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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 11/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  
2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   กรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดจะมาดูลานจอดรถที่สวนสาธารณะ 

                         แก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        ผมมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงของท่านอดีตนายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธ์ุท่านวิชิตเพราะผมไปร่วมทําบุญซื้อโลงศพด้วย  และได้มีโอกาสไปร่วมน่ังโต๊ะเดียวกับท่าน 
สุรพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุท่านเลยบอกว่าจะมีผู้ตรวจสํานักนายกจะมาดูสวนสาธารณะแก่งดอน
กลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ผมเลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วเราได้มีการช้ีแจงธรรมาภิบาลจังหวัดที่มา
สอบถามว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่  หน้าที่ของธรรมาภิบาลจังหวัดคือสอดส่องและเสนอแนะแนวทางให้สิ่งไหนที่
เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควร  มีคนไปเสนอในที่ประชุมธรรมาภิบาลว่าให้ออกมาตรวจงานราชการแล้วมาเลือกเอา
โครงการทําลานจอดรถที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางความจริงแล้วงบประมาณในการทําลานจอดรถน้ีเป็น
งบประมาณของ กบจ. ที่ผ่านหน่วยงานราชการคือสํานักงานจังหวัดแต่มาทําในที่ดินของเทศบาลในโครงการ



๓ 

 

ก่อสร้างพุทธมณฑลเทศบาลเป็นเพียงเจ้าของที่งบประมาณเราไปประสานท่ีไหนมาได้เราก็เอามาถนนรอบ
สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเป็นเงิน กบจ. ผ่านสํานักงานทางหลวงชนบทมาทําให้ในเขตเทศบาล  ก็เป็นวิธีการ
ว่ิงหางบประมาณมาทําเขามาตรวจตัวน้ีซึ่งเทศบาลไม่ได้เก่ียวอะไรเป็นแค่เจ้าของพ้ืนที่ในการทํา  แต่มาพูดให้
เทศบาลว่าเทศบาลน้ันไม่มีแผนรองรับเพ่ือที่จะบริหารจัดการลานจอดรถแห่งน้ีหรือการใช้ประโยชน์จากลาน
จอดรถท่ีสวนสาธารณะแก่งดอนกลางไม่มีแผนรองรับและไม่คุ้มค่า  ให้ผอ.ภานุเดชเตรียมข้อมูลเราเคยช้ีแจง
กรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดไว้ถึงจะไม่มีหนังสือมาแต่ให้เตรียมตัวเอาไว้   
 

เรื่องที่ 2   งานแถลงข่าวงานโปงลางแพรวาและงานกาชาด  และการเปิดงานเต้น 
                       แอโรบิคของชุมชนหนองผักแว่น  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันน้ีมี 2 งาน และช่วงเย็นหลังเลิกงานจะต้องไปร่วม

แถลงข่าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องงานโปงลางแพรวาและงานกาชาด  ส่วนอีกงานคือไปเปิดงานเต้น 
แอโรบิคของชุมชนหนองผักแว่น  ตัวผมจะไปร่วมงานแถลงข่าวงานโปงลางแพรวาและงานกาชาดเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เทศบาลได้รับมอบหมายงานมาคือ 1.งานบวงสรวง 2.การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกับการแข่งขัน
บาสเกตบอลและไปพูดถึงเรื่องเวทีเยาวชนด้วย  ส่วนงานเปิดเต้นแอโรบิคของชุมชนหนองผักแว่นมอบให้ท่าน
ปลัดเทศบาลไปแทน     

เรื่องที่ 3  การจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลให้กับวัดสว่าง 
                        คงคาและวัดชัยสุนทร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    นายกันติพงษ์เสนอเกี่ยวกับเรื่องประกาศเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุเรื่องการจัดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลให้กับวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร  
ท่านผอ.สถิตพงษ์ได้ไปเห็นเอกสารการแต่งต้ังคณะกรรมการของโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุที่เขาทอดผ้าป่าหรือไม่ใน
ตอนน้ัน  

นายสถิตพงษ์  บงสีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ผมได้ส่งมาที่สํานักการศึกษาครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ที่ผมยังไม่เซ็นต์คือ 1.ทําไมเราไม่ต้ังผู้ว่าและรองผู้ว่าเป็น

คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือเราจะเชิญท่านผู้ว่ามาเป็นประธานผมเลยอยากหารือ   
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา   ตอนแรกว่าจะทําเป็นท่านผู้ว่าเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่าย  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เอาอย่างน้ีให้ท่านผู้ว่าลงนามเป็นคําสั่งจังหวัดแต่งต้ังไม่

น่าจะมีปัญหาไม่ใช่ว่าจะให้นายกแต่งต้ัง  ผมอ่านดูเอกสารที่เสนอมาผมยังไม่ลงนามเพราะอยากจะหารือในที่
ประชุมก่อนอยากให้ท่านผู้ว่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างน้อยเราทําแต่ท่านผู้ว่าเป็นคนออกคําสั่งเพราะว่ามีส่วน
ของราชการอ่ืนๆร่วมด้วย  ผมอยากให้คําสั่งน้ีเป็นท่านผู้ว่าลงนามออกเป็นคําสั่งของจังหวัดต้ังคณะกรรมการ
และเราก็ประชุมมอบหมายคณะทํางาน แต่งต้ังคณะทํางาน  และฝากท่านผอ.วิเชียรไปดูเรื่องทอดผ้าป่าของ
โรงพยาบาลเมื่อครั้งที่เขาทําสมัยท่านผอ.สมคิดท่านทําอย่างไรและออกคําสั่งอย่างไรฝากไปประสานเร่ืองน้ี   
อยากให้ดําเนินการโดยด่วน  มอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิไปนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเราอยากเชิญท่านให้
มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งน้ี 

เรื่องที่ 4    ร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้านใหม่ตรงข้ามกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้านใหม่ตรงข้ามกับวิทยาลัย
สารพัดช่างในหมู่บ้านมีจํานวน 13 หลังคาเรือน เป็นบ้านของข้าราชการครู ตํารวจ และพยาบาลทางเข้า
หมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อมีเหล็กโผล่ ฤดูฝนนํ้าท่วมไม่มีท่อระบายนํ้า เคยร้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์



๔ 

 
สอบถามจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข  หนังสือเข้าสํานักการช่างต้ังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  
และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ไปเจอท่านนายอําเภอเมืองที่วัด  ท่านบอกว่าผมทําหนังสือมาถึงนายกแล้ว
เก่ียวกับเรื่องที่ดินหนองซัมหมูที่มีการไปร้องเรียนกันว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์เราไม่รู้เรื่องหนังสืออยู่ที่ไหน
ท่านรองประเสริฐจ่ายหนังสือไปที่ไหน 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล   ผมจ่ายไปที่สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วหนังสือไปอยู่ที่ไหนสํานักการช่างเพราะผมไม่รู้เรื่อง
เลยตอบท่านนายอําเภอเมืองไม่ได้  ผมว่าเก่ียวกับเรื่องงานสารบรรณของสํานักการช่างต้องให้ผอ.ภานุเดชดู
ใหม่ด้วยเพราะงานสารบรรณของสํานักการช่างทําให้งานเสียหายหลายงานฝากผอ.ภานุเดชไปแก้ไขเรื่องน้ี 
 

เรื่องที่ 5  เชิญประชุมเรื่องมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลก 
                       ศตวรรษ ที่ 21 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ได้รับหนังสือจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเชิญ
ประชุมในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด  เก่ียวกับ
เรื่องมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษ ที่ 21  มอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิไปประชุม     

เรื่องที่ 6   แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการทํางานในร้านมัจฉากาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการทํางานในร้านมัจฉา
กาชาดปกติไม่เคยแต่งต้ังเลยแต่ปีน้ีมีการแต่งต้ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการคณะทํางานร้านมัจฉา
กาชาดเรียนมาเพ่ือโปรดทราบควรนําเรียนนายกและพอผมได้อ่านเขาให้นายกเป็นคณะกรรมการมอบรางวัลทํา
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่า  นายกเหล่ากาชาด และรองผู้ว่าในการมอบรางวัลใหญ่ในแต่ละวัน  วันพุธที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 – 23.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557   มอบให้ท่าน
ปลัดเทศบาลไปร่วมงานทั้ง 2 วัน 

เรื่องที่ 7    แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณี 
                        หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดฝึกอบรม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การไปอบรมบางที่มีมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมต่างๆ
โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและก็ส่งคนไปอบรมตอนนี้มีหนังสือมา
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดฝึกอบรม  ด้วย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าได้ตรวจสอบงบการเงินของ 
อปท. พบว่า อปท. เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท่ีจัดโดยศูนย์ส่งเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลากรอันเป็นนิติ
บุคคลโดยอ้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการจัดฝึกอบรม  ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าเป็นหนังสือที่ออกจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่  แล้วมหาวิทยาลัยรามคําแหงแจ้งว่าหนังสือดังกล่าวมิใช่หนังสือที่ออกจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงผู้ที่ลงนามในหนังสือก็มิได้ดํารงตําแหน่งคณะบดีในขณะนั้นจึงเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานใดหากมิได้พิจารณาให้รอบคอบอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้  แน่นอนว่าถ้าเขาตรวจเจอแบบน้ีเขาก็จะมีการเรียกเงินคืนแจ้งให้พวกเราทราบมีแนวปฏิบัติ
เป็นอย่างไร  และมีวิธีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังน้ี 1.อปท. ที่ประสงค์จะส่งบุคคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหน่วยงานใดควรคํานึงถึงมาตรฐานของหน่วยงานผู้จัด พิจารณาถึงประสบการณ์ความชํานาญความ
น่าเช่ือถือผลงาน กรณีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมควรเป็นหน่วยงานที่มี
การจัดอย่างถูกต้องตามระเบียบ 2.กรณีหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมอ้างว่า 3.บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นประสงค์จะเข้าฝึกอบรมหน่วยงานใดจะต้องแนบแบบแสดงเจตจํานงค์และใช้ในการประเมินผลภายหลัง
ฝึกอบรม 4.ผู้มีอํานาจอนุมัติให้บุคคลากรของ อปท. เข้าฝึกอบรมจะต้องพิจารณาเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ อปท. ตามท่ีเห็นสมควรและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลัง 5.ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจัดทํารายงานผลการเข้าฝึกอบรมเสนอผู้บริหารภายใน 60 วัน นับแต่วันเดินทางกลับ 6.ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล อปท. ที่ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย  ขอให้พวกเราพิจารณาดู
เก่ียวกับเรื่องการฝึกอบรมด้วย 

เรื่องที่ 8   โครงการขุดลอกหนองเลิงเปือย  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   เมื่อวานผมไปต้อนรับผอ.โครงการปิดทองหลังพระเดินทาง
มาในโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและถ้าใครสนใจให้เข้าไปดูได้ที่ YouTube และไปดูว่าโครงการ
พระราชดําริขุดลอกหนองเลิงเปือย อําเภอกมลาไสย มีการขุดลอกตอนน้ีลึก 6 เมตร จนกระทั่งไปถึงดินดาน
พ้ืนที่ขุดทั้งหมด 800 ไร่ ใช้รถแม็คโครเป็น 100 คัน งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท เป็นโครงการ 
ที่ชาวบ้านทําหนังสือทูลเกล้าถวายในหลวง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการในพระราชดําริปี 
2554 ได้มาลงมือทําปี 2557 และจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  หนองเลิงเปือยเป็นหนองนํ้าขนาด
ใหญ่เวลาฤดูฝนนํ้าจะท่วมแล้วชาวบ้านไปปลูกข้าวบริเวณรอบๆน้ันนํ้าก็จะท่วมข้าวของชาวบ้านหมดและเวลา
ฤดูแล้งก็เก็บนํ้าไม่อยู่เพราะนํ้าไหลหนีหมดก็แห้งแล้ง  และหนองเลิงเปือยมีทําเลในการที่จะขุดเป็นแก้มลิง
เพ่ือที่จะเก็บนํ้าเอาไว้ในฤดูฝนเพราะว่าอยู่ติดกับลํานํ้าปาวอยู่ในเขตของ 2 อําเภอ คือ อําเภอกมลาไสยและ
อําเภอร่องคํามีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในหมู่บ้านแถบนั้นประมาณ 8 หมู่บ้าน  ประมาณ 4,000 ครัวเรือน  และ
โครงการปิดทองหลังพระเมื่อมีการขุดลอกหนองเลิงเปือยให้เป็นแก้มลิงแล้วเขาไม่ได้ทิ้งแค่น้ีเขาส่งผู้เช่ียวชาญ
เก่ียวกับเรื่องดินมาแก้ปัญหาบริเวณรอบๆหนองเลิงเปือยให้กับเกษตรกรว่าควรจะเพาะปลูกอะไรส่งทีมเกษตร
ลงมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านว่าดินและนํ้าน้ันจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นโครงการต่อยอดเพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรให้อยู่จนกระทั่งสามารถที่จะพัฒนาพ้ืนที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  น้ีคือโครงการ
ปิดทองหลังพระเป็นโครงการของในหลวง   

เรื่องที่ 9   การประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   จะมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2557   และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประสานมาว่าอยากจะมอบนโยบายเก่ียวกับเรื่องการต่อต้าน 
ยาเสพติดเพราะมีการประชุมเรื่องยาเสพติดแล้วตัวท่านนายอําเภอเมืองซึ่งเป็นคนรับผิดชอบอําเภอเมืองก็พูด
ขึ้นมาว่าท่านหนักใจในเขตเทศบาลส่วนตําบลอ่ืนๆท่านไม่หนักใจเพราะเทศบาลไม่มีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านแต่
เทศบาลมีชุมชนแล้วตัวชุมชนน้ันนายอําเภอควบคุมไม่ได้จะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร  เพราะฉะน้ันท่านผู้ว่าเลย
จะมามอบนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองยาเสพติดด้วยตัวท่านเองในการประชุมคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2557  มอบให้รองอุบลรัตน์ประสานเรื่องน้ีกับผอ.วรวิทย์   

เรื่องที่ 10   องค์การจัดการน้ําเสีย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผอ.ภานุเดชตามที่องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) เขา
ประสานมาและให้เราเข้าร่วมลงนาม MOU แล้วพวกท่านก็ไปประชุมแล้วเสนอข้ึนมาว่าไม่ทําการ MOU กับ 
อจน. ผมอยากจะถามว่าก่อนที่จะประชุมและสรุปเหตุผลว่าจะไม่ MOU น้ันท่านได้ศึกษาถึงกฎหมายจัดต้ัง 
อจน. หรือยังว่าเขามีอํานาจมีกฎหมายอะไรท่ีจะให้คุณให้โทษเราได้       
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ยังไม่ได้ศึกษาครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมก็ยังไม่ได้อ่านแต่ถ้าเขาไม่มีหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการ
บําบัดนํ้าเสียเขาจะติดต่อมาทําไมหรือถ้าไม่มีกฎหมายให้เขาจะทําได้เหรอ  เลยอยากจะให้ท่านผอ.ภานุเดช
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และท่านปลัดในฐานะรักษาการผู้อํานวยการสํานักการช่างเอาเอกสารมติคณะทํางานที่จะลงนาม MOU 
องค์การจัดการนํ้าเสียกับไปทบทวนและดูเก่ียวกับกฎหมายจัดต้ังองค์การจัดการน้ําเสียด้วยว่าจะให้คุณให้โทษ
เราได้หรือไม่ถ้าหากเราไปปฏิเสธไม่ลงนาม MOU จะมีผลเสียกับเราอย่างไรหรือไม่แล้วก็บันทึกขึ้นมาพร้อม
แนบกับรายงานเก่าที่รายงานขึ้นมาด้วย 

เรื่องที่ 11   โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนและการจัดพิมพ์วารสารเทศบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  กองวิชาการจะจัด
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนเพราะเนื่องจากว่ามีคนโพสข้อความมาหานายกว่าอยากให้นายกอบรมการ
ประกาศข่าวให้กับผู้นําชุมชนโดยเฉพาะผู้นําชุมชนเกษตรสมบูรณ์พูดออกอากาศไม่ดีและไม่มีประเด็นสําคัญจะ
พูดเล่นเป็นส่วนใหญ่  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ส่วนใหญ่ผู้มาอาศัยเป็นกลุ่มคนมีความรู้เป็นชนช้ันปัญญาชนก็มาก
แต่การประกาศเสียงตามสายไม่ดีเลยขอร้องเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง  และเราก็เห็นว่าตอนน้ีเรามี
คณะกรรมการประกาศข่าวชุมชนซึ่งเราต้ังขึ้นมาเป็นคณะกรรมการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยมี
กฎหมายรองรับผมก็เลยให้การบ้านกับทางกองวิชาการไปว่าลองชวนท่านประธานให้อบรมผู้ประกาศข่าวจะมี
คณะกรรมการหอกระจายข่าวเมื่อมีหอกระจายข่าวก็จะมีผู้ประกาศข่าวก็คือผู้ใช้หอกระจายข่าวจะใช้เป็น
หรือไมเ่ป็นก็ต้องมีการอบรมการใช้  อย่างกรณีน้ีก็เป็นงานขึ้นมาใหม่และผมก็ได้เห็นรายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการหอกระจายข่าวเขารายงานข้ึนมาประชุมแต่ละคร้ังมีสาระทุกคร้ัง  คนที่เป็นประธานผมไปเชิญมา
โดยให้ท่านปลัดเป็นคนไปประสานมาก็คือคุณเฉิดฉัน คนโก้ ช่วยงานได้ดีมากโดยที่ไม่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างแต่
ทุ่มเทและเสียสละแล้วตอนน้ีเท่าที่ผมศึกษาในรายงานตอนน้ีคณะกรรมการก็เช่ือถือและให้ความเคารพคุณเฉิด
ฉัน  เพราะเขาสร้างศักยภาพของตัวเขาเองได้เก่งมากและเมื่อเป็นอย่างน้ีเป็นการขับเคลื่อนภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมกับเราช่วยเหลือกัน  กองวิชาการเลยรับนโยบายของนายกไปจัดโครงการอบรมผู้ประกาศข่าวขึ้น
งบประมาณเท่าไรในการจัดอบรมโครงการน้ี 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   ต้ังงบประมาณไว้ 50,000 บาท จัดอบรมไป
แล้วมีงบประมาณคงเหลือ  จํานวน 16,000 บาท  ใช้ในโครงการน้ีหมดเลย จํานวน 16,000 บาท    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เมื่อเขาเป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าวเราตัดเสื้อให้เขา
ใส่เพ่ือให้เหมือนกับผู้สื่อข่าวและเห็นได้ว่าผ่านการอบรมมาแล้วมอบให้ผอ.อภิวัฒน์ไปดูเสื้อสวยๆมาให้กับ
คณะกรรมการหอกระจายข่าว  แต่เงินไม่มีและถ้าเงินไม่มีจะทําอย่างไรให้ไปหาโอนมา  และเรื่องวารสาร
เทศบาลเราออก 3 เดือน/1 ครั้ง ปรากฏว่าโครงการที่เราทํามา 3 เดือน เอามารวมกันไว้ในฉบับเดียวทําให้
ขนาดรูปเล็กมากและเน้ือหาเยอะและมีขนาดเล็กเบียดกันผมเลยคิดว่าไม่เหมาะเพราะงานเทศบาลเราเยอะแต่
ละเดือนมีกิจกรรมมากมายเมื่อเป็นแบบน้ันเราสามารถจะทําวารสารรายเดือนได้หรือไม่  มีอะไรที่จะโฆษณา
เผยแพร่ก็สามารถทําได้เต็มที่ไม่ต้องรอรวม 3 เดือน/1 ครั้ง ผมเลยบอกผอ.อภิวัฒน์ไปว่าเปลี่ยนนโยบาย
ออกเป็นรายเดือน/1 ฉบับ สามารถทําได้แต่งบประมาณท่ีต้ังไว้คือ 3 เดือน/1 ฉบับ เพราะฉะน้ันค่าใช้จ่ายต้อง
เพ่ิมขึ้นและเงินงบประมาณคงไม่พอมอบให้ผอ.อภิวัฒน์ไปโอนเข้ามา  เมื่อวานเลยได้คุยกันเรื่องน้ีท่านผอ.
อภิวัฒน์ว่าเราจะทําอย่างไรเพ่ือให้งานเดินหน้าต่อได้และยังมีงานของสํานักการสาธารณสุขเราจะโอนเงินใน
ส่วนไหนมาทําผมอยากหารือและหาข้อยุติเรื่องน้ี  โอนจากเงินเดือนค่าจ้างได้หรือไม่   
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    ขอดูรายละเอียดก่อนค่ะ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ตอนน้ีเงินเดือนค่าจ้างที่เราต้ังเอาไว้ในเทศบัญญัติไม่พอ
แน่นอนเพราะมีคําสั่งมาให้จ่ายเงินเพ่ิมตามวุฒิการศึกษาอย่างน้ีต้องได้จ่ายขาดเงินสะสมมาใส่แน่นอน  แล้ว
เงินเดือนผู้บริหารก็เพ่ิมขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องได้จ่ายเงินเพ่ิมและจ่ายขาดเงินสะสมมาอยู่แล้ว  เรื่องน้ี
ฝากท่านรองอุบลรัตน์ดูด้วย  และเชิญทุกท่านร่วมในกิจกรรมอบรมผู้ประกาศข่าว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557    

เรื่องที่ 12    การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน 



๗ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนขึ้นมา
และนัดประชุมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือนมอบให้จ่าเอกภราดรเป็นคนประชุมแทนนายกแต่ให้แจ้ง
นายกทุกคร้ังเหมือนกันเพราะบางคร้ังถ้านายกไม่ติดภารกิจอะไรก็จะไปร่วมประชุมด้วย  และเมื่อจ่าเอกภราดร
ไปประชุมมาแล้วก็ต้องรายงานให้นายกทราบด้วยว่าไปประชุมอะไรมาและวันน้ีที่จ่าเอกภราดรก็ไปประชุม
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเก่ียวกับเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยจังหวัด   

เรื่องที่ 13   ขอทราบปัญหาจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอทราบปัญหาจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลขอทราบ
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผังเมืองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  ผอ.ภานุเดชเห็นหรือไม่ 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    เห็นแล้วครับ  

เรื่องที่ 14  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อพัฒนาอําเภอ 
                          ต้นแบบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือ
พัฒนาอําเภอต้นแบบ สมาคมเด็กพิการแต่กําเนิด (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางการแพทย์เพ่ือนําไปสู่การป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพเด็กพิการแต่กําเนิดซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือดําเนินงานโครงการ 
ปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิดในประเทศไทยซึ่งมีระยะ 3 ปี 9 
พฤษภาคม 2554 – 8 พฤษภาคม 2557  ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 3 ขอ
เรียนเชิญท่านหรือผู้แทนพร้อม สสอ. ภายใต้เขตท้องที่รับผิดชอบของท่านเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการ
พัฒนาอําเภอต้นแบบและป้องกันดูแลรักษาความพิการมาแต่กําเนิดในอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอเชิญประชุมใน
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  สํานักงานสาธารณสุข  ผมนําหนังสือฉบับน้ีเข้ามาหารือและอยากถาม
ว่าเป็นงานของกองสวัสดิการหรือเป็นงานของสํานักการสาธารณสุข 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    การดูแลก็ต้องเป็นงานของสํานักการสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.เพ็ญพรเห็นหนังสือฉบับน้ีหรือยัง 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    เห็นแล้วค่ะ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.เพ็ญพรส่งใครไปประชุมเมื่อประชุมเสร็จแล้วให้มา
แจ้งรายละเอียดให้นายกทราบด้วย 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ให้ ร.ต.อ.หญิงสิริวิภาไปค่ะ 
เรื่องที่ 15    ขอเชิญประชุม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุขอเชิญชุมชนหรือ 
NGO จํานวน 30 ราย ผู้ประกอบการ  จํานวน  20 ราย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หรือ อปท. จํานวน  30 ราย) 
เข้าประชุม วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557  เรื่อง พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดกาฬสินธ์ุให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างย่ังยืนจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา  จํานวน 1 คน  ผมอยากไปเองแต่ติดที่จะประชุม
สภาแล้วจะส่งใครไปแทน  
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    มอบให้นายธนันชัยไปประชุม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประชุมเสร็จให้รายงานเพราะผมสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เรื่องอุตสาหกรรม 

เรื่องที่ 16   รายงานเรื่องการเงิน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อยากให้รายงานเรื่องเงินว่ามีเงินเข้ามาอย่างไร 



๘ 

 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    เงินเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์น้ี จํานวน 12 

ล้านบาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เป็นเงิน พ.ร.บ.แผนและเป็นเงินภาษี  ถ้าจําไม่ผิดตอนน้ี
เรามีเงินรวมทั้งหมดประมาณ  135 ล้านบาท  ตอนท่ีผมเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆมีเงินเหลือประมาณ 40 – 50 
ล้านบาท  ตอนน้ันยังกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ตอนน้ีปลอดภัยเพราะเรามีฐานะการเงินที่
มั่นคงพอสมควร 

เรื่องที่ 17   การฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี      การฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเห็นรายงาน
ของจ่าเอกภราดรบอกว่าจะไปฝึกซ้อมวันที่เท่าไร  ซ้อมแผนเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ 
เห็นว่าจะไปฝึกซ้อมกันที่หน้าสํานักงาน TOT เก่ียวกับเร่ืองน้ีนายกให้ความสําคัญและสนใจใส่ใจเกี่ยวกับงาน
ของจ่าเอกภราดร    

เรื่องที่ 18    โครงการเด็กกาฬสินธ์ุสูงใหญ่ปลอดภัยโรคอ้วนสมส่วนเรื่องโภชนาการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุจัดโครงการเด็ก
กาฬสินธ์ุสูงใหญ่ปลอดภัยโรคอ้วนสมส่วนเรื่องโภชนาการไปอบรมอยู่ที่เชียงคานนิวรีสอร์ท วันที่ 26 – 28 
กุมภาพันธ์ 2557  ท่านผอ.เพ็ญพรมอบให้ใครไปเข้าอบรมเรื่องน้ี 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    มอบให้ร.ต.อ.หญิงสิริวิภาไปค่ะ 

เรื่องที่ 19   มอบเงินสนับสนุนเพื่อซ้ือเครื่องสีข้าวกล้อง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องโรงสีข้าวกล้องเป็นอย่างไรบ้างท่านผอ.วรวิทย์ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ .กองสวัสดิการสังคม    ตอนน้ีเช็คออกแล้วและจะมอบวันประชุม
ประจําเดือน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ทําถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ถูกต้องตามระเบียบครับ  ก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้
ชุมชนและเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของเกษตรกรที่สีข้าวกล้องเพราะถ้าเป็นข้าวธรรมดาก็จะเป็นราคาหน่ึงแต่
ถ้าเป็นข้าวกล้องราคาก็จะเพ่ิมขึ้นไปอีก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ให้ทําป้ายมอบเงินสนับสนุนซื้อเคร่ืองสีข้าวกล้อง  

เรื่องที่ 20   เชิญประชุมให้ความรู้ประชาคมอาเซียนให้แก่เครือข่ายสตรีและครอบครัว 
                         รุ่นที่ 1 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สํานักงานสตรีและครอบครัวประชุมให้ความรู้ประชาคม
อาเซียนให้แก่เครือข่ายสตรีและครอบครัวรุ่นที่ 1  วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557  โรงแรมพลอยพาเลซ 
จังหวัดมุกดาหาร  ผอ.วรวิทย์ไปเองหรือมอบให้ใครไป 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    มอบให้อภิญญาไปครับ  
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  10/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  4  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7   



๙ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  10/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 4  
กุมภาพันธ์ 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สําหรับในรอบเดือนกุมภาพันธ์ข้อมูลยาเสพติด
ปรากฏว่ามีการจับกุมได้ที่ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองจับได้ 10 เม็ด ชุมชน รพช.จับได้ 139 เม็ด  และชุมชนเกษตร
สมบูรณ์จับได้ 6 เม็ด    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แล้วตําบลอ่ืนๆในจังหวัดกาฬสินธ์ุมีการจับกุมได้เยอะ
หรือไม่ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    มีเยอะแต่รายงานน้ีคัดเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   แล้วในข้อมูลเป็นคนจากที่ไหนเป็นคนในชุมชนหรือไม่ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เป็นคนในชุมชนครับและเมื่อวานผมได้น่ังคุยกับ 
จ่าเอกภราดรบริเวณลานจอดรถตู้โค้กก็ได้เห็นรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขี่มาปะกบกันมาและจอดรถบริเวณตรง
มุมสุดของหมู่บ้านพอผมได้สอบถามเจ้าของตู้โค้กก็บอกว่าเห็นประจําเมื่อก่อนเป็นรถเก่งสีขาวและมีการย่ืน
สิ่งของให้กัน เวลา 17.00 – 18.00 น.    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  ผอ.วรวิทย์ก็รายงานท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดด้วย 

เรื่องที่ 2   แต่งตั้งคณะกรรมการและส่งมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ 
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม 
              โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมมอบให้ผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทน  ทางจังหวัด
มอบหมายภารกิจมาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการและให้มีภารกิจหลายอย่างแล้วท่านผอ.เพ็ญพรไปประชุมมากับ
กลายเป็นภารกิจที่มอบให้คนอ่ืนแต่เขาก็มอบมาให้เทศบาลเราต่อ  ผมจะสรุปให้ฟังดังน้ีเตรียมเส้นทางเสด็จ
ท่านผอ.ภานุเดชพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯจะลงจากเครื่องบินจะเข้าเมืองผ่าน 3 แยกสงเปลือย แยก
หนองแซง มาถนนอรรถเปศล เลี้ยวแยกป่าไม้ เข้าถนนกาฬสินธ์ุ แล้วไปโรงพยาบาล เส้นทางน้ีจะต้องดูดี
สะอาดต้นไม้สวยงามตัดแต่งมีการประดับธงชาติและธงพระนามย่อ 2 ข้างทางรับเสด็จมีการติดคัทเอาท์พระ
ฉายาลักษณ์ของครอบครัว 3 พระองค์ ในจุดสําคัญๆระหว่างเส้นทางเสด็จทําความสะอาดในเส้นทางเสด็จ จัด
ระเบียบร้านค้าริมถนน เน้นถนนกาฬสินธ์ุ มอบงานเทศกิจ ในส่วนของหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยา
สิทธ์ิ ให้งดขายของริมถนนทางเท้าในวันรับเสด็จ 1 วัน คือวันที่ 1 เมษายน 2557  ปรับแต่งฟุตบาททางเท้า
ให้ดูดีสวยงาม ทาสีตีเส้นฟุตบาททางเท้า วงเวียนโปงลางจัดให้ดูดีและตัดแต่งต้นไม้ถนนกาฬสินธ์ุหน้า
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุให้สวยงาม ผูกผ้าริมรั้วโรงพยาบาลเหมือนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯโดยประสานเรื่องผ้า
จากโรงพยาบาลเรื่องที่จะให้เราผูกผ้าให้ผมว่าคิดผิดเพราะพระจะผูกได้สวยงามกว่าทางโรงเรียนก็เช่นกันเขาให้
พระมาผูกให้เวลาที่มีงานรับเสด็จฯ  จัดเตรียมรถดับเพลิงมาที่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 1 คัน เตรียมพร้อมฉุกเฉิน  



๑๐ 

 

ช่างภาพสื่อมวลชนที่จะนํากล้องมาก็เอาไปตรวจและรับปลอกแขนพิเศษ  ผู้รับเสด็จข้าราชการต้องแต่ง
เครื่องแบบปกติขาว  ข้าราชการโรงพยาบาลใส่ชุดปฏิบัติงานเป็นการเสด็จตรวจราชการตามโครงการไม่ได้เชิญ
ประชาชนมารับเสด็จข้าราชการผู้ใหญ่จะถูกเชิญเป็นรายบุคคลมีเท่าน้ีที่สรุปมางานจะหนักอยู่ที่ผอ.ภานุเดช 
(สํานักการช่าง) ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยส่วนเร่ืองผูกผ้าประดับให้ผอ.ภานุเดชไปประสานกับโรงพยาบาลว่า
เทศบาลผูกผ้าไม่สวยและแนะนําว่าพระจะผูกสวยและดูดีกว่าแต่ถ้าเราสามารถทําอะไรได้ก็ให้ทํา 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   ร้องเรียนโกดังรับซ้ือของเก่า 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ด้วยประชาชนที่อาศัยในเขตชุมชนทุ่งมนมี

เรื่องร้องเรียนเดือดร้อนที่จะต้องแจ้งให้ท่านนายกทราบและพิจารณาดังน้ีปัจจุบันในชุมชนทุ่งมนมีโกดังรับซื้อ
ของเก่าของนายสมหวัง – นางไพบูลย์ (เป็นประธานชุมชน) ทําธุรกิจดังกล่าวในชุมชนทําให้เกิดปัญหาที่รุนแรง
มากถึง 2 ครั้ง  คือเกิดเหตุไฟไหม้ทั้ง 2 ครั้ง ทําให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณน้ันผวากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์
แบบน้ันขึ้นอีกซึ่งเขาเสนอว่าอยากจะให้เจ้าของกิจการดําเนินการย้ายโกดังออกจากพ้ืนที่หรือพัฒนาแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆข้ึนมาอีก  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ผมให้สํานักปลัดนําเรื่องน้ีเขาท่ีประชุมเพราะเราเคยเชิญผู้
ที่ทําการค้าขายประเภทของเก่ามาประชุมแล้วครั้งหน่ึงตอนน้ันท่านผอ.เสาวณีเป็นผอ.สํานักการสาธารณสุขอยู่
และผมก็เข้าที่ผระชุมและช้ีแจงให้กับเขาเก่ียวกับเรื่องการปรับปรุงร้านให้ดูดีดูสวยงามตอนน้ันจะมีปัญหา
เก่ียวกับเรื่องที่รับซื้อขยะไปอยู่หน้าบ้านท่านรัฐมนตรีและผู้ที่ทําการค้าก็มาประชุมครบหมดทุกรายและให้ความ
ร่วมมือเราดี  แต่ผมอยากจะเพ่ิมเก่ียวกับเรื่องจะป้องกันอัคคีภัยอย่างไรเพราะประชาชนท่ีอยู่บ้านใกล้เรือน
เคียงกลัวและถังดับเพลิงน้ันมีหรือไม่เราอยากจะแนะนําทุกแห่งเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้น
เพราะฉะน้ันทําหนังสือเชิญประชุมผู้ที่ประกอบการค้าประเภทน้ีแล้วเชิญหัวหน้าส่วนราชการของเราที่เก่ียวข้อง 
ที่อยากจะขอความร่วมมือร้านค้าพวกน้ีไม่ว่าจะเป็นสํานักการช่างเอากฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเข้ามาใช้  
งานป้องกันดับเพลิงเอา พ.ร.บ. เก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยมาใช้  งานสํานักการสาธารณสุขเอา พ.ร.บ. 
สาธารณสุขมาใช้  เชิญผู้ประกอบการเข้ามาประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เตรียมเรื่องและเตรียมข้อมูลไว้ด้วยสําหรับส่วนที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี 

 

มติทีป่ระชุม         - ใหส้ํานักปลดัทาํหนังสือเชญิ ในส่วนระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้องใหท้ั้ง 3 สํานกั     
เตรียมไว้ชี้แจง – 

 

เรื่องที่ 2        ขออนญุาตใช้พื้นที่ในอาคารสํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพื่อถ่าย 
                เอกสาร  

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตกลงอนุญาตให้

ใช้พ้ืนที่ในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือถ่ายเอกสารสัญญา 3 ปี น้ันจะหมดอายุสัญญาลงในวันที่ 
30 เมษายน 2557  เจ้าของกิจการถ่ายเอกสารเลยมีความประสงค์จะขออนุญาตต่ออายุสัญญาการใช้พ้ืนที่ใน
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลังเดิมและหลังใหม่เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ถ่ายเอกสารและขอต่อสัญญา 3 ปี
เหมือนเดิมโดยจะอุทิศเงินตอบแทนในการใช้พ้ืนที่ดังน้ี  บริเวณสํานักงานเทศบาลหลังใหม่จากเดิม 1,000 
บาท เพ่ิมเป็น 1,500 บาท/เดือน บริเวณสํานักงานงานทะเบียน (เทศบาลหลังเดิม) จากเดิม 600 บาท เพ่ิม
เป็น 900 บาท/เดือน  ค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ในอัตราหน่วยละ 5 บาท เพ่ิมเป็น 7 บาท  โดยจะชําระไม่เกินวันที่ 
10 ของเดือน   



๑๑ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อยากให้เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารใหม่เพราะเคร่ืองเก่า
ชํารุดบ่อยและถ่ายเอกสารออกมาไม่ชัดให้นันทนาลองไปเจรจา  ในที่ประชุมหารือกันและเห็นสมควรว่าควรต่อ
อายุสัญญาให้ 1 ปี  ค่าตอบแทนก็ตามท่ีเขาเสนอมา      
   มติที่ประชุม   - ต่ออายุสัญญา 1 ปี แต่ต้องเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ ค่าตอบแทน 
                            ตามที่เสนอมา -   
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ    

เรื่องที่ 1   การประชุม TOR ภาคี 4 ฝ่าย  
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ผมได้ไปประชุม TOR ภาคี 4 
ฝ่าย เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันน้ีได้ข้อสรุป TOR และสํานักงานสถิติจะนําไปทําเพ่ือให้สมบูรณ์แบบและจะ
นําเสนอท่านผู้ว่าภายในอาทิตย์หน้า  ทั้งเรื่องสัญญาณไฟจราจรและ CCTV และพรุ่งน้ีก็มีประชุม CCTV ภาค
ประชาชนครับ  ส่วนเร่ืองรดนํ้าถนนสาธารณะตอนนี้กําลังใช้สปริงเกอร์ใหญ่ใช้แรงดันจากรถดับเพลิงส่วน
เครื่องสูบนํ้าที่เสียตอนน้ีได้ให้สํานักการสาธารณสุขดําเนินการซ่อมแซมอยู่ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อยากฝากดูสนามกีฬาและสวนสาธารณะด้วยอย่าให้หญ้า
ตายเพราะสวนสาธารณะหน้าแก่งดอนกลางน้ันหญ้าตายหมด  เพราะถ้าธรรมาภิบาลจังหวัดผ่านไปดูแล้วเห็น
ว่าหญ้าตายหมดจะพูดได้ว่าไม่คุ้มค่า  

เรื่องที่ 2   รายงานเรื่องแบบแปลนของศาลาวัดชัยสุนทร 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ขออนุญาตรายงานเร่ืองแบบแปลนของศาลาวัด
ชัยสุนทร  รายละเอียดแบบก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประมาณราคาออกมาแล้วตัวน้ีไม่รวมงานไฟฟ้าใน
อาคาร  งบประมาณ 1,648,000 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   งบประมาณก็ประมาณกับที่เราต้ังเอาไว้วัดละ 2 ล้านบาท    
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑5.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


