
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  24/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  29 พฤศจิกายน ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

5. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

6. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

7. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
9. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

10.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
11.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

12.  นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
13.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

14.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
15.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
16.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
17.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
18.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
19.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
20.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
21.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
22.  นางสุวิมล  ถิ่นละออ ครู โรงเรียนเทศบาล 1  
23.  นางสาวดอกคูณ ปญญามณี ครู โรงเรียนเทศบาล 3 
24.  นางสาวชวนพิศ จงสมชัย  ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
25.  นางสายสวาท พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน 

 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

7. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

8. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
9. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
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10.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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.ฝายการเจาหนาที ่
17.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
18.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
19.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
20.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
21.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
22.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
23.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
24.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
25.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
26.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
27.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
29.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
30.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
31.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
32. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
33. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
34.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
35.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
36.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
37.  นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
38.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
39.  นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
40.  นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  29 
พฤศจิกายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่  1  การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดกาฬสินธุประจําเดือนพฤศจิกายน  2559  



กอนจะมีการประชุมทานผูวาราชการฯไดพาหัวหนาสวนราชการกลาวคํารําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความไวอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชฯ   

- 3  - 
ยืนสงบนิ่ง  89  วินาที  สวดมนตไหวพระ  หลังจากนั้นก็ไดเปดการประชุมและแจงระเบียบวาระการประชุม  
ผมไดขอพูดเรื่องงานวิปสสนากรรมฐานถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ  ในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม  2559  ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  
เรื่องที่ผมอยากรายงานใหทุกทานไดทราบจากที่ไดประชุม  คือ  เรื่องงบประมาณของโรงเรียน  
ในชวงนี้ทางสํานักคลังจังหวัดแจงวาถาหนวยงานใดไดรับเงินงบประมาณมาจะตองหาผูรับจางใหไดภายในไตรม
าสที่ 1  ตอนนี้รัฐบาลมีหนังสือสั่งการมาวาถาใครไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดภายในไตรมาสที่ 1 
งบประมาณจะถูกเรียกคืน  ถาผานพนไตรมาสที่ 1  ไปแลวเขาใหหยุดดําเนินการ  
ถาใครไปดําเนินการตอในชวงนั้นตองรายงานสวนกลางเพราะอํานาจอยูที่สวนกลางไมไดอยูแคผูวาราชการฯ  
ทานทองถิ่นจังหวัดจึงบอกวาใหเรารีบทําโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลเราไดโรงเรียนละ  90,000  กวาบาท  
ไดทําอะไรไปบางหรือยัง 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  
ตอนนี้คณะกรรมการไอทีจังหวัดเห็นชอบทั้งหมดแลวตอไปอยูในกระบวนการจัดหาและเบิกเงิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  รายงานไตรมาสที่ 1 ถาไมทันจะถูกเรียกคืน  
งบจังหวัดหรืองบฟงกชั่น  งบลงทุนตองรีบกอหนี้ผูกพัน  
ถาไมทันตองหยุดไวกอนแตถาทําในชวงที่หยุดไวถือวาผิดระเบียบตองถูกรายงาน  
งบพัฒนาจังหวัดถาไมเสนอขออนุมัติก็ตองถูกรายงานและใหเรงรัดดําเนินการดวย  
ทานไดพูดถึงงบจังหวัดหลายสวนมีบางสวนที่ทานจะอนุมัติและบางสวนทานจะไมอนุมัติไดหรือไม  
ทานหัวหนาสํานักงานจังหวัดจึงบอกวาถาไมอนุมัติตองเอาเขาที่ประชุม กบจ.  
ทานผูวาฯก็บอกวาผมเคยทํามาแลวเพราะบางโครงการไมเหมาะสม  เชน  
งบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตั้งงบประมาณอบรมไว  5,000,000  บาท  
ซึง่เปนการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนตางก็รูดีอยูแลว  
ในสวนของโรงเรียนเทศบาลที่ทานทองถิ่นจังหวัดกําชับมาฝากใหทานเบิกใหทันเดือนธันวาคมดวย  
ถาไมทันจะถูกเรียกคืน  เรื่องนี้ฝากโรงเรียน  ผอ.จําลองและสวนงานการเงินดําเนินการ  
ในเรื่องตอไปทานขอบคุณในงานที่ผานมาทุกเรื่องไมวาจะเปนเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบรอย  ยาเสพติด  
รถจักรยานยนต  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  กาฬสินธุของเราไมไดรุนแรง  มีผลที่คอนขางไปไดดี  
ขอขอบคุณเกี่ยวกับการถวายความอาลัยที่ไดดําเนินการไปใน  5  จุด  
ไดรับความรวมมืออยางดีผลที่ไดคือภาพประวัติศาสตรซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว  รัชกาลที่ 9  และเพลงใตรมพระบารมีที่กาฬสินธุ  โดยใชงบประมาณ  450,000  บาท  
อยากใหพี่นองประชาชนชาวกาฬสินธุรองเพลงนี้ใหไดทุกคน  เรื่องปฏิทินงานจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่  2  
ธันวาคม  2559  เชิญชวนทุกทานในภาคเชามีกิจกรรมตักบาตร  ชวงสายเวลาประมาณ  09.30 น.  
แตงกายชุดปกติขาวไวทุกข  บําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร ครบ 50 วัน  ณ  วัดกลางพระอารามหลวง  ตอนเย็น  
เวลา  17.30 น.  แตงกายชุดดําไวทุกข  
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  จะมีการจุดเทียนแปรอักษร  
รองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงใตรมพระบารมีที่กาฬสินธุ  พรอมกับถือดอกไมและวางในที่ที่จัดไวให  
จะมีการพบนักเรียนหนาเสาธง  คือ  พบนักเรียนโรงเรียนฆองชัย  วันที่  6  ธันวาคม 2559  
พบนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคม  วันที่  13  ธันวาคม  2559  พบนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ  
วันที่  20  ธันวาคม  2559  งานถนนสายบุญ  วันที่ 7  ธันวาคม 2559  
กิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ  เทศบาลไดเขารวมในวันพุธที่  14 ธันวาคม  2559  ณ  



วัดปาพุทธมงคล  แจงทุกสํานัก/กองเขารวม โครงการผูวาพานายอําเภอกินขาวเที่ยงกับนักเรียนอยูสงเปลือย  
กิจกรรมกาแฟยามเชาของชมรมเรารักกาฬสินธุ  วันที่  20  ธันวาคม  2559  
โดยศาลจังหวัดกาฬสินธุเปนเจาภาพ  
ขอแจงตารางงานใหทราบหากสวนราชการใดจะจัดกิจกรรมจะไดไมตรงกัน  
หลังจากนั้นก็มีการรายงานเรื่องสถานการณน้ําของคลองชลประทาน  ตอนนี้คลองฮีโรจะเปดในวันที่  1 
ธันวาคม  2559  ปริมาณน้ําในเขื่อนลําปาวคาเฉลี่ยที่จัดเก็บไดคือ  1,160  ลานลูกบาศกเมตร  
ปจจุบันมีน้ําอยู  1,147  ลานลูกบาศกเมตร  ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย  13  ลานลูกบาศกเมตร  
ฉะนั้นจะไมมีปญหาสามารถที่จะบริการได  270,000  ไร  ในพื้นที่  4  อําเภอบริการที่ชลประทานสงถึง  คือ  
อําเภอเมือง  อําเภอยางตลาด  อําเภอกมลาไสย  และอําเภอฆองชัย  จะบริการน้ําเพื่อ 
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อุปโภคบริโภคในวันที่  1  ธันวาคม  2559  และจะมีการวางแผนรวมกับสํานักงานเกษตรวาในป  2560  
จะใหเกษตรกรปลูกพืชประเภทใด  ในเรื่องการจัดการขยะ  
ทานชมเทศบาลเมืองกาฬสินธุวามีการจัดการขยะที่ดีไดรับรางวัลระดับประเทศ  
เปนสถานที่ดูงานของหลายๆแหง  และเรื่องสุดทายคืองานวันตอตานคอรัปชั่น  ในวันที่  9  ธันวาคม  2559  
กิจกรรมในวันนั้นจะมีการมอบปายใหกับองคกรสวนราชการที่จะไมซื้อบิลเกิน  มี  3  แหง  คือ  
สํานักงานไฟฟา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  และสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ที่ทานเลือกเราเพราะเราเปนองคกรปองกันการทุจริต  
ในเรื่องนี้อยากขอความรวมมือพวกเราใหยึดความถูกตองเปนหลักแตถาไมไดตองทําใหปลอดภัยที่สุด  
หลังจากนั้นผมก็ขออนุญาตเชิญชวนถาทานใดจะมาทอดขยะกับ สํานักงาน ปปช.  
ใหเริ่มเก็บขยะเพราะขยะรีไซเคิลตองใชเวลา 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
ตองใหสวนราชการตางๆไปทอดและชั่งน้ําหนักกอนวาจะตีประมาณคาไดเทาไหรแลวคอยถวาย  
ทานรองผูวาราชการฯบอกวาใหหนวยงานตางๆรวบรวมขยะเพื่อนําไปทอดและอาจดําเนินกิจกรรม 5 ส.   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาไดขยะแลวทานจะใหกองทุนของเรามารับซื้อ  ใหทุกสํานัก/กอง  
และโรงเรียนทุกโรงรวมกันเอาขยะไปทอดผาปา 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ทางจังหวัดจะทําคําสั่งระดับจังหวัด  ทานนายกและนายก 
อบจ. จะเปนฝายอํานวยการ  สวนการจัดสถานที่จะสงคําสั่งมาอีกครั้ง  ผอ.สํานักการชางเปนกรรมการ  
จะมีการจัดเตนท  หองประชุม  เครื่องเสียง  เวที  นิทรรศการ  ที่ลงทะเบียน  ในสวนของฝายรับซื้อขยะ  
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ เปนกรรมการ  การจัดนิทรรศการที่หอประชุม 80 พรรษา  ตองจัด  3  เรื่อง  คือ  
เรื่องการตอตานคอรัปชั่น  เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และเรื่องสิ่งแวดลอม  
หนวยงานที่จะไปจัดคือ  ปปช.จังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  โรงเรียนอนุกูลนารี  โรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุและการไฟฟาสวนภูมิภาค  

เรื่องที่  2  งานปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การจัดงานปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน  
จะจัดขึ้นในวันที่  4 – 5  ธันวาคม  2559  ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  
เรื่องการจัดสถานที่มอบสํานักการชางดําเนินการ 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
เรื่องโรงทานเทศบาลจะขอหนังสือเชิญหางรานตางๆเพราะปที่แลวเราเคยขอ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เอาหนังสือของผูวาราชการฯใหกับหางรานตางๆไดเลย   

เรื่องที่  3  เงินกูโรงรับจํานํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
จากที่ไดมีการขอกูเงินจากธนาคารกรุงไทยในป  2552  
ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยสถานธนานุบาลมีวงเงินกูเบิกเกินบัญชี  16,000,000  บาท  
ตามสัญญาเงินกูฉบับที่  13  พฤศจิกายน  2552  และ  2553  วงเงินกูดังกลาวไดครบกําหนดอายุสัญญา  
5  ปแลว  ตามเงื่อนไขของ  จสท.  กําหนดใหทําสัญญาเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชยมีอายุครั้งละ  1  ป  
และใหสามารถตอสัญญาได  4  ครั้ง  
และเมื่อรวมระยะเวลาที่ตองสงเงินตนทั้งหมดนับตั้งแตทําสัญญาครั้งแรกตองไมเกิน  5  ป  
เงินกูเบิกเกินบัญชีจะครบกําหนดยกเลิกสัญญาเดิม  ในเรื่องนี้สรุปไดวาครบสัญญา  5 ปแลวจะยกเลิกหรือกูตอ  
ฝากผอ.สวนจําลองศึกษาเรื่องนี้วาจะตอสัญญาดีหรือไม 
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เรื่องที่  4  การแขงขันกีฬารอยเอ็ดเกมส 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การแขงขันกีฬานักเรียนของ อปท. 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34  “รอยเอ็ดเกมส”  ระหวางวันที่  10 – 20 ธันวาคม  2559  
ใหเตรียมตัวแขงขันใหดีดวย 

เรื่องที่  5  การจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เขาเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในการประชุมในวันที่  2  ธันวาคม  2559  
แตในวันนั้นผมไมวางผมจึงไดมอบรองนายกฯศิรินันทเขารวมประชุมแทน  
ฝากผอ.วรวิทยประสานกับทานรองนายกฯศิรินันทถาทานไมวางก็มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทน 

เรื่องที่  6  การประชุมพิจารณารางวัลสมเด็จเจาฟา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การประชุมพิจารณารางวัลสมเด็จเจาฟา  
ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  มอบทานรองประเสริฐหรือผอ.สวนสุนิสาเขารวมประชุมแทนนายกฯ 

เรื่องที่  7  ที่จอดรถศูนย อปพร. ริมแกงดอนกลาง 
นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ  เรื่องที่จอดรถศูนย อปพร. ริมแกงดอนกลาง  
รถจะวิ่งเหยียบลานคอนกรีตทั้ง 2 ลาน  ผมดูแลวไมเหมาะถามีกิจกรรมตรงนั้น  
ถาเราเอาไปไวดานทิศตะวันออกจะดีกวา   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไมเปนไร  
ผมคิดวาใหเอาไวตรงนั้นไมตองรื้อออก  
การทําโรงรถทําเพื่อประเมินใหเขารูวามีรถมาจอดที่นี่แตจริงๆแลวมันไมมี   

เรื่องที่  8  การแตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การจัดกิจกรรมสวดมนตขามปยังไมไดมีการกําหนดพื้นที่  
แตปกติแลวจะจัดที่วัดประชานิยมหรือวัดกลางพระอารามหลวง  ในปของทานผูวาวินัย  
ทานจัดที่อนุสาวรียพระยาชัยสุนทรปนี้ยังไมไดมีการกําหนดสถานที่ หน.กันติพงษ  คิดเห็นอยางไรในเรื่องนี ้



นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี  
ปที่ผานมามีปญหาคือเราสวดมนตขามปและตักบาตรในตอนเชามันยุงยาก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาอยางนั้นก็จัดสวดมนตขามปในวัด 
เรื่องที่  9  

โครงการประชุมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใน
สวนภูมิภาค 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
กรมสงเสริมฯแจงวามหาดไทยไดจัดทําโครงการประชุมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใ
นสวนภูมิภาค  
เพื่อใหผูบริหารมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลใหแกผูปกครองทองที่  กํานัน  
ผูใหญบาน  และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตลอดจนติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของรัฐบาลโดยกําหนดดําเนินงานเปนรา
ยภาค  ภาคละ  1  แหง  รวม  4  ครั้ง  
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการประชุมมอบนโยบายสําคัญใหเปนที่เรียบรอยและเตรียมความพรอมเบื้องตน
จึงขอใหอําเภอแจง อปท.  แจงผูบริหาร อปท.  เพื่อเตรียมเขารวมประชุมแหงละ  1  คน  รายละเอียด  วัน  
เวลา  และสถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ตามหนังสือนี้จะจัดโครงการประชุมมอบนโยบายใหกับผูบริหาร อปท. กํานัน ผูใหญบาน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้ง แจงใหเราเตรียมเขารวมประชุมครับ 
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เรื่องที่  10  
เชิญเปนวิทยากรบรรยายอภิปรายเรื่องการกระจายอํานาจและการสงเสริม
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภาคประชาชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะจัดขึ้นในวันที่  14  ธันวาคม  2559  
ฝาก จ.ส.อ.สมชาย  จัดเตรียมขอมูลในการบรรยายใหกับนายกฯ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  คนที่พูดจะเปนภาควิชาการ  ทานนายกฯจะเปนภาคปฏิบัติ  
เชน  กระบวนการมีสวนรวมมีวิธีการแกไขปญหาอยางไรบาง 

เรื่องที่  11  หนังสือรองทุกขจากที่ทําการชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ที่ทําการชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองทําหนังสือรองทุกขเขามา  เรื่องการกวาดถนนไมสะอาด  
เมื่อวันอาทิตยผมไดไปงานบุญคุมก็ไปเจอทานเฉิดฉันท  ทานบอกวาหนาโรงซอม ร.พ.ช.  
ซอยบานผมไมเคยไปกวาดเลยแตมีโครงการในการจายเงิน  มีที่ไหนที่ประธานชุมชนกวาดเอง  
ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขฯเขมงวดในเรื่องนี้ 

เรื่องที่  12  ขออนุเคราะหสนามกีฬาเพ่ือใชในการสวนสนาม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 23  
จะมาสวนสนาม  ในวันที่  8  ธันวาคม  2559  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดฯ  เขาขออนุญาตกับผมแลว  
ฝากหน.พิชิตดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องความสะอาดและสถานที่ 

เรื่องที่  13  การลงนามขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จัดการลงนามในวันที่  2  ธันวาคม  2559  
ณ  โรงแรมแกรนดเมอริเคล  ฟอรจูน  มอบทานรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ   

เรื่องที่  14  อบรมปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพรอมจัดการนํ้าเสียใหแก อปท. 
ในพ้ืนที่เรงดวนกรมควบคุมมลพิษ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จัดขึ้นในวันที่  15 – 16 ธันวาคม  2559  
มอบสํานักปลัดเทศบาลทําเรื่องขออนุญาตใหนายกฯและออกคําสั่งใหหน.ธนัญชัยเขารวม 

เรื่องที่  15  แผนปฏิบัติการลดปริมาณขยะชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทาง ทสจ.  
ไดกําหนดเปาหมายแผนปฏิบัติการลดปริมาณขยะชุมชนที่เขาสูระบบกําจัดขยะปลายทางลดลง 5 %  
เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยป  2559  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดจํานวน  982  ตัน/วัน  
อัตราการเกิดเฉลี่ย  0.95  กิโลกรัม/คน/วัน  ปริมาณขยะสะสม 45,294  ตัน  แผนงานที่ 1 คือ  
หมูบานชุมชนสามารถคัดแยกขยะโดยหลัก 3R  มีจุดตั้งรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชน  
การคัดแยกขยะมีเปาหมายรอยละรอยของหมูบาน  ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  
กิจกรรมรถขยะตองเขาไปในวัดดวย  จัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย  
ลดการเกิดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายในแหลงกําเนิด 

เรื่องที่  16  การอุทรณและโตแยงคําส่ังทางปกครอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดมีหนังสือแจงรายละเอียดการยื่นแสดงรายการชําระภาษีบํารุงทองที่  
โดยแจงใหเขาทราบวามีทรัพยสินที่ตองยื่นภาษีเปนจํานวน  40  บาท  ในเดือนมกราคม – เมษายน  
ใหจายในเวลาราชการ  ขาพเจานายพิชิต  เดชอนันต  
ขออุทรณหนังสือดังกลาวเพื่อใหขาพเจายื่นแบบที่ถูกตอง  ขาพเจาถือวาเปนการออกคําสั่งโดยมิชอบ  ดังนี้  1.  
หนังสือดังกลาวไมไดแจงวาเขามีทรัพยสินประเภทใด  จํานวนเทาใด  2.  
การประเมินภาษีก็ไมไดแจงวาประเมินถูกตองหรือไม  อยางไร  3.  การเรียกใหเขายื่นแบบชําระเงินจํานวน  
40  บาท  สามารถกระทําไดหรือไม  4.  ไดมีการเรียกใหไปยื่นแบบชําระทั่วถึงหรือไม  อยางไร   
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นางนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  รายนี้ปที่แลวไดมาชําระภาษี  
โดยทางนิติกรชาติชายเปนผูอธิบายใหฟง  เขามีทรัพยสินที่บานดงปอ  เปนที่สวน  ตอนที่ดิฉันคํานวณครั้งแรก  
3  บาท  เพราะที่นาไรละ  5  บาท  แตเขาไมถึง 1 ไร  จึงคิดแค 3  บาท  
แตเขาไมเขาใจที่เราอธิบายและไมยอมชําระภาษี  ที่เราแจงไป  40  บาท  นั่นคือที่สวนที่เขาจะตองชําระ  
ซึ่งทรัพยสินของเขามีอยูจริงอธิบายใหฟงตั้งแตปที่แลวพอปนี้ไดมีการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินป  2560  
ตองแจงทุกรายตามกฎหมาย  แตเขาก็มีหนังสืออุทรณกลับมา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการอุทรณหรือยัง 

นางนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  
ยังไมไดนัดเพราะจะใหคุณรัศมีปรึกษากับนิติกรชาติชายกอนเพราะเขายังไมไดชําระเงิน  
การยื่นอุทรณภาษีคุณตองชําระภาษีเรียบรอยกอน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหทําหนังสือตอบเขาไปเลยวา  1.  
คําสั่งของผมเปนคําสั่งทางปกครองก็จริงแตคุณยังไมมีสิทธิอุทรณ  
จะฟองศาลปกครองไดตอเมื่อคุณชําระภาษีเรียบรอย  2.  
ใหอธิบายดวยกฎหมายที่กําหนดวาผูที่มีภาระภาษีจะเปนประเภทไหน  อยางไร  ตามมาตราไหน  



คุณมีทรัพยสินอะไรที่เขาตามกฎหมายขอนี้ซึ่งตองชําระภาษี  เปนอํานาจของเทศบาลที่จะตองจัดเก็บ  
มอบงานจัดเก็บรายไดประสานกับนิติกรชาติชายดําเนินการเรื่องนี้ 

เรื่องที่  17  การรอนสิทธิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
จ.ส.อ.สมชายชวยอธิบายการรอนสิทธิใหฟงครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายฯ  การรอนสิทธิ  คือ  
มีบุคคลภายนอกมากระทบกับสิทธิที่เรามีโดยชอบตามกฎหมาย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การรอนสิทธิ  คือ  
เมื่อมีทรัพยสินหรือมีสิทธิบางอยางอยูแตจะมีคนมาเอาของเราไป  คําถามที่ 2  
ทรัพยสินของทางราชการอยูในเงื่อนไขของการถูกรอนสิทธิหรือไม 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายฯ  สวนราชการการมีฐานะเปนนิติบุคคล  
มีโอกาสเกิดการรอนสิทธิได 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบจ.ส.อ.สมชาย  หากฎหมายมาใหนายกฯ  
เกี่ยวกับเรื่องสวนราชการอยูภายใตกฎหมายของการรอนสิทธิ  สําหรับความคิดของผม  
ทรัพยสินของทางราชการจะไมมีทางถูกรอนสิทธิ  
ที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตึกเทศบาลที่วัดใตโพธิ์ค้ําเปนทรัพยสินของทางราชการ  
ใครก็ตามจะมายึดโดยอางสิทธิยึดเหนี่ยว  กังขัง  
หรือสิทธิใดๆซึ่งเปนการรอนสิทธิไมไดเพราะเปนทรัพยสินของทางราชการ  
ในมุมมองของผมทรัพยสินของทางราชการจะไมตกอยูภายใตกฎหมายของการรอนสิทธิ  พระเอาหนังสือ 
พรบ.สงฆมาอางวาผูที่มีอํานาจเด็ดขาดคือ  เจาอาวาส  
สิทธิในวัดเปนของเจาอาวาสและจะมายึดเอาโรงเรียนเรา  ดังที่ ทานสท.บุญเส็งกลาววาเปนสวนควบ  
ซึ่งคําวาสวนควบ  หมาย  ถึง  สังหาริมทรัพยที่อยูบนที่ดินเปนสวนควบของอสังหาริมทรัพย  
ใครเปนเจาของอสังหาริมทรัพยคนนั้นเปนเจาของสวนควบตามกฎหมายแพงและพาณิชยทั่วไป  
เพราะฉะนั้นเมื่อวัดเปนเจาของที่ดินอาคารเรียนจะตองเปนของวัดแตมุมมองของผม  
เมื่อทรัพยสินเปนของทางราชการไมนาจะตกอยูในการรอนสิทธิ   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่23/2559 เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ประจําป 

2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 



เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     
ในรอบเดือนที่ผานมาไมมีรายงานการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
และในวันนี้ก็ไดมอบหมายใหนางสาวณัฐภาสไปประชุมเรื่องยาเสพติดกับทางจังหวัดแทนครับ 

เรื่องที่  2   การตรวจสอบและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่    
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องการแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่เชิญรองปลัดอภิวัฒน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล    
ตามที่มีหนังสือสั่งการซึ่งปจจุบันมีขาวสารตามหนังสือพิมพที่มีการแกไขปญหาของประชาชน  เชน  
ถนนชํารุดเสียหาย  
ทางกรมสงเสริมฯจึงทําหนังสือสั่งการวาเพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อยางมีป
ระสิทธิภาพจึงขอให อปท.  ดําเนินการ  1.  
จัดระบบตรวจสอบและแยกแยะปญหาของประชาชนโดยประสานและสนับสนุนการดําเนินงานกับจังหวัดหรือ
อําเภอ  ตามประเภทของของ อปท.  เพื่อตรวจสอบปญหาสิ่งสาธารณประโยชนชํารุดเสียหายจนใชการไมได  
ปญหาที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆแตยังไมไดดําเนินการแกไขมาเปนเวลานาน  
ปญหาความเดือดรอนความทุกขยากที่เกิดกับบุคคลหรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือดอยโอกาส  คนชรา  
เด็กกําพรา  โดยรวบรวมขอมูลจากกํานัน  ผูใหญบาน  
คณะกรรมการหมูบานหรือเครือขายจากชุมชนอื่นในพื้นที่และสงใหจังหวัดหรืออําเภอ  2.  
ใหจัดประชาคมทองถิ่นเพื่อรับรูปญหาและแนวทางแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญ  
ในกรณีที่ปญหาไมอยูในพื้นที่หรือไมมีงบประมาณที่สามารถดําเนินการไดทันตอสถานการณ  
ใหประสานกับเครือขายชุมชน  เชน  องคกรสวัสดิการชุมชน  สภาองคกรชุมชนและกองทุนตางๆ  
ภาคธุรกิจเอกชน  เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  
หากปญหาขนาดใหญเกินศักยภาพใหรายงานผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มีหนังสือราชการบอกวาใหเราซึ่งเปนสวนราชการหนวยงานบริการประชาชนแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่
นองประชาชน  
และผมก็กําชับวาใหกองวิชาการเปนผูรวบรวมรายงานการแกไขปญหาและบันทึกเปนสถิติและใหรายงานในกา
รประชุมประจําเดือน  มีกองฝายใดเสนอเขามาบางหรือไม  
เมื่อมีขอมูลแลวเราจะไดรูวาการแกไขปญหาของพี่นองประชาชนไดรับการแกไขอยางไรในปนี้  
และปหนาจะเกิดปญหานี้อีกหรือไม  ถาปญหายังคงอยูหรือมากขึ้นแสดงวาทองถิ่นบริหารงานไมดี  
แตถาปญหาลดลงถือวามีการดูแลเอาใจใสพี่นองประชาชนใหไดรับการชวยเหลือและแกไขปญหา  
ฝากใหทุกสํานัก/กองรายงานการแกไขปญหาใหกองวิชาการรวบรวมเพื่อสงใหจังหวัดตอไป 
 

ทีป่ระชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  1   การสรรหาบุคคลตนแบบทางพระพุทธศาสนาเพ่ือรับรางวัล “เสาอโศกผูนํา 

                        ศีลธรรม”  ประจําป 2560 จังหวัดกาฬสินธุ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนของกองวิชาการ  
รองปลัดอภิวัฒนคิดเห็นวาอยางไร 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เขาใหสรรหาบุคคลในหนวยงานที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้  1.  
เปนพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและคนตางประเทศ  2.  เปนผูประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง  3.  
เปนผูประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม  4.  เปนผูยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  5.  
เปนผูอุทิศตนและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง  6.  
คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นใดแลวแตกรรมการจะกําหนด  เชน  
ไมเปนผูมีหนาที่โดยตรงในการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   
ถาเราจะเสนอตองเอาบุคคลภายในองคกรและประสานไปใหสํานักงานพระพุทธศาสนา  ภายในวันที่  16  
ธันวาคม  2599  เพราะเขาจะคัดเลือกเพื่อพิจารณาในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในเรื่องนี้มอบทานรองปลัดอภิวัฒนสงรายชื่อทานรองมานิตเพื่อเขารับรางวัล 

                   มติที่ประชุม  -  มอบทานรองปลัดอภิวัฒนสงรายชื่อทานรองมานิตเพื่อเขารับรางวัล – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 
เรื่องที่ 1  ภาระคาใชจาย 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เมื่อวานที่ไดมีการประชุมแผนอัตรากําลัง  
และใหไปคิดคํานวณภาระคาใชจายซึ่งผมไดใหงานการเจาหนาที่คิดภาระคาใชจายและยุบวิศวกร  1  
ตําแหนงจะอยูที่  35.35 %   จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาตามนี้หรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตกลงตามนี้ใหดําเนินการไดเลย 
เรื่องที่ 2  ผลรางวัล อปท. 

ที่มีความเปนเลิศดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถิ่นในภ
าคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
แจงผลรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถิ่
นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เราไดรางวัล 1 ใน 40  องคกรทั้งอบจ.  อบต.  เทศบาลตําบล  
และเทศบาลเมือง  กําหนดการเขารับรางวัลในวันที่  19  ธันวาคม  2559  ณ  
ตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อบจ.  ที่ไดรับรางวัล  4  แหง  คือ  อบจ.อุบลราชธานี   
อบจ.สกลนคร  อบจ.หนองคาย  อบจ.รอยเอ็ด  เทศบาลนคร  ที่ไดรับรางวัล  1  แหง  คือ  
เทศบาลนครขอนแกน  เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล  6  แหง  คือ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เทศบาลเมืองบัวขาว  เทศบาลเมืองทาบอ  
จ.หนองคาย  เทศบาลตําบลที่ไดรับรางวัล  13  แหง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลวของผอ.เพ็ญพร  
รางวัลของกรมควบคุมมลพิษจะเขารับรางวัลวันไหน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  คาดวาประมาณเดือนกุมภาพันธครับ 
เรื่องที่ 3  งานสภาพนักงาน 

นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน  
ทางสภาพนักงานขอชี้แจงเรื่องไดรับหนังสือจากทานนายกวาใหทางสภาไดดูแลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีหนังสือรอง
เรียนจากฝายนิติการ  เรื่องการใชรถของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระบุวาพนักงานขับรถที่ขับรถในเทศบาล  
เปนรถราชการและรถสวนกลางของเทศบาลขับรถ 
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ในลักษณะประมาทเลินเลอ  
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอทางราชการและทรัพยสินทางผูรองจึงอยากใหทางเทศบาลจัดทําประกันภัยรถยนต  
และใหดูแลผูขับรถใหมีหนาที่รับผิดชอบตอผลของการกระทํา  เชน  
ใหมีการวางหลักทรัพยในการประกันหรือมีหนังสือเพื่อแสดงความรับผิดชอบ  
และทานนายกฯจึงใหทางสภาตรวจสอบขอกฎหมายและดิฉันจึงไดเรียนปรึกษาหน.สํานักปลัดเทศบาล  
ทานไดอนุเคราะหหนังสือ  ซึ่งฉบับแรกลงวันที่  14  สิงหาคม  2552   ที่ มท 0808.2/ ว 2633  ระบุวา  
การประกันภัยเกี่ยวกับรถมี  2  แบบ  คือ  ประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยแบบสมัครใจ  
สําหรับภาคบังคับใหทําตามดุลพินิจและความเหมาะสม  สําหรับภาคสมัครใจสามารถทําไดโดยมี  3  เงื่อนไข  
คือ  1.  ตองเปนรถยนตของสวนราชการ  2.  ตองเปนรถยนตที่มีความเสี่ยง  3.  
การทําประกันภัยตองมีผลกระทบและไมสามารถใชเงินสะสมในการทําประกันภัยครั้งนี้ได  
การทําแบบสมัครใจมี 3 แบบ  คือ  1  กลุมเสี่ยงชายแดนภาคใต  2.  กลุมเสี่ยงจากรถที่ใช  3.  
กลุมเสี่ยงที่ไมใช  2  กลุมแรกแตสามารถทําไดภายใตเงื่อนไขดุลพินิจของทานนายกฯ  และมีหนังสือของ สตง  
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2559  แจงวา  การประกันภัยภาคบังคับยกเวนรถของราชการไมตองทํา  
การประกันภัยภาคบังคับแลวแตทางหนวยงานจะทํา  ถาเปนรถที่มีที่นั่งไมเกิน 20 ที่นั่ง  
จะประกันภัยไดเฉพาะชั้น 3  วงเงินประกันภัยผูเสียชีวิตไมเกิน  300,000  บาท  
ทางสภาจึงถามผูรองโดยตรงถึงเจตนาของผูรอง  เขาจึงบอกวาอยากใหมีการประกันตามความเหมาะสม  
อยากใหมีการจัดอบรมใหกับพนักงานของเราดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอนที่ผมอยูบริษัทแสงประทีปผมก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรง  ถาเกิดเหตุที่จังหวัดไหนผมไดไปหมดทุกโรงพัก  
ตองขอขอบคุณทางสภาพนักงานที่เปนหวงอันตรายที่จะเกิดขึ้น  
ในอดีตรถบรรทุกน้ําของเราขับรถไปไปเอาน้ําที่มอดินแดง  ขากลับฝนตกถนนลื่นรถคว่ํา  
คนขับไมตายแตเด็กหอยทายที่เปนลูกจางเสียชีวิต  
ผมก็ไดพูดเรื่องนี้อยูในเรื่องของหลักประกันใหกับลูกนองที่เสียชีวิตตามสิทธิที่เขาควรจะได  
แตทางพนักงานประจําเขาบอกวารถราชการไดรับการยกเวนไมตองประกัน  
ถาเกิดเหตุมีระเบียบใหคนขับรับผิดชอบเปนการสวนตัว  ซึ่งผมไมเห็นดวย  แมกระทั่งประกัน พรบ.  
ซึ่งเปนกฎหมายบังคับใหรถทุกคันตองประกันก็ยังยกเวนไมใหรถราชการไปประกัน  
พอตอนหลังมีการพูดในที่ประชุมอีกรอบหนึ่งวาประกัน พรบ.ได  เราจึงไดตั้งงบประมาณประกันพรบ.ไว  
งบประมาณนาจะอยูที่สํานักปลัดเทศบาลหรือสํานักการคลัง 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  อยูที่สํานักการคลังครับ  
แตไมไดประกันเนื่องจากไดมีคนติดตอบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันรถของเทศบาล  
ตอนที่คุยกันเขาบอกวารถทุกประเภทถาเปนไปไดอยากใหมีหลักประกัน  เชน  
รถเฉพาะกิจของกองสาธารณสุข  
ที่ออกปฏิบัติงานทุกวันในชวงกลางคืนและตอนเชาซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  
จึงไดเอาขอมูลใหเขาคํานวณคาใชจายดอกเบี้ยตกปหนึ่งประมาณ  2  ลานกวาบาท  
ผมจึงไดเอาขอมูลมาหารือกับคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลและไดขอสรุปวา  
ในเมื่อคาใชจายมันสูงซึ่งงบประมาณ  ณ  ตอนนั้นนอยมากก็ใหทํา พรบ.  
และในชวงนั้นหนังสือซักซอมแนวทางของ สตง.  ก็ยังไมมีมาจึงตั้งใจวาจะทําอยู 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  พอหนังสือ สตง.มา 
เราก็ไปหารือวาจะประกันไดหรือไม  สตง. เขาก็ตอบประมาณวาไมอยากใหประกัน  เราจึงไมไดประกัน  
เจาหนาที่ก็กลัววาเมื่อประกันไปแลวตองมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยประกันที่จะตองชดใชคืน  แลว สตง.  
เขาสรุปวาอยางไร 



นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เขาบอกวาไมคุมคาจึงยกเวน พรบ. บุคคลที่  3  
ในสวนการทําประกันภัยภาคสมัครใจเขาก็บอกใหทําตามหนังสือสั่งการและพิจารณารถฉุกเฉินหรือรถที่เสี่ยงตอ
อุบัติเหต ุ

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ฝากผอ.จําลองศึกษาวารถของเราจะประกันไดประเภทใดบางและใหตอบในการประชุมครั้งหนา  
ในสวนเรื่องมารยาทในการขับรถและวินัยในการขับรถฝากหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดอบรมใหกับพนักงานขับรถ
ทุกทาน 
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นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน  ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจําป  
สรุปวาสิทธิขาราชการเจาหนาที่ของเทศบาล  ขาราชการ  พนักงานประจํา  ลูกจางประจําสามารถเบิกได  
แตฝายบริหารและผูที่ใชสิทธิประกันสังคมตองจายเงินเอง  สําหรับผูที่เบิกไมไดคิดเปน  393,300  บาท  
คาเบรก  25 บาท/คน  และมีคาปายไวนิล  เฉลี่ยแลวประมาณ  4  แสนกวาบาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตามระเบียบเราสามารถจัดไดหรือไม 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ในกรณีนี้ไมมีระเบียบรองรับ  เชน  
ลูกจางชั่วคราวไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ลูกจางชั่วคราวมีสิทธิเบิกไดบางตัว  เชน  
การเจาะเลือดอาจเบิกไดแตเอ็กซเรยอาจเบิกไมได  อาจารยตองสํารวจกอวาเจาตัวเขาสมัครใจจะตรวจเทาไหร  
เขาเบิกเงินไดจากประกันสังคมอยูแลวก็จัดคิวใหเขาเขาไปตรวจที่พีซียูของเรา  
เขาจะเจาะเลือดสงตรวจตามรายการและเบิกเงินตามประกันสังคม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เราสามารถจายเงินราชการเพื่อจายเงินใหกับการตรวจนอกเหนือจากนี้ไดหรือไม 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  การรักษาพยาบาลพนักงานขาราชการก็ไมไดทุกตัว  
สวนพนักงานจางตามระเบียบไมไดเขียนไวเลย  
ตองไปศึกษากับประกันสังคมวาแนวทางของผูประกันตนจะมีสิทธิแบบใดบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลศึกษาหาแนวทางเบิกเงินประกันสังคมในการตรวจสุขภาพ 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
ที่เคยทําคุณหมอจะเปนผูประสานกับทางโรงพยาบาลวาวันนี้จะนัดไปตรวจกี่คน  
บางคนอาจตรวจไมครบแลวแตความสมัครใจ   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   

ปดประชุม  16.15 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 



                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


