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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  18 
ตุลาคม 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
 เรื่องที่  1   มาตรการตรวจสอบแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ปจจุบันมีขาวสารแสดงออกถึงเรื่องความเดือดรอนของประชาชนทําในเชิงสัญลักษณและสรางความเสียหายให  
เชน  นุงผาถุงกระโจมอกและไปตักน้ําที่อยูในหลุมของถนน  
เขาจึงบอกวาเปนลักษณะการเรียกรองความสนใจและกดดันใหมีการแกไขปญหาแตการแสดงออกอยางนี้สราง
ความเสื่อมเสียใหกับประเทศชาติ  
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่  



ดังนี้  1.  จัดระบบการตรวจสอบแยกแยะปญหาของประชาชน  
ใหจังหวัดและอําเภอจัดประชุมรวมกันในการกําหนดแนวทางสํารวจปญหา  แบงการสํารวจ 
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ปญหาเปน  3  หมวดหมู  1.1  ปญหาสิ่งสาธารณประโยชนตางๆที่ชํารุดเสียหายจนไมอาจใชประโยชนได  
1.2  ปญหาที่เกิดจากสาธารณะภัยตางๆแตยังไมมีการดําเนินการแกไขมานานหลายป  1.3  
ปญหาความเดือดรอนทุกขยากที่เกิดกับบุคคลที่มีฐานะยากจน  บุคคลดอยโอกาส  
คนชราหรือเด็กกําพราเจ็บปวยเรื้อรัง  ผมดูแลวเปนเรื่องสําคัญ  
ทั้งหมดคือหนาที่ของเราเรื่องนี้มอบทานรองปลัดอภิวัฒนรับผิดชอบดําเนินการตามเอกสารที่แนบและรายงานใ
หนายกฯทราบ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล   
ในสวนของจังหวัดเขาจะมีการกําหนดมาตรการและประชุมหัวหนาสวนราชการอีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบทานรองปลัดอภิวัฒนดูแลเรื่องนี้ถามีประชุมก็ใหเขาประชุมพรอมกับผมถาเรื่องนี้ตรงกับงานใครก็ใหทําเรื่อ
งเสนอนายกฯและสงใหเขา  เชน  เรื่องยากจน  ดอยโอกาส  ผมก็จะสั่งใหกองสวัสดิการเปนผูรับผิดชอบ 

 เรื่องที่  2   องคการจัดการนํ้าเสีย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่ององคการจัดการน้ําเสียผมเปนคนทักทวงไปวาไมไดงบประมาณแลวทําไมถึงเงียบเหลือเกิน  
เขาบอกวาทําอยางไรก็ไดใหเอาน้ําเขาไปในระบบใหได  60 – 70  เปอรเซ็นต  ตอนนี้ไดเพียง  20– 30 
เปอรเซ็นต  เขาไดใหความหวังกับเราวาทําโครงการแลวจะของบประมาณ  40  ลานบาท  มาทําให  
เมื่อเสร็จแลวจะใหเราเขารวมโครงการ  ยกพื้นที่ของการบริหารน้ําเสียใหเขาจัดการ  เขาบอกวาจะใหในป  
2559  แตตอนนี้ใกลจะป  2560  แลวยังไมได  ผมจึงใหผอ.สวนฯธนวัฒนทําหนังสือสอบถามความคืบหนา  
เขามีหนังสือตอบมาวาเขาไมไดงบประมาณแตถาหากไดจะดําเนินการใหจังหวัดกาฬสินธุทันที  
จะจัดสรรงบประมาณในป  2561  ตอไป  หากงบประมาณในป  2560  มีเพียงพอก็จะดําเนินการให  
ผมจึงคิดวาทําแบบนี้คงไมมีอนาคตจึงกําลังจะใหเขาทําหนังสือปฏิเสธ  ผมจะกูเงินมาทําดีกวา  
เพราะจากการที่เขาศึกษา  เขาบอกวาจะตั้งสถานีสูบน้ําใหมอยูบริเวณวงเวียนโรงมวย  
และวางทอใตดินนิดเดียวพอเครื่องสูบน้ําจะสูบดันน้ําเขาทอใตดินและดันไปที่บอบําบัดน้ําเสียของเราใชงบประ
มาณ  40  ลานบาท  เขาจะเปลี่ยนทอใหมเปนทอไมมีรอยตอและดันไป  
ผมจึงคิดวาตอนนี้เราไปเชาที่ของวัดหอไตรไวแลว 
ถาเราเอาที่ของวัดหอไตรตั้งเปนสถานีสูบน้ําและตอทอจากบอบําบัดน้ําเสียมาที่วัดและดันน้ําจากวัดหอไตรขาม
สะพานมาที่หมูบานมั่นคง  คุมหวยและเขาหนาบอบําบัดเราไดเลยนาจะใชงบประมาณ  10 - 20  ลานบาท  
มอบสํานักการชางออกแบบสถานีสูบน้ําตรงที่วางดานหลังวัดสวางคงคาที่เราเชาเพื่อดันน้ําขามสะพานลําหวยสี
ทน  เลี้ยวซายเขาเขาไปบานมั่นคงก็จะถึงบอบําบัดน้ําเสีย  ถาทําไดผมก็จะเตรียมกูเงินมาดําเนินการ  
และตอนนี้ทางองคการจัดการน้ําเสียโทรประสานผอ.สวนฯธนวัฒนมาวาสํานักงบประมาณจะมีงบเหลือจาย  
ใหมีการทบทวนใหม  ทางองคการจัดการน้ําเสียเขาก็จะดันโครงการของจังหวัดกาฬสินธุใหผาน  
เราควรใหโอกาสเขาเพราะตอนนี้เราไมมีเงินแตหากไมไดจริงๆก็คงตองใชวิธีการที่สองซึ่งตองมีการออกแบบแล
ะสํารวจฝากสํานักการชางดูแลเรื่องนี้ 

 เรื่องที่  3   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดพิธีการตางๆ  
เชน  การจัดโตะหมู  ประดับผาขาว – ดํา  ลดธงขึ้นเสา  เราดําเนินการเรียบรอย  
ในสวนการตรวจตราดูแลพระบรมฉายาลักษณที่ประดิษฐานในอาคารหรือสถานที่ของหนวยงานรวมทั้งเครื่องร
าชสักการะใหอยูในสภาพที่สมบูรณถูกตองมอบสํานักการชางดูแลเรื่องนี้เรื่องการเชิญธงชาติ  



ธงตราสัญลักษณและตราสัญลักษณเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลตางๆ  ใหนําไปเก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม  
เราทําทุกอยางแลวเหลือแคภาพตางๆที่ยังไมแกไขซึ่งมีคนโทรไปหาทานผูวาฯวาปายทางเขายังไมเอาลง  
ตรงซุมเฉลิมพระเกียรติอนุกูลนารีซุมประตูทางเขาเมือง  ซุมหนาจวนผูวาฯ  
ใหเปลี่ยนรูปใหมไมตองประดับผาแตอยาใหยน  ในสวนของสนามกีฬากลาง  
มอบสํานักการศึกษานําผาสีที่ประดับและธงชาติลงมาเก็บทั้งหมด  
หลังจากนั้นก็บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพรอมคําบรรยายเกี่ยวกับพิธีการตางๆสงใหจังหวัดรายงานใหก
ระทรวงมหาดไทยทราบทุก 
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กิจกรรมที่เราดําเนินการมอบสํานักปลัดเทศบาลเก็บเอกสารหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องในหลวงสวรรคตทั้งหม
ดไวเฉพาะและตองมีการแจงทุกสํานัก/กองปฏิบัติใหถูกตอง  
ในเรื่องการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ซึ่งมีหนังสือจากมหาเถระสมาคมใหทุกวัดสวดพระอภิธรรมตลอด  30  วัน  
ทางสํานักงานวัฒนธรรมก็กําหนดใหเทศบาลเมืองและอบจ.ไปสวดพระอภิธรรมวันที่  23  ตุลาคม  2559  ณ  
วัดประชานิยม  ผมจึงอยากหารือวาเราจะจัดที่วัดสวางคงคาดีหรือไม  
ผมอยากใหมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่เปนของเทศบาลเมืองในวันศุกรที่  21  ตุลาคม  2559   
มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการในเรื่องนี้  และในวันที่  19  ตุลาคม  2559  เปนวันครบรอบ  7  วัน  
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต  
ทางจังหวัดจะจัดพิธีถวายอาลัยจึงขอความรวมมือเทศบาลเราคือ  เครื่องเสียงมอบสํานักปลัดเทศบาล  
จะมีการจัดพิธีใตศาลากลางชั้น 1  อาคาร  7  ชั้น  และจะเอาคนมาประมาณ  2,000  คน  
แบงคนชั้นในใหแตงชุดปกติขาว  ชั้นกลางเปนสวนราชการแตงชุดปกติขาว  
และสวนนอกตรงที่จอดรถหนาเสาธงจะเปนจุดรวมของพลังมวลชนที่มารวมงาน  
เทศบาลเราไดรับผิดชอบเรื่องพลังมวลชน  จํานวน  500  คนพรอมกับแตงกายดวยชุดปกติขาว  
และชุดสีดําเพื่อรวมแปลอักษรเปนรูปริบบิ้นและมีพลังมวลชนลอมรอบเสาธง  
มอบสํานักการชางเขียนปายผาคําวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในเรื่องของพลังมวลชนมอบกองสวัสดิการฯทําหนังสือไปยังชุมชนใหมารวมงาน  งานจะจัดขึ้นในวันที่  19  
ตุลาคม  2559   เริ่มเวลา  13.00  น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  
เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
เมื่อมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต  
ผมจึงอยากใหสํานักปลัดเทศบาลออกหนังสือคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องการแตงกายใหม  เชน  
วันจันทรสวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  กากีคอพับ  ไมตองใชผาสักราดหรือผาโปรงสีดํา  ปลอกแขนไวทุกข  
และในวันอังคาร – วันศุกรใหแตงกายดวยเสื้อเชิ้ตสีขาว – ดํา  และผูกเน็กไทดสีดํา  
หากจะสวดสูทหรือเสื้อคลุมใหใชสีดํา  ของสํานักการสาธารณสุขฯใหใสชุดปฏิบัติงานปกติแตติดริบบิ้นสีดํา  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการที่ปฏิบัติงานบนสํานักงานใหปฏิบัติเชนเดียวกัน 
พนักงานภาคสนามแตงกายไวทุกขตามความเหมาะสมและติดริบบิ้นสีดํา 

 เรื่องที่  4    การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เนื่องจากผูวาราชการจังหวัด  ทานวินัย  
วิทยานุกูล  ทานเกษียณอายุราชการและมีผูวาราชการคนใหมมา  คือ  ทานณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  
ทานรองผูวาราชการจังหวัดของเราก็เกษียณอายุราชการทั้ง  2  ทานและไดมีรองผูวาราชการจังหวัดมาใหมทั้ง  
2  ทาน  โดยเปนทานหัวหนาสํานักงานจังหวัดคนเดิมคือ  ทานมงคล  อดทน  
และปลัดจังหวัดลพบุรียายมาดํารงตําแหนงเปนรองผูวาราชการจังหวัดที่กาฬสินธุอีก  1  ทาน  คือทานเธียรชัย  
อัจฉริยพันธุ  ทานผูวาราชการจังหวัดจึงไดมีหนังสือแตงตั้งรองผูวาฯคนที่  1  คือ นายมงคล  อดทน  
ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ  และรองผูวาฯคนที่  2  คือ  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ  



ดูแลสวนราชการเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง  คนที่  3  ปลัดจังหวัดทานใหม  คือ  ทานนายอําเภอกมลาไสย  
คนที่  4  คือ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

 เรื่องที่  5    การดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมือง 
                          ตามแนวทางประชารัฐ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นาแยกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
โครงการนี้เปนโครงการที่ธนาคารออมสินทําโครงการเสนอผานทานสมคิด  จาตุศรีพิทักษและมีการขออนุมัติ 
ครม.  ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น  163  ลานบาท  เปนงบสนับสนุนจากรัฐบาล  150  ลานบาท  
ธนาคารออมสิน  13,900,000  บาท  
โครงการนี้จําเปนโครงการกระตุนเศรษฐกิจโดยธนาคารออมสินออกมาตรการ  3  มาตรการ  คือ  1.  
มาตรการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยหรือผูที่มีอาชีพอิสระหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 
เปนมาตรการใหสินเชื่อวงเงินคนละไมเกิน  50,000  บาท  กําหนดผอนชําระ  5  ป  ปแรกดอกเบี้ย  0  
เปอรเซ็นต  ในป 
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ตอไปดอกเบี้ยรอยละ  1  เปอรเซ็นตตอเดือน   2.  มาตรการชวยเหลือผูที่เปนหนี้  
เปนโครงการขอพักชําระหนี้  ยืดระยะเวลาในการชําระหนี้  3.  การใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การประกอบอาชีพ  เชน   
ในการประชุมครั้งที่แลวผมเอาประชารัฐของอาจารยมีชัย  มานําเสนอใหดู  
ทานบอกวาคนจนเกงเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแตไมเกงเรื่องการเงิน  ทานจึงเอาความรูเรื่อง  MBA  
เทาเปลาและใหศึกษา  ถามีธุรกิจเปนของตัวเองแลวเงินไมพออยากขอตอยอดก็ใหมาขอกูหรือขอพักชําระหนี้  
แตในหนังสือเรื่องนี้บอกวาถาเปนเทศบาลนครทั่วประเทศ  30  แหง  แหงละ  350  คน  เทศบาลเมือง  
178  แหง  แหงละ  150  คน  ของเรานาจะจัดไป  150 คน  แตมีคนสงรายชื่อเขามา  2,000  กวาคน  
เขาจึงจัดเปน  4  วัน  วันละ  665  คน   
ทางธนาคารเขาบอกวาสวนใหญเปนลูกคาของธนาคารที่ใชบริการอยูแลว 

 เรื่องที่  6    กิจกรรมกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
การประชุมกาแฟเชาจังหวัดจะจัดขึ้นในวันที่  19  ตุลาคม  2559 เวลา 07.00 น.  ณ  สํานักงานทีโอที  
หวยสีทน  

 เรื่องที่  7    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตักบาตรถนนสายบุญ  ในวันพุธที่  19  
ตุลาคม  2559 เวลา  06.30 น.  ณ  บริเวณถนนภิรมยเชิญชวนทุกสํานัก/กองรวมทําบุญตักบาตรดวยกัน 

 เรื่องที่  8   ขอความอนุเคราะหและเชิญชวนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นงาน 
   ศึกษาแผนที่ความเหมาะสมการออกแบบระบบปองกันนํ้าทวมพ้ืนที่ชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เปนโครงการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  เขาไดเงินประมาณ  10  กวาลานบาททําการศึกษาไดแลว  
1  รอบ  ศึกษาพื้นที่น้ําทวมของจังหวัดกาฬสินธุ  
ในครั้งนี้เขาจะมาดูพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากและจะมีการออกแบบการแกไข  เขาจะนัดลงพื้นที่เพื่อทําการประชาคม  
ในวันที่  20  ตุลาคม  2559  ใหเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ผูแทนจากเทศบาลที่เกี่ยวของ  กํานัน  ผูใหญบาน  
ประธานชุมชนในพื้นที่  กลุมอสม.  กลุมสตรีแมบานหรือกุลมอื่นๆ  
ขอความอนุเคราะหทานหรือผูแทนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น  
ในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลทําหนังสือแจงหรือยัง 



นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    
แจงสมาชิกสภาเทศบาลทราบแลวแตยังไมมีการตอบรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ในสวนของผูแทนจากเทศบาลที่เกี่ยวของ  
มอบผอ.สวนสมชาย  ผอ.ภาณุเดชและหน.พิษณุเขารวม  งานจะจัดในวันที่  20  ตุลาคม  2559  เวลา  
08.30 น.  ณ  หองประชุมทศพร  โรงแรมริมปาว เรื่องของมวลชนจากชุมชนตางๆฝากผอ.วรวิทยดูแล  
หากมีขอของใจใหโทรประสานงานกับทางเจาหนาที่ 

 เรื่องที่  9   รองระบายนํ้าเรือนจํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การขุดรองระบายน้ําเรือนจํา  
ตอนนี้หากน้ําไมไหลและฝนไมตกก็ยิ่งจะสงกลิ่นเหม็น  เดินไปถนนก็ยุบ  
ตองหารถไปขุดเอาทอออกและกลบใหมจะดีขึ้น  อยากใหสํานักการชางรีบดําเนินการ 

 เรื่องที่  10   หารือการประกอบธุรกิจโรงแรมบานพักรวยบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พื้นที่ตรงนั้นเปนของคุณยายทุม  
และยายทุมไดไปขอจดทะเบียนโรงแรมเขาจึงไดทําหนังสือมาถามวามันเปนพื้นที่สีเขียวสามารถประกอบธุรกิจโ
รงแรมไดหรือไม  แจงใหจังหวัดทราบภายในวันที่  31  ตุลาคม  2559  มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ 
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 เรื่องที่  11    แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใชงานของระบบกลอง  CCTV  
                           ทั่วประเทศ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ดวยจังหวัดไดรับแจงจากสํานักนายกฯวาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใชงานของระบบกลอง  CCTV  
ทั่วประเทศมีคณะกรรมการตรวจสอบในระดับจังหวัด  
มีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทางดําเนินงานตรวจสอบความมีอยูจริงและมีประสิทธิภาพของกลอง  CCTV  
ในพื้นที่  และรวบรวมขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลของจังหวัด  จึงไดออกคําสั่ง  
จังหวัดขอใหสํารวจตรวจสอบจํานวนกลองรวมประสิทธิภาพและสํารวจจุดเสี่ยง  
จุดสําคัญที่มีความจําเปนมอบสํานักปลัดเทศบาลตรวจสอบรายงาน 

 เรื่องที่  12    รางวัลพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เมื่อวานกรรมการไดมีการลงพื้นที่ประเมินรางวัลพระปกเกลาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประธานการประเมินคือ  อาจารยตระกูล  มีชัย  แตของเราคือ  อาจารยพิริยุทธ  
ทานไมเคยมาประเมินเราผมจึงไมอยากใหผิดพลาด  ขอใหทุกทานเตรียมรับการประเมินใหดี  
เรื่องการซักซอมตอบคําถามคณะกรรมการใครเปนคนซักซอม 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   
ผมจะเปนคนชี้แจงรูปแบบและวิธีการตอบคําถามครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เวลา  09.00 น.  
คณะกรรมการเดินทางมาถึงและเยี่ยมชมนิทรรศการ  เวลา  09.35 น.  ทานก็จะนั่งพักและแนะนํา  
หลังจากนั้นนายกฯจะกลาวตอนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการบริหาร  เวลา  10.45 น.  
จาเอกภราดรบรรยายสรุปงาน  ใหเอาหมอตุกตามาบรรยาย  เวลา  11.00 น.  ผอ.มานิตบรรยายสรุป  
อีกประมาณ  20  นาที  หลังจากนั้นผอ.เพ็ญพร  บรรยายสรุปอีก  20 - 25  นาที    เวลา  11.45 น.  



นายประเสริฐสิทธิ์  บรรยายสรุปเรื่องความรวมมือดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร  10  นาที  
ฝากทานรองนพสิทธิ์รวมดูแลการซักซอมในการตอบคําถามวันพรุงนี้  เวลา  11.50 น.  คณะกรรมการซักถาม  
เมื่อเสร็จก็รวมรับประทานอาหาร  เวลา  13.30 น.  ลงพื้นที่ดูศูนยควบคุม  CCTV  15 นาที  
หอกระจายขาวดงปอ  คลินิกหมอปุย  ผูปวยติดเตียง  
เรื่องจอโปรเจคเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรที่จะฉายภาพตางๆมอบจ.ส.อ.สมชายดูแลเรื่องนี ้

 เรื่องที่  13   วันปองกันการทุจริตโลก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  9  
ธันวาคมของทุกปเปนวันปองกันการทุจริตโลก  เขาจะจัดกิจกรรมโดยมีแนวทางรักสิ่งแวดลอม  
จึงไดเสนอวาปนจักรยานไปปลูกตนไมดีหรือไม  แตทานบอกวาอยากจะทอดผาปาขยะ  
และจะจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด  และพลังมวลชนก็เปนของเทศบาลเรา  
ผมจึงบอกวาไดและจะตั้งขบวนที่หนาเทศบาลหลังเกาและแหตนผาปามาที่หนาศาลากลาง  
จะมีพระมาสวดและถวายตนผาปา  ทานจึงบอกวามีใครจะรับซื้อหรือไม  
ถาไดเงินจะเอาไปถวายกาชาดผมจึงบอกวาทําไมไมใหพระเลย  
หรือใหทําเหมือนพระพะยอมที่ออกไปรับขยะและใหกองทุนจิตอาสามารับซื้อ  
ฝากทานรองอภิวัฒนดูแลเรื่องนี้และใหประสานกับผอ.ปปช. 

 เรื่องที่  14    การแกไขปญหาผักตบชา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องการแกไขปญหาผักตบชวาดําเนินการไปถึงไหนแลว 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล     
ตามที่ผมไดนําเสนอทานนายกฯไปวาเรือขุดลอกไมแนนอน  
จึงเสนอทานวาเราเอาเครื่องสูบน้ําใหญที่เราซื้อไวไปสูบน้ําออกจากหนองนอยและเปนการนําเครื่องสูบน้ําไปเดิ
นเครื่องดวย  
สูบน้ําออกใหหมดและตากแหงเพื่อเปนการกําจัดพรอมทั้งขุดลอกบางสวนและคอยปลอยน้ําเขาใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีกําหนดวาจะดําเนินการในวันไหน 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล       คาดวาจะทําในหนาแลงครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาสูบออกหมดจะตองมีรถไปลอกหรือไม  
ไมอยางนั้นเวลาน้ํามามันก็ขึ้นเหมือนเดิม  ถามีการลอกหนาดินออกถึงจะไดผล  
ถาไมรอเรือจากเขาก็ใหลองเอาเรือชอนจอกแหนขึ้นมา  ฝากเรื่องนี้กับสํานักปลัดเทศบาล 

 เรื่องที่  15     ขอส่ังการเพ่ิมเติมของหัวหนา คสช. เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 
                            ควบคุมอาคาร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอสั่งการเพิ่มเติมของหัวหนา 
คสช.เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารของ  อปท.  
เปนหนังสือที่ย้ําเตือนใหเราไปสํารวจอาคารถึงความมั่นคงแข็งแรง  
เปนหนาที่โดยตรงของทองถิ่นที่จะตองทําหนาที่สํารวจตรวจสอบตลอด  อยาใหเกิดปญหาอาคารถลม  
ไฟไหมอาคาร  ปายอาคาร  ตึกสูง   

 เรื่องที่  16    เชิญรวมประชุมเชิงปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องผลิตภัณฑผาไหมแพรวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  19  ตุลาคม  2559  เวลา  08.30  
– 16.30 น.   ณ  โรงแรมชารลอง  บูทรีค  มอบทานรองศิรินันทเขารวมประชุมแทนนายกฯ 
 เรื่องที่  17     แกไขถนนเสนทางวัดใตโพธ์ิคํ้าทางเขาเมืองกาฬสินธุ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
คันหินวัดใตทางเขาเมืองกาฬสินธุที่ถูกเฉี่ยวชนบอยๆเราะถนนแคบ  
ผมจึงบอกวาใหเอาเหล็กกั้นไวแตเห็นวาเอาลมลุกไปกั้นซึ่งทําใหถนนแคบมากขึ้น  
ทําใหการเคลื่อนตัวของรถชาลงเพราะตองชะลอ  
มอบใหสํานักการชางลองพิจารณาและแกไขโดยใหเอาเสาลมลุกออก  
และใหสํารวจเสาลมลุกทุกจุดที่เราไปตั้งถาอันไหนหลุดออกก็ใหตั้งใหมและถนนหลังบานนายจี  
ก็ใหไปแกไขดวย 

 เรื่องที่  18     ที่ดินวัดหอไตรปฎกการาม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องที่ดินวัดหอไตรปฎกการามรถแม็คโครที่จะเอาไปทําก็มีปญหาวาทําไมได  
ฝากสํานักการชางดูแลเรื่องนี้เพราะผมอยากพัฒนาที่ดินตรงนั้นใหเปนสวนสาธารณะ 

 เรื่องที่  19    การปรับปรุงสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องการดูแลสวนสาธารณะกุดน้ํากินในสวนที่ผมไดฝากไว  ฝากสํานักการชางดําเนินการ 

 เรื่องที่  20    แอฟพลิเคชั่น 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผมจะใหเขาทําแอฟพลิเคชั่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อบริการประชาชน  เมื่อทําเสร็จจะฝากไวในตระกรา 
Play  store เมื่อโหลดมาแลวจะสามารถติดตอกับเทศบาลได  ฝากเรื่องนี้ไวกับทุกสํานัก/กอง 

 เรื่องที่  21   โรงเรียนผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อุปกรณตางๆที่เราจะซื้อ  เชน  เกาอี้  โตะ  
ฯลฯ  ผมวาใหเตรียมตัวไวกอน  ผมอยากรูความตองการและวงเงินทั้งหมด 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    
ดิฉันคิดวาใหโรงเรียนออกไปกอนและเราไปลองแตงหองดูวาจะสามารถจุไดเทาไหร  
เราตองรูกอนวาจะใชหองไหนทําอะไรและแตละหองสามารถจุไดเทาไหรถึงดําเนินการจัดซื้อ 
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 เรื่องที่  22     เรงดําเนินโครงการตางๆที่ไมไดบรรจุในเทศบัญญัติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มอบผอ.ภาณุเดชไปดูโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติที่ผานแผนชุมชนแตไมไดบรรจุในเทศบัญญัติ  หมายถึง  
ชุมชนที่เราตัดออกเพราะงบประมาณไมถึง  100,000  บาท  มีโครงการไหนบางใหรีบดําเนินการ 

 เรื่องที่  23   การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ในเรื่องนี้ผมคิดวาตองถามชุมชนแตกอนที่เราจะไปถามชุมชนเราตองมีแนวทางในการปฏิบัติหรือเปนขอยุติที่เป
นของเราแลวจึงไปเสนอกับชุมชน  เราเคยจัดงานลอยกระทงในชวงที่สมเด็จพระญาณสังวรละสังขาร  
โดยมีการจัดแหขบวนลอยกระทงออกในโทนสีขาว – ดํา  
เมื่อแหเสร็จเอากระทงไปลงและเราจัดเวทีในงานลอยกระทงแตไมมีการประกวดนางนพมาศแตมีการแสดงคลา
ยกับในโรงละครเปนการรําที่สุภาพ  ซึ่งในครั้งนี้ถาเราจัดใหมีการรําแบบเดิมจะเหมาะสมหรือไม 



นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการฯ  วันที่เทศบาลตําบลแต  
อําเภออุทุมพรพิสัยและทีมชุมชนมาทานไดใหขอคิดวาปนี้อยากใหงดกิจกรรมรื่นเริง  
ขบวนแหใหเนนใสเสื้อสีดํา – ขาว  การลอยกระทงก็ใหลอยที่กุดน้ํากิน  ผมจะหารือกับชุมชนอีกครั้งครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คุณกันติพงษคิดเห็นอยางไรในเรื่องนี ้
นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี  
เมื่อวานไดหารือกับที่ประชุมคณะผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารไดเสนอแนวทาง 2 แนวทาง คือ  
1.งดกิจกรรมทั้งหมดและใหดูจังหวัดรอบขางเรา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องงานลอยกระทงเขาไมใหมีกิจกรรมรื่นเริงแตงานนี้เปนประเพณีลอยพระบาท  รัฐบาลไมหาม  
ใหดําเนินการทําไดแตไมใหมีงานรื่นเริง 
นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี   2.  
ใหคงไวแตใหทําในลักษณะสืบทอดประเพณี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สืบทอดประเพณีแบบไหน  
เริ่มจากกิจกรรมขบวนแหกระทง  ทําอยางไรถึงจะไมมีกลองยาว  ใหแหเงียบๆ 

นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี    
ที่จังหวัดสกลนครขบวนปราสาทเขาไมแหเลยและเอาไปตั้งไวที่สนาม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ของเราผมก็อยากใหทําอยางนี้  
ใหเอากระทงไปลอยน้ําเลย 

นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี   ใหติดปายคุมวัดเลย  
ถาจะมีการประกวดก็ใหกรรมการไปดูกระทง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยางนี้ผมวาเหมาะสม  
แตถาจะใหมีขบวนแหแลวไมมีเพลง  ไมมีการบรรยาย  ไมมีคนมารอดู  มันก็คงไมมีความหมายสรุป  คือ  1.  
ใหเอากระทงไปลงที่กุดน้ํากินและตั้งเอาไววาคุมวัดไหน  มีการประกวดกระทงแตไมมีการประกวดขบวนแห  2.  
ใหคนจัดสถานที่ใหเรียบรอยพรอมสําหรับใหประชาชนมาลอยกระทงเหมือนเดิม  3.  
บริเวณดานหนาทางเขาใหจัดเปนนิทรรศการใหคนมาถวายอาลัยแบบที่เราจัดของสมเด็จพระญาณสังวรณเวทีก
ลางเราจะจัดกิจกรรมอะไร  ผมวาถามีการแสดงของเด็กก็จะทําใหเปนงานรื่นเริง  
หรือเราจะตัดเวทีกลางออกไปเลย  มอบหน.กันติพงษไปจัดกิจกรรมบนเวที  
เมื่อประธานมาก็เชิญทานไปมอบรางวัลและเชิญแขกผูมีเกียรติมารวมกันขอขมาพระแมคงคา  
ถามีดนตรีมาเลนเพลงพระราชนิพนธจะเหมาะสมหรือไม  ถาไมเหมาะสมก็ใหเราตัดงานเวทีออกไปเลย  
ถามีการมอบรางวัลผมจะขึ้นไปมอบเองไมตองเชิญทานผูวาฯมาเปนประธาน  สรุปแบบนี้ดีหรือไม  
ถามีการประชุมชุมชนผมจะไดหารือวาวันที่  14  ตุลาคม  2559  มันตรงกับกําหนด  30  
วันที่ไมมีงานรื่นเริงแตตรงกับงานประเพณี  
ถาเราไมจัดเลยก็เหมือนกับเราไมมีสํานึกสําหรับประชาชนที่เขาจะมาลอยบาปเพราะเปนพิธีกรรม 
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ทางศาสนา  เพราะฉะนั้นเราจะงดกิจกรรมบนเวที  ไมมีการแสดงการประกวดนางนพมาศ  ฯลฯ  
แตมีการจัดสถานที่  การจัดถวายอาลัย  และมีการมอบรางวัล  ไมมีพิธีเปด  ไมมีการกลาว  ไมเชิญจังหวัด  
จะดีหรือไม 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการฯ    
งานประเพณีของเราเคยจัดงานระดับจังหวัดและเชิญหัวหนาสวนราชการ  จะไมเชิญผูใหญมารวม  
จะชี้แจงในกิจกรรมวาเราจะจัดกิจกรรมแบบไหน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตองถามวาเขาอยากมาหรือไม   



นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี     หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  16  
ตุลาคม  2559  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตอสถานบริการในชวงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ  
เรียนผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการและพระราชบัญญัติการพ
นันในชวงมีงานพระราชพิธีบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ความละเอียดแจงแลวนั้น  กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากศูนยบัญชาการติดตามสถานการณสตส.  
เกี่ยวกับปฏิบัติตอสถานบริการในพื้นที่จึงขอใหจังหวัดปฏิบัติดังนี้  1.  กรณีอนุญาตใหมีการเลนการพนัน  
ใหงดเวนการอนุญาตโดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  2.  สถานบริการตาม  
พรบ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และสถานประกอบการ  3.  การจัดงานเทศกาลประจําปของจังหวัด  เชน  
งานกาชาด  งานบุญกฐิน  งานผาปา  หรือกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจนั้น  
ใหดําเนินการตามปกติแตไมควรมีการแสดงดนตรีและการเลนประกอบ  
ในกรณีของงานสวนบุคคลตามประเพณี  เชน  งานมงคลสมรส  งานบวช  
การแขงขันกีฬาประเพณียังสามารถดําเนินการไดตามปกติ  เพียงแตขอใหงดการแสดงดนตรีและการละเลน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในระเบียบเขาบอกวา  
ประเพณีลอยกระทงใหจัดไดแตงดการรื่นเริงทั้งหมด  ตัดการประกวดนางนพมาศออก  
มอบคุณกันติพงษไปจัดหากิจกรรมบนเวทีวาจะดําเนินกิจกรรมไหนไดบาง  มอบสํานักการชางก็ใหประดับไฟ  
ทําทุนกระทง  มอบสํานักการศึกษาดูแลเรื่องสถานที่ภายในกุดน้ํากินใหสวยงามโทนสีเทา  สีขาวและดํา  
ผูเขารวมงานแตงกายดวยชุดขาว – ดํา  มอบจาเอกภราดรดูแลเรื่องโคม ใหจัด อปพร.  
ไปดูแลตรวจตราในเรื่องนี้   

 เรื่องที่  24   ประชุมประชาคมแผน 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล   งานประชุมประชาคมแผน  จะจัดขึ้นในวันที่  21  ตุลาคม  
2559  ขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทานเขารวมรับฟง  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือมาใหมเกี่ยวกับเรื่องการทําแผน  
คือ  จะตองทําแผน  4  ป  และในทุกเรื่องจะตองมีการประชาคม  การแกไขก็จะตองมีการประชาคม  
ทางกองวิชาการฯจึงไดจัดงานประชาคมแผนจึงตองเชิญพวกเราทุกคนเพื่อไปดูวาประชาชนเขามีความตองการใ
นเรื่องใดบาง  อยากใหเราชวยเหลือในเรื่องใด  มอบผอ.ภานุเดช  
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางพื้นฐานวาทําถึงไหนบางเพื่ออธิบายใชชาวบางไดรับฟง 

 เรื่องที่  25    การทําโบวและริบบ้ินสีดํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มอบใหทุกสํานัก/กองและโรงเรียนทําโบวและริบบิ้นสีดําสํานัก/กองละ  200  ชิ้น  
เพื่อไปแจกจายใหกับพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่20/2559 เมื่อวันที่  4 ตุลาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ใหยกยอดไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  1   แจงผลการประชาคมเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาหนองบึงไฮ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องนี้รอใหทานปลัดเทศบาลเขารวมประชุมแลวเราคอยนํามาหารือกันอีกครั้ง 
  

          มติที่ประชุม           -  รับทราบ  – 
 

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   
 

 เรื่องที่1    โรงเรียนเทศบาล 4 
นายมานิต  เหล่ือมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4    ขออนุญาตนําเรียนในสวนของโรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใตโพธิ์ค้ํา  ตอนนี้ดําเนินการปรับภูมิทัศนและขนยาย  
อยากจะนําเรียนปรึกษาในเรื่องของชื่อโรงเรียนวาเรายังไมมีการบันทึกไปที่กรมฯในเรื่องของชื่อโรงเรียนแหงให
ม  ตามมติเดิมคือเปนโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  
นั่นคือชื่อที่เราจะขอพระราชทานแตตอนนี้ขอเรียนปรึกษาในที่ประชุมวาเราจะใชชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษาหรือโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  
เพราะเหตุผลหลักการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาคือเราจะยายที่ตั้งใหมแตในเรื่องของเอกสารประกอบก็มีคํายินยอม  
2  สวน  คือ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของผูบริหารทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ถาไมมีชื่อ  ไมมีสัญลักษณ  
ก็ไมตองขออนุญาต  แตเมื่อกรมฯเขาทวงติงวาเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  จะตองขออนุญาต  
ขอเท็จจริงไมขออนุญาตก็ได   เพราะฉะนั้นโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติไดเลยไมเปนไร 

นายมานิต  เหล่ือมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4     
ถาอยางนั้นโรงเรียนจะบันทึกเปนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ําเปนโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  
และในเมื่อเราจะยายสถานที่ใหมก็เหมือนกับเราขึ้นบานใหมตอนแรกวางแผนการดําเนินงานในชวงเปดภาคเรีย
นแตถาจะดูในสวนของฤกษ  นั่นคือ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2559  คงจะทําพิธีงายๆไปกอน  
แตถาจะเปนการเปดบางคงจะตองรอใหสถานที่  โรงอาหารและการจัดการเรียนการสอนพรอมกอน  
ในสวนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตเดิมตอนนี้ครุภัณฑตางๆกําลังดําเนินการตรวจสอบ  
ที่จะไมขนยายคือครุภัณฑแอรที่ติดตั้งไวเดิม  
ครุภัณฑที่ยายไปคือครุภัณฑที่สามารถใชงานไดสวนที่เหลือจะไวรอจําหนาย 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหมีบัญชีและทําเรื่อง   
ถาเราไมขายก็ยกใหกองทุนสามารถทําไดเลยไมผิดระเบียบมอบผอ.สวนจําลองไปศึกษาระเบียบนี้ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง     
การจําหนายถาจะขายจะตองขายทอดตลาดกอนหรือไมก็ตองโอนใหสวนราชการ  ถาเปนมูลนิธิเขาไมไดระบุไว  
ตามระเบียบมหาดไทยเขากําหนดไวแบบนั้นและอีกอยางคือแปรสภาพหรือทําลาย 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงาน     
องคกรที่จะรับการจําหนายจากทองถิ่นเราตองเปนองคกรการกุศลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

 เรื่องที่  2     สถานที่ศึกษาดูงานและการตรวจสุขภาพประจําปของงานสภาพนักงาน 

นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน   
จากที่ไดชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการศึกษาดูงานของพนักงานและการจัดสวัสดิการของพนักงานเทศบาล  
โดยเรามีการสงแบบสอบถามและไดผลสรุปออกมาดังนี้  สถานที่ศึกษาดูงานที่ไดรับคะแนนสูงสุด  คือ  
ศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ตามที่ทานนายกเสนอ  ทางเลขาฯจึงไดแจงสมาชิกและไดเปลี่ยนเปนจังหวัดกระบี่  
หลังจากสํารวจแลวเปนจังหวัดกระบี่มากที่สุดถาคิดจากจํานวนพนักงานประมาณ  30  เปอรเซนต 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กระบี่เปนเมืองศิลปะ  
สถานที่โรงแรมมีไมกี่แหง  
ถามีโรงแรมจะอยูที่เขาหลักแนวติดทะเลใกลภูเก็ตเขาทําใหชาวตางประเทศจะอยูไดคือในเมือง  
การศึกษาดูงานผมอยากพาหัวหนาสวนไปดูงานที่ทุงสงเขาตอนรับเปนอยางดี  ถาไปกระบี่งบประมาณ  
2,000,000  บาท  ก็ยังไมพอครับ  
ในความหมายที่ผมวาอยากพาไปคืออยากพาหัวหนาสวนการงานไปและไปสรางไอเดียใหกลับมาสรางนวัตกรร
มใหมใหกับเรา  แนวทางการทํางานนายกที่อยูมาตั้งแตป  
2530แลวไมเคยเปลี่ยนเลยมีตระกูลที่เขาพัฒนาเมืองกระบี่ตระกูลเดียวเขาจะมีมุมมองแบบไหน  
เมืองกระบี่เทาที่ผมไดไปสัมผัสคือเมืองของนักประดิษฐนักศิลปะ  
ถาเราไปดูก็จะไดไอเดียและวิธีการในการดูงาน  
เราควรหลีกเลี่ยงการศึกษาดูงานในเมืองทองเที่ยวเพราะราคาสูง  ทุงสงเขามีเรื่องสิ่งแวดลอม  
เรื่องธรรมชาติที่นาสนใจ  ผมไปมาแลว  2 ครั้ง  
แตยังดูไมหมดผมจึงบอกวาผมจะพาหัวหนาสวนการงานมาดูงาน แลวในป  2548  
ผมพาหัวหนาสวนการงานไปดูงานที่ จ.ยะลา  ไปลงที่สนามบินหาดใหญนายกฯนครยะลาก็เอารถตูมารับเรา  2  
คัน  และนอนที่นั่นไดไปศึกษาดูงาน 2 วัน 
ยังดูไมหมดและเดินทางกลับไดศึกษาหลายอยางเพื่อนํากลับมาพัฒนาการทํางานของเรา   

นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน   อาจเปนการเขาใจผิด  อันดับที่ 2 คือ  ไปจ.จันทบุรี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผูสูงอายุผมอยากพาไปศึกษาดูงาน 
สวางคนิเวศ  เมืองโบราณ  พิพิธภณัฑปราสาทไม  
ถาไปใกลๆแถวนี้ไปไดแตถาไปกระบี่เงินที่ตั้งไวก็หมดไปกับคารถ  อาหารการกินราคาก็สูงพอสมควร  
สวนเรื่องการตรวจสุขภาพผมอยากใหพนักงานครู  พนักงานเทศบาลแมกระทั่งลูกจางใหมีการตรวจเลือด  
ตรวจสุขภาพ  เราจะสามารถใชเงินของกองทุนอะไรไดบาง 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  ใชเงินจายตรงตามสิทธิ  
ในสวนของลูกจางก็ใชเงินประกันสังคมในบางรายการที่สามารถเบิกได  เชน  เจาะเลือดดูไตรกรีเซอไรด  
มะเร็งปากมดลูก 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องนี้เปนหนาที่ของหน.พงษธร  
ในการดูแลพนักงานใหลองปรึกษากับทานผอ.เพ็ญพรและลองทําตามที่ทางสภาพนักงานขอมา  
ในสวนของการศึกษาดูงานใหประธานสภาพนักงานไปทบทวนดูใหม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ผมเห็นดีดวยในเรื่องการไปศึกษาดูงานที่จันทบุรี  
ไปเปนภาพรวมขององคกรดูงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยูจันทบุรีมีสถานที่ของทานสุเมธ   
ตันติเวชกุล  เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสามารถไปดูเรื่องนี้ได 
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นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน  
อีกเรื่องหนึ่งที่ทางเราสอบถามไปวาอยากขอเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาพนักงาน  
ขอเรียนถามวาขั้นตอนตอไปจะดําเนินการอยางไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   แกไขระเบียบและเพิ่มจํานวนกรรมการ  
จากที่เราเพิ่มมากองละ  1  คน  หรือสัดสวนของจํานวนคนเทาไหร  
ใหแกไขและเสนอขึ้นมาใหนายกฯไดรับทราบเพื่อดําเนินการตอไป   
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   

 
ปดประชุม  16.40 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


