
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  9/๒๕๕7  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  21 มกราคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมนายกเทศมนตรี 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๕. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๙. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๐. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑๑. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
๑๒. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๓. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๕. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๖. นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๗. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๘. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๑๙.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
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. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 



๒ 

 
๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา      
๖. นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๗. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล  

๘. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๙. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๐. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๓. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๔. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๕. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑๗. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๘. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๑๙. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๒๐. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๒๑. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๒๒. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 9/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  21  มกราคม  
2557   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เน่ืองจากว่ามีการซ่อมแซมห้องประชุมสภา  เราจะมีการ

เปิดประชุมสภาแล้วใช่หรือไม่แล้วห้องประชุมจะซ่อมแซมเสร็จเมื่อไหร่ 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี 2557 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน และห้องประชุมเสร็จประมาณ
สิ้นเดือนมกราคม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        แล้วกําหนดเปิดการประชุมสภาคือต้ังแต่วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557  ถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็ไปเปิดปลายๆเดือนกุมภาพันธ์ได้  เปิดหลังวันเลือกต้ังยังไง
ก็ค่อยดูกันอีกที  

เรื่องที่ 2    ขอเชิญประชุมของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 



๓ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีงานประชุมอะไรมีวันน้ีที่มีการประชุม

เยอะมากทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายของจังหวัด  เมื่อช่วงเช้าก็ประชุมแผนของ อบจ.และช่วงบ่ายก็มีโครงการ
อบรมมารยาทไทยของสํานักงานวัฒนธรรมอยู่ที่สวนอาหารดอนธรรมผมว่าเป็นหลักสูตรที่ดี   

เรื่องที่ 3   งานกาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานกาชาดเราก็คงจะทํางานเหมือนเดิมและวันรวมนํ้าใจสู่

กาชาดคือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ไปมอบของที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  มอบให้สํานัก
ปลัดเทศบาลออกหนังสือแจ้งให้ทุกกอง/ฝ่ายทราบและนัดวันเวลากันให้ชัดเจนเพ่ือไปร่วมมอบของในวันรวม
นํ้าใจสู่กาชาด 
 

เรื่องที่ 4    พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เรื่องเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาทุกวันที่ 5 
ของเดือนแจ้งให้ทราบเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุโดยสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับ
คณะสงฆ์จังหวัดจะร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพ่ือถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจําปี
พุทธศักราช 2557  ตามมติของมหาเถรสมาคมวัดกลางพระอารามหลวงจํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ต้ังแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม เดือนละ 1 ครั้ง  ในการน้ีเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงใคร่
ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดไปร่วมประกอบพิธีตามวันและเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมไปต้ังแต่ครั้งแรก
คือวันที่ 5 มกราคม 2557  ผมฝากให้สํานักปลัดแจ้งทุกกอง/ฝ่ายให้ไปร่วมประกอบพิธีด้วยกันทุกวันที่ 5 ของ
เดือน  เวลา 15.30 น. พร้อมกันที่วัดกลางพระอารามหลวงและ เวลา 16.00 น.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มาถึงและประกอบพิธีเพ่ือร่วมสวดมนต์เหมือนกับการสวดมนต์ข้ามคืนและที่สวดมนต์กันคือคําอาราธนาพระ
ปริตคือมนต์ป้องกันไม่ให้เกิดภัยต่างๆกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  และคนสวด
ก็จะได้รับอานิสงส์ด้วย      

เรื่องที่ 5   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือสั่งมาว่าให้
ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกต้ัง สนับสนุนบุคลากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การเลือกต้ัง หีบบัตรเลือกต้ัง และ
คูหาลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังร้องขอ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทุกประเภททุกระดับที่มีสิทธิเลือกต้ังให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
รวมทั้งแนะนําชักชวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในครอบครัวให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังโดยพร้อมเพรียงกัน  ประชาสัมพันธ์การ
วางตัวเป็นกลางในการเลือกต้ังกําชับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดทุกประเภททุกระดับวางตัวเป็นกลาง
ในการเลือกต้ังครั้งน้ีอย่างเคร่งครัด  อย่าให้มีการดําเนินการใดๆหรือใช้อํานาจหน้าที่อันก่อให้เกิดผลได้ผลเสีย
แก่ผู้สมัครรายหน่ึงรายใด  หากพบว่าผู้ใดไม่ว่างตัวเป็นกลางหรือกระทําการใดที่เป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดย 
มิชอบด้วยกฎหมายให้ดําเนินการทางวินัยและอาญาโดยเฉียบขาดแล้วรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน 

เรื่องที่ 6    การประชุมคณะกรรมการประสานแผน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    คณะกรรมการประสานแผนให้รองอุบลรัตน์และผอ.
อภิวัฒน์ไปเมื่อเช้ามีอะไรมารายงานหรือไม่   
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรื่องการประสานแผน 3 ปี ที่แจ้งหนังสือมา

ว่าให้ท้องถิ่นทําแผนและประสานแผนให้สอดคล้องกับการประชาคมอาเซียน  ตอนน้ีมีงานที่เก่ียวข้องในเดือน



๔ 

 

กุมภาพันธ์ที่เทศบาลจะต้องดําเนินการในเรื่องการทบทวนแผน 3 ปี 2558 – 2560 ที่เก่ียวกับการจัดทํา
ประชาคมหรือแผนชุมชนหมู่บ้านต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์และการปรับข้อมูลต่างๆของเทศบาล  เพราะ
เดือนมีนาคมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก็จะมาประชุมเพ่ือคัดเลือกแผนงานโครงการท่ีเช่ือมต่อกับไปเข้า
คณะกรรมการประสานแผนเพ่ือไปส่งที่ อบจ.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานนี้เป็นงานของมนธิดานัดประชุมชุมชนในเดือน
กุมภาพันธ์  เราจะต้องอบรมอธิบายวิธีและทบทวนเอาตัวผู้นําไปอบรมวิธีการแล้วเมื่อกลับมาแล้วให้ผู้นําลง
ชุมชนเพ่ือไปทําแผนชุมชนและส่งให้เรา  เพราะฉะนั้นเริ่มหลังเลือกการเลือกต้ังหาสถานที่ที่เหมาะสมเอาตัว
ผู้นําชุมชนละ 2 – 3 คน  เพ่ือคุยกันเรื่องแผนเพ่ือที่จะไปดําเนินการต่อได้  
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ในแผนชุมชนต้องประสานให้เขาด้วยว่าให้มี

รายช่ือที่เวลาเขาไปประชาคมเราจะได้เป็นข้อมูลในการประกวดต่างๆ  ที่ว่ามีแผนชุมชนเกินก่ีเปอร์เซ็นต์ของผู้
มีสิทธ์ิเลือกต้ังตัวน้ีก็จะเป็นข้อมูลในการประกวดด้วย  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปคือกองสวัสดิการรับไปหาสถานที่  หาเวทีลองติดต่อดู
ว่าจะใช้ที่ไหนเก่ียวกับเรื่องอบรมผู้นําเราจะจัดอบรมหลังการเลือกต้ัง  หรือว่าเราจะอบรมอยู่ที่น้ีก่อนเลยเชิญ
ทีมงานท่านวิทยากร ดร.สม มาเพ่ือต่อยอด  อบรมที่น้ีและบอกตัวแทนหรือผู้นําชุมชนว่าให้ลงพ้ืนที่เพ่ือไปหา
ข้อมูลทําเอาเงิน 5,000 บาท และยืนยันมาภายในเดือนกุมภาพันธ์      

เรื่องที่ 7    กาแฟเช้าจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กาแฟเช้าจังหวัดพรุ่งน้ี วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 
07.00 น. ที่สํานักงานธนารักษ์เชิญท่านปลัดและหัวหน้าส่วนการงานไปกับผมพรุ่งน้ี 

เรื่องที่ 8   อบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เชิญนายกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ ของผู้บริหารเทศบาลร่วมกับ กปร. และท่านผู้อํานวยการ กปร.ก็พูดในที่ประชุมหลายคร้ังว่าจะมี
การอบรมร่วมกัน  แต่ผมคงไม่สามารถไปได้เพราะต้องเร่งทํางาน 

เรื่องที่ 9    เงินประกันสังคม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องเงินประกันสังคม สตง. มีการพูดอย่างไรหรือไม่  
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ   ไม่เห็นว่าอย่างไรครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ตอนน้ีให้เราช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องการเบิกจ่ายนํ้ามันเบนซิน
ส่วนเรื่องอ่ืนก็ยังไม่มี   

เรื่องที่ 10   การขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้อยโอกาสที่ให้ไป 5 คน คือ นายก ปลัด หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องน้ันได้ไปมาหรือไม่  
ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล   ไปมาค่ะและเขาให้เราจัดทําแผนและจัดส่วนกลางมา 2 
คน  เพ่ือมาอธิบายในเร่ืองของการดําเนินการในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสและมีเงินให้เรา 24,000 บาท ให้เรา
เขียนไปขอได้มอบให้อภิญญาเขียนไปให้เรียบร้อยภายในอาทิตย์น้ีและมีของพัฒนาสังคมเพ่ิมให้อีก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอมาทําไม 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล   ขอมาสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมและ
จัดทําแผนของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราจะต้องเชิญผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือเชิญคนที่จะไป
เข้าถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล   ใช่ค่ะเอามามีส่วนร่วมในการจัดทํา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เอาตัวพวกน้ันมาคงจะยากนะ 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล   ก็เป็นการหาข้อมูลด้วยและจะมีแบบฟอร์มให้เราสําหรับ
กรอก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีใครไปประชุมมาบ้าง 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    มีดิฉัน นายพัฒพงษ์  นางสาวนุชรินทร์ และนางสาว
อภิญญา 

เรื่องที่ 11   CCTV และสัญญาณไฟจราจร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่อง CCTV กับไฟแดงไปถึงไหนแล้วจ่าเอกภราดร  
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    วันน้ีมีหนังสือจากสํานักงานขนส่ง

มาประสานกับหัวหน้าเกษมเขาเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุของเรากับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ผมเลยคุยกับหน.จําลองว่า 
จะไปประชุมร่วมกันกับงานพัสดุของเขาและก็จะเชิญทางงานพัสดุของจังหวัดมาร่วมประชุมด้วยในวันที่ 23 
มกราคม 2557  เวลา 10.00 น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมกลัวไม่ทันแต่ก็ยังดีที่มีความก้าวหน้า  แล้วเรื่องการ
ซ่อมแซม CCTV ตัวเก่าเราไปถึงไหนแล้ว 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เรื่องที่ท่านได้ให้แนวทางไว้ก็คือ

ถ้าได้ช่างที่มาทําใหม่ก็จะให้ช่างมาดูในระบบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ตัวที่เราเสียเงินไปแล้วไม่รับผิดชอบเหรอ 2 ปี  มอบให้จ่า
เอกภราดรตามเรื่องน้ี  ความจริงผมไม่อยากให้ช่างใหม่มาทําเพราะก็คงมาแนะนําว่าต้องเปลี่ยนให้ใช้ระบบ
เดียวกันผมว่าเผลอๆจะใช้ได้เฉพาะกล้องแต่อุปกรณ์อย่างอ่ืนจะแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมาก
ขึ้นไปอีก  หน.จําลองผมอยากให้ช่างเก่าทําท่านลองตามดูเพราะช่างใหม่ยังไม่เริ่มดําเนินการเลยผมไม่อยากรอ
เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้เริ่มทําฝากเรื่องน้ีด้วย  

เรื่องที่ 12    การเตรียมการจัดงานและสถานที่เฉลิมฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุ  เรื่องการจัดเตรียมสถานที่เรา
จะต้องจัดเตรียมว่าเต้นท์จะวางที่ไหน นางรํา 220 คน ที่จะรําบวงสรวงให้พระยาชัยสุนทรดูจะอยู่ตรงไหน 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับบริเวณไหน  และจะต้องทําพลับพลาที่
ประทับให้ย่ิงใหญ่  ที่น่ัง เก้าอ้ี ผ้าม่าน ลาดพระบาท   

เรื่องที่ 13   รายการตรวจรับงาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    หน.จําลองผมอยากได้รายการตรวจรับงานผมอยากตาม
งาน  บันทึกและที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเป็นงบเพ่ิมเติมใช่หรือไม่เสร็จหรือยังมีอะไรบ้างรวบรวมให้ผมด้วย   

เรื่องที่ 14    หาแนวทางการหาเงินมาสร้างศาลาสวดอภิธรรมศพวัดสว่างคงคาและ 
         วัดชัยสุนทร 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีเรื่องอยากหารือกับทุกคนในที่ประชุมท่านเจ้าคณะ
อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างคงคาอยากจะให้รื้อศาลาตรงกลางระหว่างศาลาร่มไทรและศาลาท่ี
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วางศพ  ศาลาตรงกลางนี้คือศาลาสวดอภิธรรมศพหลังเก่ามากแล้วเมื่อวานผมไปร่วมงานศพหลังคารั่วเป็น
ช่องๆท่านเจ้าอาวาสอยากได้ศาลาใหม่และได้บอกท่านรองมานิตเลยได้สั่งให้สํานักการช่างไปวัดและออกแบบ
ไว้คํานวณเงินก็อยู่ที่ประมาณ 1 – 2 ล้านบาท  และผมกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสว่าจะช่วยทําเพราะ
โรงเรียนเราอยู่ที่น้ันและเห็นว่าศาลานั้นเก่ามากแล้วน่าจะทําใหม่ได้  แต่ผมถูกเรียกตัวไปวัดชัยสุนทรกะทันหัน
เพราะว่าชุมชนและเจ้าอาวาสวัดชัยสุนทรเรียกไป  ที่เรียกผมไปเพราะจะถามผมในฐานะตัวแทนบริษัทแสง
ประทีปเขาจะรื้อศาลาที่พักศพแสงประทีปและพอรื้อเสร็จแล้วจะให้เราหาเงินมาต่อศาลาที่เป็นหลังคาโครง
เหล็กออกมาถึงข้างหน้า  ผมเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะต่อเติมอะไรก็สามารถทําได้ง่ายๆเพราะต้องมีการ
ออกแบบและศึกษาก่อนเพราะถ้าทําแบบไม่วางแผนรึออกแบบน้ันจะออกมาไม่สวยผมเลยยกตัวอย่างศาลาเดิม
น้ีก็ไม่ได้ออกแบบและขออนุญาตปลูกสร้างใช่หรือไม่เขาก็ตอบว่าใช่  เพราะฉะนั้นถึงออกมาไม่สวยและไม่รู้ว่า
เหล็กได้มาตรฐานหรือไม่เอาเป็นว่าผมจะส่งช่างมาดูและมาคุยกันอีกคร้ัง   พอท่านรองมานิตทราบว่าพระวัดชัย
สุนทรต้องการปรับปรุงตัวน้ีใหม่ท่านรองมานิตเลยไปคุยกับพระจะสร้างเมรุเพ่ือที่จะเอาพ่อท่านมาเผาและมีการ
ตกลงจะสร้างเมรุแล้วใช้เงินของท่านเอง จํานวน 1,100,000 บาท  และถ้าเราจะมาต่อเติมแบบที่ทางวัดบอกมา
น้ันจะดีหรือไม่ผมว่าไหนๆก็จะได้รื้อแล้วก็รื้อออกหมดเลยแล้วขยับเพ่ือต้ังเสาใหม่ให้ออกมาสวย  และเผอิญว่า
ศาลาน้ีที่วัดชัยสุนทรกับศาลาสวดอภิธรรมศพที่วัดสว่างคงคามีขนาดเท่ากัน กว้าง 22 เมตร เพราะฉะนั้นราคา
ก็ต้องเท่ากันทางวัดได้มอบภารกิจให้เราแต่ไม่มีเงินให้เราเลยทั้ง 2 วัด  นายอิงควัฒน์บอกราคาคร่าวๆว่าศาลา 
1 หลัง ประมาณ 2 ล้านบาท  เพราะฉะนั้นศาลา 2 หลัง ทั้งที่วัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทรก็จะตกอยู่ที่
ประมาณ 4 ล้านบาท  แต่เรามีเงินกฐินอยู่ที่วัดชัยสุนทร 1.5 แสนบาท และเงินอาจารย์ทวีพรบริจาคอีก 1  
แสนบาท  และคาดว่าจะได้เพ่ิมอีก 4 – 5 แสนบาท  ของวัดชัยสุนทรส่วนที่เหลือผมก็จะหาเพ่ิมมาให้ได้แต่คง
จะไม่ถึง 2 ล้านบาท  ผมมาคิดดูว่าถ้าเราอยากได้เงินมาสร้างศาลาทั้ง 2 หลังน้ีเราคงต้องทําบุญโดยการ
ทอดผ้าป่ากองละ 999 บาท  และมอบหมายกันรับผิดชอบจะพอทําได้หรือไม่  และผมอยากหารือว่าเราจะทํา
อย่างไรจึงจะหาเงินอีกประมาณ 3 ล้านบาท  เพ่ือมาสร้างศาลาให้กับทางวัดได้ลองคิดช่วยกันให้ท่านผู้ว่าเป็น
ประธานก็ได้แล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุรับผิดชอบไป 1,000 กอง/ละ 999 บาท และขอให้ทางจังหวัดช่วย
อําเภอละเท่าไรก็หาแนวทางและคิดดูว่าพอจะทําได้หรือไม่  จะหาเงินมาสร้างครั้งเดียวให้ได้ศาลาทั้ง 2 หลัง
เลยหรือหาทีละ 1 หลัง   มอบให้สํานักการศึกษาต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหาเงินมาสร้างศาลาสวดอภิธรรม
ศพทั้ง 2 วัด  เอารายช่ือกรรมการและนิมนต์พระเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดหารายได้และนัดวันประชุมกันสักวันหน่ึงฝากสํานักการศึกษาไปประสานกับทางวัด
ว่าจะเอาช่ือพระหรือช่ือโยมท่านใดเข้ามาร่วมเป็นกรรมการหรือจะทําทีละวัดท่านว่าอย่างไรท่านผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2   
นายสถิตพงษ์ บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2   ถ้าเราทําทีละวัดผมคิดว่าวัดที่ทําทีหลังอาจจะรอ

นานกว่าที่จะได้ดําเนินการสร้างและถ้าเราจะทําผมคิดว่าทําครั้งเดียวทั้ง 2 วัด ไปเลยเหน่ือยคร้ังเดียวน่าจะ
ดีกว่า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   มอบสํานักการศึกษาเร่งดําเนินการโดยด่วนต้ังคณะกรรมการ
และจัดประชุมเพ่ือหาแนวคิดเชิญท่านเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด  และให้แต่ละวัดเลือกตัวแทนของโยมมาเพ่ือเป็น
คณะกรรมการร่วมด้วย  คําสั่งควรจะออกได้ก่อนสิ้นเดือนน้ีและเรียกประชุมกันหลังจากการเลือกต้ังฝากงาน



๗ 

 
สํานักการศึกษาฝ่ายกิจกรรมและท่านผอ.สถิตพงษ์ประสานกับวัดและทุกกอง/ฝ่ายรับผิดชอบเร่ืองน้ี   และเชิญ
ท่านนายกสมาคมพ่อค้า ประธานหอการค้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย    
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  8/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  7  มกราคม  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  8/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 7  
มกราคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
 

-  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1    ขอต่ออายุสัญญาอนุญาตเป็นผู้ได้รับสิทธิเก็บเงินค่าวางสินค้าในตลาด 
       ร่วมใจการเกษตร 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้     ด้วยนางพเยาว์ จําเริญควร  ผู้ประมูลได้รับ
สิทธิเก็บเงินค่าวางสินค้าจําหน่ายในตลาดร่วมใจการเกษตร  มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งสัญญาดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ดังน้ันจึงขอต่อสัญญาเช่าดังกล่าวต่อไปอีก 3 ปี 
โดยชําระค่าเช่าเดือนละ 38,720 บาท เงินอุทิศค่ารักษาความสะอาดเดือนละ 8,800 บาท  เท่าเดิม   
เน่ืองจากพ่อค้า-แม่ค้า ได้ไปวางขายสินค้าในบริเวณท่ีดินเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับตลาดร่วมใจการเกษตร ทําให้
แม่ค้าลดน้อยลงประกอบกับข้าพเจ้ารับภาระชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุปีละ 
58,080 บาท  รายได้ที่เข้ามาในส่วนของตลาดร่วมใจการเกษตรต่อปีประมาณ 628,320 บาท  ขอมติที่ประชุม
ว่าจะให้ต่อสัญญา 3 ปี เหมือนเดิมหรือไม่  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ช่วงน้ีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีและบ้านเมืองวุ่นวายได้ราคาเดิมก็
ถือว่าดีและอีกอย่างคือในจังหวัดกาฬสินธ์ุเรามีตลาดและห้างสรรพสินค้าก่อตัวขึ้นมากมายก็ทําให้มีการแข่งขัน
ทางการค้ามากขึ้น  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าวต่อไปอีก 3 ปี ในราคาเท่าเดิม   
 

   มติที่ประชุม     - เห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี ในราคาเท่าเดิม -   
 

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

เรื่องที่ 1   CCTV ภาคประชาชน 



๘ 

 

จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   CCTV ภาคประชาชนได้ข้อสรุปว่า

จะร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายเดินเท้าเข้าหาร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนโดยเป้าหมายแรกคือถนนถีนานนท์ตลอด
สายและถนนทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 23 มกราคม 2557  โดยขบวนจะเคลื่อนออกจากสถานีตํารวจ  
เวลา 09.00 น. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วจ่าเอกภราดรเอาโครงการ CCTV ที่เราได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนไปให้เขาดูหรือไม่ว่าจะติด CCTV ตรงไหนบ้าง  
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ผมบอกเขาว่าเราอย่าเพ่ิงไป

กําหนดเจาะจงตัวน้ันเพราะเรามี 2 แนวทางในการทํางานของ CCTV ตัวหน่ึงคือระบบจราจรและอีกตัวคือ
ระบบอาชญากรรมเพราะฉะน้ันในตัวจราจรอย่าเพ่ิงไปสนใจคือเราจะมุ่งไปตัวอาชญากรรมว่าตรงไหนที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่น่าจะเป็นจุดเสี่ยงในการก่อปัญหาและเป็นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทําผิด  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ฝากให้ติดตามเรื่องน้ีอย่างใกล้ชิด 

เรื่องที่ 2    บ้านม่ันคงชุมชนหนองไผ่ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เรื่องบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่

เรียบร้อยดีไม่มีการคัดค้าน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     บ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่เขาจะรังวัดอะไร 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เขาจะรังวัดในส่วนที่ไม่ชัดเจน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เรียบร้อยแล้วรึยัง  เห็นว่าตอนน้ีเขาเลี้ยงอาหารกลางวัน 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ใช่เพราะเราจะต้องทํางานทั้งวัน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เงินของบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่และเงินทุกโครงการที่
ทางกองทุน พอช. อนุมัติมาประมาณ 20 – 30 ล้านบาท จะอยู่กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุบริหารจัดการโดย
คระกรรมการสภาเมือง  เมื่อเงินเข้ามาก็สามารถนําไปใช้ได้และต่อไปงานช่างก็จะหนักเพ่ิมขึ้นอีกเพราะจะต้อง
ไปทําท่อระบายนํ้าและออกแบบถนนหนทาง  

เรื่องที่ 3    ปรับปรุงบ่อน้ําพุบริเวณตรงกลางทางขึ้นตลาดโต้รุ่ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เรื่องที่ผมจะปรับปรุงบ่อนํ้าพุตรงกลางทางข้ึนตลาดโต้รุ่ง
ลานบนเพราะนํ้ามีสีเขียวและนํ้าพุก็ไม่ได้เปิดเลย  ผมได้ประชุมคณะกรรมการและตกลงกันว่าตรงบริเวณน้ีจะ
ทําเป็นลานเวทีเยาวชนให้นายอิงควัฒน์ไปออกแบบมาและร้าน ก.เจริญคอนกรีต พอทราบเรื่องน้ีก็อยากจะมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมบอกว่าวัสดุก่อสร้างที่จะใช้เท่าไรให้มาเอาได้ที่ ร้าน ก.เจริญคอนกรีต ส่วนเรื่องค่าแรงของ
ช่างให้เทศบาลเป็นคนออกค่าแรงตามแบบที่เทศบาลกําหนด  เขาขอแค่มีช่ือ ก.เจริญคอนกรีต สนับสนุนและ
คณะกรรมการก็เห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไร  ส่วนค่าแรงก็ใช้วิธีการจ้างเหมาเรื่องแบบนายอิงควัฒน์เขียน
เรียบร้อยแล้ว  ให้ผอ.ภานุเดชและกรรมการไปดูแบบกับนายอิงควัฒน์และให้ไปหานายอดิศักด์ิเพ่ือประสานกับ
ร้าน ก.เจริญคอนกรีต  ที่ให้นายอดิศักด์ิดูด้วยเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนมาโดย
ตลอด   ให้ทุบบ่อนํ้าพุออกถ้าเราจะต้องไปแจ้งและขอเปลี่ยนแบบก็ให้ดําเนินการได้เลยในส่วนกอง/ฝ่ายที่
เก่ียวข้องที่รับผิดชอบ 

เรื่องที่ 4    วิธีการใช้ระบบ e – office 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     มีผู้ปกครองท่านหน่ึงเขียนโพสเข้ามาหานายกในโซเชียล
เน็ตเวิร์คว่านายกสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็กหรือไม่เพราะผู้ปกครองท่านน้ีไปถามครูผู้ดูแลศูนย์
เด็กเก่ียวกับเรื่องรั้วว่าเมื่อไรจะได้รั้วครูก็มีอารมณ์พูดแบบต่อว่าเขา  ผมก็ได้ไปอ่านเจอท่ีเขาส่งมาในโซเชียล
เน็ตเวิร์คแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหน    ฝากผอ.อภิวัฒน์ให้ดูเรื่องเว็บไซต์ผมลองคลิกเข้าไปดูแล้วเปิดได้ไม่ทุกประตูและ



๙ 

 

เก่ียวกับเรื่อง e – office วันไหนเรามานั่งคุยกันเพราะผมใช้ไม่ค่อยเป็นเปิดไม่ได้ทุกหน้ายังไม่เข้าใจวิธีใช้
อยากจะให้มีการคุยกันเพ่ือทําความเข้าใจในการใช้ระบบ e – office และอยากให้คณะผู้บริหารทุกท่านรู้
วิธีการด้วยและจะได้เปิดใช้ระบบได้จริงๆสักที 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ช่วงที่มาอบรมจะมีทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายนํา
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ามาลงโปรแกรมเพราะฉะน้ันอยากจะรบกวนให้ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายนําคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คมาเอง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ให้ท่านผอ.อภิวัฒน์กําหนดวันมาว่าเราจะมีการคุยกันและ
แนะนําวิธีการใช้ระบบ e – office วันไหนส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์ถ้าคณะผู้บริหารไม่มีหรือไม่ได้นํามาท่านก็ต้อง
เป็นคนจัดการและดูแลฝากให้รีบดําเนินการเรื่องน้ี   มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ
ปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑5.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


