
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  19/๒๕63  ประจําป  ๒๕63 

วันอังคารที่  15 กันยายน  2563  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
10. ดร.พงษพิมล  คําลอย  ผอ.สํานักการศึกษา 
11. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 
12. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง 
13. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
14. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
16. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายทะเบียนฯ 
17. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
18. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
19. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
21. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
24. นางสาวนทิตา พูลเกษม หน.ฝายพัสดุฯ 
25. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
26. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
27. นายประชัน  บุตรดี  หน.ฝายวิเคราะหฯ 
28. นางวัชรี   คําเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
29. นางสาวภัทรวด ี พัฒนโพธิ์ รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
30. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
31. นางจริยา   พงษพันธุนา  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3  
32. นางพนิดา  วิจารญปรีชา คร ูโรงเรียนเทศบาล 4  
33. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง รก.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 
34. นางวิชราภรณ  อันเสน  รก.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 
35. นางลักขณา  คันธสม  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
36. นางกรรณิกา  ฆารเลิศ  ครู โรงเรียนเทศบาล 2 
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37. นางสาวสิริมนัส โยสีดา   ครู โรงเรียนเทศบาล 1 
38. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  
39. นางสาวจตุพร อังคะรุด  จนท.ตรวจสอบภายในฯ 
 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายสมบัต ิ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
6. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
7. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
9. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
10. นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
11. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
12. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
13. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
14. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
15. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
16. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
18. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
19. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
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. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
28. นายนิวัชร  เครือแวงมน หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
29. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
30. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
31. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
32. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที ่19/2563 ประจําป 2563 วันที ่15 กันยายน  2563 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุเชิญไปรวม
พิธีเปดงานฯเพราะวันนี้จะมีนักโทษพนโทษประมาณ 350 คน  ที่นักโทษพนโทษในครั้งนี้เนื่องในวโรกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชยฯ แตไมใชวาปลอยออกไปแลวสรางปญหาใหกับ
ชุมชนหรือพี่นองประชาชนทานใหมีการอบรมนักโทษ จํานวน 350 คน อบรมอาชีพในโครงการโคกหนองนา
โมเดล  โคกหนองนาคือการขุดหนองเอามาถมเปนโคกปรับดินใหเปนนาในพื้นที่ประมาณ 5 – 10 ไร ก็เหมือน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  แตโคกหนองนาสามารถปรับปรุงใชไดกับทุกทองที่ทุก
สถานการณแมกระทั่งดินที่เปนดินดานไมสามารถที่จะปลูกพืชไดหรือดินที่เปนดินโคลนไมสามารถปลูกพืชได
ทานบอกวาสามารถเอาโคกหนองนาโมเดลไปประยุกตใชเปนของอาจารยยักษ (ซึ่งผมจําชื่อจริงของทานไมได) 
ทานอยูที่จังหวัดชลบุรี    
 เร่ืองที่  2   โครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปประชุมมาเมื่อสักครู  เวลา 
11.00 น.  มีการไปประชุมเกี่ยวกับโครงการเดิน กิน ชิม เที่ยวถนนชุมชนยานเมืองเกาของเราโดยมีทานรอง
ประเสริฐและนายกันติพงษเดินทางไปประชุมกับผมดวยเพื่อที่จะไดรับรูดวยกันวามาตรการตอไปที่ทานผูวา
ราชการจังหวัดฯมอบใหมีอะไรบาง  ทานผูวาฯมอบเงินงบประมาณเงินเหลือจายมอบใหกับสํานักงานจังหวัดมา
จัดงานเสริมเราเพื่อใหงานถนนชุมชนยานเมืองเกาของเราไดจัดไปถึงสิ้นป 2563 จํานวน 123,000 บาท 
สรุปวาเราจะซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ซื้อธุงเพิ่มเติมประมาณ 30,000 บาท  และเพิ่มผาไวนิลและเพิ่มจุดถายรูป
เช็คอินใหกับพ่ีนองประชาชน และหารูปบานโบราณหรือรูปที่เปนเอกลักษณของเรา โครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว
ซึ่งเปนโครงการที่มหาดไทยมีหนังสือถึงผูวาฯทั่วประเทศใหกระตุนเศรษฐกิจโดยจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ทุก
อําเภอ ทุกจังหวัด ใหจัดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  สวนของอําเภอเมืองใหเลือกเอาโครงการถนนชุมชนยาน
เมืองเกาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่รายงาน  เดือนละ 4 ครั้ง  เพราะเราจัดกิจกรรมทุกวันจันทร  และยังมีคา
ไฟฟามาใหเราอีกประมาณ 20,000 บาท  เราก็จะนําเงินสวนนี้ไปซื้อสายไฟฟาที่จะมาตอใชในกิจกรรมนี้  
แลวเราก็จะมาบริหารเรื่องคาเวที 3,000 บาท และคาไฟฟา 5,000 บาท  และเขายังเตรียมการใหทานผูวาฯ
ที่จะยายมาใหมในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้นไดมาเปนประธานในการเปดงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  
อีกดวย  และทานผูวาราชการจังหวัดฯคนเกาทานจะมีการแถลงผลงาน 1 ป ที่ทานมาเปนผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ วันที่ 22 กันยายน 2563  ทานเชิญใหเราไปรวมรับฟงคําแถลงผลงาน  พรุงนี้มอบใหนายกันติพงษ
รวบรวมสิ่งที่ตัวเองรูขอมูลทั้งหลายสงใหหนวยราชการที่เปนพันธมิตรกับเราและใหไปจัดล็อคและจัดตาราง
ใหกับหนวยงานตางๆที่จะมาจัดการแสดงรวมกับเราในทุกๆวันจันทรในโครงการเดิน กิน ชิม เที่ยวถนนชุมชน
ยานเมืองเกาของเราใหสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มอบรองปลัดประเสริฐกํากับดูแล 
        เร่ืองที่  3   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันจังหวัดกาฬสินธุ   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปดวยกันจังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนและการเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศหลังจากจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพันธใหม  ใหแตละจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการ
การทํางานรวมกันทุกภาคสวนในพื้นที่จังหวัดอยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดําเนิน
ชีวิตวิถีใหม new normal และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน   มีการประชุมวันที่ 15 กันยายน 2563 
เวลา 13.30 น.  มอบทานรองปลัดรณยุทธไปประชุม 
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เรื่องที่  4   รายงานและชี้แจงตอคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของ 

   วุฒิสภาในโครงการถนนเศรษฐกิจยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 18 กันยายน 2563 ผมจะตอง
เดินทางไปรายงานไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของวุฒิสภาในโครงการถนน
เศรษฐกิจยานเมืองเกาโดยเอาวัฒนธรรมมาเสริมทางดานเศรษฐกิจเพราะวาเขาใหเงินเรามา จํานวน 
300,000 บาท ผมจะตองไปชี้แจงวาเงินที่เราไดมานั้นเรานําไปทําอะไรและดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 

เร่ืองที่  5    ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 1132 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเปน
ผูดูแลศูนย 1669 จะโอนมาใหโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุเปนผูดําเนินการและดูแล 1169 ทั้งหมด และเขา
เห็นการดําเนินงานการขับเคลื่อนการทํางานของศูนย 1132 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่ดูแลพี่นองประชาชน
ไดดีและรวดเร็วเลยขอเชิญใหเราไปประชุมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแกทีมแพทยฉุกเฉิน EMS ที่มีผลการ
ดําเนินงานดีเดน ในวันที่ 17 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
มอบศูนย 1132 เตรียมแนวทางในการทํางานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเอาไวเพราะโรงพยาบาลจะเปน
ศูนยกลางเมื่อมีคนเรียกใช 1669 หรือมูลนิธิตางๆที่เปนจุดบริการการแพทยฉุกเฉินที่รับผิดชอบแลวเขาไม
สะดวกหรือติดภารกิจเขาก็จะเรียกใชบริการ 1132 ของเราซึ่งเปนตัวเสริมในการทํางานการแพทยฉุกเฉินนี้
ฝากใหเตรียมการใหดีดวยครับ 

เร่ืองที่  6   ขอเชิญเขารวมกิจกรรมมอบเครื่องนุงหมใหแกผูตองขังเรือนจํา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมกิจกรรมมอบ
เครื่องนุงหมใหแกผูตองขังเรือนจําตามกิจกรรมโครงการธารน้ําใจทองถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางแกผูตองขังเฉลิม
พระเกียรตฯิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 23 กันยายน 2563  เวลา 09.00 
น.  มอบทานรองนพสิทธิ์ไปแทนนายกฯ 

เร่ืองที่  7   มอบเกียรติบัตรทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 29 กันยายน 2563  เปน
วันที่ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุจะมีการประชุมครั้งสุดทายเปนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ  ในวันนี้
หัวหนาสําเนียงบอกวาทางกระทรวงมหาดไทยไดมอบใหทานผูวาฯเปนประธานมอบเกียรติบัตรทองถิ่นที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเดน  ซึ่งมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราที่นําเสนอโครงการดูแลผูสูงอายุอยางเต็มระบบเปน
ทองถิ่นเดียวที่ไดรับรางวัลนายกฯจะเดินทางไปดวยตนเองครับ   

เรื่องที่  8    ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีแสงสวางเพียงพอเพื่อ 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนที่   

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เกี่ยวกับเรื่องมีการประชุมใน
คณะกรรมการ กรอ. หรือคณะกรรมการรวมภาครัฐหรือเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจซึ่งเขาตําหนิติติงเปน
รายงานการประชุมมาเลยวามอบหมายเทศบาลเมืองกาฬสินธุปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบให
มีแสงสวางเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่  สํานักการชางรายงานผมวา
ไฟฟาสาธารณะของเรายังเหลืออีกประมาณ 2 แสนหนวย  เพราะฉะนั้นมอบใหสํานักการชางเปดไฟฟาสอง
สวางใหพี่นองประชาชนใหเต็มที่จนกวาจะถึงสิ้นปงบประมาณเพราะวาจํานวน 2 แสนหนวยที่เหลือยังไงเราก็
ใชไมหมดแนนอนกอนถึงสิ้นปงบประมาณนี้ และมอบรองปลัดประเสริฐลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟาตามถนน
หนทางในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุในชวงกลางคืนวามีจุดไหนบางที่มืดและไฟฟาสองสวางไมเพียงพอให
ประสานงานกับสํานักการชางและทําหนังสือรายงานเสนอใหนายกฯทราบเพื่อเตรียมติดไฟฟาสองสวางเพิ่มใน
ปงบประมาณตอไป 
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เร่ืองที่  9    รองเรียนตลาดสดและตลาดนัดของภาครัฐและเอกชนไมไดมาตรฐานฯ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กําชับเรื่องมีการรองเรียนเรื่องตลาด
สดและตลาดนัดของภาครัฐและเอกชนไมไดมาตรฐานเนื่องจากพบวามีหนูและแมลงสาบ  ฝากสํานักการ
สาธารณสุขติดตามเรื่องนี้ดวย 
   เร่ืองที่  10    การขุดเจาะถนนของสํานักงานโยธาฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การขุดเจาะถนนของสํานักงาน
โยธาฯผมดูแลวไมไดมาตรฐานและดูเหมือนงานจะไมไปไหนมาไหนเลย  
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ปญหาก็จะนําเขาที่ประชุมในชวงบายของ
วันนี้ครับและเบื้องตนผมก็ลงพื้นที่ดูบริเวณหนาสํานักงานประปาซึ่งเปนทอขนาดใหญตองใชเวลาในการ
ดําเนินการและผมเองก็ไดเรงใหผูรับเหมารีบดําเนินการ  

เร่ืองที่  11    การปรับปรุงถนน 1155 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องถนน 1155 ที่เราไปปรับปรุง
ใหสัมพันธกับทางเชื่อมขางบนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ทางคุณหมอประมวลจะเปดใชในเดือนตุลาคม 
2563  ที่ยังไมเรียบรอยก็คือเรื่องไฟฟาและปายมอบจาเอกภราดรติดตามเรื่องการทําไฟฟากับทําปายให
เรียบรอย  และผิวถนนคอนกรีตที่เรารื้อถอนออกจากถนน 1155   มอบสํานักการชางขนยายไปลงไวที่
โรงเรียนเทศบาล 6 

เร่ืองที่  12    พิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยาง
แหงชาติใหเทศบาลฯ  สง 1 คน  ฝากผอ.วรวิทยประสานกับทางชุมชนใหสงพอดีเดน   

เรื่องที่  13    ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการกอสรางพระพุทธรูปในพุทธมณฑล 
    แกงดอนกลางและการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในจังหวัดกาฬสินธุ   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 13 กันยายน 2563 ที่เรา
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรวันนั้นเปนวันหยุดหลังจากที่เราบวงสรวงเรียบรอยผมก็ไปวัดกลางฯตอ 
เพราะทางชมรมกิจกรรมเดินวิ่งจักรยานเมืองน้ําดําเขาจัดกิจกรรมจําหนายเสื้อและมีเงินเหลือมาบริจาค
เพื่อที่จะไปสมทบทุนกอสรางพระพุทธรูปในพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  ยอดเงินที่เขามอบใหจะสงใหทางสํานัก
คลังจังหวัดเลยประมาณ  60,000 บาท  ทานผูวาฯทานก็ไปพูดวาเราดีใจตอนแรกวาเราไปประสานงานขอ
งบประมาณจากสํานักงานฉลากกินแบงรัฐบาลเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงพุทธมณฑลและจะไดสวนหนึ่งมาเปนคา
หลอพระพุทธรูปถาหากไดเงินมาเงินจํานวน 12 ลานบาท ของเราที่เตรียมเอาไวทําคอนกรีตเสริมเหล็กไมไดทํา
พระจะกลายเปนโลหะสัมฤทธิ์นอกองคละ 50 ลานบาท แลวการทําโครงการไปขอรับเงินสนับสนุนจาก
สํานักงานฉลากกินแบงรัฐบาลเปนเงินเยอะจะตองผานคณะกรรมการ 3 ชุด ชุดที่ 1 ,2 ผานแลว ถาหากวา
ผาน ชุดที่ 3 ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดใหญถาหากวาผานก็ถือวาชอบเลย  ปรากฏวาเกิดเหตุการณมีนักศึกษา
มาเดินขบวนทางคณะกรรมการชุดใหญเลยเลื่อนการประชุมโดยไมมีกําหนดคราวนี้เราจะรอแบบไมมีความหวัง
ก็ไมได  ทานผูวาฯเลยบอกเราวาไมตองรอใหดําเนินการเลยเพราะทานคิดวาถาหากเรารอก็ไมรูวาจะตองรอ
จนถึงเมื่อไหร  และทานผูวาฯยังฝากอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องการจัดการวิ่งมาราธอนในจังหวัดกาฬสินธุ ประมาณ 
1,000 – 2,000 คน  และอยากใหเราไปเชิญชวนประธานหอการคา , อบจ., เทศบาลฯลฯ และชมรมวิ่งที่รัก
สุขภาพชอบออกกําลังกาย   อยากจะใหจัดในชวงฤดูหนาวคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563  
ฝากเลขาอดิศักดิ์รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้  
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เร่ืองที่  14     กอสรางอาคารที่ทําการชุมชนเกษตรสมบูรณ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทําแผนกอสรางอาคารที่ทําการ
ชุมชนเกษตรสมบูรณเราซื้อที่ดินไวเรียบรอยอยากใหสํานักการชางยกเสาขึ้นหลังคาใหเรียบรอย  ฝาก
ดําเนินการดวยครับ 
   เร่ืองที่  15    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หญายาวเร็วมากฝากสํานักการชาง
ดูแลและตัดหญาใหเรียบรอย  รวมทั้งงานปองกันฯใหตัดหญาบริเวณอาคารสํานักงานของทานและบริเวณ
โดยรอบของเขื่อนปองกันตลิ่งพังใหเรียบรอย  งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรตองขอขอบคุณสํานัก
การศึกษาที่จัดไดดีในชวงสถานการณท่ีมีไวรัสโควิด-19 ระบาด   เรื่องพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุขอเนนย้ํา
เรื่องความสะอาดและเห็นวาน้ําปมไมขึ้นฝากสํานักศึกษาไปดูดวยและถาหากเงินรางวัลเหลือผมจะดําเนินการ
ซื้อใหครับ  สวนเรื่องการสํารวจหัวแดงดับเพลิงฝากงานปองกันฯและรองปลัดรณยุทธกํากับติดตามใหนายกฯ
ดวย  ฝากสํานักการชางเตรียมทํารางระบายน้ําแบบเปดขามถนนจากโรงเรียนเทศบาล 1 จุดที่ต่ําที่สุดที่น้ํา
ออกมา  ใหโรงเรียนมาชี้จุดวาเวลาฝนตกแลวนั้นบริเวณไหนที่น้ําทวมขังและไหลชาที่สุดแหงชาที่สุดแลวเราก็
ไปทํารองเปดขามถนนเพื่อไปลงทอระบายน้ําขางโรงพยาบาลกาฬสินธุเพราะปริมาณน้ําในทอมันนอยเพราะ
เดิมนั้นเราจะนําน้ําไปลงที่ถนน 1155 แตถาเราทําแบบที่ผมเสนอไปขางตนนั้นน้ําจะไมทวมขังเลยฝากสํานัก
การชางจัดตารางและทํารายงานใหนายกฯดวย  เรื่องทีมเศรษฐกิจสรางสรรคหอศิลปเราจะเริ่มเม่ือไหร 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    คาดวาจะเริ่มเดือนตุลาคม
เพราะวาอยากจะใหผานชวงฝนตกไปกอน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เขาใหแลวแตเราเลยเหรอ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตร ี   ใชครับ ความจริงอาจารยธนพลวา
จะทํากอนทานผูวาฯจะยายผมบอกวาถาเราทําชวงนี้อาจจะติดปญหาเพราะเปนชวงฤดูฝนครับ สวนเรื่องเงิน
แลวแตเราจะดําเนินการเมื่อไหรกใ็หเขียนโครงการไปรับเงิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงใหทุกทานไดทราบวาจะมีการตัก
บาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเปนงานประจําปของจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 10 ตุลาคม 2563  ณ  อําเภอสหัสขันธ 
จังหวัดกาฬสินธุขอเชิญชวนทุกทานไปรวมตักบาตรดวยกันครับ   
   เร่ืองที่  16    ประชุมผูบริหารทองถิ่น 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะมีการประชุมผูบริหารทองถิ่น  
วันที่ 23 กันยายน 2563  มอบทานรองปลัดรณยุทธและผอ.สํานักการคลังไปประชุมแทนนายกฯเขาจะชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องเงินฉุกเฉิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถจัดหาผูรับจางไดเลยแตเราก็ไปฟงรายละเอียดใหแนชัด
กอนไมตองใจรอนรีบดําเนินการครับ    
   เร่ืองที่  17     การเฝาระวังอุทกภัย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการเฝาระวังอุทกภัยให
ดําเนินการเหมือนเดิมเพราะชวงนี้เปนชวงที่รองมรสุมพัดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝากงาน
ปองกันฯเฝาระวังและติดตามดวย 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที ่1 กันยายน 2563 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่  1 กันยายน  
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี – 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

เร่ืองที่  1   ขออนุญาตยื่นคําขอผอนผันชําระคาสินไหมทดแทน 
นายกฤษณะ จีนซื่อ     หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      กรณีหารือเรื่องขออนุญาต
ยื่นคําขอผอนชําระคาสินไหมทดแทนรายนายนัฐพงษ กมลแสง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงพนักงานประจํา
รถดับเพลิงสังกัดงานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีความผิดฐานละเมิดตอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เนื่องจากวาไดนํารถบรรทุกน้ําไปสงน้ําใหกับสธ.ทานหนึ่งแลวชวงขากลับไดเกิดอุบัติเหตุรถตกลงไปในคลอง
ชลประทานบริเวณดานหลังชุมชนซอยน้ําทิพย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 08.20 น. ทําใหรถยนตคัน
ดังกลาวไดรับความเสียหายและฝายปองกันฯไดขออนุมัติดําเนินการซอมแซมใหคืนสภาพปกติสามารถใชงานได
เปนที่เรียบรอย โดยมีคาใชจายทั้งสิ้น 60,000 บาท  ซึ่งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดได
พิจารณาใหนายนัฐพงษตองชําระคาสินไหมทดแทนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนจํานวนเงินกึ่งหนึ่งของมูลคา
ความเสียหายของรถยนต คือ 30,000 บาท โดยหักจากเงินเดือนคาตอบแทนพนักงานจางเปนรายเดือนๆละ 
2,500 บาท ในระยะเวลา 1 ป  ซึ่งเงินจํานวนนี้คอนขางมากสําหรับเขาก็เลยขอขออนุญาตยื่นคําขอผอนชําระ
คาสินไหมทดแทนจากเดิม 1 ป ขอผอนชําระเปน 5 ป  ในอัตราเดือนละ 500 บาท เพราะเงินเดือน
คาตอบแทนที่นายนัฐพงษไดรับจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมแลวอยูที่ 10,000 บาท/เดือน และยังมี
คาใชจาย  หนี้สินภายในครอบครัวและยังมีบุตรอีก จํานวน 3 คน ที่ตองดูแล 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผอ.กองวิชาการฯถาหากจายไมครบ
ในระยะเวลา 1 ป มีระเบียบวาอยางไร 
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ตามระเบียบกฎเกณฑในการ
ผอนชําระอํานาจของทานนายกฯสามารถใหผอนชําระไดภายในระยะเวลา 1 ป ถาเกิน 1 ป ไมเกิน 10 ป ให
เปนอํานาจการพิจารณาของทานผูวาราชการจังหวัดฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    นายกฤษณะลองไปคุยกับนายนัฐพงษดู
วาถาหากจะขอหักเดือนละ 1,000 บาท  และเราจะทําเรื่องไปขออนุญาตทานผูวาฯเพื่อขอยืดระยะเวลาใหถา
หากเราหักเดือนละ 1,000 บาท  ระยะเวลาในการหักก็ประมาณ 2 ปครึ่ง ผมวาก็พอรับไดแตถาหากใหหักได
เพียงเดือนละ 500 บาท  ผมวามันจะนอยเกินไปและระยะเวลาในการผอนชําระก็จะนานเกินไปดวยครับ    
สวนคนค้ําประกันก็ใหไปคุยกับคนที่สั่งใหนายนัฐพงษไปสงน้ํา  ฝากกฤษณะดําเนินการสวนทานผูวาฯจะอนุมัติ
หรือไมนั้นก็ตองแลวแตดุลพินิจของทาน  ตอไปรายที่ 2 วาอยางไรครับ      
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นายกฤษณะ จีนซื่อ     หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      รายที่ 2 คือ นายภาณุ โสภา
ภาร  พนักงานจางทั่วไปตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สังกัดงานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล เปนผู
ขับรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง บรรเทา 8  แลวเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน 2 คันรวด ที่บริเวณถนนอนรรฆนาคมูลคา
ความเสียหายทั้งสิ้น 77,155 บาท  ซึ่งตามระเบียบแลวหัก 20% ของเงินเดือนก็จะอยูที่ประมาณ 6,430 
บาท/เดือน  ในระยะเวลา 1 ป  เขาเลยรองขอผอนชําระคาสินไหมทดแทนเชนเดียวกันคือปรับลดจาก 6,430 
บาท/เดือน  ลงมาเหลือแคเดือนละ 2,000 บาท  ระยะเวลาในการผอนชําระจะอยูที่ประมาณ 3 ป 3 เดือน 
ขอใหที่ประชุมพิจารณารวมกันครับ   
นายประเสริฐ    ออประเสริฐ     รองปลัดเทศบาล    ตามระเบียบถาหัก 20% ของเงินเดือนเขา
จะตองหักคาสินไหมทดแทนอยูที่ 2,356 บาท  ระยะเวลาในการหักประมาณ 2 ป 7 เดือน แตถาหากเกิน 1 
ป ก็ตองเปนอํานาจการพิจารณาของทานผูวาราชการจังหวัดฯ  
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ประเด็นที่บอกวาใหหักไมนอย
กวา 20%  ไมใชกําหนดตายตัวคือใหผูมีอํานาจพิจารณายึดถือเปนแนวพิจารณาเปนดุลพินิจของผูพิจารณาซึ่ง
เขาบอกวาและใหดูฐานานุรูปดูรายไดของผูที่ขอผอนผันนั้นดวย เพราะฉะนั้นประเด็นที่วาไมนอยกวา 20% 
ของรายไดมันไมใชบทบังคับที่จะตองไมนอยกวาเปะๆเปนใหแนวทางการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณา
เทานั้น  
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล      มีประเด็นเดียวคือถาหากเกิน 1 ป ก็ใหเปนอํานาจการ
พิจารณาของทานผูวาราชการจังหวัดฯ  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวเรื่องยอดเงินที่ขอผอนชําระเราจะทํา
อยางไร 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล      เราก็เสนอไปทั้งเรื่องยอดเงินและระยะเวลาที่ขอผอนชําระ
โดยใหทานผูวาฯพิจารณาครับ    
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กฤษณะสรุปรายแรกนายนัฐพงษใหเสนอ
หักไปที่ 1,000 บาท/เดือน  เพราะเงินเดือนเขาแค 10,000 บาท และมีคาใชจายในครอบครัวเยอะที่ตอง
ดูแล ใหกฤษณะไปทําสรุปแบบนี้  สวนรายที่ 2 นายภาณุ ก็ใหเสนอตามที่เขาขอมาคือ 2,000 บาท/เดือน 
และใหทํารายละเอียดขอสรุปแบบรายแรกเหมือนกันรายที่ 2 ผมดูแลวไมนาจะมีปญหาอะไรเพราะยอดเงิน
ตางกันไมมากถาเราคิดหลักการหัก 20% ของเงินเดือนที่เราคิดไวประมาณ 2,300 บาท แตเขาขอจาย 
2,000 บาท ก็ไมนาจะมีปญหาอะไรครับฝากกฤษณะดําเนินการดวย  
 
 

   มติที่ประชุม    -  มอบกฤษณะเสนอยอดเงินในการขอหักคาสินไหมทดแทน  
                                         ตามที่ประชุมมีมติสรุปและทํารายงานเสนอ – 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563  ขอใหทุกสํานัก/กอง เลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เร่ืองที่  1   งานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องของงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง  งานตรวจสอบภายในอยากจะใหทุกสํานัก/กองพิจารณาดูวาการทํางานแตละสํานัก/
กองนั้นมีความเสี่ยงอะไรที่มีอยูในงานแลวสรุปความสี่ยงนั้นเสนอใหงานตรวจสอบภายในมาแลวหนึ่งครั้งวันนี้
เลยจะมาทบทวนวามีอะไรที่เพิ่มเติมหรืออะไรที่ควรจะตัดออกเนื่องจากวามันไมเสี่ยงหรือหมดแลวปญหาความ
เสี่ยง  เชน พนักงานที่มีหนี้เยอะถาหากมาทําเรื่องการเงินถือวาเปนความเสี่ยงขององคกรหรือไมถึงจะยังเกิด
ปญหาหรือเกิดเหตุแตถาเปนความเสี่ยงก็ตองแจงเขามาเพื่อที่จะหาแนวทางแกไข เปนตน เริ่มที่สํานัก
ปลัดเทศบาลพบความเสี่ยงที่ตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 11 กิจกรรม 1.กิจกรรมดูแล
สํานักงานใหมีความคงทนถาวร  ยังตองดูแลหรือไม  
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตองดูแลเพราะอาคารสรางมานานแลว 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราตองระบุหรือไมวามีอาคาร
อะไรบาง  มอีาคารอื่นๆหรือไม  
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     อาคารสํานักงานทะเบียนราษฎรดวยครับ  

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ก็ใหทานเพิ่มเขาไปดวย แลวอาคาร
สํานักการสาธารณสุขใชหรือไม 
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ไมเกี่ยวของครับเพราะมีคนดูแล 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ก็ใหเพิ่มอาคารสํานักงานทะเบียน
ราษฎรและอาคารสํานักงานที่ตั้งปจจุบัน 2.กิจกรรมควบคุมการใชรถยนตสวนกลางของสํานักปลัดเทศบาล  
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     เรื่องนี้เสี่ยงมาก  ที่ระบุลงไปนั้นมีทุกฝาย
ของสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพื่อความรวดเร็วใหสรุปมาเลยวาจะ
ขอเพิ่มเติมอะไรบาง 
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ความเสี่ยงในป 2562 ผมยังคงไวในป 
2563 ทั้งหมดไมมีเพ่ิมเติมหรือลดอะไรครับ  
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหเพิ่มเรื่องสัญญาณไฟจราจรให
สํานักปลัดเทศบาลมอบหมายใหเจาหนาที่ลงไปสํารวจตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรเปนประจําทุกวันถาหากมี
การชํารุดตองซอมแซมจะไดแจงไปที่สํานักการชางใหทําการซอมแซมใหเรียบรอย ถือวาเปนการบริหารความ
เสี่ยง   
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล      สํานักปลัดเทศบาลยังตองมีบริเวณที่รับผิดชอบคือมีอาคาร
ธรรมะศาลาและสวนเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งบริเวณนี้จะมีกลุมวัยรุน รถตู ไปใชบริการ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็ใหเพิ่มเรื่องอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยเขาไปดวยและก็บอกวาบริหารความเสี่ยงโดยการจัด อปพร. และเจาหนาที่เขาไปดูแลและตรวจสอบ
ความเรียบรอย  ตอไปสํานักการคลัง 
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    สํานักการคลังยึดตามเดิมไมมีความเสี่ยงอะไร
เพิ่มเติมคะ 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักการคลังพบความเสี่ยงซึ่ง
จะตองบริหารมี 6 กิจกรรม คือ ปองกันการติดยาเสพติดของพนักงาน จัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การออกเช็ค 
เรงรัดจัดเก็บภาษี กิจกรรมการทําสัญญา กิจกรรมการจัดทําแผนที่ภาษี เก็บเงินคาเชา จัดเก็บภาษี คาเชา
คาธรรมเนียม การทําสัญญา  
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    การทําสัญญาก็อยูในการจัดหาผลประโยชนแลวคะ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหเพิ่มจัดเก็บคาธรรมเนียม คาเชา
ล็อค คาเชาแผง คาขยะ เขาไปดวยใหไปเพิ่มในขอภาษีก็ไดแตเปนการลงรายละเอียด  ตอไปสํานักการชาง 
ความเสี่ยงของสํานักการชาง คือ บุคลากรติดยาเสพติด กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร ควบคุมการกอสราง 
ติดตามการกอสราง  ออกแบบเขียนแบบ  อนุญาตเรงรัดดัดแปลงอาคาร สํารวจซอมแซมไฟฟาแสงสวาง บํารุง
ถนนเพื่อสาธารณะ ซอมแซมบํารุงถนนฟุตบาททางเทา ควบคุมติดตามงานสวนสาธารณะ ซอมแซมบํารุงรักษา
รถยนตเครื่องจักร  มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม กิจกรรมการบริการสาธารณะทั่วไป  คือการไปติดตั้งเตนท โตะ 
เกาอี้ และอาคารศูนยเครื่องจักรกลมีความเสี่ยงเหมือนกันใหเพิ่มเติมเขาไปดวยครับ  ตอไปสํานักการ
สาธารณสุข มีความเสี่ยงคอืปองกันปญหายาเสพติด กิจกรรมซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร ปองกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ชําแหละโรงฆาสัตว ควบคุมปองกันโรคระบาดไขเลือดออก ออกใบอนุญาต ในเสร็จ พ.ร.บ.สาธารณสุข 
ทันตกรรม ศูนยผูสูงอายุ ความสะอาดถนนหนทาง เก็บขนขยะ ใหเพิ่มเติมการกําจัดขยะดวย และการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร , ศูนย DIC Drop in Center  เพิ่มกิจกรรมเขาไปในการดูแลและสงเสริมผูสูงอายุ การตรวจคัด
กรอง  และใหเพิ่มระบบการดูแลสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในโรงบําบัดน้ําเสีย โรงฆาสัตว รวมทั้งการบริหารจัดการ
น้ําเสียดวย  สํานักการศึกษา มีความเสี่ยง คือ กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาศึกษาแผนประจําป  กิจกรรมการ
จัดเก็บเอกสาร กิจกรรมดานการเงินพัสดุ กิจกรรมใชรถยนต กิจกรรมบริหารงานบุคคล กิจกรรมออกนิเทศ 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติด  แลวสนามกีฬากลางจังหวัดฯไมมีเหรอครับ   
ดร.พงษพิมล   คําลอย      ผอ.สํานักการศึกษา     เราขอตัดออก 3 กิจกรรม คือ 1.การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของเราเปนปจจุบันเพราะไมมีความเสี่ยงแลว 2.การจัดการเอกสารเปนหมวดหมู
ตัดออกเพราะเรียบรอยดี 3.การใชรถยนตตอนนี้เปนไปตามระเบียบทุกประการไมมีปญหา ที่เหลือยังคงไวและ
เพิ่มเติมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุและการบริหารจัดการสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โรงเรียนเทศบาล 1 มีความเสี่ยงคือ
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน ป.6 O-NET  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพราะครูอังกฤษไมเพียงพอ  กิจกรรมซอมแซมอาคารสถานที่ กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดของ
บุคคลากร  ถาจะยึดตามแบบเดิมไมมีอะไรเพิ่มเติมตอไปก็โรงเรียนเทศบาล 2 มีความเสี่ยงคือ กิจกรรมสงเสริม
การวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรม ใชเทคโนโลยี อบรมเทคนิคการสอน ขบวนการคิดการเรียนการสอน กิจกรรม
รณรงคปองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานดานพัสดุ กิจกรรมจัดหาบุคลากรในวิชาที่ขาดแคลน  
กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค กิจกรรมสรางความเขาใจการปกครอง กิจกรรมพัฒนาความเปน
เลิศทางดานกีฬาวอลเลยบอลใหเพิ่มเขาไปดวยครับเพราะเรามาทางนี้เต็มตัวแลว  ตอไปโรงเรียนเทศบาล 3 มี
ความเสี่ยงคือ กิจกรรมจัดทําแผน กิจกรรมแบบประเมินพัฒนาการเรียนนักเรียนครูขาดตอนนี้ครูไมขาดแลวขอ
นี้ใหตัดออก กิจกรรมการจัดแบบประเมินพัฒนานักเรียนครูขาดความรูความเขาใจในการประเมินตอนนี้ครู
เขาใจแลวก็ใหตัดขอนี้ออก  ที่ยังคงไวคือกิจกรรมเบิกจายงบประมาณแผนปฏิบัติงาน  กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลากรครู  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประสบการณการเรียนรูยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมความเขาใจกับผูเรียน และใหเพิ่มเติม
เขาไปอีกคือกิจกรรมสงเสริมผูเรียนดานภาษาอังกฤษและกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมสงเสริมการ
ปองกันโรคติดตออุบัติใหม  ตอไปโรงเรียนเทศบาล 4 พบความเสี่ยงที่ตองกําหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานการเงินพัสดุ กิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาครู กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน กิจกรรม 
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ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  ถาจะยึดตามแบบเดิมไมเพิ่มเติมอะไรแลว  ตอไปก็โรงเรียนเทศบาล 6  
เปนโรงเรียนที่เราถายโอนมาใหมนายกฯจะคิดความเสี่ยงชวยครับ คือ ดานอาคารสถานที่ การวางแบบแปลน
ทั้งหมดของโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกชวงวัยทั้งกอนวัยเรียน ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาปฐมวันการจัดการเรียนการสอนแบบเด็กพิเศษเรียนรวม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประสบการณการเรียน ดานการเงินและพัสดุ  อบรมพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
กิจกรรมสงเสริมความเขาใจกับผูปกครอง กิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ 
ตอไปศูนยเด็กเล็ก 1 กุดยางสามัคคี พบความเสี่ยง คือ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร  กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจใน
เรื่องการเงินบัญชี กิจกรรมการจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  กิจกรรมการจัดอาคารสถานที่ กิจกรรมการ
สรางระเบียบวินัยใหกับเด็กเล็ก กิจกรรมสรางสัมพันธผูปกครองและเด็กเล็ก กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติด
ของบุคลากร กิจกรรมตรวจโรคประจําปของบุคลากร ใหเพิ่มเติมดานกิจกรรมปองกันโรคติดตอโรคอุบัติใหม
และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทางดานรางกายอยางเหมาะสมตามวัยเขาไปดวย ตอไปศูนยเด็กเล็ก 2 ดงปอ 
พบความเสี่ยงคือ กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมปองกันยาเสพติดของบุคลากร 
กิจกรรมบริหารงานบุคคลขาดครูและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนสถานที่
จัดกิจกรรม กิจกรรมการมีสวนรวมพัฒนาครูพัฒนาเด็กเล็ก ขอเพิ่มดานการสรางความสัมพันธสื่อสารระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครองและดานกิจกรรมปองกันโรคติดตอโรคอุบัติใหม  ตอไปกองวิชาการฯ  
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     กองวิชาการฯพบความเสี่ยง 8 
กิจกรรม คือ กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติด กิจกรรมประชาคมปญหาความตองการของพี่นองประชาชน
เกี่ยวกับการจัดทําแผน กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล กิจกรรมการใชงบประมาณรายจายประจําป 
กิจกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  กิจกรรมการสรางการรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรมวิเคราะห
ปญหาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย  กิจกรรมการแกไขปญหาขอรองเรียนรองทุกข 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม     กองสวัสดิการสังคมยึดตามเดิม ไมมีเพ่ิมเติมครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหเพิ่มกิจกรรมเก่ียวกับเรื่อง
เกษตรอินทรีย เกษตรพอเพียง แนวทางทฤษฎีใหม กิจกรรมสงเสริมการจัดทําเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา
โมเดล  ถือวาครบและเรียบรอยแลวและฝากทุกสํานัก/กองที่เพิ่มเติมความเสี่ยงขึ้นมานั้นวาทุกทานจะบริหาร
ความเสี่ยงอยางไรและใหสงงานตรวจสอบภายในใหเรียบรอยภายในวันที่ 30 กันยายน 2563      
  เร่ืองที่  2   งบประมาณประจําป   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมจะพูดถึงการจัดทํางบประมาณของ
ปนี้ใหทุกทานไดฟงเราเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณ ตั้งแตตนปสํานักงบประมาณเขา
แจงเราเลยวาเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะใหเราเทาไหร  ใหทุกทานเขาใจไปพรอมกันเลยวา
เงินที่เขามาในเทศบาลเปนเงินที่เอามาใชจายในกิจกรรมของเทศบาลมีทั้งหมด 4 ชองทาง เรียกวาเงินรายรับ 
1.ภาษีกระจายอํานาจ 2.ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให 3.รายไดจากการจัดเก็บเอง 4.เงินอุดหนุนทั่วไป
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเอามาทําเปนเทศบัญญัติรายจายของเราตามที่กําหนดวาแตละสวนเราจะใชเงิน
จากจุดไหน  เมื่อเงินมีอยู 4 ดาน รายไดจากการจัดเก็บเองของเราในปที่ผานมา ป 2563 เรามีรายไดจากการ
จัดเก็บเองปหนึ่งประมาณ 21 ลานบาท ซึ่งทางผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสนิธุเอาเงินจํานวน 21 ลานบาท มา
ทําโครงสรางพ้ืนฐานใหกับพ่ีนองประชาชนในหนึ่งปก็ประมาณ 20-21 ลานบาท แตมาปนี้พิเศษคือทางรัฐบาล
ไมใหเราจัดเงินภาษีที่เราเคยได 21 ลานบาท บอกใหเราจัดเก็บเพียง 10% เพราะฉะนั้นรายไดที่เขามาใหเรา
จากการจัดเก็บเองจากเดิมเราจดัเก็บได 21 ลานบาท เลยเหลือเพียง  2 ลานบาท เพราะฉะนั้นจํานวน 2 ลาน
บาท จะเอาไปทําอะไรนั้นคอนขางยากมากเพราะไมเพียงพอ สวนภาษ ีvat เนื่องจากวามีการล็อกดาวน 
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ประเทศไทย 3 เดือนที่ผานมาไมมีการซื้อขาย ปดโรงเรียน ปดโรงแรม ปดหางสรรพสินคา และปดโรงงาน ฯลฯ 
เมื่อปดแบบนี้ก็ไมมีมีผูที่จับจายซื้อของ  เดิมในแตละเดือนเราจะไดรับเงินภาษีจัดสรรที่โอนมาใหเราประมาณ
เดือนละ 9 - 10 ลานบาท แตชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นเราไดรับเงินเดือนละ 2 - 3 ลานบาท 
เพราะฉะนั้นทําใหเราไมมีเงินมาบริหารเราเลยพยายามระมัดระวังการใชจาย  ในการประชุมเราจะมีการ
รายงานเงินเขาและเงินออกทุกครั้งวาเดือนนี้เงินเขา-ออกเทาไหรมีแผนการเงินเปนแผนใชจายเทาไหรและจะมี
ยอดเงินยกไปใชในเดือนตอไปเทาไหร  เราไมมีเงินเปนยอดยกไปและมีเงินติดลบตั้งแตเดือนกรกฎาคมเราติด
ลบประมาณ 9 ลานบาท  ไมมีเงินจายเงินเดือนเพราะรัฐบาลไมจัดสรรเงินมาใหเราเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีเงิน
สะสมอยู 28 ลานบาท  เทศบาลเลยไดไปจายขาดเงินสะสม จํานวน 9 ลานบาท เพื่อเอามาจายเงินเดือนใน
เดือนกรกฎาคม ตอมาเดือนสิงหาคมเงินก็ยังไมเขามาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยไปนําเงินสะสมมาจายขาด
เงินเดือนใหกับพนักงานของเราอีกครั้ง จํานวน 9 ลานบาท  รวม 2 เดือน เราจายขาดเงินสะสมไปแลว 18 
ลานบาท  และเดือนที่ 3 คือเดือนกันยายนนี้จากการรายงานของผอ.สํานักการคลังเดือนนี้เราก็ติดลบอีก 
จํานวน 9 ลานบาท แลวเทศบาลของเราจะนําเงินที่ไหนมาจายเงินเดือนใหกับพนักงานก็คงตองนําเงินสะสมมา
จายอีกเชนเคย จํานวน 9 ลานบาท  เพราะฉะนั้นเงินสะสมของเรามี 28 ลานบาท เราจายขาดเงินสะสมเปน
เงินเดือนพนักงานทั้งหมด 3 เดือน คือรวม 27 ลานบาท และยังมีการเบิกไปใชจายคาอื่นๆอีกตอนนี้เราเหลือ
เงินสะสมอยูประมาณ 6 แสนบาท  จะเปนเงินสะสมขามปไปในปงบประมาณหนาและนี้คือสถานการณการเงิน
ที่ผมอธิบายใหทุกทานเขาใจ และการทําเทศบัญญัติของป 2564 เราเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงจาก
สํานักงบประมาณและสํานักงบประมาณแจงมาตั้งแตตนปเลยวาเงินอุดหนุนทั่วไปจะใหเราเทานี้โดยมีพื้นฐาน
จากคาอาหารนม คาอาหารเสริมเด็ก คาเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนครู เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนเงิน
อุดหนุนทั่วไป เขาเอาขอมูลตางๆที่เขาเอามาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไปนั้นเขาเอาขอมูลเงินเดือน 
คาตอบแทน คาจางของครูในป 2562 เพราะเขาทํางบประมาณในป 2563 เขาก็เอาขอมูลและเงินในป 
2562 เอามาตั้งเปนขอมูลคาใชจายในป 2564 และในป 2562 เงินเดือนขึ้น 4% ในป 2563 เงินเดือนขึ้น
อีก 4%  เพราะฉะนั้นฐานในป 2564 จะตองเปนป 2562 บวก 8% เปนฐาน แตสํานักงบประมาณตั้งแค 
4% เปนฐานเลยทําใหเงินที่เราจะเอามาจายใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูไมเพียงพอในหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหมา 2 ตัว ประมาณ 18 ลานบาท นั้นก็คือใหโรงเรียนเทศบาล 6 
ประมาณ 9-10 ลานบาท  และฟุตบาททางเทารอบวัดกลางอีกประมาณ 8 ลานบาท รวม 18 ลานบาท ซึ่ง
เราขอไปประมาณ 900 ลานบาท  แตสํานักงบประมาณเขาไปคํานวณแลววาจํานวนประชากรและรายไดของ
เรามีเทานี้สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุควรจะไดรับงบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18 ลานบาท มาจากสูตรของ
สํานักงบประมาณ  อีกปญหาหนึ่งคือในป 2562 ตอนนั้นโรงเรียนเทศบาล 6 ยังไมไดเขามาอยูกับเราเพราะ
โรงเรียนเทศบาล 6 มาเขากับเราในป 2563 พอมาตั้งเงินเดือน ป 2564 เงินเดือนครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล 6 ไมไดเขามาดวยเมื่อไมมีเขามาทั้งหมดเปนความผิดพลาดของสํานักงบประมาณที่ไมตั้งให
เรา เทศบาลทําหนังสือไปขอชี้แจง รองเรียน ทําทุกอยางผลสุดทายเขาบอกวารอไปแปรญัตติตอนพิจารณา
พระราชบัญญัติงบประมาณเราก็ทําตามที่สํานักงบประมาณเสนอและสํานักงบประมาณก็ใหทุกเทศบาลนคร 
เทศบาลเมืองฯ อบจ. เขียนไปวาอยากจะเพิ่มเติมอะไรไปปรับปรุงวาจะแปรญัตติเอามาใหเราก็ทําไปผาน
ขั้นตอนการพิจารณาขั้นที่ 1 คือ ผาน ครม. และเมื่อ ครม.เห็นชอบใหผานไปที่สภาผูแทนฯไดและไป
คณะอนุกรรมการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผานทุกคณะ พอเอาไปเขาคณะวิสามัญคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญชุดใหญที่จะ
พิจารณาและสรุปสงเขากับสภาผูแทนราษฎรปรากฏวางบประมาณที่ขอแปรญัตติของอบจ. ของเทศบาลนคร  
เทศบาลเมืองฯ ถูกตัดทุกรายการไมไดเลย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราขอไปประมาณ 11.5 ลานบาท แต
ผานขั้นตอนตางๆไปออกเปนขอเสนอเขาสูคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญเพียง 9 ลานบาท แตผมก็พอใจถา
หากเราไดแตผลสุดทายของทองถิ่นคือถูกตัดทุกรายการไมไดเลย ยกเวนของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับงบประมาณไป จํานวน 10,656,000,000 บาท  ที่กรมสงเสริมฯไดไปเพราะเปนเงินชดเชย 
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รายไดจากการจัดเก็บและเงินผูสูงอายุที่สูญหายไป  และมีขาวมาวาผูสูงอายุไมสามารถที่จะรับเงินไดทันกําหนด 
วันที่ 10 กันยายน 2563 ใหไปรับไดในวันที่ 22 กันยายน 2563 เพราะเทศบาลเราไมมีเงินเขาแลวที่เรา
บอกวาเงินเราขาดไป 11 ลานบาท นั้นก็คือคาใชจายประจําที่เราตองจายและเงินที่หายไป11 ลานบาท แลว
เราไมไดรับการชดเชยเราจะเอาที่ไหนมาจาย      
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เงินที่กรมสงเสริมฯได จํานวน 
10,656,000,000 บาท  ในยอดนี้เปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่แตละทองถิ่นขาดหายไปประมาณ 500 ลานบาท 
และใหชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสรางยอดตัวนี้ที่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองฯจะได ยอดนี้ทั้งหมดประมาณ 
10,067,000,000 บาท เขาจะจัดสรรใหกับ อปท.ที่ไดรับผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจาก
นโยบายของรัฐใหลด 90% ใหเก็บไดแค 10% ในป 2563 ที่ผมเขาใจ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นั้นคือทานเขาใจเองแบบนั้นครับแต
เทาที่ผมไดฟงคําแถลงการณและเปดใหทุกทานไดฟงพรอมกันเมื่อสักครูเราจะไดไมตองมาคิดเอง สรุปเงิน
จํานวน10,656,000,000 บาท  นั้นกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดไปแตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของ
เราไมไดเพราะกรมสงเสริมฯจะเอาไปจัดสรรใหเทศบาลตําบลและ อบต. โดยอางวาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
ฯ และอบจ. เปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงไมผานกรมสงเสริมฯ แตเทศบาลจะไดในป 2565 - 2566 
เพราะฉะนั้นป 2564 ผมบอกวาทุกทานตองระมัดระวังเรื่องการใชจายเงิน  ในเทศบัญญัติที่ผอ.กองวิชาการ
และทานปลัดเทศบาลที่ทําขึ้นไปตัวเลขใกลเคียงกับปที่ผานมาแตในเทศบัญญัตินั้นมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จํานวน 18 ลานบาท บวกเขาไปดวยถึงใกลเคียง แตการทําเทศบัญญัติป 2562 สวนของงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจจะไมมีตัวนี้อยูดวย  เมื่อป 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไมมีอยูในเทศบัญญัติแตป 2564 เอางบอุดหนุน
เฉพาะกิจมาใสเขาไปดวยจึงไดตัวเลขที่ใกลเคียงกันระหวางป 2563 และป 2564 แสดงวาป 2564 นอย
กวา ป 2563 ไปประมาณ 18 ลานบาท ตัวเลขที่เห็นชัดเจน  แลวเงินอุดหนุนทั่วไปที่เขาใหมาบอกเราตั้งแต
ตนนั้นคือใหมาไมพอยังไงก็ไมพอกับเงินเดือนแลวตอนนี้เงินสะสมเราเหลือแค 6 แสนบาท เราเสี่ยงอยูคือถา
หากรัฐบาลจัดเก็บรายไดที่เปนภาษีจัดสรรถาหากเศรษฐกิจดีรัฐบาลก็จะจัดเก็บไดเยอะก็จะจัดสรรใหเราได
เยอะแตถาหากจัดเก็บไดนอยหรือจัดเก็บไมไดเลยก็จะเหมือนกับเดือน 3 เดือนที่ผานมาเราก็จะไดแคเดือนละ 
2 - 3 ลานบาท จากเดิมที่เราเคยไดประมาณ 9 – 10 ลานบาท ครับ  เพราะฉะนั้นฝากใหทุกสํานัก/กอง
ระมัดระวังเรื่องการเบิกการใชจายเงินดวยเพราะสถานะการเงินของเราไมคอยสูดีหนักแตก็ไมใชเปนแคเทศบาล
เมืองกาฬสินธุของเราเทศบาลเมืองฯอื่นๆและเทศบาลนครก็มีปญหาเชนกัน  แตสํานักงบประมาณก็แจงวาจะ
รีบจัดสรรงบประมาณลงมาใหเราไมวาจะเปนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะรีบโอนมาใหทั้งหมดจะ
ไมมีการทยอยจายและถาหากเขาโอนมาใหเราทั้งหมดจริงหนาที่ของเราก็คือและหนาที่ของทุกคนที่เปน
ผูบริหารของแตละสํานัก/กองหรือผูบริหารโรงเรียนปกติเราทําเทศบัญญัติงบประมาณของเราเรียบรอยแลวเรา
จะไปทําแผนปฏิบัติงานใหทานทั้งหลายลงไปตรวจสอบดูตามเทศบัญญัติของทานแลวทําแผนปฏิบัติงานมาเลย 
เมื่อทํามาเรียบรอยแลวแตละสํานัก/กองจะตองบอกวาจะตองใชเงินเทาไหรและผมจะใหกองวิชาการฯเอา
รายการแผนปฏิบัติงานแตละเดือนเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมมาบอกวาเงินที่สํานัก
งบประมาณโอนมาใหเราที่เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปเราเอามาใชจายตามแผนปฏิบัติการของ
เราทั้งจัดซื้อครุภัณฑดวยไดกี่เดือนเขาจะรูไดทันทีวาเงินที่เขาใหเรามากับที่เราเอามาใชจายไดกี่เดือนและที่
เหลืออีกกี่เดือนแปลวาไมมีทางสํานักงบประมาณสามารถมาดูเงินสะสมเราไดวาเราเอามาจายขาดชวงที่มีไวรัส
โคโรนาระบาดนั้นตอนนี้เราไมมีเงินที่จะมาจายแลว  เขาก็ตอบผมวาสํานักงบประมาณจะไมใหเรามีปญหาแต
ตองบอกเขาลวงหนาเพราะฉะนั้นการที่เราทําแผนปฏิบัติงานก็เปนการบอกลวงหนาไดวาแตละเดือนเราจะใช
เงินงบประมาณเทาไหร ฝากทุกสํานัก/กองทําแผนจัดซื้อจัดจาง แผนพัสดุ แผนครุภัณฑ รวมทั้งเงินเดือน 
คาจางแตละเดือน และกิจกรรมโครงการตางๆ เทศกาลปใหม  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ จะเปนงบคาใชจาย
แลวจะสรุปไดเลยวาเงินงบประมาณที่เราไดมาจะบริหารไดกี่เดือน  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
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ปดประชุม  16.30   น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศริิพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                 หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล 


