
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  15/๒๕๕7  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  17  เมษายน  ๒๕๕7  เวลา  10.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล  
๘. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา 

๙. นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง   
๑๐. นายอภิวัฒน์          ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๑.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๒.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๓. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๔. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๕.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๖.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๗.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๘. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๙.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๒๐.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๑.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๒.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๓.  นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๒๔.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๕.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๖.  นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๗.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๘.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 



๒ 

 
๓๑.  นายสังวาร  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๕. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๖. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๗. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๘. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๐. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๒. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๓. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๔. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๕. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๗. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๑๘. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 15/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 17 เมษายน 
2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ประเพณีสงกรานต์  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี      ขอขอบคุณส่วนการงานที่เก่ียวข้องที่ได้จัดงานประเพณี

สงกรานต์จนเป็นที่เรียบร้อยผ่านมาด้วยดี  แต่ก็ยังมีข้อติติงมาเราทําอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยเพราะฉะนั้น
เวลาปรับเปลี่ยนก็จะมีปัญหา  มีการแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเว็บไซต์และ Facebook ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ โดยคุณคัณรักษ์ มงคลศิลป์ ว่าขอแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนการแห่รถหลวงพ่อองค์ดํา
ทําไมต้องขับรถเร็วไม่หยุดให้ประชาชนได้สรงน้ําเหมือนทุกคร้ังและมีประชาชนเยอะทั้งเด็กและผู้ใหญ่มายืนอยู่
บริเวณหน้ารถและข้างรถเตรียมเพื่อที่จะสรงนํ้าหลวงพ่อองค์ดําแต่รถก็ยังเคลื่อนไม่หยุดจนประชาชนต้องหลบ
ออกมาเพราะกลัวว่ารถจะชนเจอแบบน้ีแย่มากถ้ารีบก็ไม่ต้องแห่หรือไม่ก็ประกาศบอกเลยว่าแห่ให้ดูเฉยๆ
ประชาชนจะได้ไม่เข้าไปสรงนํ้า  มันอันตรายหรือว่าคนขับรถเมางานน้ีเป็นงานของจังหวัดใครๆก็รอคอยเพราะ



๓ 

 

เป็นงานประเพณีด้วยความเคารพอยากให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพิจารณาสําหรับการจัดงานในปีหน้าด้วย  ผม
ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการแต่งรถทุกปีก็แต่งเฉพาะข้างหลังแต่ครั้งน้ีเอาพระองค์เล็กไปประดับไว้ข้างหน้าเลย
ทําให้คนขับรถมองไม่เห็นหรืออาจจะมองเห็นไม่ชัดและประชาชนก็ต้องเดินไปสรงนํ้าข้างหน้าและข้างหลังทํา
ให้ใช้เวลาในการสรงน้ําพระนาน  แต่ถ้าเรานําพระองค์ใหญ่และองค์เล็กมาไว้ด้วยกันบริเวณหลังรถประชาชนก็
จะใช้เวลาในการสรงน้ําเร็วขึ้นและไม่ต้องเดินไปข้างหน้ารถคนที่ตกแต่งรถได้ลองไปน่ังบนที่คนขับหรือไม่ว่าการ
มองเห็นชัดเจนหรือไม่อย่างไร  เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นมาแบบน้ีครั้งต่อไปเราก็นําไปปรับปรุงแก้ไข     

เรื่องที่ 2    รับมอบโล่เกียรติบัตรเรื่องการสนับสนุนเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมขาเทียม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ขอบคุณท่านรองนพสิทธ์ิที่ไปรับมอบโล่เกียรติบัตร

เก่ียวกับเรื่องการสนับสนุนเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมขาเทียม  ผมเห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้บริจาคทําไมอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษเสนอช่ือเราไปมีส่วนได้รับด้วยและอีกส่วนหน่ึงสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ก็ดูแลเราเร่ืองขยะ
และน้ําเสียเขาเห็นว่าเราบริหารจัดการขยะได้ดีทํากองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับเร่ืองการคัดแยก
ขยะเลยเสนอช่ือให้เราไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทานด้วย  ผม
สงสัยเลยถามธนันชัยเลยบอกว่าจริงแล้วน้ันสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นคนรวบรวมและส่งไปในนามของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 เลยเข้าใจว่าเราคงจะช่วยสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นคน
ดําเนินการข้อเท็จจริงแล้วสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นคนรวบรวมตัวอลูมิเนียม 

เรื่องที่ 3   อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องรู้ทํา บริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องรู้ทํา บริการ อนามัย

สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับงานนํ้าเสียและงานกําจัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งสิ่งปฏิกูลด้วยเป็นเรื่อง
ของสํานักการช่างและสํานักการสาธารณสุขที่สนธยาและนายโอไปร่วมอบรมในคร้ังน้ี 
นายสนธยา   สีหานนท์   หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ    กระทรวงสาธารณสุขจัดทําประเมินเป็นด้าน
ต่างๆท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําส่งจะมีการประเมิน  ลักษณะตัวอย่างคือบ้านเรือนสะอาด ห้องนํ้า
สะอาด อาหารสะอาด มีเกณฑ์ประเมินแล้วให้ อปท. ส่งไปประกวดเพ่ือจะให้ทางสาธารณสุขของกรมมา
ประเมินเรา  จะมีกําหนดอยู่ในคอร์ทีมครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ให้ทําทุกเทศบาลหรือว่าทําเฉพาะเทศบาลที่จะประกวด 
นายสนธยา   สีหานนท์   หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ    ทุกเทศบาล  เพราะว่ามีอยู่ในตัวคอร์ทีมครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มอบให้สนธยาไปสรุปมาถ้าเก่ียวข้องกับกอง/ฝ่ายอ่ืนจะ

ได้ช่วยกันทําและจะได้ไปปรับปรุงในส่วนของกอง/ฝ่ายตัวเอง  และใครที่รับผิดชอบห้องนํ้าสาธารณะทําอย่างที่
ห้องนํ้าจะสะอาดทั้งวันใครรับผิดชอบให้ไปคิด   

เรื่องที่ 4    สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุสรุปรึยังว่าอย่างไร 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ณ ปัจจุบันถึงวันที่ 17 เมษายน 
2557  ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4 คน  ภาพรวมของทั้งจังหวัด  ส่วนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเสียชีวิต 1 คน 
ในวันที่ 11 เมษายน 2557  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สาเหตุของการเสียชีวิต 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ขับรถจักรยานยนต์ย้อนศร
บริเวณคลองฮีโร่ตรงจุดยูเทิร์นทําให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 



๔ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปยอดเสียชีวิตภาพรวมทั้งจังหวัด 4 ราย ในเขตของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราหลังจากที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมาหลายปีก็มี 1 ราย เพราะไม่รักษากฎจราจรให้จ่าเอก
ภราดรไปดูข้อมูลเลยว่าเป็นใครและเราจะได้แก้ไขให้ถูกจุดว่าคนท่ีชอบขับรถย้อนศรเพราะอะไรและเราจะ
แก้ไขไม่ให้ขับรถย้อนศรได้อย่างไร 

เรื่องที่ 5    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ตามปฏิทินงานของเราในเดือนเมษายนก็จะเป็นไปตาม
ปฏิทินหมดมีรายการที่ 12 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเราได้เลื่อนไป
น้ันเป็นเพราะว่าตอนที่ผมไปอบรมเผอิญว่ารองผู้ว่า ส.ต.ง. มาอบรมและนําพาวเวอร์พอยท์มานําเสนอว่าตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 287 วรรค 4 ในการจัดทํางบประมาณของ อปท. ตาม  
วรรค 3 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 168 วรรค 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลมน้ันก็คือในการทําเทศบัญญัติเราเป็นงาน
ท้องถิ่นแต่ต้องไปเอากฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องการทําพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการ
จัดทํางบประมาณด้วย  โดยให้เอามาเฉพาะในส่วนของมาตรา 168 วรรค 6 บอกว่าในการพิจารณา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใดๆท่ีมี
ผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณจะกระทํามิได้  
โครงการที่เตรียมไว้คือโครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเบ้ืองต้นเท่าที่ทราบ
คือ สท.บุญเส็ง และสท.นพดลเข้าไปพบหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลแล้วบอกว่าปีน้ีอยากจะให้บรรจุโครงการ
ฝึกอบรมฯ งบประมาณ 3 แสนบาท  แล้วเสนอเข้ามาในที่ประชุมช่วงที่เราพิจารณาเทศบัญญัติ  ผมก็คิดอยู่ว่า
ถ้าเสนอ 3 แสนบาท ให้สําหรับตัวเองไปศึกษาดูงานน้ันจะเหมาะสมหรือไม่  ผมเลยมอบให้หัวหน้าสํานักปลัด
ไปปรึกษากับทาง ส.ต.ง. และท้องถิ่นดูว่าสามารถทําได้หรือไม่  และพอท่านรองผู้ว่า ส.ต.ง. มาอบรมพร้อม
แนะนําว่าในการทํางบประมาณให้ไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเราไม่เคยดูเลย  แล้วพอเรามาดูเราจะ
ตีความเทียบเคียงว่าอย่างน้ีในการพิจารณางบประมาณของท้องถิ่นไม่ว่าการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระทําด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณจกระทํามิได้  ผมเลยมอบให้หัวหน้าพงษ์ธรไปสอบถาม ส.ต.ง. อีกคร้ังว่าถ้ากรณีของเราถ้าทําไปน้ัน
จะผิดหรือไม่เพราะถ้าผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิได้เลยเพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ผมก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วท่านสท.บุญเส็งและท่านสท.นพดลก็มาแปรญัตติลงช่ือเป็นผู้เสนอขอตัด
งบประมาณศึกษาดูงานของสํานักปลัด 5 แสนบาท และนําไปให้ครู 4 แสนบาท แล้วอีก 1 แสนบาท ให้เอามา
เพ่ิมในงบประมาณส่วนน้ีจาก 3 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท  เราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าผิดหรือไม่แต่ผู้ที่
ควบคุมเราก็คอืจังหวัดเพราะฉะน้ันเรื่องน้ีก็สรุปว่าเราทําหนังสือหารือไปที่สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเพราะเราไป
หารือคุยด้วยวาจาแล้วเขาเองก็ไม่กล้าตัดสินใจ  
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    เขาบอกว่าให้ทําหนังสือมาเพราะผมได้ไปหารือ
กับจังหวัดและ ส.ต.ง. บอกว่าถ้าดูตามโครงการน้ีก็ดูเสี่ยงและอาจเข้าข่ายเลยแนะนําให้หารือกับทางจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรียนท่านรองเข็มชาติด้วยว่าเรื่องน้ีเสี่ยงเลยขอให้ชัดเจน
ก่อน  และเวลาเราทําเทศบัญญัติเราจะดูกฎหมายของเราแต่พวกเราลืมไปเร่ืองกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาให้
อนุโลมมาใช้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ถ้าทําไปก็จะเป็นการผิดกฎหมายแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่า
กฎหมายท้องถิ่นเรื่อง พ.ร.บ.เทศบาล  ไม่ได้ให้ใช้แค่เทศบาลแต่ให้ใช้กับ อปท. ทุก อปท. เพราะฉะน้ันก็
หมายถึงทั้ง อบจ. อบต. และเทศบาลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายน้ีด้วยเพราะเป็นการอนุโลมให้ใช้  ฝากหัวหน้า
พงษ์ธรตามเรื่องน้ีด้วยอย่าให้ช้าถ้าผลออกมาว่าไม่เป็นไรไม่เสี่ยงก็นําโครงการน้ีขึ้นมาสานต่อ 

เรื่องที่ 6   การลดการใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีในการเกษตร 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนของจังหวัด  จังหวัดได้
กําหนดวาระเร่งด่วนในการลดการใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีในการเกษตร และพัฒนาสารชีวภาพภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ทดแทนซึ่งได้ดําเนินการขอความร่วมมือให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจจํานวนปราชญ์
ชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําเกษตรอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์หรือการใช้สารชีวภาพ
แทนสารฆ่าหญ้าในการเกษตรท่ีมีเขตพ้ืนที่ทุกอําเภอ  งานน้ีเข้าสํานักการสาธารณสุขรู้เรื่องหรือไม่ได้แจ้งใคร
เป็นปราชญ์  เขาให้เราเสนอและค้นหาคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เก่ียวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วให้
เราเสนอช่ือเข้าไปผมเลยถามว่าได้เสนอใครหรือไม่แล้วมีคนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหรือไม่  แล้วถ้าหากว่ามี
คนของเทศบาลผมจะนําตัวบุคคลากรคนนั้นมาดําเนินการต่อเก่ียวกับเรื่องลดการฆ่าหญ้าเรื่องน้ีฝากจีรนันท์  
ถ้าเรายังไม่ได้เสนอใครไปแล้วในนามเทศบาลมีใครบ้างแล้วเราก็ให้ไปเข้าอบรมอย่างเช่นคุณตาสินสมุทรก็น่าจะ
ไปได้ทําไมถึงไม่เสนอ  ประสานเรื่องน้ีกับดร.สม ท่านเป็นเจ้าของโปรเจค   
 

เรื่องที่ 7    รณรงค์เก่ียวกับเรื่องการถวายของพระเพื่อสุขภาพ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    และอีกอย่างที่อยากจะฝากจีรนันท์ผมไปแห่อุปคุตร่วมกับ
วัดต่างๆช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมเห็นเวลานิมนต์พระมาถวายของพระมีอะไรดีก็ถวายและสิ่งที่พระชอบและด่ืมก็
คือนํ้าอัดลม  แบรนด์รังนก M – 150  แล้วผลของการด่ืมสิ่งของพวกน้ีเยอะๆน้ันก็คือความดันและ
โรคเบาหวานตามมาเพราะช่วงหลังพระผู้สูงอายุหลายๆรูปก็มักจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ความดัน และ
โรคหัวใจ  เก่ียวกับเราให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องการบริโภคอาหารตามโครงการ สปสช. ส่วนใหญ่เราก็ลงชุมชนคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงเข้ามาใช่หรือไม่แล้ววัดลงอย่างไร  
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    วัดจะมีทางโรงพยาบาลรับผิดชอบและของ
เราก็จะดูแลของวัดเหนือจะทําเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ทําทั้ง 9 วัดเลย 
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    จะนําร่องก่อนให้สมบูรณ์แบบและใน PCU 
แต่ละ PCU ก็จะมีแบ่งส่วนกันรับผิดชอบอย่างซอยนํ้าทิพย์ก็จะมีวัดเหนือ วัดกลาง ชุมชนดงปอก็จะมีวัดดงปอ 
และนอกจากน้ันก็จะเป็นของโรงพยาบาลเราจะแบ่งโซนกัน   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมได้ไปคุยกับหลวงพ่อวัดประชานิยมตอนน้ีมีพระและ
เณรหลายรูปซึ่งเวลาที่มีประเพณีที่จัดขึ้นในวัดญาติโยมก็มีถวายนํ้าอัดลมซึ่งไม่ดีเขารณรงค์ห้ามไม่ให้ฉันท์  แล้ว
เราก็มารณรงค์เก่ียวกับเร่ืองการถวายของพระให้หลีกเลี่ยงนํ้าอัดลมผมว่าเราทําเรื่องน้ีเพราะเป็นนวัตกรรม
จีรนันท์รับนโยบายไปแล้วลองไปทําใช้งบประมาณของกองทุน สปสช. แล้วขับเคลื่อนเป็นนวัตกรรมเทศบาล
เดียวที่รณรงค์เก่ียวกับเร่ืองการถวายของพระเพ่ือสุขภาพเหมือนกับเรารณรงค์ 3D งานศพปลอดเหล้าเราก็
ควบคู่ไปด้วยก็อยู่ในโครงการของท่านผู้ว่าเก่ียวกับเรื่องสุภาพดีแต่เรามองถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือพระแล้วในส่วน
ประชาชนธรรมดาเราก็รณรงค์ก็คือไม่ให้ถวายนํ้าอัดลม   

เรื่องที่ 8   พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ช่วงน้ีเดือนเมษายนก็เป็นช่วงที่เรากําลังจะพิจารณาและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือที่จะให้ออกคําสั่งให้ทันสิ้นเดือนเมษายนน้ีใช่หรือไม่ใครเป็นคน
รับผิดชอบงานบุคคล 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ได้ประเมินไปเรียบร้อยแล้วแต่การพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนน้ันควรออกคําสั่งไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2557  เพราะมีผลคะแนนในคอร์ทีม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเซ็นต์ไปน้ีเป็นประกาศย้อนหลังเหรอ 



๖ 

 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ไม่ครับคือคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะลงวันที่ 
11 เมษายน 2557  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าอย่างน้ันก็ต้องรีบมีอะไรวันน้ีก็ต้องนํามาคุยกันให้
เรียบร้อยผมกลับจากงานศพวันน้ีก็คงประมาณ เวลา 15.00 – 15.30 น.   

เรื่องที่ 9   แก้ไขระบบนํ้าประปาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สํารวจและแก้ไขระบบ
นํ้าประปา  สํานักงาน ป.ป.ช. ท่านทําหนังสือมาขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลในการใช้สถานที่ช้ัน 2 ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลังเก่าน้ันเน่ืองจากปัจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. ประสบปัญหาในการใช้นํ้าในห้องนํ้าดัง
กล่าวคือนํ้าไหลไม่สะดวกหรือบางวันไม่ไหลทําให้ไม่เพียงพอต่อการใช้สอยของเจ้าหน้าที่หรือผู้มาติดต่อราชการ
อีกทั้งหากคณะกรรม ป.ป.ช. มาปฏิบัติหน้าที่เกรงจะไม่ไดรับความสะดวก  เร่งดําเนินการวันน้ีด่วนเลยฝาก
หัวหน้าพงษ์ธร 
   เรื่องที่ 10   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรม อสม. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรม อสม. เป็นอย่างไร  
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ทาง อบจ. มีงบประมาณและได้เชิญ อสม.ทั้ง
จังหวัดไปร่วมอบรม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อสม. เราอบรมรึยัง  หนังสือเข้าสํานักปลัดเชิญนายกไป
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันที่ 11 , 17 , 18 , 21 เมษายน 2557  
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    อสม. เราอบรมเรียบร้อยแล้วในวันที่ 11 
เมษายน 2557  

เรื่องที่ 11   วันเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    กิจกรรมวันเทศบาลเตรียมการอย่างไร  คณะกรรมการ
ดําเนินงานเป็นอย่างไรเรียบร้อยดีหรือไม่ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    วันเทศบาลช่วงเช้าเราจัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระ 

เวลา 10.30 น. เชิญท่านผู้ว่ามาเป็นประธาน เวลา 11.30 น. มอบเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์และมอบโล่
พร้อมเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฯ เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหาร  ช่วงบ่ายเป็นการอบรมธรรมะ
อารมณ์ดีครับ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ปีน้ีมีคณะครูโทรศัพท์รายงานผมว่าสามารถพานักเรียนไป
แข่งขันคณิตศาสตร์และได้รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ  เราควรมีการตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ
ให้กับคณะครูและนักเรียนผมลองปรึกษากับท่านปลัดท่านบอกว่าเราก็มอบเกียรติบัตรให้ในวันเทศบาลให้เป็นผู้
ที่ทําคุณประโยชน์แก่เทศบาล  ผมเลยเพ่ิมผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลเราโดยเพ่ิมครูที่อบรมและนักเรียน
ที่ไปแข่งขันแล้วได้สร้างช่ือเสียง  ตอนน้ีผมได้ให้สํานักการศึกษาสํารวจอยู่ว่าในระดับประเทศมีใครบ้างเอา
เฉพาะระดับประเทศเท่าน้ัน  เป็นการช่ืนชมคนดี คนเก่งและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน 

เรื่องที่ 12   เชิญเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษพิธีเปิดโครงการของชมรมออกกําลังกาย 
                         สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ชมรมออกกําลังกายสวนสาธารณะกุดนํ้ากินโดยท่าน
อาจารย์ลําไย พิมพ์พะนิตย์ เชิญนายกไปเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดโครงการ วันที่ 26 เมษายน 
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2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 2  วันน้ันผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคงมาไม่ได้แล้วใครจะสามารถ
บรรยายพิเศษได้  ตามท่ีชมรมออกกําลังกายสวนสาธารณะกุดนํ้ากินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ผู้สูงอายุเพ่ือดําเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพการออกกําลังกายลมปราณ  บาสโลบ พ่อของแผ่นดิน 
ในการน้ีชมรมออกกําลังกายสวนสาธารณะกุดนํ้ากินขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติมาร่วมบรรยายพิเศษ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ  สรุปแล้วผมไม่อยู่ในวันที่ 26 เมษายน 2557  มอบให้ผอ.เพ็ญพรไป
บรรยายพิเศษแทนนายกและถ้าเขาให้เป็นประธานมอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิไปเป็นประธาน 

เรื่องที่ 13   สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและสร้างเครือข่าย 
                         สตรีและครอบครัว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและ
สร้างเครือข่ายสตรีและครอบครัว  วันที่ 22 – 24 เมษายน 2557 ขอความร่วมมือท่านเชิญประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลและกลุ่มสตรีอาชีพ  ครอบครัวพัฒนา  ครอบครัวดีเด่น  เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 2 คน เข้าร่วมเป็นการสัมมนาสร้างความเข็มแข็งอยู่ลําลูกกา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต   
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    มอบให้อภิญญาและพัฒพงษ์ไปครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ขอความร่วมมือท่านประสานเชิญประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลและกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนดีเด่นหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จํานวน 2 คน  เข้าร่วมประชุมค่าใช้จ่ายทางสํานักงานกิจการสตรีจะเป็นผู้ออก 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เรานําเจ้าหน้าที่ไปทั้ง 2 คน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ทําไมไม่เชิญประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเขาไป
ด้วย 1 คน และเจ้าหน้าที่เรา 1 คน ถึงจะเหมาะสมถ้าเขาไม่ไปเราถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของเราไป 2 คน 
ให้อภิญญาเป็นตัวหลักในการไปสัมมนาในครั้งน้ีส่วนนายพัฒพงษ์ให้มาทําโล่ให้เรียบร้อย 

เรื่องที่ 14   รับเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   รับเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น วันที่ 28 – 
29 เมษายน 2557 ผมไม่อยู่มอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิ 

เรื่องที่ 15   ยาเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   จบรึยังยาเสพติดที่เป็นชุด 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เหลือตกหล่นของบ้านดอยกลอยวันน้ันพายุเข้า 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   แล้วจะไปอีกเมื่อไหร่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   จะนัดกับทางจังหวัดอีกคร้ังหลังงานประเพณีสงกรานต์ 

เรื่องที่ 16   สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทําหนังสือมาบันทึกให้ช้ีแจง
เก่ียวกับเรื่องการจ่ายเบ้ียยังชีพเราก็ได้ช้ีแจงไปแล้วแต่วิธีปฏิบัติเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วรึยัง  แล้วผมได้ยินมา
อีกเรื่องคือการจ่ายเงินให้กับ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลจังหวัดตาก สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทางภาคเหนือตรวจและต้ังข้อสังเกตว่าภารกิจในการดูแลความปลอดภัยให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็น
ภารกิจของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมา  
เพราะฉะน้ันเทศบาลเราจะมาจ้าง อปพร. ไปเป็นสายตรวจจักรยานไม่ได้  พวกท่านนายกก็โต้เถียงว่าเราปฏิบัติ
ตามหนังสือตามระเบียบสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แต่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ตําหนิ
ท้องถิ่นแต่ตําหนิว่ากรมออกระเบียบโดยที่ตัวเองไม่มีอํานาจเหมือนกับเรื่องเงินโบนัส เงินอุดหนุนสันนิบาต 
ทุนการศึกษาพนักงานเทศบาลผมได้รับรู้รับทราบมาก็มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ว่าเราจะต้องทบทวน
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เก่ียวกับงานสายตรวจจักรยานของเราตอนน้ีงบประมาณเราต้ังไว้แล้วงานก็ต้องเดินไปแต่ปีต่อไปเราก็ต้องมาดู
ความชัดเจนว่าจะทําอย่างไรก่อนต้ังงบประมาณ  

เรื่องที่ 17   การประชุมทอดผ้าป่า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประชุมทอดผ้าป่าในวันที่ 22 เมษายน 2557  พร้อม
หรือไม่สําหรับระเบียบวาระและรายละเอียดท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเลขาและให้ประสานกับนาย 
อิงควัตเพราะผมมอบให้นายอิงควัตทําพาวเวอร์พอยท์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขต้องช่วยกันคิด  วันน้ันเชิญ
ใครบ้างนอกจากกรรมการให้เชิญเจ้าอาวาส  มัคทายก  องค์กรภาคเอกชน องค์กรที่สนับสนุนเราเก่ียวข้องกับ
เราเข้ามาร่วมด้วยในฐานะเป็นที่ปรึกษา  แล้วทําไมเราต้องเชิญท่านผู้ว่ามาเป็นประธานเพราะอยากจะขอความ
ร่วมมือท่านผู้ว่าละแนวความคิดว่าถ้าหากว่าเราจะส่งใบฎีกาไปทั้งจังหวัดจะทําอย่างไร  ผมขอให้พวกเราทุกคน
เข้าประชุมเพ่ือระดมสมองช่วยกันคิด   

เรื่องที่ 18   โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อมที่ทางสํานักการ
สาธารณสุขรับผิดชอบไว้ที่ผมบอกให้แบ่งเป็น 3 เขต  เงินงบประมาณได้รึยังรู้เรื่องหรือไม่ 
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ได้ยินท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขพูดว่าจะ
โอนเงินแต่รายละเอียดน้ันไม่ทราบค่ะ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องน้ีสําคัญเก่ียวกับเรื่องโครงการน้ีใช้งบประมาณแค่ 
50,000 บาท 3 แห่ง  หรืออาจจะเพ่ิมรางวัลไม่เท่าไรรวมกันแล้วไม่ถึงหน่ึงแสนบาทยังไงฝากไปดูโครงการน้ี
ด้วยอยากให้เริ่มโครงการเร็วๆเพราะว่าชุมชนจะได้กระตือรือร้นและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เรื่องที่ 19   รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เดือนน้ีมีเงินเข้าอย่างไรบ้างสํานักการคลัง 
นางมยุรี   ไชยบัง   หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี    มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 , ภาษีสุรา และสรรพสามิต  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถึง 10 ล้านบาท หรือไม่ 
นางมยุรี   ไชยบัง   หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี   มีจํานวน  29 ล้านบาท  

เรื่องที่ 20   การควบคุมและประหยัดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องไฟฟ้าสาธารณะเราก็ต้องช่วยกันประหยัดและ
ควบคุมดูแลกันต่อไป  ยังไงรอดูว่าเดือนน้ีจะลดลงบ้างหรือไม่  เพราะเราใช้ไฟฟ้าสูงมากช่วงมีเทศกาลปีใหม่
และช่วงต้อนรับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเราก็เปิดไฟประดับและใช้ไฟฟ้าหลายจุดทําให้หน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าน้ันสูงยังไงอยากให้ช่วยกันประหยัดและควบคุมการใช้ไฟฟ้าต่อไป 

เรื่องที่ 21   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากผอ.วรวิทย์เรื่องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เราจะนํามาต่อยอดอย่างไรและมีโครงการอะไรที่เตรียมไว้สําหรับ อพม. สํานักการ
สาธารณสุข อสม. มีโครงการตลอดเขาทําประชุมประจําเดือน  และ อปพร. ของงานป้องกันก็มีโครงการระยะ
ยาวตลอดแล้ว อพม. จะทําอย่างไรผมยังไม่เห็นอะไรเลย  

เรื่องที่ 22   งานที่จะดําเนินการต่อไปของสํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี     ท่านผอ.ภานุเดชงานที่นายกหรือคณะผู้บริหารสั่งยังค้างอยู่
แล้วจะทําในช่วงต่อจากน้ีหลังจากเสร็จงานสงกรานต์แล้วมีอะไรบ้างที่เตรียมเอาไว้   
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง     พรุ่งน้ีจะเริ่มเข้าซ่อมแซมบริเวณร้านกุ๊กอ้วนและ
เทถนนคอนกรีต  



๙ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี     แล้วหน้าเทศบาลหลังเก่าจะเริ่มดําเนินการได้วันไหน 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    หลังจากเสร็จที่ร้านกุ๊กอ้วนแล้วก็จะดําเนินการต่อ

เลยครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี    ซ่อมแซมแล้วไม่เสรจ็เรียบร้อยสักทีแล้วได้ยินว่าไปซ่อมแซม 
3 ครั้งแล้วและบริเวณหน้าเทศบาลหลังเก่าก็หลายรอบแล้วเหมือนกัน  ผมอยากจะฝากเพราะเหมือนว่าช่างเรา
จะไม่ติดตามแล้วช่างหน้างานเลยไม่รู้ว่าจะไปถามใคร  แล้วงานที่ผมเป็นห่วงที่สุดคืองานที่เราไปหล่อท่อพักนํ้า
เสียต้ังเอาไว้แล้วไปเจาะท่อบริเวณ 3 แยกแก่งดอนกลาง  ปรากฏว่าไปดันท่อแตกแล้วเมื่อท่อด้านล่างแตกก็ทํา
ให้นํ้าไปคนละทิศละทางแก้ไขไม่ได้เหมือนที่หน้าบ่อบําบัดนํ้าเสียเราที่เคยเกิดเหตุการณ์น้ี  แล้วชาวบ้านบอกให้
เราเอาเศษวัสดุไปลงบริเวณหน้าบ่อบัดนํ้าเสียเพราะสัญจรไปมาไม่ได้ดําเนินการด้วย  และอยากฝากเรื่องป้ายที่
รื้อมาจากอาคารศรีสวรรค์นําไปไว้ที่ไหนระวังจะหายหมดยังไงรีบดําเนินการเพราะถ้ารอเวลาจะไม่ได้ทําสักทีจะ
เป็นเหมือนป้ายข้ามปีเหมือนป้ายท่านผู้ว่าฯ  ส่วนเรื่องเทถนนอย่าเพ่ิงดําเนินการมันเสี่ยงต่อฝน  หัวหน้าจําลอง
งานอะไรพอที่จะเร่งทําตอนน้ี  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 , 2 และเทศบัญญัติปี 2557 หมดไม่เหลือเลยใช่หรือไม่ 
นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ     เหลือครับแต่ล่าสุด 9 โครงการอยู่ในระหว่างประกาศอยู่ครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี     ยังไงหัวหน้าจําลองลองไปเช็คดูกับผอ.ภานุเดชรีบสรุปงาน
ที่เหลือแล้วส่งไปสํานักการคลัง  และต่อไปผมจะได้ตระเวนตรวจงานมีอะไรอีกหรือไม่ท่านผอ.ภานุเดช 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    เรื่องป้ายเรื่องซ่อมแซมตามชุมชนที่เขาแจ้งมา

อาทิตย์ที่แล้วเราก็ไม่ได้ดําเนินการเพราะติดงานประเพรีสงกรานต์ 
เรื่องที่ 23   เลื่อนประชุมประจําเดือนชุมชน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประชุมประจําเดือนชุมชนต้นเดือนพฤษภาคมค่อยประชุม
ให้ผมกลับมาจากต่างประเทศก่อนและให้เตรียมข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของชุมชนเอาไว้เยอะๆ  เพราะเดือน
เมษายนแต่ละชุมชนได้ทํากิจกรรมเยอะให้นายพัฒพงษ์ไปดูว่าชุมชนไหนมีกิจกรรมรวบรวมมาเป็นกิจกรรม
ชุมชนและเตรียมข้อมูลในการประชุม  ส่วนการประชุมชุมชนประจําเดือนน้ีเลื่อนไปประชุมต้นเดือนพฤษภาคม  

เรื่องที่ 24   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องอบสมุนไพร 
นางจีรนันท์   ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    สํานักการสาธารณสุขขอเรียนเชิญคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานร่วมในพิธีเปิดห้องอบสมุนไพร ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขดงปอ  เวลา 16.30 น. พร้อมกันที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดงปอ  เวลา 17.00 น. ท่านนายกเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขกล่าวรายงาน  เชิญแขกผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมอบ
สมุนไพรในวันที่ 22 เมษายน 2557  เป็นห้องแยกชาย-หญิง  1 ห้อง/10 คน  และศูนย์บริการซอยนํ้าทิพย์ก็
มีบริการนวดแผนไทยเช่นกัน  ค่าบริการอบนวดสมุนไพรถ้านวดประคบสมุนไพรด้วย 250 บาท สามารถเบิก
ได้     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เชิญทุกท่านถ้าใครสนใจสามารถไปใช้บริการได้ 

เรื่องที่ 25   โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เข้าวัดวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ที่วัด
ป่าทุ่งศรีเมืองเชิญร่วมไปทําบุญที่วัดพร้อมกัน เวลา 07.00 น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   กอง/ฝ่ายไหนรับผิดชอบ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    สํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบครับ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  14/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  1 เมษายน  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  14/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 1 
เมษายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
 

- ไม่มี  - 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑2.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


