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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 2/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  24 มกราคม 
2560 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1  คุณธรรมจริยธรรม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอนท่ีผมไดเขารับฟงการบรรยายของ  ดร.
บวรศักดิ์เก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  คําวาจริยธรรม  คือ  ความประพฤติท่ีดีงามอันประกอบดวยศีลธรรม
และคุณธรรม  ศีลธรรม  คือ  การทําในสิ่งท่ีไมเปนโทษ  งดการกระทําท่ีจะกอใหเกิดโทษและกระทําในสิ่งท่ีจะ
กอใหเกิดประโยช  การละเวนการกระทําท่ีจะกอใหเกิดโทษจะตองเวนท้ังหมดไมวาจะเปนโทษท้ังตอตนเองตอ
ผูอ่ืนหรือตอสิ่งแวดลอม  คุณธรรมเปนการกระทําอะไรก็ตามใหเกิดประโยชน  ท้ัง  2  อยางตองทําควบคูกัน   
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จริยธรรมในทางพุทธศาสนาท่ีไดนําเรียนใหพวกเราไดรับทราบ  คําวาจริยธรรมจะมีท้ังจารีตประเพณี  ศาสนา
และกฎหมาย  ในสวนท่ีเปนจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ  เบญจศีล  เวนจากการฆาสัตว  การลักทรัพย  
การประพฤติผิดในกาม  สิ่งท่ีควรกระทําคือเบญจธรรม  ในสวนจริยธรรมอันเกิดจากประเพณีผูใหญ  ผูนอย  
เปนผูใหญจะไมรังแกผูนอย  เปนผูนอยก็ไมลวงเกินผูใหญ  จริยธรรมอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติในหนาท่ี  
ถาทําแลวเปนโทษอยาไปทํา  ในสวนราชการก็เปรียบเสมือนการเลือกปฏิบัติการกระทําหรือไมกระทําใน
ชีวิตประจําวัน  เราจะตองเลือกพฤติกรรม  คือ  การวิเคราะห  ใครครวญถึงความเชื่อทางศีลธรรมและ
คุณธรรมของเรา  ทานพูดถึงเรื่องในหลวงรัชกาลท่ี  9  ในวันท่ี  5  พฤษภาคม  2493  เปนวันท่ีในหลวง
กลับมาจากการศึกษาจากตางประเทศและข้ึนครองราชยเพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีเรียกวาบรมราชาภิเษก  ทานตรัส
วา  เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม  จะละเวนไมทําในสิ่งท่ีเปนโทษและทํา
ในสิ่งท่ีเปนประโยชน  คํากลาวคํานี้เปนคํากลาวท่ีครบองคประกอบชัดเจนวาจะทําเพ่ืออะไร  ทานถามตออีกวา
ท่ีมาของคําวาเราจะครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามรูหรือไมมาจากอะไร  เขา
บอกวาเวลาท่ีเราไปถวายภัตตาหารตองมีการกลาวคําถวายกอน  สิ่งท่ีพระองคทานเปลงวาจาในวันข้ึน
ครองราชยทานจึงพูดคําวา หิตายะ  สุขายะ  เพ่ือประชาชน  คํานี้เปนวิสัยทัศนของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9  ในการถือปฏิบัติเพ่ือดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชน  ทานอาจารยบวรศักดิ์ทานบอกวา
จําไดหรือไม  วันท่ีมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆครบถวน  มีพระภิกษุสงฆครั้งแรก  มีคนท่ีมารวมบวช
ประมาณ  200 – 300  คน  ในวันท่ีจะออกเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรก  ทานบอกกับพระภิกษุสงฆ
เหลานั้นวาใหพระภิกษุสงฆจงจาริกออกไปเพ่ือแสดงธรรมใหพ่ีนองประชาชนไดรูวาควรละเวนการกระทําในสิ่ง
ท่ีจะเปนโทษและใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน  พระภิกษุสงฆท้ังหลายท่ีออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาจะตอง
ปฏิบัติไมใชแคละเวนการกระทําท่ีไมเปนโทษเทานั้นจะตองทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนควบคูกันดวย  ในบทท่ีผม
ไปบรรยายเขาใหผมบรรยายเก่ียวกับเรื่องจรรยาบรรณและหนาท่ีของทองถ่ิน  ซ่ึงปรากฏอยูในกฎหมายจัดตั้ง
เราจะทําอะไรท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีไมไดเพราะถาเราทําอะไรจะมีหนาท่ีกํากับไวท้ังหมด  ผมไปสอนเรื่อง
หนาท่ีของเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  มีอะไรบาง  วรรคสองในประมวลกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 
2496  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การ
จัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  วาดวยการนั้นๆ  หลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ทานจะเห็นวาในพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  ระบุบทบาทหนาท่ีของทองถ่ิน  
หนาท่ีของเทศบาลวามีหนาท่ีอะไร  ในวรรคสองระบุวา  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนงบประมาณ  การบริหารจัดการ  การจัดซ้ือจัดจางตามท่ีระเบียบกําหนดไว  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9  ทานมีอะไรดีๆใหเราอีกมาก  ในปท่ีทานครองราชยครบ  25  ป  
ตอนนั้นมีนายกรัฐมนตรีบอกวาอยากสรางอนุสาวรียใหกับทานในวาระท่ีทานครบรอบ  25  ป  นาจะเปนทาน
จอมพลถนอม  กิตติขจรท่ีบอกวาอยากจะสรางอนุสาวรีย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงยอนถามทานจอม
พลถนอมวาถาสรางอนุสาวรียแลวประชาชนไดประโยชนอะไร  ก็ตอบไมได  ถาทานนายกอยากทําประโยชน
ใหกับพ่ีนองประชาชนทําอยางนี้ดีไหม  ทานเอาแผนท่ีมากางและขีดถนนข้ึนถนนหนึ่ง  ตอนนั้นกรุงเทพมี
ปญหาเรื่องถนน  พระเจาอยูหัวบอกวาใหทานไปทําถนนเสนนี้พ่ีนองประชาชนจะไดสัญจรไปมาสะดวก  
ประชาชนไดประโยชน  หากจะใหฉันไดประโยชนดวยก็ใหใชชื่อถนนนี้วาถนนรัชดาภิเษกครองราชยครบ  25  
ป  และในปครบรอบครองราชย 50 ป  ตอนนั้นทานบรรหาร  ศิลปอาชา  เปนนายกรฐัมนตรี  ทานมานําเสนอ
ในหลวงวาในวาระครบรอบ  50  ป  อยากสรางหอคอยท่ีระลึกสําหรับทาน  ในหลวงก็ถามตอวาสรางแลว
ประชาชนจะไดประโยชนอะไร  ทานตอบวาเราทําหอคอยขางบนจะเปนสถานีถายทอดสัญญาณตางๆให
กวางขวาง  พ่ีนองประชาชนสามารถไปดูภูมิทัศนใหกวางไกล  สงเสริมการทองเท่ียว  ในหลวงทรงตอบวา  ถา 
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จะใชเปนสถานีสื่อสารปจจุบันนี้เขาใชดาวเทียมกันแลวเขาไมใชหอสูง  หากจะใหพ่ีนองประชาชนข้ึนไปดู
ทัศนียภาพกรุงเทพฯไปดูท่ีภูเขาทองก็ได  ถาอยากใหประชาชนไดประโยชนในวาระครบรอบ  50  ป  ทําไม
ทานนายกไมทําถนน  ทานนายกจึงไดไปทําถนนวงแหวนตะวันออก  วงแหวนตะวันตกซ่ึงปจจุบันมีชื่อถนนวา
ถนนกาญจนาภิเษก  ทุกสิ่งอยางท่ีพระองคทําไมเคยทําเพ่ือตัวเอง  มีหลายรัฐบาลทานประมวล  สภาวสุไป
เสนอในหลวงเรื่องการยกเวนการเก็บภาษีจากพระบรมวงศานุวงศแตในหลวงก็ถามวาถาออกกฎหมายตัวนี้แลว
ประชาชนไดประโยชนอะไรถาจะใหลงปรมาภิไธยในกฎหมายเพ่ือใหยกเวนภาษีของตนเองทานไมทํา  และมีคน
รองทุกขไปหาทานเปนฎีกาเขาบอกวาในหลวงอานฎีกาทุกฉบับ  พระองคทานตรัสกับอาจารยบวรศักดิ์วาใน
หลวงไดรับฎีกาของนักโทษชายทานหนึ่งเขียนฎีกาถวายในหลวงวาตัวเขาโดนศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตแต
เขาไมไดกระทําผิด  ท่ีรับสารภาพตั้งแตศาลชั้นตน  ชั้นอุทธรณ  จนกระท่ังศาลฎีกาเพราะพอของเขากระทํา
ความผิดและเขาอยากจะแสดงความกตัญูจึงรับผิดแทนพอ  ตอนนี้พอตายแลว  ศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิต
จึงทูลเกลารองขอชีวิต  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเห็นเรื่องนี้จึงใหทานอาจารยวิษณุ  เครืองามลงไปหา
ขอมูล  ขอเท็จจริงและใหนําเสนอซ่ึงก็เปนความจริง  ในหลวงจึงใชวิธีการเวนโทษตายโดยพระราชทานอภัย
โทษใหกับนักโทษคนนี้แตใหเขาตองขังตลอดชีวิต  เม่ือพระองคทานตรัสอยางนี้ทานจึงถามอาจารยบวรศักดิ์วา
ทําถูกหรือไม  อาจารยบวรศักดิ์จึงบอกวาใครจะกลาตอบวาทานทําไมถูก  พอเขาไดรับการยกเวนโทษตายเขาก็
มาเปนนักโทษชั้นดี  ไมนานเขาก็ไดพนโทษและมาเปนพลเมืองดี  อีกเรื่องหนึ่งท่ีอาจารยยกตัวอยางคือ  มี
นักศึกษาแพทยเกียรตินิยมของโรงพยาบาลมหามกุฎ  เขามารับปริญญากับในหลวงแตมีนักศึกษาแพทยท่ีเรียน
ดวยกันไปแจงความและคนท่ีหอพักปรากฏวามีการเอาโทรศัพทของเพ่ือนไป  มีการทําเรื่องนี้เขาสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษนักศึกษาคนนี้  ในขณะนั้นสภามหาวิทยาลัยคือพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  ทานบอก
วาเปนแพทยจะตองมีวินัยถาไปขโมยของคนอ่ืนไมได  สุดทายท่ีประชุมก็พิจารณาไลออกเพราะมีความประพฤติ
ไมดี  แมของนักศึกษาคนนี้ก็เลยทูลเกลาถวายฎีกาในหลวงวานักศึกษาคนนี้ไมไดมีเจตนาขโมยแตเปนการไปจีบ
ผูหญิงคนเดียวกันแลวอยากจะแกลงเพ่ือนจึงไดเอาโทรศัพทไปซอน  ทานอยากชวยทานจึงใหอาจารยพิษณุไป
หาขอมูลวาถากระทําความผิดอยางนี้แตละมหาวิทยาลัยจะพิจารณาโทษอยางไร  อาจารยวิษณุจึงไดทําหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนคณะแพทยวาถาเกิดเหตุการณอยางนี้จะพิจารณาโทษอยางไร  
คําตอบท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยตรงกันหมดวานาจะใหจบการศึกษาแตไมมีสิทธิไดรับปริญญา  พอมีหนังสือ
จากมหาวิทยาลัยตางๆสงเขามา  อาจารยวิษณุ  เครืองามก็ทําหนังสือสงไปท่ีสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งวา  
ทุกแหงมีมติมาอยางนี้  สภาแหงนี้ก็ตองยึดตามมติและไลเขาออก  พอไลเขาออกแมเขาก็ทูลเกลาถวายฎีกาใน
หลวงผลสุดทายในหลวงก็เมตตาและยังไมใหเขาจบแตใหดูความประพฤติอีก 1 ป  ถามีความประพฤติดีก็ให
เขาจบและรับปริญญา  หลังจากท่ีพระองคทานมีคําวินิจฉัยออกมาอยางนี้  นักศึกษาแพทยคนดังกลาวก็ทํางาน
ท่ีโรงพยาบาลบริการดี  เปนคนเกง  เอาใจใสและขยันหม่ันเพียร  สุดทายเขาก็ผานและสภามหาวิทยาลัยก็
อนุมัติใหเขาจบการศึกษาและรับปริญญา  ท้ังหมดท่ีอาจารยบวรศักดิ์ทานพูดทานสอนเราเก่ียวกับเรื่อง
จริยธรรม  ยกตัวอยาง  คนท่ีมีจริยธรรม  นั่นคือ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9  สิ่งท่ีทานกระทํา
คือ  ทานละเวนในสิ่งท่ีเปนโทษและกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน   

 เร่ืองที่  2  เชิญรับรางวัลโครงการเมืองจักรยาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตามโครงการรางวัลเมืองจักรยานไดรับ
ความอนุเคราะหจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดเขารวมประกวดเมืองท่ีสงเสริมการใชจักรยานและเทศบาลเมือง
กาฬสินธุก็ไดรับคะแนนเมืองจักรยานในระดับทองและไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดเมืองจักรยาน  
ทางโครงการจึงขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีหรือตัวแทนเพ่ือรับมอบรางวัลในวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2560  
เวลา  14.00  น.  ในพิธีเปดงานอเดไบคเฟส  2016  ณ  สถานีรถไฟแอรพอรตลิงค  สถานีมักกะสัน  
กรุงเทพฯ  มอบรองนพสิทธิ์และเลขาอดิศักดิ์เขารวมรับรางวัล   
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 เร่ืองที่  3  โครงการชิงรางวัลการจัดการขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือวันศุกรท่ีผานมาผมกับทานผอ.เพ็ญพร
ไปนําเสนอโครงการชิงรางวัลการจัดการขยะระดับอาเซียน  คนท่ีเปนแมงานคือสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม  ทานผอ.เพ็ญพรเปนผูนําเสนอในระยะเวลา  15  นาที  เพ่ือใหคณะอนุกรรมการเขาใจวาเราทํา
อะไรบางและผลออกมาเปนอยางไร  คนท่ีไปนําเสนอแขงกับเรามี  10  เทศบาล  ภาคเชาเปนเทศบาลเมือง
นานเปนเทศบาลแรกเพราะเขาสง   3  ดาน  1.  ดานอากาศ  2.  ดานน้ํา  3.  ดานขยะ  พอทานนายกนาน
พูดจบก็มีเทศบาลอ่ืนมาพูดตอในสวนท่ีชิงรางวัลท้ัง 3 ดาน  พอมาถึงตอนบายในชวงท่ีเรานําเสนอทานผอ.เพ็ญ
พรข้ึนไปพูด  ทานพูดไดกระชับเขาใจตามเวลาและ Power Point ท่ีเตรียมไว  พอคณะกรรมการเขาสอบถาม
เราก็สามารถตอบไดตามกติกาท่ีกําหนด  และผลออกมา  คือ  เราไดรับรางวัลท่ี  1  ดานการจัดการขยะ  ดาน
น้ําผูท่ีไดท่ี  1  คือ  เทศบาลนครภูเก็ต  ดานอากาศผูท่ีไดท่ี  1  คือ  เทศบาลนครขอนแกน  สวนเทศบาลเมือง
นานไดท้ัง 3  ดาน  หลังจากนี้เราจะตองไปแขงตอกับตางประเทศในภูมิภาคอาเซียนแตเราไมตองนําเสนอ  
ทางสํานักงานนโยบายและแผนเขาจะไปนําเสนอเอง   

 เร่ืองที่  4  ภารกิจงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในวันท่ี  25  มกราคม  2560  มีภารกิจ
งาน  ดังนี้  1.  ประชุมระดมทุนเขากองทุนสงเสริมพลเมืองดี  ในวันท่ี  25  มกราคม  2560  เวลา  09.00   
น.  มอบเลขาอดิศักด์ิเขารวมประชุม   2.  อบต.กุดโดนจะมาศึกษาดูงาน  ในวันท่ี  25  มกราคม  2560  
มอบรองนพสิทธิ์เขารวมกลาวตอนรับ  3.  ประชุมกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุ  ในวันท่ี  25  มกราคม  2560  
ท่ีสํานักงานธนารักษ  มอบปลัดเทศบาลเขารวมพรอมนายกฯ  4.  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธท่ีทาสินคา  5.  
ประชุมมูลนิธิถาวรถาวโรเก่ียวกับเรื่องประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  มอบ
รองสุนิสาเขารวม    

 เร่ืองที่  5   กิจกรรมปฏิบัติธรรมและรักษาโรคหมอเขียว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นาแยกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   กิจกรรมปฏิบัติธรรมและรักษาโรคหมอ
เขียว  จัดข้ึนท่ีแกงดอนกลาง  ในวันท่ี  23 -  31  มกราคม  2560  เปาหมายคนจะมาประมาณ  1,000  
คน  แตผมไปดูแลวมาประมาณ  400  -  500  คน  กินและนอนท่ีนั่น  ในวันท่ี  24  มกราคม  2560  ก็
จะมีกิจกรรมเลิกงานผมจะไปรวม 

 เร่ืองที่  6  โครงการ  กรอ. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กรอ.  ท่ีผมใหทานเตรียมโครงการเอาไว  ผม
อยากใหทําเปนวีดีทัศนไปนําเสนอ  1.  เรื่องพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  2.  เรื่องไบคซิเคิลเลนส  เอกสารใหทํา
เปนโครงการเรียนทานผูวาฯในฐานะท่ีเปนประธาน กรอ.  ขอสงโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในตัว
โครงการใหมีผูเสนอโครงการ  ผูเห็นชอบโครงการ  และผูอนุมัติโครงการ  ลงนามและใหเลขาอดิศักดิ์ถือไปเขา
รวมประชุม กรอ. 

 เร่ืองที่  7  กีฬา อปท. สัมพันธ  “ตามรอยพอ  ภูปอเกมส” 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กีฬา อปท. สัมพันธ  จะจัดข้ึนในวันท่ี  26 
– 27  มกราคม  2560  เตรียมการเรียบรอยหรือยงั 

นายพงษธร  โพธแิทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  จากท่ีไดไปประชุมกีฬา อปท.  ตามรอยพอภูปอเกมส  
ท่ีประชุมสรุปวา  ประธานในพิธีเปดจะเปนผูวาฯหรือผูแทน  ประธานในพิธีปดจะเปนทานนายอําเภอเมือง  
ขบวนพาเหรดเทศบาลเราเปนขบวนแรก  เริ่มต้ังขบวนเวลา  07.30 น.  ปลอยขบวนเวลา  08.00 น.  
กีฬาเปตองใหนักกีฬาทุกสีนําลูกไปเองเพราะจะแขงพรอมกันท้ังหมด  กีฬาพ้ืนบานเตรียมนักกีฬาใหพรอมแขง  
เจาภาพไดจัดน้ําแข็งไว  3  กระสอบและน้ําดื่ม  จัดเตนทใหสีละ  2  เตนท  และสุดทายเขาไดมอบเสื้อแจ็ค
เก็ตมา  3  ตัว  เสื้อโปโล  5  ตัว  และมอบธงสีใหทุกสี 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหทุกทานเขารวมเดินขบวนและรวมเชียร
กีฬา 

 เร่ืองที่  8  รวมเปดงานมหัศจรรยถิ่นผูไทย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เชิญรวมพิธีเปดงานมหัศจรรยถ่ินผูไทย  ใน
วันท่ี  27  มกราคม  2560  เวลา  16.30 น.  บานโพน  อําเภอคํามวง  มอบเลขาอดิศักดิ์เตรียมเขารวม 

 เร่ืองที่  9  ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน
มกราคม  2560  จะจัดข้ึนในวันท่ี  31  มกราคม  2560  เชิญทุกสํานัก /กองเขารวม 

 เร่ืองที่  10  การรายงานเหตุการณการทําดีของพลเมืองดีป  2559  -  2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดจัด
กิจกรรมยกยองเชิดชูพลเมืองดี  ในวันท่ี  1  เมษายน  ของทุกป  และใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินการ
สงเสริมสงเคราะหพลเมืองดีเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพลเมืองดีของผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  เพ่ือเตรียมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูคนดีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและไดขอมูล
พลเมืองดีครอบคลุมท่ัวประเทศ  กระทรวงมหาดไทยจึงใหจังหวัดตรวจสอบเหตุการณการกระทําความดีท่ีเขา
ขายพลเมืองดีตามระเบียบ  ในระหวางวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2559  -  วันท่ี  31  มกราคม  2560  หากเขา
ขายพลเมืองดีใหเสนอชื่อใหกระทรวงมหาดไทยทราบเพ่ือพิจารณารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคําและประกาศ
เกียรติคุณตอไป  จังหวัดกาฬสินธุจึงขอใหหนวยงานสํารวจเหตุการณการกระทําความดีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานในระหวางวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2559  -  วันท่ี  31  มกราคม  2560  และ
สงรายชื่อรวบรวมใหคณะกรรมการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี  เทศบาลเรามีหรือไม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ในเรื่องนี้ไดแจงใหทุกสํานักกองทราบแลวแตยังไมมี
กองไหนสงรายชื่อเขามา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากใหทุกสํานัก/กอง เสนอรายชื่อพลเมืองดี
เขารวมคัดเลือก  และฝากสํานักปลัดผูรวบรวมเรื่องใหติดตามเรื่องนี้ดวย 

 เร่ืองที่  11   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาทุน  ใน
วันท่ี  1  กุมภาพันธ  2560  มอบรองอภิวัฒนเขารวม 

 เร่ืองที่  12  เชิญรวมประชุมวันรวมน้ําใจสูกาชาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เชิญคณะกรรมการรวมประชุมวันรวมน้ําใจสู
กาชาด  ในวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2560  เวลา  10.00 น.  มอบผอ.สํานักการชางเขารวมประชุม 

 เร่ืองที่  13  แผนแมบทบริการน้ําเสียชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  เชิญรวมประชุมเรื่องแผนแมบทบริการน้ําเสียชุมชน  ใน
วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2560  มอบหน.ธนัญชัยเขารวม 

 เร่ืองที่  14   สัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใหทานหรือเจาหนาท่ีเขารวมสัมมนา
เก่ียวกับเรื่องการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ในวันท่ี  9 – 10  กุมภาพันธ  2560  มอบ
หน.ธนัญชัยเขารวมพรอมกับนายกฯ 
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 เร่ืองที่  15  รวมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายปกครอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญรวมสัมมนาเก่ียวกับเรื่องกฎมาย
ปกครอง  ในวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2560  จังหวัดขอนแกน  มอบนิติกรธีรญาเขารวมพรอมกับนายกฯ 

 เร่ืองที่  16  สถาบันพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทุกทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลพระปกเกลาในปท่ี
ผานมาจะไดรับโบนัสจากสถาบันพระปกเกลาคือ  ใหไปเขารับการอมรม  1  สัปดาห  ฟรี  เนื้อหาในการอบรม  
คือ  การกระจายอํานาจและการพัฒนาทองถ่ิน  ความทาทายและทิศทางในอนาคต  นวัตกรรมการเสริมสราง
ความคิด  เมืองสรางสรรคสรรสรางเศรษฐกิจสูชุมชน  สมารทซิติ้  มิติใหมของการจัดการทองถ่ินยุคไอที 4.0   
นวัตกรรมการออกแบบสูการพัฒนาสูสังคมสิ่งแวดลอม  การวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสูประเทศไทย 4.0  
เทคนิคการนําเสนอผลงานเพ่ือสรางความประทับใจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  คลินิกทองถ่ิน  มอบ
รองอภิวัฒน  ผอ.เพ็ญพร  เขารวมสัมมนาพรอมกับนายกฯ 
 เร่ืองที่  17  ขออนุญาตใชพ้ืนที่วางบริเวณจุดฝงขยะเพ่ือทําเศรษฐกิจพอเพียง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไดรับหนังสือจากชุมชนหัวคู  เรื่อง ขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ีวางบริเวณจุดฝงขยะของเทศบาลเมืองเพ่ือทําเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชลมลุก  ในเรื่องนี้ผม
ยินดีจะไดมีคนไปเฝาบอขยะใหเราดวย  มอบผอ.เพ็ญพรประสานกับผอ.สมชายและหน.วันชัยใหพิจารณาเรื่อง
นี้ตามความเหมาะสม 

 เร่ืองที่  18  ขอความรวมมือคัดเลือกเยาวชนคนเกง  รุนที่ 8  ป  2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือมายังทาน
ใหพิจารณาคัดเลือกเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน  1  คน  เพ่ือเขารับพิจารณา
คัดเลือกและสงไปท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ  ภายในวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2560  มอบผอ.สถิต
พงษคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขารวมคัดเลือก 

 เร่ืองที่  19  ศาลาชุมชนหัวคู 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องศาลาชุมชนหัวคูเปนอยางไรบาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้ข้ึนเสาแลวและจะใหเขามาทําหลังคาตอครับ 

 เร่ืองที่  20  รางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ไดรับรายงานจากทานรองอภิวัฒน  ในวันท่ี  
22  กุมภาพันธ  2560  ใหไปรับรางวัลธรรมาภิบาล  แตสถานท่ียังไมชัดเจน  ในสวนเงินจะมาไมเกินวันท่ี  
15  กุมภาพันธ  2560  เม่ือเงินมาเราก็ตองเตรียมใชเงิน  ในสวนของผอ.เพ็ญพรท่ีเราจะซ้ือของใหโรงเรียน
ผูสูงอายุใหรองนพสิทธิ์ดูแล  แตละกองฝายอันไหนท่ีอยากไดจะพิจารณาจัดสรรใหในเงิน  3,500,000  บาท  
การปรับปรุงชั้นบนอาคารสาธารณสุขฯทําเปนหองประชุมมีแบบหรือยัง  ใชเงินเทาไหร  ซ้ือเลื่อยใหสํานักการ
สาธารณสุขและสํานักการชาง  รั้วโรงเรียนเทศบาล 5  บอหมักสิ่งปฏิกูล  อุปกรณศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต  รถ
ตรวจการณงานปองกัน  ใหเตรียมเรื่องไว 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ขอใหทุกกองฝายประมาณราคาคาใชจายสงไปท่ีฝาย
งบประมาณ  เพ่ือจะไดคํานวณเงินวาจะลงตัวเทาไหร  หรือเกินไปเทาไหรและจะนําเขาท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือก
อีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในครั้งกอนท่ีมีปญหาเขาหารือเขาไปวาเงินท่ี
ใชไมหมดจะตองสงคืนหรือไม  เพราะเงินนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถาใชไมหมดตองสงคืนหรือไม  แตผมไดไป
ศึกษาดูแลวถาปนี้ใชไมหมดสามารถนําไปใชปหนาตอไปไมตองทําเปนเงินสะสม  ขอแจงทุกกองฝายไดทราบถา
มีอะไรท่ีอยากไดใหทําเรื่องเสนอเขามา 
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 เร่ืองที่  21  การประเมินรางวัลประกวดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การประเมินรางวัลประกวดเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืนชิงถวยรางวัลสมเด็จพระเทพฯ  เขาจะมาประเมินในเดือนมีนาคม  2560  จะมีเทศบาลขนาดใหญเขาชิง
รางวัล  เชน  1.  เทศบาลนครพิษณุโลก  2.  เทศบาลนครภูเก็ต  3.  เทศบาลนครรังสิต  4.  เทศบาลนคร
หาดใหญ  5.  เทศบาลนครอุดรธานี  6.  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7.  เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  8.  เทศบาล
เมืองเขลางนคร  จังหวัดลําปาง  9.  เทศบาลเมืองทุงสง  10.  เทศบาลเมืองนาน   

 เร่ืองที่  22  แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพ้ืนที่ชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนงานของสํานักปลัดเทศบาลท่ีตอง
รับผิดชอบ  ผมอยากใหตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด  เพ่ือพิจารณารวมกับเจาหนาท่ีจราจรวาชุมชนไหน  เสน
ไหนควรทําปายกํากับควบคุมความเร็วก่ีปาย  ใหเชิญผูนําชุมชนเขามารวมประชุมดวยพรอมกับจราจรเพ่ือ
รวมกันพิจารณาบริหารจัดการความเร็วในพ้ืนท่ีชุมชน 

 เร่ืองที่  23   น้ําเสีย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องน้ําเสียท่ีเขาจะใหเงิน  40  ลานบาท
ไปถึงไหนแลว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้ประสานใหเขาสงรายละเอียดการตอสัญญา
มาใหเรา  และเขาตอบวากําลังดําเนินการอยูครับ 

 เร่ืองที่  24  คารบอนฟรุตปร้ิน 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ในเรื่องนี้ทําไมนานเขาลวงหนาเราไปกอน  เขาไดท้ังเรื่องน้ํา
และเรื่องอากาศ  ในเรื่องน้ําเขาทําเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียท่ีดี  สวนอากาศเขาทําเรื่องคารบอนฟรุตปริ้นและ
สรุปผลวาจะลดมลพิษทางดานอากาศอยางไร  แตของเรายังไมรูเรื่องอากาศเลย  ทุกทานตองใสใจในเรื่องนี้
เพราะเปนเรื่องสําคัญ  ฝากทุกสํานัก/กองดําเนินการเรื่องนี้ 

 เร่ืองที่  25  การดูแลสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ในเรื่องการดูแลสวนสาธารณะกุดน้ํากินท่ีผม
เคยฝากไวใหออกแบบในเรื่องตนไม  ฝากสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ 

 เร่ืองที่  26  การสํารวจเพ่ือรังวัดสอบเขตลําหวยสีทนบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องนี้ใหทานท่ีปรึกษาสมศักดิ์เปน
ประธานและตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือดําเนินการสํารวจเพ่ือรังวัดสอบเขตลําหวยสีทนบริเวณแกงดอนกลาง
ท้ังหมด 

 เร่ืองที่  27  หมูบานจารุพัฒนา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากทุกสํานัก/กองเขาไปดูแลครอบครัว
อุปถัมปของทานดวย  และผมจะใหพ้ืนท่ีสนามกีฬาของเด็กทําเปนเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเขาอยากเอาดินใหม
ไปลงเพ่ือปลูกพืช 

 เร่ืองที่  28  หาบเรแผงลอยหนาโรงเรียน กพส. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากจาเอกภราดรดูแลเรื่องนี้ดวยเพ่ือไมใหมี
การวางขายสินคาตลอดแนว  แลวเรื่องหนาโรงซอม รพช.เปนอยางไร 

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  สรุปผลการประชุม  คือ  ล็อคท่ีวางอยูจะไมนําคนมาขายเพ่ิม  
จะใหทางสาธารณสุขไปเช็คยอดปจจุบัน  คนท่ีขายปจจุบันเทานั้นท่ีจะมาขายได  ตอนนี้มีล็อควางท่ียังไมไดทํา
สัญญาท้ังหมด  49  ล็อค  วาง 4 ล็อค  ผมจะเอาออกจากประตู 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  แนวทางการจัดการเรื่องถนนอรรถเปศล  ผมคิดวาจะ
ติดปายหามจําหนายท้ังสองฝงของถนน  ฝาฝนปรับ  2,000  บาท  และจะมีการตรวจการณตลอด 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

 เร่ืองที่  1  ขยายเขตไฟฟารอบแกงดอนกลาง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรื่องการขยายเขตไฟฟารอบแกงดอนกลางตอนนี้
กําลังสํารวจและประมาณราคาอยู 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมจะใหเอาเสาไปปกและขยายเขตไฟฟา
เฉพาะแสงสวางนีออนรอบถนน  สวนงบประมาณไฟ  26  ลานบาท  จะเปนไฟอยูกลางระหวางถนนและ  
ไบคซิเคิลเลน    

 เร่ืองที่  2   เงินรางวัลธรรมาภิบาล 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ขอทําความเขาใจในเรื่องเงินรางวัลธรรมาภิบาล  
ทานรองอภิวัฒนจะประชุมจัดสรรเงินกอนวาจะใหกองฝายนําเงินไปใชอะไรตามวัตถุประสงคถึงจะมีการจัดซ้ือ
จัดจางโดยสํานักการชางและทานรองนพสิทธิ์  ทานจะดูวาซ้ือรานไหนและสเปกอยางไรถึงจะทําการเบิกจาย  
ในสวนคอมพิวเตอรจะมีทะเบียนคุมครุภัณฑท่ียังไมไดจําหนายออก  อยากใหกองฝายทําบันทึกลงมาเพ่ือทราบ
วัตถุประสงคเพ่ือจะไดเปลีย่นแปลงทะเบียนคุม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากทุกสํานัก/กองดวยวาอยาตั้งงบประมาณ
ไวสูงมากแลวไปตัดสิทธิของผูอ่ืน  เพราะท่ีผานมามีการของบประมาณไปมากแตใชเงินไมทันไมอยากใหเปน
แบบเดิมอีก   

 เร่ืองที่  3   การขอใชที่สาธารณะประโยชน 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล    เม่ือเชาผมไดไปประสานเก่ียวกับการขอใชท่ีสาธารณะประโยชน
ของโรงเรียนแตทําไมถูกตอง  เขาอยากไดเอกสารเพ่ิมเติม  คือ  งบประมาณกอสรางในเรื่องนี้ผมจะให 
รองสุนิสาเปนผูดําเนินการวากอสรางมาปไหน  ก่ีหลัง  มีการประชาคม  ผูรับมอบอํานาจจะใหรองปลัด
ประเสริฐเปนตัวแทนทานในการประสานงาน  ขอ  1.  เขาใหเปลี่ยนหัวขอเปนคําวาขอใชและถอนสภาพ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมไมอยากใชคําวาถอนสภาพ แตผมไมใช
เจาหนาท่ีโดยตรง  แตถาเราขอใชถาไมมีกําหนดก็เหมือนกับการขอถอนสภาพ   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียน
เชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  15.40 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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