
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  7/๒๕๕7  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕7 
วันอังคารที่  24  ธันวาคม ๒๕๕6  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
....................................................... 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๖. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๗. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๘. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา      
๙. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

๑๐. นายอภิวัฒน์          ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๑. นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๒. นายพงษ์ธร           โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๓. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑๔. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
๑๕. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๖. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๑๗. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๘. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๒๐. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๓. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๔. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๕. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๖. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๒๗. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๘. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙. นายพิษณุ  ศรีพลหงษ ์ หัวหน้างานป้องกันฯ 
๓๐. นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  



๒ 

 
๓๑. นางสายัณห์  จิตต์ธรรม รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๒. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    -  ลาป่วย  - 
๔. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๕. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๖. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๗. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

๘. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

๙. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

10. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 

11. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

12. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 

13. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 

14. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 

15. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

16. นางศศญิา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 

17. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

18. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

19. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 

20. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 

21. นางสาวสภุาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

22. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังที่ 7/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  24  ธันวาคม  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ปฏิทินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ปี 2557 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เก่ียวกับเรื่องปฏิทินเทศบาลเราไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วผม

เลยคิดว่าปีน้ีจะทําและมีรูปแบบมาให้ที่ประชุมได้ดูปฏิทินมีทั้งหมด 6 แผ่น แผ่นละ 2 เดือน หน้าปกก็จะเป็น
วิสัยทัศน์เทศบาล “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล” กองวิชาการต้องนําไปแก้ไขเพราะไม่มีคําว่า 
“เป็น”แต่จริงๆน้ันคือ  “กาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล  9 ความสําเร็จแห่งปี ”  ผมอยากจะให้เพ่ิม 9 



๓ 

 

รางวัลเข้าไปด้วยและให้ใส่เลขเข้าไปด้วย เช่น  1.รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ฯลฯ และแผ่นข้างในก็จะเป็น
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ว่ากาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมมาภิบาลจะมียุทธศาสตร์อยู่ 13 ยุทธศาสตร์ ก็จะลง
ทั้งหมด 6 แผ่น รวมกับหน้าปกปฏิทินเรามีทั้งหมด 7 แผ่น  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานยุทธศาสตร์ที่เราแสดงไม่ได้
มีผลงานอะไรแต่เป็นผลงานตามยุทธศาสตร์  ฝากผอ.อภิวัฒน์ตรวจเช็คดูรายละเอียดให้ดีอย่าให้ผิดพลาดและ
วารสารเทศบาลฉบับสวัสดีปีใหม่     
 

เรื่องที่ 2    โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 26 ธันวาคม 2556  จะมีการเปิดโครงการรณรงค์

ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเราร่วมรณรงค์ทุกปี  และในปีน้ีจ่าเอกภราดรบอกว่าดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วทุกอย่างให้ท่านนายกเตรียมไปอ่านรายงานกับท่านผู้ว่าฯ 

เรื่องที่ 3   การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2557 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 27 ธันวาคม 2556 จะมีการแข่งขันกีฬาชุมชนของ

เราปีน้ีจะแบ่งออกเป็น 6 สี  และจะมีการเดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาเสร็จเรียบร้อยจะมีการฉลอง
สําหรับผู้นําชุมชนเป็นการเลี้ยงปีใหม่   

เรื่องที่ 4    เงินอุดหนุนทั่วไป 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ตอนน้ีมีเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนอํานาจหน้าที่โอนมาที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุครบแล้วจะไม่โอนมาอีกแล้วนอกน้ันจะเป็นเงินบริการสาธารณสุข เป็นอาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน ผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  เงินตามอํานาจหน้าที่เมื่อปีที่แล้วมา 26.8 ล้านบาท 
เงินมาปีน้ี 27.9 ล้านบาท เกินขึ้นมา 1.1 ล้านบาท  เงินที่เกินขึ้นมานั้นอย่าไปคิดอะไรเพราะเป็นเงินเดือนที่
เพ่ิมขึ้นมา 9,000 – 15,000 บาท เพราะฉะนั้นแล้วไม่คุ้ม  พอรัฐบาลออกคําสั่งให้เพ่ิมเงินเดือนแก่ลูกจ้าง 
9,000 – 15,000 บาท เรามีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเดือนละ 1 ล้านบาท  แต่ที่เขาให้เรามาแค่ 1.1 ล้านบาท   

เรื่องที่ 5   ประกาศให้จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นเขตภัยหนาว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็น
เขตภัยหนาวทั้งจังหวัด  พ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอากาศหนาวหน้าที่ของท้องถิ่น
คือให้ความอบอุ่นแก่พ่ีน้องประชาชนคือนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชน  มอบให้ท่านปลัด
และหัวหน้าพงษ์ธรทําเร่ืองขอซื้อผ้าห่มกันหนาว จํานวน 1,500  ผืน จะเพียงพอหรือไม่เพราะประชากรเรามี
ทั้งหมด 53,000 คน มีผู้สูงอายุ ผู้รับเบ้ียยังชีพ  5,500 คน  ถ้าจะซื้อตามจํานวนผู้สูงอายุคงเป็นไปไม่ได้ผม
เลยคิดว่าเราจะนัดผู้สูงอายุมารับเงินเบ้ียยังชีพและเราก็แจกผ้าห่มกันหนาวในวันน้ันใครมาก็ได้รับแจกและผมก็
จะไปขอยาจากสํานักงานสาธารณสุขฝากท่านผอ.เพ็ญพรประสานในการขอยาสามัญประจําบ้านจากสํานักงาน
สาธารณสุขว่ามีหรือไม่  เราจะแจกผ้าห่มและยายังมีอะไรอีกที่เราพอจะแจกให้ผู้สูงอายุได้ในห้องประชุมเรามี
ประมาณ 300 คน แต่ถ้าจะมาจริงๆก็คงประมาณ 500 คน  เราจะนําผ้าห่มแจกประมาณ 500 ผืน  และที่
เหลืออีก 1,000 ผืน  เราจะไปแจกตอนท่ีเราออกเทศบาลเคลื่อนที่แล้วผ้าห่มจํานวนที่เหลือจะเพียงพอหรือไม่  
ฝากท่านผอ.วรวิทย์ไปประสานกับทางป้องกันจังหวัดเพ่ือขอผ้าห่มกันหนาวอีก จํานวน 1,000 ผืน และ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราทําเรื่องซื้อ 1,500 ผืน       

เรื่องที่ 6    การอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    พรุ่งน้ีจะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เวลา 09.00 น. อสม. มาประชุมรวมแล้วประมาณ 100 คน  ถ้ามีผ้าห่มกันหนาวให้เขาก็คงจะดีผ้า
ห่มกันหนาวเดิมของเรามีหรือไม่ 100 ผืน  เพราะเราจะซื้อใหม่อยู่แล้วเราก็นําผ้าห่มเดิมมาแจก อสม.ก่อน  
ท่านผอ.เพ็ญพรเผอิญว่าถุงที่ห่อหุ้มผ้าห่มเดิมน้ันเสื่อมสภาพหมดอายุเราจะนําไปบรรจุและห่อใหม่ในวันน้ีให้ได้ 



๔ 

 

100 ผืน  อยากจะสร้างขวัญกําลังให้ อสม. เพราะเรียกเขามาอบรมอยากให้เขาทํางานดูแลผู้ป่วยตามกองทุน
หลักประกันสุขภาพ     
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสขุ     พรุ่งน้ีประมาณ 180 คน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ไหนบอกว่าชุมชนละ 3 คน รวมเป็น 100 คน  
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ชุมชนละ 3 คน แต่จะมีวัดและโรงเรียนด้วย 
รวมเป็น 180 คน   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราจะไปยืมมาก่อนได้หรือไม่และทําเรื่องเบิกภัยหนาว  ให้
ไปเช็คดูก่อนว่าผ้าห่มกันหนาวของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเดิมเรามีเท่าไรถ้าไม่พอก็จะได้ทําเรื่องยืมก่อนเพราะ
ยังไงเราก็จะทําเรื่องซื้ออยู่แล้ว  จํานวน 1,500 ผืน  ฝากท่านปลัดเทศบาลทําเรื่องการยืมมาก่อนคงไม่ผิดอะไร 

เรื่องที่ 7    สวดมนต์ข้ามปี  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านวัฒนธรรมจังหวัดโทรมาบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปี  
ปีน้ีคือสวดมนต์คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2557  ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุก
คนที่มีใจแสวงบุญทั้งหลายไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน   มีความเช่ือกันว่าในปีใหม่ถ้าผู้ใหญ่หรือบิดามารดาได้
อวยพรให้ลูกหลานประสบความสุขความเจริญและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยน้ันพร
ใดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีพุทธศักราชใหม่ถ้าหากใครได้รับพรน้ันใครได้ประสบสิ่งที่ดีๆในตอนต้นปีผลคือตลอดทั้ง
ปีน้ันผู้น้ันจะได้พบแต่สิ่งดีๆ เขาได้เขียนไว้หนังสือ “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน” แทนที่เราจะไปเคาท์ดาวน์ใน
สถานบันเทิงหรือด่ืมเหล้าข้ามปีเราก็มาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ต้ังแต่เวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 
31 ธันวาคม  ถึงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม  และปีน้ีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเลยบอกว่า
เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และเพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่เมืองกาฬสินธ์ุจะไปสวดมนต์อยู่รอบอนุสาวรีย์พระยาชัย
สุนทร  ผมเลยบอกท่านวัฒนธรรมจังหวัดว่าผมไปวัดมาเมื่อวันอาทิตย์ทางวัดได้ขึ้นป้ายเชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชนมาสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัด  ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ไปที่วัดและหลังจากที่คุยกับท่านเจ้า
อาวาสวัดกลางคือเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุของเรากับพระครูอาจารย์เจริญและเห็นดีด้วยว่าจะเอาอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทรเป็นสถานที่สวดมนต์ข้ามปีโดยจะให้พระน่ังสวดมนต์บนเก้าอ้ีอยู่ข้างบนรอบๆอนุสาวรีย์  และ
บริเวณโดยรอบข้างล่างของอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรก็จะเป็นบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ร่วมน่ังสวดมนต์ข้ามปี
ด้วยกัน  และข้อสําคัญคือเรื่องไฟแสงสว่าง สปอร์ตไลท์ น้ีคือแนวคิดของท่านวัฒนธรรมจังหวัดแต่ผมก็บอกว่า
จะต้องให้ไปเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุก่อนตอนนี้ท่านวัฒนธรรมยังไม่ได้ไปเรียนและหารือกับ
ท่านผู้ว่าเพราะฉะน้ันตอนน้ียังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด  ก็เตรียมตัวไว้ถ้ามีคําสั่งมาจะได้ดําเนินการได้ทันที   

เรื่องที่ 8    งานฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยู่
จังหวัดชัยภูมิถ้าอยากจะให้เมืองมีความเจริญก้าวหน้าพ่ีน้องประชาชนอยู่เป็นสุขมีความเป็นสิริมงคลเวลา
บวงสรวงเจ้าพ่อโสมพะมิตรให้รํารอบอนุสาวรีย์ไม่ใช่ไปรําแค่ด้านหน้าเหมือนที่เราทํามาทุกครั้ง  ทําไม่ผมถึงได้
คุยเรื่องน้ีขึ้นมากับท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพราะว่าในวันที่ 19 มีนาคม 2557  เป็นวันฉลอง 220 ปี ใน
การต้ังเมืองกาฬสินธ์ุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับผิดชอบพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองเก่าคือ  พระยาชัยสุนทร (เจ้าพ่อ
โสมพะมิตร) เราได้รับผิดชอบพิธีบวงสรวงคนที่จะเสด็จมาในพิธีบวงสรวงคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  แล้วเราจะเตรียมงานบวงสรวงอย่างไรให้ย่ิงใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราบวงสรวงโดยมีท่านผู้ว่า
เป็นประธาน  รอบน้ีเรามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานเรายังจะบวงสรวงเหมือนเดิมหรือไม่  ท่าน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลยแนะนําว่าจังหวัดชัยภูมิน้ันนําคนจํานวนเป็นร้อยมารําบวงสรวงรอบอนุสาวรีย์และ
พ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับอานิสงน้ีคือความเช่ือ  และในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการท่ีจะจัดพิธีบวงสรวงผมว่า
เราควรมาระดมสมองเตรียมสิ่งแปลกใหม่เตรียมพิธีที่ ย่ิงใหญ่เพราะว่าท่านประธานคือสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขวัญใจของปวงชนชาวไทย  ฝากงานน้ีให้ท่านผอ.วิเชียรและผู้บริหาร
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โรงเรียน คณะครู  คิดและคุยกันว่ารูปแบบงานและพิธีการเราจะทําอย่างไรให้ย่ิงใหญ่แล้วเราค่อยมานําเสนอ
และคุยกันอีกคร้ัง   

เรื่องที่ 9    งานต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ก็
เรียบร้อย  ท่านผู้ว่าก็ช่ืนชมและท่านนายกรัฐมนตรียังฝากขอบคุณมายังพ่ีน้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุที่ให้
การต้อนรับอย่างดีและมาต้อนรับเป็นจํานวนมาก   
 

เรื่องที่ 10   การจัดงานนิทรรศการและงานวันเด็ก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     งานนิทรรศการและงานวันเด็ก วันที่ 10 – 11 มกราคม 
2557  เป็นอย่างไรบ้างท่านผอ.สํานักการศึกษา   
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นงานแสดงนิทรรศการ
กําหนดการคืองานจะเริ่มเปิดให้คนที่สนใจดูนิทรรศการ ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  กิจกรรมตอนบ่ายโดยเวทีกลาง
จะใช้เวทีที่ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์โดยเราจะเปลี่ยนฉากหลังและเริ่มการแสดงของเด็กต้ังแต่เวลา 
16.00 น.  เน่ืองจากมีรายการแสดงทั้งหมด 25 รายการ  ส่วนพิธีเปิดจริงๆน้ันคือเวลา 18.00 น.  ที่เราได้
เรียนเชิญท่านผู้ว่ามาร่วมชมวีดีทัศน์ การแสดงเด็ก และการจับฉลากสลับกันไปเมื่อวานเท่าที่สํารวจเบ้ืองต้น
โต๊ะจีนเราได้ข้อมูลเบ้ืองต้นอยู่ 234 โต๊ะ ทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน  การแสดงต่างๆเราก็จะเน้น
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นหลัก    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    จํานวน  234 โต๊ะ  ผู้ปกครองออกเงินซื้อ   
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     ใน 234 โต๊ะ จะมีโต๊ะผู้ปกครองประมาณเกือบ 200 
โต๊ะ ซึ่งบางโรงเรียนตัวเลขยังไม่น่ิงคือจะเพ่ิมขึ้นอีก  เรากันเอาไว้สําหรับโต๊ะ กรรมการศึกษา สมาชิกสภา
เทศบาล และหัวหน้าส่วนหรือแขกที่เราเรียนเชิญคงจะเน้นกิจกรรมเรื่องของแสง สี เสียง ก็จะทําให้พอสมควร
และส่วนของรางวัลการจับฉลากก็จะมีทุกโต๊ะแต่จะทําอย่างไรเพ่ือให้กิจกรรมบนเวทีไหลลื่นตัวน้ีเราประชุม
แก้ไขกันแล้ว  และกิจกรรมบนเวทีก็จะมีการแสดงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 รายการ เริ่มต้ังแต่เวลา 
16.00 น.  ต่อด้วยการแสดงของเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ 10 รายการ  ที่เหลือก็จะมีของ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 10 รายการ  เป็นร้องเพลงรายการละ 1 เพลง  และต่อด้วยโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  จะให้ต่อเน่ืองแบบไม่ให้ขาดช่วงในช่วงกิจกรรมก็จะไม่ให้เกิน 22.00 น. ก็คงจะปิด
ได้  ในวันที่  11 มกราคม 2557  ช่วงเช้าก็จะมีขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  
มาเข้าศาลากลางจังหวัดบริเวณด้านหลังเวทีที่ถนนกาฬสินธ์ุ  รูปแบบคล้ายคลึงกับปีที่แล้วแต่เราได้ประสานไป
ยังสภาเด็กถ้าพร้อมก็จะมาร่วมด้วย     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผอ.วรวิทย์รับไปประสานให้พร้อมเพราะเราลงทุนกับสภา
เด็กเยอะมากและตัวประธานสภาก็เป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและให้เขาจัดการแสดงมามอบ
ให้ท่านไปประสานเพราะสภาเด็กมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย   
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา    และมีการวางผังเบ้ืองต้นวางรูปแบบว่าในเวทีทั้งหมดเรา
จะวางเต้นท์อย่างไรรวมท้ังเอ็กซ์ตรีมที่เขาจะไปบางส่วนเพราะส่วนหน่ึงเขาไปแข่งกีฬา  ส่วนเวทีตักบาตรตอน
เช้าของวันที่ 1 มกราคม 2557  จะใช้เวทีเดิมที่หันหน้าเข้าศาลากลางจังหวัดและเต้นท์ใหญ่เราจะนําออกมา
เป็นคู่ขนาน 2 ข้าง  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ต้องเลื่อนเต้นท์ออกมาใช่หรือไม่ 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา    ใช่ครับเพราะตอนน้ีเต้นท์อยู่ติดกับอนุสาวรีย์จะต้องเลื่อน
ออกมา 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ในการเลื่อนจะต้องใช้คนจํานวนมากในการเคลื่อนย้าย
เพราะเป็นเต้นท์ใหญ่  แต่ถ้าเอาไว้ที่เดิมผมก็มองว่าไม่เหมาะ  ที่ผมถามเร่ืองน้ีขึ้นมาเพราะผมอยากรู้ความ
พร้อมของท่านผอ.วิเชียรว่าได้คุยกันเก่ียวกับเรื่องการจัดงานวันแสดงนิทรรศการและงานวันเด็กพร้อมรึยังและ
ท่านก็พูดได้ถือว่าท่านได้คุยและปรึกษาหารือกันมาแล้ว และเรื่องที่ 2 ที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องการจัดพ้ืนที่หน้า
ศาลากลางว่าเต้นท์ใหญ่และเวทีควรอยู่ที่ไหน  และบริเวณไหนเป็นเวทีตักบาตรซึ่งเดิมเราเคยใช้เวทีตักบาตร
เป็นเวทีเปิดงานวันเด็กแล้วครั้งน้ีเราจะทําอย่างไร  ผมว่าพอมีเวลายังไงท่านผอ.ภานุเดชก็ลองคุยกับท่านผอ.
วิเชียร  ถ้าหากว่ามีเวลาท่านผอ.ภานุเดชลองดูว่าถ้าเราจะโยกย้ายหรือรื้อเต้นท์ใหญ่ไปวางไว้จุดไหนถึงจะ 
เหมาะสมและเรื่องเต้นท์ในงานวันปีใหม่และงานวันเด็กที่เราจะยืมมาเพ่ือให้ส่วนราชการหรือโรงเรียนต่างๆของ
เราไปออกนิทรรศการและไปแจกของหรือจัดกิจกรรมให้ดําเนินการให้เรียบร้อยเราถึงจะได้ลงมือทํางานต่อไป
ได้สัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้ว  

เรื่องที่ 11   งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติจังหวัดขอนแก่น 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ช่วงน้ีจังหวัดขอนแก่นมีงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557  เขาจัดเหมือนกับงานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่ผมเห็น
คนที่ไปในงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติเขาถ่ายรูปมาให้ดูก็สวยงามดีแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเย่ียมชม  ผม
ว่างานน้ีคงใช้เงินประมาณ 10 ล้านบาท ในค่าจัดดอกไม้และอยู่ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ แต่น้ันเป็นนโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นที่ท่านจะให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอีเว้นท์จะมีการจัดงานระดับชาติทุก
เดือนน้ีคือนโยบายของท่าน  และใครว่างก็เชิญชวนไปดูได้วันน้ีผมก็ให้ทีมช่างถ่ายภาพของกองวิชาการไปเก็บ
รายละเอียดมาและมาดูกันว่าเราจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะเนรมิตสวนสาธารณะแก่งดอน
กลางของเราให้เหมือนกับเขา 

เรื่องที่ 12    วันครู 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2557 เราจัดงาน
เหมือนเดิมคือที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  เชิญท่านผู้ว่าเป็นประธานและเชิญนายกไปอ่าน
รายงานถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรผมก็จะไปเองแต่ถ้าผมไม่ว่างก็มอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิเตรียมตัวไว้ด้วย 

เรื่องที่ 13   การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 9 มกราคม 2557  ผอ.อภิวัฒน์เตรียมความพร้อมใน
การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลจะมีการประชุมหรือไม่ 
นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 
มกราคม 2557  เขาจะมาพักที่โรงแรมริมปาว จํานวน 7 คน จองห้องไว้ทั้งหมด 5 ห้อง    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การประเมินจะมีช่วงเช้าช่วงบ่ายจะเป็นการดูงานจนถึง
เวลา 15.00 น. สิ่งที่เราจะให้คณะกรรมการไปดูงานคือกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ท่านผอ.เพ็ญพรผม
เป็นห่วงเร่ืองทางเข้าเราจะเดินทางเข้าทางไหนก็ไม่สวยแต่เราจะพาคณะกรรมการท่านเข้าทางถนนอนรรฆนาค
และจะตกแต่งถนนอย่างไรให้ดูสวยงามและคณะกรรมการท่ีมาประเมินก็เป็นชุดเดียวกับที่ไปประเมินที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและการไปประเมินที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นคณะกรรมการก็ประทับใจมากเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการ
เปรียบเทียบถ้าหากเราสู้จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้  มี 5 รางวัล แต่มีผู้เข้ารอบคัดเลือก 12 เทศบาล ท่านผอ.เพ็ญ
พรรับบทหนักเรื่องทางเข้าถนนหนทางและบริเวณที่คณะกรรมการไปดูงานคือกองทุนจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  วัสดุสิ่งของต้องประสานงานกับหัวหน้าจําลองว่าอย่าเพ่ิงขายของหมดเพราะเราต้องนํามาโชว์ใน
วันที่ 9 มกราคม 2557  คณะกรรมการจะต้องไปนําเสนอด้วยตัวเองและเก่ียวกับเรื่องโครงการเทศบาลต้าน
ทุจริตก็ต้องเชิญคณะกรรมการต่างๆเข้ามาร่วมอยู่ที่น้ีและในการนําเสนอของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าที่ผมสอบถาม



๗ 

 
มาคือเขาเชิญเข้ามาในห้องประชุมหลังจากนําเสนอวีดีทัศน์เก่ียวกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วท่านรองณุชากรก็
นําเสนอ 2 นวัตกรรม ที่ส่งสมัครโดยพาวเวอร์พอยต์และหลังจากน้ันคณะกรรมการก็ซักถามเสร็จเรียบร้อยก็พัก
กลางวันพาคณะกรรมการไปรับประทานอาหารและหลังจากน้ันก็เดินทางไปดูงาน  เผอิญว่า 2 นวัตกรรม ของ
จังหวัดร้อยเอ็ดมีนวัตกรรมที่เป็นของโรงเรียนและคนที่ต้อนรับอยู่ที่โรงเรียนก็คือนักเรียนเป็นคนกล่าวต้อนรับ
และพาคณะกรรมการเดินดูงานในโรงเรียนเป็นความสามารถพิเศษของนักเรียนที่นําเสนอ  ถ้าจะเทียบกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราก็เป็นคนละโครงการและเป็นคนละนวัตกรรมเพราะฉะน้ันท่านผอ.อภิวัฒน์เตรียมไว้
อย่างไร  แล้วจะพาคณะกรรมการไปรับประทานอาหารกลางวันที่ไหน  
 
นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรื่องอาหารกลางวันยังไม่ได้เตรียมส่วน 
วีดีทัศน์นําเสนอจะนําเสนอเป็น 2 นวัตกรรม ทําไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเพ่ิมเติมแนะนําเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเพ่ิมเติมเยอะก็จะทําให้น่าเบ่ือแต่ถ้าอยู่ในวีดีทัศน์ที่ท่าน
นําเสนอนวัตกรรมแล้วมีเรื่องราวของเทศบาลอยู่ด้วยก็จะดีแล้วเวลาทําวีดีทัศน์นําเสนอผมไม่เคยได้ดูก่อนเลย
เพราะเพ่ิงทําเสร็จแล้วนํามาเปิดเลย  ความจริงต้องเตรียมการไว้ก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  แผน 2 ให้ทํา
พาวเวอร์พอยต์เก่ียวกับเรื่องโครงการตอนที่เราประเมิน ป.ป.ช.เอาตัวน้ันมาทบทวนนวัตกรรมละ 1 ชุด ถ้าหาก
ว่าตัววีดีทัศน์ไม่ดีและไม่เหมาะ  เพราะว่าเราจะต้องดึงความสนใจให้คณะกรรมการอยู่จนกระทั่งถึงเที่ยงและ
เราก็พาคณะกรรมการไปทานข้าวที่สวนดอนธรรมหรือไม่เราก็ถามท่านก่อนว่าต้องการทานอะไร  และหลังจาก
น้ันเราก็จะพาคณะกรรมการไปดูงานที่เดียวเพราะว่าการดูงานเรื่องเทศบาลต้านทุจริตเป็นการดูงานที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเพราะฉะน้ันก็คงไม่เกินบ่าย 3 โมง  เราจะต้องบริหารเวลาอย่างไรเพ่ือให้เขาอยู่ถึง
บ่าย 3 โมง  ฝากผอ.อภิวัฒน์เพราะความหวังอยู่ที่เงินรางวัล จํานวน 2 ล้านบาท   
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ขอเรียนปรึกษาท่านนายกถ้าสมมุติว่าเราจะเสนอ
ในเชิงต่อยอดถ้าโรงเรียนเรามีการนําขยะรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นดอกไม้ ฯลฯ เราจะนํามาเสริมจะทําให้ดีขึ้น  
นายจารุวัฒน์  บญุเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี    ได้เพราะโรงเรียนก็ทําอยู่แล้ว 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    วิธีการเราจะให้ดูงานที่กองทุนจิตอาสาและดูงาน
ที่โรงเรียนด้วยได้หรือไม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ได้ก็ถือเป็นการเพ่ิมเวลาขึ้นด้วยแล้วธนาคารขยะของ
โรงเรียนเทศบาลเราพร้อมหรือไม่แล้วเอาขยะไปต่อยอดทําอะไรบ้างท่านผอ.สํานักการศึกษาและท่านผอ.
โรงเรียนลองปรึกษาหารือและคุยกันดูเพ่ือเป็นการต่อยอดเราก็นํานักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4  วัดใต้โพธ์ิ
ค้ํา มารวมกันที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  เพราะสถานที่จะสะดวกกว่า 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    และอยากจะให้เอาโครงการถุงพลาสติกที่เรา
กําลังก่อสร้างลงไปในวีดีทัศน์หรือพาวเวอร์พอยต์ในการนําเสนอเพราะว่าเป็นการต่อยอดและได้เงินมาเป็นของ
ชุมชนเราก็เชิญชุมชนมา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ใช่ถือเป็นการต่อยอดท่านผอ.อภิวัฒน์เข้าใจหรือไม่ 
นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เข้าใจครับแต่ต้องดูอีกคร้ังว่าวีดีทัศน์ที่ทํา
ไปแล้วน้ันได้นําเรื่องน้ีใส่เข้าไปรึยัง 

เรื่องที่ 14   เปิดอาคารใหม่ของสมาคมผู้สูงอายุฌาปนกิจสงเคราะห์ 



๘ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันที่  8  มกราคม  2557  เปิดอาคารใหม่ของสมาคม
ผู้สูงอายุฌาปนกิจสงเคราะห์  ฝากทุกคนให้ไปช่วยกันด้วยที่อาคารบริเวณด้านหลังหอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  6/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  11 ธันวาคม  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  6/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 11  
ธันวาคม  2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากการที่เข้าร่วมประชุมเรื่องยาเสพติดเมื่อเช้าในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุก็มี 1 ราย คือ  มีการซุกซ่อนยาบ้าในทวารหนักของนักโทษที่จะนําเข้าไปในเรือนจําจาก
การสืบทราบของทางตํารวจก็บอกว่าในช่วงเวลาขึ้นศาลมีคนนํายาบ้ามาให้นักโทษในห้องนํ้าและทําการซุกซ่อน
ไว้ในทวารหนักประมาณ 188 เม็ด   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ไปตรวจพบแล้วจับได้ที่ไหน 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ตรวจพบและจับได้ที่เรือนจํา 

เรื่องที่ 2   แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางานในการจัดงาน 
             มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปี 2557 

นายพงษ์ธร    โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    จังหวัดกาฬสินธ์ุได้แต่งต้ังคณะกรรมการใน
การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด ประจําปี 2557  และขอเชิญหัวหน้าคณะทํางานและ
เลขานุการคณะทํางานทุกคณะเข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด  ในวันพุธที่ 
25 ธันวาคม 2556  ที่ห้องประชุม 4/1  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมมอบให้กรรมการทุกคนที่ถูกต้ังเข้าไปเป็นคณะทํางาน

ไปประชุมด้วยเพราะผมติดภารกิจที่จังหวัดมหาสารคาม  ในคําสั่งจังหวัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับผิดชอบ 
ฝ่ายจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร มีนายกเป็นหัวหน้าคณะทํางานผมมอบให้ท่านรองนพสิทธ์ิไป
ประชุมแทนเพราะเป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน  ฝ่ายจัดสร้างเวทีกลาง และจัดหาแสง สี เสียงประจําเวทีกลาง  
ฝ่ายติดต้ังและตกแต่งพระบรมสาทิสลักษณ์  ฝ่ายจัดสร้างกองอํานวยการ  มีท่านรองเข็มชาติเป็นรองหัวหน้า
คณะทํางาน มอบท่านผอ.ภานุเดชไปประชุมรับงานแทน  ฝ่ายจัดหาห้องนํ้าที่ใช้ในงาน  มีท่านรองมานิตเป็น
หัวหน้าคณะทํางาน  มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทนและแจ้งเปลี่ยนช่ือรองหัวหน้าคณะทํางานจากท่าน
ผอ.เสาวณีเป็นท่านผอ.เพ็ญพรด้วย  ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและวอลเล่ย์บอลชายหาด  มีท่าน
นายกเป็นหัวหน้าคณะทํางานมอบท่านรองนพสิทธ์ิไปประชุมแทน  และฝ่ายรักษาความสะอาดภายในบริเวณ
งาน  มีท่านรองมานิตเป็นหัวหน้าคณะทํางานมอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทน       
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 1   ขอต่อสัญญาพื้นที่วางขายน้ํา 



๙ 

 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    นายธนากร แซ่โค้ว  เช่าพ้ืนที่เพ่ือขายนํ้าใน
บริเวณเทศบาลหลังเก่า มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่  31 มกราคม 
2557  มีความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าโดยชําระค่าเช่าเดือนละ 1,250 บาท  เท่าเดิม  เน่ืองจากบริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านจําหน่ายกาแฟซึ่งทําให้รายได้ลดลง   นําเข้าในที่ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมว่าจะให้ทําการต่อ
สัญญาหรือไม่  สัญญา 1 ปี เท่าเดิม  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีใครคัดค้านหรือไม่ ราคาเท่าเดิม สัญญา 1 ปี เท่าเดิม  
ใครมีข้อมูลหรือเห็นว่าเขาขายดีควรที่จะเพ่ิมค่าเช่าหรือขายไม่ดีควรที่จะลดราคาค่าเช่าลง  ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้ต่อสัญญา 1 ปี ในราคาเท่าเดิม  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบให้ต่อสัญญา 1 ปี ในราคาเท่าเดิม - 
เรื่องที่ 2   ขอต่อใบอนุญาตดูดสิ่งปฏิกูล 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    มีการย่ืนคําร้องเข้ามา 3 ราย  ขอต่ออายุ
สัญญาดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุต่อไปอีก 1 ปี เน่ืองจากสัญญาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม 
2557  และยินดีจะอุทิศเงินค่าตอบแทนเดือนละ 3,800 บาท  เท่าเดิมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ ครั้ง 
จํานวน 5,000 บาท เท่าเดิม  นําเข้าในที่ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมว่าจะให้ต่อสัญญาหรือไม่   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ถ้าจ่ายค่าตอบแทนเท่าเดิมแล้วสภาวะเศรษฐกิจตอนน้ี
เป็นอย่างไร  นํ้ามันแพงขึ้นหรือไม่  ถ้านํ้ามันแพงขึ้นแล้วเขาขออนุญาตเราเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเดิมแต่
ต้นทุนเขาเพ่ิมขึ้นเพราะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเพราะฉะน้ันเราควรที่จะอนุญาตหรือไม่   
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้   ควรที่จะอนุญาต 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีใครไม่เห็นด้วยและมีเหตุผลอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้ต่อสัญญาดูดสิ่งปฏิกูลอีก 1 ปี ในราคาเท่าเดิม 

 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบอนุญาตให้ต่อสัญญาดูดสิ่งปฏิกูล ในราคาเท่าเดิม  - 
 

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

เรื่องที่ 1   สรุปผลการออกสังเกตการณ์ผู้มารับบริการส้วมตลาดโต้รุ่ง 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  มอบให้
เจ้าหน้าที่สํานักการคลังได้ออกสังเกตการณ์ผู้มารับบริการส้วมตลาดโต้รุ่งทั้งลานบนและลานล่าง ก่อนพิจารณา
การต่อสัญญา 1 ปี และขอลดค่าเช่าจากเดือนละ 3,010 บาท  มาเป็นเดือนละ 2,000 บาท  ทางสํานักการ
คลังเลยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจและสังเกตการณ์ต้ังแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2556  สรุปผล
ออกมาคือส้วมตลาดโต้รุ่งลานบน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,181 บาท และมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนละ 5,933 
บาท  เขาขาดทุน  746 บาท  และส้วมตลาดโต้รุ่งลานล่าง รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,772 บาท  และมีค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนละ 6,128 บาท  เขาขาดทุน  356 บาท     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ค่าใช้จ่ายของเขามีอะไรบ้างและเขาเอาอะไรคิดค่าใช้จ่าย 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    1.ค่าใช้จ่ายของเขาคือค่าเช่าเดิมคนละ 
1,505 บาท/เดือน  2.ค่านํ้าประปาเดือนละ 575 บาท  3.ค่าไฟฟ้าเดือนละ 300 บาท  4.ค่าไฟฟ้าส่วน
กลางเดือนละ 70 บาท  5.ค่ากระดาษทิชชู่เดือนละ 200 บาท  6.ค่านํ้ายาล้างมือเดือนละ 189 บาท  7.ค่า
นํ้ายาล้างถูพ้ืนเดือนละ 109 บาท 8.ค่าสบู่เดือนละ 40 บาท  และจะมีที่ไม่ใช่รายจ่ายประจําของเขามีค่าไม้



๑๐ 

 

กวาด 45 บาท  ค่าแรงที่จะต้องจ่ายให้คนดูแลอีกเดือนละ 3,000 บาท       
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ค่าแรงคือเขาคิดให้ตัวเขาเองวันละ 100 บาท เพราะเขา
ไปดูแลเองแสดงว่าเขาไม่ได้ขาดทุนแต่เขาคิดค่าแรงตัวเองเพ่ิมเข้าไปเลยทําให้เขาขาดทุน  แล้วเขาขอลดราคา
ลงอย่างไร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ขอลดค่าเช่าจากเดือนละ 3,010 บาท เดิม
จะตกคนละ 1,505 บาท  มาเป็นเดือนละ 2,000 บาท  เพ่ือจะตกคนละ 1,000 บาท  และราคาครั้งแรกที่
เราเปิดประมูลเราต้ังไว้ที่เดือนละ 2,000 บาท  เขาเลยอยากจะขอให้ลดลงมาเป็นเดือนละ 2,000 บาท 
เท่ากับตอนที่คณะกรรมการเปิดประมูลครั้งแรก    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ครั้งแรกที่เขาประมูลในราคาเท่าไร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้  ประมูลในราคา 3,010 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราจะต่อรองเป็น 2,500 บาท ได้หรือไม่ที่ประชุมเห็นว่า
อย่างไรสมควรหรือไม่เพราะว่าเขาไปเก็บเงินจากผู้มารับบริการห้องนํ้าห้องส้วมที่ตลาดโต้รุ่งคนละ 3 บาท ทั้ง
ลานบนและลานล่าง  รายละเอียดก็อยู่ในเอกสารที่สํานักการคลังได้นํามาให้ดูและช่วยกันพิจารณา  ผมเห็นว่า 
ควรมอบให้สํานักการคลังไปต่อรองขอเป็นเดือนละ 2,500 บาท  น้ันพอท่ีจะลดค่าเช่าให้ได้แต่ถ้าจะให้ลด
เหลือเดือนละ 2,000 บาท  ผมมองว่าไม่เหมาะสมเท่าไร  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้า
ไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


