
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  20/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  4 ตุลาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

7. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9.  นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

11.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
12.  นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

13.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

14.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
15.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

16.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

17.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

18.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
19.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
21.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
22.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
23.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
24.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
25.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
27.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
28.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
29.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
30.  นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
31.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
32.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
33.  นายมานิต  เหลื่อมกุมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
34.  นางสายสวาท พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน 
35.  นายอัครเดช ภูกิ่งเงิน  หน.งานอาสาปองกันภัย 
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36.  นายเสกสรรค เมืองโคตร นักจัดการงานทั่วไป 
37.  นายสหดล  แกวยิ่ง  เจาพนักงานปองกัน  

 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

6. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
8. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

9.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
10.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
11.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
12.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
13.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
15.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
16.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
17.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
18.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
19.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
20.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
21. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
22.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
23.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
24.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
25. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
26. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  4 
ตุลาคม 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่  1   การอบรมเรื่องการลดปริมาณขยะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตองขอโทษทุกทานในการประชุมในวันอังคารที่ผานมาที่ผมไมไดเขารวมประชุมแตไดมอบหมายใหทานรองนพ
สิทธิ์ไดเปนประธานในการประชุมแทนเพราะผมติดภารกิจที่จะตองตามทานอาจารยดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ 



ทานลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดโรงเรียนผมไดคุยกับทานวาการลดปริมาณขยะไดผลแตของเราเมื่อเราอย
ากจะเผยแพรและสรางเครือขายเรา 
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ยังไมมีวิทยากร  
ทานอาจารยเลยบอกวาใหเราจัดอบรมและเชิญคนที่จะมาเปนวิทยากรเขามารับฟงและทานอาจารยก็จะอบรมใ
หเราจะไดตอยอดในการลดปริมาณขยะผมขอมอบใหทานผอ.เพ็ญพรเตรียมการอบรมสรางวิทยากรเรียกวาครู
ก.  นําพนักงานครูและเจาหนาที่ของเราและภาคีเครือขาย 
ชุมชนของเราที่มีจิตอาสาและสวนราชการอื่นๆเขามารับฟงดวยฝากทานผอ.เพ็ญพรดําเนินการในเรื่องนี้  
และอยากจะฝากใหสมชายไปถายภาพขยะชวงหลังเลิกเรียนใหเห็นชัดเจน 

เรื่องที่  2  ปฏิทินงานเดือนตุลาคม 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ปฏิทินงานของเดือนตุลาคม 2559 เรื่องที่ 
1 คือเรื่องขยะ และเรื่องตอไปคือเรื่องการเตรียมการถวายศาลาซึ่งเราไดถวายไปแลวที่วัดสวางคงคา เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันพระตอนนี้เหลืออีก 1 วัด คือวัดชัยสุนทรจะถวายศาลาในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 
ขอเชิญทุกทานไปรวมถวายศาลา ณ วัดชัยสุนทรดวยกัน  
มอบใหฝายประชาสัมพันธประกาศเสียงตามสายใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ 
จัดรถประชาสัมพันธประกาศและใหทําการประชาสัมพันธทุกสื่อ  
และขอเชิญทุกทานรวมตักบาตรถนนสายบุญในโครงการถนนสายบุญ วันที่ 5 ตุลาคม 2559  ณ ถนนภิรมย 
เวลา 06.30 น. 
มีการเก็บตัวเขาคายฝกซอมนักเรียนเพื่อที่จะไปแขงขันกีฬาคัดเลือกระดับภาคที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 และวันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2559 
โครงการเขาวัดวันอาทิตยที่วัดปาทุงศรีเมือง  แขงขันกีฬานักเรียนวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2559  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
เปนโครงการที่สํานักปลัดเทศบาลรวมกับกองวิชาการ  
และไดติดตอนิมนตพระอาจารยจากเครือขายธรรมะอารมยดแีละจะมีโครงการประชุมมอบนโยบายและการ 
MOU กับทานนายกฯดวยครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 25 ตุลาคม 2559 
ผมไมแนใจวาวันนั้นผมจะติดภารกิจอะไรหรือไมตองดูกอนผมจะแจงงานไปเรื่อยๆ  งานที่เรามอบหมายกันวันที่ 
20 กันยายน 2559 ผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งสําหรับผูที่รับผิดชอบ 
คืองานการปรับปรุงมาตราสวนของแผนที่ระวางทุกอยางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสํารวจเขตเทศบาลเมือ
งกาฬสินธุใหชัดเจนมอบทานผอ.ภานุเดชดําเนินการ  
ประชุมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปฏิกูลเรื่องนี้เรามาดําเนินการเองไมตองรอมอบผอ.สวนฯสมชาย ไชยเดชดําเนินการ  
มอบ จ.ส.อ.สมชายไปดูเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหนาที่ของสภาองคกรชุมชน  
ตอนนี้เทศบัญญัติเราทานผูวาราชการจังหวัดอนุญาตใหใชเปนเทศบัญญัติป 2560  เรียบรอยแลว  
เพราะฉะนั้นแตละสวนการงานจะตองไปทําโครงการทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของแตละสวนการงานข
องตัวเองใหชัดเจนเรียบรอยโดยเร็วและจากการที่เราไดเงินรางวัลธรรมาภิบาล จํานวน 3.5 ลานบาท  
จะไดนําไปใชวาสวนการงานไหนที่มีงานจําเปนจะตองทําแตไมไดตั้งงบประมาณเอาไวการใชเงินรางวัลจะสะดว
กกวาเราก็จะไดกันเงินเอาไวเพื่อดําเนินการ  เราควรจะเตรียมการเอาไวในการใชเงินรางวัล  
สวนเรื่องโรงเรียนผูสูงอายุฝากทานผอ.เพ็ญพรไปประชุมกับทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวาอยากจะซื้อครุ
ภัณฑอะไรบางใหเตรียมการเอาไวและสวนหนึ่งผมอยากนําเงินไปแกไขเรื่องโรงเรียนเทศบาล 4 
และโรงเรียนเทศบาล 5 เพราะอยากเปดโรงเรียนดวยความรวดเร็ว       
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    แผนดําเนินการเนื่องจากแผนแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ป 



2559 ในตัวแกไขใหมวาใหเสร็จหลังจากงบประมาณและใหปรับแผนพัฒนาทองถิ่นจาก 3 ป เปน 4 ป 
ภายในเดือนตุลาคม 2559 และติดตามผลก็ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ขอใหสวนการงานตางๆสงใหเร็วขึ้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เวลาที่แตละสํานัก/กอง/ฝายทําแผนปฏิบัติการก็จะพิจารณาเฉพาะในสวนงานของตัวเองและเอาความสะดวกข
องตัวเองยกเวนแผนปฏิบัติการที่จะตองตรงกับวันสําคัญนั้นก็จะตรงอยูแลวไมมีปญหา  
แตในสวนที่ไมตรงนั้นหลังจากที่เขาทํามาแลวผมอยากใหกองวิชาการตรวจสอบดูวาในชวงเดือนไหนงานเยอะก็
อยากจะใหกองวิชาการประสานงานกับสํานัก/กอง/ฝาย 
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ตางๆวาใหปรับเปลี่ยนแกไขใหเปนการกระจายงานเพื่อที่ทุกๆเดือนใน 1 ป 
ของเราจะตองมีกิจกรรมสม่ําเสมอไมใหไปหนักที่เดือนใดเดือนหนึ่งจนเกินไป  
ไมอยากใหวิชาการทําแคในรวบรวมผลงานแตอยากใหดูแลในสวนนี้ดวย  

 เรื่องที่ 3   การบริหารจัดการความเส่ียง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันที่  10 – 11  ตุลาคม  2559  
ผมจะเดินทางไปที่เทศบาลทุงสง  และวันที่ 23-29 ตุลาคม 2559  
เดินทางไปดูงานกับสถาบันพระปกเกลาที่ประเทศญี่ปุน  
เพราะฉะนั้นในชวงที่ผมไมอยูภารกิจงานตางๆฝากทานรองนพสิทธิ์ประสานกับทานรองศิรินันท  
ถาทานใดวางและงานไมซอนกันก็ใหเชิญเขารวมงาน  
และเวลาพวกเราทําการบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละกองฝายที่ทางคณะกรรมการประเมินเขาประเมินแล
ะเราใชถอยคําเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงแสดงวาเรายังเสี่ยงเหมือนเดิม  ไมมีการแกไข  
การบริหารงานที่ไมมีการแกไขและความเสี่ยงยังอยูเหมือนเดิมแสดงวางานไมกาวหนา  
ผมจึงบอกคุณจตุพรวาใหทําหนังสือแจงทุกสํานัก/กอง  
ใหดูเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองและในวันที่  12  ตุลาคม  2559  
เราจะมาประชุมและชวยกันพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสํานัก/กอง  
วาของเกาและของใหมเปนอยางไร  จะแกไขอยางไร รองอุบลรัตน  มีความเห็นวาอยางไร 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  สํานักการคลังไดประชุมกับคุณจตุพรและทําใหมแลว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากทุกสํานัก/กองไปทบทวนดูและในวันที่  
12  ตุลาคม  2559  เราจะมาประชุมและชวยกันพิจารณา 

 เรื่องที่  4  เทศกาลกินเจ  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ชวงนี้เปนชวงเทศกาลกินเจ  
เชิญทุกทานไปรวมรับประทานอาหารเจที่โรงงิ้ว 

 เรื่องที่  5  เงินประกันขาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทานใดทราบเรื่องนี้บาง 
นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  
ผมไดประสานกับจังหวัดและรายงานเบื้องตนของการประชุม  ธกส. เปนกรรมการและเลขานุการ  
เทศบาลดําเนินการตามที่  ธกส. กําหนด  ในป  2557    ธกส.  ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  500  คน  
มาลงทะเบียน  200  คน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แสดงวาจะเขารวมโครงการ  200  คน  
จะใชเงินประมาณคนละ  1,000 – 2,000  บาท 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน   ธกส.  เปนผูจายเงิน  
ถาขอมูลเดิมตรงกับที่ลงทะเบียนใหมเขาจะจายเงินทันที 



 เรื่องที่  6  การจัดการนํ้าเสียหนองบึงไฮ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนอยางไรบางครับ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ  จากที่ไดไปประชาคม  
ชาวบานเขายืนยันวาไมใหปลอยน้ําเสียลงที่บึงไฮ  ใหเทศบาลเอาน้ําไปปลอยทางดานหนาตรงถนนบายพาส  
ผมแนะนําใหแกไขโดยการบําบัดเขาก็ไมเห็นดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีน้ําเสียไหลลงไปใหเห็นหรือไม  
แลวจะแกไขอยางไร 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ  มีน้ําเสียไหลออกไปตลอด  
ถาจะแกไขก็คงตองปด  อยากใหทางโรงแรมทําระบบบําบัดน้ําเสียใหเห็นและมีคามาตรฐานในการวัดดวย  
ถาเขาทําหนังสือมาจะเสนอและรายงานทานปลัดเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง 
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 เรื่องที่  7  การจัดการขยะมูลฝอย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พลตํารวจตรีประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์  
ทานเปนผูตรวจราชการนายกรัฐมนตรีเขต  12  
ทานมาประชุมและใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปรายงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  ทานมาประชุม  2  
เรื่อง  คือเรื่องมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ทางสํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุก็ไดนําเสนอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอ
ยผมนําเสนอทานก็ไดชื่นชมวาการบริหารจัดการขยะของเราดี  
หลังจากนั้นทานสงหนังสือสมุดตรวจราชการที่เปนขอสังเกตและขอเสนอแนะวา  1.  
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมขอฝากใหรักษามาตรฐานคุณภาพอยางดีในการจัดการของจังหวัดแ
ละการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่องเปนรูปธรรมที่มีความชัดเจน  
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่สามารถดําเนินการไดเปนอยางดีใหเปนตนแบบกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอื่นไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานและขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดบูรณาการทํางานรวมกันในการแ
กไขปญหาและขอฝากใหใชสื่อประชาสัมพันธอยางจริงจังเพื่อเปนการแกปญหาระบบขยะทั้งระบบ  
เพราะฉะนั้นผมจึงไมอยากใหเราปลอยปะละเลยกับเรื่องนี้  
อยากใหเอาใจใสและเพิ่มเติมเพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนราชการและเอกชนเราจะไดขับเค
ลื่อนเปนจังหวัดสะอาดตอไป 

 เรื่องที่  8  ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การประชุมคณะกรรมการชุมชนจะจัดขึ้นในวันที่  6  ตุลาคม  2559  
ขอแจงใหทุกสํานัก/กองไดรับทราบครับ 

 เรื่องที่  9  การแกไขปญหาผักตบชวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้ดําเนินการไปถึงไหนบาง 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    ผมไดประสานไปทางโยธาธิการจังหวัดแลว  
เรือขุดลอกยังไมเสร็จภารกิจตอนนี้อยูที่อําเภอกันทรวิชัย  
จึงยังไมสามารถกําหนดไดวาจะมาที่เทศบาลเราวันไหน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ถาหากมาใหทานเตรียมแผนไววาจะใหดําเนินการบริเวณไหน  
และบริเวณแกงดอนกลางผักตบชวาก็ลอยเขามาเยอะ  ผมวาใหเอาประตูลงไดแลว  
ถาจะเอาเรือลงไปที่แกงดอนกลางผมวาก็คงไมเหมาะและอีกบริเวณหนึ่งที่อยากใหเพิ่มเขาไปในแผนคือบริเวณ
ลําน้ําปาว  ใหสํารวจวาจุดไหนที่มีผักตบชวามาก  เชน  หนองนอยแกงดอนกลางและลําน้ําปาว  



ใหเราทําแผนและสงใหกับสํานักงานโยธาธิการฯเรื่องนี้ฝากหน.สํานักปลัดเทศบาลประสานกับฝายปองกันฯใหไ
ปสํารวจวาจุดไหนตลอดลําน้ําปาวที่ยังมีผักตบชวา  
และเรื่องประตูน้ําแกงดอนกลางใหเอาลงเพื่อกั้นไมใหผักตบชวาเขามาอีกมอบผอ.ภาณุเดชดําเนินการ  
และใหเอาเรือที่อยูในแกดอนกลางไปเก็บผักตบชวาตรงทางดานริมแกง 

 เรื่องที่  10  คณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อสักครูทานผอ.กกต  
คนใหมทานไดเอาเกียรติบัตรมามอบใหในฐานะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราชวยเหลืองานประชาพิจารณจน
เปนที่เรียบรอย  และมีโทรศัพทจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  1  
บอกวาทานผูวาราชการจังหวัดไดตั้งทานนายกฯใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อกา
รมีงานทํา  
สรุปวาเขาใหคณะกรรมการชุดนี้โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่เปนเลขาฯและใหมีหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษาให
นักเรียนจบออกไปแลวมีงานทํา  ในที่ประชุมผมไดพูดถึงโครงการ  SBMLD  
ของเทศบาลเราวามุงที่จะผลิตนักเรียนที่จบไปแลวสามารถชวยเหลือตนเองและสามารถหางานทําเองได  
เปนหลักสูตรที่สําคัญและสอนใหคนไดรูจักการประกอบอาชีพและชวยเหลือตนเอง  
และอีกอยางผมไดเปนกรรมการสถาบันการอาชีวะศึกษามหาสารคาม  ภาค 3  
ผมก็ไดรูวาอาชีวะเขาสอนคนใหจบออกมาแลวสามารถทํางานไดเลย  
วิทยาลัยเทคนิคของเราสงนักเรียนไปฝกงานแถวนิคมอุตสาหกรรมเมื่อจบแลวมีแตคนไปทํางานกับที่ที่เคยฝกงา
นทั้งนั้น  สิ่งที่ตามมาคือคนยายออกนอกพื้นที่เพราะเรื่องนี้  
เรื่องนี้จึงเขาคายการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  
ในสวนนี้เปนสถานศึกษาที่สรางนักศึกษาใหมีงานทําทั้งนั้นแตเขตพื้นที่ไมรูเรื่อง  
เวลามาประชุมมีรายชื่อโรงเรียนกับจํานวนนักเรียนและ 
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แบบสอบถามจากงานแนะแนววาจะเรียนตอหรือจะออกและออกเพราะอะไร  
จากขอมูลที่เขตพื้นที่การศึกษาสรุปเขามาคือนักเรียนที่จบ  ม.6 
แลวยังมุงหวังที่จะศึกษาตอมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีพรอมกับตกงาน  
ตอนนี้โอกาสทางการศึกษามีมากไมจําเปนตองจบปริญญาตรีถึงจะไปทํางาน  
จบปวช.หรือปวส.ก็สามารถทํางานได  ในวันศุกรที่จะถึงนี้ฝากทานรองศิรินันทประชุมแทนนายกฯ 

 เรื่องที่  11  การดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตาม      
  แนวประชารัฐ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ดวยกรมสงเสริมฯแจงวาไดรับการประสานขอความรวมมือจากธนาคารออมสิน  
ซึ่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสรางความรูทางดานการเงินแกผูประกอบอาชีพรายยอยในชุมช
น  เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและใหความรูทางดานการเงินกับประกรรากหญา  
เปนโครงการประชารัฐที่ธนาคารออมสินจะมาสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหแกชาวบาน  
แตนักธุรกิจมองวาชาวบานไมใชคนโงแตไมมีความรูเชิงธุรกิจ  ผลิตสินคาก็ขายไมเปน  
เพราะฉะนั้นการดําเนินการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนตามแนวประชารัฐ  คือ  เทศบาลนคร  
30  แหง  แหงละ  350  คน  เทศบาลเมือง  178  แหง  แหงละ  150  คน  คือใหเทศบาลเมืองหาคน  
150  
คนที่เปนผูมีรายไดนอยและมีธุรกิจที่สามารถผลิตอะไรก็ไดมาเขาอบรมโดยธนาคารออมสินจะเปนผูจัดอบรมเกี่
ยวกับเรื่องการเงิน  การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 เรื่องที่  12   กุดโงง 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือมาบอกวาเราปรับลดโดยไมขออนุญาตจังหวัด  เรื่องนี้เปนอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
เนื้องานไมครบโครงการเฉพาะกิจนี้มีตัวอยางหนึ่งที่เราทําในลักษณะนี้คือบริเวณเขื่อนปองกันตลิ่งเจมสรีสอรท  
ลักษณะงานคลายกันเราหักไปประมาณ  70,000  กวาบาท  
แตทางจังหวัดไมไดทวงติงอะไรและเบิกเงินใหครบทุกอยาง  
แตครั้งนี้ลักษณะงานเหมือนกันแตเขาหักเงนิออกประมาณ  40,000  กวาบาท  
ทางการเงินของจังหวัดเขาก็บอกวาเปนการทําผิดระเบียบฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เราจะขออนุญาตทีหลังไดหรือไม  
ถาไมไดก็ใหตั้งกรรมการตามนั้น  ป  2557  
เขาอาจไมไดทวงติงแตเราตองดูระเบียบวาเขาใหดําเนินการอยางไรมอบสํานักการชางดําเนินการขออนุญาตจัง
หวัดใหเรียบรอย 

 เรื่องที่  13  แบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและความตองการกอสรางปรับปรุงประปา 
                          และถนน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ดวยกรมสงเสริมฯมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานเรื่องการจัดการโครงสรางพื้นฐาน  
ที่ผานมาไดของบประมาณโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ทานใดอยากไดประปาและถนนก็ใหกรอกขอมูลเขาไปใหครบถวน  
ปนี้ผมทําโครงการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจหลายโครงการแตตนปงบประมาณเขาสงรายชื่อผูไดรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายจังหวัดซึ่งไมมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา  
ฝากใหผอ.ภาณุเดชตรวจสอบดูวาเราทําโครงการผิดพลาดหรือไม 

 เรื่องที่  14  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณป  2560 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณป  2560  ใหกํากับดูแลเรงรัดให  
อปท.นําเงินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของป  2560  
ให  อปท.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางและผลการเบิกจายงบประมาณผานเว็บไซต  
กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหรีบดําเนินการโดยดวน  
มอบสํานักการคลังดูแลเรื่องนี้ 
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 เรื่องที่  15  ประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจแก อปท. ป  2560 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจแก อปท. ป  
2560เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามแผนกระจายอํานาจและหลักเกณฑการจัดสรรเงินภาษี 
พรบ.รถยนต  ขอสังเกตจากเอกสารที่สํานักงานคลังออก ป  2559  
ที่ผานมาภาษีมูลคาเพิ่มของเราลดลงแตภาษีสรรพสามิตเราไดเพิ่ม  
ผมอยากใหสํานักการคลังฝายจัดเก็บรายไดดูเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรจะไดประมาณการไดวาตัวไหนจะมาไม
ครบและมีปญหา 
การแจงจัดสรรปรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมผูพิการหรือผูทุพลภาพสวนนี้
สําคัญจะตองกรอก  กาฬสินธุจํานวน  1,635,200  บาท  เปาหมาย  511  คน  
แจงจัดสรรโครงการสรางหลักประกันรายไดผูสูงอายุเขาก็แจงมาแลว เรื่องนี้เปนอยางไรบาง 



ผอ.วรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เรื่องนี้ไดสอบถามกับทางจังหวัดในเหตุผลที่ยังไมได  
ทางจังหวัดไดสอบถามไปทางกรมฯเขาบอกวาคงจะไดรอบตอไป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาปนี้เงินไมเขาเราอาจไมมีเงินจายเบี้ย  
ผมคาดหวังในป  2560  วาจะไดตัวเลขใหมที่สมบูรณ  ถาผูสูงอายุเรามี  1,400  คน  
เงินก็นาจะจัดสรรมาใหทั้งหมด  1,400  คน  ถาเราคียขอมูลผิดพลาดเชนคียไปแค  1,000  คน  ขาดอีก  
400  คน  ก็จะเกิดความเสียหายเพราะไมมีเงินทดรองจาย  เรื่องนี้ฝากผอ.วรวิทยกํากับดูแล 

 เรื่องที่  16  แกไขปญหารองระบายนํ้าบริเวณขางเรือนจํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มีหนังสือจากเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุขอความอนุเคราะหใหไปขุดรองระบายน้ําที่สงกลิ่นเหม็นขอสอบถามวารถ
แม็คโคของเราขุดไมไดหรืออยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ถายายมาก็ตองใชคันใหญถาคันเล็กคงทําไมได 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ  
วันที่เราไปทําบุญที่วัดสวางสว.เปยกบอกวาถาเทศบาลทําไมไดผมจะบอกคุณจุนมาทําใหเพราะตอนนี้ทุกคนเขา
ก็บอกวาเปนเพราะสว.เปยกมาถมดินจึงทําใหน้ําไมไหลแตเมื่อผมไดโทรไปขออนุญาตสว.เปยกทานก็บอกใหทําไ
ดเลย  ผมจึงบอกวารถผมมันคันเล็กไมสามารถทําได  
ฝากทานรองนพสิทธิ์ประสานกับสว.เปยกถาเขาไมทําใหเราจะไดทําเพราะมันเหม็น 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  วันนั้นผมก็ไดเขาไปดูในเรือนจํา  
ทานพาไปดูแหลงที่เกิดน้ําเสียเขาปลอยน้ําออกมาจากเรือนจําเปนน้ําที่นักโทษใชอาบ  
แตผมไปดูแลวมันเปนหนองน้ําขังไวและมีกลิ่นไหลลงสูพื้นที่ของสว.เปยกทําใหเกิดเปนแหลงรวมน้ําเสียทั้งหมด  
ผมก็ไดแจงไปยังผูบัญชาการอยูวาอยางไรก็ของบประมาณมาดําเนินการบอปรับน้ําเสียกอนที่จะปลอยออกมา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
สรุปใหเราเอาทออยาใหน้ํารวมกันเยอะใหมันระบายลงแกง  
หลังจากที่ลดระดับทอของสว.เปยกใหลงไปลึกแตไมตองต่ํามากและใหเอาผักตบชวาไปแกไขปญหาใหเต็มบอข
องเรือนจํา  ปริมาณน้ํานอยลงปริมาณผักตบชวามากขึ้นจะสามารถแกไขปญหาได 

 เรื่องที่  17  การแกไขปญหารถบรรทุกเกิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เวลามีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแกไขปญหารถบรรทุกเกินทานรองสรุพจนและทีมงานจะยกตัวอยางวา  
จังหวัดมุกดาการเขาสามารถไมใหมีรถบรรทุกเกินไดถาจะดูตนแบบใหไปดูที่นั่น  
ประชาชนก็เขียนหนังสือไปที่ศูนยดํารงธรรมของเราวามีรถหลายบริษัทตอนนี้บรรทุกเกินและวิ่งในเขตเทศบาลเ
มืองกาฬสินธุ  ศูนยดํารงธรรมจึงไดสงเรื่องนี้ไปที่สํานักงานขนสง  
สํานักงานขนสงก็ตั้งคณะทํางานปองกันและแกไขปญหารถบรรทุกหินทรายและบรรทุกน้ําหนักเกินกําหนดและ
ไดมีการประชุมกอนที่ทานผูวาฯจะเกษียณผลสุดทายทราบมาวาทางหลวงชนบทที่มาประชุมคือทางหลวงชนบ
ทที่ยายมาจากเมืองมุกดาหารและเปนคนขับเคลื่อนการปองกันการบรรทุกเกินของมุกดาหาร  
ทานรองจึงตั้งทานนี้ใหเปนคณะทํางานไปรางกฎระเบียบและดําเนินการ  
ทานพูดวาถาผมทําจังหวัดตองเอาดวยจะขอไมได  
อยากเตอืนเรื่องนี้กับทุกทานถาหากใครมีญาติที่ทําเกี่ยวกับการบรรทุกเกิน 
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 เรื่องที่  18  กฐินพระราชทานวัดกลางพระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กฐินพระราชทานวัดกลางพระอารามหลวง 
ปนี้จะจัดขึ้นในวันที่  4  พฤศจิกายน  2559  เจาภาพคือกระทรวงวัฒนธรรมกรมศาสนา 
 เรื่องที่  19  การดําเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในเรื่องนี้ขอกําชับใหสํานักการชางสํารวจสถานที่พักผอนหยอนใจสวนสาธารณะของเราเอาเกณฑมาตรฐานของ
สวนสาธารณะขึ้นมาปรับและดูวาเราขาดตกบกพรองและไมสมบูรณตรงไหน  ขอใหมีครบตามมาตรฐาน  
หลังจากสํารวจแลวใหรายงานนายกฯวาจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไร  อยางไร 

 เรื่องที ่ 20  การเปล่ียนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธ์ิคํ้า 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4  
สงเรื่องไปหรือยังครับ 

นายมานิต  เหล่ือมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  
เราขอไปตอนแรกคือการขอชื่อพระราชทานแตกรมฯมีหนังสือกลับมาที่จังหวัดในเรื่องของความพรอมของอาคา
รสถานที่และบริบทเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดเอกสารใหเพิ่มเติมเขาไปใหม  
เมื่อผมไดไปประชุมกับเจาหนาที่กรมที่เขารับผิดชอบจึงเรียนถามดวยวาจาถาเปนกรณีที่จะขอชื่อพระราชทานจ
ะตองใชเวลาจึงปรึกษาวาถาเราขอเปลี่ยนชื่อกอนจากโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ําเปน  โรงเรียนเทศบาล 
4  เฉลิมพระเกียรติกอนสวนการขอพระราชทานคอยวากันอีกครั้งทานก็บอกวาไดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหใชชื่อโรงเรียนเทศบาล 4  
เฉลิมพระเกียรติไดเลยฝากผอ.มานิต  กํากับและติดตามในเรื่องนี้   

 เรื่องที่  21   การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะทองถิ่นโดยกิจการสังคม (ที่ยั่งยืน) 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะทองถิ่นโดยกิจการสังคม (ที่ยั่งยืน)  
ทุกวันนี้ประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ําในดานตางๆซึ่งทําใหคนจํานวนมากขาดโอกาสและตองประสบกับค
วามอยากจน  ที่ผานมารัฐมักจะประกาศอยูเสมอวาจะจัดบริการตางๆใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
(และเราก็เชื่อ) 
แตขอเท็จจริงรัฐไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางสมบูรณและทั่วถึงพวกเราจึงตองเขามารวมชวยเหลือ  
ในอดีตนอกจากหนวยงานทางศาสนายังมีสมาคมและมูลนิธิตางๆเขามารวมในการใหบริการสาธารณะทุกวันนี้ห
นวยงานดังกลาวยังใหความรวมมือเพื่อเสริมงานบริการสาธารณะของภาครัฐ 
ขอเสนอตัวอยางบทบาทของหนวยงานเอกชนสาธารณประโยชนแหงหนึ่ง  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
สมาคมพัฒนาประชากรชุมชนไดเขามารวมใหความชวยเหลือสังคม ตั้งแตป 2517 (43ป)  ใน 5 บทบาท 
1.ลดการเกิด 2.ลดการตาย 3.การระดมทุนลักษณะใหม 4.ลดความยากจน 5.ปฏิรูปการศึกษา   บทบาทที่ 1  
ลดการเกิด ดานประชากรและการวางแผนครอบครัว ป พ.ศ.2517 หนึ่งครอบครัวมีลูกได 7 คน 
อัตราการเพิ่มประชากร 3.3% ตอป 
วิธีการใหบริการแบบเดิมโดยภาครัฐตองใชแพทยเปนผูจายยาเม็ดคุมกําเนิด 
และเริ่มทําแบบออกนอกกรอบพยาบาลและผดุงครรภเปนผูจายยาเม็ดคุมกําเนิดสามารถใหบริการไดแก 20% 
ของหมูบาน 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจึงเขามาใหบริการเสริมโดยจัดตั้งอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชนในหมู
บาน   การเสริมบริการสาธารณะทองถิ่นเจาของรานขายของชําในหมูบานเปนผูจายยาเม็ดคุมกําเนิด  
รานเสริมสวยในหมูบานใหบริการอุปกรณคุมกําเนิดทําใหผูหญิงไทยในทุกหมูบานสามารถรับบริการคุมกําเนิดไ
ดยาเม็ดคุมกําเนิดและถุงยางหาไดที่ใกลบาน และมีการอบรมครู 320,000 คน  
และมีการจัดกิจกรรมการแขงขันในโรงเรียนคือการเปาลูกโปงถุงยางเปนของที่สะอาดหากเราไมเปนคนสัปดน  
วิ่งผลัดถุงยาง  พุทธศาสนากับการวางแผนครอบครัว  
การชักจูงผูชายใหสนใจมาทําหมันมีบริการทําหมันชายเคลื่อนที่ และมีการทําหมันเงินลานที่กองฉลากฯ 
งานมหกรรมทําหมันและยังมีรถหมันทัวร ระหวางป 1980 – 1990 30% 
ของชายที่ทําหมันทั้งหมดในประเทศมารับบริการที่หนวยงานของสมาคม 
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และ 80% ของผูชายทําหมันในกรุงเทพฯมารับบริการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสุขุมวิทซอย 12 
ผลการเปลี่ยนแปลงดานประชากรระหวาง ป พ.ศ.2517 และ 2547  บทบาทที่ 2 ลดการตาย กลางป 
พ.ศ.2525 ประเทศไทยเริ่มไดรับผลกระทบจากโรคเอดส คาดวาจะมีผูติดเชื้อ HIV 2 ลานคน ถึง 4 ลานคน 
ในระหวางป ค.ศ.1988 – 2010 
แตรัฐบาลในสมัยนั้นไมไดใหความสนใจและหามไมใหมีขอมูลขาวสารสื่อของรัฐโดยเกรงวาจะมีผลกระทบตอกา
รทองเที่ยวสมาคมจึงไดขอความรวมมือจากทหารใหชวยนําเสนอความรูและประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคเอดสผา
นสถานีวิทยุของกองทัพ 300 แหงและโทรทัศน 2 ชอง  เมื่อป พ.ศ.2533 ป 2534 คุณอานันท ปนยารชุน  
เปนนายกรัฐมนตรีและรับเปนประธานคณะกรรมการเอดสแหงชาติไดขอใหภาครัฐและเอกชนรวมมีบทบาทใน
การแกไขปญหาอยางจริงจัง  โดยมอบใหนายมีชัย วีระไวทยะ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯเปนผูรับผิดชอบสงผลใหงบประมาณของภาครัฐเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับโรคเอดสเ
พิ่มขึ้น 50 เทา ไดมีการอบรมผูดําเนินรายการและผูประกาศขาววิทยุและโทรทัศน  
นําระบบของเอกชนไปใชในงานราชการในทุกชั่วโมงของการออกอากาศจะมีการใหความรูเรื่องโรคเอดส 30 
วินาที (สถานีวิทยุ 488 แหง และโทรทัศน 6 ชอง)  ดารานักแสดงและผูอํานวยการสรางชวยรวมรณรงค 
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสในสถานศึกษา  
การรณรงคเรื่องโรคเอดสในโรงเรียนดําเนินการโดยนักเรียน  
เด็กประถมแจกเอกสารและถุงยางใหกับสมาชิกในหมูบาน การรณรงคการใชถุงยางอนามัย 100% 
และการประกวดนางงามถุงยาง กิจกรรมวิ่งสูเอดส  ใหบริการถุงยางฟรีในรานอาหารและโรงแรม 
แจกเอกสารและCondom ทั่วเมือง และรณรงคการใชถุงยางอนามัยในศูนยการคาและธนาคาร บนรถไฟฟา 
ในบาร ทางดวน ปายรถเมล  ปมปตท.  ผลของการรณรงคระหวางป 2534 – 2547 ทําใหจํานวนผูติดเชื้อ 
HIV รายใหมลดลง 90% รายงานของธนาคารโลกป 2548 
ไดสรุปผลการรณรงคเรื่องโรคเอดสของประเทศไทยวาสมารถปองกันไมใหคนติดเชื้อและรอดพนจากการตายได 
7,700,000 คน  บทบาทที่ 3 การระดมทุนเพื่อชวยเหลือสังคมในลักษณะใหม  
ในอดีตผูที่ตองการเขามาชวยเหลือสังคมและขจัดความยากจนมักจะตั้งมูลนิธิหรือสมาคมโดยอาศัยเงินบริจาคข
องบุคคลและองคกรตางๆเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานและโครงการของตนและดําเนินกิจกรรมในลักษณะ 
“สังคมสงเคราะห” ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะนี้ “ไมมีความยั่งยืน” 
และเปนที่ประจักษวาแหลงเงินทุนเหลานี้ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานจึงทําใหการวางแผนระยะยาวเปนไ
ปไดยากหลายหนวยงานจึงจําเปนตองลดปริมาณหรือคุณภาพของงานและตองแสวงหาแหลงทุนใหมดวยความ
ยากลําบาก  เราเชื่อวาทางออกทางหนึ่ง (เมื่อ 40 ปที่แลว) 
คือการจัดตั้งบริษัทและทําธุรกิจเพื่อหารายไดมาสนับสนุนงานสาธารณประโยชน  
เราเคยเรียกบริษัทประเภทนี้วา “ธุรกิจเพื่อสังคม” กิจการเพื่อสังคม  และนําผลกําไรไปใชเพื่อ 
1.เปนทุนสํารอง 2.ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 3.สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน  
ประสบการณดานธุรกิจเพื่อสังคมของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโดยจัดตั้งบริษัทพัฒนาประชากร 
จํากัด  ธุรกิจที่จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอยางยั่งยืนของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ใน 42 
ป ที่ผานมา (28 บริษัท)  บริษัทธุรกิจเพื่อสังคมของสมาคม แบงออกเปน 2 ประเภท 1.ประเภทเทาทุน  
ไมเนนผลกําไร  2.ประเภทแสวงหากําไร  บริษัทธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จํากัด 
นําผลกําไรมาชวยสนับสนุนดานการศึกษา  ปจจุบันรอยละ 75 
ของงบประมาณสมาคมไดรับสนับสนุนจากผลกําไรของธุรกิจเพื่อสังคมเหลานี้  บทบาทที่ 4 
การชวยลดความยากจน 
โดยชักจูงภาคธุรกิจเอกชนใหมารวมพัฒนาหมูบานเพื่อเพิ่มรายไดและศักยภาพของคนชนบท   ในป 2559 
สมาคมไดเริ่มชักจูงใหบริษัทธุรกิจเอกชนมารวมในโครงการธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งเปนโครงการนํารองของเรื่อง CSR 
ตัวอยางของโครงการ T-BIRD ที่ดําเนินการรวมกันระหวางบริษัทและสมาคมโยสมาคมเปนผูประสานงาน  



ตําบลบานนา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
บานชะอมเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรจากการปลูกพืชที่ทํารายไดต่ําเปนการปลูกตนไมที่มีรายไดสูง 
ตนไมสามารถขายใหกับสนามกอลฟ ทางหลวง การเคหะฯและตางประเทศ  บริษัทชวยเหลือ 1 หมูบาน 
ชาวบานขยายไปเองกวา 30 หมูบานใน 2 จังหวัด คือจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก  
วิธีการปลูกตนไมไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนที่ตําบลชะอม 
แตละหลังคาเรือนในตําบลมีรายไดตั้งแต 1 ลานบาทตอปขึ้นไป  
โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพื่อสังคมในระดับหมูบานในโครงการรวมพัฒนาหมูบานโดยมีธนาคารพัฒนาหมูบาน
เปน 
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หนวยงานหลักที่เปนโครงการรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ตั้งแตป 2533 
สมาคมฯไดชวยจัดตั้งกองทุนเงินกูในหมูบานชนบทในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม จํานวน 1,126 หมูบาน  
กิจกรรมใดที่ตองใชเงินในการดําเนินงานจะไดมาดวยการปลูกตนไมเพือแลกกับเงินทุน 
ปลูกตนไมเพื่อจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมูบาน ปลูกตนไม 10,000 ตน เงินเขาธนาคาร 1,000,000 บาท 
(ตนละ 100 บาท)  ปลูกปาลางหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธนาคารพัฒนาหมูบานในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมมีคณะกรรมการ 8 คน มาจากการเลือกตั้งเปนผูชาย 50% 
และผูหญิง 50 % ธนาคารพัฒนาหมูบานมีไวเพื่อใหคนจนกู  
คนจนคือนักธุรกิจที่ไมเกงและคงจะยากจนตลอดไปเพราะ1.ขาดทักษะทางธุรกิจ 
2.ไมสามารถกูเงินในอัตราปกติ 
เราจึ้งตองใหทักษะในดานธุรกิจและโอกาสกูเงินในอัตราปกติกอนที่จะมีสิทธิ์กูเงินจากธนาคารพัฒนาหมูบานผูข
อกูจะตองเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆของ MBA เทาเปลา  
การฝกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม  การทําบัญชีธุรกิจ  
การดําเนินงานธนาคารพัฒนาหมูบานเริ่มดวยการออมทรัพยกอนมีสิทธิ์กูอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 1 ตอเดือน  
การทําธุรกิจโดยใชเงินกูจากธนาคารพัฒนาหมูบาน การแปรรูปเนื้อปู  การทําธุรกิจกลุมทอและสงออกผาไหม 
(ไหมเสนนอก) การทอเสื่อ  ปลูกไมดอก  ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด  รอยละ 50 
ของผลกําไรคืนสูกองทุนสวนที่เหลือจะสํารองไวเพื่อใชในดานการศึกษาและสุขภาพ  
เงินกูทําธุรกิจเพื่อการศึกษาแทนแจกทุนการศึกษาจากทุนการศึกษาแบบเกาเดือนละ 600 บาท 
เปนธุรกิจเพื่อทุนการศึกษาเดือนละ 3,000 บาท 
ทุกวันนี้หากเราตองการที่จะขยายกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมใหกวางขวางยิ่งขึ้นเราจําเปนตองปลูกฝงความคิ
ดตั้งแตเด็กดังนั้นเราจึงจําเปนตองใหความรูและสรางประสบการณดานธุรกิจเพื่อสังคมแกนักเรียนตั้งแตชั้นประ
ถมเปนตนไป  บทบาทที่ 5 การเขามารวมชวยเหลือสังคมในดานการศึกษา  
โดยจัดตั้งโรงเรียนตัวอยางของการศึกษาไทยในชนบทเพื่อสรางเยาวชนคนรุนใหม  โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
(โรงเรียนไมไผ) จังหวัดบุรีรัมย  เสนทางใหมของการศึกษาไทยในชนบท 
ปจจุบันการศึกษาไทยไมไดใหความสําคัญในการสรางเสริมใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จะนําไปสู
ชีวิตและการงานในอนาคตประเทศไทยจึงจําเปนตองเปลี่ยนวิธีการเรียนรูจากระบบเดิมไปสูระบบใหม  
จากโรงเรียนที่สอนเฉพาะเด็กนักเรียนใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคนในชุมชนตัง้แตนักเรียนจนถึงผู
ปกครองและผูสูงอายุและชวยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทโดยมีหนวยธุร
กิจเพื่อสังคมของโรงเรียน  
และโรงเรียนยังกระตุนใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคูไปกับหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนมีเปาหม
ายเพื่อสรางคนดีที่มีความซื้อสัตยแบงปนเปน สงเสริมเสมอภาคชายหญิง เปนนักพัฒนาและนักธุรกิจเพื่อสังคม 
รูจักคนควาหาคําตอบ และบริหารจัดการเปนและไมยอทอ  
และกระตุนไมใหทิ้งบานเกิดเพื่ออพยพไปทํางานในเมือง นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียน   
นําโดยคณะมนตรีโรงเรียนนักเรียนทุกชั้นจะอยูในคณะบริหารชุดตางๆ เชน ตอนรับผูมาเยือน  



จัดซื้อและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบและตอตานคอรัปชั่น รักษาระเบียบวินัยและความสะอาด  
พัฒฯธุรกิจของนักเรียนและโรงเรียน ดูแลสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและซอมบํารุง  การสื่อสารและเทคโนโลยี  
นักเรียนเปนผูสัมภาษณและคัดเลือกนักเรียนใหมและทําการสัมภาษณผูปกครอง  
นักเรียนมีสวนสําคัญในการคัดเลือกและประเมินผลครู 
และโรงเรียนยังกระตุนใหนักเรียนคิดนอกกรอบเพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน ทาสีตนไม 
ริมฟุตบาทบริเวณรอบโรงเรียน  เคารพธงชาติหลังเลิกเรียน  โรงเรียนสรางดวยไมไผ  
จายคาเทอมโดยการทําความดีและปลูกตนไม  ผูปกครองและนักเรียนรวมชวยเหลือสังคมฝายละ 400 
ชั่วโมงตอป  และปลูกตนไมฝายละ 400 ตนตอป ปลูกตนไมรวมกับสมาชิกในชุมชน  
และรวมกันทําความสะอาดหมูบาน โรงเรียนและวัด 
โรงเรียนไมไผมีการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เรียนในหองเรียนเวลา 08.00 – 14.00 น. 
และจะมีการเรียนนอกหองเรียนไปศึกษาและสอนตามสถานที่ตางๆ เชน สอนดนตรีใหเด็กพิการ  
สอนการปลูกผักใหกับสามเณร  
โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนทําธุรกิจเปนกลุมเพื่อเตรียมตัวสูอนาคตและมีกองทุนเงินกูของนักเรียนแล
ะผูปกครองเพื่อใหพนจากความยากจนโดยไมตองทิ้งบานไปอยูในเมือง   เชน แปลงผักในโรงเรียน  
การปลูกผักในขอบซีเมนตโดยใชน้ํานอย ที่นอย แรงนอย  การปลูกผักในเขง PVC รั้วผักในขวดน้ําที่ใชแลว  
ธุรกิจผลิตและขายไสกรอก ขายอาหารทะเลแหง ธุรกิจเพาะเห็ดของนักเรียน  
ฟารมเลี้ยงไกไขใชพลังงานแสดงอาทิตย  ธุรกิจขายอาหาร  เลี้ยงแพะ ธุรกิจ 
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นักเรียนปนโอง  
การฝกอาชีพนอกสถานที่โดยทํางานในชวงปดเทอมเพื่อหาประสบการณที่โรงแรมและรานอาหาร 
บริษัทไมโครซอฟท  
ระบบการศึกษาและการพัฒนาของไทยจําเปนตองกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคพรอมทั้งสรา
งคนดีเราควรชวยกระตุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนการศึกษาเปนเ
รืองของทุกคนกิจกรรมประเภทนี้รัฐบาลเรียกวา “ประชารัฐ”  นี้เปน PowerPoint 
นําเสนอของทานอาจารยมีชัยที่ผมนํามาใหทุกทานไดดูและเลาใหฟง    ผมอยากฝากผอ.ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
ดูแลเรื่องหมูบานจารุพัฒนา  สวนหนึ่งก็ไปชวยเหลือคนในหมูบานอีกสวนหนึ่งถามีสถานที่  เชน  สํานักการชาง  
สํานักการสาธารณสุขที่มีคนเยอะชวนกันปลูกพืชผักกินเองใหเปนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
หรือแฟลตบานพักของเราก็อยากใหลองทําดูถาไมมีเงินทุนก็ใหไปขอของเกาที่กองทุนจิตอาสาสิ่งไหนที่สามารถ
ทําไดก็ใหเอามาลองทําอยากใหโรงเรียนพาเด็กนักเรียนทําแบบที่นักเรียนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาเขาทําเพราะ
ตรงกับหลักสูตร  SBMLD  ของเรา   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่19/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 



นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ใหยกยอดไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

เรื่องที่  2   ขอสังเกตและขอเสนอแนะผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเรื่องนีเ้ราไดพูดคุยกันไปแลว 
  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

 เรื่องที่  3    การประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลฯ  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผลการประเมินที่เราใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุประเมินของเราอยูในระดับดี  คิดเปนระดับมาก  
โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม  12  ดาน  อยูในระดับมากคิดเปน  80.80  เปอรเซ็นต  
เพื่อพิจารณาเปนรายดานวามีผลการปฏิบัติงานดี  การบริการประชาชน  84  เปอรเซ็นต  
แตต่ําที่สุดของดานบริการประชาชนคือ  ระบบงานบริการมีความยืดหยุน  คลองตัว  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  82.20  เปอรเซ็นต  
แตในดานที่ต่ําที่สุดของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  คือ  
ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ฝากใหทุกสํานัก/กองไปดูและประเมินตนเอง  
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  81.80  เปอรเซ็นตแตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  
การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงในครอบครัว  การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการอยูในระดับมากรอย 
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ละ  80.60   เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน  
ดานการพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและพลังงานดีระดับ  77.80  เปอรเซ็นต  
แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง  ดานการศึกษาดีระดับ  80.00  
เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล  ดานสาธารณสุขดีระดับ  
82.20  เปอรเซ็นต แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  การสรางภูมิคุมกันปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น  
ดานกีฬาและนันทนาการคิดเปน  80.80  เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน  ผมไมไดติแตอยากใหสะทอนการทํางานของแตละสํานัก/กอง  
และเอาผลที่ต่ําที่สุดไปปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น  ปหนาอยาใหตัวนี้ต่ําผมก็พึงพอใจแลว  
ดานศาสนาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  80.60  เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  
คือ  การสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ดานการคมนาคมขนสงสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
78.80  เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  การดูแลสวนเกาะกลางถนน  ดานการจัดเก็บภาษี  80.08  
เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําทีสุ่ด  คือ  เอกสารแบบฟอรมตางๆมีเพียงพอเขาใจงายไมซับซอน  
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  79.00  เปอรเซ็นต  แตในดานที่ต่ําที่สุด  คือ  
การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง  
CCTVสรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลอยูในระดับมากทุกดาน  
ตองขอขอบพระคุณหัวหนาสวนการงานทุกทานที่เอาใจใสทํางาน  
ขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดก็ใหเราดูและเอาไปปรับปรุง  ขอเสนอแนะที่เขาเสนอมาคือ  1.  
ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคอื่นๆสําหรับประชาชนผูมาติดตอรับบริการ  เชน  ที่นั่ง  
น้ําดื่ม  ตลอดจนจัดภูมิทัศน  สิ่งแวดลอม  สถานที่ทํางาน  สถานที่จอดรถ  2.  
ควรจัดโครงการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย  3.  
ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานดานบุคลิกภาพเพื่อสรางความประทับใจใหรูสึกอยากมาใชบริการซ้ํา  



4.  ควรสงเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติงานรวมกับชุมชนและเพิ่มพูนการเรียนรูดานภาษา  
5.  ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะยาว  6.  
ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชน  เชน  ศูนยสงเสริมอาชีพ  7.  
ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลสํารวจความพึงพอใจผูมาใชบริการ  8.  
ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการและมีขอเสนอแนะ  
ผมอยากใหเราไปดูรายละเอียดที่เขาประเมินมาและใสใจในการปรับปรุง  
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหขอที่ต่ําที่สุดไมซ้ํากับปเกาเพราะจะเห็นไดวางานของเราไมไดมีการพัฒนา 
 

ทีป่ระชุม    -  รับทราบ – 
 

เรื่องที่  4   แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการถายโอนภารกิจใหแก 
                        อปท. 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
เรื่องนี้คืออยากจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการคืนภารกิจถายโอน  
เกี่ยวกับการคืนถนนถามันเกินศักยภาพเราที่จะดูแลไดเราก็ดําเนินการคืน  
แตเทาที่ผมคุยกับเขาไมรับคืนมีแตบอกกับเราวาเหมาะสมแลว 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  1   การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริม 

ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน ป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องนี้เลยกําหนดแลวยกเลิกในการพูดคุยกันในที่ประชุม 
  

   มติที่ประชุม           -  ยกเลิก  – 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน  2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน  2559  ขอใหเลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง 
อื่นๆ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

 เรื่องที่  1  รายงานสถานะการเงิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องการรายงานสถานะการเงินของรอบเดือนที่ผานมา  สรุปวาในรอบเดือนที่ผานมาหมวดภาษีอากรบวก  
850,000  บาท  คาธรรมเนียมบวก  2,000,000  บาท  หมวดรายไดจากทรัพยสินบวก  500,000  บาท  
รายไดจากทุนขายของเกาขาดทุน  ขายไมเขาตามเปา  140,000  บาท  หมวดรายไดจากโรงรับจํานําบวก  
200,000  บาท    หมวดเบ็ดเตล็ดขาดทุน  1,000,000  บาท  รายไดที่เราจัดเก็บเองเราตั้งไว  
48,000,000  บาท  เกินมา  2,000,000  บาท  ได  50,000,000  บาท  ภาษีจัดสรรเงินไมเขาเปาอยู  
4,000,000  บาท 



นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได   
ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมวาที่ทานนายกฯใหดูในป  2559  ที่จะไมเขาคือ  1.  พรบ.กําหนดแผนที่เราตั้งไว  
78  ลานบาทแตเขามา  76  ลานบาท   2.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9  เราตั้งไว  16  ลานบาทแตเขามา  13  
ลานบาท  ที่ขาดไป  3,900,000  บาท  ก็คือสองตัวนี้  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เพราะฉะนั้นป  2560  อันตราย  
จะตองไปจัดเก็บใหมันเขาเปามาชดเชยจํานวนที่ขาดไปเราถึงจะอยูรอด  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปผมสงสัยวาบวกเขามาไดอยากไร  23  ลานบาท 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได    
ไมไดบวกแตหมายถึงวามันจะระบุมาวาเปนทางดานการศึกษาแตเขาเงินอุดหนุนทั่วไป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินอุดหนุนทั่วไปเขามาแตขาดไป  3  
ลานบาทที่เราบวกเอาไว  ถาบวกของโรงเรียนดวยเกินมา  23  ลานบาท  
แลวเงินอุดหนุนทางดานการศึกษาทําไมถึงขาด  28  ลานบาท 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได    
ในสวนนี้จะเปนเงินอุดหนุนโครงการตางๆที่มันไมมาเลยทางโรงเรียนก็ไมไดทํา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้นขาดไป  
5,700,000  บาท  รวมรายรับทั้งสิ้น  312  ลานบาท  เราติดลบ  7  ลานบาท  
นี่คือเหตุผลที่เราไมจายเงินสมทบสมาคมสันนิบาต  
เงินเดือนนี้ตองเริ่มตนใหมเราจะซื้อของไดหรือไมในเดือนตุลาคมสามารถใชเงินสะสมซื้อไดหรือไม 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  อันนี้คือรายรับที่ยกมา  312  ลานบาท  
รายจายจริงเดือนกันยายน  306,622,455  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เพราะฉะนั้นเรามีเงิน  5,900,000  บาท 
ที่ยกไปในเดือนตุลาคม  ผมคงซื้อไมเกิน  100,000  บาท   เชน  ซื้อหิน  ยางมะตอย  เครื่องตัดหญา 
เครื่องจักร ฯลฯ  น้ํามันไดหรือไม 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได    น้ํามันไดแตที่ไมไดคือครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    ขออนุญาตซื้อปมน้ําไดหรือไม  
เพราะมีความจําเปนจะตองใชกับสํานักงานแฟลต สํานักทะเบียน และหอประชุมธรรมาภิบาล 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ซื้อไดถายอดไมเกิน  5,000 – 10,000  
บาท 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
ตอนนี้ขอแจงใหทราบวาสํานักการคลังไดเรียกประชุมผูเกี่ยวของในการจัดทําฎีกาและการอนุมัติการจัดซื้อตาง
ๆและมีขอตกลงวาเราจะใชระบบ  e-laasคือ  การอนุมัติซื้อจางใหมีใบอนุมัติตามระบบ  
การจัดทําฎีกาหนาฎีกาจะเปลี่ยนใหมเปนฎีกาหนาระบบ  ตอนนี้ทางผอ.สํานัก/กอง  
จะตองดูแลพนักงานของทานทําใหทันตามระยะเวลาที่กําหนดเพราะในระบบจะไมสามารถคียยอนหลังได  
ที่นาเปนหวงที่สุดคือสํานักการศึกษา  ผูรับผิดชอบโครงการตางๆจะทํามาไมทันในปงบประมาณ  2559  
เปนปญหา  ตอนนี้อยากใหมีแผนงานในการดําเนินงาน  
โครงการไหนที่จะตองทําก็ใหจัดซื้อจัดจางมากอนการจัดซื้อจัดจางคอมฯใหทําขึ้นมาเลยเพราะตองทําเรื่องขอจั
งหวัด 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล    ถาเปนไปไดอยากใหสงภายในเดือนตุลาคม  
เพราะกลางเดือนหนาจังหวัดเขาจะพิจารณา  ถาผลออกมาเดือนมกราคมเราถึงจะซื้อได  ถาเราไปสงในป  
2560  



มาตรฐานประกาศของกระทรวงมหาดไทยเขาจะเปลี่ยนเราอาจซื้อไมไดเพราะเราตั้งงบไวไมตรงกันจะตองทําก
ารแกไขซึ่งจะมีความยุงยาก 

 เรื่องที่  2   ผูรักษาการผอ.สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เริ่มตนปงบประมาณใหมผอ.สํานักการศึกษาทานผอ.จิตตา  
ทานไดยายไปดํารงตําแหนงที่อื่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราจึงไมมีผอ.สํานักการศึกษา  
ผมขอแนะนําผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผอ.สํานักการศึกษาคือทานรองประเสริฐ  ออประเสริฐ 

 เรื่องที่  3   การประเมินรางวัลพระปกเกลาฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  พระปกเกลาฯจะมาประเมินในวันที่  20  
ตุลาคม  2559  พระปกเกลาฯเวลามาเขาจะใชเวลาทั้งวันเราจะตองจัดใหไปศึกษาดูงานที่ไหน  
เราสงนวัตกรรมไป  4  เรื่องใชหรือไม 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ความพรอมของเรื่องที่  4  
เรื่องหอกระจายขาวเรายังไมพรอมครับ  เขาใหสงนวัตกรรมอยางนอย  3  เรื่อง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เขาจะตัดคะแนนเราหรือไม  
ของอาจารยโกวิทยเรานําเสนอเทาไหร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงาน  อาจารยโกวิทยไมไดแนะนําวาจะตัดหรือไมตัด  
แตทานชี้ใหเห็นวานวัตกรรมไหนที่เดนหรือไมเดน  
ซึ่งเรื่องหอกระจายขาวมันไมเดนแตเปนสวนประกอบเฉยๆเราสงเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา  
หอกระจายขาวมีในภาพรวมของการบริหารจัดการเกี่ยวกับความโปรงใส  ซึ่งนวัตกรรมที่เราควรเนนคือ  3  
นวัตกรรมที่เหลือ  คือ  ผูสูงอายุ  ความปลอดภัยและโรงเรียน SBMLD   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องหอกระจายขาวเตรียมตัวไวก็ดีไมเสียหายมอบหน.ศศิญาดูแลเรื่องนี้เพราะเปนหลักในการเสริมสรางใหชุมช
นเขมแข็งเปนการสรางเครือขายใหเขาดูแลกันเอง  
การจัดนิทรรศการก็ใหเตรียมตัวใหดีเพื่อประหยัดเวลาในการลงพื้นที่ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    ขออนุญาตเสนอในเรื่องนวัตกรรม  SBMLD  
ของทานผอ.มานิตเปนโครงการที่ดีมาก  อยากใหเก็บสถิติ  เชน  มีกี่อาชีพ  มีวิทยากรจากชุมชนกี่คน  
การเสริมสวยมีเด็กเขารวมกิจกรรมกี่คนใหเปนในเชิงปริมาณใสเขาไป  
เวลาเราเสนอเราจะไดรับคําแนะนําจากผูมาประเมินทุกรอบเราสามารถเอาไปพัฒนาเพื่อสงธรรมาภิบาลในปห
นาเพราะถาเราไมใหโอกาสนักวิชาการภายนอกมาเติมเต็มใหเราก็ไมรู  
แตเทาที่อาจารยโกวิทยเสนอแนะทานอยากใหเราใสเชิงปริมาณเขาไปดวย 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
อาจารยที่มาประเมินโครงการเมืองจักรยานเขาบอกวาทั้งหมดที่กาฬสินธุนําเสนอไมรูเลยวามีดีขนาดนี้  
อาจารยทานคิดวาเหมือนกบในกะลา  แตพอมาเจอการทํางานของเราในทองถิ่นไมรูเลยวาเราทําไดขนาดนี้  
ผมพาทานไปรับประทานอาหารที่โตรุงและมีนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุมาสอบและมีการแสดงให
ชมเพื่อใหประชาชนเปนคนประเมิน  ทานไดเห็นกิจกรรมที่เราทํา  
ผมจึงคิดวาถาเรากมหนาทําโดยไมดูคนอื่นเราก็อาจไมรู  
จากที่ผมไปดูโรงเรียนของอาจารยมีชัยผมก็คิดวาผมอยากเอามานําเสนอใหโรงเรียนเราไดรู  
ถามีโอกาสก็ใหติดตอประสานและเอารถตูไปสัก  1 – 2 คัน  



ไปศึกษาดูงานเปนประสบการณที่เราหาไดและมาตอยอดใหกับเด็กนักเรียนของเรา  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   

 
 

ปดประชุม  16.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


