
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  13/๒๕๕7  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  18  มีนาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

....................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๕. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๖. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา 

๗. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๙.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๑. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๒. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๓.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๕. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๖.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๗. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๑๙. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๐. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๒. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๓. นางสายัณห์   จิตต์ธรรม รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๔. นางจริยา   พงษ์พันธ์ุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๒๕. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๖. นางแม้นรัตนา กาญจันดา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๗. ร.ต.อ.หญิง สิริวิภา เหล่าศรีรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพ 
๒๘. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๒๙. นางรัศมี  พลเทียน นักวิชาการศึกษา 
๓๐. นางพิสมัย  แสงชํานิ  บุคคลากร 



๒ 

 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล        (ลาป่วย) 
๖. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๗. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๘. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๙. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๑๐. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๒. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๓. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๔. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑๕. นายพงษฤ์ทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๖. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๑๗. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๘. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๑๙. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๑. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๓. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๔. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๕. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๖. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒๗. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 13/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 18 มีนาคม 
2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   งานเฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุและงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี      งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช



๓ 

 

กุมารี  ในงานฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุและงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 2 
งานเข้าด้วยกันเป็นงานเดียว  เมื่อวานท่านผู้ว่าฯนัดประชุมทุกหน่วยราชการที่เก่ียวข้องเป็นการดูงานและเป็น
การประชุมครั้งสุดท้ายงานท่ีท่านมอบหมายมาทั้งหมดต้องขอบคุณทุกส่วนการงานที่ช่วยกัน  ได้ไปดูห้องที่จัด
นิทรรศการเจ้าเมืองเป็นห้องที่สมเด็จพระเทพฯจะไปเปิดงานเรียกว่าเปิดนิทรรศการ 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุ  
ผมได้ลงไปดูงานก็เรียบร้อยทุกอย่าง  เรื่องเวทีท่านผอ.ภานุเดชก็ทํางานได้ดีพรุ่งน้ีนางรําแต่งชุดภูไทจํานวน 
5,000 คน  จะรําอยู่กลางสนามและสมเด็จพระเทพฯจะทอดพระเนตรอยู่บริเวณช้ัน 2 ของอาคารหน้าสนาม
กีฬาของโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์   สํานักพระราชวังมีหนังสือขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เวลา 08.00 น. สรุปเย็นน้ีเรามีการสวดมนต์เย็นพระ 9 รูป ให้ผู้ที่มีหน้าที่
ประสานกับพระบอกว่าให้สวดมงคลจักรวาลใหญ่และพรุ่งน้ี เวลา 05.30 น. พวกเราทุกคนพร้อมกันที่ 
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรตามกําหนดการเราเชิญท่านผู้ว่ามา เวลา  05.45 น. และ เวลา 06.00 น. เชิญ
ประธานจุดธูปเทียนบูชาอนุสาวรีย์ฯและเริ่มการบวงสรวงใช้เวลาบวงสรวงประมาณ 15 นาที  และรําบวงสรวง
เสร็จเรียบร้อยก็มาอําลาและเข้าที่เพ่ือเตรียมตักบาตรเพราะฉะน้ันพรุ่งน้ีเช้าให้เตรียมของไปตักบาตรด้วย  งาน
บวงสรวงคาดว่าจะเรียบร้อยประมาณ เวลา 07.30 น.  หลังจากน้ันท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการก็กลับไป
เตรียมตัวแต่งชุดปกติขาวเพ่ือไปรวมกันที่โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์แล้วงานช่วงเย็นก็เริ่มต้ังแต่ เวลา 
17.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร่วมพิธีเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมและเทศกาลอาหารของ
เรามีการแสดง 3 ช่ัวโมง  มอบให้สํานักปลัดเทศบาลไปประสานเรื่องโต๊ะและเชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วม
รับประทานอาหารที่โต๊ะของเทศบาลเราและร่วมในงานพิธีเปิดช่วงเย็นด้วย  งานจะมีต้ังแต่วันที่ 19 – 25 
มีนาคม 2557  จะมีทั้งกลางวันและกลางคืนในส่วนเทศบาลเราที่ต้องรับผิดชอบคืองานประกวดธิดาแพรวาได้
แต่งต้ังกรรมการไปแล้วก็รับผิดชอบไปในงานส่วนน้ีและสํานักการสาธารณสุขก็รับผิดชอบเร่ืองเทศกาลอาหาร
และปีน้ีพิเศษคือจัดอาหารอีสานล้วนๆ  และดารุณีได้ไปติดต่อจากต่างจังหวัดมาร่วมเยอะแล้วเรายังได้
รับผิดชอบในการประกวดรถสกายแลป รับผิดชอบทั้งหมด 3 งาน วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2557  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด สนามหน้าโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ หอประชุม
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธ์ุ สําหรับสถานที่จัดงานมีหลายที่และกําหนดจัดกิจกรรมแสดง 
เฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุและการแสดงพลุดอกไม้ไฟในงานวิจิตรแพรวาในวันพุธที่ 19 มีนาคม 
2557 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฝากหัวหน้านิกรไปจองโต๊ะและเชิญ
หัวหน้าส่วนการงานและผอ.โรงเรียนทั้ง 4 โรงไปร่วมด้วย  ส่วนงานประกวดสกายแลปจะจัดขึ้นในวันที่ 25 
มีนาคม 2557  เวลา 15.00 น.    

เรื่องที่ 2    เตรียมต้อนรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เตรียมต้อนรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ

วรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ 1 เมษายน 2557  เทศบาลได้รับผิดชอบ
อะไรบ้างในส่วนของสํานักการช่าง  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ     รูปคัทเอ้าท์ภาพ 3 พระองค์ ติดบริเวณวงเวียน
โปงลาง   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผอ.ภานุเดชทางอําเภอยางตลาดจะเข้าเมืองกาฬสินธ์ุ

บริเวณหน้าหมู่บ้าน S&P ท่านเดินทางเข้ามาเมืองกาฬสินธ์ุทุกวันเห็นหรือไม่ว่าไม้อัดสีขาวต้ังอยู่โดยที่ไม่มี
รูปภาพอะไรตกแต่งให้ดูสวยงามท่านไม่คิดที่จะนําอะไรไปติดเพ่ือให้ดูดีขึ้นเลยเหรอ  ท่านทําคัทเอ้าท์ภาพ 3 
พระองค์แล้วก็ประดับธงถนนกาฬสินธ์ุ  เพราะฉะนั้นร้านค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าถนนกาฬสินธ์ุจะต้องเก็บให้
เรียบร้อย  วันที่ 25 มีนาคม 2557  เสร็จสิ้นงานวิจิตรแพรวาแล้วจะต้องไม่มีร้านหาบเร่แผงลอยถนน
กาฬสินธ์ุจะต้องขาวสะอาด  จ่าเอกภราดรอย่าลืมเตรียมรถดับเพลิงด้วยสําหรับสํานักการสาธารณสุข
รับผิดชอบเร่ืองฉีดยุ่ง     



๔ 

 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ   อีกเรื่องที่ขอให้เราช่วยคือเรื่องผูกผ้าประดับตาม
รั้วโรงพยาบาลผมก็แจ้งไปว่าเราผูกไม่เป็นแต่ทางโรงพยาบาลก็แจ้งเราว่าเป็นคําสั่งของทางจังหวัดให้เราช่วย
เท่าที่เราจะช่วยได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   1.เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดเตรียมเส้นทางเสด็จ 2.การทํา

ความสะอาดประดับธงชาติ ธงพระนามย่อ 2 ข้างทางเสด็จ และการติดต้ังคัทเอ้าท์พระฉายาลักษณ์ครอบครัว 
3 พระองค์ในจุดสําคัญระหว่างเส้นทางเสด็จไม่ต้องมีเครื่องราชสักการะแต่ถ้ามีต้องให้ถูกแบบที่ถูกต้อง  
นอกจากน้ันก็เป็นงานของวิทยาลัยเทคนิค , โรงพยาบาล , TOT , ตํารวจทางหลวง , สํานักงานประชาสัมพันธ์  
เอาเป็นว่าประชุมครั้งน้ีท่านทั้งหลายรับเรียบร้อย 
 

เรื่องที่ 3   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุคใหม่ 
                       ใส่ใจจริยธรรม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรมโดยผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแก่น เชิญท่านหรือผู้แทน
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา อปท. ยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม วันที่ 1 – 2 เมษายน 2557  ณ ห้องคอนแมนช่ัน 
3 เซ็นทารา ขอนแก่น  ท่านรองอุบลรัตน์เตรียมใครไปอบรม   
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา  รองปลัดเทศบาล    จะเดินทางไปอบรมเองคะ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   ที่คุยกับ ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธ์ุกรณีน้ีเขาจะ
เน้นบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และพนักงานประจํา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ให้ไปก่ีคน 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ที่เป็น ป.ป.ช. ต้นแบบที่เขาเชิญมา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เป้าหมายผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการประจํา 

พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 600 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10 แห่ง ที่
เป็นเครือข่ายท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจ  เราเป็น 1 ใน 10 หรือไม่ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เป็นต้นแบบครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องน้ีถ้าเข้าสํานักปลัดให้เชิญท่านประธานสภา นายก 

และปลัดเทศบาลถ้าไปไม่ได้ก็เชิญท่านรองอุบลรัตน์ไปแทนแล้วทําเรื่องขอเดินทางไปราชการโดยใช้รถตู้
เทศบาล  วันที่ 1 – 2 เมษายน 2557  แต่วันที่ 1 เมษายน 2557 นายกไปไม่ได้เพราะต้องเตรียมต้อนรับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557  เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่
เวลา 08.30 น.  

เรื่องที่ 4    พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทุกวันที่ 5 ของเดือน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพ่ือถวาย

เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  คือการ
สวดมนต์วันที่ 5ของทุกเดือน  เดือนเมษายนวันที่ 5 ตรงกับวันเสาร์เพราะฉะน้ันเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ไป
ร่วมเยอะๆ  เพราะคร้ังน้ีจังหวัดให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุนําข้าราชการเข้าร่วมงาน  เพราะฉะน้ันเชิญชวนสํานัก
ศึกษา ผอ.และคณะครูโรงเรียนทั้ง 4 โรง  พร้อมทั้งศูนย์เด็กเล็กไปร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต
ภาวนา ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557   เริ่มเวลา 15.30 น.  ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ   

เรื่องที่ 5    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุกําชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การจัดงานวันท้องถิ่นไทยหัวหน้านิกรท่านไปมาแล้วใช่
หรือไม่  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้เป็นประธานหรือไม่  
นายนิกร  แต้มแก้ว   หน.ฝ่ายอํานวยการ    ไปมาแล้วครับและท่านผู้ว่าก็ได้เป็นประธานและยังฝาก
กําชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นและชะลอได้ก็ให้เราชะลอไว้ก่อนเพราะงบประมาณในปีน้ี
จะต่างจากปีที่แล้ว  ปีที่ผ่านมาน้ันต้นปีงบประมาณไม่ดีแต่ช่วงปลายปีน้ันดีแต่ปีน้ีต้นปีงบประมาณดีแต่ปลายปี
จะไม่ดีอยากจะให้ทุก อปท. ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมได้เตือนในการประชุมเมื่อคราวที่แล้วว่าท่านผู้ว่าได้พูด
ในการประชุมของจังหวัดท่านบอกว่าต้องระวังไว้เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเพราะฉะน้ันการจัดเก็บภาษีไม่
เข้าเป้าเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีไม่เข้าเป้าเงินที่จะถ่ายโอนมายังท้องถิ่นก็ต้องลดน้อยลงอย่าไปคาดหวังว่าเราจะ
ได้เงินงบประมาณมาเหมือนปีที่ผ่านมาที่เราเคยได้  ต้องฝากทางสํานักการคลังให้เฝ้าระวังให้ดีตลอดแล้วตอนน้ี
เราทําจัดซื้อจัดจ้างไปเยอะเพียงแต่ยังไม่มีการมาเบิกเงินงบประมาณที่เราเตรียมเอาไว้  หัวหน้าจําลองตอนน้ีใน
งบปี 2556 เพ่ิมเติมที่ทําไปแล้วมีอะไรบ้างและปี 2557 ที่ทําแล้วมีอะไรบ้างสรุปมาให้นายก 

เรื่องที่ 6   การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กรมอนามัยประสานกับกรมส่งเสริมฯขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. โดยการบูรณาการเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพ แบบ
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบูรณาการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา นายกฯ ผอ.สํานักการ
สาธารณสุข ท่านปลัดเทศบาลถ้าไปไม่ได้ก็มอบรองปลัด  และผอ.สํานักการช่างก็เตรียมตัวไว้  อบรมวันที่ 8 – 
9 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา    

เรื่องที่ 7    ศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด ตรวจสอบและยืนยัน
รายช่ือชุมชนเขาจะทําอะไรท่านผอ.วรวิทย์ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ตรวจสอบรายช่ือของชุมชนตามที่เรามีข้อมูลยืนยัน
ของชุมชนที่มีอยู่ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเขาจะลงอย่างไร 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กิจกรรมตัวน้ีซึ่งอาทิตย์ที่แล้วทางจังหวัดและทาง
ตํารวจเขาลงพื้นที่ช่วงที่เราออกเทศบาลเคลื่อนที่ทางจังหวัดก็ขอให้เราทําตารางให้  เขาลงไปเพ่ือเคลียร์ในพ้ืนที่
เพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่กับชุมชน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กิจกรรมทําอย่างไรบ้าง 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    วันน้ันผมไม่อยู่รายละเอียดขอให้นางสาวณัฐภาส์
รายงานต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางสาวณัฐภาส์   การรินทร์ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม การลงพ้ืนที่รณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคล่ือนที่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธ์ุได้มอบหมายนโยบายในการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนน้ัน  ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธ์ุได้แต่งต้ังชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่ง
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับการประสานจากป้องกันจังหวัดกาฬสินธ์ุให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดทํา
ตามรางลงพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน



๖ 

 
ชุมชน  และประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบท่ี 1 กองสวัสดิการสังคมได้จัดทําตารางลงพ้ืนที่ชุมชมและ
แจ้งให้ทางป้องกันทราบแล้ว โดยกําหนดลงพ้ืนที่ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 จึงขอนํา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   เท่าที่ฟังก็หมายถึงว่าไปประชาสัมพันธ์     
นายวรวิทย์   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    รายละเอียดกิจกรรมลงพ้ืนที่เรามีแผนที่จะประสาน

กับทางจังหวัดคือเราทําตารางไว้แล้วและในส่วนหน่ึงเรามีโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด วันที่ 26 กุมภาพันธ์  
2557 จะขอความร่วมมือกับชุมชนว่าจะทําบันทึกข้อตกลงใหม่และแจ้งเบาะแสเพ่ือจะรายงานประจําเดือนทุก
ครั้ง  มีข้อมูลในส่วนน้ีดําเนินการประสานเผื่อมีผู้เสพผู้ติดก็ส่งเข้าบําบัดต่อไป 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   สรุปแล้วก็คืองานประชาสัมพันธ์ไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปค้นหาแบบ
ไปหาผู้ป่วย  แต่น้ีคือลงไปประชาสัมพันธ์หาข้อมูลหาข่าวธรรมดาถ้าทําตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาให้นายก
ด้วย  ดําเนินการประเมินชุมชนเอาชนะยาเสพติดโดยการประชาคมทุกชุมชนรอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
20 มีนาคม 2557 และรอบที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ทั้งน้ีสํานักงาน ป.ป.ส. จะเปิด
ระบบให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดบันทึกผลการประเมินชุมชนว่าชุมชนน้ีจะมีผู้ที่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติดก่ีคนมากน้อยแค่ไหน  อยากฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่ืองน้ีให้เอาใจใส่เก่ียวกับเรื่องยาเสพติดให้ 
เป็นพิเศษเพราะเป็นนโยบายท่ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วงและท่านก็มามอบนโยบายการดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับเรื่องการเอาชนะยาเสพติดในเขตเทศบาลด้วยตัวท่านเอง  และเท่าที่ผมสังเกตการทํางานเก่ียวกับเรื่อง
ยาเสพติดของเราในชุมชนน้ันยังไม่จริงจังไม่ได้ลงลึก   

เรื่องที่ 8   รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพสรุปแล้วมีอยู่
โครงการเดียวเลยทําเป็นการประชุมเวียน  คราวน้ีมีอีกกิจกรรมหน่ึงเก่ียวกับเรื่องจราจรจ่าเอกภราดรเขาทํา
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนนําร่องและอยากจะทําก่อนวันเทศกาล
สงกรานต์จะทําทันหรือไม่  จ่าเอกภราดรลองทําเอากลุ่มเป้าหมาย  เผอิญว่าจ่าเอกภราดรกับประธานชุมชน
ชุมชนสุขสบายใจทําโครงการไปขอรับเงินงบประมาณจาก ส.ส.จ. เก่ียวกับเรื่องเงินเอามารณรงค์ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุของเทศบาลเมืองได้เงินงบประมาณมา 10,000 บาท และชุมชนสุขสบายใจได้เงินงบประมาณมา 
20,000 บาท แล้วชุมชนอ่ืนๆที่เขาอยากจะรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะไปเอา
เงินงบประมาณท่ีไหนผมเลยได้มาคุยกับจ่าเอกภราดรและจ่าเอกภราดรบอกว่าปีที่แล้วใช้เงินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  เพราะฉะนั้นมอบเรื่องน้ีให้จ่าเอกภราดรดําเนินการเลยและรีบส่งคณะกรรมการเพราะถ้า
ช้าจะดําเนินการทําไม่ทันก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ครับพรุ่งน้ีจะดําเนินการส่งให้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   และต้องไปทาบทามว่าชุมชนไหนจะเข้าโครงการและต้อง
เป็นชุมชนที่ผู้นําชุมชนสนใจ 

เรื่องที่ 9   การจัดงานบุญคุ้มชุมชนหัวโนนโก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   ชุมชนหัวโนนโกจะจัดงานบุญคุ้ม วันที่ 20 – 23 มีนาคม 
2557 เลยขอให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุนําดินไปเทให้มอบสํานักการช่างให้ไปเกลี่ยดินบริเวณหลังสวนสาธารณะ
ให้ชุมชนได้เห็นว่าเราทําให้  เพ่ือที่เขาจะได้เลือกใช้สถานที่ไหนในการจัดงานบุญคุ้มและขอให้กางเต้นท์และถม
ดินมอบให้สํานักการช่างและให้ลงไปประสานกับชุมชน  ส่วนเรื่องขอถ้วยเปตองมอบให้ฝ่ายอํานวยการสํานัก
ปลัดเทศบาลจัดการให้เรียบร้อย 

   เรื่องที่ 10   การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 



๗ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แจ้งการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถ้าใครมีเรื่องอะไรที่จะนําเข้าสภาให้เตรียมไว้  การ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ก็คงจะเป็นการทําเทศบัญญัติแล้วเตรียมการต้ังแต่
ตอนน้ีกองวิชาการเกี่ยวกับเรื่องแผน เก่ียวกับเรื่องโครงการและให้ทุกกอง/ฝ่ายเตรียมไว้  การประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558  ประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดวันประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

เรื่องที่ 11   ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราจะเดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 เป็นการไปเช้าเย็นกลับ  
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ   พร้อมกันที่หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันศุกร์ที่ 
21 มีนาคม 2557  เวลา 07.00 น. รถตู้ 2 คัน รถ 4 ประตู 1 คัน  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   มีใครเดินทางไปดูงานครั้งน้ีบ้าง 
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ    ทุกกอง/ฝ่ายส่งตัวแทนและรายช่ือก็ส่งมาเรียบร้อยแล้ว 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ประสานไปที่ภูพานแล้วรึยัง 
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ    ประสานและส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   โรงเรียนไปด้วยหรือไม่ผมอยากให้โรงเรียนไปด้วย 
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ    โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กก็ไปดูงานครั้งน้ีด้วยครับ 

เรื่องที่ 12    โครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคจะ
จัดเวทีสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุจราจรและทําจะแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดตาม
โครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร  ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 จ่าเอกภราดรไปมาแล้วใช่
หรือไม่ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ไปมาแล้วครับ 

เรื่องที่ 13  ประชุมสมาคมสันนิบาต 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   วันที่ 13 มีนาคม 2557 ผมได้ไปประชุมสมาคมสันนิบาต
เก่ียวกับเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้กับนายกและ
ประกาศระเบียบ จสท.  แล้วผมไปเห็นหนังสือของต้นแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาชนบทเริ่มแล้วพัฒนา 
หนองเลิงเปือยสนองพระราชดําริพัฒนาความสุขคนกาฬสินธ์ุเป็นโครงการปิดทองหลังพระของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดกาฬสินธ์ุเราที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการของพระของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  ประมาณ 200 ล้านบาท     

เรื่องที่ 14    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องน้ีเป็นเรื่องฝากท่านผอ.เพ็ญพรเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC การส่งเน้ือสัตว์จําหน่ายจะสามารถส่งออกและนําเข้าได้อย่างเสรี
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพเนื้อสัตว์มีความสามารถในการแข่งขันจึงต้องปรับปรุงต้ังแต่ขบวนการขออนุญาตต้ัง
โรงฆ่าสัตว์แบบแปลนผู้ขออนุญาต คณะกรรมการ อายุใบอนุญาต กระบวนการฆ่าชําแหละ การรักษาความ
สะอาด การป้องกันการปนเป้ือน การกําจัดของเสีย การบันทึกข้อมูลเพ่ือการสอบทวนย้อนกลับผลิตภัณฑ์น้ีคือ
สิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เสรีอาเซียนและตอนน้ียังไม่ได้เปิด AEC แต่มีเน้ือจากพม่า 



๘ 

 

อินเดียเข้ามาขายในร้านเนื้อย่างเกาหลี หมูกระทะ ปรากฏว่าเมื่อมีการไปตรวจเน้ือพวกน้ีแล้วพบสารปนเปื้อน 
สารฟอร์มาลีน สาเหตุที่ร้านเน้ือย่างเกาหลี และหมูกระทะไปซื้อเน้ือจากประเทศพวกน้ีเพราะมีราคาถูกกว่าเน้ือ
ในประเทศไทย  เมื่อเทศบาลเรามีโรงฆ่าสัตว์เราก็ต้องเตรียมการว่าสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ของเราแต่ละวันเป็น
อย่างไรตัวไหนผลการตรวจเป็นอย่างไรงานน้ีเป็นงานของโรงฆ่าสัตว์ซึ่งอยากจะฝากผอ.เพ็ญพรกําชับและ
ติดตามเรื่องน้ี     

เรื่องที่ 15   กําชับและระมัดระวังเรื่องการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สืบเน่ืองมาจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้วตัวงานไฟฟ้า
ของเทศบาลแจ้งมาและทํากราฟการแสดงการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลไม่ใช่ผมเลยให้ไปทํามาใหม่และพอเห็นตัว
ใหม่น้ันเห็นชัดเจนผมเลยได้ส่งหนังสือไปทุกกอง/ฝ่ายขอให้เข็มงวดกวดขันจะต้องระมัดระวังการใช้ไฟฟ้า
เหมือนเดิมกําหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า  ฝากท่านผอ.และหัวหน้าแต่ละกอง/ฝ่ายช่วยดูที่ทํามาก็ดีแล้วแต่เผอิญว่า
ในเดือนมกราคมใช้จริงในปี 2557 สูงที่สุดในรอบ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาเลยแต่ผมก็ทราบว่าทําไมถึงสูงเพราะเรา
มีการประดับไฟและต้อนรับในหลายงาน  สรุปการใช้หน่วยไฟเกินปี 2557 เกินสิทธิไป 86,000 หน่วย 
เพราะฉะน้ันเราก็ต้องมาควบคุมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนที่เหลือสอดคล้องกับที่ประชาชนเราใช้ไฟน้อยสิทธิที่
เราได้ฟรี 10% ก็เลยน้อยตามเพราะเหตุใดประชาชนเราถึงใช้ไฟน้อยเพราะอากาศหนาวทําให้ไม่ได้เปิดแอร์
เปิดพัดลมมากน้ัน  เลยสวนกระแสกับเทศบาลเราที่ใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะฉะนั้นทุกกอง/ฝ่ายต้องช่วยกัน  และมี
ข้อมูลและมีหนังสือทวงการใช้ไฟฟ้าเรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุแจ้งให้ทราบว่าในปี 2556 การไฟฟ้ามี
หน้ีกับท้องถิ่นอยู่ 132 ล้านบาท ผมเลยมาดูว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นหน้ีค่าไฟฟ้าปรากฏว่าที่เป็นหน้ีเยอะที่สุดคือ 
เทศบาลเมืองแพร่ 13.5 ล้านบาท  เทศบาลเมืองกระบ่ี 3.8 ล้านบาท เทศบาลเมืองยโสธร 7 ล้านบาท 
เทศบาลตําบลท่าเรือ 11 ล้านบาท เทศบาลนครอุดรธานี 7.6 ล้านบาท  ส่วนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา
เป็นหน้ีอยู่ 3.6 ล้านบาท        

เรื่องที่ 16    เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับเครื่องเล่นออกกําลังกายจํานวน 5 จุด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ได้รับการประสานจากเลขาท่าน ส.ส.บุญรื่น ว่าท่านได้ไป
ประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เครื่องเล่นออกกําลังกายเอามาลงในจังหวัดกาฬสินธ์ุของเรา
ในเขตที่ท่าน ส.ส.บุญรื่น ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านไปประสานมาในวงเงิน 5 ล้านบาท มาซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
แต่ละจุดๆละประมาณ 3 – 5 แสนบาท และท่านก็พิจารณามอบให้กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรา 5 ชุมชน 
จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างมาจากการท่องเที่ยวแล้วจะเอาอุปกรณ์มาลงในพ้ืนที่ของเราได้แก่ 1.ชุมชนดงปอ 2.
ชุมชนสงเปลือย 3.ชุมชนกุดยางสามัคคี 4.ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 5.ชุมชนหน้าโรงเลื่อย  กองสวัสดิการ  
สํานักการศึกษาและสํานักการคลังที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ีเตรียมไว้  เทศบาลเราได้ 5 จุด ส่วนอีก 5 จุด ที่
เหลืออยู่ที่บ้านดงพะยอม บ้านหนองสอ  บ้านเชียงเครือ บ้านต้อน และบึงวิชัย อุปกรณ์ที่ได้ 50 สถานีของเรา
ได้ 10 สถานีละ 1 ช้ิน สถานีพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย สถานีพัฒนาความแข็งแรงและยืดหยุ่น
ของข้อต่อ สปริงโยกจิ้งจอกหลังอาน สปริงโยกราชสีใจกล้า สถานีเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและผจญภัย  
ส่วนเครื่องออกกําลังตัวเก่าก็เอาออกไปให้กับชุมชนที่อยากได้แต่ไม่มี  ฝากกองสวัสดิการเช็คและสํารวจข้อมูล
ว่าชุมชนไหนที่เขาอยากได้แล้วมีสถานที่สามารถจะนําเคร่ืองออกกําลังกายไปลงได้  

เรื่องที่ 17    ทอดผ้าป่าสามัคคี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เรื่องทอดผ้าป่าเราตกลงเป็นวันไหนแล้วท่านผอ.สถิตพงษ์
ไปคุยกับพระทั้ง 2 วัดท่านว่าอย่างไรอยากจะทอดผ้าป่าวันไหน 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา   เดือนพฤษภาคม   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ฝากผอ.วิเชียรให้เจ้าหน้าที่ไปประสานกับเลขาท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดว่าท่านจะว่างเมื่อไหร่ให้เลขาท่านผู้ว่าหาวันให้เพ่ือที่เราจะเชิญให้ท่านผู้ว่ามาเป็นประธานในการ



๙ 

 

ประชุมและเราจะเชิญคณะกรรมการตามที่ท่านผู้ว่าลงนาม  เราจะใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุใน
การประชุมหารือเร่ืองการทอดผ้าป่าสามัคคีหาเงินเพ่ือสร้างศาลาให้กับวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร ฝาก
สํานักการช่างเตรียมข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองขึ้นภาพโปรเจคเตอร์ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก่อนเป็นอย่างไรหลัง
การปรับปรุงแล้วเป็นอย่างไร  และพอได้วันว่างของท่านผู้ ว่ามอบสํานักการศึกษาออกหนังสือเชิญ
คณะกรรมการมาประชุมและเตรียมข้อมูลในการนําเสนอ 

เรื่องที่ 18   งานวันเทศบาลและหารือเรื่องวันปลูกต้นไม้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ในเดือนเมษายนมีงานสําคัญอีกงานคือวันเทศบาล วันที่ 
24 เมษายน 2557 ผมอยากจะให้มอบรางวัลกับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์กับเทศบาล อาทิเช่น กรรมการของ
หลักประกันสุขภาพท่านผอ.เพ็ญพรอย่างคุณแม่ประคําท่านทุ่มเทกับงานของเราน่าจะมีโล่หรือเกียรติบัตรแทน
คําขอบคุณและเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นผู้มอบเขาคงจะภูมิใจ  ผมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าพงษ์ธร
ไปแล้วในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประธานชุมชนก็เอาประธานชุมชนที่เขาเข็มแข็งให้คัดเลือกอย่างเช่น 1.
เป็นประธานท่ีหมดวาระไปแล้วไม่ได้เล่นต่อ 2.เป็นประธานที่มีผลงานชัดเจนเป็นที่ยอมรับของประธานชุมชน
ด้วยกันและเป็นประธานมาหลายสมัยส่วนที่เพ่ิงมาเป็นประธานใหม่อย่าเพ่ิงให้เพราะยังไม่มีผลงานอะไร  อย่าง
คุณพ่อประทีป ท่านเป็นประธานติดตามและประเมินผลแผนเราเคยมอบรางวัลอะไรให้ท่านรึยัง  ผมเลย
อยากจะให้งานวันเทศบาลสมบูรณ์ก็เลยอยากให้มีกิจกรรมน้ีด้วย  ผมคุยกับทางผอ.ภานุเดชว่าเพ่ือให้มี
ความสําคัญของวันเทศบาลให้เป็นที่ระลึกในช่วงปลายหรือช่วงที่งานวันเทศบาลจะเสร็จหรือวันหลังจากงานวัน
เทศบาลก็ได้อยากให้มีการปลูกต้นไม้ในวันเทศบาลด้วยดีหรือไม่ผมอยากหารือ  แล้วต้นไม้ที่นําไปปลูกเราจะไป
ปลูกที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางและเรื่องดินเราจะขุดดินเก่าออกเราจะนําเศษหญ้าเศษใบไม้และเศษปุ๋ย 
อินทรีย์และเอาดินนาลงไปในหลุมด้วย  แล้วเราก็นําต้นไม้มาลงต้นไม้ที่ผมไปดูเป็นต้นตะแบกออกดอกสวย
เหมือนต้นซากุระ  หรือว่าถ้าเราจะปลูกวันอ่ืนที่ไม่ใช่วันเทศบาลก็ได้ถ้าคิดว่าวันน้ันกิจกรรมเยอะมากแล้ว   

นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    ท่านนายกขอเสนอเรื่องการปลูกต้นไม้แต่ก่อนเราปลูก
ในภาพรวมแต่ครั้งน้ีอยากให้แบ่งเป็น กอง/ฝ่ายและจัดเป็นโซน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ใช่และพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแต่ละกอง/ฝ่ายจะต้องมา
ดูแลและรับผิดชอบต้นไม้ที่กอง/ฝ่ายตัวเองปลูก  ตอนน้ีที่ผมอยากหารือคือเราจะปลูกต้นไม้กันวันที่ 24 
เมษายน 2557 เลยหรือไม่ 
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ    ขออนุญาตครับช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2557 จะ
เป็นโครงการอบรมธรรมะอารมดี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กิจกรรมวันเทศบาลเราช่วงเช้ามอบรางวัลช่วงบ่ายอบรม
ธรรมะ  ถ้าอย่างน้ันเราก็ต้องปลูกต้นไม้วันอ่ืนที่ไม่ใช่วันเทศบาลยังไงก็ฝากทุกกอง/ฝ่ายเตรียมคิดและพิจารณา
ดูว่าวันไหนเหมาะสมที่เราจะไปทําการปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 

เรื่องที่ 19    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์ช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายขั้นตํ่าของบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบที่ 3 ประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่
จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นงานของกองวิชาการ 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ส่งสุมาลีและนุชรินทร์ไปประชุมครับ 



๑๐ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประชุมครั้งน้ีนายกคงจะไม่ได้ไปหรอกเพราะเขาจะดู
เกณฑ์ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างไรงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีเกณฑ์อะไร 

เรื่องที่ 20    ปฏิทินงาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากสํานักปลัดเทศบาลผมเห็นของจังหวัดเขามีงาน
ประจําเดือนว่าในแต่ละเดือนมีงานอะไรบ้าง  วันที่เราประชุม คทม. ประชุมรายงานผลการทํางานเป็นการ
ประชุมต้นเดือนก็ให้มีว่าในเดือนน้ันมีกิจกรรมอะไรบ้างใส่เข้าไปเป็นปฏิทินงานฝากให้สํานักปลัดดําเนินการด้วย 

เรื่องที่ 21   รายงานรายได้จากการเก็บเงินกาชาด  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    รายงานรายได้จากการเก็บเงินกาชาดปีน้ีรายงานให้ทราบ
หน่อยว่าได้เท่าไร 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ปีน้ีเฉพาะล็อคกาชาด จํานวน 909,700 
บาท ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 14,620 บาท อนุญาตใบเสร็จ จํานวน 4,543 บาท ค่ารักษาความ
สะอาด จํานวน 31,330 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 960,193 บาท    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ปีต่อไปให้ขึ้นราคาของบูธบริษัทโตโยต้า 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ถ้าของบริษัทโตโยต้าต้องแจ้งล่วงหน้าขนาด
เราแจ้งล่วงหน้ายังได้แค่ 110,000 บาท  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก็แจ้งต้ังแต่ตอนน้ีเลยว่าปีหน้าเราจะขึ้นราคาแล้วตอนน้ีไม่
ทราบว่าพอบริษัทโตโยต้าย้ายออกไปจากลานจอดรถหน้าสํานักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราแล้ว
สํานักการช่างไปทําให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมรึยัง 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้   ประสานเรียบร้อยแล้วแต่สํานักการช่างแจ้งว่า
ตอนน้ีติดงานรับเสด็จหลังจากงานผ่านพ้นไปจะลงมาดําเนินการให้เพราะเหล็กและปูนมันหนักจะต้องใช้รถยก 
 

เรื่องที่ 22    โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ให้สํานักการช่างเตรียมโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าให้
เลือกเส้นทางที่ไม่มีร้านค้าพาณิชย์ให้เลือกเส้นที่มีสถานศึกษาเส้นไหนที่ทําง่ายๆไม่มีร้านค้าให้เริ่มก่อน  เราจะ
ทําโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าเข้าไปในปีงบประมาณหน้าตอนน้ีศึกษาก่อนว่าเราจะทําอย่างไรและทําเส้น
ไหนก่อน-หลัง   

เรื่องที่ 23    อบรมผู้ที่ทําหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการเงิน การรักษาเงิน ของทุกกอง/ฝ่าย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุเท่าที่ผมน่ังคุยด้วยผมพบว่าพวกเราทําผิดระเบียบการเก็บเงินการรักษาเงินการปฏิบัติ  แน่นอนสํานัก
การคลังโดนเร่ืองพวกน้ีมาเขาอาจจะทําถูกต้องเพราะ สตง. เตือนและหน้าที่เขาคือดูแลรักษาเงินแต่กอง
สวัสดิการไม่เคยทําเลยแต่พอมาเบิกเงินจากฎีกาทําฎีกาเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ถ้าหน่ึงเดือนต้องจ่าย
ประมาณ 2 - 3 ล้านบาท ก็เบิกไปหมดเลยส่วนไหนที่จะเอาเข้าบัญชีธนาคารก็จัดการเอาเข้าบัญชีธนาคารแล้ว
ก็ถือเงินสดเอาไว้ส่วนหน่ึงรอวันที่นัดผู้สูงอายุมารับเงินและมีการเซ็นรับเงิน  แล้วในหนึ่งวันน้ันมีผู้สูงอายุมารับ
เงินครบหมดทุกคนหรือไม่  ถ้าผู้สูงอายุมารับเงินไม่ครบหมดทุกคนตามระเบียบน้ันจะต้องนําเงินส่งคืนสํานัก
การคลังแล้วในวันพรุ่งน้ีค่อยไปเบิกออกมาใหม่  แต่กองสวัสดิการเก็บไว้เองทําเช่นน้ันสะดวกใช่แต่เป็นการทํา
ผิดระเบียบ  แล้ว สตง. ถามว่าถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถมารับเองได้ทําอย่างไรเจ้าหน้าที่เราตอบ สตง. ว่าเขาถือ
บัตรผู้สูงอายุมารับเราก็จ่ายไม่ได้มีหนังสือมอบอํานาจ  แล้วตอนน้ีทาง สตง. ได้เข้ามาคุยกับใครหรือไม่หลังจาก
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ที่สอบเสร็จ  ผมอยากให้งานนางสาวจตุพรคือนําผู้ที่ทําหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการเงิน การเก็บเงิน การรักษาเงิน 
ของทุกกอง/ฝ่าย มาอบรมให้เป็นงานของนางสาวจตุพรเองเพราะถ้าเรามีการอบรมเรื่องน้ีจะทําให้เราทํางานได้
ถูกต้องตามระเบียบแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดมอบให้ท่านรองอุบลรัตน์คุยและมอบหมายงานนี้กับนางสาวจตุพรว่า
ให้เป็นคนทําเร่ืองแล้วเชิญเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน สตง.จังหวัดมาอบรม  เพราะถ้านางสาวจตุพรเป็นคนอบรม
เองอาจจะเกิดความไม่เช่ือกันเองแต่ให้นางสาวจตุพรเป็นคนจัดงานและรับผิดชอบ       

เรื่องที่ 24    ขอยืมรถกระเช้าไฟฟ้างานบวงสรวง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   พรุ่งน้ีอยากจะขอยืมรถกระเช้าไฟฟ้าของสํานักการช่างไป
ให้วันชัยถ่ายรูป  และทีมงานช่างภาพอยากจะข้ึนไปถ่ายรูปมุมสูงของงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
ในช่วงที่นางรําบวงสรวงฝากสํานักการช่าง   

เรื่องที่ 25    รายงานผลการคัดเลือกสภาพนักงานเทศบาล ประจําปี 2557 
นายนิกร   แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ    คณะกรรมการสภาพนักงานเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนจากสํานัก/กองได้ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานสภาพนักงานเทศบาล รองประธานสภาพนักงาน
เทศบาล เหรัญญิกและเลขานุการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1.นางแม้นรัตนา กาญจันดา เป็นประธานสภาพนักงาน 2.ร.ต.อ.หญิง สิริวิภา เหล่า
ศรีรักษ์ รองประธานสภาพนักงาน 3.นางรัศมี พลเทียน กรรมการ  4.นายวิไล ยานสาร กรรมการ 5.นายยุทธ
พงษ์  ศรีพลนอก  กรรมการ 6.นางทัศนีย์ ไร่เก้ือ เหรัญญิก 7.นายพัฒพงษ์ พัฒนลักษณ์ กรรมการ 8.นาง
พิสมัย แสงชํานิ เลขานุการ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   งานของสภาพนักงานมีที่น่ังในที่ประชุม  คทม. น้ีตลอด
เพราะฉะน้ันประธานสภาพนักงานต้องเข้าประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม คทม. หรือไม่ก็สามารถส่งตัวแทนเข้า
ประชุมแทนได้และเสนอในที่ประชุมได้ในเร่ืองความเป็นอยู่ สถานที่ในการทํางาน ความสบายใจในการทํางาน
รายงานต่อที่ประชุมได้อยากให้เทศบาลทําอะไร  อยากให้ช่วยเหลืออะไรเรามาปรึกษาหารือกันได้ในที่ประชุม
แห่งน้ีได้ตลอด 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  12/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  4  มีนาคม  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  12/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 4  
มีนาคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สําหรับรายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติดในรอบ



๑๒ 

 

เดือนน้ียังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลการจับกุม  สําหรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 10 ข้อ จะได้ประสาน
กับทางจังหวัดอีกคร้ัง  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่าที่เราจะไปแค่ทําการ
ประชาสัมพันธ์  เราจะทําอย่างไรจะรี-เอกซเรย์ได้ทุกหลังเมื่อกับตอนที่เรารณรงค์ช่วงท่านผู้ว่าสมศักด์ิ  สุวรรณ
สุจริตพาทําแต่ตอนน้ีเราจะต้องลงละเอียดมากกว่าน้ันเพ่ือที่จะหาว่าใครเสพ  ใครขาย และใครที่จะต้องได้รับ
การบําบัดถ้าหากว่าทางจังหวัดเขาเห็นด้วยกับตารางการลงพื้นที่เอามาให้นายกจะลงไปช่วยกับทางจังหวัดด้วย 

 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ - 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   ขอให้ทําป้ายถนนเพื่อเป็นอนุสรณ์ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อดีตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ นายภูมี ภูวาร
คํา บุตรคนโตของคุณพ่อตู้ และคุณแม่คํา ภูวารคํา ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างเป็นตลาดการเกษตรที่บริเวณ
ถนนถีนานนท์ จํานวนเน้ือที่ 4 ไร่ และที่ดินของ นายเช่ือง วิโรจน์รัตน์ จํานวน 3 ไร่  สําหรับถนนเข้าตลาด
ความยาวจากถนนถีนานนท์ถึงบริเวณตลาดกว้าง 12 เมตร ซึ่งได้บริจาคต้ังแต่ปี 2518 จึงอยากขอความ
กรุณาจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้สร้างป้ายถนนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ผู้วายชนม์และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
ด้วย  ผมไม่มีปัญหาในการต้ังช่ือถนนใครที่เสียสละแล้วเขาอยากได้เป็นอนุสรณ์ผมก็เห็นว่าไม่เสียหายและเป็น
การส่งเสริมถ้าใครอยากจะบริจาค  มีใครขัดข้องอะไรหรือไม่ถ้าจะต้ังช่ือถนนทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตรว่า
ถนนภูวารคํา  คงเป็นซอยภูวารคํามากกว่าคงจะไม่ใช่ถนนเพราะถนนจะเป็นช่วงสั้นๆไม่ได้เพราะขนาดซอยนํ้า
ทิพย์ยังยาวและลึกกว่าน้ีมากยังต้ังเป็นเป็นซอย  ในที่ประชุม คทม. มีมติอนุญาตตามท่ีขอและมอบให้สํานักการ
ช่างดําเนินการขึ้นป้ายซอยภูวารคําเสร็จเรียบร้อยให้ถ่ายรูปส่งไปแจ้งให้กับผู้ที่ทําหนังสือมาว่าเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุได้ดําเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

          มติที่ประชุม   - มีมติอนุญาตตามที่ขอและมอบให้สํานักการช่างดําเนินการขึ้นป้าย - 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ     

 

เรื่องที่ 1   การรณรงค์อุบัติเหตุ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    การรณรงค์อุบัติเหตุเมื่อวานได้

ประชุมกับ 10 หน่วยงาน  ที่อาคารเทศกิจก็กําหนดวันที่ 10 เมษายน 2557 ภาคเช้าต้ังแต่ 08.30 น. – 
12.00 น. และจะมีพิธีเปิดที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุและจะมีขบวนแฟนซีรณรงค์อุบัติเหตุเคลื่อนตามถนน
เส้นต่างๆ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   เป้าหมายในการรณรงค์ครั้งน้ีคือจะต้องออก TV ให้ได้ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    คงเหมือนเดิมและครั้งน้ีจะทํา

เสื้อสีแดงเปลือกมังคุดแจกเพราะจะเชิญชุมชนเข้าร่วมด้วย  เมื่อได้ข้อสรุปแล้ววันที่ 2 เมษายน 2557 จะมี
การประชุมใหญ่อีกครั้งที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและจะเชิญท่านนายกเป็นประธานให้เป็นการ
สรุปงานก่อนที่จะเริ่มงานจริง 

เรื่องที่ 2   CCTV และ CCTV ภาคประชาชน 



๑๓ 

 

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    CCTV และไฟแดงตอนน้ีได้ร่าง

ประกวดราคาแล้วรอสํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธ์ุส่งเรื่องทั้งหมดต้ังคณะกรรมการในประกวดราคา  และ 
CCTV ภาคประชาชนตอนน้ีก็คืบหน้าพอสมควรได้ประมาณ 20% เพียงแต่ว่าบางส่วนเอกสารยังไม่ครบ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  มีการติดต้ังรึยัง 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ติดต้ังเรียบร้อยแล้วและวันที่ 21 
ธันวาคม 2557 จะมีการเดินลงพ้ืนที่อีกคร้ังที่ถนนประดิษฐ์และถนนธนะผลเส้นยาว 

เรื่องที่ 3   สามเหล่ียมวัฒนธรรม 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    สามเหลี่ยมวัฒนธรรมที่ท่าน

นายกให้ไปดูแลเรื่องสีในจุดหลักวงเวียนทุกจุดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว  เหลือเฉพาะเกาะกลางถนน 
เรื่องที่ 4   ชุมชนนําร่อง 

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ชุมชนนําร่องได้คิดเบ้ืองต้นกับ

ประธานชุมชนสุขสบายใจก็จะจัดอบรมที่หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 7 เมษายน 2557 และจะคัดเลือก
ชุมชนนําร่องที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเข้ามาร่วมพร้อมจะแจกหมวกกันน็อค 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ก็ลองดูเผื่อมีมากกว่า 1 ชุมชน เพราะว่าของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพและต้องเลือกประธานชุมชนที่เขาเอาจริงเอาจัง 

เรื่องที่ 5   ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   เรื่องไฟไหม้ประสานกับทาง
จังหวัดแล้วเขาบอกว่าถ้าไฟไหม้หลังเดียวให้ท้องถิ่นดําเนินการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   หลังเดียวท้องถิ่นดําเนินการได้อย่างไรเราเคยช่วยเหลือแล้ว
โดน สตง. เรียกเงินคืน 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ในระเบียบใหม่ใช้ได้ครับในส่วน
ของเงินสํารองจ่ายผมทําเรื่องประมาณ 20,000 บาท  เพียงแต่ว่าเอกสารตอนน้ีรอให้ครบองค์ประกอบแล้วจะ
เบิกเงินไปจ่าย 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ถ้าใช้ได้ก็ดําเนินการเลยและท่านรองประเสริฐต้องดูให้ดีให้
ถูกต้องตามระเบียบเพราะคร้ังที่แล้วช่วยเหลือแค่ 2,000 บาท/หลัง  ยังถูกเรียกเงินคืน 
 

เรื่องที่ 6   อบรม อสต. 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    วันน้ีผมได้ไปประสานกับทาง ป.ป.ช. จังหวัดที่
รู้เรื่องว่าท่านนายก ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ ต้องไปเข้าอบรมวันที่ 1 – 2 เมษายน 2557  จริงๆผมจัดอบรม 
อสต. วันที่ 2 เมษายน 2557 เลยเลื่อนมาเป็นวันที่ 3 เมษายน 2557   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   อบรม อสต. รอบน้ีจะให้ใครมาเป็นวิทยากร 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    จาก ป.ป.ช. จังหวัดและทีมงานและในวันที่ 4 
เมษายน 2557 อบรมตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
เป้าหมายของการอบรมในคร้ังน้ีคือ เทศกิจ ป้องกัน ประมาณ 60 คน  สํานักการสาธารณสุข ประมาณ 10 
คน ช่างฯเขตต่างๆ ประมาณ 10 คน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   การจัดระเบียบฟุตบาททางเท้าแล้วให้ใครมาเป็นวิทยากร 



๑๔ 

 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    อัยการจังหวัดมาเป็นวิทยากรให้ครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ
ปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑5.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


