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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 5 และ 6/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 
23 ธันวาคม  2557   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   เรื่องที่ สตง. ทักท้วงและตั้งข้อสังเกต 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องแรกคือ สตง. อยากให้เราออก
ระเบียบการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักไม่ว่าจะเป็นบ้านพักของแฟลตเทศบาลหรือที่พักของสถานีดับเพลิงและที่พัก
ของไซส์ขยะเราจะต้องมีการออกระเบียบให้ถูกต้องการออกระเบียบเก่ียวกับเรื่องการเข้าอยู่อาศัยของลูกจ้างที่
จะเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของเทศบาลจัดให้  แต่ยกเว้นของศูนย์เครื่องจักรของสาธารณสุขเพราะผมไม่ได้เอา
งบประมาณของหลวงมาทําเป็นที่พักที่อาศัยแต่เป็นโรงเรียนเก่าส่วนถ้าเราจะจัดให้เป็นสวัสดิการของพนักงาน
เป็นเรื่องของเราเมื่อไม่ได้เป็นบ้านพัก  แต่ส่วนไหนที่เรามีวัตถุประสงค์ในของบประมาณหรือกู้มาเพ่ือสร้างเป็น
บ้านพักที่พักอาศัยเราก็ทําตามระเบียบไปตามท่ีเขาขอมา  และเรื่องต่อไปคือการจ่ายค่าเช่าจะต้องปฏิบัติตาม



๓ 

 

ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ  เขาบอกว่าอาคารราชพัสดุของเราไปเช่าที่ของราชพัสดุแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของพัสดุของมหาดไทยแต่เรื่องน้ีหัวหน้าจําลองบอกว่าสามารถช้ีแจงได้และข้อน้ีผมเห็นว่าเราไม่ได้ทํา
จริงๆแต่เราไปปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังแต่เราสังกัดกระทรวงมหาดไทยเราต้องทําตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย  และระเบียบไหนถูก  
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    เรียนท่านนายกหลักเกณฑ์การเช่าที่ต้องปฏิบัติไปตาม
ระเบียบพัสดุเป็นหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ในระเบียบพัสดุโดยตรงซึ่งไม่รวมกับที่เราเช่าของอาคารราชพัสดุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าเราทําทั้ง 2 อย่างก็จะไม่มีปัญหา 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ     ถ้าเช่าของราชพัสดุแล้วมาทําตามระเบียบพัสดุก็ในเมื่อ
ระเบียบเขาไม่ให้ทําเพราะเกณฑ์ของระเบียบพัสดุเขากําหนดไว้เรื่องการเช่าที่ดินมาเพ่ือสร้างอาคาร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เขาเขียนไว้ขนาดว่าไม่ให้ทําตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเลยเหรอ เมื่อปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วไม่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ     เขาก็ไม่ได้บอกครับเพียงแต่ว่าถ้าจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบียบพัสดุต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้ในระเบียบพัสดุ  แต่ที่เราเช่าน้ันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเขียน
ไว้ในระเบียบพัสดุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เท่าที่ผมอ่านดูเขาเขียนไว้ชัดเจนในการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างชัดเจน 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ     อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วแต่คนที่มาตรวจวันน้ันเขาไม่ค่อย
เข้าใจเท่าไร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วตอนน้ีข้อสังเกตมารึยังมีมาช้ีแจง
แล้วเพราะทํามาให้ผมบันทึกแล้วผมเซ็นรับทราบแล้ว  ข้อสังเกตเร่ืองเช่ามอบให้หัวหน้าจําลองไปดู 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ     เป็นข้อสังเกตของคนเดียวไม่ใช้ของหน่วยงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วเรื่องต่อไปเขาก็มาพูดถึงเก่ียวกับ
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ เขาบอกว่าเราทําไมไม่ทําเองผมเลยบอกว่าในเมื่อบริการสาธารณะของ
เทศบาลเราไม่มีคนไปทําและในเมื่อเรามีผู้สูงอายุมาดูแลและเป็นหลักการว่าเมื่อเราไม่สามารถทําเองได้เราก็
ต้องต้ังเงินอุดหนุนได้เรื่องน้ีไม่มีข้อสังเกตมาแต่เขาก็ได้พูดกับนายก  ต่อไปเร่ืองงานกีฬาของเราที่อนุมัติไปซื้อ
ชุดวอร์ม ชุดละ 700 บาท ใช้เงิน 70,000 บาท  เขาบอกไม่คํานึงถึงสถานะของกระทรวงการคลังและตาม
ระเบียบที่บอกว่าจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด  เราส่งนักกีฬาไปแข่งขันแต่ห้ามซื้อเสื้อวอร์มให้นักกีฬาสมควร
หรือไม่ครับ  และให้อธิบายว่าชุดวอร์มมีส่วนสําคัญกับการแข่งขันอย่างไรและพอผมโต้แย้งเขาว่าสถานะการ
คลังของผมงบประมาณปีหน่ึง 300 ล้านบาท  การท่ีผมจะซื้อชุดวอร์มซักชุดหน่ึงเพ่ือให้นักกีฬาเพ่ือเดินให้สม
สถานะของเทศบาลเมืองน้ันไม่สมกับสถานะการเงินการคลังอย่างไร  เขาก็เลยบอกว่ามีตัวอย่างมาแล้วเทศบาล
นครแห่งหน่ึงไปซื้อเสื้อสูทแล้วเดินมาในสนาม  น้ันก็ใช่แต่เสื้อสูทน้ันไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับการแข่งขันกีฬาไม่มี
ความจําเป็นแต่เราซื้อคือชุดวอร์มให้นักกีฬาซึ่งเก่ียวกับงานแข่งขันกีฬา  เราจะได้ช้ีแจงเพราะเรื่องน้ีเห็นทํา
หนังสือต้ังข้อสังเกตมาแล้ว  เรื่องค่าเหมารถไปแข่งขัน  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประมาณ 30 – 40 คน เหมารถ 
20,000 บาท เขาบอกว่าเหมาไม่ได้ทําไมไม่ให้เบิกเป็นเบ้ียเลี้ยงและมารวมกันแล้วนําไปเหมาเราก็ฟังไว้เป็น
เรื่องที่เขาทักท้วงมา  งานลอยกระทงเรามีการอุดหนุนชุมชนคุ้มวัดเพ่ือเป็นการเป็นค่าทํากระทงเขาบอกว่า
ทําไมไม่ไปต้ังในหมวดเงินอุดหนุนทําไมไปต้ังอยู่ในหมวดเงินสนับสนุนเราก็บอกว่าเราทําเป็นโครงการเราก็ทํามา
โดยตลอด  จะให้เราย้ายไปย้ายมาคนทําตามก็แย่พอดีและก็เก่ียวกับเร่ืองการใช้จ่ายเงินสะสมหนังสือซักซ้อม



๔ 

 

ของกระทรวงมหาดไทยที่ซักซ้อมเก่ียวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมไม่ใช่ประกาศไม่ใช่คําสั่งแต่เป็นข้อซักซ้อม
และเราไปทําตามข้อซักซ้อม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเท่าที่เขาพูดกับผมมาก็บันทึกได้ตามน้ีก็เป็นข้อที่ควรพึง
ระวังแต่เขาก็ช่ืนชมและขอคุณว่าต้ังแต่เขาตรวจมาทุกแห่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราดีที่สุดและสามารถเป็นที่ดู
งานได้ถ้าใครจะมาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําระบบฎีกาเบิกจ่ายของเราดีที่สุดก็ถือว่าเป็นที่น่าช่ืนใจ  ต่อไปทํา
อะไรก็ต้องคํานึงหลายๆอย่าง 

เรื่องที่ 2   สวดมนต์ข้ามปี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ในช่วงเทศกาลปีใหม่เราจะมีกิจกรรม
สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผมเรียกว่าเค้าท์ดาวน์ที่วัดกลางและวัดเหนือเชิญชวนพวกเราทุกคนในคืน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเช้าวันที่ 1 มกราคม 2558 ไปทําบุญใส่บาตรด้วยกันที่สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่ผมพูดให้ฟังแบบน้ีใครที่มีหน้าที่เก็บรูปก็ไปทําหน้าที่ของตัวเอง  
 
 

เรื่องที่ 3   เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งานต่อไปที่เราจะต้องเตรียมการเก่ียวกับ
เรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ท่านจะมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในเดือนเมษายนเขาเลยมีหนังสือ
แจ้งเวียนมาว่าให้ประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเส้ือประดับตราสัญลักษณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติ
สําหรับการประดับธงตราสัญลักษณ์ให้เริ่มประดับเลยต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปตลอดทั้งปี  
ตามบ้านเรือนตามสถานที่สําคัญเริ่มประดับได้เลย  ส่วนเสื้อสีม่วงให้เน้นสวมใส่ในช่วงเดือนเมษายนจะต้องสวม
ใส่ทุกวันแต่เราจะต้องเร่ิมสวมใส่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  หัวหน้าสํานักปลัดต้องไปออก
ระเบียบการแต่งกายใหม่อีกจะต้องไปออกคําสั่ง  เราจะเตรียมเสื้อสีม่วงเพ่ือสวมใส่กันต้ังแต่ต้นปีเลยมอบให้
ท่านปลัดเทศบาลไปดูว่าเราสามารถซื้อให้พนักงานและชุมชนเราได้หรือไม่ประมาณ 1,000 ตัว  ลองหาวิธีการ
ดูว่าเราจะหาเงินมาซื้อเสื้อได้อย่างไรหรือถ้าไม่ได้ก็ให้ซื้อใส่กันเอง   

เรื่องที่ 4   สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามัคคี
และสันติภาพโลกเป็นองค์กรมาติดต่อผมและบอกว่าอยากจะร่วมมือกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือจัดงาน
เก่ียวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวมีวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้ครอบครัวเข็มแข็งครอบครัวอบอุ่น เบ้ืองต้น
คือเขาจะมีวิทยากรมาและอบรมเชิญชวนให้ชุมชนหาคู่สมรสทั้งเก่าและใหม่เอาเข้ามาร่วม  ต้ังเป้าหมาย
ประมาณ 1,000 คน คือ 500 คู่ ทั้งเก่าและใหม่จะมีการแจกของแจกผ้ามีวิทยากรมาอบรมเก่ียวกับการครอง
รักครองเรือนทําอย่างไรให้รักย่ิงยืนนาน  จัดงานวันที่ 17 มกราคม 2558  สถานที่คือหอประชุม 80 พรรษา 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ฝากผอ.วรวิทย์ให้เจ้าหน้าที่ไปประสานงานถือว่าเป็นโครงการของเราที่จะทํา
ร่วมกันกับเขา  

เรื่องที่ 5   วิสัยทัศน์ใหม่ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุได้มีการ
แก้ไขใหม่ยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนไป  เป็นแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธ์ุของเรา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560  
วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  กาฬสินธ์ุถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นําผ้าไหมแพรวาสู่
สากล พันธกิจที่ 1.สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีสานโดยเน้นการ
รณรงค์ให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวเชิงการศึกษาเรียนรู้เช่ือมโยงกับผ้าไหมแพรวาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วัฒนธรรม ค่านิยมและประเพณีอีสาน สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่าง
กลมกลืน 2.ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือทําให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจย่ังยืนและเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
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ประสิทธิภาพ 3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  มีพันธกิจ 3 ข้อ ส่วนเป้าประสงค์ 1.
ต้องการผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2% ต่อปี 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
เกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐานอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจํานวนตัวช้ีวัด ผมว่าหลังจากที่ไปประชุมเก่ียวกับเรื่อง
ยุทธศาสตร์วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ผอ.อภิวัฒน์ก็นํามาพิมพ์เฉพาะยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ แจก
ทุกสํานัก/กองให้ได้ศึกษาไปด้วย  

เรื่องที่ 6   ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 5  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การแจ้งผลของการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติคือนําภาคประชาชนและภาคข้าราชการไปประชุมกัน  แล้วเขามีหนังสือแจ้งมาว่าผลของการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพคือเป็นปีของการที่จะรณรงค์การใช้จักรยานและมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรมอย่างให้ทําเส้นทางจักรยานในเส้นทางปกติที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือนําจักรยานออกจาก
บ้านไปตลาดหรือโรงเรียนแค่น้ัน  เราน่าทําได้คือเส้นทางหน้าโรงเรียนอนุกูลนารีผ่านมาวงเวียนนํ้าพุเลี้ยวขวา
ผ่านหน้าจวนผู้ว่าฯและผ่านหน้า สนง.อัยการ และเลี้ยวขวาไปสามเหลี่ยมวัฒนธรรม ทาสีเขียวให้เห็นชัดเจนว่า
เป็นช่องทางของจักรยาน  เราพอที่จะทําเป็นเส้นทางจักรยานได้หรือไม่มอบให้ผอ.สํานักการช่างไปศึกษา
ออกแบบและพิจารณาดูว่ามีเส้นทางไหนที่เราพอจะทําได้บ้าง  เพ่ือที่จะปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 ที่เน้นในเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  

เรื่องที่ 7   ป้ายประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลทางเข้าเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พอเราเดินทางเข้าเมืองกาฬสินธ์ุลองคิด
ดูว่าเราจะติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลเราตรงไหนจากสามแยกโนนตาลผ่านหน้า สนง.การไฟฟ้าเข้า
มาเพ่ือให้โดดเด่นและมองเห็นชัดเจน  ผมมองว่าด้านที่ติดกับลํานํ้าปาวฝั่งทางโรงแรมริมปาวตรงข้ามป๊ัมนํ้ามัน 
ปตท . ซึ่งไม่มีบ้านคนน้ันเด่นและประชาชนผ่านไปมาจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเราน่าจะปักป้าย
ประชาสัมพันธ์ตรงน้ันและทําเป็น 2 ด้าน คือลักษณะเข้าเมืองมาก็สามารถมองเห็นและจะเดินทางออกนอก
เมืองก็มองเห็นทําไซด์ที่ได้มาตรฐาน  มอบผอ.ภานุเดชลองไปศึกษาออกแบบและวัดขนาดดูผมว่าสามารถทําได้
เพราะถนนเส้นน้ีเราดูแลและเส้นทางหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดก็ควรที่จะมีเช่นกัน  

เรื่องที่ 8   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของ สนง.คุมประพฤติร่วมกับเทศบาลเมือง 
                          กาฬสินธ์ุล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุเราร่วมกับ สนง.คุมประพฤติเพ่ือที่จะเอาผู้ติดยาหรือผู้ต้องคําพิพากษามาบําเพ็ญประโยชน์ของ
ศาลมาล้างทําความสะอาดตลาดการเกษตร  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือสํานักการสาธารณสุขเตรียมเครื่องมือทํา
ความสะอาดและไปเอาน้ําด่ืมที่จ่าเอกภราดรไปบริการให้เขา  มีพิธีเปิดเวลา 09.00 – 16.00 น. เขาจะ
ทํางานทั้งวันขอให้วางแผนให้ดีว่าจะเริ่มทําส่วนไหนก่อนเพ่ือความสะอาดของตลาดร่วมใจการเกษตรของเรา    

เรื่องที่ 9   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายกไม่อยู่
จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนที่สถาบันพระปกเกล้าฯ เพราะฉะนั้นแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบว่า วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายกจะไม่ได้อยู่ร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันน้ัน  
เพราะฉะน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจึงมอบให้ท่านรองปลัดอภิวัฒน์ไป
ประชุมแทน  ฝากให้ดูและติดตามเรื่องโครงการพุทธมณฑลฯของเราว่ามีอยู่ในแผนหรืออยู่ในแบบหรือไม่     

เรื่องที่ 10   งบประมาณปี 2559 เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีข่าวดีสําหรับพวกเราท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธ์ุได้ของบประมาณให้เราไปลงที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางจากรัฐมนตรีการท่องเที่ยว  
จํานวน 19 ล้านบาท มีทั้งสวนนํ้า ลู่เดินว่ิงข้างในสวนสาธารณะ สนามฟุตซอล 2 สนาม และสนามกีฬาเอ็กซ์ 
ตรีม  เป็นงบประมาณของปี 2559    

เรื่องที่ 11   พิธีเปิดศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ วันประกาศ 
                         ห้ามตายเพราะอุบัติเหตุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     แจ้งกําหนดพิธีเปิดศูนย์อํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2557   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เน่ืองจากทางแขวงการทาง
ได้รับคําสั่งว่าให้เริ่มนับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เลยมีกําหนดการเปิดงานวันที่ 25 ธันวาคม 2557 แต่ในส่วน
ของทางจังหวัดให้เริ่มนับวันที่ 27 ธันวาคม 2557 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     แล้วกิจกรรมของเราเร่ิมวันที่เท่าไร 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    วันที่ 26 ธันวาคม 2557  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้จ่าเอกภราดรเชิญชวนเก่ียวกับงาน 
เปิดศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ วันประกาศห้ามตายเพราะอุบัติเหตุ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   สถานที่เปิดศูนย์คือหน้าสถานี

ขนส่งโดยร่วมกับ สสจ. แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ตํารวจ และมูลนิธิต่างๆ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็
จะเป็นเทศบาลจัด อปพร. และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดก็จะมีนวดแผนโบราณฟรี  มีการแจกผ้าเย็นของ
หน่วยงานต่างๆท่ีเข้าร่วม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาถึงบริเวณงานประมาณเวลา 14.00 น. เพ่ือเปิดงานใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557  ส่วนกิจกรรมในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ก็เป็นงานรณรงค์อุบัติเหตุพร้อมกันที่
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. และจะเริ่มการแสดงตามลําดับขั้นตอนต่อไป  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านรองมานิตหรือท่านปลัดเทศบาล
ไปแทนเพราะวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายกไม่อยู่  ต้องได้อ่านรายงานอะไรหรือไม่ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    อ่านกล่าวรายงานและรับโล่

องค์กรดีเด่นด้านป้องกันการเกิดอุบัติเหตุปี 2557  
เรื่องที่ 12   การจัดการขยะมูลฝอย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต้องเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าปี 
2558 จะเป็นปีทองของการจัดการขยะมูลฝอย คสช. จะเอาจริงเอาจังเก่ียวกับเรื่องความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดการขยะมูลฝอยเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องสอดคล้องเกี่ยวกับโครงการ
บ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข  เมื่อมาพูดถึงเร่ืองน้ีในการที่สํานัก/กองไหนก็ตามจะลงไปรณรงค์หรือไป
สอบถามอะไรก็แล้วแต่ที่เก่ียวข้องกับชุมชนผมฝากให้ไปทําเป็นการประชาคมทุกคร้ัง  อย่างเช่น สํานักการคลัง
ออกไปเก็บเงินกับพ่อค้า-แม่ค้า ไปประชุมไปทําความเข้าใจน้ีก็คือการประชาคมให้บันทึกเป็น 1 กิจกรรม เก็บ
ข้อมูลรายงาน  ฝากทุกสํานัก/กอง  และวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะผมอยากให้นายธนันชัยทํารายงานว่าบริษัทน้ีเสนออย่างไรเป็นแผ่นรายงานเพ่ือให้เขาไปประกอบ
แล้วให้นายธนันชัยไปอธิบายว่าแต่ละข้อเสนอของบริษัทที่เสนอเข้ามาเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการ
ช่วยกันพิจารณา  แน่นอนว่าในแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการขยะก็จะมีการจัดการขยะตกค้างและขยะที่ไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจะถูกปิด ขยะใหม่ก็จะถูกจัดการและก็จะมีการเอาขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าอยู่
ในน้ีมีเป็นแผนหมดแต่จะเป็นแผนในปี 2560 ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  ผมได้ให้นายธนันชัยไป



๗ 

 

หาข้อมูลมาว่าในประเทศไทยเรามีโรงงานที่เอาขยะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ามีก่ีโรงงานแล้วใครสําเร็จที่สุดเราจะ
ไปดูงานเขาบอกว่าดีที่สุดตอนน้ีอยู่ที่ภูเก็ตเราควรที่จะหาโอกาสไปศึกษาดูงานในเรื่องน้ี 

เรื่องที่ 13   ขออุทธรณ์คําสั่ง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขออุทธรณ์คําสั่งที่อ้างถึงข้อเท็จจริง
ข้าพเจ้าประสงค์จะสร้างอาคารอยู่อาศัยของคนงานและลูกจ้างโรงไม้ของข้าพเจ้าเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพและ
เป็นสวัสดิการลูกจ้างข้าพเจ้าจึงอุทธรณ์ตามหนังสือน้ีร้านรวมไม้พาณิชย์  ไปสั่งให้เขาหยุดอะไร 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เขามาขออนุญาตสร้างคล้ายๆกับตึกแถวอยู่ที่
โรงไม้เก่าของเขาและไปก่อสร้างชิดกับตัวอาคารเดิม  แต่ตอนท่ีเขามาย่ืนแบบขออนุญาตน้ันต้องห่างจาก
ตึกแถวเดิมประมาณ 10 เมตร ก็ต้องรื้อในส่วนที่ชิดกับตัวอาคารเดิม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ได้เรียกว่าอุทธรณ์แต่เรียกว่ารับ
สารภาพเท่าที่นายกอ่านดู  แล้วคณะกรรมการอุทธรณ์ 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ต้องสั่งเรื่องไปที่จังหวัด 

เรื่องที่ 14    ประชุมเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินรางวัลธรรมาภิบาล จํานวน 2.5  
                           ล้านบาท 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีเงินรางวัลธรรมาภิบาลของเรา
มาแล้ว สํานัก/กองที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะดําเนินการทําอะไรผมนัดประชุมเพ่ือพิจารณานําเงิน 2.5 ล้าน
บาท มาใช้จ่ายเราสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลยไม่ต้องผ่านสภา  แล้วเราจะมาพิจารณากันว่าแต่ละสํานัก/กองจะ
ได้เท่าไร  เราจะนัดประชุมกันในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมนายกประชุม
ร่วมกับการประชุมกาแฟเช้า   

เรื่องที่ 15   ขอเชิญอบรมหลักสูตรสัมมนาเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญอบรมหลักสูตรสัมมนาเรื่องหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย สรรพากรจังหวัด ประชุมวันที่ 14 มกราคม 2558  ใครเป็นคนหักภาษี ณ ที่จ่าย  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    สํานักการคลังจะออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งหมด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบสํานักการคลังไปประชุม     

เรื่องที่ 16   ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเรื่องสนามเปตอง สนามกีฬา
กลางจังหวัดคนที่ดูคือพิชิต  ตอนน้ีผมรับรายงานมาซึ่งผมไม่เคยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เราเลยสิ่งที่ได้รับ
รายงานคือว่าสนามเทนนิสชํารุดหลายจุดไฟฟ้าก็ไม่ติดแล้วทําไมผมถึงไม่ได้รับรายงาน  เงินในการซ่อมแซม
สนามกีฬาก็มีแต่ได้มีการดําเนินการแก้ไขอะไรรึเปล่าไม่เคยเห็นบันทึกเลยและอีกประการหน่ึงคือสนามเปตอง
ตอนน้ีศาลเยาวชนเขาก็จัดการแข่งขันเลยอยากให้ไปติดไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมขึ้น  ปรับปรุงสนามให้ดีและดูสนาม
ทุกสนามว่าส่วนไหนชํารุดบกพร่องให้ซ่อมแซมเพราะคนไปเล่นเจอปัญหาแล้วปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขผม
ถามหน่อยว่าต่อไปจะมีคนไปเล่นหรือไปใช้สนามอีกหรือไม่  ฝากท่านปลัดเทศบาลในฐานะที่ท่านเป็นผู้กํากับ
ดูแลสํานักการศึกษา  

เรื่องที่ 17   งานกีฬาพะยอมเกมส ์

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งานกีฬาพะยอมเกมส์ของเรามีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรหรือไม่ 



๘ 

 

นายพงษ์ธร    โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    แบ่งหน้าที่และแบ่งงบประมาณให้แต่ละฝ่าย
ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  เราจัดเสื้อให้ชุมชนไปแล้ว 72 ตัว ส่วนของพนักงานเราจะได้วันพรุ่งน้ีเพราะยัง
สกรีนลายไม่เสร็จ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องงานกีฬา อปท. ของเราเรียบร้อยดี
ผมจะได้ไม่ลงรายละเอียดและการแสดงอย่าให้มีคนเมาแล้วไปก่อกวนบทเวทีเหมือนปีที่ผ่านมา  ฝากจ่าเอก
ภราดรควบคุมดูแลให้ดี 

เรื่องที่ 18   ขอรับสนับสนุนป้ายและรั้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอรับสนับสนุนป้ายและรั้วผอ.ภานุเดช
ถนนที่เราเช่ือมสํานักงานเกษตรไปถึงสนามกีฬาผมว่ามันแคบไปถ้าเป็นถนน 8 เมตร จะสวยและดีกว่าน้ีแต่
ท่านผอ.ไปทําเป็นถนน 6 เมตร  
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เขตทางบริเวณน้ันสามารถขยายได้เพราะ 
ธนารักษ์เขากันพ้ืนที่ถนนไว้ให้เรา 14 เมตร  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    และเขาขอป้ายขอ้ัวเพ่ือแก้ไขปัญหา 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ตามมติที่ประชุมที่ประชุมอยู่ สนง.ธนารักษ์ ใน
วันน้ันเขาบอกว่าในเรื่องของป้ายและรั้วเป็นของส่วนราชการของตัวเองจะให้ส่วนราชการอ่ืนไปอุดหนุนคงจะ
ทําไม่ได้แต่ถ้าให้ช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องการเคลื่อนย้ายก็สามารถช่วยกันได้  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่เขาขอมาคือตามที่เทศบาลเมืองได้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตข้างสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุถึงศูนย์เครื่องจักรกลของเทศบาลน้ันในการ
ก่อสร้างดังกล่าวจําเป็นจะต้องร้ือถอนป้ายสํานักงานเกษตรอําเภอและร้ัวเพราะตรงกับบริเวณที่ก่อสร้าง
เส้นทางรวมท้ังเอก่อสร้างเสร็จจะเป็นเส้นทางใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและส่วนราชการดังน้ัน  เพ่ือให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยจึงขอให้เทศบาลเมืองพิจารณาจัดทําป้ายและรั้ว 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ตอนน้ีผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายป้ายได้หรือไม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เขาคงไม่มีงบประมาณและเราก็ไปทําป้าย
เขาพังจริงเพราะฉะน้ันผมไม่อยากให้เขาตําหนิเราว่าเราไปทําถนนแล้วไปทําป้ายเขาพังแล้วไม่รับผิดชอบ
เพราะฉะน้ันดําเนินการทําป้ายใหม่ให้เขาใหม่แต่ส่วนเร่ืองรั้วให้เขาทําเองเพราะไม่ได้เสียหายอะไรเป็นแค่รั้ว
ลวดหนามธรรมดา  ให้เขาบอกตําแหน่งและออกแบบป้ายมาให้เรา อนุมัติในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท  

เรื่องที่ 19   โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณชุมชนสุขสบายใจ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีเรามีโครงการท่ีจะจัดรูปที่ดิน
บริเวณชุมชนสุขสบายใจซึ่งดําเนินการมาได้แล้วระยะหน่ึงแต่พอตอนหลังก็เงียบไป  เรายังหาสมาชิกที่จะ
มาร่วมในการปฏิรูปที่ดินได้เปอร์เซ็นต์ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินแล้วตอนน้ีทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเขาก็ทําหนังสือมาแล้วว่าให้เรากันแนวถนนท่ีจะไปถึงเส้นทางน้ีห้ามถาวรเพ่ือที่จะให้เราไม่ต้องอนุญาต  
เพราะฉะน้ันเก่ียวกับเรื่องน้ีท่านผอ.ภานุเดชจะดําเนินการอย่างไร แล้วจะประชุมกันเมื่อไร 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ประชุมกันและมีมติว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะทํา
การลงพ้ืนที่ 



๙ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จะมีการประชุมกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานก่อนหรือไม่ 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    หลังเทศกาลปีใหม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากผอ.ภานุเดชหลังเทศกาลปีใหม่ให้เชิญ
ประชุมระดับผู้บริหารก่อนเพ่ือวางแผนในการทํางาน 

เรื่องที่ 20   การจัดงานกาชาด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ตอนน้ีมีหนังสือเก่ียวกับเรื่องการจัดงาน
กาชาดบอกว่าเพ่ือให้การเตรียมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการดังน้ี หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเป็นคณะทํางานฝ่ายต่างๆขอให้ส่งรายช่ือคณะทํางานให้ฝ่าย
เลขา ให้คณะทํางานแต่ละคณะประชุมปรึกษาหารือกําหนดแนวทางการดําเนินงานพร้อมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแจ้งฝ่ายเลขา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด มอบเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันน้ัน
ใครไปประชุมแทนนายกแล้วรับงานอะไรมาบ้างสําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายฉลอง  ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล    ผมไปประชุมแทนท่านนายกแต่วันน้ันไม่ได้คุยเร่ืองรายละเอียด
เพียงแต่รับหลักการในการทํางานและเอาคําสั่งเดิมมามอบให้และให้เราดําเนินการเหมือนเดิมในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและฝ่ายเลขาก็จะแจ้งมาแล้วมาประชุมและส่งรายการท่ีจะขอรับงบประมาณกับทางจังหวัด  
ส่วนมากวันน้ันจะคุยเรื่องอ่ืนเป็นส่วนใหญ่เรื่องงานกาชาดไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดมากนัก  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   สรุปแล้วงานที่เราได้รับมอบหมายคือ 1.
ฝ่ายรักษาความสะอาดบริเวณงานผู้รับผิดชอบคือสํานักการสาธารณสุข  2.ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
วอลเลย์บอลชายหาด ผู้รับผิดชอบคือสํานักการศึกษา 3.ฝ่ายพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร มอบสํานัก
การช่าง สํานักการศึกษา 4.ฝ่ายติดต้ังตกแต่งพระบรมสาทิศลักษณ์ มอบสํานักการช่าง 5.ฝ่ายประดับตกแต่ง
เวทีกลางและประดับไฟฟ้าเวทีกลางและกองอํานวยการ  มอบสํานักการช่างและต้องไปประมาณการด้วย 6.
ฝ่ายจัดสร้างกองอํานวยการ 7.ฝ่ายจัดหาห้องนํ้าสาธารณะ มอบสํานักการสาธารณสุข  

เรื่องที่ 21   แต่งตั้งคณะทํางานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์เพื่อกํากับดูแลโรงฆ่าสัตว์ 
                         และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แต่งต้ังคณะทํางานบังคับใช้กฎหมายด้าน
ปศุสัตว์เพ่ือกํากับดูแลโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ของอําเภอเมืองเร่ืองน้ีหมายความว่าอย่างไร 
นางเพ็ญพร ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    หมายความว่าท้องถิ่นไหนที่มีโรงฆ่าสัตว์จะต้องต้ัง
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตรวจเน้ือสัตว์และรับคําสั่งจากท่านนายกและส่งคําสั่งน้ีรายงานให้เขารับทราบ  เรา
แต่งต้ังแล้ว 2 คน 1.นาคิณ 2.จุไรรัตน์ แล้วเขาก็จะมีคุณสมบัติให้ว่าผู้ที่จะเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์จะต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร ออกคําสั่งแต่งต้ังไปแล้ว 2 คน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เขาให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กฎหมายบังคับใช้เป็นคณะทํางาน คือต่อไปถ้ามีโรงฆ่าสัตว์จะต้ังเป็นคณะกรรมการดูแลโรงฆ่าสัตว์ประจํา
อําเภอท่านจะต้องส่งช่ือไปท่านผอ.เพ็ญพรลองไปดู     
นางเพ็ญพร ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    หนังสือกับท่านนายกคือเขาแต่งต้ังท่านนายกแล้ว
และมีหนังสือมาอีกหน่ึงฉบับว่าให้ท้องถิ่นแต่งต้ังเจ้าพนักงานเฉพาะอีกเป็น 2 ส่วน  

เรื่องที่ 22   อบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิป้องกันแก้ไขเด็กและสตร ี
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   อบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ



๑๐ 

 

ป้องกันแก้ไขเด็กและสตรี  ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25  ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มอบ
ให้ท่านผอ.วรวิทย์ไปประชุม 

เรื่องที่ 23   การต่อเติมอาคารราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   การต่อเติมอาคารราชพัสดุโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  สํานักงานธนารักษ์ทําหนังสือมาเก่ียวกับเรื่องอาคารสหไทย ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นที่อยู่ข้างกับโรงเรียน
ชาญยุทธที่ไปต่อเติมหลังคาออกมาแล้วไม่ได้ขออนุญาตแล้วเขาก็ไม่ต่อสัญญาให้เราจะแก้ไขอย่างไร  
สํานักงานธนารักษ์กาฬสินธ์ุขอเรียนว่ากรมธนารักษ์ได้กําหนดแนวทางให้จังหวัดถือปฏิบัติกรณีที่ผู้เช่าทําการต่อ
เติมอาคารในที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตและการปลูกสร้างน้ันยังไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ให้แจ้งผู้เช่าจัดทําแบบแปลนแสดงรายการก่อสร้างไปย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีคําสั่งเป็นที่ยุติว่าให้คงสภาพอาคารไว้ได้จึงนําผลพิจารณาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของผู้เช่า
อาคาร  มีใครมาประสานกับท่านผอ.ภานุเดชรึยัง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เจ้าของอาคารมาติดต่อแล้วครับ  เราก็ได้แจ้งไป
ว่าพ้ืนที่ตรงนี้ เ ป็นพ้ืนที่สี เขียวมะกอกตามผังเมืองเป็นพ้ืนที่ของการศึกษา  ใ ช้ได้ เฉพาะเรื่องของ
สถาบันการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แล้วเขาไปก่อสร้างได้อย่างไร 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เขาก่อสร้างมานานแล้วประมาณ 10 ปีได้แล้ว
ครับ  และผมก็แจ้งเขาว่าให้ไปติดต่อทางราชพัสดุว่าจะให้ดําเนินการอย่างไร 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   นายกได้ไปเรียนมาการอนุญาตที่ผิด
ระเบียบเราในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานมาพบที่หลังเราสามารถยกเลิกเพิกถอนสิ่งที่ทําผิดระเบียบได้สามารถ
ออกคําสั่งยกเลิกได้  แล้วท่านผอ.ภานุเดชตอบหนังสือเขาไปว่าอย่างไร 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ยังไม่ได้ตอบ  ตอนนี้กําลังมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่ครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ในช้ันน้ีจึงได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้มา
ประสานงานและขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร   
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เฉพาะส่วนต่อเติมที่เขาทํา   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ท่านก็ตอบไปว่าถ้าไม่แก้ไขก็อนุญาตไม่ได้ 

เรื่องที่ 24   ร้องเรียนร้องทุกข์จากชุมชนซอยน้ําทิพย ์
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเดชเรื่องซอยนํ้าทิพย์เขาร้องเรียน
ร้องทุกข์มาตอบไปถึงไหนแล้ว  เรื่องประชาชนในชุมชนปากซอยนํ้าทิพย์ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะฝุ่น
ละอองจากรถขนถ่ายหิน ทรายและปูน ซึ่งเสียงดังรบกวนจากรถถ่ายสินค้าดังกล่าวส่งผลให้ถนนหน้าปากซอย
เกิดชํารุด ท่านผอ.ภานุเดชดําเนินการอย่างไรในเรื่องน้ี 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ในการประชุมครั้งที่แล้วท่านนายกมอบเร่ืองน้ีให้
ทางสํานักการสาธารณสุข 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ป้องกันเก่ียวกับเรื่องหิน ปูน ทราย สํานัก
การสาธารณสุขว่าอย่างไร 
นายสมชาย   ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ไปคุยกับทางร้าน



๑๑ 

 

ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ความร่วมมือ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ส่วนเร่ืองถนนทรุด ชํารุด ผมมอบให้
สํานักการช่าง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ผมได้แจ้งไปทางผู้จ้างอีกรอบหน่ึงเขารับปากจะ
เข้ามาดําเนินการให้  เพราะเขาได้ซ่อมแซมไปแล้ว 2 รอบ ปัญหาเกิดจากรถบรรทุกที่อยู่ร้านก่อสร้างทางเข้า
ซอยนํ้าทิพย์ไปจอดหรือใช้เส้นทางในซอยน้ําทิพย์ขนหิน ปูน ทรายแล้วสัญจรไป-มา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เขาต้องมีการบรรทุกนํ้าหนักเกินแน่นอน  
ฝากสมชายนําหนังสือฉบับน้ีไปคุยกับร้านก่อสร้างว่าถนนทรุดต้องมีการแก้ไขซ่อมแซม แล้วนําเรื่องน้ีไปแจ้งที่
อําเภอเพราะชาวบ้านร้องเรียนเรื่องน้ีกับอําเภอ ถ้าไม่ซ่อมแซมถนนทรุดเราตอบหนังสือฉบับน้ีไม่ได้   

เรื่องที่ 25    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเดชไปป 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    พด 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 26    
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าไปประชุม วันที่ 4 7  - 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเ 

เรื่องที่ 27    
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าไปประชุม วันที่ 4 7  - 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเ 

เรื่องที่ 28    
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าไปประชุม วันที่ 4 7  - 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเ 
 
 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  4/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558            
                                   เม่ือวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕๕7   
 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  4/2558  ประจําปีงบประมาณ  
2558  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
รับรอง 



๑๒ 

 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ช่วงเดือนน้ีไม่มีอะไรเพ่ิมเติมมีรายงานเรื่องเดิมที่  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบผอ.วรวิทย์ติดตามเรื่องน้ีต่อไปด้วย 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1     

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องกฐินเราไปสํารวจมาแล้วว่าวัดที่ไม่  
 

          มติที่ประชุม     - - 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1     
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม     นางสุกัญญา เค้าหอมสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ที่ให้นําเข้าที่ประชุมเพราะว่าเก่ียวกับ  

เรื่องที่ 2     
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ช่วงน้ีเป็นช่วงคณะกรรมการติดตาม  

เรื่องที่ 3     
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     กีฬา อปท. ในปีน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เสื้อสีขาวของเราที่จะแจกให้พนักงานขอ
เน้นให้ดูเรียบไม่ต้องมีสีสันเพ่ิมขึ้นมามากมายสามารถใส่มาทํางานและทําบุญได้  เตรียมให้ครูโรงเรียนเทศบาล
ของเราด้วย  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


