
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  2/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  26 มกราคม  ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

5. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

7. นายอภิวัฒน            ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

9. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
10.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
11.  นายวรวิทย            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

12.  นายนิกร             แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
13.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

14.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

15.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
16.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
17.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
18.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
19.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
20.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
21.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
22.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
23.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 
24.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
25.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
26.  นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
27.  นางสาวเปรมฤดี   มูลวิไล  ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
28.  นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 
29.  นางบุสดี  การถัก  ครูโรงเรียนเทศบาล 4 
30.  ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา เหลาศรีรักษ ประธานสภาพนักงาน 
31.  นายพิชิต  จันทร  หัวหนางานกีฬา 
32.  นายเสกสรร  เมืองโคตร นักจัดการงานทั่วไป 

 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

6. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

7. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
8. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 

9. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายเทศกิจ 

10. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
11.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

12.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
13. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
14.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
15.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
16.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาที่ 
17.  นางณัฐนันท เหลานุกูล หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
18. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณ ี 
19. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
22. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
23. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
24. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
25. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
26.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
27. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
28. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
29. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
30. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
31.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
32.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
33. นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
34. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
35.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
36.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
37. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 2/2559  ประจําป 2559 ในวันที่ 26  
มกราคม 2559  
 
 



- 3  - 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อสัปดาหที่แลวผมเดินทางไประชุมสันนิบาตเทศบาลที่กรุงเทพฯเขาเชิญพลเอกไพบูลย คุมฉายา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและเชิญทานผูวาการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
ในการประชุมครั้งนี้พอไดไปนั่งฟงก็มีความรูสึกวาผมคงจะเสียใจถาไมไดเขาไปประชุมครั้งนี้  
เพราะเราจะไดดูแนววิธีคิดของคนที่เขามีหนาที่ตรวจสอบวาเขาคิดอยางไร  พลเอกไพบูลย 
คุมฉายาทานก็พูดเรื่องที่เราเองก็รูกันอยูแลวเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกๆปร
ะเภทแลวทานบอกวาทานไมไดอยูกระทรวงมหาดไทยความจริงแลวนายกหรือทองถิ่นขึ้นตรงกับกระทรวงมหา
ดไทยคนที่จะมาพบปะพูดคุยนาจะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตในเมื่อเชิญทานมาทานก็มาเพื่อมา
พูดเกี่ยวกับเรื่องการปองกันการทุจริตในฐานะที่ทานเปนประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการ
ทุจริตภาครัฐ  แลวคณะกรรมการชุดนี้จะเปนคณะกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องวาจะใชมาตรา 44 
กับใครซึ่งครั้งลาสุดเราเห็นวาเทศบาล อบต.ของจังหวัดมหาสารคามโดนกันเปนจํานวนมาก 30 – 40 คน 
ทานทองถิ่นจังหวัดที่ยายไปอยูจังหวัดนครพนมแลวก็ยังโดนเหมือนกันอยางของบางบัวทองเขาบอกวาเปนผอ.ก
องสวัสดิการฯโดนเรื่องเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเอาเงินไปเขาบัญชีตัวเองแลวเอามาจายไมหมดเขาบอกเปนเรื่องเก
านานแลวและชี้แจงไปเรียบรอยแลวยังมาโดนอีก  และมีอีกกลุมหนึ่งคือกลุมของ สสส.ซึ่งมีชื่อทานอธิบดีสมพร  
ใชบางยาง  ตอนที่ทานเปนอธิบดีผมไดเขาไปพบทาน  
เพื่อไปของบประมาณมาทําถนนตอนที่เราทําการปรับปรุงสนามกีฬา  
แตเรื่องถนนเรามีงบประมาณไมเพียงพอในการทําถนนผมจึงทําเรื่องไปของบประมาณ 3 – 4 ลานบาท  
หลังจากที่ทําเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องสนามกีฬาประมาณ 1 – 2 เดือน  
ผมก็ไดรับโทรศัพทจากทานอธิบดีสมพร  วาไดอนุมัติการขอถนนใหแลว  
ผมไดขอขอบคุณทานทานยังบอกอีกวาไมตองเอาอะไรมาใหผมและอยาเชื่อใครวาผมขออะไรทาน  
หลังจากนั้นมาผมจึงเชื่อเสมอวาทานเปนคนซื่อสัตยสุจริต  และเมื่อชื่อของทานปรากฏอยูในมาตรา 44  
หลังจากนั้นไมนานผมก็ไดยินขาววาทานนายกรัฐมนตรี  ทานพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  
แสดงความเสียใจและกลาวขอโทษคณะกรรมการชุดนี้พรอมกับยกเลิกการใชมาตรา 44 
กับกลุมบุคคลที่เปนคณะกรรมการ สสส.  
คณะกรรมการชุดนี้เขาไดใหความเห็นวามีองคกรที่อยากทําลายองคกร สสส.  เพราะวาองคกร สสส. 
งานขับเคลื่อนโดยเงินภาษีสุรา – ยาสูบ  ที่รัฐบาลเก็บเขามา  และองคกรก็เอาไปขับเคลื่อน  
ผมเคยไปอบรมและประชุมกับ สสส.  ผมบอกเลยวาผมไปครั้งเดียวไมไปอีกเพราะยากตอการเบิกเงินตางๆ  
ตองเปนงบอยูในโครงการ  เชน  เบิกคาเครื่องบินไมได  แตคารถทัวรเบิกได  
จากที่สังเกตดูผมก็เห็นวาเขาระมัดระวังการใชจายเงินเปนอยางดีแตก็ยังโดนมาตรา 44  ผมก็ไมเขาใจ  
แตเมื่อทานประยุทธ  
จันทรโอชาประกาศยกเลิกและขอโทษผมจึงมั่นใจวาองคกรนี้เปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ  
ทานยังบอกกับผมอีกวาพวกที่ไมเห็นดวยและอยากทําลายองคกรนี้คือเจาของภาษีที่เก็บมา  
ถาองคกรนี้ไมอยูเขาก็จะคาขายไดกําไรมหาศาล  เพราะองคกรนี้ทํางานดานการใหคน ลดละเลิก  
สิ่งเสพติดเหลา  บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอร  
ทานไพบูลยทานจึงบอกวาถาเราไมผิดก็ไมตองกลัวที่นี่มีความเปนธรรม  
บรรดานายกฯจึงวาถาทานมีความเปนธรรมจริงนายกฯที่ถูกทานใชมาตรา 44 
ที่ไมไดผิดแตก็ยังโดนมาตรานี้ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเปนนายกเทศมนตรีเมืองแพร  
ทานโดนเรื่องภาษีโรงเรือน  สตง.  
มาตรวจเจอวาทานใชอํานาจนายกไปลดจํานวนเรียกเก็บภาษีโรงเรือนของโรงแรมแหงหนึ่งแตทานนายกบอกล
ดไดตามระเบียบก็สามารถใหลดไดแตจะตองมีหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งตัวทานนายกก็บอกวาทานทําตามหลักเ



กณฑและเงื่อนไขทุกอยางแต สตง. 
เสนอเรื่องนี้เขาไปพูดก็เลยโดนไปกับเขาดวยตัวทานไพบูลยเลยบอกวาถาคิดวาตัวเองไมผิดก็ทําเรื่องเสนอขึ้นมา  
หลังจากที่ทานพลเอกไพบูลย คุมฉายา พูดจบลงก็จะเปนทานผูวา สตง. 
ขึ้นมาพูดการทํางานที่มันไมชอบมาพากลของทองถิ่นทานยกตัวอยางมีเทศบาลแหงหนึ่งยกฐานะจาก อบต. 
มีประชาชนในเขตพื้นที่ประมาณ 2,000 – 3,000 คน แตเผอิญไปกูเงินมาสรางสํานักงานประมาณ 20 
ลานบาท แลวในหองน้ําของนายกมีอางอาบน้ําดวยทานก็ยกตัวอยางวาสมควรหรือไมและทานก็ยกตัวอยางมา 
3 – 4 ตัวอยาง 
ซึ่งมันก็ไมชอบมาพากลและทานก็ยังพูดถึงเรื่องยาปองกันพิษสุนัขบาวาถาทองถิ่นเราไปเบิกยาปองกันพิษสุนัขบ
าแลวไปฉีดใหสุนัขของชาวบาน สตง. เรียกเงินคืนเพราะหนาที่เปนหนาที ่
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ของสํานักงานปศุสัตวยังไมไดรับถายโอนมาแตก็มีนายกพูดเสริมขึ้นมาวาการที่เราดูแลทองถิ่นเราจะใหมีสุนัขที่เ
ปนบานั้นไมไดเราตองดูแลและฉีดใหเพื่อปองกัน  แลวไหนจะมีสุนัขจรจัดอีกเราก็ตองทําการฉีดทั้งหมด  สตง. 
ก็บอกวาถาเจอสุนัขไมมีเจาของทานจะฉีดก็ไมเปนไร  
แตถาเปนสุนัขที่มีเจาของทําไมเขาถึงไมสามารถฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบาใหสุนัขเขาได  
เขามีแนวทางคิดแบบนี้  
แลวในทางปฏิบัติหนวยเคลื่อนที่ของเราลงไปชุมชนเพื่อไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใครจะจับสุนัขจรจัดใ
ห  เวลาเราฉีดแลวชาวบานอุมสุนัขมาใหเราฉีด  เราไมฉีดไดหรือไม  
พอเราจะฉีดก็บอกวาคุณตองเอาเงินมากอน  แลวเราจะกลาเสี่ยงไหมกับสุนัขตัวหนึ่งที่อยูในพื้นที่ของเรา  
การฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบาคือเมื่อฉีดใหสุนัขแลว  แมจะถูกสุนัขบากัดก็สามารถปองกันได  
จึงอยากเลาใหฟงวาถาจะทําโครงการอะไรตองคิดใหดี  เรื่องผาหมเขาก็บอกวาผาหมชนิดเดียวกันแตราคาที่ 
สตง. และทองถิ่นซื้อตางกัน  แตเขาไมไดดูที่ความตองการในการซื้อ  
เขาเลยบอกวาถาทานผูวาฯมีมุมมองอยางนี้ทําไมทานผูวาไมเอาราคาน้ํามันตอนนี้ไปเทียบกับราคาน้ํามันเมื่อ 3 
เดือนที่แลว  เขาก็บอกวาถาหากเจอคนยากจนจริงๆเชนที่อาศัยอยูบนดอยอากาศหนาวถึง 8 องศา  
ถึงเอาผาหมไปแจก  เขาก็บอกวาถายากจนจริงก็สามารถแจกไดแตไมใชแจกทุกบาน  
เจาหนาที่ลงไปสํารวจแลวพบวาบานบางหลังมีผาหมเกือบ 50 ผืน  
ใชจริงหรือไมเพราะใหอยางมากก็ตองบานละ 1 ผืน  ถาสมมุติบานหลังนี้มี 5 คน จะไปทั่วถึงกันไดอยางไร  
พอเอาไปแจกบานแตละหลังก็บอกกันวาบานฉันก็ยากจน  
ถาเอาพวกเขามาทํางานในมุมมองบริการประชาชนเหมือนกับพวกเราผมคิดวาเขาคงทําไมได  
เพราะฉะนั้นเรื่องพอแมคนที่สองผมก็คิดวาคงไปไมรอด  เขาบอกวาก็ราชการใหเรียนฟรีแลวทําไมตองใหทุน  
ผมคิดวาเรียนฟรีจริงแตเสื้อผา  อาหารกลางวันจะได  100  เปอรเซ็นตหรือไม  เพราะเราใหแค  500 
บาทซึ่งไมเพียงพออยูแลวในความเปนจริง  และไมไดใหหมดทุกคนอีกดวย  แตในมุมมองของ  สตง.  
เปนอยางนี้ถาอะไรก็ตามที่เอามาแจกจะตองโดนตรวจสอบ  
ผมจึงตั้งขอสังเกตไววาเราไมนาจะรอดใหเตรียมตัวไวเลย  
ตอไปใหพวกเราทํางานอยางระมัดระวังที่สุดใครมีงานอะไรที่เกี่ยวของกับชุมชนโดยเฉพาะกองสวัสดิการฝากผอ
.วรวิทยดูแลและตรวจสอบใหดีดวย  จากการที่  สตง.  มาตรวจมีทวงติงของสํานักการศึกษา  
มีคนเลาใหผมฟงวา  
ผอ.สวนฯที่มาตรวจสอบเราเขาบอกวาเทศบาลเราสามารถเปนตนแบบใหผูอื่นเอาเปนแบบอยางไดเลย  
และเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ผมไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่สถาบันพระปกเกลา  
ใหเราทําหนังสือไปหาปศุสัตวเลยวาชวงนี้เปนชวงที่โรคพิษสุนัขบาระบาดและมีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรค  
อยากใหทานมาฉีดวัคซีนใหเรา  
ถาหากเขาทําหนังสือตอบมาวาไมสามารถปฏิบัติงานไดเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ  
ถาเขามีหนังสือตอบมาใหเราทําไดเลย  
เพราะผมไมยอมเสี่ยงกับการที่จะใหมีโรคพิษสุนัขบาระบาดในเขตพื้นที่ของเรา  



เชนเดียวกับโรคไขเลือดออกถาเปนไปไดอาจใชเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  แตเงินตัวนี้  สตง.  
ก็คงจะเขามาตรวจสอบ  
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินผูสูงอายุเขาไดลงมาตรวจสอบและพบปญหาแลวเขาจึงตักเตือนและใหทําการแกไข 

เรื่องที่ 2   การปองกันการเกิดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ในชวงที่ผานมาที่เราไปรวมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถี" สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วันที่  18  
มกราคม  2559  
ทานผูวาราชการจังหวัดถือเปนวันดีเดยแหงการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  
เริ่มตั้งแตวันที่  18  มกราคม  -  25  เมษายน  2559  
จะอยูในชวงเทศกาลสงกรานตดวยทานบอกวาการปองกันและลดอุบัติเหตุไมใชทําแค  5 – 10 วัน  
จะสามารถลดอุบัติเหตุได  จะตองทําเปนระยะเวลายาวนาน  
นั่นก็คือการสรางวินัยใหกับพี่นองประชาชนผูใชรถใชถนนเพื่อลดอัตราอุบัติเหตุ  ทานจึงไดประกาศวา  99  
วัน  ในหวงที่เขาโครงการเปน  99  วันของการปองกันการลดอุบัติเหตุ  
และมีวิธีการตางๆมอบใหทุกอําเภอและทุกสวนราชการไปปฏิบัติ ฝากใหทานรองปลัดประเสริฐ  
ออประเสริฐศึกษาเรื่องนี้ดวย  โรงเรียนก็ตองตระหนักเชนเดียวกันเพราะทานบอกวา ใหเริ่มตั้งแตเปนนักเรียน  
สวนใครที่รับราชการถาหากขับรถในขณะที่ดื่มสุรา 
เขาบอกวาใหดําเนินการทางวินัย  โดยเฉพาะในชวง  99 วันนี้  
รองประเสริฐชวยอธิบายเพื่อจะไดแจงใหทุกสํานัก/กองไดทราบดวย 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  
ใหรณรงคโดยการสรางจิตสํานึกโดยเฉพาะพื้นที่จุดมคีวามเสี่ยงและหาแนวทางแกไขในเขตเทศบาลของเรา 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เทศบาลของเราทํามาตอเนื่อง  
เพราะจะเห็นวาเราแกไขปญหาดานการจราจรมาโดยตลอดแตก็ยังมีจุดบอดเชน  ผิวถนน  ผิวจราจร  ทางโคง  
ทางแยกที่จะกอใหเกิดอันตราย  
ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลดวยและฝากนายเสกสรรใหทําหนังสือเวียนทุกสํานัก/กองและโรงเรียนทั้ง  4  โรง  
เกี่ยวกับเรื่องมาตรการปองกันและการสรางจิตสํานึกดวย 

เรื่องที่ 3   ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลดอนแกว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การศึกษาดูงานของโรงเรียนผูสูงอายุและคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเ
ดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ในวันที่  8  กุมภาพันธ  
2559  ถามีการประชุมกันในวันอังคารมอบทานรองนพสิทธิ์เปนประธานในที่ประชุม  
ผมจะดูเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูสูงอายุในป  2559  
นโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดถือเปนวาระของจังหวัดอีกเรื่องหนึ่ง  
ทานบอกวาจะตองมีโรงเรียนผูสูงอายุในทุกตําบล  ทุกอําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ  
และจะใหโรงเรียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนตนแบบกับโรงเรียนผูสูงอายุตําบลอื่นๆ  
นี่คือมาตรการหนึ่งที่ทานผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย   

เรื่องที่ 4   การขอใชพ้ืนที่โรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เนื่องจากอาจารยลําไยไดทําหนังสือขอใชพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 4 ใหเปนโรงเรียนผูสูงอายุ  
ทางทานเจาอาวาสก็อนุญาตใหใชแลวมอบภารกิจใหสํานักการชางสํารวจโครงสรางอาคารหลังที่ติดกับรั้วเพื่อเขี
ยนแบบทําการปรับปรุงหองทุกหองทั้ง 3 ชั้น  ใหเปนหองกิจกรรมของผูสูงอาย ุเชน  หองออกกําลังกาย  
หองเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการ  หองเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม  



หองฟนฟูสมรรถภาพเพื่อฟนฟูรางกายแกผูสูงอายุที่เปนอัมพาต  
ในสวนของอาคารดานหนาจะรื้อและทําการปรับปรุงเพราะมีความชํารุดทรุดโทรมอยางมาก  
ทางวัดเองก็เห็นดวย  มอบภารกิจนี้ใหสํานักการคลัง  เราจะไดเตรียมออกแบบโดยใชงบประมาณในป  2560  
และไดเงินสนับสนุนอีก 1,000,000  บาท  
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการปรับปรุงอาคารใหเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ  ตอไปผูสูงอายุจะเปนอีกหนึ่งกิจกรรมเชนเดียวกับเนอสเซอรี่  
การดูแลผูสูงอายุในปนี้จะเขมขนและมีความสมบูรณแบบที่สุดที่ไดพื้นทีไ่ดโรงเรียนเทศบาล 4 
เปนโรงเรียนผูสูงอายุ   

เรื่องที่ 5   สรุปการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอชื่นชมกับคณะทํางานที่นํานักเรียนไปแขงขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 
“กรุงเทพฯเกมส” มีผลการแขงขันมาแจงใหที่ประชุมไดรับทราบคือ กีฬาวอลเลยบอลชายหาด รุนอายุ 12 ป 
ชายและรุนอายุ 16 ป หญิง  ผานเขารอบถึงรอบ 8 ทีมสุดทาย กีฬาเซปกตะกรอ รุนอายุ 12 ป ชาย 
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน เปนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กรีฑาวิ่งมินิมาราธอน  ไดรับ 2 
เหรียญเงิน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ทั้ง 2 คน กรีฑาวิ่ง 100 ม. รุนอายุ 12 ป ชาย 
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 และกรีฑากระโดดไกลชาย 
รุนอายุ 12 ป ชาย ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  
สรุปเหรียญรางวัลได 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง   

เรื่องที่ 6   ขอมูลรายละเอียดการเขารวมแขงขันกีฬา อปท. อําเภอเมืองสัมพันธ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เจาภาพในการจัดการแขงขันคือ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ (อบจ.)  จะทําการแขงขันในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2559 
ใชสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุในการดําเนินการจัดการแขงขันเทศบาลเมืองกาฬสินธุจับฉลากไดสีเหลือง 
จากทั้งหมด 8 ทีม 8 สี ชนิดกีฬาทีท่ําการแขงขันคือ ฟุตบอลชาย วอลเลยบอลชาย,หญิง เปตองชาย,หญิง 
เซปกตะกรอชาย กีฬาพื้นเมืองคือ วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัด 3 ขา วิ่งเปรี้ยวอุมลูกโปงน้ํา 50 เมตร ทีมผลัด 
วิ่งชอนลูกโปง ทีมผลัด  ขบวนพาเหรดเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยูลําดับที่ 1 เปนขบวนแรก 
ขอใหมีชุมชนเขารวมกิจกรรมดวย   

เรื่องที่ 7   เชิญชวนเดินแบบผาภูไทแพรวาเพ่ือการกุศลเพ่ือชาวกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมเพิ่งเห็นหนังสือวันนี้เลยอยากมาแจงให 
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ที่ประชุมไดรับทราบเรื่องเชิญชวนเดินแบบผาภูไทแพรวาเพื่อการกุศล  ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ 
ป 2559 คณะกรรมการจัดงานใหมีการจัดงานเดินแบบผาภูไทหรือแพรวาเพื่อการกุศล  
ใครประสงคที่จะเดินแบบตองจายคาเดินแบบการกุศลนี้คนละ 500 บาท  ตองการแค 200 คูเทานั้น  
สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบรองปลัดประเสริฐ  ออประเสริฐพิจารณาและสงไป 1 คู 
เพือ่รวมเดินแบบตอไป 

  เรื่องที่ 8   โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรงคือกิจกรรมสวดมนตทุกวันพระเดือนนี้เดือนกุมภาพันธวันพระมีอยูวันเดี
ยวคือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 สวนกิจกรรมถนนสายบุญจะมี 2 ครั้ง คือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 
และวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 สวนโครงการเขาวัดวันอาทิตยเดือนนี้จะมีขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 
ที่วัดดงปอ  จึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ  และขอเชิญทุกสํานัก/กอง  โรงเรียนทั้ง 4 โรง เขารวมโครงการดวย 

เรื่องที่ 9   ประชุมชุมชนประจําเดือน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  



ประชุมกรรมการชุมชนขอใหทุกสํานัก/กองสงเจาหนาที่เขารวมประชุมดวย วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 
2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

เรื่องที่ 10   การประชุมสังฆาธิการสงฆวัดสวางคงคา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมฝากเรื่องประชุมสังฆาธิการสงฆวัดสวางคงคา ณ วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ 2559  
อีกครั้งหนึ่งสําหรับสวนราชการที่เกี่ยวของประชาสัมพันธงานเทศกิจดูแลเรื่องลานจอดรถ 
งานดับเพลิงดูแลเรื่องน้ํา สํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดและหองน้ํา  
มอบผอ.สวนฯสนธยาดูแลเรื่องสถานที่เครื่องสียง และแสงสวาง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
ใหรับผิดชอบเรื่องตํารวจ รถปฐมพยาบาล พระที่จะมาเปนประธานเปนพระผูใหญชั้นสมเด็จจากวัดไตรมิตร   

เรื่องที่ 11   กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยขอสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา 
                         ปรองดองสมานฉันท 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยขอสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาปรองดองสมานฉันท ในวันพุธที่ 27 
มกราคม 2559 เรียบรอยหรือไมผูที่รับผิดชอบ  เรื่องกองเชียรจากชุมชน จํานวน 50 คน 
เรียบรอยหรือไมทานผอ.วรวิทย 

นายวรวิทย    ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ประสานกับทางชุมชนเรียบรอยแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เสื้อเอี๊ยมสีขาว จํานวน 25 ตัว 
ซุมอาหารและเครื่องดื่มมอบสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร     โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
เรื่องเสื้อไปมอบใหทางกองกําลังรักษาความสงบฯเรียบรอยแลว  
สวนเรื่องอาหารมอบใหเจาหนาที่ไปดําเนินการจัดเตรียมและคอยบริการเรียบรอยแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
และใหทานรองนพสิทธิ์ไปรวมกิจกรรมในวันพรุงนี้ เวลา 17.00 น. 

เรื่องที่ 12   การปรับปรุงภูมิทัศนวัดหอไตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
การปรับปรุงภูมิทัศนวัดหอไตรเราจะเริ่มลงมือไดอยางไรแบบแปลนไปถึงถึงไหนแลว 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    
เรื่องแบบแปลนกําลังปรับเปลี่ยนแลวตอนนี้มอบใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและจะนํารถเขาพื้นที่แตรอรถจ
ากสํานักการสาธารณสุขอยูครับ 

เรื่องที่ 13   การจัดงานประเพณีบุญคูณลาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การจัดงานประเพณีบุญคูณลานผมมอบใหรองปลัดประเสริฐไปประชุมแทนงานจะจัดขึ้นวันที่เทาไร 
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นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ 2559 
ผูชวยรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปดงานในครั้งนี้ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวเรามีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องใดบาง 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบอะไรครับ 
เพียงแตเปนผูไปรวมงานเทานั้น 

เรื่องที่ 14  โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเล่ืองลือเลาขานเมืองอาหารปลอดภัย   



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอไดจัดทําโครงการเยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเลื่องลือเลาข
านเมืองอาหารปลอดภัย  มีเนื้อหาอยางไรเขาเชิญเราไปประชุมวันที่ 19 มกราคม 2559  
เรื่องนี้ใหดารุณมีานําเสนอใหนายกทราบดวย 

เรื่องที่ 15   โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในระดับตําบล   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวัตถุประสงคความเปนมาและคัดเลือกพื้นที่รวมดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสวั
สดิการสังคมในระดับตําบล  
ในการประชุมครั้งกอนผมมอบนโยบายในที่ประชุมแลวเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
หมูบานจารุพัฒนา  
แตก็ยังไมมีความคืบหนายังไมมีใครมารายงานอะไรผมเลยวาเปนอยางไรแลวก็ยังมาสอดคลองกับเรื่องนี้อีก 

นายวรวิทย   ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขอมูลที่เจาหนาที่ลงไปสํารวจในหมูบานมีทั้งหมด 
27 ครัวเรือน  ใหความรวมมือ 17 ครัวเรือน  ซึ่งตอนนี้เรามีขอมูลวาบานหลังนี้ตองการเลี้ยงไก 
ตองการปลูกผัก เลี้ยงปลา หรือตองการทุน  
เรากําลังรวบรวมขอมูลเพื่อหาแหลงเงินทุนและจะลงกับสหวิชาชีพซึ่งประสานกับ พมจ. 
ลงไปตามขอมูลที่ไดและอาทิตยตอไปจะรายงานใหนายกทราบถึงการดําเนินงาน  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผมอยากทราบรายละเอียดและจะไดมอบหมายงานใหแตละคนลงไปดูแลแตละบานเพื่อแกไขปญหาและยกระดั
บความเปนอยูของเขาใหดีขึ้นแตถาครัวเรือนไหนไมมีการพัฒนาแปลวาเจาหนาที่ของเราไมไดลงไปชวยและดูแ
ลเขา  ใหทานปลัด รองปลัด 
ผอ.แตละสํานักรับไปเพื่อรับผิดชอบคนละครัวเรือนสวนทานจะมอบหมายใหเจาหนาที่ของทานดูแลตอไปก็เปน
หนาที่ในสวนของทาน  
มอบผอ.วรวิทยรับนโยบายนายกไปแลวในการประชุมครั้งตอไปใหลงตัวแลวมานําเสนอใหนายกทราบดวย 

เรื่องที่ 16   ขอความรวมมือในการรณรงคลด ละ เลิก การใชกลองโฟมเปนภาชนะ 
                         ในการบรรจุอาหาร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องนี้เปนอีกนโยบายหนึ่งของทานผูวาราชการจังหวัดนั้นก็คือจะขอความรวมมือในการรณรงคลดละเลิกการใช
กลองโฟมเปนภาชนะในการบรรจุอาหารในสํานักงาน ตลาดสด ตลาดโตรุง รานอาหารแผงลอย 
และที่จําหนายอาหารในพื้นที่  
เรื่องนี้ดารุณีรูเรื่องแลวแตที่ผมนํามาพูดในที่ประชุมสวนราชการนีน้ั้นก็คอืตอไปทุกสวนการงานถาจะจัดเบรคอ
าหารกลางวันหามใหไปจางรานอาหารที่ใชกลองโฟมเปนภาชนะในการบรรจุอาหารเริ่มตนจากพวกเราทุกคนเล
ย  แลวในสวนของดารุณีก็จะมีการจัดการและรณรงคในสวนของโตรุงเองเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญฝากทุกทานดวย 

เรื่องที่ 17   ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด วันที่ 
29 กุมภาพันธ 2559  
ฝากผอ.วรวิทยประชุมเรื่องยาเสพติดเปนตัวแทนนายกและฝากจาเอกภราดรไปประชุมเรื่องความมั่นคงแทนนา
ยก  สวนผมจะไปประชุมกรรมการเมือง 

เรื่องที่ 18   เตรียมงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องมหกรรมโปงลางแพรวา 
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กาฬสินธุดวยใครไดเปนกรรมการฝายไหนไดทําหนาที่และรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ขอใหรับผิดชอบและเตรียมงา



นใหเรียบรอยดวย  ครั้งนี้ไมมีมัจฉากาชาด  
แตในการรวมน้ําใจสูกาชาดทานผูวาขอรับสนับสนุนเปนเงินเปนทองหรือเปนของที่ไปใชออกรางวัลกาชาดได  
ผมเลยเสนอวาใหทอง 1 บาท จํานวน 2 เสน  
วันรวมน้ําใจสูกาชาดทานผอ.ทุกทานเตรียมตัวไปรวมถายภาพดวยกัน วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เวลา 
09.00 น.  

เรื่องที่ 19   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผมไดมีโอกาสเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเพื่ออนุมัติแผนของการ
ทองเที่ยวในการขอรับเงินงบประมาณจากกระทรวงการทองเที่ยวหรือวาขอรับงบประมาณจากคณะกรรมการบู
รณาการจังหวัด  ผมไปดูในแผนแลวเขาใสเอาไวในป 2559 – 2561 ปละ 50 ลานบาท 
ในโครงการพุทธมณฑลแกงดอนกลางผมเลยอยากฝากทานผอ.ภาณุเดชตอนนี้ในป 2559 
แผนของเรางบประมาณของเราผานแลว จํานวน 19.6 ลานบาท รอรับวาจะมาเมื่อไหรแตในป 2560 
ขอลูวิ่งไปอีกประมาณ 15 ลานบาท 
แตผมอยากจะไดมาตอยอดพุทธมณฑลแกงดอนกลางตามโครงการที่เขียนเอาไวยังไงแบบแปลนตองเรียบรอยก
อนถาไมเรียบรอยก็ไมได  สวนงบบูรณาการจังหวัดปหนาของเราไดงบประมาณอีก 9 ลานบาท  
มาทําฐานพุทธมณฑลตอไปแตก็ยังไมสมบูรณเพราะวาโครงการทั้งหมดตองใชงบประมาณเกือบ 200 ลานบาท  

เรื่องที่ 20 โครงการเสริมสรางชีวิตใหมใหคนไทยมีความสุขเปนของขวัญปใหม 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การมอบของขวัญปใหมสรางเสริมชีวิตใหกับคนไทยมีสุขตอนนี้เราเริ่มรายงานแลวรึยัง 

นายอภิวัฒน    ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  รายงานไปเรียบรอยแลวครับของสํานักการสาธารณสุข 
นายพงษธร โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
สํานักปลัดครั้งแรกรายงานไมทันรอรายงานรอบที่ 2 ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ครั้งแรกวันที่ 8 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2  
วันที่ 8  เมษายน 2559 งานที่เราทํามีเยอะ เชน การจัดระเบียบปาย จัดระเบียบสายไฟฟา 
ทําความสะอาดภาชนะใสขยะมูลฝอย  
ผมวาตองมีรายงานถาไมมีคงไมดีเพราะเราเปนเทศบาลตนแบบและเราทํางานเยอะตองมีการรายงานดวย  
ฝากทุกสํานัก/กองมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนใหรายงานผลในโครงการเสริมสรางชีวิตใหมใ
หคนไทยมีความสุขเปนของขวัญปใหม 2559 ของคณะรัฐบาลดวย 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2559  ประจําปงบประมาณ  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม  ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม    - รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่ 1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย    ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม    รอบเดือนที่ผานมาไมมีรายงานเรื่องยาเสพติด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แตวามีงานที่จะตองลงพื้นที่ทุกชุมชน 
ทุกหลังคาเรือน  เรามีการเตรียมแผนไวยังไงในการลงพื้นที่ทําหรือยัง 

นายวรวิทย    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ยังครับ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะเริ่มลงมือเมื่อไหร 
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นายวรวิทย    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จะปรึกษาหารือกับนางสาวณัฐภาสอีกครั้งกอนครับ 

เรื่องที่ 2   การประเมินการจัดงานวันขึ้นปใหม ป 2559 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ      
ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับการประเมินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม ป 2559 ซึ่งเราจัดขึ้นวันที่ 1 
มกราคม 2559 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง  เราประเมินทั้งหมด 7 หัวขอ 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๕9   
พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง ความตองการใหจัดกิจกรรมนี้อีก  อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  
95.0  รองลงมาคือ  บรรยากาศในการจัดกิจกรรม  อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 92.2  นอยที่สุดคือ  
การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม  อยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  85.0 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  89.44  ขอเสนอแนะ 1. 
จํานวนพระที่มารับบิณฑบาตนอย ควรจะนิมนตพระที่อยูวัดใกลเคียงเขามารับบิณฑบาตดวย  2. 
การจัดระเบียบในการใสบาตรยังไมเปนระเบียบเหมือนเดิม  ความสะอาดกอน 
และหลังการทํากิจกรรมยังไมดีพอ       

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ฝากสํานักการศึกษาดูเรื่องพระเราอาจจะไปนิมนตพระจากตางอําเภอเขามา เชน บานกุดออ บานโพนทอง 
ไมจําเปนตองเปนพระในวัดที่อยูในตัวเมืองก็ได  
ผมอยากฝากปตอไปใหหารือกันตั้งแตเนิ่นๆเกี่ยวกับลําดับการจัดงานและใหจัดงานชวงเชาๆเพราะถาสายมาอา
กาศจะรอนการประเมินเทาที่ดูก็ยังตองมีการปรับปรุงแกไขอยูเพราะฉะนั้นตองขอฝากผูที่มีสวนเกี่ยวของดวย  

เรื่องที่ 3   การประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันเด็ก ป 2559 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ    
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕9 พบวา 
เด็กนักเรียนและผูปกครอง  มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน  อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 
91.4  รองลงมาคือความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงโรงเรียนตางๆ ภายในงาน  อยูในระดับดีมาก   
คิดเปนรอยละ 90.2  นอยที่สุดคือเรื่องความเพียงพอและความสะอาดของหองน้ํา อยูในระดับดี  
คิดเปนรอยละ 80.0  และมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานวันเด็กแหงชาตอิยูในระดับดีคิดเปนรอยละ  
87.61 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
พอมาดูผลการประเมินความพึงพอใจในกาจัดงานวันเด็กมีดีมากอยู 2 ขอ 
สถานที่แนนอนศาลากลางจังหวัดเปนสถานที่ที่เหมาะสมและตั้งอยูใจกลางเมืองสัญจรไปมาสะดวกและอีกหนึ่ง
ขอคือความพึ่งพอใจในภาพรวมของการจัดงานวันเด็กคงเปนเพราะเด็กมาแลวมีความสนุกสนานไดมารวมกิจกร
รมไดของขวัญกลับบานสวนขออื่นๆเทาที่ผมดูคงแครับไดเพราะบางขอก็ขัดกับการประเมินของเรา  
ขอเสนอแนะผลจากการประเมินและการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง  มีขอเสนอแนะการดําเนินการ   
พิธีเปดงานวันเด็กแหงชาติ ควรเปดงานใหเร็วกวานี้ 
เนื่องจากเด็กที่เขามารวมงานและแสดงบนเวทีมากันตั้งแตเชา 
ผมอยากใหปรับเปลี่ยนเวลาใหเร็วขึ้นในขอนี้เหมือนกับวันปใหมของเราที่เราปรับใหเร็วขึ้นกวาเดิม  
และอยากจะใหมีเจาหนาที่ชวยจัดระเบียบการเขาแถวรับของขวัญที่แตละซุมนํามาแจก 
รางวัลที่นํามามอบใหกับเด็กๆ ในปนี้ อยากจะใหมีปริมาณมากกวานี้  
เพราะเด็กๆมารวมกิจกรรมครั้งนี้เปนจํานวนมาก  
อยากฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบนําเรื่องการจัดระเบียบการเขาแถวรับของขวัญไปพิจารณาพูดคุยกันและหาทา
งแกไขปญหาดวย 



เรื่องที่ 4   การประเมินความพึงพอใจการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันท 
              ปรองดอง ป 2559 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ     
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง ประจําป  ๒๕๕9  
พบวาคณะกรรมการชุมชน  อปพร. มีความพึงพอใจในการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนฯ สูงที่สุด  คือ  
สถานที่จัดการแขงขัน  อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 93.8  รองลงมา คือ กิจกรรมที่จัดการแขงขัน 
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.6  นอยที่สุด คือ อาหาร / เครื่องดื่ม อยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 81.0  
และมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดการ 
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แขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง  อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ  86.0  
ขอเสนอแนะคือผลจากการประเมินและการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน อปพร.  
มีขอเสนอแนะในการจัดงานดังนี1้. 
อยากจะใหมีน้ําดื่มไวคอยใหบริการในระหวางเดินขบวนพาเหรดไปยังสถานที่จัดการแขงขัน  2. 
อยากจะใหมีหองสุขาเคลื่อนที่มาใหบริการดวย  3. อยากจะใหฝายจัดสถานที่ไดจัดโตะไวสีละ 1 
ตัวเพื่อที่จะไดวางอาหารที่นํามา และเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนผูที่เขารวมการแขงขัน  4. 
อยากใหเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนใหแตละสี  
และเพิ่มจํานวนเสื้อใหกับชุมชนที่จะเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผูที่รับผิดชอบงานนี้คือกองสวัสดิการสังคม 
ที่ไดผลประเมินดีมากคือเรื่องสถานที่เราใชบริเวณตลาดนัดคลองถมซึ่งสะดวกและทุกทานพอใจที่จะใชสถานที่
บริเวณนี้  ขอเสนอแนะ 
อยากจะใหมีน้ําดื่มไวคอยใหบริการในระหวางเดินขบวนพาเหรดไปยังสถานที่จัดการแขงขัน 
น้ําดื่มไมเพียงพอหรือระยะทางในการเดินขบวนไกลลองพิจารณาดูชวยกันปรับเปลี่ยนและแกไข 
อยากจะใหมีหองสุขาเคลื่อนที่มาใหบริการดวยแปลวาหองน้ําไมเพียงพอ  
อยากจะใหฝายจัดสถานที่ไดจัดโตะไวสีละ 1 
ตัวเพื่อที่จะไดวางอาหารที่นํามาและเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนผูที่เขารวมการแขงขัน    
อยากใหเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนใหแตละสี 
ผมเห็นดวยวางบประมาณนอยไปลองพิจารณาดูเรื่องตั้งงบประมาณเพิ่ม 
ฝากขอเสนอแนะที่เขาเสนอแนะมาใหผูที่รับผิดชอบดูแลงานนี้ไปพิจารณาและปรับปรุงแกไขในปตอไป  

เรื่องที่ 5   การประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันครู ป 2559 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ      
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันครู ประจําป  ๒๕๕9  
พบวาผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานวันครู สูงที่สุด  คือ  ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 
อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 93.8  รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทางเขารวมงาน 
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 93.4  นอยที่สุด คือ พิธีมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรรางวัล อยูในระดับดี  
คิดเปนรอยละ 85.4  และมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดการงานวันครู อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ  
89.6  ขอเสนอแนะคือ 1. 
ควรมีจอโปรเจคเตอรสําหรับถายทอดพิธีภายในหองประชุมใหผูเขารวมงานที่อยูภายนอกไดดูอยางทั่วถึง 2. 
การรับมอบรางวัลควรจะขึ้นรับบนเวทีเพื่อใหดูแลวภาพออกมาสวยงามและแขกที่รวมเปนเกียรติจะไดมองเห็น
ผูเขารับรางวัลไดชัดเจน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เผอิญวาการจัดงานวันครูของเราปนี้เปนปแรกที่เราไดไปจัดรวมกับ อบจ. ใชหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 



พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเสนอแนะ 1. 
ควรมีจอโปรเจคเตอรสําหรับถายทอดพิธีภายในหองประชุมใหผูเขารวมงานที่อยูภายนอกไดดูอยางทั่วถึงฝากถึง
คณะทํางานใหประสานงานกับ อบจ. หรือประชุมวาการจัดงานควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอยางไรบาง  
เพราะฉะนั้นใหฝายทํางานจัดสงผลการประเมินนี้ไปใหทานนายก อบจ. 
เพื่อทราบวามีขอเสนอแนะมีผลตอบรับอยางไรบางทานจะไดรูแลวปตอไปก็คงจะไดรวมจัดงานกับ อบจ. 
เชนเดียวกันจึงเรียนมาเพื่อใหทานไดพิจารณาและปรับปรุงการจัดงานในปตอไปมอบใหจาเอกสมชายสงหนังสือ
ไปยัง อบจ. และ 
2.การรับมอบรางวัลควรจะขึ้นรับบนเวทีเพื่อใหดูแลวภาพออกมาสวยงามและแขกที่รวมเปนเกียรติจะไดมองเห็
นผูเขารับรางวัลไดชัดเจน 
เรื่องนี้ลองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบนเวทีจัดระเบียบเพื่อใหพื้นที่เพียงพอตอผูที่ขึ้นไปรับรางวัลทั้งหมดและรา
ยงานเรื่องนี้ใหทานทองถิ่นจังหวัดไดทราบดวย 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  

เรื่องที่ 1   สนับสนุนการจัดต้ังชมรมสงเสริมคนดีตามแนวพระราชดําริ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มีหนังสือจากทานรองผูวาราชการจังหวัดเรื่องสนับสนุนการจัดตั้งชมรมสงเสริมคนดีตามแนวพระราชดําริขอคว
ามในหนังสือคือเพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและการสงเสริมคนดีเพื่อถวายเปนราชสัก
การะจังหวัดจึงขอใหสวนราชการ 
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจอําเภอทุกอําเภอ  
ใหการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมสงเสริมคนดีตามแนวพระราชดําริตามโครงการดังกลาว  
อนึ่งขอใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบและใหการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมฯ
ดังกลาวดวย เห็นควรนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เปนเรื่องเพื่อพิจารณารองปลัดอภิวัฒนเห็นวาอยางไร   

นายอภิวัฒน    ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  
คือมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมเปนคนสงเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยใหทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งชมรมคนดีเพร
าะในบานเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไมดี  เขาอยากใหกลุมเปาหมายไปตั้งเปนชมรมทั้งในและนอกโรงเรียน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมมีอะไรใหทําบาง 
นายอภิวัฒน    ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  
กิจกรรมวิธีดําเนินการคือเขาจะจัดสงวิทยากรมาใหความรูและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมในทุกจังหวัดใหทางจัง
หวัดจัดตั้งและรายงานไปที่สภายุวพุทธิกสมาคมดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาเราจะจัดตั้งเราก็ตองจัดตั้งเปนชมรมคนดีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
แตเราตั้งชมรมขึ้นมาเราตองมีกิจกรรมเพื่อดําเนินการไมใชแคตั้งชื่อชมรมขึ้นมาแลวหาสมาชิกมาเขาชมรมแลว
บอกนี้คือคนดีแลวคนที่ไมเขาชมรมคือคนไมดีนั่นไมใช  
ในการจัดตั้งชมรมอะไรก็ตามตองมีกิจกรรมเพื่อดําเนินการถาอยากนั้นเรื่องการจัดตั้งชมรมนี้มอบรองปลัดอภิวั
ฒน  ปะกิทังดําเนินการจัดตั้งชมรมตอไป 

มติที่ประชุม  - มอบทานรองอภิวัฒน  ปะกิทังดําเนินการจัดต้ังชมรมตอไป - 
  เรื่องที่ 2    ขอใชพ้ืนที่บริเวณลานจอดรถเทศบาลหลังเกา 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได   



เนื่องจากวามีบริษัทโตโยตาไดทําหนังสือสงมายังเทศบาลขอใชพื้นที่บริเวณลานจอดรถเทศบาลหลังเกาเพื่อที่จะ
รวมในการจัดงานโปงลางแพรวาและงานกาชาด วันที่ 26 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2559  
แตที่ทําหนังสือมาคือขออนุญาตใชตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2559 
โดยไดจายเงินอุทิศใหกับทางเทศบาล จํานวน 110,000 บาท ทานนายกเลยใหนําเรื่องนี้เขาหารือในที่ประชุม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
บริษัทโตโยตาเขาขอเรื่องคาเชาพื้นที่วาขอราคาเดิมเพราะปนี้เขาซื้อเครื่องปนไฟเองและเรื่องเศรษฐกิจไมคอยดี
ยอดขายลด  สรุปคือยอดที่เสนอมาเทาเดิมหรือไม 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    เทาเดิม จํานวน 110,000 บาท  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเชาพื้นที่ในราคา  110,000  
บาทเทาเดิมเพราะเขาก็มีเหตุผลที่มาขอเชาพื้นที่เราในราคาเทาเดิมเอาเปนวาปตอไปเราคอยมาพิจารณาเรื่องร
าคาคาเชาพื้นที่กันอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบใหบริษัทโตโยตาเชาพ้ืนที่ฯ ในราคา  110,000 บาทเทาเดิม - 
เรื่องที่ 3    การติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ     
ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลที่เราไดตั้งคณะทํางานและมีแตละ
สํานัก/กองเขามาเกี่ยวของที่ใหเรารายงานในระบบ e-Plan  ซึ่งเดิมเขากําหนดใหเราสงชาสุดไดไมเกิน วันที่ 
29 มกราคม 2559 แตเขาเห็นวาแตละทองถิ่นไมสามารถคียระบบไดทันเลยขยายระยะเวลาไปใหถึง วันที่ 
29 กุมภาพันธ 2559 ในสวนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยอยากจะรบกวนอยู 2 สํานัก/กอง 
ที่ยังไมสงขอมูลมาใหเราคือ 
การจัดบริการสาธารณะทางดานโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวของกับสํานักการชางและการจัดบริการสาธารณะทางด
านการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวของกับกองสวัสดิการฯอยากรบกวนใหชวยสงขอมูลตัวนี้มาที่กองวิชาการดวย  
เพราะถาเราลงในระบบไมสมบูรณหรือไมไดลงเลยจะสงผลถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนของเราในป 2560 และป 
2561  
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
สรุปวาถาไมทําหรือลงในระบบเงินอุดหนุนอาจจะไมไดเพราะวาคุณไมไดประเมินดานบริการสาธารณะก็แสดงว
าคุณไมมีอะไรจะประเมินเพราะคุณไมทํา  
ฝากสํานักการชางและกองสวัสดิการเรงดําเนินการสงขอมูลใหกองวิชาการเพื่อดําเนินการตอไปดวย 

เรื่องที่ 4    งานสภาพนักงาน 
ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา    เหลาศรีรักษ ประธานสภาพนักงาน     
ในนามตัวแทนของสภาพนักงานก็อยากจะเรียนขอขอบคุณทานนายก 
ทานรองนายกและคณะผูบริหารทุกทานที่ใหการสนับสนุนมอบเสื้อสีชมพูที่เราใสทุกวันอังคารนั้นใหกับคณะผูบ
ริหาร พนักงาน ลูกจางทุกคนของเทศบาล ซึ่งที่ทางงานสภาพนักงานสั่งมา 720 ตัว 
รวมทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 180,000 บาท 
ซึ่งไดจายเงินใหกับทางรานเรียบรอยแลวและไดแจกจายเสื้อใหทุกคนรวมแลวทั้งหมด 658 ตัว 
จะมีสวนที่เหลือประมาณ 70 ตัว ก็คือรวมกับที่ทางรานไดแถมใหเราแลวอีก 8 ตัว     

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ตอนนี้เสื้อเก็บไวที่หองนายกถามีพนักงานเขามาใหมใหมารับเสื้อไดที่หองนายกเสื้อสีชมพูตัวนี้ใหใสทุกวันอังคา
รพรอมกันทั้งหมดไมวาจะเปนในสํานักงานเทศบาล โรงเรียนทั้ง 4 โรง ศูนยดงปอและศูนยซอยน้ําทิพย  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 



ปดประชุม  16.10 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                   พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร   โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


