไม่ได้  เงินก็ไม่ได้ใช้เงินเทศบัญญัติถ้าจะพูดตามหลักเกณฑ์ที่จ.ส.อ.สมชายพูด 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    มีอยู่ในแผน  3  ปี 
 
 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อยู่ไหนไม่มี  แต่สามารถเพิ่มได้  คือผมพูด
ต้ังแต่เงินยังไม่มา 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   แนวทางที่เราจะสามารถซื้อได้  
มี  2  แนวทาง  1.  ซื้อเตาเผามาเป็นทรัพย์สินของเทศบาล  ทํา  MOU  ระหว่างเทศบาลกับวัด  อาจจะเช่าก็
ได้  จะไปเข้าระเบียบว่าด้วยการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล  2.  ซื้อมาเป็นของเทศบาล  ทํา  MOU  
ตกลงความร่วมมือด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการฌาปณสถานให้กับวัด  โดยเทศบาลเป็นเตาเผา  วัดเป็น
เมน  น้ีคือแนวทางที่พอจะเป็นไปได้  ไม่ขัดต่อระเบียบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ของเทศบาลเมืองชัยภูมิซื้อให้ไปสร้างในวัด  
เสร็จเรียบร้อยแล้วไปต้ังเงินอุดหนุนค่านํ้ามันให้กับวัดทุกปี  ส่วนของปลัดเจนศักด์ิได้พูดคุยกันท่านบอกว่าสร้าง
เมน  และซื้อเตาเผาให้กับวัดยกให้วัดเลยถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา  อุตส่าห์พูดเร่ืองเตาเผามาต้ังนานถ้ามีปัญหา
อย่าเสียงแข็ง  อย่ามายึดถือว่าต้องเป็นแบบน้ี เรามีที่ปรึกษามี  สตง.  มีสํานักงานท้องถิ่น  มีหลายอย่างเหมือน
ที่ท่านผอ.เพ็ญพรไปศึกษามา  อย่าตอบผมคําเดียวแต่ไม่สามารถทําได้ถ้าพูดถึงเรื่องที่ทําไม่ได้ไม่รู้จะมาเป็น
นายกทําไม  คนอ่ืนทําไมทําได้ผิดระเบียบหรือไม่ผิดระเบียบ  ทุจริตหรือไม่ได้ทุจริต  นิติกรพูดไม่ใช่ว่าจะถูกคน
เดียวตลอด  ท่านรองประเสริฐว่าอย่างไร 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล    น่าจะทําได้เหมือนกับทางท่านผอ.เพ็ญพรพูด         
ถ้าอย่างน้ันให้ไปถามทางสตง.จังหวัด  ไปสอบถามปรึกษา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ใช่  เรายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง            
เราสามารถถามได้  หาความรู้ได้  อย่ามายืนยันแต่คําเดียว  เป็นหัวหน้าเขานะ  หน้าที่ในการหาทางออกท่าน
รองอุบลรัตน์ 
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล    ในการต้ังเงินอุดหนุน  1.  ต้องมีในแผนตอนน้ี
งบประมาณปี  2558  เทศบาลไม่มีเงินรายได้ที่จะมาอุดหนุนแต่ตัวน้ีเข้ามาเป็นเงินรางวัล  ซึ่งเราใช้เป็นกรณี
พิเศษเราใช้เงินรางวัลไปซื้อ  เพ่ือบริหารจัดการ  ถ้าต้ังเป็นงบประมาณปี  2559  เป็นเงินอุดหนุนต้องมีแผน
และต้ังจากเงินรายได้ของเราออกไปไมได้เก่ียวกับเงินรางวัล  แต่เราจะใช้เงินรางวัลตัวน้ีมาซื้อคือต้องอยู่ในปี  
2558  อยู่แล้ว  เป็นเงินอุดหนุนไมได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จะมายืนยันเป็นเงินอุดหนุนอยู่อย่างเดียว  
อุตส่าห์พูดให้ฟังทุกอย่าง  ถึงไม่ทันปี  2558  เราสามารถใช้ได้เพราะสามารถยกเลิกระเบียบได้ทุกอย่าง
เพราะว่าเป็นเงินรางวัลทําได้หมด  แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล   พอศึกษาเขายืนยันแบบน้ี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฟังไว้แต่ไม่เช่ือแต่จะไปหา  สตง.  ไปหา
ปลัดเจนศักด์ิ  โทรไปปรึกษากับเทศบาลนครอุบลที่ท่านผอ.เพ็ญพรไปทราบข้อมูลว่าเขาสามารถทําได้  ผมรู้มา
อีกว่าเทศบาลเมืองชัยภูมิเขาก็สามารถทําได้  จ.ส.อ.สมชายรู้ว่าผมอยากจะเอาเงินรางวัลมาซื้อเตาเผา  แต่ท่าน
รองอภิวัฒน์ไม่รู้ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    อธิบายให้เขาฟังแต่ยืนยันว่าน้ีคือถูก  ก็ได้เถียงกัน  
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ถ้าเราต้ังในเงินอุดหนุนอย่าง
กรณีอดีตนายกอบจ.สมุทรปราการที่โดนมาตรา  44  โดนเรื่องน้ีเข้าไปด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  มันไม่ใช่ของเขานะวัดครึ่งหน่ึง  กรรมการ
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ครึ่งหน่ึง  ไม่เก่ียว 
 
 
 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   เท่าที่สอบถามในเว็ปกระดาน 
ถามตอบของสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ  ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนจะสามารถอุดหนุนให้วัดได้
หรือไม่  ตัวที่คุมระเบียบเก่ียวกับเงินอุดหนุนที่ออกประกาศหลักเกณฑ์การอุดหนุนเขาตอบว่าไม่สามารถที่จะ
อุดหนุนให้วัดได้เพราะว่าวัดไม่ใช่ส่วนราชการ  แล้วหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งที่ท้องถิ่นยึดถือไปเพ่ิมเติม
นิยามนอกเหนือที่ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจประกาศไว้  คือเพ่ิมคําว่าองค์กรภาค
ประชาชนขึ้นมา  ทําให้ท้องถิ่นต่างๆสามารถอุดหนุนวัด  ภาคประชาชนได้  โดยยึดถือหนังสือ ว  74  ลงวันที่  
8  มกราคม  2553    
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   ท่านนายกค่ะ  สํานักการสาธารณสุขฯเสนอ
โครงการข้ึนมาตอนน้ีคงผ่านท่านรองแล้ว   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ท่านรองคงจะเช่ือนิติกรแทงหนังสือขึ้นมา
ไม่ได้ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เข้าใจว่านิติกรเข้าใจว่าเป็นการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  ในส่วนเงินรางวัลถ้ามั่นใจว่าทําได้ก็ซื้อ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาหนังสือเร่ืองน้ีมาจะเกษียณใหม่  
ระเบียบทางนี้ไม่มีให้ไปหาดูที่สามารถทําได้  ผมบอกให้ทําผิดกฎหมายระเบียบหรือไม่  คนอ่ืนทําไมสามรถทํา
ได้เพราะเขาเก่งกว่าอย่าอยู่กับที่อย่าเป็นกบในกะลา    
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    จะประสานให้อีกคร้ังหน่ึงครับ 
 เรื่องที่  2  เปลี่ยนวันประชุมกาแฟยามเช้าจังหวัด 
นางสาวศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุม
เมื่อสักครู่มีทางจังหวัดแจ้งมาประชุมกาแฟยามเช้าวันที่  19  เมื่อสักครู่ได้ประสานไปแล้ว  ว่าเราติดประชุม
เปลี่ยนเป็นประชุมกาแฟยามเช้าวันที่  21  สิงหาคม  2558 
 เรื่องที่  3  เช่าที่วัดหอไตร   
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน  เรียนถามท่านเรื่องเช่าที่วัดหอไตร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้นิติกรไปดูระเบียบการเช่า  จะดูว่าจะ
เสนออย่างไร  ผมจะบอกว่าถ้าไม่อุดหนุนจะให้ทําอย่างไรเพ่ิมให้นิติกรไปค้นหาเรื่องเตาเผา  ถ้าไม่อุดหนุนจะทํา
วิธีการอ่ืนได้หรือไม่  เรื่องเช่าที่วัดหอไตรให้นิติกรเสนอขึ้นมาว่าสามารถเช่าได้หรือไม่  เช่าได้หรือไม่จ.ส.อ.เช่า
ได้หรือไม่ 
 จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    สามารถเช่าได้ครับ  ถ้าเรา
เช่ามาเพ่ือกิจการของประชาชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ครั้งหน้าให้รายงานในที่ประชุมวันอังคาร
หน้า  จะได้เช่าอย่างน้อย  15  ปี  ตารางวาละ  5  บาท  40  ไร่ปีหน่ึงไม่ถึง 20,000 – 30,000  บาท  
เช่ามาทําสวนสาธารณะให้พ่ีน้องประชาชน  ให้ศึกษาระเบียบว่าเช่า  15  ปีต้องทําอย่างไร  ไม่ใช่มาเสนอว่าทํา
ไม่ได้  ให้มีทางเลือกพิจารณาว่าทางไหนจะถูกต้อง 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน   ถ้าท่านนายกไม่เช่าจะมีนายทุนมาเช่า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    รอฟังดูว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรกับบ้าน
เรา  ตอนน้ีให้ช่างลงพ้ืนที่วัดพ้ืนที่จริง  เพ่ือที่เราจะมาเช่าจริง  ส่วนที่เหลือไม่รู้ให้หลวงพ่อไปเก็บค่าเช่าเพ่ิมกับ



- ๑๖ - 
 

เจ้าของบ้าน   มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
  

 
 
ปิดประชุม  ๑6.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


