รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 22/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายนพสิทธิ์
๓. นางสาวศิรินันท์
๔. นายนิติธรรม
๕. นายอดิศักดิ์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายประเสริฐ
๙. นายอภิวัฒน์
๑๐. นายพงษ์ธร
๑๑. นางจิตตา
๑๒. นายภาณุเดช
๑๓. นายโพธิวัฒน์
๑๔. นางจีรนันท์
๑๕. นายสมชาย
๑๖. นางสาวสุนิสา
๑๗. นายจําลอง
๑๘. นางสาวนันทนา
๑๙. นายนิกร
๒๐. จ่าเอกภราดร
๒๑. นางสาวจันทร์ตรี
๒๒. นายกฤษณะ
๒๓. นางเพ็ญประภา
๒๔. นางมยุรี
๒๕. นางสุดารัตน์
๒๖. นางรัศมี
๒๗. นายพงษ์ฤทธิ์
๒๘. นายธนัญชัย
๒๙. นางสาคร
๓๐. นายวันชัย
๓๑. นางสาวดารุณี
๓๒. นางศศิญา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแท่น
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
ธารไชย
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุญศิลป์
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
สุเพ็งคําภา
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายอํานวยการ
เนตวงษ์
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
กอสัตย์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝ่ายเทศกิจ
ภูนิลามัย
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ไชยบัง
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
ศรีโยธา
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
แสนอุบล
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
ธารสวิง
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จันทร์สว่าง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
สุดาอิ้ง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
กิตติธรรม
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

-๒๓๓. จ.ส.อ.สมชาย
๓๔. นางมนธิดา

โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
คําก้อน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๓๕. นายสังวาล
๓๖. นางสุมิตรา
๓๗. นายสถิตพงษ์
๓๘. นางสาวสุภาพ
๓๙. นางศศิพรรณ
๔๐. นางแม้นรัตนา
๔๑. นายนัญชัย

เมืองโคตร
ภูผาลา
บงสีดา
บุญเพิ่ม
โพธิแท่น
กาญจันดา
พลพิมพ์

หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ประธานสภาพนักงาน
นายช่างโยธา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
2. นายสมศักดิ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
4. นายวรวิทย์
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
5. นายสนธยา
สีหานนท์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
6. นายธนวัฒน์
สิทธิกานต์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
7. นางสาววารัตน์
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
8. นายลิขิต
ไชยภู
หน.ฝ่ายปกครอง
9. นายคงเดช
หรบรรณ์
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
10.นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
11.นางณัฐนันท์ เหล่านุกูล
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
12.นางมยุรา
ภูจริต
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13.นางสุดารัตน์ ศรีโยธา
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
14.นายปัญญา
หมั่นผดุง
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
15.นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
16.นางนฐอร
อภัยโส
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
18.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19.นางสาวณัฐภาส์
การรินทร์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
20.นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
21.นางวิภาวดี
ชุมกาแสง
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 22/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558

-๓-

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เปิดงานวิจิตรแพรวา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่อวานเปิดงานวิจิตรแพรวาเรารับหน้าที่บวงสรวงต้อง
ขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาลทั้ ง 4 โรง มี นั ก เรี ย นตั ว เล็ ก ๆ
ที่เป็นนางรํา จึงเรียนท่านผู้ว่าราชการว่านางรํามีแต่เด็กๆยังไม่เป็นสาวเต็มตัว ท่านผู้ว่าราชการจึงบอกว่าดี
แล้ วหั ดเอาไว้ ตั้งแต่ ตอนเด็ กๆเมื่ อโตขึ้นจะเก่งเอง งานวิจิตรแพรวาจะมี ถึ งวันที่ 17 สิ งหาคม 2558
Bike For Mom วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตลอดสัปดาห์นี้คงจะเกี่ยวกับเรื่องการจัดงาน

เรื่องที่ 2 วันแม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นงานวันแม่ เชิญชวนพวก
เรามาร่วมกิจกรรมวันแม่กับชุมชนเทศบาลเราจัดปีละครั้ง และมีการมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่นเป็นแม่ของชุมชน
เวลาผมไปร่วมงานศพแล้วชาวบ้านดีใจมากที่ได้รางวัลแม่ดีเด่นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เขาก็พูดประกาศใน
ประวัติผู้ที่เสียชีวิตทุกครั้งว่าเคยได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปีนั้นปีนี้ เป็นเรื่องที่
น่าชื่นชมยินดีและเป็นเกียรติให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง จึงคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะทําต่อไม่ต้องไปคัดสรร
อะไรมากใครเลี้ยงลูกได้ดีเป็นแม่ของลูกทั้งนั้น

เรื่องที่ 3 กิจกรรมงานประจําเดือน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรามีกิจกรรมงานประจําเดือนคือกิจกรรมการพ่นยุงของ
สํานักการสาธารณสุขฯ และมีตรวจสุขภาพในช่องปากวันที่เท่าไรนะท่านผอ.เพ็ญพร ที่ผมต้องไปเปิดงาน
นางจีรนันท์ ธารไชย ผอ.ส่วนบริการฯ วันที่ 13สิงหาคม 2558 ค่ะ อบรมครูอนามัยเพื่อจะได้
ช่วยเจ้าหน้าที่ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อย่าลืมถนนสายบุญในวันพรุ่งนี้วันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม
2558 หน้ าศาลากลาง 19 สิงหาคม 2558 ถนนภิรมย์ กิจกรรมถนนสายบุญ กีฬากลุ่ มโรงเรียน
เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ออกฉีดวัคซีนของสํานักการสาธารณสุขฯ ฉีดวัคซีนเด็ก
นักเรียนป.1 และ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ วันที่ 14
สิงหาคม 2558 ประชุมสภาเทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล และเรารับงานเกี่ยวกับเรื่องการจัด
กิจกรรมประกวดธิดาแพรวา ผมไปแถลงข่าวแล้วฝากผู้ที่รับผิดชอบด้วย 16 สิงหาคม 2558 Bike For
Mom จะให้ท่านเลขาฯนําเรียนปัญหาเรื่องอุปสรรค์และงานที่ต้องทําต่อไป วันที่ 23 สิงหาคม 2558
มีกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์หรือไหว้พระ 9 วัด คือวัดหอไตรปิฎการาม และผู้ที่รับผิดชอบคือโรงเรียน
เทศบาล 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นใครจะไป
เฉพาะครูหรืออย่างไร
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รองผอ.สํานักการศึกษา โรงเรี ย นเทศบาล 1 โรงเรี ย นเทศบาล 4
ไปทั้งหมด 23 คน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไปดูเรื่องอะไรครับ
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รองผอ.สํานักการศึกษา ไปศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งสาธิ ต การสอนในระดั บ
ประถมศึกษา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมเคยเป็นครูมาก่อน สมัยแต่ก่อนเขาเรียกว่าครูเซียงมาเข้า
โรงเรียนอนุกูลนารีเขาก็เรียกเป็นอาจารย์ มาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนอนุกูลนารีอายุ 20 ปี ย่างอายุ 21
ปี เกณฑ์ทหารลูกศิษย์อายุ 17 ปี 18 ปี อายุใกล้กันกับครู

เรื่องที่ 3 ภารกิจที่มอบหมายสั่งงานให้กับหัวหน้าส่วนการงาน

-๔-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีภารกิจที่มอบหมายสั่งงานให้กับหัวหน้าส่วนการงานได้ไป
ทํา เรื่อง การเดินแบบผ้าไหมแพรวามอบให้กับท่านผอ.เพ็ญพรและท่านผอ.วรวิทย์ เดินแบบกิตติมาศักดิ์
ใครไปเดินแบบผ้าไหมต้องเสียเงินแล้วรายได้จากการเดินแบบท่านผู้ว่าราชการจะเก็บไว้เป็นขวัญถุงในการที่จะ
รวบรวมเพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ

เรื่องที่ 4 ปฏิบัติตามระเบียบ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปขอให้พวกเราปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการ
ทํางานเพราะว่าสตง.ทักท้วงมาหลายเรื่องทําอะไรอย่าให้ผิดพลาด จะพูดว่าสตง.เพ็งเล็งเราก็ไม่ถูกแต่การเมือง
ค่อนข้างจะรุนแรงเวลามีอะไรเขาก็มาแล้วก็อยากจะได้ผลงาน เวลาเขาจะได้ผลงานทีหนึ่งต้องขอเงินคืนถือว่า
เป็นผลงานของเขาก่อนหน้านี้สตง.ไม่เคยที่จะเอาเรื่องกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรื่องเล็กเรื่องน้อยปัดทิ้งไปหมด
แต่งานนี้ขอเพราะมีการร้องเรียนไปที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่ 5 ประดับไฟวันแม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องประดับไฟวันแม่ฝากท่านผอ.ภาณุเดชเมื่อคืนลูกน้อง
ท่านโทรมารายงานผมว่าจะทดลองเมื่อวานผมก็เลยขับรถดูใช้ได้สวยงาม แต่ไฟไม่ติดทุกหลอดมีหลอดที่ขาด
เป็นสายก็มีฝากดูบริเวณถนนอรรถเปศลอยู่บริเวณไหนรู้หรือไม่ เป็นถนนช่วงสั้นๆหน้าวิทยาลัยเทคนิคจากสี่
แยกป่าไม้ถึงเจ็ดแยกหนองแซงนี้คือถนนอรรถเปศล แต่ถ้าจากแยกป่าไม้ไปทางราชมงคลฯเป็นถนนถีนานนท์
ถนนเส้นเดียวกันน่าจะเป็นชื่อเดียวกัน ถนนกาฬสินธุ์เป็นบริเวณที่ประดับแสง สี เสียง ประดับไฟได้สวยงาม
แต่ไฟไม่ติดทุกหลอดฝากท่านผอ.ภาณุเดชดูด้วย

เรื่อง 6 ถนนชํารุดทรุดโทรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ช่วงนี้มีชาวบ้านโพสเกี่ยวกับเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อน้ําขัง
และแจ้งให้กับทางเทศบาลมีช่องทางการแจ้งหลายช่องทาง ไลน์ เฟส ฯลฯ ต้องสนใจด้วย และเวลาที่ผมจะ
สื่อสารกับบุคลากรของสํานักการช่างทางไลน์เวลาช่างขาวไม่เปิดดูเงียบเลยไม่ทราบเหมือนกัน ผอ.สนธยา
รับปากผมว่าจะใช้สมานโฟน ท่านผอ.ภาณุเดชใช้ไม่เป็นเหรอ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เป็นครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าใช้เป็นให้เข้ากลุ่มมาพอที่จะได้รับรู้รับทราบช่วยกันดู
ทั้งไลน์ชุมชนเมือง ไลน์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ไลน์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นไลน์ที่ทางพวกเราคุย
กันส่งรายละเอียดข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันถ้าท่านสมัครเข้ามาก็ไม่ตกข่าว เวลาชาวบ้านโวยมาแต่ละครั้งถ้า
ช่างขาวไม่เปิดมาดูเงียบเลยนะคนที่เป็นผอ.เป็นเรื่องที่จําเป็นถ้าผอ.ไม่มาจะให้ผมพูดกับใคร เท่าที่ผ่านมาเคย
สังเกตหรือไม่ฝนตกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ตกหนักแต่ตกเวลาตอนกลางคืน พอตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีน้ําท่วมขังเลย
เคยตกกลางวันแต่ตกไม่แรงไม่มีน้ําท่วมขังเอาเป็นว่าปีนี้เราน่าจะปลอดภัยทําไมถึงปลอดภัยเพราะเราเตรียมตัว
ป้องกันที่จะระบายน้ําตั้งแต่ฝนยังไม่มาและเมื่อฝนไม่มาหญ้าก็ขึ้นเรายังไปเปิดร่องอีก
เมื่อถึงเวลาฝนมาตก
หนักเลยเป็นสัปดาห์ ฝากท่านผอ.สํานักการช่างและทีมงานดูแลถนนที่ชํารุดทรุดโทรมมีหลุมอยู่หน้าทางเข้า
ชุมชนท่าสินค้าหลุดใหญ่มาก และเป็นมานานแล้วผมบอกช่างขาวไปแล้วรอบหนึ่งยังเฉยๆฝากด้วย

เรื่องที่ 7 ต้นไม้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ท่านเลขาฯไปเจอต้นไม้ของอาจารย์ที่
มอบต้นปาล์มให้กับเราท่านอาจารย์ปลูกต้นปาล์มไว้ขาย ท่านอาจารย์บอกว่าตลาดขายราคาเท่าไหร่จะลดให้
50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าตลาดขาย 2,000 บาท จะขายให้ 800 บาท จึงเห็นว่าเป็นช่วงที่เราจะได้ของดีฝาก
ให้ท่านผอ.ฝากดูต้นฟอกซ์เทลถ้าเอาต้นที่มีขนาดไม่เท่ากัน อายุไม่เท่ากัน ไปปลูกจะขึ้นไม่เท่ากันจะดูไม่
สวยงามเอาเป็นว่าหน้าเทศบาลฝั่งสํานักปลัดเทศบาลกับสํานักการคลังใครสังเกตบ้างต้นฟอกซ์เทลฝั่งไหนที่
อุดมสมบูรณ์สวยงามที่สุดฝั่งทางสํานักปลัดเทศบาลสวยงามกว่าเพราะต้นโต และสมบูรณ์กว่าแล้วทําไมต้นไม้
2 ข้างถึงไม่เท่ากันเพราะปลูกไม่พร้อมกันถ้าเป็นงานอาคารสํานักงานเป็นงานของสํานักปลัดเทศบาลฝากดู

-๕ด้วยนะให้คุยกับทางท่านเลขาฯนะ และไปเลือกดูต้นไม้ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือเส้นรอบวงที่ใกล้เคียงกันเอา
มาปลูกจะดูดีส่วนต้นไม้เก่าเราไปลงบริเวณศาลพระภูมิก็ได้

เรื่องที่ 8 สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางกับแก่งดอนกลางเราจะใช้
ประโยชน์ในช่วงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ได้มีโอกาสพาท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวไปชมรอบแก่งดอนกลางมาแล้ว ท่านประทับใจชมว่าสวยมากสามารถเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้และอยู่ไม่ไกลเมือง แต่ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลย ท่านผู้ว่าราชการบอกว่าเป็นบุญที่พวกเราได้
งบประมาณจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวมาทําไบซิเคิ้ลเลนรอบแก่งดอนกลาง 14,000,000 บาทและ
บริเวณข้างในก็ได้พาท่านรัฐมนตรีฯไปดูที่ตอกเสาเข็มและดูสถานที่ว่าบริเวณนี้จะก่อสร้างศาลา 1 หลัง กว้าง
30 เมตร ยาว 50 เมตร รวมเป็น 1,500 ตารางเมตร ถ้าคนไปนั่งปฏิบัติธรรมคนหนึ่งใช้พื้นที่ประมาณ
1 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นอาคารนี้จุคนได้ 1,500 คน ถ้าจะเผื่อเวทีด้วยเอาเป็นว่าจุได้ 1,000 คนเมื่อ
สร้างเสร็จยังนึกปัญหาต่อจะให้ใครไปดูแลไปเฝ้าแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดฝากท่านปลัดเทศบาล ท่านรองอุบลรัตน์
ท่านรองประเสริฐ ท่านรองอภิวัฒน์ จะให้กองฝ่ายไหนดูแลและรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่สําคัญทําเสร็จเมื่อไม่มี
ใครไปดูแลจะกลายเป็นศาลาร้างเหมือนกับศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ริมแก่งดอนกลางมีผีบ้าไปแก้ผ้าอยู่ข้างใน
หรือไม่มีพวกที่ไปบุกรุกจ่าเอกภราดรเห็นหรือไม่พวกที่บุกรุกไปเผาถ่าน ตั้งข้อสังเกตว่ามาอยู่ได้อย่างไร ผม
มอบให้จ่าเอกภราดรประสานกับเทศบาลตําบลโพนทองให้เอาออกอยู่ในรอยต่อเนื่องอย่าให้มาอยู่ในรอบถนน
จะให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปบุกรุกบริเวณหนองเบนหนองอีคูนก็ไปแต่อย่ามาอยู่บริเวณนี้ และบริเวณนี้เกิดการ
เกี่ยงกันทางเทศบาลตําบลโพนทองบอกว่าเป็นเขตเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บอกว่าเป็นเขตเทศบาลโพน
ทองให้คุยกันและดําเนินการให้เรียบร้อยอยู่มานานแล้ว ผู้ที่บุกรุกเข้ามาประกอบอาชีพเผาถ่านเวลาเผ่าถ่านจะ
มีควันฟุ้งออกมา และบริเวณรอบริมแก่งดอนกลางเป็นสถานที่ออกกําลังกายและคนก็สูดควันเข้าไป แต่ก่อน
สวนสาธารณะกุดน้ํากินโดนชาวบ้านที่ไปออกกําลังกายฟ้องว่ามีคนไปเผาถ่านอยู่ที่ข้างบ้านคุณหมอยิ่งสันต์
สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางข่าวดีตอนนี้เมื่อวานผมดีใจได้เข้าไปบอกกับท่านรองอภิวัฒน์ว่าดอกทานตะวันที่
เราไปปลูกออกดอกแล้ว 3 ต้น สูง 1 ศอก ออกดอกนิดหนึ่ง ตอนนั้นไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกตัวว่าท่านผู้ว่าครับไปถามท่านนายกหัวนาคําท่านบอกว่าถ้าปลูกต้นทานตะวันใช้เวลา 45 วัน
และออกดอกผมมาคํานวณว่านับย้อนหลังจากวันที่ 16 สิงหาคม ไปจะปลูกเมื่อไรเพื่อที่จะให้ออกดอก 45
วัน แต่ตอนนี้สูงแค่ 1 คืบ ไม่แน่ใจว่าถึงวันที่ 16 สิงหาคม จะออกดอกให้หรือไม่ วันนี้ออกดอกแล้ว
วันที่พาท่านรัฐมนตรีฯไปเริ่มออกดอกแล้ว วันที่ไปซ้อมปั่นจักรยานเห็นออกดอกเล็กน้อยแต่ข้างในไม่เห็น
คราวนี้คิดว่าคงจะทยอยออกดอกคงจะอยู่เป็นเดือนสร้างสีสันให้กับคนที่ไปออกกําลังกายพอสมควร กิจกรรม
ปั่นเพื่อแม่เดี๋ยวให้ท่านเลขาฯพูดรายละเอียดต่างๆ

เรื่องที่ 9 ย้ายปลา
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ย้ า ยปลาออกจากกุ ด น้ํ า กิ น เป็ น งานที่ ยั ง ต้ อ งตามอยู่
เหมือนเดิม

เรื่องที่ 10 งานโครงการถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรี งานโครงการถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุเป็นงานของตํารวจ
ร่วมกับขนส่ง ภาคีเครือข่าย ใช่หรือไม่

จ่าเอกภราดร
นายจารุวัฒน์
จ่าเอกภราดร
เรื่องที่

เนตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เบื้องต้นตํารวจเป็นเจ้าภาพ
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทําไมเขาไม่ชวนภาคีเครือข่ายทั้งหมด
เนตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เห็นว่าเป็นเจ้าของพื้นที่
11 ร้องเรียนการจัดOTOP

-๖-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ร้องเรียนการจัดสินค้า OTOP บริเวณถนนชัยสุนทรหรือ
ถนนกาฬสินธุ์ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ใคร เขาร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรมและส่งหนังสือมายังกองวิชาการฯและกอง
วิชาการจ่ายหนังสือต่อไปที่งานเทศกิจตอนนี้เรื่องอยู่ที่ไหน
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผมขอดูต้นเรื่องก่อนครับ
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ผ่ า นมาเราก็ คุ ย กั น เรื่ อ งนี้ ผ่ า นมา 1
สัปดาห์ ตามเรื่องต่อด้วยเราถูกศูนย์ดํารงธรรมทวงเรื่องค้างหลายเรื่องผมเก็บข้อมูลไว้หมด ส่วนใหญ่จะอ้างว่า
ไปติดที่สํานักงานที่ดินซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือกับเขาแล้วไม่แจ้งมา ถ้าหากว่าเป็นเรื่องพ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกเราต้องแจ้งทุก 15 วัน

เรื่องที่ 12 ศึกษาระเบียบศูนย์ดํารงธรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อยากให้หัวหน้าส่วนการงานไปดูระเบียบคําสั่งของคสช.
เกี่ยวกับเรื่องการก่อตั้งศูนย์ดํารงธรรมเขาระบุระเบียบวิธีการทํางานของศูนย์ดํารงธรรมขึ้นมาชัดเจนให้ท่าน
ทั้งหลายไปดูแล้วเมื่อเรื่องที่เข้าศูนย์ดํารงธรรมแล้วมาหาท่าน ทุกสํานักกองฝ่ายจะได้ปฏิบัติถูก อย่างของ
สํานักการสาธารณสุขฯต้องบอกเลยเวลาผมโทรไปถามมีแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังปล่อยให้ศูนย์ดํารงธรรมมา
ทวงเรา 2 – 3 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยอย่างไร เสร็จเรียบร้อยคือการลงไปคุยกับชาวบ้านในปัญหาที่ตนเองได้
รับมาแต่ไม่ทําเป็นหนังสือแจ้งศูนย์ดํารงธรรมแจ้งกลับจึงถูกเขาทวงมาตลอด แล้วตอนนี้ทุกส่วนราชการจะต้อง
ทําหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนทําตัวเหมือนกับศูนย์ดํารงธรรมทุกส่วนราชการเมื่อรับแล้วถ้า
เป็นภารกิจของตัวเองให้ดําเนินการแก้ไขโดยด่วน แต่ถ้าหากเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่นให้ท่านรับเรื่องราวส่ง
เรื่องต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆนี้คือกฎกติกา หลังจากนั้นจะต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานทุก
สัปดาห์อย่าลืมนะทุกเดือนเป็นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับของศูนย์ดํารงธรรม

เรื่องที่ 13 การเช่าที่วัดหอไตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี การเช่าที่วัดหอไตรมอบใครฝากให้นิติกรศึกษาระเบียบการ
เช่าที่ของวัดหอไตร

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล นิติกรบอกว่าถ้าเป็นอํานาจหน้าที่เช่าได้ แต่ว่าการเช่าจะอยู่
ที่ระเบียบพัสดุ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้นเรื่องน่าจะเป็นใครท่านรองอุบลรัตน์สํานักการช่างเพราะ
จะทําเป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งระบายน้ํา ท่านผอ.ภาณุเดช ต้นเรื่องคือเจ้าของโครงการ เจ้าของ
โครงการน่าจะเป็นสํานักการช่าง บันทึกเอาไว้สํานักการช่างทําโครงการทําจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณชุมชน
ทุ่งสระ โดยเสนอว่าพื้นที่บริเวณนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ ทําหน้าที่อะไร และถ้าหากว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะเอาทุ่ง
สระมาปรับปรุงเพื่อมาเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแก้มลิง เป็นสถานที่ออกกําลังกาย
เป็นแหล่งชุมชนที่ชาวบ้านจะได้มาใช้ประโยชน์ เขียนเป็นโครงการเขียนเสร็จก็มีแนวทางของโครงการ โดย
เสนอการเช่าที่จากวัดระยะเวลา 15 ปี หรือ 20 ปี ก็ว่ามา และพอเสนอขึ้นมาทําโครงการขึ้นมาเสนอ
นายกเทศมนตรี ผมจะสั่งต่อไปว่ามอบให้กับทางพัสดุได้ศึกษาและติดต่อขอเช่าที่จากทางวัด และหลังจากนั้น
ท่านผอ.จําลองจะไปดําเนินการเช่าที่ ตอนนี้ฝากให้กับท่านผอ.จําลองศึกษาระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการขอเช่าที่
วัดวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วง และแหล่งที่มาของเงินเราจะใช้เงินอะไรฝากพัสดุด้วย
งบประมาณในการเช่าเราใช้เงินอย่างไรท่านรองอุบลรัตน์
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายแบบเป็นค่าเช่าอยู่แล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องระบุในสภาหรือไม่
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทะโยธิน รองปลัดเทศบาล เป็นค่าเช่าทรัพย์สินตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสภาต้องมี
โครงการก่อนจะอยู่ในงบประมาณ

-๗-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าไม่มีในสภาไม่ต้องเข้าสภา
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ในงบประมาณจะมีค่าเช่าทรัพย์สิน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรี เราเอาตัวนั้นมาเช่าได้เลย ถ้าเงินไม่พอเราก็โอนไปในหมวด
ค่าเช่าทรัพย์สินเรามีอยู่แล้วใช่หรือไม่

นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ยกเว้นถ้าทางสํานักการช่างมีโครงการแล้วมีเงินอยู่
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก็อยู่ใ นนี้ แต่ว่าในการเริ่มต้นครั้งแรกค่าเช่าทรัพย์สินให้ สํานักการคลังเป็นผู้ตั้ง
งบประมาณดีกว่าแล้วสํานักการช่างเป็นผู้ตั้งงบประมาณในการดําเนินการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คือผมคิดว่าตอนนี้ให้สํานักการช่างออกแบบไปวัดพื้นที่ว่า
จะทําอย่างไร เมื่อเราได้พื้นที่ได้งบประมาณได้โครงการก็จะส่งให้กับทางพัสดุเพื่อขอเช่าที่วัด เมื่อวัดอนุญาต
ให้เราเช่าที่ทําสัญญาเรียบร้อย เราถึงต้องหางบประมาณมาดําเนินการแต่เบื้องต้นผมจะใช้เครื่องจักรและ
งบประมาณของเทศบาลในหมวดวัสดุไปทําก่อนเพราะว่าต้องทําแค่ขุดหลุมแล้วนําดินจากการที่ขุดหลุมขึ้นมา
ทําถนน บริเวณไหนที่จะให้ทําเป็นลานกีฬาจะขึ้นเป็นคูเสร็จแล้วในเทศบัญญัติปี 2559 ของชุมชนทุ่งสระ
ตั้งงบประมาณเอาไว้เกือบ 600,000 บาท เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาของชุมชนมีอยู่ในนั้นแล้ว ถึงตอนนั้นเรา
ก็จัดซื้อจัดจ้างแล้วทําสนามกีฬาบริเวณนั้นอาจจะเป็นปีต่อไปที่จะมาทําถนนรอบทุ่งสระเพื่อที่ให้ประชาชนมา
ออกกําลังกาย แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราจะไปตั้งงบประมาณจะมีปัญหาเกิดขึ้นพูดกับคนไม่รู้
เรื่องเช่าก็ยังไม่ได้เช่าทําได้แค่นี้เอาเป็นว่าต้องทําต่อไป ฝากต้นเรื่องคือท่านผอ.ภาณุเดช แบบด้วยนะเมื่อไหร่
จะเสร็จ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง จะทํา Bike For Mom ให้เสร็จก่อน ผมจะเร่ง
ให้ครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ให้เวลาถึง 30 สิงหาคม ให้ทําทั้งโครงการแล้วส่งไปที่ท่าน
ผอ.จําลอง
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ต้องมีเนื้อที่ในการเช่า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ใช่ให้เขาสํารวจหมดแล้ว พื้นที่ในโฉนด 40 ไร่ เอามาให้
เรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ 14 ประชุมอบรมสัมมนาเสริมศักยภาพ 1 จังหวัด 1 อปท. ต้นแบบ
เสริมสร้างวินัยคนในชาติ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปร่วมประชุมอบรมสัมมนา
เสริมศักยภาพ 1 จังหวัด 1 อปท. ต้นแบบเสริมสร้างวินัยคนในชาติอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอยากจะเล่าให้ฟัง
ว่าไปกับท่านผอ.สมชายไปอบรมทั้งหมด 3 วัน แต่ผมไปแค่ 1 วัน วันต่อมาดูงานวันสุดท้ายก็สรุปท่านผอ.
สมชายจะอยู่ประชุมทั้ง 3 วัน แต่พอผมไปฟังก็เข้าใจว่าโครงการนี้ทําอะไรอย่างไรและจะให้เราทําอะไรขอ
ความร่วมมือเราซึ่งเป็น 1 อปท. ต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างวินัยคนในชาติ สรุปคือโครงการนี้เป็น
โครงการที่สอดคล้องกับโครงการของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือเมื่อคุณเป็นองค์กรต้นแบบ
เป็นท้องถิ่นต้นแบบ ให้คุณดําเนินการไปปลุกระดมจิตสํานึกของชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ของเราในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเป็นการสร้างวินัยคนในชาติคือสร้างจิตสํานึกให้มีวินัยด้านการ
จัดการขยะ แล้วเขาพาไปดูงานที่เทศบาลพังโคนสมมติว่าในหมู่บ้านนี้ของเทศบาลตําบลพังโคนหมู่ที่ 15
บ้านทุกหลังในหมู่ที่ 15 คือทุกครัวเรือนเข้ามาเป็นสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องกองทุนจัดการขยะของเทศบาลเราก็มี
กองทุนจิตอาสา ของเขาก็ 100 เปอร์เซ็นต์อยู่ 2 ชุมชน เขาจะตื่นตัวมากในชุมชนและทุกบ้านจะเก็บขยะ
เอามาขาย นี้คือหน้าที่ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องการให้อปท.ต้นแบบได้ดําเนินการเพราะฉะนั้นเรา
ก็ลุยไปเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ออกไปลุยเกี่ยวกับเรื่องจิตสํานึกสร้างวินัยคนในชาติแต่ทําอย่างไรจะยั่งยืน
เป็นเรื่องที่ต้องฝากสํานักการสาธารณสุขฯงานของท่านผอ.สมชายเป้าหมาย ผมเคยบอกโอว่าอยากจะตั้ง

-๘กองทุนจิ ต อาสาและให้ ค นในชุ มชนเป็ นสมาชิกถ้าชุ มชนไหนเป็ นสมาชิก กองทุ นจิ ตอาสานั้ นก็ คือเขาจะมี
จิตสํานึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป้าหมายคือขอชุมชนละ 30 ครัวเรือนต่อปี ถ้าหากว่าทําได้จะได้ปี
ละ 1,000 ครัวเรือน ถ้าทํา 4 ปีจะได้ 4,000 ครัวเรือน ที่อบรมเขาต้องการให้สร้างวินัยคนในชาติให้
ดูแลรักษา เมื่อคืนนั่งแล้วได้ยินเสียงมือถือดังขึ้นจึงมาเปิดเครื่องดูเขาส่งเป็นข้อความมาเป็นเด็กบอกว่าบอกว่า
ชื่อตั๋น มูลเหล่า เขียนเป็นภาษาอังกฤษขยะค่ะรณรงค์แบบจริงจังหน่อยค่ะทั่วเมืองกาฬสินธุ์ถ้าทิ้งลงถังก็ไม่
ต้องตามเก็บ แต่ผมไม่เข้าใจว่าคําว่าจริงจังที่เขาพูดหมายความว่าอย่างไร แสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นที่เราทําอยู่ทุก
วันนี้คืออย่างไร โอจะตอบยังไงผมมีภูมิปัญญาทําได้แค่นี้ครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเปลี่ยนใหม่ไม่รู้จะ
ตอบอย่างไร ฝากท่านผอ.เพ็ญพร ท่านผอ.สมชาย ท่านผอ.จีรนันท์ ช่วยกันหน่อยไปถามท่านผอ.สมชายก็ได้
ที่ได้ไปประชุมมาเราลองทําดูสัก 1 ชุมชนไหนจะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ชุมชนหนองไชยวานได้หรือไม่ ชุมชน
ทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

เรื่องที่ 15 กิจกรรมวันแม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พรุ่งนี้ตอนเช้าใส่บาตรวันแม่ เวลา 08.00 น. แต่งชุด
ปกติขาวไปถวายพระพรที่หอประชุม 80 พรรษา เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมธรรมาภิบาลจะรวมชุมชน
เพื่อที่จะให้ประธานมามอบโล่แม่ดีเด่นจนกระทั่งถึงตอนเที่ยง เวลา 18.00 น. ที่ศาลากลางอยู่ในเต้นท์ที่
ท่านผู้ว่าราชการเชิญไปเปิดงานวิจิตรแพรวาเมื่อวานปรากฏว่า ผมไปมาแล้วอากาศร้อนมาก ตอนเย็นจุด
เทียนชัย และคราวนี้มีกิจกรรมเข้ามาแทรกเช้าตักบาตรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ หลังจากนั้นเวลา 10.00 น.
คนที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการสวมชุดปกติขาวอยู่แล้วจะต้องไปรับมอบเสื้อพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้หญิงถอนสายบัว ผู้ชายโค้งคํานับแล้วเอาเสื้อจากพานพร้อมกับ
เข็มที่ได้มอบมา แต่คราวนี้ของเรามีภารกิจว่าเราจะต้องมาร่วมงานวันแม่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ผมไม่ได้อยู่
ฝากท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล คนที่จะไปพรุ่งนี้ที่จะแต่งชุดปกติขาวไปกับผมให้อยู่ เวลา
09.30 น. จะต้องออกมาแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วต้องมาที่หอประชุมธรรมาภิบาล และจะมีชุมชนอีก
ประมาณ 120 กว่าคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเสื้อพระราชทานเหมือนกัน เทศบาลสรุปได้รับเสื้อพระราชทาน
127 คนใช่หรือไม่
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามใบที่ส่งมาครั้งแรก 117 คน
แต่ว่าจริงๆแล้วเราเกือบ 400 คน เพราะว่ามีคําตอบมาว่าเขาไม่สามารถแยกให้เราว่าใครคือหัวหน้าส่วน
การงาน ใครคือประชาชน ใบที่ส่งมาครั้งแรกคือมั่วมา 117 คน เขาเลยยึดตามตัวนั้นก่อนแต่ถ้าพรุ่งนี้ใคร
พร้อมมีคูปองสีฟ้าที่รับมาในวันที่ 2 ก็สามารถรับได้ก่อน หรือใครที่ยังไม่ได้รับคูปองสามารถไปรับได้อีกครั้ง
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สรุปคือมีชื่อ 117 คน พรุ่งนี้ไปรับที่หน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ โดยเฉพาะส่วนราชการใส่ปกติขาวก็รับได้เลย แต่ถ้าเป็นชาวบ้านจะรับหลังจากที่คนที่ใส่ปกติขาว
กลับไปแล้วจะรับทีหลังด้านหน้าหอประชุมให้เข้าใจตามนี้นะครับ บอกให้ชาวบ้านไปรับตอนบ่ายก็ได้ขอให้มี
รายชื่อเพราะว่าต้องไปเช็คชื่อแล้วเข้าไปรับส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อแต่มีคูปองสีฟ้าให้นําไปแจ้งแล้วเริ่มรับได้ มี 3
ประเด็น 1.ประเด็นที่เป็นข้าราชการใส่ปกติรับได้เลย 2. มีชื่อไปเช็คชื่อแล้วรับได้เลย 3. มีคูปองแล้ว
สามารถรับได้เลย แล้วรับได้ทั้งวันตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ใช่หรือไม่ท่านเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ใช่ครับแต่ว่าส่วนข้าราชการที่สวมชุด
ปกติขาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะมีคนเดียวคือท่านนายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าอย่างนั้นให้หัวหน้าส่วนไปรับเสื้อพระราชทานมอบท่าน
ปลัดเทศบาลไปรับ

เรื่องที่ 16 พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการปี 2558

-๙-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการปี 2558 กฎหมายประกาศออกมาวันที่ 22 มกราคม 2558 มีบทเฉพาะกาลว่าจะ
บังคับใช้หลังจากที่ออกมาแล้ว 6 เดือน 180 วัน ผลสุดท้ายตอนนี้ครบ 180 วันแล้ว กฎหมายอํานวย
ความสะดวกใช้แล้ว เมื่อวานท่านรองอภิวัฒน์ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงและอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าได้มีการซักถามตอบข้อซักถาม
กันจนเป็นที่พอใจ แต่ตอนนี้ยังไม่นิ่งจะนิ่งเมื่อคู่มือของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เกี่ยวกับเรื่องอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตเราจะเรียกคู่มือนี้ว่าคู่มือตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ถ้า
คู่มือนี้ออกมาคือเป็นคู่มือที่เป็นคัมภีร์
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล แต่เดี๋ยวนี้ที่ภาคประชาชนมาติดต่อคือได้สําเนาให้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ใช่แต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับมีคู่มือแล้วคู่มือต้องพิมพ์ให้เพียง
พอที่จะแจกพี่น้องประชาชน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เกือบ 500 หน้าเลยนะครับท่านนายกเป็นเล่มใหญ่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเอาคู่มือไว้ให้เขาตรวจสอบตามกฎหมาย
บอกว่าจะต้องมีคู่มือให้เขาตรวจสอบแล้วสามารถทําเป็นฉบับย่อได้หรือไม่คําว่าฉบับย่อ อาทิเช่น ขออนุญาต
ปลุกสร้างอาคารจะต้องเตรียม 1. สําเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจําตัวประชาชน 3. โฉนดที่ดิน ฯลฯ
อันไหนที่พอจะใส่เลขได้เราไม่ต้องเขียนรายละเอียด
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ถ้าเป็นฉบับย่อก็เหมือนอันเดิมของเรา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทําฉบับย่อด้วยและส่วน 500 หน้า เป็นฉบับที่เก็บเอาไว้
ที่ สํ า นั ก งานมี ห นั ง สื อ กํ า กั บ มาอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ผมจะอ่ า นให้ ฟั ง หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี 2558 ในหนังสือดังกล่าวบอก
ว่าให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป แต่หนังสือเรารับ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม รายละเอียดบอกว่า ข้อ 1 ผู้มีอํานาจอนุญาตต้องมีคู่มือสําหรับประชาชนไว้
บริ ก ารประชาชนตามที่ ก ฎหมายหรื อ กฎกํ า หนดทุ ก เรื่ อ งพร้ อ มทั้ ง ติ ด ประกาศคู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนไว้
ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอทุกแห่งและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ด้วย
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล สื่อเราลงเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าส่วนสําเนาคืออย่างทะเบียนก็
สําเนาให้เฉพาะของทะเบียน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมถามว่าท่านลงสื่อเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเปิดดูว่าใช้ได้
หรือไม่
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ลงได้ 2 วัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ลงได้ 2 วัน แล้วท่านเปิดดูเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายว่าใช้ได้
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ผมยังไม่ได้เปิด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ลงแล้วต้องเปิดดูด้วย ข้อ 2 เมื่อมีประชาชนมายื่นคําขอ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับ
คําขอว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือกําหนดไว้หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนก็ให้แจ้งให้กับผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไขหรือไปหาเอกสารมาเพิ่มเติม สมมติว่าจะมายื่นคําขออนุญาตปลูกสร้างบ้านในคู่มือของเราต้องบอกว่ามี
เอกสาร 1 2 3 4 5 ให้คุณเอามา พอเขามายื่นคําขอต้องมาดูว่ามีเอกสารครบตามที่กําหนดไว้หรือไม่ ถ้า
หากเอกสารไม่มีก็บอกเขาว่าให้เอาเอกสารมาให้ครบถ้วนหรือไม่ก็เอาเอกสารกลับคืนไปเมื่อเอกสารครบค่อยมา
ยื่นคําร้องใหม่ ถ้ามาเจอเขาบอกว่าผมว่าเอกสารครบถ้วนคุณบอกว่าเอกสารไม่ครบเขาก็บอกว่าผมจะยื่นแค่นี้
มีอะไรไหม คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณจะทําอย่างไรท่านผอ.ภาณุเดชจะทําอย่างไร

- ๑๐ -

นายภาณุเดช
นายจารุวัฒน์
นายภาณุเดช
นายจารุวัฒน์

เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง จะต้องอธิบาย
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อธิบายแล้วเขาก็บอกว่าจะขอยื่นแค่นี้
เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ในรายละเอียดถ้าจําไม่ผิดในบันทึก MOU
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไม่ใช่ คู่มือบอกว่าคุณจะต้องมีหนังสือ 1 – 5 เอาเอกสาร

มาแล้วคุณมายื่น แต่ผมมายื่นแล้วเห็นเอกสาร 1 – 5 อย่างเช่น บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บ้านผมว่าใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อัน ผมบอกแค่ว่าจะยื่นเอกสารทั้ง 4 อย่างคุณจะว่า
อย่างไร คุณบอกให้ผมไปหาเอกสารมาให้ครบผมบอกว่าผมไม่หาแต่จะยื่นคุณจะทําอย่างไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ต้องดูว่าเอกสารที่ใช้สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องพิจารณาดูว่าใช้แทนกันได้หรือไม่ แต่หากว่าใช้แทนกัน
ไม่ได้
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ต้องบอกให้เขาไปหาเอกสารมาใหม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี เขาไม่เอากลับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ถ้าไม่นําเอกสารกลับไปก็ไม่รับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ควรต้องรับไว้แต่ต้องบันทึกว่าเขาส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
เพราะฉะนั้นไม่รับและต้องแจ้งให้เขาทราบเป็นหนังสือ สิ่งที่คุณเกษียณว่าคุณไม่รับเขาเป็นคําสั่งทางปกครอง
หรือไม่ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณส่งไปให้เขาแล้วว่าทําไม่ได้คุณจะต้องบอกเขาว่าเขาสามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้
ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเป็นคําสั่งทางปกครองไม่รับเอกสารของเขา พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกไปโยง
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางราชการใช่หรือไม่ท่านรองอภิวัฒน์
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ครับท่านนายกเทศมนตรี รายงานน้องเขาไปเช็คเปิดได้
ตามปกติ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี ข้อ 3 เมื่อมีประชาชนมายื่นคําขอพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับคําขอต้องมีหน้าที่ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมคําขอว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขทันทีเรียกได้ครั้งเดียวหากเลยระยะเวลา
นี้แล้วจะเรียกไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะปฏิเสธไม่ได้จะบอกได้ตอนที่เขามายื่นครั้งนี้ครั้งเดียว กรณีผู้ยื่นคําขอไม่
สามารถแก้ไขได้ทันทีให้จัดทําบันทึก 2 ฝ่าย ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอโดยในบันทึก 2
ฝ่ า ย ให้ บั น ทึ ก ความบกพร่ อ งและรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ จ ะต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ ง กํ า หนด
ระยะเวลาที่ผู้ยื่นขอจะดําเนินการหากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขความบกพร่องหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่ตก
ลงกันเอาไว้ในบันทึกทั้ง 2 ฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนคําขอด้วย ทั้งนี้ผู้ยื่นคําขอจะยื่นอุทธรณ์หรือยื่นคําขอใหม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นในส่วนตอนท้าย
หนังสือปฏิเสธที่เราส่งกลับไปต้องบอกว่าคุณสามารถอุทธรณ์หรือยื่นคําขอใหม่ได้ภายในกี่วันก็ว่าไป เมื่อผู้ยื่น
คําขอแนบเอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดกรณีที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เป็นคําที่ผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าเขายังยืนยันที่
จะยื่นทั้งที่เอกสารไม่ครบเราจะทําอย่างไรเข้าใจแล้วนะ คราวนี้ถ้าเอกสารครบเมื่อผู้ยื่นคําขอแนบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนแล้วหรือได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามบันทึก 2 ฝ่ายแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่
ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลไม่อาจอนุญาตได้ให้ผู้อนุญาต
สั่งการตามที่เห็นสมควรและให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า คําว่า
ดําเนินการทางวินัยคือตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เลย เรียกคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนแล้ว
จะเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ค่อยว่ากัน และถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นประพฤติและมีการทุจริตด้วยให้ดําเนินคดีได้
โดยไม่ชักช้า ถ้าหากเราทําแล้วคนที่จะฟ้องเราเป็นใคร 1. ผู้บังคับบัญชา 2. ประชาชนที่มายื่นคําขอ เขา
สามารถดําเนินคดีกับเราได้ 2 ทาง ข้อ 4 ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือ

- ๑๑ กําหนดและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ข้อ 5 กรณีผู้อนุญาต
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือกําหนดผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอได้ทราบเหตุแห่ง
การล่าช้าทุก 7 วัน นอกจากแจ้งไปแล้วต้องส่งสําเนาให้ กพร.ทราบอีกด้วย มีคําถามกันเมื่อวานว่าใครส่ง
ให้ กพร.ใช่ไหม
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล มอบให้ส่วนที่แจ้งประชาชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สมมติว่าผมมายื่นคําร้องปลูกสร้างบ้านแต่สํานักการช่างแจ้ง
ว่าไม่แล้วเสร็จพิจารณาแบบไม่แล้วเสร็จงานเยอะจะต้องไปจัดงาน Bilk For Mom ก่อนเลยไม่มีเวลามาตรวจ
แบบให้ พอสํานักการช่างตอบภายใน 7 วัน คนอื่นเขาไม่รู้แต่ถ้าเขาไม่ส่งถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นวิชาการโดยงานนิติกรจะต้องเป็นผู้รับสําเนาเมื่อท่านแจ้ง
สําเนาให้กับผู้ขอแล้วคุณต้องส่งสําเนาให้กับทางนิติกรแค่คุณส่งสําเนาให้กับนิติกรถือว่าคุณส่งให้กับกพร.
ไปออกคําสั่งมาเลยผมจะลงนามเองทุกคนจะต้องมีหนังสือว่าเมื่อส่งกับนิติกรแล้วเท่ากับส่งไปที่กพร.แล้ว
คือนิติกรจะต้องไปทําบันทึกหรือออกคําสั่งให้นายกเทศมนตรีลงนามทุกกองฝ่ายจะได้สบายใจ สํานักการ
สาธารณสุขฯรับเรื่องเอาไว้แล้วเวลาแจ้งจะได้แจ้งถูก สํานักการสาธารณสุขฯไม่ได้มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต
ไมได้มีหน้าที่ส่งสําเนาไปที่กพร.แต่คนที่มีหน้าที่คือใครคือนิติกร และการที่ส่งสําเนาไปที่กพร.สามารถที่จะดูว่า
หน่วยงานของท่านมีประสิทธิภาพในการทํางานมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าไม่ทันกําหนดส่งไป 7 วันแล้วครั้งที่
1 อีก 7 วันส่งอีก 7 วันครั้งที่ 2 อีก อย่าว่าแต่กพร.เราก็รับไม่ได้ ในกฎหมายเขียนไว้เลยว่ากพร.
สามารถเอาตัว 7 วัน มาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานราชการนั้นๆได้ด้วย ถ้าหากว่าคุณ
ทําเสร็จเร็วกว่ากําหนดสามารถปรับปรุงได้ทุก 5 ปี นี้เป็นเงื่อนไข กรณีผู้อนุญาตไม่แจ้งตาม ข้อ 4 ข้อ 5
คือไม่แจ้งไปที่กพร. ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเว้นแต่
เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เวลาขับรถชนกันคนที่จะต้องไม่รับผิดเลยในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นแต่คดีที่ขึ้น
ศาล 100 เปอร์เซ็นต์ไม่มีเหตุสุดวิสัยมีแต่เรื่องประมาททั้งสิ้น เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องเหตุสุดวิสัยมีแต่เรื่อง
เจตนากั บ ไม่ เ จตนาต้ อ งระวั ง ด้ ว ย ข้ อ 7 ผู้อ นุ ญ าตมี ห น้ าที่ ใ นการกํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายการอนุญาตฉบับนั้นกําหนดนี้อีกเรื่อง
หนึ่ง ข้อ 8 ส่วนราชการต่างๆจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เกี่ยวกับแนวทางที่คณะกรรมการกพร.กําหนด สรุปว่า
อนาคตเราต้องมีศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการร่วม คือ One Stop service ผมเคยวาดฝันและเคยพูดเรื่องนี้
ให้ พ วกเราฟั ง งานคลั ง งานสาธารณสุ ข งานทะเบี ย น งานศึ ก ษา งานช่ า ง คิ ด อะไรไม่ อ อกให้ ม าที่
ศูนย์บริการร่วม จุดเดียวทําได้หมดผมเตรียมห้องทางซีกซ้ายมือของสํานักงานทะเบียนชั้นล่างที่เทศบาลหลัง
เก่าเตรียมเอาไว้ว่าจะจัดตรงนี้ให้เป็นศูนย์บริการร่วม เราเคยคุยกันว่าจะเอาเจ้าหน้าที่แต่ละกองฝ่ายไปรับงาน
อยู่ที่ศูนย์บริการร่วม และประสานไปคิดถึงขนาดนั้นแต่ไม่เคยสําเร็จสักทีศูนย์บริการร่วมเราตั้งไม่ได้เลย 10
ปีแล้ว แต่มีที่ที่ทําสําเร็จคือเทศบาลนครอุดรธานี
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล คุยกับท่านปลัดเทศบาลตอนเช้าเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ความคิดคือน่าจะมีผู้บริหารกับผอ.กองฝ่ายต่างๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เท่าที่ผมเคยสัมผัสยังไม่ได้ไปอุดรจริงจังสักครั้งเคยไปดูงาน
ขยะผมมาเป็นนายกเทศมนตรีปี 2545 ไปดูงานบริหารจัดการขยะการทําความสะอาดบ้านเมืองที่อุดรครั้ง
แรก หลังจากนั้นเราก็ได้รางวัลเหมือนกับอุดร แต่เรื่องศูนย์บริการร่วมผมยังไม่เคยไปแต่ทราบกับทางท่านเผา
พงศ์ ท่านไปเป็นรองปลัดเทศบาลที่อุดรและท่านก็มาเป็นปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อุดรเขาจะมีลักษณะ
การก่อสร้างเป็นตึกเป็นชั้นๆแต่ละชั้นจะเป็นแต่ละกองฝ่าย แล้วมีชั้นใต้ดินเป็นห้องอาหารและเป็นห้องดนตรี
และชาวบ้านมาชั้นเดียวคือชั้นล่างชั้นที่เป็นลิฟท์และมีศูนย์บริการร่วมคุณจะมาติดต่อเรื่องอะไรให้คุณมาจุดนี้
จุดเดียวทั้งหมดจะทราบกันทั้งตึก คือเท่าที่ดีรับทราบมาคราวๆแต่รายละเอียดลึกกว่านี้ยังไม่รู้แต่เขาทําได้
ฝากท่านรองอุบลรัตน์ยังไงช่วยดูด้วยเราอาจจะไปช่วงต้นปีงบประมาณช่วงตุลาคม พฤศจิกายน

- ๑๒ -

นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอให้ทางทุกสํานักกองฝ่ายต้องส่งนักบริหารทั่วไป
ไปดูงานด้วย

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมว่าไม่ส่งไปก็เป็นเรื่องของเขา
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล จะได้เข้าใจกันทุกกองฝ่าย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี ศูนย์บริการร่วมถ้าจะพูดถึงระดับประเทศของกพร.ไปทําอยู่ที่
สถานีขนส่งหมอชิตเอาเจ้าหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปรวมกันจุดเดียวกันเลย ลงจากรถที่สถานี
หมอชิตถ้าไม่มีงานทําเดินไปที่ศูนย์บริการร่วมจะมีสํานักงานจัดหาเงิน คุณเดือดร้อนจะมีสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแล จุดเดียวคุณเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีหมด คือผมสนใจเกี่ยวกับการสร้าง
ศูนย์บริการร่วมมานานแล้วฝากท่านรองอุบลรัตน์ศึกษาเรื่องนี้และเตรียมโครงการไปดูงานหรือจะวางแผน
อย่างไรตั้งทีมขึ้นมาและทําเลยศูนย์บริการร่วม

เรื่องที่ 17 หนังสือเข้าจากสํานักงานนโยบายและแผน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีเอกสารนําส่งแฟกซ์มาเมื่อวานตอนเลิกงานส่งเมื่อวานวันที่
10 สิงหาคม 2558 ด้ วยสํานักงานนโยบายและแผนได้ ตั้งงบประมาณประจําปี งบประมาณ 2559
สําหรับโครงการก่อสร้างหรือดําเนินการให้มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียรวมอุดหนุนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 102 แห่ง รวม 114 โครงการ วงเงิน 8000,000,000 บาท
โดยมีโครงการของท่านรวมอยู่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
2559 ในชั้ น กรรมาธิ ก าร โดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนได้ รั บ การประสานให้ จั ด ทํ า แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2559 ตามแบบฟอร์มที่ส่งมานี้ จึงขอให้ท่านได้จัดส่งสํานักงานนโยบาย
และแผนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และโปรดแจ้งตอบสํานักงานนโยบายและแผนทางโทรสารด้วย

เรื่องที่ 18 ภารกิจถ่ายโอน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ภารกิจถ่ายโอนที่เราได้รับการถ่ายโอนมาใหม่นั้นคือ พ.ร.บ.
หอพักเกี่ยวข้องกับกองฝ่ายไหนบ้าง สํานักการช่าง สํานักการคลัง กองสวัสดิการ สํานักการสาธารณสุข
แล้วเราจะเข้าอย่างไรดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาดําเนินกิจการหอพักแบบมี
ส่ว นร่วมรั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คมเพื่อคุ้ มครองสิ ท ธิ เ ยาวชนตามพ.ร.บหอพั ก ปี 2558 พมจ.กํ าหนดประชุ ม
โครงการดําเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อคุ้มครองสิทธิเยาวชนก่อนการถ่ายโอน
ภารกิจหอพักในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 หอประชุม 4 / 1 เป็นวันที่เราประชุมสภาเทศบาลตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เขาเชิญนายกเทศมนตรีมอบให้ณัฐภาส์ไปแทนและสรุปว่าตอนที่ประชุมทุกกองฝ่ายฟัง
ให้ณัฐภาส์เตรียมรายงานว่าวันที่เท่าไร นอกจากพ.ร.บ.หอพักที่เราได้รับภารกิจถ่ายโอนแล้วในปีนี้ พ.ร.บ.
โรงงานก็ถ่ายโอนภารกิจนี้มาให้กับเทศบาลด้วย ท่านผอ.ภาณุเดชได้ศึกษาหรือยังว่าเราจะรับภารกิจถ่ายโอน
อย่างไร ต่อไปการขออนุญาตก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นของท้องถิ่นหมดอย่างนั้นหรือเปล่าท่านรู้
ไหมอะไรคือโรงงานถ้าบ้านท่านทําไส้กรอก หม่ํา ท่านจะมีเครื่องบดจะต้องมีมอเตอร์มาปั่นเครื่องบด มีเครื่อง
ผสมมีมอเตอร์อีก 5 แรง แต่เขาทําอยู่ที่บ้านถือว่าเป็นโรงงานหรือไม่ที่ผมพูดเป็นประสบการณ์ตรงเพราะผม
ก็ตั้งโรงงานจะเล่าให้ฟังเขามีกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าอาคารไหน สถานประกอบการไหน มีมอเตอร์ตั้งแต่ 3
แรงขึ้นไปจะต้องเข้าข่ายเป็นพ.ร.บ.โรงงาน ถ้าเข้าพ.ร.บ.โรงงานต้องมีความกว้าง ความยาวเป็นสถานที่
บริเวณนั้น ฯลฯ เตรียมตัวไว้เลยสําหรับสํานักการช่างจะต้องรับภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.โรงงาน
แต่ ถ้าหากว่ ามีภารกิ จหอพักถ่ายโอนมาแล้วเวลาใครจะมาขอจัดตั้งหอพั กต้ องมาขอที่ เราและต้องมาเสีย
ค่าธรรมเนียมกับเราและเรามีหน้าที่ในการไปออกกํากับดูแลควบคุมหอพักชัดเจนเหมือนกันกับพ.ร.บ.โรงงานที่
ผมพูดให้ฟังถ้าสถานที่ประกอบการตรงไหนเข้าพ.ร.บ.โรงงานต้องมาขออนุญาตกับเราแล้วเราต้องออกไปตรวจ
หมดเลยว่าทําตามพ.ร.บ.โรงงานหรือไม่

เรื่องที่ 19 งานเดินแบบวิจิตรแพรวา

- ๑๓ -

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี งานวันเดินแบบวิจิตรแพรวาวันที่เท่าไหร่ มีหนังสือมา 2
ฉบับ ขอเชิญร่วมแสดงแบบผ้าไหมแพรวาในงานราตรีแพรวาหรรษากําหนดให้มีการแสดงแบบเสื้อแพรวา
ราชินีแห่งไหมในวันที่ 15 สิงหาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ จึงขอเชิญท่านให้เกียรติร่วม
แสดงเรามอบท่านผอ.เพ็ญพรและท่านผอ.วรวิทย์ไป และมีกาล่าดินเนอร์เพื่อการกุศลรอบกิตติมศักดิ์ขึ้นในวัน
ศุ กร์ ที่ 14 สิงหาคม ณ หอศิล ปวัฒนธรรมกาฬสิน ธุ์ ของเราไปวั นที่ 14 สิ งหาคม กาล่ าดิน เนอร์
จํานวน 1 โต๊ะ 8 ท่าน ท่านผอ.วรวิทย์รับไป

เรื่องที่ 20 ขอเชิญอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมเคยพูดให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้นมาอย่างมาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งกรมขึ้นมาใหม่ 1 กรม
คือกรมผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดถึงกันเลย และมีการตั้งอนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์คงจะมีนายกเทศมนตรี ซึ่งจังหวัดคัดเลือก คําสั่งนี้ท่านผู้ว่าราชการสุวิทย์
เป็นคนลงนามสั่ งตั้ งแต่ ปี 2557 แสดงว่ าเขาคัดเลื อกเรา เชิญ ประชุม วันที่ 18 สิ งหาคม ผมจะไป
ประชุมเอง

เรื่องที่ 21 ขอเชิญชวนประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอเชิญชวนประดับ
ตกแต่งไฟ และธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษาในการนี้จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ เอกชน องค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ประดับตกแต่งไฟ ถ้ามี
หนังสือแบบนี้ขึ้นมาเราทําอย่างไรประชาสัมพันธ์ คือสมัยก่อนมีกิจกรรมจะเห็นที่บ้านเอาธงมาติดไว้ที่หน้าบ้าน
จะทําหรือไม่ ขอฝากด้วย

เรื่องที่ 22 กําหนดการของงานจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กําหนดการของงานจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ เวลา 06.00 น. พร้อมกันที่หน้าศาลากลาง 07.00 น. พระ 84 รูปมาที่งานประธานจุดธูป
เทีย น เจ้ า หน้ าที่ อ าราธนาศี ล และถวายภั ต ตาหาร ถวายทาน กรวดน้ํ า เสร็ จ แล้ วไปตั ก บาตรข้า วสาร
อาหารแห้ง เสร็จพิธีภาคเช้าแต่งตัวผ้าไทยโทนสีฟ้าหรือชุดสุภาพ นักเรียนนักศึกษาแต่งเครื่องแบบ 08.00
น. พร้อมกันที่หอประชุม 80 พรรษา 08.30 น. พระสงฆ์สมานศักดิ์ 10 รูป เข้าประจําที่ 09.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีมาถึงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานลงนามถวายพระพร จนกระทั่ง
ประธานในพิธีและข้าราชการ 10 ท่าน ถวายภัตตาหารเพลเมื่อพระสังฆ์กลับแล้ว 09.30 น. พิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้ ไม่รับ ประธานในพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ
ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตาม เสร็จแล้วพิธีการต่อเนื่องของสํานักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ 09.50 น.
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด 10.30 น. พิธีการมอบเสื้อและเข็มพระราชทานตามกิจกรรม
ปั่นเพื่อแม่ ข้าราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบํานาญ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เจ้าหน้าที่อัน
เชิญเสื้อและเข็มพระราชทานประจําจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคนวางเสื้อต่อหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์และหัวหน้าส่วนราชการขึ้นรับเสื้อและเข็ม การแต่งกายปกติขาวหรือกากีคอพับ สมาชิกเหล่ากาชาด
ลูกเสื้อชาวบ้าน กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชนแต่งกายผ้าไทย ตอนเย็นของวันที่
12 สิงหาคม พิธีเริ่ม 16.00 น. พิธีกรมา เวลา 16.30 น.เวลา 16.40 น. กิจกรรมของศาสนา
คริสต์ อิสลาม เวลา 17.00 น. การแสดงบรรเลงเพลงพระราชะนี และเพลงเทิดพระคุณของแม่โดย
นาฏศิลป์ เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติหัวหน้าส่วนไปถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่ม

- ๑๔ ทอง เวลา 18.45 น. ผู้ว่าราชการประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี แต่งกายชุดสีฟ้าหรือตามสังกัดห้ามใส่
กางเกงและกางโปรงเหนือเข่า ผู้อัญเชิญพานพุ่มห้ามใส่กางเกงและกระโปรงเหนือเข่า

เรื่องที่ 23 ประชุมชี้แจงลูกหนี้ที่ผิดชําระหนี้และค้ําประกันโครงการเสริมพลัง
ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอเชิญประชุมชี้แจงลูกหนี้ที่ผิดชําระหนี้และค้ําประกัน
โครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหนังสือจากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สิ่งที่ส่งมาด้วยมีรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน 1 ฉบับ และมีการจัดประชุมที่หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 18 สิงหาคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลุกหนี้ ผู้ค้ําประกัน และ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอกมลาไสย ยางตลาด สหัสขันธ์ ฆ้องชัย ร่องคํา ดอน
จาน รวม 364 คน
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ขออนุญาตครับหนังสือเรื่องนี้เข้ากองสวัสดิการเขาจะ
ชี้แจงเรื่องการชําระลูกหนี้ในกรณีที่ผู้พิการได้ยื่นคําร้องขอกู้จากพมจ. แต่ว่าค้างชําระแต่มีรายชื่อของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์แคทได้แจ้งไปแล้วครับว่าเชิญกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายชื่อในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดแล้วเขาจะแนะนําให้ ทําหนังสือแจ้งไปที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ 24 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอเชิญศึกษาดูงานเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยที่
จังหวัดร้อยเอ็ดตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม แล้วผมมีงานคงจะไปด้วยไม่ได้ เขาจะพาไปดูตรงขยะของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดนี้เหรอ จุดทางเข้าที่เดียวผ่านไปผ่านมาเห็นตลอดโอไปนะ

เรื่องที่ 25 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการรับประเมินมาตรฐานอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรไปนะ
เรื่องที่ 26 ระวังเหลือบภัยแล้ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ระวังเหลือบภัยแล้งซ้ําเติมความทุกข์ของคนไทยด้วยจังหวัด
กาฬสินธุ์ดีรับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม2588คอลัมน์เฮฮาพา
ทีเสนอเรื่องระวังเหลือบภัยแล้งซ้ําเติมความทุกข์คนไทย ซึ่งมีเนื้อความสรุปว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผล
กระทบในพื้นที่ต่างๆในขณะนี้ได้มีบุคคลจํานวนหนึ่งกระทําการในลักษณะเป็นตัวเหลือบแสวงหาประโยชน์จาก
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายละเอียดตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอให้อปท.กวดขันและกรวดขันและกําชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมิให้กระทําทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในท้องที่ใดจะดําเนินการลงโทษทางวินัยดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา ของเราไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้งของเรามีเขื่อนและน้ํา
ถึงเราอยู่ในเขตชลประทานที่น้ําบริการถึง คงจะหมายถึงพวกที่ประกาศเป็นเขตภัยแล้งแล้วไปหลอกลวงเขา
มีข่าวออกมาว่าตามที่ได้เกิดเหตุสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าวอันเนื่องมาจากสถานการณ์
ภัยแล้งในเขตหลายจังหวัด ดินไม่อุ้มน้ําทําให้ดินแตกแยกถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นของ
ท่านขอให้ท่านติดตั้งป้ายเตือนในเวลากลางวัน กลางคืน ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ กรณีสายทางที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งรัดดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้กลับอยู่ในสภาพใช้
งานได้โดยเร็ว การซ่อมแซมขอให้พิจารณานํายางพาราไปใช้ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาฝากท่านผอ.ภาณุเดช

เรื่องที่ 27 หมอลําเทอดพระเกียรติ

- ๑๕ -

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 11 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา18.00 น. - 21.00 น.
มีหมอลําเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บริเวณหน้าลานกีฬา

เรื่องที่ 28 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 13 สิงหาคม
หลังเก่าเวลา 14.00 น. ผมเป็นคนไปเปิดงานเอง

เรื่องที่ 29 โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกาย
ผ้าไทย โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดําเนินโครงการนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถให้ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจําวัน เพื่อสืบทอด ศึกษาวิจัย สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรม
พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่งกายด้วย ผ้าไทยเป็นประจําสมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจึงขอให้ท่านพร้อมบุคลากรหรือนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณวันที่ 13
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์กาฬสินธุ์ แสดงว่าเชิญไปเปิดงานและมอบโล่ขอบคุณ

เรื่องที่ 30 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมือเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 25 สิงหาคมให้ธณันชัยไปแทน
เรื่องที่ 31 Bike For Mom
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านเลขาฯพูดรายละเอียดเกี่ยวกับBike For Mom
นายอดิศักดิ์ อนันตริย ะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
กําหนดการของทางจังหวัดในส่วนของผู้เตรียมงานต้องพร้อมกันก่อนเที่ยงเพราะว่าประชาชนหรือชาวบ้าน
ทั่วไปจะมาเวลาเที่ยงทีมงานอยากจะนัดซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 15.00 น.
ทีมงานทั้งครูอาจารย์ 72 ท่าน จะมีกลุ่มจักรยานเพื่อจะทดสอบในการสแกนบัตรเวลา 15.30 น. ในงาน
วันที่ 16 สิงหาคม ได้เตรียมกับทางทีมงานหรืออบรมกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราจะมารับ
เสื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม มารับที่กองสวัสดิการสังคม ซึ่งเสื้อผมเป็นคนไปรับมา
และจัดชุดป้ายตอนนี้บาร์โค๊ดของจังหวัดยังไม่มา ป้ายจะมีลักษณะแบบนี้นะครับป้ายจะเปลี่ยนใหม่จะไม่ติดที่
รถจักรยาน เมื่อถึงหน้าร้านแตนดาวเทียมบริเวณวัดหอไตร 4 กิโลจะอยู่ ณ บริเวณนั้น แต่เราจะเลื่อนมา
อีก 4 กิโล 250 เมตร คือวงเวียนไดโนเสาร์เพื่อจะให้ได้ภาพที่สวยงามและจะมีหน้าเจ้าที่คอยบอกก่อนถึง
ซุ่มพินิจว่าให้ดึงป้ายกระดาษออกจากกระดาษที่แขวนไว้เพื่อหย่อนลงตะกร้าวีการปฏิบัติรถจักรยานจะไม่ได้
จอดเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ยื่นเป็น 5 แถว เพื่อให้จักรยานวิ่งผ่าน 5 แถวที่เราตั้งไว้มีกันพลาดอยู่ 2 จุด
ห่างกันประมาณ 20 เมตร ขั้นตอนจะง่ายขึ้นไม่ต้องหยุดแล้วสแกน จะมาพูดถึงยอดก่อนทางจังหวัดยกให้
ทางเทศบาลและผมดําเนินการมาที่ 1200 คัน ปรากฏว่าเราได้ขอความร่วมมือจากทางชุมชนไปชุมชนละ
30 คัน แต่ปรากฏเราได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ละชุมชนเฉลี่ยแล้วไม่ถึง 15 คัน รวมกับของทาง
ราชมงคลฯ บิ๊กซี ณ เวลานี้เรามีประมาณ 642 คัน ตอนนี้เรารอจากทางโรงเรียนที่เราขอเพิ่มไปกับทาง
โรงเรียนไม่รู้จะได้เพิ่มเท่าไหร่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี โรงเรียนท.1 โรงเรียนท.2 จะให้นักเรียนกี่คนให้ชัดเจน
เพราะว่าจะต้องมาเอาตัวสแกนบาร์โค๊ดต้องได้ตัวเลขชัวร์
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี อีกส่วนหนึ่งเราขอความร่วมมือจากทาง
ทหารอีก 1 ชุด คือ 50 คัน ทางตํารวจอีก 1 ชุด 50 คัน ผมจะได้จากกลุ่มไนท์ไซค์คิง 2 ชุด
ประมาณ 100 คัน

- ๑๖ -

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี โรงเรียนเรา 200 คัน ได้หรือไม่ โรงเรียนเทศบาล 2
30 คัน โรงเรียนเทศบาล 1 50 คัน ท่านเลขาฯครูนับด้วยหรือไม่
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี อีก 72 คัน จะนับเข้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สรุปเลยโรงเรียนเทศบาล 1 ได้เท่าไรก็เท่านั้น ให้ประสาน
ท่านเลขาฯนะ ของผอ.ติ๊กด้วยนะ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมประมาณคราวๆตอนนี้เรามีคนมา
ปั่นจักรยาน 642 คัน และจะมีครู เจ้าหน้าที่ 72 รวมเป็นประมาณ 700 คัน มีทหาร ตํารวจอีก
100 คัน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 100 คัน จากกลุ่มไนท์ไซค์คิง 100 คัน จะมีอยู่
ประมาณ 1,000 คะแนน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไก่ไปขอความร่วมมือกับจิตอาสาของ มมร.
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รวมเข้ากับจํานวน 642 คันแล้วครับ
นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ของราชมงคลฯ เทคนิค แต่อนุกูล กพส. ท่านเลขาฯ
จะได้เพิ่มอีก ฝากท่านเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ในส่วนที่เหลือถ้าไม่มีจริงๆในวันงานใน
อีก 4 ชุดที่เหลือเราจะไปรับคนที่มาลงทะเบียนหน้างาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ในส่วนของรถจักรยานทหาร ฝากจ่าเอกภราดรนะ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เนื่องจากสํานักงานจังหวัดไปคี่ตัวเลข
5,198 คัน เขาส่งมาอย่างนั้นจริงๆตามตัวเลขแต่ละจังหวัดที่คี่เข้าไป แต่ตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัด
ไปให้ เหตุผ ลที่ ป ระชุม ใหญ่ ที่ กรุง เทพฯคนกาฬสิ น ธุ์ปั่น 4 กิโลได้ แ ค่ประมาณ 1,200 คน คือ เขาขอ
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่แจ้งเข้าไปแต่ว่าทุกจังหวัดบังคับเบื้องต้นที่ 1,000 คัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตอนนี้ออกจากศาลากลางแล้ว วิ่งมา 4 กิโลมาถึงหน้าวัด
สว่างคงคา คราวนี้จะไปที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ขบวนจะเคลื่อนผ่านจุดเช็คพ้อยว่าแต่
ขบวนจะไม่มีการหยุด ขบวนจะเคลื่อนไปปกติและวนลงถนนริมแก่งดอนกลางและจะมาตั้งขบวนอยู่ที่ด้าน
นอก โดยที่จะไม่เป็นเหมือนขบวนที่เราตั้งขากลับเราจะกลับแบบสบายแต่มีการบล็อกเส้นทางว่าไม่ให้ขี่ล้ําเส้น
ถนนคือไม่ได้จัดเป็นชุดเหมือนเดิม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อยู่ข้างนอกไม่เข้าข้างใน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เพราะในลานจอดรถทั้งหมดจะเป็นลาน
กิจกรรมทั้งหมดและจะเป็นบูทต่างๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จ่าเอกภราดรพออกจากวงเวียนไดโนเสาร์ขบวนจะเข้าไปที่
สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ท่านเลขาฯเข้าสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางจะไม่ไปจอดที่ริมแก่งนะจะ
อ้อมมาก่อน 1 รอบ แล้วมาที่หน้าสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางบริเวณหน้าที่เราปลูกต้นไม้ ถนนบริเวณ
นั้นจะเป็นที่จอดรถทั้ งหมดของผู้ที่ มาร่วมงานยาวไปจนกระทั่งถึงที่ทําการชุมชนริมแก่ งดอนกลาง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วคนจะเดินเข้ามาที่บริเวณด้านในสวนสาธารณะฯเพื่อมารับบริการและมาร่วมกิจกรรม ซึ่งทาง
ท่านเลขาฯเตรียมเอาไว้ ผลไม้ อาหาร ท่านผู้ว่าราชการมอบให้เรา น้ําดื่มเตรียมให้เพียงพอกับผู้ที่มาร่วมงาน
2,000 กว่าคน เต้นท์ท่านเลขาฯไปวางผังเอาไว้แล้ว ขอความร่วมมือทางสํานักการช่างไปกางเต้นท์เอาไว้
เวทีสํานักการช่างต้องไปทําและมีเก้าอี้นวม 50 ตัว เก้าอี้พลาสติก 500 ตัว เตรียมไว้ให้นั่งดูกิจกรรม

- ๑๗ -

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวลาที่เราไปถึงน่าถึงก่อน 16.00 น.
ต้องใช้เวลาอยู่นี้ไม่ต่ํากว่าชั่วโมงครึ่งจนกว่าจะเคลื่อนขบวนกลับรอการถ่ายทอดจากส่วนกลาง ผมคิดว่าไม่ต่ํา
กว่า 17.30 น. ที่จะต้องเคลื่อนตัวอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งที่ต้องอยู่ตรงนั้น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ห้องน้ําชั่วคราวประสานกับทางวันชัยเรียบร้อยนะ ขุดหลุม
ข้างล่างรองทําดูแล้วไปตั้งไว้ ซุ่มโค้งถ่ายภาพ ปฐมพยาบาล บิ๊กซี องค์กรงดเหล้ากาฬสินธุ์เอฟซี มีอาหาร
เวที พร้อมกับไวนิลที่จะติดข้างหลัง และมีพิธีการในบริเวณนี้คือ นายกจะอ่านรายงานให้ท่านผู้ว่าราชการ
กล่าวเปิดงานแล้วเสร็จก็เดินไปปลูกต้นไม้ หลังจากปลูกต้นไม้ก็จะวิ่งไปวิ่งมามีการแสดงดนตรีจิตอาสาแสดงให้
คนที่ปั่นจักรยานได้ร่วมชม ดูแล้วคงจะคึกคักแต่ต้องมีพิธีกรที่พูดแล้วดึงคนเอาไว้ตัวนี้มอบหรือยังใครเป็น
พิธีกร
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตอนนี้ได้วางตัวประภาวรินทร์พร้อมกับ
ต้นทีสมายด์เห็นวันชัยบอกว่าเขาสามารถเอนเตอร์เทนได้ส่วนทางเราจะรู้จักแขกด้วย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.ภาณุเดชเห็นหรือยัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ขอสอบถามเรื่องเวทีตอนนี้ลงเวทีบริเวณหน้าศาลา
แต่ในผังอยู่ด้านซ้ายของศาลา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตรงลงวางด้านไหนท่านเลขาฯถ้าอย่างนั้นเอาลงบริเวณที่ลง
เวทีไปแล้ว ถ้าซุ่มโค้งเหล็กใช้เวลา 3 ก่อนก่อนที่จะติดตั้งและตอนนี้ดอกทานตะวันเริ่มออกแล้วถึงวันที่ 16
สิงหาคม คงจะดูดี และมีค่าใช้จ่ายของจ๊ะเอ๋เขียนการ์ดประมาณ 5,000 บาท มุมถ่ายภาพ 3,000 บาท
การแสดงบนเวทีเป็นกิจกรรมให้กับเด็ก 12,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท ไม่รวมอาหาร ผลไม้
เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อน้ําเพราะน้ําไม่เหลือ ต้องใช้ในกิจกรรมนี้ประมาณ 50,000 บาท ผลไม้ต้องซื้อเป็น
เข่ง เป็นห่วงเรื่องปลูกต้นคนที่จะไปปลุกต้นไม้กลัวจะไม่เห็นหลุมปลูกต้นไม้ข้างใน 35 หลุม แต่ข้างนอกคน
ไปปลุกต้นไม้จะไม่เห็นหลุมจะทําอย่างไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ให้เจ้าหน้าที่ของงานสวนไปประจํา จะมีเสียมไม้ไผ่
ที่ทําไว้และจะมีถุงน้ําเตรียมไว้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีถังเอาไว้ด้วยหรือไม่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง มีถังน้ําเตรียมไว้ด้วย
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ถั ง น้ํ า ขอสํ า นั ก การสาธารณสุ ข ฯ เอาถั ง ไปแล้ ว เอา
รถดับเพลิงเตรียมไว้เพื่อเติมน้ําเอาไว้แล้วมีที่เตรียมไว้ตักน้ํามารดเพิ่มเติมจากน้ําในถุงประมาณนี้ คราวนี้เวที
นะท่านเลขาฯต้องให้รู้ว่าไปปลูกต้นไม้บริเวณไหน แล้วปลูกต้นไม้หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกล่าวเปิด เมื่อไป
ปลู ก ต้ น ไม้ ก ารแสดงต่ อ ยาวจนกระทั่ ง นกหวี ด เรี ย กอี ก ครั้ ง ค่ อ ยมารวมกั น ให้ อ อกไปสนุ ก สนานอยู่ ใ น
สวนสาธารณะฯ เอามาให้จ๊ะเอ๋ 20,000 บาท ที่เหลืออีก 30,000 บาท ค่าน้ําค่าผลไม้
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี มีปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับชาวบ้านเรื่อง
หอบเยอะเกิน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ของเราต้องอยู่ด้วยเพื่อให้เขารักษามารยาท
เกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารให้ท่านรองอุบลรัตน์ตั้งทีมงานมา คําสั่งออกไปแล้วใช่หรือไม่ให้เอาตามนั้นเลยและ
ช่วยกันดูช่วยกันบริหาร
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ความคิดเห็นของผมแบ่งออกเป็น 2
ประเภท เป็นน้ําเสียบหลอดกับน้ําคูลเลอร์จะประหยัดค่าน้ําและทั่วถึง
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไปเข้าคิวเอาน้ําคูลเลอร์ก็ได้ ถังน้ําอยู่ที่ปภ. มีหรือไม่ถังน้ํา
เย็นให้จ่าเอกภราดรนําคูลเลอร์ออกไปให้หมดและเบิกเงินกับท่านรองอุบลรัตน์ไปซื้อแก้วพลาสติก ถังขยะ
เตรียมพร้อมต้องอยู่ทุกจุดริมแก่งดอนกลาง เพื่อให้คนไปทิ้ง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ถังละ 13 บาท ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ไป
ยืนเทจะประหยัดตรงนี้ไปเยอะเลยเพราะว่าหลอดแก้วพลาสติกก็ 10 กว่าบาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เอาอย่างนี้มีคณะที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ไปประชุมเตรียม
งานกันเอง มีเวลาคุณเลือกประชุมกันวันไหนก็ได้ภายในสัปดาห์นี้และขอให้งานออกมาดีเรียบร้อยเข้าใจนะ
ครับ อปพร.เทศกิจพร้อมในการอํานวยความสะดวกเพราะต้องเฝ้าดูจักรยานของผู้ที่มาร่วมงานเพื่อให้มีความ
มั่นใจว่าจักรยานจะไม่หาย มีท่านใดสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ หลังจากเรียบร้อยแล้วเรียกขบวนโดย
นกหวีดก็มาเริ่มปั่นอีกครั้งหนึ่งและออกจากสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางไปทางเรือนจําก็มาเข้าศาลากลาง
อีกครั้งหนึ่งและมาทําพิธีต่อ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ขออนุญาตถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่อง
เสียงจะใช้อย่างไร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เครื่องเสียงเช่าอยู่ในวงเงินนี้ จะเอากี่ชุดเครื่องเสียงชุดบน
เวที 1 ชุดก็พอ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมื่อเช้าได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บันทึกสถิติโลกพอมาถึงบริเวณหน้าวงเวียนไดโนเสาร์ที่เป็นซุ่มฟินิจทางจังหวัดขอเครื่องเสียงชุดเล็ก 1 ชุด
เพื่อเป็นการใช้เสียงในการควบคุมขบวน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตรงวงเวียนไดโนเสาร์เอาชุดเครื่องเสียงที่อยู่บนรถนะไม่ต้อง
เอาลงจากรถ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สงสัยจะต้องขยับลงเพราะว่าจะมีการ
บันทึกภาพเพื่อความสวยงาม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ลําโพงอยู่บนรถแต่ว่าอย่าให้เอาลง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี จะให้โล่งเพราะว่าจะบันทึกภาพเพื่อจะ
ส่งไปส่วนกลาง ถ้ามีรถไปจอดจะดูไม่สวย และสิ่งที่ขอมาอีก 2 เรื่อง ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอช่าง
บันทึกภาพเคลื่อนไหวคือจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่จะต้องนําส่งกินเนสเวิลด์ คือจะให้บันทึกตั้งแต่เริ่มสตาร์ส
1 คน บนรถที่นําขบวนอีก 1 คน ต้องใช้ถึง 5 คน ถ้าหลังจากงานแล้วเราอยากจะใช้ภาพเคลื่อนไหว
ทั้งหมดเขาให้หมดถ้าเราจะเอามาตัดทําสกรุ๊ปยินดีให้ทุกอย่าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ของเรา 2 คน ปกติไม่บอกมาเราก็ถ่ายของเราอยู่แล้ว แต่
ถ้าไปเป็นทีมจะได้แบ่งกัน แต่ของเรามี 2 เครื่อง 2 คน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอทางเทศบาลอีก 2 ท่าน ที่จะไป
แจ้งตรงวงเวียนโรงมวย เพื่อประกาศในการฉีกบัตรไว้รอ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ให้จ่าเอกภราดรเตรียมเทศกิจ ดับเพลิง 2 คน ไปยืน
กํากับอยู่ที่บริเวณวงเวียนโรงมวย มอบจ่าเอกภราดรนะ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สิ่งสุดท้ายที่ได้หารือกันในช่วงการ
เคลื่อนขบวนตอน 15.00 น. ถ้าในรถในช่วงฝั่งช่องซ้ายของถนนเส้นที่มีการจราจรถ้าเป็นไปได้อยากจะขอ
ความอนุเคราะห์ชาวบ้านให้มาจอดฝั่งขวาให้มากที่สุด พยายามให้รถที่ชิดฟุตบาทด้านซ้ายให้ว่าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าใช้รถโฆษณาได้เราก็เอารถของวิชาการ
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นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี คือนําหน้าขบวนไปแต่ช่วงกลางจะไม่ได้
ยิน ให้ประกาศบอกให้เตรี ยมฉีกบัตรไว้ร อ ตัวแทนของ 24 กลุ่มให้ มารั บเสื้อ อุปกรณ์ทั้ งหมดที่ กอง
สวัสดิการในวันศุกร์นี้เพื่อไปเตรียมไว้สําหรับไปมอบให้กับกลุ่มตนเอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.ภาณุเดชกล้าไม้ได้มาจากไหน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ส่วนหนึ่งมีของเดิม และได้มาจากหนองหญ้าป้อง
หนองหญ้าม้า เรียบร้อยแล้วครับ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ที่ผมให้ทีมงานไป
เตรียมไว้จะมีต้นมะหาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14 นิ้ว ประมาณ 1 ต้น พะยอม 3 ต้น แคร์นามา
พร้อมด้วย พฤหัสบดีนี้จะย้ายมา
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล เราลงอยู่กลุ่มไหนจะรู้ได้อย่างไร
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี คือตอนนี้จริงๆขั้นตอนที่เคยขึ้นไปคุย
กับท่านายกเทศมนตรีเรื่องการแจ้งชาวบ้าน ส่งรายชื่อมาตั้งแต่แรกเราคี่เข้าระบบไปแล้วแจ้งกลับไปเลยว่าเขา
อยู่กลุ่มไหนจะจบขั้นตอนตั้งแต่ตรงนั้น แต่ตอนนี้เกิดการผ่านข้ามกระบวนการตรงนั้นมาแล้ว กองสวัสดิการ
สังคมจะต้องรีบกลับไปเพื่อจะไปแจ้งชาวบ้านว่าเขาอยู่กลุ่มไหน รหัสอะไร นี้คืองานที่เพิ่มขึ้นมาถ้าแจ้งตั้งแต่
วันแรกที่มาส่งรายชื่อ ปัญหาตอนนี้คือต้องกลับไปแจ้งแต่ละชุมชนว่าอยู่กลุ่มไหน เลขที่อะไร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ชุมชนครบแล้วเขากําลังคี่ เมื่อคี่ออกมาก็คงต้องแจ้งให้
หัวหน้ากลุ่ม กี่กลุ่มแล้วเอาไปแจกให้เขาหมดแล้วแจ้งให้เรียบร้อย
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ผมไปประสานครบทั้งกลุ่มเราผมจะให้แจ้งเลย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตอนนี้ยังไม่ครบเหรอ
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขาคี่ยังไม่เสร็จ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คาดว่าจะเสร็จเมื่อไร
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน วันพฤหัสบดีน่าจะเสร็จ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีเวลาแค่วันศุกร์ วันเสาร์ ในการไปแจ้ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ซ้อมใหญ่วันที่เท่าไหร่
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วันที่ 15 สิงหาคม 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับป้ายชื่อ เช็คชื่อ วันที่ 15 สิงหาคม
ต้องมาให้ครบ แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอยากจะให้รู้

เรื่องที่ 32 เงินรางวัล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมื่อสักครู่สํานักการคลังเอาเอกสารมาให้ว่าเงินรางวัล
4,000,000 บาทเข้าแล้ว กองวิชาการเป็นคนรับผิดชอบเงินรางวัล 4,000,000 บาท1. เอาไปทํา
เตาเผาศพ แล้วทําบันทึกขึ้นมาอนุมัติเมื่อมีเงินเข้าเพราะฉะนั้นมีเงินเข้าแล้วอนุมัติถือว่าเห็นชอบ 2. เมรุ
โต้งออกแบบไว้แล้วประมาณราคาไว้แล้ว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ทางสํานักการช่างเสนอว่าท่อแก้น้ําท่วมบริเวณ
หน้ากาฬสินธุ์โลงทองจะเป็นรางตะแกรงเหล็กแล้วเข้าไปข้างในจะเป็นท่อ 60 ตกประมาณ 872,000
บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไม่ได้ทําหรอกเอาไว้ก่อน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง แก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ําและบอพักบริเวณ
โรงมวยเดิม 562,000 บาท รวมทั้งหมด 1,434,000 บาท

- ๒๐ -

นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ที่ จ ะแก้ ไ ขบริ เ วณหน้ า กาฬสิ น ธุ์ โ ลงทองรอไว้ ก่ อ น
ท่านรองอภิวัฒน์ 1. โลง 2. เมรุ 3. รางเปิดจากหน้าโรงมวย ที่เหลือกองทุนจิตอาสาเท่าไหร่ที่ว่าจะขอทํา
ห้องน้ํามีอะไรบ้าง
นางสาคร แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องประชุม ห้องน้ํา ซ่อมแซมหลังคา และสร้าง
ห้องน้ําใหม่ 1 หลัง ที่ทางช่างประเมินให้ แต่ตัวเลขยังไม่แน่นอน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คือเข้าใจว่ากองทุนจิตอาสาประมาณไม่เกิน 300,000 –
400,000 บาทคิดในใจของผม 2,000,000 บาท คือ เตาเผาศพ เมรุ ท่อระบายน้ําที่พูดไปเมื่อสักครู่
ที่เหลือว่าจะซื้อรถกิ่งไม้ ถ้ากองทุนจิตอาสามาเอา 1,700,000 บาท ก็ไม่สามารถซื้อรถกิ่งไม้ไม่ได้ ผมจะ
พูดให้ฟังห้องประชุมใช้อาคารของโรงฆ่าสัตว์ก็ได้เพราะมีอยู่และเราไม่ได้ใช้แต่เขาบอกว่าไม่ให้ใช้ ผมว่าอยู่
ด้วยกันหรือไม่ ในเมื่อราคาไม่แน่นอนทําอย่างไรผมถึงจะเลือกได้ รถกิ่งไม้ที่วันชัยดูเอาไว้ราคาเท่าไหร่
นางสาคร แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1,750,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี สรุปแล้วรถจะใช้เงินกู้ทุกสํานัก ทั้งสํานักการช่าง สํานักการ
สาธารณสุขฯ ห้องน้ําที่โรงฆ่าสัตว์มีห้องน้ําอาจจะไม่เพียงพอไปทําก็ไม่เป็นไรท่านรองอภิวัฒน์บันทึกแบบนี้นะ
เอาอย่างนี้ผมไม่ได้ลงวงเงินนะ เมรุ เตาเผาศพ กองทุนจิตอาสา รางระบายน้ําหน้าโรงมวย ได้แค่นี้เงิน
400,000 บาท
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ผมจะให้เขาบันทึก 4 รายการนี้ประมาณเงิน 400,000
บาท แต่รายละเอียดว่างบเท่าไหร่คุยกันวันอังคารหน้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ฝากท่านผอ.ภาณุเดช ไปให้โต้งส่งรายการมาเงินมาแล้ว
พร้อมที่ทํา และเราต้องจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ถ้าไม่ทันต้องกันเงินอีก ตอนกลางวันผมขับ
รถผ่านไปศูนย์เด็กดงปอผมอยากจะได้รั้วข้างโรงสียาวตลอด ถ้าไม่ได้สํานักการช่างต้องไปทําให้เขาเป็นรั้ว
ชั่วคราว วันอังคารหน้าให้ทุกกองฝ่ายไปทําเงินเหลือจ่ายจากกําจัดขยะใครจะเอาไปทําอะไรราคาเท่าไหร่ให้
เสนอมา
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล เรื่องนี้ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาลแล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ทุกกองฝ่ายส่งมาหรือไม่
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ไม่ส่งค่ะ ของสํานักการสาธารณสุขฯไม่เอาคือเขา
จะใช้เงินรางวัล 400,000 บาท ของสํานักปลัดเทศบาลพอมีงบที่จะโอนไม่เอาอะไร สํานักการช่างโอนไปใช้
หนี้ 1,000,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ค่าไฟฟ้าละ
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล รวมกันแล้วค่ะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี รวมกันเหลือเท่าไหร่
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ของสํานักการคลัง 400,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี กองสวัสดิการ 100,000 บาท
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล กองสวัสดิการไม่ได้ขอค่ะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เขาไม่ได้ขอแต่ผมขอให้กองสวัสดิการ 100,000 บาท
เงินตัวนี้เป็นเงินเหลือจ่ายเมื่อเงินเหลือจ่ายต้องมีโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติแล้วถึงจะทําได้เป็นการโอนไปเพื่อ
ใช้ในโครงการเดิมไม่ใช่ตั้งโครงการใหม่
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ถ้าโอนไปตั้งรายการใหม่ต้องเข้าสภานี้เป็นอํานาจ
ของท่านายก
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ส่วนนี้ผมให้แต่ถ้าสภาไม่ให้ก็แล้วแต่จะตกเป็นเงินสะสมแบบ
ไหนจะง่ายหรือจะไปตายเอาดาบหน้า กองสวัสดิการจะมีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริม
รายได้แต่เงินไม่พอชาวบ้านจะมาขออีกจะได้ตั้งเข้าไปอีก ท่านรองบ-อกผมว่าอยากไปเทคอนกรีตหรืออยากไป
ทําแอสฟัลท์ติกส์ต่ออกจากถนนเพื่ออยากให้เป็นที่เดินเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปปิดถนนครึ่งหนึ่ง กั้นถนนครึ่งหนึ่ง
แบบที่เรากั้นถนนอยู่ทุกวันนี้ หรือเรามีโครงการปรับปรุงห้องน้ําอยู่แล้วแต่เงินไม่พอก็โอนเข้าไปใส่ไม่ใช่ไปตั้ง
รายการใหม่ จึงบอกให้ไปคุยกันแล้วค่อยมาขอ
นายอภิ วัฒ น์ ปะกิ ทั ง รองปลั ด เทศบาล ท่า นนายกครั บถ้ า โอนไปในสิ่ งก่ อสร้า งต้อ งนํ า เข้า สภา
เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนแปลง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เป็นค่าวัสดุไปทํา
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ซ่อมห้องน้ําเป็นวัสดุหรือไม่ ติดกระเบื้อง ปรับปรุง แต่เงิน
ไม่พอให้ใส่เข้าไป
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ที่พูดคือถ้าเงินเหลือจะให้ตกเป็นเงินสะสมเพราะว่า
กลัวปลายปีเงินไม่เข้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้ามีเงินอย่างอื่นไม่พอเงินตัวนี้จะได้โอนมาจึงบอกว่าอย่าไป
ตั้งเป็นรายการใหม่ต้องมาเปิดสภาอีก ในความหมายของผมคือเมื่อเงินเหลือแล้วเงินที่เราขอไปครั้งก่อนจะ
ชดใช้คืนจะได้เอาไปทํางานได้สะดวกทุกคนแต่ไม่ใช่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ของสํานักการช่างให้แอ๋วไปเตรียมดําเนินการ
เพราะว่าเราเหลือระยะเวลาอีกแค่เดือนเดียวเพราะตัดงบวันที่ 15 กันยายน ทุกอย่างต้องรีบดําเนินการให้
เสร็จสิ้น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เข้าใจทุกกองฝ่ายแล้วนะครับ วันอังคารหน้าครั้งสุดท้าย

เรื่องที่ 33 อบต.ดอนแก้ว
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตเรื่องอบต.ดอนแก้ว เขาส่งเรียนเชิญเทศบาล
เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดอนแก้ว คือเขาเป็นต้นแบบของสส.สํานัก 3 เขาจะขยายเครือข่ายให้เชิญ
เทศบาลเราเข้าร่วม รอบแรกจะเชิญทั้งหมด 15 คน หลักสูตร 4 คืน 5 วัน แต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะ
สส.เป็ น คนจ่ า ยเราจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยคื อค่ ารถแต่ ว่า ผู้ ที่ เ ข้า คื อ 1. นายกเทศมนตรี 2. คณะผู้บ ริ ห ารและ
ปลัดเทศบาล 3. นักวิชาการของแผน พัฒนาชุมชนของสํานักการสาธารณสุขฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง
2 แห่ง ก็ต้องส่งเข้าทั้ง 2 แห่ง เพราะว่าเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เขาจัดอบรมครั้งแรก
วันที่ 24 – 28 สิงหาคม ถ้าเราตอบรับจะได้รับเงินสนับสนุนในการดําเนินการต่อ 300,000 บาท
ของเราจะเข้าร่วมหรือไม่รุ่นแรก ต่อมาจะเป็นรุ่น 2 ชุมชนด้วยอีก 30 คน แต่ยังไม่กําหนดวันที่ประชุม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อบรมเรื่องอะไร
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะด้านคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
รวมถึงนวัตกรรมชุมชนต่างๆ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี อบรมกี่วัน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล 4 คืน 5 วัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ให้ไป 15 คน เอารถตู้ไป 2 คัน กินพักนอนฟรี ค่า
น้ํามันเบี้ยเลี้ยงเบิกได้เป็นระบบราชการไปอยู่ 4 คืน 5 วัน มีกองไหนบ้าง
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล บังคับคือนายกเทศมนตรี พัฒนาชุมชน วิเคราะห์แผน
สาธารณสุขฯรวมทั้งนักวิชาการต่างๆ
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สรุปผมจะพาไปทั้งหมด 15 คน โดยการนําของผมมีใคร
บ้างจะไป สํานักการสาธารณสุขกี่คน กองวิชาการกี่คน สวัสดิการกี่คน ให้ตอบผมวันอังคารหน้าที่ห้อง
ประชุมนายกเทศมนตรี ไปหรือไม่ไป ถ้าอย่างนั้นตอบเป็นหนังสือเขาไปว่าขอเป็นรุ่นที่ 2 เพราะเป็นห้วงของ
สภา

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่22/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม๒๕๕8
ประจําปี
งบประมาณ 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่19/2558 เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2558 ประจําปีงบประมาณ
2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จากการที่เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ยังไม่ปรากฎว่ามีข่าวสาร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2558
สถานธนานุบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2558
รายงานทรัพย์คงเหลือประจําเดือนกรกฎาคม 2558 จํานวน จํานวน 4,423 รายการ จํานวนเงิน
71,076,400.00 บาท เงิ น สดคงเหลื อ จํ า นวน 68,268.74 บาท เงิ น ฝากธนาคารกรุ ง ไทย
ออมทรัพย์ 8,159.02 บาท เงินกู้ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -11,046,538.60
บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -37,698,414.74บาท ทรัพย์หลุดจํานําเดือน
กุมภาพันธ์ 58 จํานวน 36 ราย จํานวน 429,400.00 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนกรกฎาคม
2558 จํานวน
118,780.00 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 1 ต.ค.57 – 31 ก.ค.58 จํานวน
670,865.00 บาท รับจํานํา จํานวน 1,523 ราย จํานวนเงิน 24,438,300.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนมิ.ย. 16 ราย จํานวนเงิน 1,387,500.00 บาท ไถ่ถอน จํานวน 1,364 ราย จํานวนเงิน
22,497,400.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย. 92 ราย จํานวนเงิน 2,355,900.00 บาท ดอกเบี้ยรับ
จํานํา 771,007.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย. 119,285.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค.57 –
31 ก.ค.58 จํานวน 6,286,330.00 บาท

สํานักการคลัง

- ๒๓ -

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนาสุเพ็งคําภาผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือนตั้งแต่
ตค.57 -.กค 58 (ไตรมาส 3) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม 2558
เข้ามาทั้งหมด 19,958,334.93 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม 2558
เข้ามาทั้งหมด 8,804,445.20 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม 2558
เข้ามาทั้งหมด 7,184,361.94 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน
11,910.00 บาท 5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม 2558 เข้ามาทั้งหมด
5,969,4436.98 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม
2558 จํานวน 41,928,489.05 บาท 7. หมวดภาษี จัดสรร จากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม
2558 เข้ า มาทั้ ง หมด
101,446,093.72 บาท 8.หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เข้ า มาทั้ ง หมด
68,822,444.00 บาท ด้านการศึกษา เข้ามาทั้งหมด 64,351,480.00 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน
133,173,924.00 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 276,548,506.77 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะ
กิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557–กรกฎาคม 2558 จํานวน 22,932,433.05 บาท
10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รายรับรับจริงจากเดือนตุลาคม 2557– กรกฎาคม 2558 จํานวน
27,594,419.00 บาท รายรับ (งบ 58) เดือนกรกฎาคม 2558 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.ฯ จํานวน
12,539,819.00 บาท ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 401,294.15 บาท ภาคหลวงปิโตรเลียม
ไม่มีเข้ามา ภาคหลวงแร่ จํานวน 39,626.93 บาท ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,234,911.46 บาท
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 227,403,170.70 บาท นิติกรรมที่ดิน จํานวน 1,946,421.00 บาท
รวมทั้ ง หมด จํ า นวน 48,015,873.33 บาท รายรั บ จริ ง เดื อ นต.ค 57 – 7 ส.ค. 58 จํ า นวน
286,165,020.39 บาท รายจ่ายจริงเดือนต.ค 57 – มิ.ย 58 จํานวน 189,211,317.84 บาท
รายจ่ายจริงเดือนก.ค 58 จํานวน 24,448,231.58 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนส.ค 58 จํานวน
72,505,470.97 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่มนายกเทศมนตรี
จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑6.30 น.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่

