
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  26/๒๕๕8  ประจําปี  ๒๕๕8 
วันอังคารที่  6  ตลุาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๕. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๙. นายภานุเดช   เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๑๐. นายวรวิทย์             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๑. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๓. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๔. นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๕. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๖. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑๗. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๘. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

๑๙. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

๒๐. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

๒๑. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
๒๓. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๔. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๒๕. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๖. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๗. นางนฐอร  อภัยโส  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๘. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
๒๙. นางศศิญา  กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๓๐. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๓๑. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   
๓๒. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๓. นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๔. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
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๓๕. ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา เหล่าศรีรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตร ี

3. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นายนิติธรรม  รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

5. นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 

6. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

7. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 

8. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 

9. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

11. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.หน่วยศึกษานิเทศก์ 

12. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
13. นางณัฐนันท์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
14. นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ 

15. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

16. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนการโยธา 

17. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 

18. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 

19. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 

20. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติกร 
21. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

22. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
24. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
25. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
26. นางสายัณห์  จิตต์ธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 

27. นางศศิพรรณ โพธิแท่น  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 

28. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังที่  1/2559  ประจําปีงบประมาณ  2559 ในวันอังคารที่  6 ตุลาคม 
2558 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1  รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจําเดือน  กันยายน  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ตอนนี้เรามีมาตรการประหยัดนํ้าจากทางจังหวัดส่งมา  
หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานคงได้ทราบแล้ว  ให้ทุกส่วนงานหาแนวทางการประหยัดเอง  ผมจะขอยกตัวอย่าง
เรื่องการประหยัดไฟ  ให้รายงานมาว่าสํานักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รายงาน
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มาตรการประหยัดพลังงาน  ประจําเดือน  กันยายน  2558 เพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร้อนและเป็นการส่งเสริม
ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บัดน้ีสํานัก
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  สํานักการศึกษา  1.  เปิดไฟฟ้าให้แสง
สว่างในเวลาปฏิบัติงานและปิดหลังเลิกใช้งาน  2.  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ชํารุด  3.  เปิด - ปิด
เครื่องปรับอากาศตามเวลา  โดยต้ังอุณหภูมิที่  25  องศาเซลเซียส  4.  ไม่เปิดนํ้าทิ้งไว้  โรงเรียนเทศบาล 1   
1.  เปิด - ปิดไฟ  ในระหว่างเวลาที่มีการปฏิบัติงานที่จําเป็น  2.  กําชับให้นักเรียนเปิด – ปิด ไฟเฉพาะเวลาที่มี
การเรียนการสอน  สิ่งพวกน้ีถามว่ารายงานมาถูกต้องหรือไม่  แต่ถ้าประเมินผลไม่ได้  ถ้าหากรายงานว่า  สํานัก
การศึกษาเปิด – ปิด  ไฟฟ้าให้แสงสว่างในเวลาปฏิบัติงาน  เริ่มต้ังแต่เวลาเท่าน้ี  ถึงเวลาเท่าน้ี  สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ก่ีช่ัวโมง  คิดแล้วเป็นก่ีหน่วยไฟฟ้า  ถ้าทําอย่างน้ี  จะสามารถบอกได้ว่าเราประหยัดไฟฟ้า
ได้เท่าไหร่  แต่ตัวน้ีเป็นเหมือนกับข้อแนะนําถ้าถามว่าประหยัดได้เท่าไหร่  มันให้คําตอบไม่ได้  เราจะเอาหน่วย
ของการใช้  หรือหน่วยของการประหยัดมาเป็นหน่วยการวัดก็ได้  แต่ขอให้มีคําตอบว่าสามารถประหยัดไปได้
เท่าไหร่  การจัดหน่วยไม่ใช่เรื่องยาก  เพราะเรามีมิเตอร์เป็นเคร่ืองวัด  ให้เราลองจับเวลาถ้าเราเปิดพลังงาน
ทั้งหมด  1  ช่ัวโมง  จะใช้ไฟทั้งหมดไปก่ีหน่วย  ถ้าเราเห็นตัวเลขการใช้งานแล้วต่อไปก็ให้ลดการใช้งานลง  เรา
จะสามารถบอกได้เลยว่าคนไหนควรลดเท่าไหร่  ถ้าเริ่มลดได้แล้วก็ให้ต้ังเป้าหมายให้ลดได้อีก  เช่น  สํานักการ
สาธารณสุข  ลดปริมาณขยะไปได้วันละ  12  ตัน  ทุกคนอาจสงสัยว่าลดได้อย่างไร  แต่สรุปแล้วมีที่มาที่ไปว่า
ลดได้อย่างไรบ้างเค้าจึงได้รางวัลธรรมาภิบาล  แต่ในปี  2559  จะเพ่ิมการลดปริมาณขยะเพ่ิมอีก  20  ตันได้
หรือไม่  เราจะต้องมีการเพ่ิมมาตรการ  เช่นเดียวกับมาตรการประหยัดไฟ  เราจะประหยัดการเปิด – ปิดในส่วน
ไหนได้บ้าง  ก็จะสามารถบอกได้เลยว่าจะไปในทิศทางใดแบบใด      

เรื่องที่  2  ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  โดยปกติแล้วผมจะประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
2 – 3 เดือน/ครั้ง  เพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนเก่ียวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อวัสดุสิ่งของ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการซื้อบ้านจัดสรร  และซื้อรถยนต์จะเป็นประเด็นเข้ามาในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้พิจารณาเป็นส่วนใหญ่  แต่ปีน้ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่เชิญประชุมเลย  แต่เชิญประชุมในวัน
สุดท้ายเพียงคร้ังเดียวแล้วรายงานผลว่า  มีเฉพาะประชาชนมาปรึกษาแล้วยุติเรื่องได้ในขั้นการปรึกษา  โดย
ไม่ได้เชิญคณะกรรมการ  อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาร่วมพิจารณา  และรายงานอีกว่าใน  1  ปี  มีผู้มา
ร้องเรียนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพียง  15  รายเท่าน้ัน  มันน้อยมาก  ในจังหวัดมีส่วนของรับเรื่องราว
ร้องทุกข์อยู่ส่วนเดียว  คือ  ศูนย์ดํารงธรรมและมีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเป็นจุด
เดียว  ใน  1  ปี  มีทั้งหมด  15  เรื่อง  แล้วเร่ืองทั้งหมดเป็นเร่ืองที่ยุติได้ในช้ันเจรจาทั้งสิ้น  น่ันก็คือเป็นการ
อ่อนข้อต่อรองต่อกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  เท่าที่รายงานมามีเรื่องบ้าน  เรื่องรถจักรยานยนต์  เรื่องรถยนต์และ
เรื่องซื้อโทรทัศน์  ในส่วนของเรื่องโทรทัศน์  ยังอยู่ในระหว่างประกันปรากฏว่าจอเสียก็เลยไปขอเคลม  แล้วเค
ลมไม่ได้ต้องซ่อม  ถ้าเอาไปซ่อมบริษัทไม่รับผิดชอบเพราะเป็นการไปทําให้ชํารุดผิดเง่ือนไข  แต่ผลสุดท้ายก็
ต่อรองได้  และยังมีในส่วนของโทรศัพท์มือถือไอโฟน 6และไอโฟน 5  ใช้แล้วเกิดการชํารุดก็เลยเอาไปส่งซ่อม
ไปได้  1  เดือนไม่แจ้งมา  พอติดต่อไปก็บอกให้รอไปก่อน  ผู้เสียหายเลยมาร้องเรียนสํานักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พอสํานักงานแจ้งไปให้นัดเจอกัน  ผลสุดท้ายผู้ขายก็ซื้อเครื่องใหม่ให้เลยไม่ต้องรอ  ก็แสดงว่าผู้ขายมี
สํานึกในความรับผิดชอบของตัวเองที่จะต้องทํา  และที่ผมยกเรื่องน้ีขึ้นมาเพราะว่า  สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
สังกัดสํานักนายก  แล้วผู้ที่เป็น  ผอ.กระจายอํานาจ  คือ  ผอ.วีระชัย  ท่านย้ายไปเป็นรองผอ.สํานักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ท่านก็ได้เจอผมที่ลําพูน  ท่านบอกว่าภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคได้ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  แต่ท้องถิ่นไม่
เคยรายงานผลการทํางาน  เมื่อไม่รายงานผลการทํางานการกระจายอํานาจของส่วนน้ีระวังเขาจะเอาคืน  ที่เรา
เปิดศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  มีคนมาใช้บริการเราหรือไม่   
 



                                                 - ๔ - 
 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  มีครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  แล้วเราเคยรายงานจังหวัดหรือไม่  จะยุติช้ันไหน  อะไร
อย่างไร  ให้นายอภิวัฒน์  ปะกิทังเอาตัวอย่างเขาไปดู  ที่ผมพูดแบบน้ีเพราะเราเร่ิมปีงบประมาณใหม่แล้ว  เรา
จะทําและนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด  เขาจะโอนไปในส่วนไหนก็ช่างเขา  แต่เป็นส่วนรายงานสํานักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจําเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  แล้วประชาชนรู้หรือไม่ว่าเทศบาลของเรามีศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภค  ให้ฝากรองอภิวัฒน์ไปพิจารณาทบทวนดูครับว่า  ในส่วนของงานคุ้มครองผู้บริโภคประชาชนรู้เรื่อง
หรือยัง  เหตุผลที่ประชาชนไม่มาเพราะอะไร  เหตุผลที่เขาบอกว่าไม่มีการรายงานไปยังส่วนกลางว่าผลการ
ทํางานคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่นเป็นอย่างไร  ท่านผอ.วีระชัยบอกว่าเขาจะเอาอํานาจตัวน้ีคืน  และปัจจุบันน้ี
ส่วนภูมิภาคจะดึงภารกิจของท้องถิ่นคืน  เช่น  สนามกีฬาทั่วประเทศตอนน้ี  กกท.  จะดึงคืน  ส่วนใหญ่แล้ว
สนามกีฬากลางจังหวัดจะถูกถ่ายโอนให้กับทาง  อบจ.  มีไม่ก่ีแห่งที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล  แต่ปัจจุบันน้ี  
กกท.  อยากเอาและให้เหตุผลว่าถ้าเอาสนามกีฬามาอยู่กับท้องถิ่น  ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง  ไม่
มีบุคลากรในการดูแลสนามกีฬา  ไม่สามารถจัดสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐาน  สามารถแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับ
ภาคและระดับประเทศได้  เพราะฉะน้ันเขาจะขอคืน  ถ้าหากจะมาขอสนามกีฬาของเราก็ต้องแลกหมัดกัน
หน่อย  เพราะเราจะขอเงินชดเชยคืน  เราต่อรองได้  เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุอยากได้โรงเรียน
เทศบาล 1  ก็อยากฝากให้ช่วยๆกันพิจารณาตรงนี้ด้วยครับ   

เรื่องที่  3  ความรับผิดทางละเมิด  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  อยากยํ้าในเร่ืองความรับผิดทางละเมิด  เพราะเกิดเร่ือง
ร้องเรียนขึ้น  จะชอบโยนให้กัน  ผมว่ามันหนีไม่พ้น  ทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด  เราต้อง
ช่วยกันดูอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องเป็นราว  ถ้าหากมีคนร้องเรียนเข้ามาให้พวกเราคุยกันทั้งหมด  ต้ังแต่ผู้ควบคุม
งาน  กรรมการตรวจรับ  ประธาน  มาช่วยกันแก้ไขปัญหา  เพราะจะเกิดปัญหาดังต่อไปน้ี  1.  การจัดซื้อ - จัด
จ้างราคาแพง  วิธีการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่ถูกต้อง  คณะกรรมการพิจารณาผลสัดส่วนความรับผิด  60  
เปอร์เซ็นต์  ,งานพัสดุรับผิด  20  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ช้ันกลางและผู้ผ่านงานรับผิด    10  
เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงหรือผู้อนุมัติรับผิด    10  เปอร์เซ็นต์  ต่อไปผมจะไม่เอา  ผมจะมอบให้รอง
นายกทั้ง  3  คน  2.  กําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง  2.  ใช้ค่า Factor F  และราคาวัสดุไม่ถูกต้อง  
คณะกรรมการกําหนดราคากลางรับผิด  70  เปอร์เซ็นต์, ฝ่ายพัสดุรับผิด    15  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น  ช้ันกลาง  ผู้ผ่านงานรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงรับผิด  5  เปอร์เซ็นต์  3.  การ
กําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง  คํานวณปริมาณงานผิดพลาดกรรมการกําหนดราคากลางต้องรับผิด  
100  เปอร์เซ็นต์  4.  ไม่เลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนด  คณะกรรมการเปิด
ซองและคณะกรรมการพิจารณาผลรับผิด  60  เปอร์เซ็นต์, ฝ่ายพัสดุรับผิด  15  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น  ช้ันกลาง  ผู้ผ่านงานรับผิด  15  เปอร์เซ็นต์,ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงหรือผู้อนุมัติรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์  
ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ  ผู้ผ่านงานทักท้วงแล้ว  ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจสั่งอนุมัติให้ผู้อนุมัติรับผิด  40  
เปอร์เซ็นต์  5.  การตรวจการจ้าง  การตรวจรับพัสดุที่ไม่ถูกต้อง  การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ  
กรรมการตรวจจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างรับผิด  30  เปอร์เซ็นต์, กรรมการควบคุมงาน  50  เปอร์เซ็นต์,
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ช้ันกลาง  10  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงหรือผู้อนุมัติรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์  ภานุ
เดช  เวลาเขาไปตรวจถ้าหากมีการร้องเรียนว่าถนนเส้นน้ีสร้างไม่ได้ตามรูปแบบรายการ แทนที่คอนกรีตจะได้  
15  เซนติเมตรตามแบบแต่เหลือแค่  10 – 12  เซนติเมตร ใครรับผิด 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ถ้ายังไม่ตรวจรับ  ก็ไม่มีใครรับผิด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ถ้าตรวจรับเรียบร้อยใครรับผิด 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  รับผิดทุกคน 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ถ้าผมไม่รู้  ผมเซ็นต์อนุมัติเฉยๆผมก็ต้องรับผิดชอบ  ปลัดก็
ต้องรับผิดชอบ  ผมยกตัวอย่างน้ีให้ดูเพราะอยากให้รู้ว่าทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ  ในทุกปีเรามีการจัดซื้อ – 
จัดจ้างไม่ตํ่ากว่า  50  โครงการ  ยังไม่รวมกับซื้อของ  สมัยก่อนอาจตรวจผ่านแบบไม่คิดว่ามีอะไรแต่อยากให้
ระวังกันด้วยครับ  6.  ส่งของไม่ตรงตามสัญญากรรมการตรวจรับผิด  60  เปอร์เซ็นต์, ฝ่ายพัสดุรับผิด    20  
เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์  7.  ไม่
เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานหรือของล่าช้า  กรรมการตรวจรับรับผิด  70  เปอร์เซ็นต์,  ฝ่ายบังคับบัญชา  
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ช้ันกลาง  ช้ันสูงรับผิด  10  เปอร์เซ็นต์  ฝ่ายการเงิน  1.  ไม่นําเงินรายได้เข้าบัญชีที่
เก่ียวข้องแต่นําไปใช้ในกรณีที่ผิดระเบียบ  ฝ่ายการเงินรับผิด  20  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ช้ันกลาง
รับผิด  30  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงหรือผู้อนุมัติรับผิด  50  เปอร์เซ็นต์  ถ้าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจสั่ง
การหรืออนุมัติให้รับผิด  100  เปอร์เซ็นต์  2.  การใช้เงินผิดระเบียบ  จ่ายเงินเกิน 10  ไม่มีสิทธ์ิถือว่าผิด
ระเบียบ  ฝ่ายการเงินรับผิด  60  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ช้ันกลางรับผิด  20  เปอร์เซ็นต์, 
ผู้บังคับบัญชาช้ันสูง  20  เปอร์เซ็นต์  3.  มีงบประมาณแล้วแต่จ่ายเงินผิดระเบียบหรือเกินสิ่งที่ควรได้รับ  การ
ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน  รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ  ปลอมแปลงใบเสร็จ  ผู้ทุจริตคืนเงินที่เอาไปเต็ม
จํานวน  100  เปอร์เซ็นต์, ฝ่ายการเงินรับผิด  60  เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ช้ันกลางรับผิด  20  
เปอร์เซ็นต์, ผู้บังคับบัญชาช้ันสูง  20  เปอร์เซ็นต์  ที่พูดเรื่องน้ีขึ้นมาผมขอความร่วมมือด้วยครับ  ปีน้ี
งบประมาณใหม่แล้ว  เราจะใช้งบประมาณปี  2559  เราจะต้องช่วยกันตรวจสอบและดูแล  ตัวน้ีเป็นความรับ
ผิดทางแพ่งฐานละเมิด  ยังไม่รวมความผิดทางอาญา  และยังไม่นับว่าจะถูกดําเนินคดีกับ  ปปช.  ยังไงก็ฝาก
ด้วยครับ  สุจริตไว้สบายใจทําวันน้ีให้ถูกต้องไม่ต้องกลัวพรุ่งน้ี  ยังไงก็ฝากไว้ด้วยทุกท่านครับ  ยังมีอีกหลายงาน
กับท่าน  ผอ.ภานุเดชเด๋ียวผมจะออกไปตรวจงานของปี  2558  ที่ยังไม่เรียบร้อย  คงต้องใช้เวลานาน
พอสมควร   

เรื่องที่  4  เปิดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ก่อนที่จะไปพูดเร่ืองอ่ืนจะเล่าเรื่องท่านผู้ว่าราชการฯ  ให้
ฟัง  เมื่อวานท่านนัดประชุมเวลา  16.00 น.  ตรงกับวันที่ต้องไปสวดมนต์ที่วัดกลางพอดี  ผมก็สงสัยว่าทําไม
ท่านถึงไม่ไป  ท่านบอกว่าท่านไม่รู้  คนที่ออกหนังสือเชิญงานน้ีคืองานของสํานักพระพุทธศาสนา  แต่สํานัก
พระพุทธศาสนาอาจส่งหนังสือมานานแล้วก่อนที่ผู้ว่าฯเก่าจะย้าย  ท่านผู้ว่าฯ เพ่ิงมาใหม่เลยอาจยังไม่ทราบ  
เหตุการณ์น้ีเลขาก็จะต้องรายงาน  ท่านนายอําเภอก็บอกว่าท่านไม่ได้  เมื่อวานน้ีเริ่มประชุมเวลา  17.30  น.  
ที่รบกวนเวลาเรา  เพราะตอนเช้าท่านออกไปอําเภอหน่ึง  ช่วงบ่ายออกอีกอําเภอหน่ึง  พอตอนเย็นกลับมามีข้อ
ราชการที่สําคัญที่ท่านต้องน่ังหัวโต๊ะท่านก็เลยเชิญไป  พูดเรื่องก่อสร้างศาลากลางจังหวัดซึ่งเราประชุมเรื่องน้ี
มาแล้วหลายครั้ง  ต้ังแต่ท่านผู้ว่าภุชงค์  โพธิกุฏสัย  ไม่เคยมานั่งหัวโต๊ะในเรื่องน้ีเลย  เพราะท่านคิดว่าเป็นเรื่อง
ของท่านผู้ว่าสุวิทย์  และเวลามาก่อสร้างท่านไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้ว  ท่านเลยบอกว่าดูแล้วไม่มีใครจะได้ประโยชน์  
ไม่มีปัญหากับมวลชน  ให้จัดการเลย  แต่ท่านผู้ว่าท่านน้ีท่านมาน่ังหัวโต๊ะเพราะท่านบอกว่าตอนที่จะมาเป็นผู้ว่า  
ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงกําชับมาว่าให้มาดําเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย  เน่ืองจากว่าปี  2559  มีจังหวัดที่
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดทั้งหมด  5  จังหวัด  แต่ไม่มีที่ใดสามารถดําเนินการได้  
นอกจากจังหวัดกาฬสินธ์ุเพียงจังหวัดเดียวที่มีความพร้อมมากที่สุด  และเมื่อกาฬสินธ์ุเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม
มากท่ีสุดจึงได้รับงบประมาณมาท่ีน่ีเต็มที่  อีก  4  จังหวัด  ต้องคืนเงินให้กับสํานักงบประมาณ  และของเรา
ท่านเลยมาตามเรื่องที่ดิน  เรื่องระเบียบ  เรื่องพัสดุเป็นอย่างไร  ท่านถามเป็นเร่ืองๆ  และท่านบอกว่าจะต้อง
เรียบร้อยภายในวันที่  15  ตุลาคม  2558  พร้อมที่จะประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง  รอปีหน้าไม่ได้  ต้องได้
คําตอบ  งบประมาณสร้างศาลากลางเราปีน้ี  160,000,000  บาท  มาแน่นอน และอีก  2  ปี  ข้างหน้าก็ได้
ต่อเน่ืองอีกแน่นอน  และที่ผมคุยครั้งสุดท้ายกับเจ้าหน้าที่จากสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย  เขาบอกว่าจะต้อง
ทําอย่างน้ัน  อย่างน้ี  เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าหรือเปล่า  แต่ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่เก่ียว  ศาลากลางจะหันหน้าหันหลัง
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อย่างไรอยู่ที่ส่วนโยธา  ไม่ใช่หัวหน้าสํานักปลัด  และมีปัญหาอีกในปี  2549  ผมได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
คลองชลประทาน  จากสํานักงานชลประทานจังหวัดโดยท่านวรรัตน์  มาถ่ายโอนภารกิจน้ีให้กับเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุในฐานะผู้ดูแลเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแล้วมีโครงการของชลประทานอยู่  น่ันก็คือ  อ่างร่องเกษตร
หรือหนองซําหมู  เป็นแก้มลิงที่สํานักงานชลประทานบอกว่าปล่อยนํ้าจากคลองไส้ไก่แล้วมาพักที่หนองซําหมู  
และจะเอานํ้าจากหนองซําหมู  ต่อจากคลองข้ามไปตําบลเหนือ  และในตอนหลังบ้านเมืองเจริญขึ้น  มีการไป
ถมที่ทับคลองไส้ไก่โดยไม่มีนํ้ามาเติมหนองซําหมู    น้ําจะถึงแค่ซอยมหาชัยเน้ือย่างอยู่อีกฝั่งหน่ึงของถนนถีนา
นนท์  แล้วไม่มีนํ้ารอดมาฝั่งหมู่บ้านในฝันเพ่ือที่จะไปบ้านดงปอแล้วไปท่ีหนองซําหมู  มันมาไม่ได้เพราะไม่มี
คลอง  คลองชลประทานเลยถ่ายโอนตัวน้ีมาให้เราดูแลจัดการ  ผมเลยบอกว่าท่านถ่ายโอนแต่ภารกิจแต่ไม่ถ่าย
โอนทรัพย์สินมาให้เราไม่ได้นะ  ผมเลยทําเรื่องไปขอที่กับท่านชลประทานจังหวัด  ท่านชลประทานจังหวัดเลย
โอนหนองซําหมู  คืนให้กับธนารักษ์แล้วเทศบาลเลยไปขอหนองซําหมูมาอยู่ในความดูแลของเทศบาล  พอได้มา
ผมก็พยายามที่จะพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ  วัตถุประสงค์คืออยากที่จะพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะให้กับ
ชุมชนในแถบน้ี  เราก็ไปว่ิงหางบประมาณมาขุดลอก  หลังจากที่ขุดลอกแล้วผมมารู้เรื่องนํ้าคือผมไปตามหานํ้าที่
จะเอามาเติมหนองซําหมู  ว่าจะเอานํ้ามาจากไหน  หาไม่ได้เลยรู้ว่ามันตัน  แต่ขุดไปแล้ว  พอท่านสุวิทย์มาท่าน
เลยบอกว่าอยากหาที่สร้างศาลากลาง  ท่านเลยเล็งเห็นตรงน้ีว่าเอาที่หนองซําหมู  ได้หรือไม่  ผมก็เลยว่าจะเอา
ก็เอาเลยครับ  ที่ประชุมก็มีมติเห็นด้วย  เราก็เลยคืนไปอย่างที่เป็นมา  ตอนที่กรมชลประทานคืนให้กับเราก็คิด
ว่าจบแล้วเพราะตอนน้ีมีภารกิจของกรมชลประทานท่ียังไม่ได้คืนเราและปรากฏอยู่ในหลักฐานของราชพัสดุและ
หลักฐานของสํานักงานที่ดิน  น่ันก็คือ  การขุดคลองส่งนํ้าออกจากอ่างร่องเกษตรหรือหนองซําหมู  ข้ามถนน
บายพาสไปฝั่งตําบลเหนือ  เป็นคลองแต่ไม่ได้มีการขุด  และมีการออกเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดที่หลวงที่อยู่ใน
ความดูแลของราชพัสดุ  แต่คนที่ใช้ที่ตรงน้ีคือชลประทาน  คลองตรงนี้เป็นคลองที่ผ่านหนองบักเจ๊กครึ่งหน่ึง  
ตอนที่พ้ืนที่น้ีอยู่ในความดูแลของชลประทาน  ครั้งล่าสุดเลยเชิญท่านชลประทาน  ที่ดิน  และราชพัสดุมา
ประชุมพร้อมกัน  และตอนน้ีสรุปได้ว่าคลองแห่งน้ียังไม่มีการขุดแต่ขีดไว้ในโฉนดแล้ว  หน้ากว้าง  30  เมตร  
ยาว  1  กิโลเมตร  ข้ามไปทางฝั่งบายพาส  ท่านผู้ว่าสั่งการว่าให้ชลประทานคืนให้กับธนารักษ์  การก่อสร้าง
คลองส่งนํ้าที่จะออกจากหนองซําหมู  ก็จะไม่มีปัญหาแล้วจึงเอาที่หนองซําหมู  มาสร้างศาลากลางได้  ผมได้ยิน
ว่าท่านผู้ว่าฯ สั่งให้คืนผมก็ยกมือขึ้นแล้วบอกท่านว่า  ผมเสียสละหนองซําหมู  ให้เป็นที่ต้ังศาลากลางโดยไม่ขอ
เงินชดเชย  เพราะฉะน้ัน  ที่อีกกว้าง  30  เมตร  ยาว  1  กิโลเมตร  ผมจะขอมาอยู่ในความดูแลของเทศบาล
นะครับ  ท่านผู้ว่าฯเลยบอกว่ามันเร็วไปให้เอาไว้ก่อน  คลองตรงนี้มันไปถึงโคกหนองแล้ง  ท่านผู้ว่าฯ สุวิทย์อ
ยากได้โคกหนองแล้งมาเป็นที่สร้างศาลากลางเพราะมีพ้ืนที่อยู่ประมาณ  200 – 300  ไร่  แต่ไปไม่ได้เพราะไม่
มีถนนทางเข้าจากบายพาสเข้าไป  ถ้าหากเราขอตรงน้ีได้ในอนาคตเราสามารถทําทางเช่ือมไปไปถึงโคกหนอง
แล้งกับตําบลเหนือ  ตําบลเหนือก็ทําทางเช่ือมออกมาทางบายพาสได้อีก  เพราะตําบลเหนือเข้ามาในเขต
เทศบาลได้ทางเดียวคือมาทางทุ่งศรีเมือง  และถนนกว้าง  30  เมตร  ทําได้  ข้อสําคัญคือ  ไม่มีใครรู้และตอนน้ี
มาเปิดถึงได้รู้  เช่นเดียวกับทําไมถึงต้องไปสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุที่ดงโตกโต้น  ทั้งๆที่อยู่ตรงข้ามกับ
เขื่อนลําปาวมีพ้ืนที่อยู่ประมาณ  2,000  ไร่เป็นที่สาธารณะ  ตรงศูนย์พัฒนาพืชไร่ฝั่งตรงข้ามปากทางเขื่อน  
เพราะไม่คิดว่าถ้าราชภัฏอยู่ตรงนี้จะไปง่ายกว่า  ถ้าถึงตอนน้ันคนที่เป็นพนักงานที่ดินจากต่างจังหวัดมาไม่มีใครรู้  
หรือจากธนารักษ์  ไม่ใช่คนบ้านเราสักคนก็จะทําให้หาไม่เห็น  ที่ผมได้รู้จักเพราะท่านผู้ว่าฯ  ได้ให้ผมไปเป็นกรร
มาการในการหาที่ดินสร้างศาลากลางผมก็เลยรู้ว่าที่ดินตรงไหนเป็นที่สาธารณะหรือที่ราชพัสดุ  ตอนน้ีท่านขนส่ง
จังหวัดท่านอยากได้ที่ดินเพ่ือที่จะแยกอาคารตรวจสภาพรถบรรทุก  ผมเลยบอกว่าเด๋ียวผมช่วยหา  ผมเลยไป
ถามท่านธนารักษ์ว่าที่ดินมีไหมมันมีเจ้าของหมดแต่ว่ามันอยู่ไหน  ไม่มีใครรู้  แต่ตอนน้ีเรารู้แล้วพ้ืนที่หน้ากว้าง  
30  เมตร  ยาว  1  กิโลเมตร  คิดแล้วเป็นหลายสิบไร่  อาจไปทําอาคารพาณิชย์หรือตลาดเกษตรได้อีก  และมี
คนบอกผมว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนน้ีอาจมาการเลือกต้ัง  พวก  กกต. พร้อมและอยากให้มีการเลือกต้ัง
แล้วแต่ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร  ท่านท้องถิ่นที่หมดวาระแล้วจะแจ้งในเดือน
พฤศจิกายนน้ี  ให้เลือกต้ังใหม่ภายใน  45  วัน หรือ  60  วัน  น่ีก็เป็นข่าวอีกกระแสหน่ึงอยากจะฝากไว้  
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เรื่องที่  5 สถาบันพระปกเกล้าทอดกฐินที่ จ.ร้อยเอ็ด  วันที่  31  ตุลาคม  2558   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี  ผมเชิญชวนพวกเราทุกกองฝ่ายขอรับเงินทอดกฐินร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้าแล้วแต่ศรัทธา  ฝากไว้ให้ท่านปลัดเป็นผู้รวบรวมครับ  ใครว่างก็ให้ไปร่วมกัน  เป็นกฐิน
พระราชทานของร้อยเอ็ดครับ  ส่วนกฐินของเราส่วนงานศึกษายังเหมือนเดิมนะ  ถ้าหากเราจะไปร่วมก็ไม่เป็นไร
เพราะทุกปีเราก็ร่วมอยู่แล้ว  ให้จัดเป็นกฐินแล้วค่อยว่ากันอีกที 

เรื่องที่  6  ปฏิทินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  1.  สวดมนต์ตอนเช้า  เราสวดไปแล้วเมื่อวานวันที่  5  
ตุลาคม  2558  วันพระต่อไปวันจันทร์  ที่  12  ตุลาคม  2558  วันอังคารที่  20  ตุลาคม  2558  และวัน
อังคารที่  27  ตุลาคม  2558  สรุปแล้วเดือนน้ีเราจะได้สวดมนต์ทั้งหมด  4  ครั้ง  2.  การตักบาตรถนนสาย
บุญ  วันที่  7  ตุลาคม  2558 และ วันที่  21  ตุลาคม  2558  3.  งานรัฐพิธีก็คือ  พิธีวันปิยมหาราชในวันที่  
23  ตุลาคม  2558  4.  กีฬาของนักเรียน อปท. วันที่  20 – 30  ตุลาคม  2558  ตามท่ีท่านผู้ว่าภุชงค์ที่
ท่านได้มาเป็นผู้ว่าฯ ที่น้ี ทั้งหมด  16  เดือน  ท่านได้สรุปว่า  จังหวัดกาฬสินธ์ุมีของดี  7  อย่าง  คือ 1. เป็น
แหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เป็นระดับเอเชียระดับโลกที่ใหญ่และ
สวยท่ีสุดไม่แพ้ของยุโรป  2.  เป็นแหล่งอารยธรรมทวารวดี  ปรากฏหลักฐานจากใบเสมาบ้านก้อม  ฟ้าแดดสง
ยาง  เจดีย์  วัดภูปอ  ภูข้าว  ศิลปะของการแกะหินสื่อออกไปเป็นศิลปะทวารวดี  3.  มีธรรมชาติที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  ธรรมชาติที่เสริมจังหวัดเราได้แก่  เขื่อนลําปาว  สะพาน
เทพสุดา  ลํานํ้าปาว  ภูข้าว  ภูสิงห์  ภูแฝก ฯลฯ  สําหรับเขื่อนลําปาวท่านก็บอกว่าเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดใน
ประเทศไทย  มีพ้ืนที่นํ้าที่กว้างที่สุด  ส่วนสะพานเทพสุดาก็เป็นสะพานข้ามเขื่อนที่ยาวที่สุด  ยาวประมาณ  2  
กิโลเมตร  เทียบเท่ากับสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่ จ. มุกดาหาร  4.  มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี  มีการเต้นรํา  งาน
ฟ้อนที่สวยงาม  มีวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่เป็นผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรม  มีวัฒนธรรมผู้ไทยที่โดดเด่นของชนพ้ืนเมือง  
5.  อยู่ในภูมิภาคท่ีมีนํ้าอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งชุ่มนํ้า สามารถประกอบอาชีพผลิตพืชผลทางการเกษตร  เป็น
แหล่งผลิตอาหารได้  เช่น  ข้าว  มันสําปะหลัง  อ้อย  และอาหารจําพวกอินทรีย์  และในเรื่องของตรา
สัญลักษณ์อาหารปลอดภัย KS. ท่านจํากัดความไว้ว่า  KS. อาหารปลอดภัยเป็นความภูมิใจของผู้ผลิต  KS. 
อาหารปลอดภัยคือความภูมิใจของชาวกาฬสินธ์ุ  KS. อาหารปลอดภัยคือความม่ันใจของผู้บริโภค  เรื่องน้ีพอ
ท่านผู้ว่ามาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาอย่างไร  6.  ทําเลที่ต้ังของจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นเส้นผ่านของ  Eastwest  
economic  corridor  แปลว่า  ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกตะวันตก  ด้านตะวันตกก็คือ  ประเทศพม่า
ที่เมืองเมียวดี  ประเทศไทยคือแม่สอด  ด้านตะวันออกคือ  ดานังประเทศเวียดนาม  จังหวัดกาฬสินธ์ุเราเป็น
ทางผ่าน  7.  กาฬสินธ์ุเป็นเมืองคนดี  มีนํ้าใจ  เราลองเอาของดีของจังหวัดเรามาเป็นจุดในการพัฒนาว่าเราจะ
พัฒนากาฬสินธ์ุไปในทิศทางใด  เอามาค้นหาตําแหน่งของจังหวัดเพ่ือจะวางตําแหน่งของจังหวัดไว้ตําแหน่งอะไร  
และมองตัวเราเองก็คือเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เราจะวางตําแหน่งของเราให้เป็นเมืองอะไร  เช่นเมืองลําพูน  
ตอนน้ีเค้าวางตําแหน่งเค้าเป็นเมืองวัฒนธรรมหริภุญชัย  บ้านเก่าโบราณของเจ้าเมืองยอดแก้ว  มีบ้านโบราณ
ของพระยาที่ยังไม่ได้รื้อถอนและมีการอนุรักษ์เอาไว้  หากใครส่งเสริมและมีการอนุรักษ์ไว้จะมีรางวัลให้  มีรถพา
เที่ยวคล้ายรางรถไฟจัดนําเที่ยวเป็นทริปและมีเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการมาบรรยายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของเมืองลําพูน  จากการที่ไปดูงานผมก็ประทับใจที่สถาบันพระปกเกล้าเอาซีดีที่ไปดูงานมาให้  อยากหาเวลามา
ฉายให้พวกเราดูไม่รู้ว่าพวกเราจะสนใจมากน้อยแค่ไหน  เพราะผมประทับใจดอนแก้วมากที่สุด  เพราะดอนแก้ว
เค้าให้โอกาสเราแล้วแต่เราปฏิเสธไปเพราะตอนน้ันเราประชุมสภา  ท่านรองอภิวัฒน์  สามารถประสานกับดอน
แก้วแล้วจัดเจ้าหน้าที่  15  คน  ไปเรียนรู้กับเค้าประมาณ  4  คืน  5  วัน  เรียกว่ามหาวิทยาลัยดอนแก้ว  เรา
จะได้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาเมืองแต่ละด้าน  เช่น  ด้านผู้สูงอายุ  ด้านศูนย์พัฒนา  เค้าจะจัดที่นอนให้อยู่ตาม
บ้าน  และมีอาหารการกินให้  ดอนแก้วอยู่ติดกับเมืองเชียงใหม่ครับ  ใครอยากไปลงช่ือไว้นะครับ  สําคัญคือ
ผู้บริหารและรองผู้บริหารต้องไป  และอีกจุดหน่ึงที่ผมอยากไปให้ติดต่อเลยคือ  ลานกระบือ  ไปดูเก่ียวกับเร่ือง
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การบริหารจัดการขยะ  เราอาศัยช่วงต้นปีงบประมาณ  ไปนอนสัก  1  คืน  เดินทางกลางคืนไปที่ลานกระบือ  
ต่ืนเช้าดูงานแล้วนอนอีก  1  คืน  ต่ืนเช้าอีกวันหน่ึงดูงานแล้วกลับเลย  เอาเฉพาะหัวหน้างานไปเกี่ยวกับเรื่อง
ขยะน้ําเสีย  งานสุขาภิบาล  เอาเจ้าหน้าที่และชุมชนที่รับผิดชอบไปดูงานด้วย  เก่ียวกับเรื่องของจิตอาสา  ลอง
คํานวณดูว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่   

เรื่องที่  7  การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชา
สังคม  วันที่  13  ตุลาคม  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ใครรับผิดชอบเร่ืองน้ีเล่าให้ผมฟังซิ  ว่าทําเรื่องน้ีไปถึงไหน
อย่างไร  จะนําเสนออย่างไร  แล้วจะหาที่ไหนไปดูงาน  เชิญครับ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กิจกรรมที่จะนําเสนอคือที่ห้องประชุมธรรมาภิบาลเป็นขอ
นิทรรศการด้วย  จะประสานกับหอการค้าที่เราได้ชนะ 1 ,2,3  ที่เราได้ประกวด  ด้านเครือข่ายสาธารณสุข  
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  ส่วนการนําเสนอจะทําเป็นวีดีทัศน์ครับ 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน .ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ในรูปแบบที่วางไว้  จากท่ี
คณะกรรมการได้เข้ามาถึงประมาณ  08.30  น.  ตัวท่านคณะกรรมการจะมาถึงสนามบินขอนแก่นประมาณ  
07.20 น.  ที่สนามบินขอนแก่น  และใช้เวลาเดินทางมาที่สนามบินเรา  มาถึงประมาณ  09.00 น.  เสร็จแล้ว
ท่านคณะกรรมการก็จะเข้าชมนิทรรศการที่เราจัดในห้องประชุมธรรมาภิบาล  รูปแบบการนําเสนอคือ  1.  จะ
เปิดวีดีทัศน์แนะนําเทศบาลที่เราแนะนําใหม่ใช้เวลาประมาณ  15  นาที  2.  นําเสนอโครงการที่เป็นเครือข่าย  
3  ด้าน  คือ  1.  ด้านการป้องกันการทุจริตและการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง  2.  ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ  3.  ด้านการจัดการรองรับสมาคมผู้สูงอายุ  ทั้ง  3  ด้านจะ
นําเสนอเป็น  Power  point  เครือข่ายละไม่เกิน  20  นาทีโดยภาคประชาชน  ตัวน้ียังไม่ได้กําหนดว่าใครจะ
เป็นผู้นําเสนอ  และรูปแบบของการนําเสนอ  Power  point  เขาก็ได้ให้แนวทางมาว่า  1.  จะต้องแสดงถึง
ความเป็นมาของกระบวนการเครือข่าย  กระบวนการสร้างเครือข่ายน้ีเกิดขึ้นได้อย่างไร  2.  องค์ประกอบของ
เครือข่ายหรือสมาชิกของเครือข่ายมีใครบ้าง  ที่ไหนบ้าง  3.  บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในแต่ละส่วนมีบทบาท
หน้าที่อย่างไรบ้าง  มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง  4.  ผลสําเร็จของการดําเนินงานของเครือข่าย  5.  การต่อ
ยอดของเครือข่ายหรือทิศทางที่เราจะดําเนินการต่อไปในอนาคตมีอย่างไรบ้าง  เค้าได้ให้คําแนะนําในการ
นําเสนอว่าต้องกระชับ  ชัดเจน  และตรงประเด็น  ถ้าเราทําตามกรอบใน  5  เรื่อง  ก็จะเป็นความกระชับและ
ชัดเจน  ซึ่งคณะกรรมการท่ีมาจะมีท่าน  อาจารย์อภิชัย  รูปขําดี  ที่เคยมาตรวจเรา  และอาจารย์ตระกูล  มีชัย  
ที่มาใหม่ยังไม่เคยตรวจเรา  และคิดว่าคนที่จะถามเรามากที่สุดก็คืออาจารย์ตระกูล  มีชัย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  อาจารย์ตระกูล  มีชัย  เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินรางวัลธรรมาภิบาลปี  2554  ที่ผมได้เข้ามาเป็นนายก  แล้วผมได้ออกไปประเมิน  อบต.  อาจารย์
ตระกูลเป็นประธาน  ให้เตรียมตัวให้ดี  แล้วถ้าพูดเหมือนที่จ่าชายพูดผมเห็นด้วย  ผมมองถึงงานของเราที่ทํามา
ทุกๆด้าน  เรามีข้อมูลทั้งหมด  เราได้ประชุมกันมอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้วทุกส่วนการงานใช่หรือไม่  
ประชุมกันหรือยัง  จ่ายงานกันหรือยัง 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ยังค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี รออะไรอยู่หล่ะ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ที่เก่ียวข้องมี  2  กอง คือ  กองวิชาการท่ีเป็นโครงการต่อต้าน
การทุจริต  และสํานักการสาธารณสุขก็จะเป็นด้านดูแลผู้สูงอายุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี อันน้ีคือหลัก  แต่งานเก่ียวกับเรื่องขยะแปรรูป ประกวดส่ง
กันได้หมด  ต้องให้ทุกกองฝ่ายมาร่วมกัน  ของโรงเรียนด้วย 
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นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  จะขออนุญาตถือเอาโอกาสวันน้ีเป็นที่ประชุมเลยได้
หรือไม่  เพราะเวลาเร่งรัด  ไม่ทันแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ไม่เป็นไร  จบจากนี้ค่อยประชุมต่อได้ไหมหรือจะเอา
ทั้งหมดเลย 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  เอาทั้งหมดเลย  เพราะว่าทุกคนจะต้องช่วยกัน  อันดับ
แรกนะค่ะจะต้องแจกโปรแกรมที่จะมาให้ทุกท่านในที่ประชุมนะค่ะเพราะว่าไม่มีใครได้รับตารางที่เล่าให้เพ่ือน
ฟังเลยที่ว่าจะไปไหนมาไหน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี พอนําเสนอเสร็จ  ตอนบ่ายไปดูงานที่ไหน  ใครเป็นแม่งาน  
จะให้ใครทําอะไร  อย่างไร 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ยังไม่เห็นโปรแกรมที่จะใช้  แต่ได้รับการประสานทาง
โทรศัพท์และมีการเตรียมปรับ  Power  point  ที่นําเสนอธรรมาภิบาลรอบที่  2  จะมีเครือข่ายผู้สูงอายุและ
เครือข่ายการจัดการขยะ  และได้มีการคุยกันกับท่านรองอภิวัฒน์  ช้ันต้น  ว่าท่านก็ต้องเอาเครือข่ายทุจริตไป
ปรับเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้ดึงคนอื่น  อยากให้เดินทางไปด้วยกัน  อย่าให้มีข้อแตกต่างเยอะ  ถ้าถึงวันน้ัน
การนําเสนอในส่วนที่เป็นเครือข่ายอยากเอามาหารือในที่ประชุม  เพราะว่า  1.  เวลาน้อยและหลายเครือข่าย  
2.  อันไหนที่จะเกิดประโยชน์และทําให้ได้แก้ไขมากที่สุด  ในส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเราจะทํา
เหมือนเดิมหรือไม่  คือให้เครือข่าย  3  ท่านเป็นผู้มานําเสนอในที่ประชุม  และในส่วนของผู้สูงอายุ  ก็คิดว่าจะ
ให้ยายตุ๊มานําเสนอในการเย่ียมผู้สูงอายุและจะเชิญพ่ีอํานวย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่มานําเสนอเร่ืองโรงเรียนผู้สูงอายุ  จึง
อยากหารือในที่ประชุมตรงน้ีก่อน   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ไม่เป็นไร  ตกลงครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ในส่วนของการจัดนิทรรศการได้เรียนหารือท่านรอง
อภิวัฒน์  ว่าให้ท่านเลือกก่อนว่าจะเอาตรงไหน  การจัดการขยะ  อยากจะเอาฝั่งทาง พวงพะยอมเพราะจะมี
โครงป้ายเดิมอยู่แล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ผมว่าเรื่องรายละเอียดตัวน้ีไม่น่ามีปัญหา  ของโรงเรียนก็
ต้องให้เขามาโชว์ด้วย 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข ทางของผู้สูงอายุ  ถ้าท่านรองอภิวัฒน์จะเอาทางเข้า
และทางฝั่งออฟฟิศจ่าเอกภารดอน  หนูจะเอาฝั่งตรงข้ามพวงพะยอมเป็นสมาคมผู้สูงอายุ  และจะขอความ
กรุณาโรงเรียนที่มีกระเช้าขยะรีไซเคิลทําดอกไม้สวยๆ  มาตกแต่ง  เพราะกิจกรรมผู้สูงอายุที่เขาเรียนในห้องจะ
เป็นกิจกรรมการจัดดอกไม้  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ของเทศบาล 1  มีธนาคารขยะ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  คิดว่าจะคุยกับธนัญชัย  กับผอ.สมชายว่า  จะรีบไปทํา
ไวนิล แล้วเอามาวางไว้น่ีก่อนแล้วให้โรงเรียนมาแต่งให้  เพ่ือไม่ให้เป็นการฉุกละหุก  และจะไปเตรียมที่ดูงาน  
ในส่วนของเครือข่ายขยะคงจะให้ดูที่เดิม  แต่มันเป็นเรื่องใหม่ก็คือ  กองทุนจิตอาสากับกองทุนถุงพลาสติก  และ
จะไปเตรียมศูนย์สุขภาพชุมชนสาธารณสุขมูลฐานสงเปลือยกลาง  จะไปทําข้อมูลผู้สูงอายุให้ใน  3  ชุมชนสง
เปลือยให้ตรงน้ันเป็นเครือข่ายหลักในการเย่ียมผู้สูงอายุของ  อผส.  จะเตรียมตรงน้ันเพ่ือที่จะขึ้นนิทรรศการ
และจะไปซ้อม  ให้สามารถบรรยายได้ว่ามีเครือข่ายเท่าไหร่  เย่ียมอย่างไร  มี  อผส.ก่ีคน มีการเย่ียมถี่,ห่าง
เท่าไหร่  มีบุคคลที่ไปเยี่ยมเป็นพิเศษ  ที่น่าสนใจอย่างไร  ฯลฯ  ตรงนี้คือส่วนที่คิดกันไว้กับทีม  อผส.  แม่ตุ๊  แม่
เจี๊ยบ  แม่รุ่ง  เสร็จแล้วถ้าจะไปดูทั้ง  3  จุดให้ครบคิดว่าจะพาไปดูเคสของจริง  คือจะไปดูผู้ป่วยติดบ้าน  ติด
เตียง  ที่เราให้ความช่วยเหลือและไปดูแลต่อเน่ืองคือ  พ่อน้องไค  ที่อยู่ชุมชนใกล้ๆ  ตอนน้ีหนูให้ยายตุ๊กับ
ทีมงานเตรียมคําพูดไว้รออยู่ค่ะ  จะเป็น  3  จุดพอดี 



                                                 - ๑๐ - 
 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ขยะเราจะได้ไปหรือไม่  ไปแต่จิตอาสาใช่หรือไม่ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ก็คิดว่าเป็นอย่างน้ัน  เพราะเป็นเรื่องเครือข่าย  เพราะ
เค้าคงจะมองถึงผลสัมฤทธ์ิของเครือข่ายที่เครือข่ายทํา  ไม่ใช่ผลสัมฤทธ์ิของเรา  แต่ข้อมูลน้ีเรานําเสนอแล้วใน
นิทรรศการและในการบรรยาย  คิดว่าเขาคงจะดูว่าเครือข่ายทําจริงๆหรือไม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ผลงานของกองทุนจิตอาสาที่เผยแพร่เก่ียวกับเรื่องการ
สร้างเครือข่ายการลดปริมาณขยะให้แก่ท้องถิ่นใดบ้าง   อะไรอย่างไร  สถิติเมื่อเข้าเครือข่ายร่วมกับเราแล้วเอา
ไปดําเนินการผลการลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างไร  ตัวน้ีต้องนําเสนอผลด้วยไม่ใช่แค่การสร้าง  ผู้สูงอายุ  ภาค
ประชาชนไปดูแลสําหรับผู้ที่ติดเตียง  สําหรับผู้ที่ติดสังคมก็ออกมาที่โรงเรียน  อันน้ีดีแล้วครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ท่านนายกจะนัดซ้อมสักคร้ังหรือไม่ค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ซ้อมครับ  ผมดูแล้ววันจันทร์ที่  12  ตุลาคม เวลาแค่
อาทิตย์เดียวถ้าเรานัดซ้อมวันศุกร์ที่  9  จะไม่ทัน  ถ้านัดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดผมเกรงใจครับ  หรือจะนัด
วันที่  12  ตุลาคม  เป็นวันซ้อมใหญ่  วันที่  13  ตุลาคม  ก็เริ่มจัดงานเลย  วันที่  12  ตุลาคมเอาให้พร้อม  
ขาดตกบกพร่องอย่างไรค่อยมาเสริมกันอีกที 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ในส่วนของเครือข่ายต้านทุจริตจะบรรยายโดยใครค่ะ   
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  จะประสานกับหอการค้าครับ  ให้ท่านประธานเก่าท่านมา
บรรยาย  ที่จัดร่วมกันก็ชนะเลิศ  3  อัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ชนะเลิศการประกวด  3  อัน  ก็เอา  ที่ผมอยากพูดก็คือว่า
เราจะไม่มีของให้ทางผู้สูงอายุได้โชว์หรอ  นอกจากบรรยายแล้วมีสุนทรพจน์มากล่าวหรือไม่  มีการแสดงหรือไม่  
แต่หากมีมันก็จะใช้เวลานาน  ให้เราเริ่มกําหนดเวลาถ้างานเร่ิม  09.00 น.   
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ในเบ้ืองต้นคิดว่ากระบวนการนําเสนอจะจบที่  11.00 น.  ให้
เวลากรรมการในการซักถาม  1  ช่ัวโมง  ภาคบ่ายก็ลงพ้ืนที่ที่เราเตรียมไว้  ซึ่งถ้าจะให้โรงเรียนผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมการแสดงก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวสุดท้ายที่จะนําส่งคณะกรรมการ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ถ้าให้นักเรียนผู้สูงอายุมารวมกันอยู่ที่ห้องประชุมพวง
พะยอมและมีกิจกรรมอยู่ด้านในก่อนที่จะกลับให้อาจารย์มาแวะดู  จะเป็นอย่างไรท่านผอ. 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ก่อนจะกลับ  หมายถึงตอนบ่ายหรือค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ไม่ครับ  ก่อนพักเที่ยงครับ  เราก็เตรียมไว้  และเชิญท่าน
แวะชมท่ีห้องประชุมพวงพะยอม  เราใช้ทั้งห้องประชุมพวงพะยอมและห้องประชุมใหญ่เลย  หรือตอนบ่ายเรา
จัดกิจกรรมทานข้าวซักที่แล้วให้มีการจัดการแสดงของผู้สูงอายุ  ดีหรือไม่ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ดีค่ะ  ขอดูกําหนดการหน่อยค่ะว่าท่านลงเครื่องก่ีโมง  
และจะมาถึงที่น่ีก่ีโมง 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ลงเคร่ืองถึงสนามบินเวลา  
07.20  น.  ไม่น่าจะเกิน  07.30 น. 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  แล้วมาถึงใครจะไปรับที่เครื่องค่ะ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  พอดีผมประสานไปแล้ว  น้องเขาบอกว่าจะเหมารถจาก
ขอนแก่นมาครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ต้องถามท่านว่าท่านทานข้าวเช้าที่ไหน  ถ้าทานข้าวเช้า
ก็ต้องทดเวลาถูกหรือไม่ค่ะ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ขึ้นเคร่ืองมาตอนเช้าจะมีแซนวิสให้แค่น้ัน  ตอนลงมาให้พา
ท่านไปทานข้าวเช้า 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ผมประสานไปแล้วครับว่าเมื่อท่านลงเครื่องแล้วเขาจะมาส่งที่น่ี  
ให้เรารอรับที่น่ีครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ถ้าอย่างน้ันเรารอรับอยู่ที่น่ี  เรื่องกินข้าวเขาจะจัดการเอง 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ถ้าเขามาถึงกําหนดการตรงเวลา  09.30 น  ถึง
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ให้เราเร่ิมเลย  พอเข้ามาใช้เวลา  15  นาที  ในการดู
นิทรรศการ  แล้วมานั่งดูวีดิทัศน์อีก  15  นาที  เสร็จแล้วจะเป็นเวลาประมาณ  10.00 น  จากน้ันเรานําเสนอ
อีก  1  ช่ัวโมง  และให้ท่านซักถามอีก  1  ช่ัวโมง  แบบน้ีดีไหม   
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ตอนกลางวันรับประทานอาหารท่ีหอประชุมพวง
พะยอม  ท่านนายกจะเชิญใครบ้างค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  มีแต่พวกเรา  อาจารย์  หัวหน้าส่วน  ผู้สูงอายุที่มา  
ประธานหอการค้า  และที่เหลือเป็นผู้สูงอายุแสดง 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  คิดว่าที่หอประชุมพวงพะยอม  สถานที่ไม่เหมาะในการ
แสดง  ถ้าจะเลี้ยงข้าวอยู่ในเทศบาล  ให้ใช้หอประชุมธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  สถานที่ไม่ใช่ปัญหาครับ  อยู่ที่เน้ือหามากกว่า  เวลาที่ผม
ไปกับอาจารย์ตระกูล  มีชัย  เขาไม่ได้ดูสถานที่  เขาดูที่เน้ือหา  นัดซ้อมใหญ่เสมือนจริงตอนบ่ายวันที่  12  
ตุลาคม  2558  เขาแจ้งเมื่อไหร่นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ที่เขาจะมาวันที่  13  ตุลาคม  
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  แจ้งวันศุกร์ครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ท่านเพ็ญพรติดขัดอะไรไหมครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข ไม่ติดขัดอะไรค่ะ  แต่เพียงแค่คิดว่าถ้าเราย้ายที่ไปทาน
ข้าวตรงน้ันถ้าเราไม่ย้ายคณะกรรมการท่ีมาประเมินออกไปทานข้าวข้างนอกเราก็ต้องสั่งข้าวกล่องเผ่ือคนที่จะ
เชิญมา  เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะมากี่คน  ใครบ้าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี เอาอย่างน้ี  ให้เป็นข้าวกล่องทั้งหมดเลย 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ถ้าเราสั่งข้าวกล่องเผื่อคนที่มารับการประเมินช่วยเรา
คือเครือข่ายต่างๆ  ถ้าเราจะจัดโต๊ะอาหารก็ให้จัดแค่โต๊ะอาจารย์เพียงโต๊ะเดียว  ก็สามารถใช้ห้องประชุมธรร
มาภิบาลต่อได้เลย  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ผมว่าไม่ดีครับ  เอาหอประชุมพวงพะยอมน่ีแหละครับ  
แล้ว  3  ใน  4  แบ่งส่วนหน่ึงหาชุดการแสดงของผู้สูงอายุมาโชว์  หรือเอาเด็กมาโชว์  เอาอย่างน้ีให้พวกคุณไป
คุยกัน  ยังพอมีเวลาอยู่  พรุ่งน้ีให้อภิวัฒน์เรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึง  เรียกคณะทํางานทุกกองฝ่ายเข้ามาเลยว่าจะ
ให้ช่วยอะไร  อย่างไร  เรื่องนําเสนอผมไม่หนักใจ  แต่ผมหนังใจตรงสถานที่ดูงาน  เวลาดูงานจะถึงประมาณ  
15.30 น.  ให้ไปกําหนดเวลาให้ดี  พรุ่งน้ีตอนเช้าสัก  10.00 น.ค่อยหารืออีกที  
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ท่านนายกประชุมตอนน้ีให้เสร็จไปเลยค่ะเพราะว่าไม่มี
เวลาแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  เสร็จแล้วค่อยประชุมต่อ  เฉพาะคณะทํางาน  ใครเตรียม
อะไรไว้ก็ให้นําเสนอตามที่ตนเองรับผิดชอบ 
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นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ท่านรองอภิวัฒน์จะให้มีการแสดงของเครือข่ายของ
ท่านรองทั้งหมดเท่าไหร่   
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  แสดงเครือข่ายมีเด็กคนเดียวที่จะกล่าวสุนทรพจน์ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ใช้เวลานานเท่าไหร่ค่ะ  ของผู้สูงอายุจะทําการแสดงก่ี
ชุดค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  เอา  2  ชุดครับ  เป็น  3  ชุดกับของเด็กกล่าวสุนทรพจน์  
เราใช้ห้องประชุมพวงพะยอมเป็นสถานที่รับประทานอาหาร  ผู้มีส่วนร่วมก็ให้แจกข้าวกล่องไปน่ังกินด้านนอกก็
ได้  หรือจะเอาโต๊ะจีนทั้งหมดก็ได้ให้เราจัดเอาว่าในห้องประชุมควรจะมีก่ีโต๊ะ  อยู่ด้านนอกก่ีโต๊ะ  ฝากผอ. ภานุ
เดช ทําเวทีการแสดงด้วยครับ  ด้านหลังให้มีไวนิลขอต้อนรับคณะกรรการ  เครื่องเสียงให้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้
เสียงดีๆสักหน่อย  ฝากเรื่องความสะอาดของเส้นทางที่จะพาคณะกรรมการไป  ท่านจะไปไหนบ้าง  ให้เส้นทางดู
ดีทั้งไปและกลับ  มันสรุปได้หรือยังท่านผอ. 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  แล้วแต่ท่านปลัดค่ะ  เพราะเป็นหน่ึงในกิจกรรม  2  
กิจกรรม  แต่ผู้ที่จะรวมตรงน้ีให้เป็นองค์รวมขอยกให้เป็นท่านปลัดค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ท่านปลัดว่าอย่างไรครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  หลังจากประชุมวันน้ีแล้วให้คณะทํางานคุยกันต่อไป 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ได้ครับ  ไม่เป็นไรครับ 

เรื่องที่  8  ขอความช่วยเหลือของชุมชนดอนกลอย  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าเงินอุดหนุนที่จะมาถึงเรา  
ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร  ถ้าในปี  2559  ตัวเลขประชากรอ้างอิงที่จะขอรับงบประมาณน่ันคือ  ข้อมูล
ประชากรปี  2557  เงินงบประมาณจะมาปี  2559  ตอนนี้ได้รับรายงานประชากรเพื่อจัดสรรภาษีจํานวน  
34,636  คน  เป็นตัวเลขที่จะอุดหนุนเป็นเงินมา  เป็นท้องถิ่นแห่งเดียวที่มีประชากรมากที่สุดรองจาก  อบจ.  
ข้อมูลทั้งจังหวัดจะรวมที่  983,373  คน  ตัวเลขของคนกาฬสินธ์ุไม่เคยเกิน  1,000,000  คนเลย  มีแต่
ลดลง  ถ้าหากเกิน  1,000,000  คนขึ้นไป  จะได้ถูกพัฒนาเป็นจังหวัดอีกระดับหน่ึง   
 เรื่องที่  9  ระมัดระวังเก่ียวกับความปลอดภัยที่โรงรับจํานําและสถานที่ราชการ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ให้ระมัดระวัง  โดยเฉพาะโรงรับจํานําให้ตรวจสอบกล้อง
วงจรปิด  ตอนน้ีเศรษฐกิจไม่ดีโจรผู้ร้ายชุกชุมอยากให้ระมัดระวัง  ของโรงเรียนก็ให้ฝากดูด้วย   

เรื่องที่  10  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ผมยังไม่รับปาก  มอบให้ท่านปลัดครับ  ในวันที่  28  
พฤศจิกายน  2558  เป็นของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ขายบัตรละ  2,000  บาท  จํานวน  
500  บัตร  ใช้เงินประมาณ  1,000,000  บาท  เป็นรายการ  Talk  show  ของพระอาจารย์มหาสมปอง  
ผมก็เลยบอกว่าตอนที่ผมเป็นประธานหอการค้าก็มาเสนอผมแบบนี้  จะหาเงิน  1,000,000  บาท  แล้วให้ผม  
100,000  บาท  ให้หอการค้า  100,000  บาท  ให้ส่วนตัว  50,000  บาท  ผมเลยบอกว่าผมไม่เอา  พอ
ผมไม่เอาทางสภาอุตสาหกรรมไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจ่ายลูกน้องท่านก็เลยเอา  ท่านผู้ว่าฯ  ลงนามอนุญาต  และ
มีการเอาหนังสือที่ท่านผู้ว่าฯ  ลงนามอนุญาตไปเร่บังคับขายบัตรให้ทุกสํานักงาน  โดนด่ากันทั้งเมือง  ตอนน้ัน
ท่านเดชา    ตันติยวรงค์เป็นผู้ว่าฯ  แต่ตอนน้ีผมขอถามท่านพรพิมลก่อนว่า  วัตถุประสงค์จะเอาไปทําอะไร  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ผมเลยบอกว่าผมก็เคยเชิญพระอาจารย์มหาสมปองแบบ
น้ีเช่นกัน  แต่เป็นโชว์ฟรี  และอีกอย่างคือเพ่ือจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์มอบให้กับผู้พิการในจังหวัดกาฬสินธ์ุ   
เทศบาลเราเหลือวีลแชร์ทั้งหมด  3  ตัว  ที่ยังไม่ได้มอบให้ใครเพราะเราทําโครงการหมุนเวียนวีลแชร์  ผมเลย
อยากถามว่าต้องการอะไร  ถ้าจะให้รับไว้ผมไม่ขอรับ  เด๋ียวก็จะไปตามโรงเรียน 
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นางสุมิตรา  ภูผาลา  ผอ.โงเรียนเทศบาล 4  ไปแล้วค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ได้ซื้อหรือไม่ 
นางสุมิตรา  ภูผาลา  ผอ.โงเรียนเทศบาล 4  ไม่ค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  เค้าบอกว่าไม่ได้เรี่ยไร  เค้าขายบัตรขอทําบุญ  วัฒนธรรม
จังหวัดมีเหตุผลอะไรจะมาหาเงินในช่วงน้ี  อันไหนเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ไม่ทํา  ส่วนคนจะทําก็ช่างเขา 

เรื่องที่  11  ทอดผ้าป่าสร้างศาลา  ที่วัดป่าสามัคคี  บ้านวังยูง  ต.ลําพาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  นายเทพพิทักษ์  สินธุโคตร  รองนายกเทศมนตรีตําบลลํา
พาน  รักษาราชการแทนนายก  จัดทอดผ้าป่าสร้างศาลา  ที่วัดป่าสามัคคี  บ้านวังยูง  ต.ลําพาน  ยังขาด
งบประมาณอีก  100,000  บาท  ขอมอบให้ท่านปลัดเป็นผู้แผ่ได้เท่าไหนเอาเท่าน้ันและนายกจะช่วยอีก 

เรื่องที่  12  สํารวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  งบประมาณ
รายจ่ายปี  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้ 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วครับว่า  ช่วงน้ีส่งเรื่องเงิน
ที่จะอุดหนุนเข้ามาไปทางกรมแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ไม่ใช่  อันน้ีเค้าบอกว่า  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ  กับจํานวนผู้มีสิทธ์ิรับเงินตามประกาศบัญชี 
ปี  2558  และยอดจํานวนผู้มีสิทธ์ิบันทึกในสารสนเทศข้อมูลเราปี  2558  กรณีงบประมาณไม่เพียงพอก็ขอ
ไป  แต่ถ้าเงินเหลือก็ขอคืน และมีบางแห่งส่งตัวเลขไปเกินจึงทําให้จ่ายเงินไม่ได้  ผลสุดท้ายจึงต้องส่งคืน  ของ
เราที่เคยให้นายพัฒนพงษ์ทํา  มีการส่งตัวเลขขาดไป  เลยอยากฝากให้ท่าน ผอ.และท่านรอง  ติดตามด้วย  และ
มีท้องถิ่นบางแห่ง  ท่านเป็นนายกสันนิบาตท่านบอกว่าท่านไม่คืน  เพราะเมื่อโอนให้แล้วจะถือว่าเป็นเงิน
อุดหนุน  แต่ในส่วนของเงินอุดหนุนน้ีมีจุดประสงค์เก่ียวกับผู้สูงอายุ  ถ้าไม่พอก็ต้องคืนเขาไปเพื่อที่เขาจะได้
นํามาคืนชดเชยให้กับพวกที่ขาด  แต่ของเราไม่มีปัญหาเพราะเรามีเงินสะสมเหลือ 

เรื่องที่  13  การขึ้นทะเบียนขอเงินตั้งครรภ์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  การขอเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  คุณสมบัติคือ  
หญิงต้ังครรภ์ที่มีกําหนดคลอดบุตรระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน  2559  ขึ้นทะเบียนไว้
ได้เงินเดือนละ  400  บาท เรายังไม่พูดถึงเรื่องยากจน  เลยอยากถามผอ. วรวิทย์ว่ามีคนมาขึ้นทะเบียนหรือยัง 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ยังครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี การที่ยังไม่มีเลยบอกได้  2  อย่าง  คือ  1.  ชาวบ้านไม่มี
ใครต้ังครรภ์เลย  หรือคนท่ีต้ังครรภ์ไม่ยากจน  2.  ไม่รู้อะไรเลย  ส่วนน้ีเป็นงานนโยบายจึงอยากฝากให้
ประชาสัมพันธ์ด้วย  สมมุติว่าถ้าคนแก่อายุ  60  ปีมีลูก จะได้เงินผู้สูงอายุเดือนละ  600  ถ้ามีลูก จะได้อีก  
400  บาท  รวมเป็น  1,000  บาท  และถ้าพิการอีก  จะได้อีก  800  บาท  สรุปแล้วถ้าพิการสูงอายุและมี
ลูก  จะได้รับเงินทั้งหมด  1,800  บาท        

เรื่องที่  14  การคํานวณค่าธรรมเนียมสําหรับโรงแรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  ฉบับที่  2   
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เรื่องที่  15  พรบ.โรงงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี อยากถาม  ผอ.ภานุเดช  ว่าเรารับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน  
ถ้ารับภารกิจถ่ายโอนมา  การขออนุญาตและการออกตรวจ  ใบอนุญาตโรงงานมีก่ีชนิด  ต้องไปแจ้งที่ไหน
อย่างไร  ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่  อย่างไร  เชิญครับ 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ขออนุญาตเตรียมข้อมูลอีกทีครับ      
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ภารกิจใหม่การถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน  2535  ได้แก่  เทศบาล 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ครับก็เยอะอยู่ครับท่าน  แต่ขอสรุปข้อมูลอีกทีครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ให้สรุปเสนอผม  ก็เหมือนกับภารกิจถ่ายโอนหอพัก  ถ่าย
โอนอุตสาหกรรม  ที่เราจัดอบรมกับชาวบ้าน  ยังมีงานอีก  เราต้องใส่ใจ 

เรื่องที่  16  เร่งรัดการจ่ายเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  จําลองเห็นหรือยังครับ  ให้เร่งจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน  เห็นแล้วว่าอย่างไร 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารการคลัง  เห็นแล้วครับ  ของเรามี  2  โครงการ  คือ  อาคาร
เรียน  10,000,000  บาท  และ  กล้อง  CCTV  900,000  บาท   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  สําหรับ  CCTV  ติดต้ังที่บริเวณกุดนํ้ากินแห่งเดียว  วงเงิน  
900,000  บาท  ต้องจัดซื้อ – จัดจ้าง  ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  เขาแจ้งมาแล้ว  แต่ในการประกาศหาผู้
รับจ้างให้วงเล็บว่า  จะทําสัญญาต่อเมื่อ  พระราชบัญญัติงบประมาณผ่านและมีหนังสือจัดสรร  กําชับทําให้ทัน
นะครับคุณจําลอง  และคุณภานุเดชได้ไปวัดที่ของเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ไปตรวจสอบแล้วครับ  ผลคือ  ลงได้ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ในส่วนของโรงอาหารเดิม  ผมคิดว่าอยากรื้อแล้วเอาไป
สร้างที่เฉลิมพระเกียรติ  หาที่ให้ผมด้วย  เวลาร้ือทําอย่างไรให้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงอาหารของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติน้อยที่สุด  จะเป็นโครงหลังคาเหล็กฝากให้ท่านปลัดตามด้วย  เพราะเราจะรื้อแล้วเอา
ไปสร้างต่อ  ไม่ใช่รื้อแล้วเอาไปทิ้งไว้มันจะหายหมด  และเงินค่าวัสดุซื้อในการซ่อมแซมจะใช้เงินของใคร กอง
การศึกษาหรือกองการช่าง 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  เงินของโรงเรียนก็มีครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ของโรงเรียนมีก็ไม่เป็นไรให้โอนไปใส่  ให้ปรึกษากันนะ
ครับว่าจะเอาส่วนไหนไปใส่  แล้วจะเสร็จวันไหนครับ 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ต้องเรียนทางเทศบาล 2 ด้วยครับ  แม่ค้าที่อยู่ข้างใน
ให้ทําอย่างไร  จะเริ่มเลยไหมครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  เรื่องน้ีคุณจําลองจะไปจัดซื้อ – จัดจ้าง หาผู้รับจ้างภายใน  
30  วัน  แต่เราก็ต้องมีการร้ือถอนเพ่ือส่งพ้ืนที่  ก็ให้ไปปรึกษากันให้เร็วที่สุด  โรงเรียนเทศบาล 4  ก็ให้มีที่ไป
ลงได้  การทําป้ายโรงเรียนก็อยากให้ทําใหญ่และอยู่ด้านบนไม่อยากให้อยู่ติดพ้ืนดิน  ให้มีการเอาตราสัญลักษณ์
มาใส่ด้วย  แต่การจะเอาไปใส่น้ันต้องขออนุญาตหรือไม่ก็ฝากให้ไปศึกษา  และหารือกันว่าจะทําอย่างไรและให้
ดําเนินการได้เลย 

เรื่องที่  17  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ของ  อปท.   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  มีหนังสือจากสถาบันพระปกเกล้าอยู่เล่มหน่ึงเก่ียวกับเรื่อง
การพัฒนาเรื่องการจัดเก็บรายได้  ภายใน  45  วัน  กรณีสอบราคา ให้เร่งดําเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างให้แล้ว
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เสร็จภายใน  30 วัน  กรณีประกวดราคาหรือการประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เร่งรัดดําเนินการ
ตามขั้นตอนให้เสร็จกระทั่งได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน  45  วัน  จําลองเร่ิมได้แล้วนะครับเพราะ
ปีงบประมาณใหม่แล้วทั้งในเรื่องของกล้อง  CCTV  และอาคาร 4/12 

เรื่องที่  18  รายงานผลการประเมินปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ด้วยมาหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุได้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  36  ชุมชน  เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลจํานวน  1,505  
คน  ตัวอย่าง  ด้านบริการประชนค่าเฉล่ีย  4.14  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็น  82  เปอร์เซ็นต์  ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีได้  80.40  ค่าทั้งหมดอยู่ที่  80  ทุกด้าน  มี  79.80  อยู่ด้านเดียวคือด้านจัดเก็บภาษี  แต่ค่า
พึงพอใจอยู่ในระดับมากอยู่  ด้านที่มากที่สุดคือ  4.19  คือด้านศาสนาและวัฒนธรรม  สรุปครับท่านอภิวัฒน์ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  สรุปได้ว่าอันดับที่ 1 คือด้านศาสนาและวัฒนธรรมครับ  
อันดับที่ 2  ด้านการศึกษา  อันดับที่ 3 ด้านการสาธารณสุข  อันดับที่ 4 ด้านการบริการประชาชน  อันดับที่  
5  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อันดับที่  6  ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อันดับที่  7  
มี  2  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนาชุมชนกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และมาอันดับที่  9  คือด้านกีฬาและ
นันทนาการ  อันดับที่  10  ด้านเศรษฐกิจ  อันดับที่  11  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ลําดับสุดท้าย  
ลําดับที่  12  คือ  ด้านการจัดเก็บภาษี  มีข้อเสนออยู่  3  มิติ  ข้อเสนอทั่วไปมี  ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
คือ  ฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กร  1.  ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ  สําหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อบริการ  เช่น  ที่น่ัง  นํ้าด่ืม  ตลอดจนสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ในสถานที่ทํางาน  2.  ควร
จะปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยให้กับประชาชน  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้านกระบวนการและด้านการให้บริการ  3.  ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  เช่น  บุคลิกภาพ  เทคนิคการสร้างความประทับใจ  เป็นต้น  4.  
ควรส่งเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการ
เตรียมเข้าสู่อาเซียน  5.  ควรมีการวางแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขอนามัย  ด้านสาธารณูปโภค  ท่อ
ระบายนํ้า  ไฟฟ้า  แสงส่องสว่าง  การจัดการประหยัดในหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและทําให้
ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นในระยะยาว  6.  จัดต้ังศูนย์บริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชนด้านต่างๆเช่น  ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพ  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ตรงประเด็น  7.  ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือกําหนด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  8.  ควรมีการติดตามผลการให้บริการเพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ผมอยากถามว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเราได้ทําหรือยัง  เราทํามา
ทั้งหมดแล้ว  ทําไมเราถึงไม่รู้แล้วเขาเสนอมาให้เราทํา  เขาไม่รู้หรือเปล่า  เพราะฉะนั้นผมอยากให้เน้นงาน
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าน้ีเก่ียวกับเรื่องงานที่เราทํา  เรื่องลดขั้นตอน  เรื่องที่จะไปดูศูนย์บริการร่วมอะไหล่  
อะไรอย่างไร 
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ขอเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ  เพราะเดือนตุลาคม  
ท่านไม่อยู่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ก็ไม่เป็นไร  เพราะผมให้โจทย์ไปแล้ว  ให้ไปดูงานลด
ขั้นตอน  ไปดูงานศูนย์บริการร่วม  ไปดูงานเก่ียวกับเรื่อง  พรบ.อํานวยความสะดวก  แต่ภาพรวมของเรา  82  
เปอร์เซ็นต์  ปีที่แล้วได้  74  เปอร์เซ็นต์  ดูทั้งหมดก่ีด้าน  แล้วปีน้ีดูก่ีด้าน  มันดีขึ้นกว่าเก่าไหม 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ถามว่าดีกว่าเก่าไหม  ถ้าเปรียบเทียบเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน
คือใกล้เคียงกันขยับขึ้น 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี ไม่ต้องไปพูดถึงมหาวิทยาลัยต้องเป็นประชากร  ตัวน้ันเป็น
แค่เครื่องมือเฉยๆ ประชากรก็เป็นกลุ่มเก่า 
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นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ดีขึ้นกว่าเดิมครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี  ผมอยากให้ทุกกองฝ่ายเอาไปทบทวนดูข้อเสนอแนะ  และ
ข้อปรับปรุงของแต่ละกองฝ่ายตัวเอง  แล้วลองหยิบยกข้ึนมาใช้งาน  เราเสียเงินในการไปจ้างเขาศึกษาแต่เราไม่
เคยเอาประโยชน์จากผลการศึกษามาปรับปรุง  มาเพ่ิมสมรรถนะของพวกเรา  ลองเอาตัวน้ีมาแล้วหยิบยกว่า  
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานเขามีความเห็นว่าอย่างน้ี  ผมจึงเห็น
ว่าควรทําโครงการอย่างน้ี  มีการต้ังงบประมาณมาเพ่ือทําโครงการอย่างน้ี  หวังผลเพ่ือจะแก้ไขปัญหาตรงน้ี  ผม
จะถามทุกกองฝ่ายในวันที่ประเมินแผนว่าพวกเราได้อะไรจากผลการสํารวจความพึงพอใจของแต่ละปี  เด๋ียวเรา
จะเอารายการของอาจารย์ชาญชัย  มาประเมินแต่ละกองฝ่ายเหมือนทุกๆปี  อาจารย์นัดวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน  2558  ให้เตรียมคําตอบไว้ด้วย  คุณภาณุเดช  ที่กลับรถตรงไฟแดงหน้าประปาที่จะเข้ามา
เทศบาลมันมีหลุมฝากดูด้วยครับ  โรงเรียนวัดใต้โพธ์ิค้ํามันเป็นคลื่นแบบน้ีเพราะเวลารถบรรทุกหนักผ่านเข้ามา  
มันจะเบียด  ฝากให้ดูด้วยเพราะสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกหนักเข้ามาแล้วมาบ้ีเราไม่ได้เกิดจากถนนของเรามี
ปัญหา  หน้าบ้านเฮียวีระตรงหัวมุมด้วยครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                 ค รั้ ง ที่  25/2558  เ ม่ื อ วั น ที่   22   กั น ย า ยน   ๒๕๕8          

ประจําปี    งบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  25/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน  
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  ขอแก้ไขรายงานการประชุม  หน้า  1  ลําดับ
ที่  24.  จากนายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  เป็นนายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  รองผอ.
โรงเรียนเทศบาล 4     
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1  รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการฯ  เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่มีการจับกุมยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  แต่มีการผลิตเพ่ิมมากขึ้นจากประเทศเมียนมาร์  เพราะว่าชนกลุ่มน้อยที่มีประมาณ  16  
กลุ่มของประเทศเมียนมาร์  ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล  เพราะฉะนั้นชนกลุ่มน้อยจึงหันมาผลิตยาบ้าเพ่ือ
วางจําหน่ายและรัฐบาลเมียนมาร์ก็ไม่ได้ดําเนินการจับกุมในส่วนน้ีแต่อย่างใด   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี  ต้องเห็นใจเขาด้วยในเม่ือรัฐบาลไม่เข้าไปดูแล  ไปส่งเสริม
แล้วปล่อยให้เขาหาเลี้ยงตนเอง  เขาก็ต้องหาทางเลือกในการขายสินค้าที่ขายดีที่สุด  กําไรมากท่ีสุดเพ่ือสร้าง
ฐานะ  แล้วทางรัฐบาลเองไม่มีการเข้าไปเหลียวแลเขา  ผิดที่คนไทยเองที่ไปหลงเช่ือ  หลงซื้อเขา  เพราะตอนน้ี
จับกุมได้ประมาณหน่ึงล้านเม็ด 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 เรื่องที่ 1  ขอต่ออายุสัญญาเช่าส้วมเทศบาลหลังเก่า 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เน่ืองจากส้วมเทศบาลหลังเก่าที่ติดกับสํานัก

ทะเบียนราษฎร์จะสิ้นสุดอายุวันที่  14  ตุลาคม  2558  น้ี  นางนภาภรณ์  ชูพันธ์ุ  จึงขอต่ออายุสัญญาเช่า
ส้วมเทศบาลหลังเก่า โดยขอชําระค่าเช่าในอัตราเท่าเดิม คือ วันละ  320 บาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี  ก็ให้เช่าในราคาเท่าเดิม  เพราะตอนน้ีเศรษฐกิจก็ไม่ดี  แล้ว
ต้นไม้ยังเหมือนเดิมไหม 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้ ต้นไม้ยังเช่าวันละ  100  บาท  เหมือนเดิมค่ะ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี แล้วรายได้จากรถเราหละ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  ถั่วเฉลี่ยอยู่ที่วันละ  800  บาทเท่าเดิมค่ะ  

เหลือพนักงานอยู่คนเดียวเพราะเรามีการปรับลดพนักงาน 
มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบให้ต่ออายุสญัญาเชา่ส้วมเทศบาลหลังเก่าในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน  2558 

สถานธนานุบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน  2558  เชิญสถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2558  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนกันยายน  2558   จํานวน 4,615 รายการ จํานวนเงิน 72,055,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 54,392.30 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 10,752.78 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป –12,072,993.39  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -38,377,078.70  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนเมษายน 2558 จํานวน 43 ราย 
จํานวนเงิน 431,500 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนกันยายน  2558 จํานวน  76,030 บาท  กําไร
จําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา  1  ต.ค.  57 – 30  ก.ย.  58  จํานวน  797,629  บาท  รับจํานํา  1,559  ราย 
จํานวนเงิน 24,347,100 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2558  จํานวน 18 ราย  จํานวนเงิน  
1,853,700  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,437  ราย จํานวนเงิน 23,522,500  บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม  
2558  จํานวนเงิน  97,523.25  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1  ต.ค.  57 -  30  ก.ย.  58  จํานวน 
7,695,286.75  บาท    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  อันน้ีเป็นรายงานผลท้ังปีหรือเฉพาะเดือน
เดียว 
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล  เฉพาะเดือนเดียวครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ทรัพย์คงเหลือของเดือนกันยายน  2558  
ถ้ามีเงินลงทุนเจ็ดสิบสองล้านเราจะต้องมีเงินเจ็ดสิบสองล้านเราจึงจะสามารถเก็บทรัพย์สิน  4,615  รายการ
ได้  แล้วผลกําไรปีน้ีสี่ล้านกว่ามันคุ้มกับเงินลงทุนไหม 
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล  ขออนุญาตครับ  ผมอยากจะขอกู้เงินอีก  

20,000,000  บาทครับ  เพราะปี  2559  รายได้มันยังไม่เพ่ิมขึ้น 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้ดูกฎหมายก่อนว่าเขาจะร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญออกมาอย่างไร  ฝากให้ไปศึกษาเก่ียวเร่ืองการกู้เงิน  เพราะเรื่องการกู้เงินจะต้องทําประชามติ  
จะต้องแจ้งอะไรบ้าง  โรงรับจํานําเก่ียวข้องกับตรงน้ีไหม  ในส่วนของเงิน  20,000,000  บาท  ให้ทําเรื่อง
มาแล้วค่อยว่ากัน  ไม่ขัดข้องที่จะให้กู้แต่ขอให้ไปศึกษาดูก่อนว่าจะต้องมีระเบียบอะไร  อย่างไร  เพราะถ้ากู้อีกก็
จะเป็นทรัพย์ร้อยกว่าล้าน  แล้วมันได้กําไรสี่ล้านมันคุ้มกับการลงทุนไหม 

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กันยายน  2558  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  609 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล (1.) ดําเนินการเร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  (2.)  ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน  (3.) ดําเนินการเรื่องสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 
ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกันยายน  2558  หอประชุมธรร
มาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  รวมเป็นเงิน  22,100 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  รวมเป็นเงิน  2,900  
บาท  รวม 250,000 บาท เกินเป้าที่ต้ังไว้  8,600  บาท  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  24/2558  เมื่อวันที่  8 ก.ย. 58  ครั้งที่  25/2558  เมื่อวันที่  
22 ก.ย. 58  มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.30 น. 3 ครั้ง 
วันที่ 1  ก.ย. 58  วันที่  15  ก.ย. 58  และวันที่  29  ก.ย.  58  ฝ่ายเทศกิจและรักษาความสงบ 1)  
กิจกรรมโครงการ 1.1  ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุด้วยระบบกล้องวงจรปิด  CCTV  ภาคประชาชน  1.2  ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกและ
จัดการจราจร  งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ปี  2558  1.3  เข้าร่วมกิจกรรมกําจัดวัชพืชรอบ
กุดนํ้าโง้งร่วมกับวัดชัยสุนทร  ชุมชนสงเปลือย  2)  ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  2.1  ตรวจสอบ
การต้ังวางสิ่งของพร้อมขอความร่วมมือดําเนินการจัดระเบียบการต้ังวางสิ่งของบนทางเท้าบริเวณหน้า
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  2.2  ตรวจสอบการต้ังวางกระถางต้นไม้บนพ้ืนถนนภิรมย์บริเวณวงเวียนนํ้าพุ  พร้อมขอ
ความร่วมมือเจ้าของให้ทําการเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนถนน  2.3  ตรวจสอบคนจรจัดที่มัดผ้าห่ม/ผ้าใบติดกับ
ฐานเสาสะพานลอยฝ่ังลานจอดรถตลาดทุ่งนาทองพร้อมแจ้งให้ดําเนินการเก็บผ้าห่ม/ผ้าใบและสิ่งของออกจาก
ฐานเสาสะพานลอยและห้ามไม่ให้มากระทําดังกล่าวอีก   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) ด้านการ
ป้องกันสาธารณภัย  1.1  วันที่  22  ก.ย.  58  ออกระงับเหตุหม้อแปลง  ไฟฟ้าช็อตที่บริเวณหลังโรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุ  2) การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเหตุวาตภัยและอุทกภัย  (ขณะเกิดภัย) 2.1 เมื่อวันที่  4  ก.ย.  58  
ออกปฏิบัติหน้าที่สูบนํ้าท่วมขังที่ซอยทางเข้าโรงแรมชาร์ลอง  บูทรีค,หลังพาณิชย์,ซอยท่าสินค้า  2.2 เมื่อวันที่ 
18  ก.ย.  58  เวลา  09.00  น.  ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ซอยทุ่งมน  2.3 เมื่อวันที่ 17  ก.ย.  58  
เวลา  09.00  น.  ออกปฏิบัติหน้าที่สูบนํ้าท่วมขังที่ซอยท่าสินค้า1  2.4 เมื่อวันที่ 22  ก.ย.  58  เวลา 
09.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่สูบนํ้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน  ที่ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  2.5  เมื่อวันที่  22  ก.ย.  
58  เวลา  09.00  น.  ออกปฏิบัติหน้าที่สูบนํ้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน  ที่ชุมชนวัดสว่าง  3) การบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  3.1  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2558   เวลา 11.30 น. ออกปฏิบัติหน้าที่งมร่าง
ผู้เสียชีวิตที่จมนํ้าลํานํ้าปาวชุมชนซอยนํ้าทิพย์  ผู้ตายช่ือนายสรรักษ์  น้อยชุมแพ  3.2 เมื่อวันที่  16  กันยายน 
2558   เวลา 08.10 น. ออกปฏิบัติหน้าที่จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่สามแยกวัดเหนือ  ช่ือนาง
สมคิด  โชติญาโณ  ส่งโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  3.3 เมื่อวันที่  27  กันยายน 2558   เวลา 13.00 น. ออก
ปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยช่ือนายรัชชานนท์  จันทวงค์  ที่บ้านเลขที่  179  ซอยวิโรจน์รัตน์  ส่งที่โรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุ  3.4 เมื่อวันที่  28  กันยายน 2558   เวลา 06.50 น. ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยช่ือนายสมัคร  
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ฆารสินธ์ุ  ที่บ้านเลขที่  132/3  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ส่งที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  4)  อ่ืนๆ  4.1  เมื่อวันที่  21  
กันยายน 2558   ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบริษัท  ซีเอซี  ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ   4.2   เมื่อวันที่ 
24  สิหาคม 2558   เวลา 11.05 น. ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้านเรือนประชาชน  ชุมชนสุขสบายใจ 
3  งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เมื่อวันที่  5  ก.ย.  58  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกคน
ร่วมทําบุญที่ศูนย์  อปพร.  แห่งใหม่  วันที่  22  ก.ย.  58  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท  พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการต่อที่ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  วันที่  23  ก.ย.  58  
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ปฏิบัติหน้าที่จับต่อหัวเสือที่หน้าบ้านประธานชุมชนวัดสว่างคงคา  วันที่  
20  ก.ย.  58  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมฝึกทบทวนที่ลานหน้าศูนย์  อปพร.  วันที่  27-
29  กันยายน  2558  สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมการอบรมสมัชชาและผู้ประสานงานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ณ  หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธ์ุที่ 1  ฝ่าย
ปกครอง  งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือน  ก.ย. 58  จํานวน 34,293 คน  จํานวนครัวเรือน  14,747  
ครัวเรือน  จํานวนประชากรย้ายเข้าทั้งหมด  87  ราย  ย้ายออก  45  ราย  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ  
827  ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ  1,237  ราย รวมทั้งสิ้น  2,064  ราย ค่าธรรมเนียมต่อเดือน
ทั้งสิ้น  15,570  บาท  จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 13 ราย ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา จํานวน  6 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ  แต่ก่อนที่
จะนําเสนอผมอยากจะพูดเรื่องนํ้าท่วม  เมื่อเช้าฝนตกหนักประมาณเกินครึ่งช่ัวโมง  แล้วมีนํ้าท่วมขังไหม  ถ้า
หากว่าฝนตกเหมือนเมื่อเช้าติดต่อกัน  2  ช่ัวโมง  นํ้าไม่มีที่ไปจะต้องท่วมขังแน่นอน  ตอนน้ีเรามีเครื่องสูบนํ้าที่
ซื้อใหม่ประมาณ  8  น้ิว  ผมอยากให้สํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขไปปรึกษากันว่าถ้าจะแก้ไขปัญหา
ตรงนี้เราจะเอาเคร่ืองสูบนํ้าไปต้ังไว้ที่ไหนเพ่ือให้ระบายน้ําให้เร็วที่สุด  เมื่อเช้าผมไปประชุมประมาณ  10.00 
น. หลังจากฝนหยุดตกประมาณ  2  ช่ัวโมง  บริเวณข้างโรงเรียนอนุกูลนารียังมีนํ้าท่วมขังอยู่  แต่พอเลิก
กิจกรรมประมาณ  11.00  น.  นํ้าแห้งแล้ว  เช่นกรณีน้ีที่ขังอยู่เพราะระบายไม่ทัน  อยากให้ศึกษาดูว่าจะเอา
ตรงไหนสักจุดที่จะใช้เครื่อง  8  น้ิว  และให้เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย  สมชายเชิญครับ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ  1)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการค่า
วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงระหว่างวันที่ 1  ก.ย.  58– 31  ก.ย. 58  โครงการประหยัดค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  นํ้ามันเบนซิน  ใช้นํ้ามันจํานวน  835.12  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  28.67  
ลิตร  นํ้ามันดีเซล  ใช้นํ้ามันจํานวน  15,890  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  1,284  ลิตร  แก๊ส LPG  ใช้แก๊สจํานวน  
211.08  ลิตร  ลดลง  7.55 ลิตร  2)  ด้านรักษาความสะอาด   ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  8  ครั้ง   
ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  3 ครั้ง    ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง    ทําความ
สะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  48  ครั้ง    ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  61 จุด    
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 6 คัน/6 ครั้ง    เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ    ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายนํ้า/เปลี่ยน 33  ฝา  จํานวนฝาปิดท่อระบายนํ้าที่ซ่อมแซม/เปลี่ยน  ถนนกาฬสินธ์ุ  จํานวน  1  ฝา  
ถนนอรรฆนาค  จํานวน  3  ฝา  ประชาอุทิศ  จํานวน  15  ฝา  ตลาดเกษตรฯ  จํานวน  8  ฝา  ชุมชนโพธ์ิ
ไทร  จํานวน  3  ฝา  ชุมชนทุ่งศรีเมือง  จํานวน  2  ฝา  ถนนอินทรศิริ  จํานวน  1  ฝา  ลอกท่อระบายนํ้า/
แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  ตลาดเกษตร  จํานวน  66  จุด  ถนนถีนานนท์  จํานวน  3  จุด  3)  ด้าน
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  3.1 ทําแพผักตบชวากุดนํ้ากิน  เพ่ิมให้ครอบคลุม  1  ใน  3  ของ
พ้ืนที่  3.2  ดูและรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานกาฬสินธ์ุ  คาร์  ฟรีเดย์  2558  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาด  บริเวณจัดงานกาฬสินธ์ุ  คาร์  ฟรีเดย์ 2558  ก่อนและหลังการจัดงาน  ระหว่างวันที่  18 – 
20  ก.ย. 58  ๔)  ด้านสิ่งแวดล้อม  ๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยก
ขยะ  ระหว่างวันที่  2  ส.ค. 58 – 30 ก.ย. 58   ๔.๒ นําขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยหมัก  จํานวนขยะอินทรีย์ที่
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นํามาผลิตปุ๋ยหมักในเดือน กันยายน  รวม 4.2 ตัน  รวมจากเดือน ตุลาคม เป็น 73.33 ตัน  ๔.๓ กําจัดมูล
ฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือนกันยายน รวม 3,026.15 ตัน เป็นมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
1,140.84  ตัน  - ท้องถิ่นอ่ืน ๆ  ( 31 แห่ง) 1,885.31  ตัน  วันที่  2  ก.ย.  58  และ  วันที่  8  ก.ย.  58  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  ทสจ.  ขอนแก่น  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  วันที่  18  ก.ย.  58  
และวันที่  25  ก.ย.  58  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบึงวิชัย  วันที่  24  กันยายน 2558  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลจอมทอง  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  วันที่  11  ก.ย.  
58  รับโล่ร่วมจัดนิทรรศการ  “กาฬสินธ์ุเมืองต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน”  ณ  หอประชุม  80  
พรรษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  วันที่  21  ก.ย.  58  รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูผู้ให้ความร่วมมือด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  ประจําปี  2558  จากกรมควบคุมมลพิษ  วันที่  28  ก.ย.  58  รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล
ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีเลิศ  ประจําปี  2557  จากสํานักนายกรัฐมนตรี  5)  ด้านสุขาภิบาล 
1 – 30  ก.ย. 58   5.1 ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 14 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  152 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 236 ราย จ่ายถังดักไขมัน 4 ราย  ปรับตาม  พรบ.  2  ราย  
ตรวจสุขภาพพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  4  ก.ย.  58  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  
ร่วมกับ  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกตรวจสุขภาพพ่อค้าและแม่ค้า  จํานวน  75  ราย  ผลคือ  
พบสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดพ่อค้าแม่ค้าสูงในระดับไม่ปลอดภัย  9  ราย  (ร้อยละ  12.0)  ระดับเสี่ยง  
30  ราย  (ร้อยละ  40.0)  และปลอดภัย  34  ราย  (ร้อยละ  2.67)  ตรวจสุขาภิบาลเรือนจํา  เมื่อวันที่  
22  ก.ย.  58  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุร่วมกับสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกตรวจ
สุขาภิบาลเรือนจําตามมาตรฐานสุขาภิบาล  ผลตรวจคือ  มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน  6)  ด้านป้องกันและ
ควบคุมโรค  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๘  - ชุมชนที่มีค่าดัชนี
ความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า ๑๐ มี  31  ชุมชนมีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ 81.11  - ชุมชนที่มี
ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี  2  ชุมชน  ที่มีความเสี่ยงปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  
5.55  คือ  ชุมชนตลาดเก่า  และชุมชนสุขสบายใจ  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ 
มี 3 ชุมชน ที่มีความเส่ียงสูง คิดเป็นร้อยละ 8.33 คือ  ชุมชนสงเปลือยกลาง  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  และ
ชุมชนหัวโนนโก  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง  ๒๓  แห่ง  สถานศึกษาที่มี
ความเส่ียงเกิดโรคไข้เลือดออก  3  โรงเรียน  คือ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  โรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสัย  และโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธ์ุ  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง  
10  วัด  วัดที่มีความเส่ียงเกิดโรคไข้เลือดออกมี  2  วัด  คือ  วัดประชานิยม  และวัดดอนปู่ตาดงปอ  มีผู้ป่วย
ต้ังแต่ต้นปีถึง  สิงหาคม  58  จํานวน  44  ราย  เดือนกันยายน  2558  มีผู้ป่วยจํานวน  21  ราย  รวม  
65  ราย   7)  ด้านส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน ๒๕๕8  
7.๑ โครงการเย่ียมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด  (ระหว่างวันที่1 – 30  กันยายน  ๒๕๕8)  มารดาหลัง
คลอด 18 ราย  ได้รับการเย่ียม  18  ราย  - บุตร เพศชาย  8  ราย  - บุตร เพศหญิง   10  ราย  มารดาอายุ
น้อยกว่า 20 ปี  1  ราย  บุตรนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม   1  ราย  8)  ด้านรักษาพยาบาล  งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  ระหว่าง 1 – 30  กันยายน  2558  8.1 
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  9)  ด้านสัตวแพทย์  ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558  9.1 
ให้บริการในคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1. จํานวนผู้นําสัตว์มารับบริการ  263  ราย  2. จํานวน
สัตว์ 378  ตัว แยกเป็น – สุนัข  295  ตัว  - แมว  83  ตัว  รับ ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์  ในคลินิก  
18,515  บาท   แยกประเภทการให้บริการ ดังน้ี  - รักษาสัตว์ป่วย  63  ตัว  - ฉีดยาคุมกําเนิด  100  ตัว  
ถ่ายพยาธิ  204  ตัว  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   46  ตัว  - ฉีดวัคซีนรวม  30  ตัว  - ทําหมันเพศผู้  
2 ตัว  9.2 ให้บริการฆ่าชําแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฯ  มีผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์ 22  ราย  จํานวนสัตว์ฆ่า
ชําแหละ  2,503  ตัว แยกเป็น- สุกร  2,477  ตัว  - โค  26  ตัว  รับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในโรงฆ่า
สัตว์  251,366 บาท 10)  การให้บริการตามคําร้องระหว่าง 1 – 30 กันยายน  2558  - ขอความ
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อนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ําตลาดร่วมใจการเกษตร  จํานวน  1  เรื่อง  - เสียงรบกวน  1  เรื่อง  - ขอถังขยะ  
4  เรื่อง  - ขออนุญาตติดต้ังสินค้า  1  เรื่อง  - ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายนํ้าตลาดร่วมใจการเกษตร  
จากนางภัรทร  อุคยรัตน์  ผลการดําเนินการแล้วเสร็จ  วันที่รับเร่ือง  3  ก.ย.  58  - เสียงรบกวน  จากนายก
ฤษฎา  วิวัฒน์ตระกูล  ผลการดําเนินการแล้วเสร็จ  วันที่รับเรื่อง  11  ก.ย.  58  - ขอถังขยะ  จากนางสุภาพร  
บัวลอย  ผลการดําเนินการแล้วเสร็จ  วันที่รับเร่ือง  11  ก.ย.  58  - ขอถังขยะ  จากนายอํานาจ  ผลการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  วันที่รับเรื่อง  14  ก.ย.  58  - ขอถังขยะ  จากนางวิไลพร  ผลการดําเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่รับเร่ือง  15  ก.ย.  58  - ขออนุญาตติดต้ังสินค้า  จากนายอัษฎาวุธ  เคี่ยงทอง  ผลการดําเนินการแล้ว
เสร็จ  วันที่รับเร่ือง  23  ก.ย.  58  - ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะ  จากนางสาวปรียดา  ฉายถวิล  ผลการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  วันที่รับเรื่อง  29  ก.ย.  58    

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา   1)  ฝ่ายแผนงานและโครงการ  - วันที่  4  
ก.ย.  58  ร่วมเป็นเกียรติ  พิธี “ต่อต้านคอรัปช่ัน”  ณ  บริเวณศาลากลาง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  - วันที่  7  ก.ย.  
58  ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดเทศบาล  “โครงการพ่อแม่คนที่2”  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - วันที่  9  ก.ย.  58  ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน  “หนูน้อยฟันสวย”  ณ  โรงเรียน
เทศบาล  3  วัดเหนือ  - วันที่  13  ก.ย.  58  ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทร  (เจ้าโสมพะมิตร)  - วันที่  17  ก.ย.  58  ร่วมเป็นเกียรติ  ประชุมประชาคมการปรับปรุงโรงเรียน
เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - วันที่  18  ก.ย.  58  เป็นประธานบรรยาย
โครงการโรงเรียนทางเลือกเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) ประจําปีการศึกษา  2558  ณ  โรงเรียน
เทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  - วันที่  24  ก.ย.  58  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - วันที่  25  ก.ย.  58  ร่วมเป็นเกียรติ
งานแสดงมุทิตาจิตร  ผู้เกษียณอายุ  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - วันที่  26  ก.ย.  
58  เป็นประธานเปิดโครงการภาษาสื่อสารสู่อาเซียน  ณ  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   2)  งาน
โรงเรียน  - โครงการพ่อแม่คนที่สอง  วันที่  7  ก.ย.  58  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  - รับทุนพ่อแม่คนที่สอง  
วันที่  7  ก.ย.  58  ณ  โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  3)  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  นอกจากน้ียังได้ประสานกับเครือข่าย  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์ุของ  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือช่วยเด็กจาก
การถูกทารุณกรรมจากพ่อเลี้ยงเด็กที่ทําร้ายร่างกาย  4)  หน่วยศึกษานิเทศก์  -ประชุมกลุ่มประสานงาน
วิชาการระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  วันที่  8  ก.ย.  58  ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  - โครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นประจําปี  2558  ระหว่างวันที่  21 – 22  ก.ย.  58  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  2  ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  - โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ประจําปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่  21 – 22  ก.ย.  58  ระดับช้ันประถามศึกษาปีที่  5  ณ  ห้องโสต
ทัศนศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  - โครงการสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  12  วันที่  
25  ก.ย.  58  ณ  โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  อําเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  5)  งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม  - พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  วันที่  13  ก.ย.  58  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทร  - โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์,โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา,โรงเรียนเทศบาล  3  
วัดเหนือ,โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  วันที่  13  ก.ย.  58  
- โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ร่วมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ,ร่วมทําบุญตักบาตรทําบุญ  9  
วัด  ณ  วัดหอไตรปิฏการาม,จัดกิจกรรมเยาวชนน้อย  ตามรอยพระพุทธองค์  ป.4,จัดกิจกรรมประกวดเล่า
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นิทาน  ประจําปีการศึกษา  2558  - โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  วันที่  12  ก.ย.  58  ร่วมโครงการ 
(SBMLD) กิจกรรมชุมนุมดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุท้องถิ่น,วันที่  4  ก.ย.  58  นักเรียนร่วมโครงการต่อต้าน
คอรัปช่ัน  ณ  หอประชุม  80  พรรษา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ, วันที่  29  ส.ค.  58  นักเรียนร่วม
โครงการ (SBMLD) กิจกรรมชุมนุมเสริมสวย  ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา,วันที่  29  ส.ค.  58  
นักเรียนร่วมโครงการ (SBMLD) กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร  ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา,วันที่  8 – 
9 ก.ย.  58  นักเรียนร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  และวันที่  
15  ก.ย.  58  ศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว  ณ  อําเภอสหัสขันธ์,วันที่  11  ก.ย.  58  ตัวแทน
ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการขยะลดโลกร้อน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ,วันที่  17  ก.ย.  58  พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน  ณ  โรงเรียน
เทศบาล  2  วัดสว่างคงคา,วันที่  18 – 19  ก.ย.  58  SBMLD  กิจกรรมประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  และ
ศึกษาดูงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  ณ  จังหวัดนครพนม,วันที่  20  ก.ย.  
58  นักเรียนร่วมโครงการ  SBMLD  ในกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมนาฏศิลป์  ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคง
คา  - โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  จัดโครงการพัฒนาสื่อการสอนโดยมีส่วนร่วมของครู  ชุมชน  และ
นักเรียน  วันที่  3  ก.ย.  58,โครงการเข้าค่ายวิชาการ  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  วันที่  5  ก.ย.  58,
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่  7  ก.ย.  58 ,โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  วันที่  9  ก.ย.  58  - โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  จัด
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ, โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  วันที่  8 – 9  ก.ย.  58  ณ  
โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา,โครงการ  BIG  Cleaning  วันที่  11  ก.ย.  58  ณ  โรงเรียนเทศบาล  4  
วัดใต้โพธ์ิค้ํา,โครงการส่งเสริมทักษะภาษอังกฤษ  วันที่  15  ก.ย.  58  ณ  โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  
6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญและเข้าวัด  วันที่  
2,16,27  กันยายน  2558  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ถนนภิรมย์และวัดประชานิยม,โครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1  วันที่  15  ก.ย.  58 , 
ร่วมโครงการ  สสส.  ณ  ศูนย์สร้างสุข  สํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในวันที่  11  
ก.ย.  58,ร่วมแสดงมุทิตาจิต  วันที่  15  ก.ย.  58  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  7)  งานที่จะดําเนินการต่อไป
ของสํานักการศึกษา  คือ   เข้าค่ายแข่งขันกีฬา  อปท.  ระดับภาค  วันที่  8 – 14  ตุลาคม  2558, เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา  อปท.  ระดับภาค  วันที่  19 – 30  ตุลาคม  2558,  ร่วมนิทรรศการมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับประเทศ  วันที่  14 – 16  ตุลาคม  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ปีน้ีเรามีอะไรไปโชว์ร่วมกับงานมหกรรม
ท้องถิ่น 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา   ปีน้ีมีรางวัลที่เราได้คือ  การแสดงจินตลีลา  
ของโรงเรียนเทศบาล 1  และกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 3  กิจกรรมวาดภาพ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  แล้วได้ไปสร้างร้านอะไรไหม 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ไม่ได้ไปค่ะ  เพราะร้านของเราไม่ได้เข้าร่วม
ประกวด  ไม่ได้รางวัล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  มีเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประกวดไป  แค่เหมารถ
ไปและหาที่พัก  แล้วพักที่ไหนเพราะผมเป็นห่วงเด็กอนุบาล 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ก็นอนด้วยกันค่ะ  ทั้งครูและนักเรียน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ผอ.ต๊ิก  ได้รายงานหลวงพ่อว่าเราได้ผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งเมรุและเตาหรือยัง  เตาเป็นอย่างไรครับจําลอง 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  นิดหน่อยครับท่านนายก  คุยกันได้  ยังเหลืออีก  
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5,000  บาท 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  จะเริ่มลงมือเมื่อไหร่  เซ็นต์สัญญาหรือยัง 
ไปมอบที่หรือยัง   
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  เซ็นต์แล้วครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  คุณต้องให้ทาง ผอ.ต๊ิก ไปประสานหลวงพ่อ
และเอาช่างไปกําหนดพ้ืนที่ไว้ก่อนเพราะเวลาเรียกสัญญามาการมอบพ้ืนที่จะได้ไม่มีปัญหา  เพราะจะต้องได้รื้อ
ของหลวงพ่อ เด๋ียวเราจะมีหนังสือให้ไปลงมือ  แต่เราก็ต้องเตรียมสถานที่ไว้ว่าจะให้ทําวันไหน  หลวงพ่อจะ
พร้อมวันไหน  ให้ประสานกับงานคลังและ ผอ.ภานุเดช  ให้ผอ.ภานุเดชเอาเชือกฟางไปกั้นที่เอาไว้   
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา  อีกเรื่องหน่ึงค่ะ  ท่านนายกศูนย์เด็กเล็ก 2  เรา
จะย้ายไปเรียนเทอมหน้าในวันที่  2  พฤศจิกายน  2558  ไปที่ดงปอเลย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ยังไม่เรียบร้อยเลยดงปอ  เด๋ียวผมจะไปดู
ให้   ผอ.ภานุเดชกับท่านปลัดให้เตรียมตัวออกไปดูศูนย์ 2 ที่เราจะไปปรับพ้ืนและไปทํารั้ว 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ตอนน้ีรั้ว  วัสดุซื้อมาแล้วค่ะ  แต่ติดเรื่องการ
ก่อสร้างว่าจะปรึกษาท่านปลัดอยู่ค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  มีอะไรให้รีบปรึกษาเลยจะได้ทําให้ทันเวลา 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558  (ไตรมาส 4)  1. หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 –  
กันยายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 20,614,201.68 บาท  2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 
–  กันยายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 11,697,303.50 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 
–  กันยายน 2558  เข้ามาทั้งหมด 9,307,780.11 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน จากเดือนตุลาคม 2557 –  
กันยายน 2558  เข้ามาทั้งหมด 135,680 บาท 5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ จากเดือนตุลาคม 2557 –  
กันยายน 2558 เข้ามาทั้งหมด  829,205.88  บาท  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –  
กันยายน 2558  เข้ามาทั้งหมด 7,062,563.98 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือน
ตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558  จํานวน 49,646,735.15 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 
2557 –  กันยายน 2558  เข้ามาทั้งหมด  125,534,304.87  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จากเดือน
ตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558 เข้ามาทั้งหมด  66,402,444 บาท ด้านการศึกษา  จากเดือนตุลาคม 
2557 –  กันยายน 2558 เข้ามาทั้งหมด  64,351,480  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 130,753,924 
บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 305,934,964.02 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับ
จริงจากเดือนตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558    จํานวน  23,555,358.15  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะ
บางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558  จํานวน 37,528,699  บาท  ฝ่ายแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน  ประจําเดือน  กันยายน  2558  คัดลอกสําเนาโฉนดจากสํานักงานที่ดิน  320  แปลง  
ปรับขัอมูลทะเบียนทรัพย์สินและรายงาน  (ท.13  117  แปลง  ออกสํารวจการใช้ประโยชน์โรงเรือนและที่ดิน  
300  แปลง  รับแจ้งบ้านว่างและออกสํารวจบ้านว่าง  68  ราย  ให้บริการข้อมูลในการขออนุญาตปลูกสร้าง  
14  ราย  ให้บริการข้อมูลช้ีแนวเขต  10  ราย  ออกสํารวจป้ายใหม่  25  ป้าย  ให้บริการข้อมูล  ผท.4/ผท.5  
294  ราย  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ประจําเดือนกันยายน  2558  
จํานวน  131  ฉบับ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น  3,496,834.16  บาท  มาตรการประหยัดพลังงาน  สํานักการ
คลัง  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประเภทรถ/เช้ือเพลิงนํ้ามัน  รถยนต์นิสสัน  ใช้ไป  80  ลิตร  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
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ละ  33.33  ใช้สํารวจข้อมูลภาคสนาม, รถยนต์ฟอร์ด  ใช้ไป  120  ลิตร  ใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ  
รถจักรยานยนต์  ทะเบียน  1  กข-8646  ใช้ไป  40  ลิตร  ใช้เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
รถจักรยานยนต์  ทะเบียน  1  กข-8647  ใช้ไป  40  ลิตร  ใช้เก็บค่าขยะมูลฝอย  ค่ารักษาความสะอาดเช้า-
เย็น  ค่าเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคม  130  ใช้ไป  50  ลิตร  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  
11.11  ใช้เก็บค่าขยะมูลฝอย  ค่ารักษาความสะอาดเช้า-เย็น  ค่าเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง  รถจักรยานยนต์  
ทะเบียน  กวฉ-526  ใช้ไป  50  ลิตร  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  11.11  ใช้เก็บค่าขยะมูลฝอย  ค่ารักษาความ
สะอาดเช้า-เย็น  ค่าเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง  รถจักรยานยนต์  ทะเบียน  ขงต-932  ใช้ไป  40  ลิตร  ใช้เก็บค่า
ขยะมูลฝอย  ค่ารักษาความสะอาดตลาดเช้า-เย็น ค่าเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง   

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการช่าง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  1)  ฝ่ายควบคุม
การก่อสร้าง  1.1  โครงการตามเทศบัญญัติ ปี  2558  จํานวน 45 โครงการ  1.2  งานออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างที่เสนอในแผนงานชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประจําปีงบประมาณ  2559  
จํานวน  44  โครงการ  1.3  โครงการก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนสงเปลือย  กุดโง้งสาธารณประโยชน์ ตอนน้ี
เร่งรัดผู้จ้างแล้ว  แต่ผู้จ้างยังไม่เข้ามาดําเนินการ 1.4  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้าตลาดสดเทศบาล  
และตลาดโต้รุ่ง  1.5  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยทองเจืออุทิศ  เช่ือมวิโรจน์รัตน์  1.6  โครงการ
ก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมรางระบายน้ํา  ซอยบุญศุภฤกษ์โฮม  1.7  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  4/12  
โรงเรียนเทศบาล 1  1.8  ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบ้านยายซาถึงยายนูญท้าพิสูจน์  ชุมชนดอนสววรค์  1.9  
ก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา  1.10  อาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ (สาขาดงปอ)  
2)  ฝ่ายสาธารณูปโภค  2.1  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  
จํานวน  21  งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ  จํานวน  13  งาน  2.2  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  
ไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน   58  งาน  สัญญาณไฟจราจร  จํานวน  21  งาน  2.3  งานตัดต้นไม้ ภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน   จํานวน  5  งาน   ปฏิบัติตามภารกิจ  จํานวน  16  
งาน  2.4  จัดระเบียบสายพาดเสาไฟฟ้า  ถนนธนะผล  2.5  จัดสถานท่ีงานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร  2.6  
ซ่อมแซมปรับปรุง  เทคอนกรีตฟุตบาท  ศาลาพักโดยสาร  หน้าสํานักงานประปา  2.7  โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  6  แห่ง  คือ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ในเดือนสิงหาคม 58  ใช้ไฟฟ้าจํานวน   21,663  หน่วย  ลดลง  7,824  หน่วย  สถานีดับเพลิงใช้ไฟฟ้า ใน
เดือนสิงหาคม  58  ใช้ไฟฟ้าจํานวน  2,574  หน่วย  ลดลง  872  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุ
พิทยาสิทธ์ิ  ในเดือนสิงหาคมใช้ไฟฟ้าจํานวน  11,021 หน่วย  ลดลง 2,294  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สว่างคงคา ในเดือนสิงหาคม  58  ใช้ไฟฟ้าจํานวน  6,067  หน่วย  ลดลง  819  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ 
วัดเหนือ ในเดือนสิงหาคม  58  ใช้ไฟฟ้าจํานวน  2,683  หน่วย  ลดลง  1,031  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ 
วัดใต้โพธ์ิค้ํา ในเดือนสิงหาคมใช้ไฟฟ้าจํานวน  2,550  หน่วย  ลดลง 427  หน่วย  3)  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
และระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนกันยายน  2558 สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง  
162  ลิตร สํานักการช่าง  ใช้ลดลง 1,838 ลิตร  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น 1,284 
ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง  49  ลิตร  สํานักการคลัง  ใช้ลดลง  20  ลิตร  กองวิชาการ ใช้ลดลง  69  
ลิตร  กองสวัสดิการและสังคม  ใช้ลดลง  61  ลิตร  เปรียบเทียบการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมด  ปีงบประมาณ  
2557 – 2558  เดือน  กันยายน  2558 ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง  จํานวน  21,174  ลิตร  ลดลง  915  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
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ค่าใช้จ่ายประจําเดือนกันยายน  2558  งบประมาณต้ังไว้  1,894,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  259,652.60 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  485,223.88  บาท  2.  หนังสือเข้า จํานวน  95  เรื่อง  3.  บันทึกข้อความ  
จํานวน  65  เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจ้าง จํานวน  16  เรื่อง  5.  ฎีกาเบิกเงินจํานวน   51  ฎีกา  สรุป
รายงานการใช้นํ้ามันประจําเดือนกันยายน  2558  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง  (ดีเซล)  ประจําเดือนกันยายน  
2558  ใช้นํ้ามันทั้งหมด  107  ลิตร  ลดลงจากเดือนที่แล้ว  34  ลิตร  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  1.  
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558  โอนครั้งที่  49 – 56  มีการโอนทั้งหมด  8  ครั้ง  
จํานวน  28  รายการ  รวมเป็นเงิน  7,164,500  บาท  2.  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2559  2.1)  ผู้ว่าราชการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2558  
และนายกเทศมนตรีได้ลงนามและประกาศใช้เทศบัญญัติ  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2558  โดยมีผลบังคับใช้
วันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป  3.  โครงการถนนสายบุญ  4.  โครงการ  “กาฬสินธ์ุร่วมใจโปร่งใสสุจริต  
ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ”  5.  โครงการกาฬสินธ์ุคนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  ประจําปี  2558  6.  รายงานผล
การดําเนินการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามตัวช้ีวัดทั้ง  6  ตัวช้ีวัด    
7.  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประจําปีงบประมาณ  2558  ใน  12  
ด้าน  8.  โครงการรวมพลังรณรงค์  “ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”(ตามโครงการเทศบาลต้านการทุจริต)  ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ   การประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2558  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประกาศเสียงตามสาย  จํานวน  36  ข่าว  เชิญสื่อมวลชนทําข่าว
ประชาสัมพันธ์  จํานวน  6  งาน  งานภาพน่ิง  จํานวน  28  งาน  วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว  จํานวน  25  
งาน    งานพิธีกร  จํานวน  7  งาน  รถประชาสัมพันธ์  จํานวน  4  งาน  ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอาท์  จํานวน  
3  งาน  งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  เขียนบทรายการกาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่  จํานวน  8  ตอน  ตัดต่อภาพ
รายการกาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่  จํานวน  9  งาน  ตัดต่อเสียง  จํานวน  8  ตอน  ข่าวประชาสัมพันธ์ลง  website  
จํานวน  12  งาน  facebook  จํานวน  28  งาน  รวมกิจกรรมประจําเดือน  กันยายน  2558  ต้อนรับผู้ว่า
ราชการกาฬสินธ์ุคนใหม่, กิจกรรม  KALASIN  CAR  FREE  DAY  2015, บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
, การประชุมโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ตําบลละ  5,000,000  บาท, การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
กาฬสินธ์ุเมืองต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย,กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย, โครงการวัด  ชุมชน  ร่วมใจพัฒนา
ท้องถิ่น, การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ, งานแสดงมุทิตาจิต  ประจําปี  2558, ต้อนรับคณะศึกษาดู
งานการคัดแยกขยะจาก  ทต.จอมทอง  หนองบัวลําภู, ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติขอนแก่น (ครั้งที่ 2)  ฝ่ายนิติการ  เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยกรณีประชาชนขับรถชนวงเวียนวัด
ใต้, โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแกประชาชน  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ, ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านกฎหมาย         ตรวจร่างสัญญาจ้าง  จํานวน  12  สัญญา  ตรวจสัญญาจ้างซื้อขาย  จํานวน  3  
สัญญา  ตรวจสัญญาเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง  จํานวน  11  สัญญา  ตรวจร่างหนังสือรับรอง  และสัญญาเช่าเลขที่ 
(แท่น) วางขายสินค้าตลาดสดร่วมใจการเกษตร  จํานวน  60  สัญญา 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนกันยายน  2558 การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกันยายน  
2558 ใช้นํ้ามันทั้งหมด 148 ลิตร ลดลง 13 ลิตร 1 )  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจําเดือน
กันยายน  2558  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2558  ทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ  ณ  ถนนภิรมย์  2)  ฝ่าย
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  กิจกรรมท่ีดําเนินการในรอบเดือนมีดังน้ี  - เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2558  จัดประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชนครั้งที่  12/2558  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  - เมื่อวันที่  14  กันยายน  
2558  จัดประชุมคณะกรรมการหอพัก  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  3)  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่
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ดําเนินการในรอบเดือนมีดังน้ี  -  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV  
เมื่อวันที่  4  ก.ย.  58  ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ผู้สูงอายุ  จํานวน  2,922  ราย  เป็นเงิน  1,798,440  บาท  เสียชีวิต  3  ราย  ผู้พิการ  
จํานวน  540  ราย  เป็นเงิน  431,400  บาท  ผู้ติดเช้ือ  HIV  จํานวน  20  ราย  เป็นเงิน  10,000  บาท  
-  โครงการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน  ประจําปี  2558  เมื่อวันที่  5  ก.ย.  58  จัดประชุม
ใหญ่สามัญ  ประจําปี  2558  ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  -  
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯ  ที่จะดําเนินต่อ  คือ  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการและผู้ติดเช้ือ HIV  จะดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพฯ  วันที่  5  ตุลาคม  2558  ณ  กองสวัสดิการเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

สภาพนักงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  สภาพนักงานครับ 
นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  
  เรื่องที่ 1  แผนอัตรากําลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี  ผมได้มีโอกาสพูดกับหัวหน้านิกร  ผมว่าต้นปีงบประมาณ
แล้ว  ให้แต่ละกองฝ่ายปรับแผนแล้วเสนอมาที่คุณนิกร  ผมได้มีการนัดประชุมแล้วประมาณต้นเดือน
พฤศจิกายน  2558  ตอนน้ียอดรวมของเราตกประมาณ  38  กว่า  ให้ลองไปปรับของเราดูให้ประหยัดที่สุด
แล้วเราค่อยมาประชุมกัน  ใครจําเป็นอยากได้อะไรในส่วนไหนบ้างให้เตรียมไว้ในปีงบประมาณ  2560 -
2561  ให้ทุกกองฝ่ายปรับแผนและเสนอเข้ามาทางเราจะขอปรับแผน 3 ปี  เราจะทําของเราเองเอาต้น
ปีงบประมาณเลย   
  เรื่องที่  2   สรุปงบการเงิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี  การเงินเอาเป็นของเก่าสิ้นปีงบประมาณ  วันที่  30  
กันยายน  2558  สรุปเงินล้นมาหน่ึงล้านบาทใช่หรือไม่   
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.พัฒนาส่วนรายได้  ใช่ค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี แล้วมีเงินตกเป็นเงินสะสมเท่าไหร่ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.พัฒนาส่วนรายได้  เงินยกไป  12,888,732.44  บาทค่ะ  ยังไม่
รวมหน้ีที่ทางพัสดุเขากันราคาที่เหลือ  รายได้ที่เราจัดเก็บทั้งหมด  305,934,964.02   บาท  จ่ายถึง  ณ  
วันที่  30  กันยายน  2558  ทั้งหมด 293,046,231.58  บาท 
และฝากทุกกองฝ่ายดูเรื่องเงิน 4 เปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นให้กับพนักงานด้วยเพราะเราจะได้เอามาคํานวณว่ามันจะ
ตกเท่าไหร่  เรายังไม่ได้บวก  4  เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตัว  38  กว่าน้ี  เรายังไม่ได้บวก  4  เปอร์เซ็นต์เราอยู่ที่  
38  กว่าๆ  ถ้าบวก  4  เปอร์เซ็นต์เข้าไปจะอยู่ที่  39  กว่าๆ  แล้วถ้าเราไม่ปรับแผน  พวกท่านจะไม่ได้รับ
เงินเดือนขึ้นเพราะไม่มีเงินให้  และฝากกําชับการคลังให้ไปสรุปด้วยว่าเงินเหลือเท่าไหร่  ไม่ใช้โครงการไหน  เงิน
ไปไหน  ให้เตรียมตอบคําถามเอาไว้ในวันเปิดสภา 
  เรื่องที่  3   ห้องน้ําที่สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  มี  face  book  มาช่ืนชมเราที่ทําสวน
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ทานตะวันที่แก่งดอนกลางทําให้มีที่ พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่  แต่อยากให้ไปปรับปรุงที่ กุดนํ้ากินด้วย  
โดยเฉพาะห้องนํ้า  ฝากผอ.สมชายให้ดูด้วย 
  เรื่องที่  4   ประชาสัมพันธ์รางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ผมอยากให้ฝ่ายวิชาการไปเตรียม
ประชาสัมพันธ์รางวัลธรรมาภิบาลทุกสื่อ  ทุกแขนงให้กว้างขวางที่สุดเพราะผมว่ามันบกพร่อง 
 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกฯ  ขออนุญาตครับ   เมื่อสักครู่ทางเจมส์  เคเบิลทีวี  
ได้ประสานผมเข้ามาว่าอยากขอสัมภาษณ์ท่านนายกเพ่ือที่จะไปทําสกุ๊ปรายการพิเศษเพ่ือการจัดการขยะครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ครับ   
 
ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


