
       รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหวัหนา้ส่วนการงาน 
ครั้งที่  16/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  19 พฤษภาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

....................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๘.  นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๙.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๑.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๒.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๓.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
๑๔.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๕.  นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๗.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๘.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๙.  นางณัฐนันท ์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
๒๐.  นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๒๑.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๓.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๔.  นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
๒๕.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๖.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๗.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๘.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๙.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๐.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๑.  นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน 



๒ 

 
๓๒.  นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๓.  นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๓๔.  นายมานิต  เหลื่อมกุมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๕.  นางรัศมี  พลเทียน นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด. 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

3. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

4. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

5. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

6. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

7. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

8. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
10. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
12. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
13. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
15. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
16. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
17. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
18. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
19. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
20. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
21. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
25. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
26. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
27. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
28. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ



๓ 

 

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 16/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ระดับจังหวัด   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ระดับจังหวัด  เมื่อแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาแต่ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะประชุมเมื่อไรแต่บอกว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมี
บูชา จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พ.ค – 9 มิ.ย 58 ขอความร่วมมือรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชน
ทั่วไปแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวโดยพร้อมเพียงกันในระหว่างวันที่ 28 พ.ค – 9 มิ.ย 58 และ 
รณรงค์การลดละเลิกอบายมุข ส่วนกิจกรรมยังไม่มีไม่ทราบว่าทางจังหวัดจะกําหนดกิจกรรมหรือจะเรียก
ประชุมยังไง เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบไว้และถ้าหากมีการประชุมมอบหมายให้สํานักการศึกษาเข้าร่วม
ประชุมและเป็นเจ้าภาพประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนของเราทุกโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมน้ี  

เรื่องที่ 2   โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุโดยท่านผู้ว่าฯมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยนิยมใช้ผ้า
ไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยให้มากข้ึนอันจะส่งผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆและนํามาสู่การตระหนัก
รับรู้และความภาคภูมิใจในผ้าไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการน้ีทางจังหวัดกาฬสินธ์ุจึงขอเชิญ
ชวนท่านและบุคลากรในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าพ้ืนเมือง ผ้าทอมือ หรือผ้าไหมในวันทํา
การหรือวันใดวันหน่ึงของสัปดาห์รวมทั้งแต่งกายผ้าไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีการและในโอกาสสําคัญแทนการ
แต่งกายด้วยชุดสากล  ทั้งน้ีจังหวัดได้กําหนดมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องหน่วยงานท่ีแต่งกายผ้าไทยอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นประจําในโอกาสต่อไป   

เรื่องที่ 3   โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชนทาง
เทศกิจได้โอกาสท่ีจะทํางานพอดีเก่ียวกับเรื่องทางเท้าและถนนฝากในจุดที่เป็นเป้าหมายที่จะไปดําเนินการ  

เรื่องที่ 4   โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน
เก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยเราทํารึยัง  เห็นว่าจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมผมเลยยังไม่รู้ว่าจัดวันไหนจะ
ป้องกันและให้ความรู้กับประชาชนอย่างไรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยแต่ก่อนเราออกกับเทศบาลเคลื่อนที่แล้วปี
น้ีเราจะทําอย่างไร 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ครั้งแรกโครงการน้ีต้ังขึ้นว่าจะไปอบรมให้
ความรู้การป้องกันอัคคีภัยที่ชุมชนรวมชุมชนเป็น 3 – 4 ชุมชน ในจุดเดียวเพราะงบประมาณมีไม่มาก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หรือว่าเราจะเอาไว้ทําอย่างอ่ืนเพราะแต่
ก่อนเราก็ออกไปกับเทศบาลเคล่ือนที่ ถ้าหากเราจะมาพูดในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนผมว่าเราจัดแทรกใน
เดือนต่อไปจะเหมาะสมกว่ายังไงเราค่อยมาคุยกันอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 5   รณรงค์แนวทางให้วัคซีนโรคหัดเยอรมันและการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    รณรงค์แนวทางให้วัคซีนโรคหัดและหัด
เยอรมันเป็นอย่างไรสํานักการสาธารณสุขจัดทําในเดือนพฤษภาคมท่ีศูนย์สาธารณสุขแห่งที่ 1  



๔ 

 

นายสมชาย ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ให้วัคซีนปกติซึ่งเป็น

งานประจําอยู่แล้วแต่ว่าช่วงน้ีพิเศษเพราะเพ่ิมพวกหัดเยอรมันเข้ามาด้วย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ช่วงน้ีฤดูฝนผมเห็น อสม. รณรงค์เก่ียวกับ
เรื่องยุงลาย  ผมกําชับเรื่องช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝนยังไงก็รณรงค์เก่ียวกับเรื่องไม่ให้มีโรคไข้เลือดออกให้กําจัดลูกนํ้า
ยุงลายในช่วงน้ี  แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนแล้วอยากจะสอบถามสํานักการช่างว่าได้ดําเนินการ
อะไรในการเตรียมความพร้อมรับกับฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    อาทิตย์หน้าวางแผนว่าจะขุดลอกเส้นทางที่
นํ้าเคยท่วมตลอด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาเป็นว่าเริ่มอาทิตย์หน้าและให้บันทึก
ในรายงานการประชุมเลยว่าวันจันทร์หน้าถึงวันศุกร์จะต้องทําการขุดลอกเปิดพ้ืนที่เตรียมระบายน้ําให้หมดทุก
จุดตามแผนและส่งแผนให้นายกในวันศุกร์ที่จะถึงน้ี 

เรื่องที่ 6   ขุดลอกเปิดพื้นที่เตรียมระบายนํ้าในช่วงฤดูฝน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เดือนหน้าก็จะเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนแล้ว
อยากจะสอบถามสํานักการช่างว่าได้ดําเนินการอะไรในการเตรียมความพร้อมรับกับฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    อาทิตย์หน้าวางแผนว่าจะขุดลอกเส้นทางที่
นํ้าเคยท่วมตลอด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาเป็นว่าเริ่มอาทิตย์หน้าและให้บันทึก
ในรายงานการประชุมเลยว่าวันจันทร์หน้าถึงวันศุกร์จะต้องทําการขุดลอกเปิดพ้ืนที่เตรียมระบายน้ําให้หมดทุก
จุดตามแผนและส่งแผนให้นายกในวันศุกร์ที่จะถึงน้ี 

เรื่องที่ 7   สํานักงาน อปพร. ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     สํานักงาน อปพร. ที่สวนสาธารณะริม
แก่งดอนกลางตอนน้ีเหลืออะไรบ้าง 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ได้ติดต้ังฝ้าเองเรียบร้อยแล้ว

เหลือทาสีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ฝากจ่าเอกภราดรถาม อปพร. ด้วยว่าถ้า
หากทาสีเสร็จเรียบร้อยจะทําบุญเมื่อไรและนัดกันว่าเราจะช่วยเขาในส่วนของการทําบุญสํานักงานได้อย่างไร 
แล้วเรื่องประตูและถนนทางเข้าที่ผมเตรียมเอาไว้ให้ประสานกับผอ.ส่วนฯสนธยาและจะต้องทําให้เสร็จก่อนเขา
ทําบุญ 

เรื่องที่ 8    การซ่อมแซมผิวจราจร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องผิวจราจรได้ทําตารางในการซ่อม
หรือไม่หรือว่าว่างค่อยไปทํา 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ตอนน้ีวัสดุเราไปติดขัดที่เรื่องเบิกจ่ายเพราะเขา
เปลี่ยนคนดําเนินการเบิกของที่โกลบอลฯ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กําชับให้ท่านผอ.สํานักการช่างเอาใจใส่
เก่ียวกับเรื่องการซ่อมแซมผิวจราจรไม่อยากให้ทิ้งถ้าว่างงานต้องรีบดําเนินการ 

เรื่องที่ 9   โอนเงินให้สํานักการช่างของแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่าย 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องที่จะโอนเงินให้สํานักการช่างของแต่
ละสํานัก/กอง/ฝ่ายที่เราประชุมกันดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  สัปดาห์น้ีขอให้เสร็จเรียบร้อยตอนน้ีไปติดที่ไหน
สํานักการคลังผมต้องมอบให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองน้ี 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ขึ้นอยู่ที่สํานักการช่างว่าเขาจะทําเรื่องโอน

งบประมาณมายังไง  ถ้าเขาไม่เริ่มมาเราก็ทําต่อไม่ได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบสํานักการช่างรีบดําเนินการและให้
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี พร้อมที่จะเริ่มทํางานในสัปดาห์หน้าอย่าให้มีปัญหาว่ารอเบิกเงินไปจ่ายเพราะผมหา
เงินให้แล้ว 

เรื่องที่ 10   มูลนิธิสว่างกาฬสินธ์ุขอเกรดบริเวณหนองซัมหมูและขอความอนุเคราะห์ 
                         รถสุขาและเรื่องความสะอาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มูลนิธิสว่างขออนุญาตเกรดบริเวณหนอง
ซัมหมูตอนที่เขาไปดําเนินการของให้ท่านผอ.สํานักการช่างไปสังเกตการณ์ดูให้คําแนะนําและจะต้องไม่กลบร่อง
ระบายนํ้าจะต้องเผื่อไว้สําหรับร่องระบายนํ้าอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายนํ้าของหนองซัมหมู  งานของ 
มูลนิธิจะมีในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค 58 ที่ผ่านมาไปดูความเรียบร้อยให้ผมด้วยและรายงานผมในที่ประชุมครั้ง
ต่อไป  และเขาขอรถสุขาและเร่ืองทําความสะอาดฝากท่านผอ.ส่วนฯสมชายไปประสานงานกับทางมูลนิธิและ
ดําเนินการต่อไปเห็นว่าจะจัดงานที่บริเวณศาลากลางจังหวัดด้วย 

เรื่องที่ 11   ร่วมเป็นเกียรติเปิดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ร่วมเป็นเกียรติเปิดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค 58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มอบผอ.
ส่วนฯจีรนันท์  

เรื่องที่ 12   ทําบุญ 9 วัด และตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จะมีการทําบุญ 9 วัด วันอาทิตย์ที่ 24 
พ.ค 58 ที่วัดดงปอขอเชิญทุกท่านไปร่วมทําบุญด้วยกันและจะมีการตักบาตรถนนสายบุญในวันพรุ่งน้ี เวลา 
06.30 น. ที่ถนนภิรมย์เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมตักบาตรกันเยอะๆ 

เรื่องที่ 13   การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือจากท่านนายอําเภอขอให้
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการที่พักไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หอพัก หรือบ้านเช่า  หากคิดค่าเช่าที่พักตํ่ากว่าราย
เดือนไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายช่ัวโมง หรือรายสัปดาห์ถือว่าประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 คน
ที่ปฏิบัติอย่างน้ีถือว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว  จะต้องมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนาย
ทะเบียนโรงแรมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการท่ีพักที่คิดค่าเช่าตํ่ากว่ารายเดือนให้
ทราบว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงแรมตามบทนิยามของ พ.ร.บ.โรงแรม  ต้องได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนโรงแรมคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้  จึงใคร่ขอให้เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 
ทราบโดยทั่วกัน 

เรื่องที่ 14   การจัดระเบียบสายไฟฟ้า 



๖ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมอยากจัดระเบียบสายไฟฟ้าเหมือนที่
เราเคยทํามาแล้วปีน้ีเราตั้งเป้าว่าจะเอาถนนอนรรฆนาคและถนนธนะผล 2 สาย ผมได้ให้สํานักการช่างไป
ประสานกับท่านผู้ว่าฯจนได้วันประชุมคือวันที่ 27 พ.ค 58 เวลา 10.00 น. ให้เตรียมข้อมูลในการที่จะ
นําเสนอให้ดีเมื่อท่านผู้ว่ามาผมจะผู้ที่จะนําเสนอเตรียมพาวเวอร์พอยท์และภาพถ่ายประกอบก่อน – หลัง เล่า
เรื่องโครงการเก่าที่เราทํามาร่วมกัน รวบรวมปัญหาอุปสรรค์ที่ทํามาเมื่อคราวที่แล้วว่าที่ทํามามีอะไรบ้างสําเร็จ
และไม่สําเร็จเป็นเพราะอะไร วัตถุประสงค์ที่เราอยากจัดระเบียบสายไฟฟ้าเพ่ืออะไร  งบประมาณไม่มีเราก็จะ
ทําเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ได้มีงบประมาณ  

เรื่องที่ 15   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการส่งเสริม 
                         จริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญประชุมเพ่ือคัดเลือกลุ่มเป้าหมาย
ในการดําเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ร่วมกับงานของศูนย์คุณธรรมและสํานักงานผู้ตรวจการฯเลือกเอาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เรียนให้
ท่านผอ.สถิตพงษ์ทราบเลยว่าท่านรองปลัดอภิวัฒน์ไปประชุมกับท่านผอ.ป.ป.ช. ศูนย์คุณธรรมและสํานัก
ผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกเอาโรงเรียน 2 โรง เข้าโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเยาวชนในสถานศึกษาจะอบรมตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุมาใช้หอประชุมธรร
มาภิบาล  ท่านรองอภิวัฒน์เลยบอกว่าจะเชิญผู้สูงอายุเข้ามาร่วมอบรมด้วย  เรื่องน้ีมอบให้ท่านผอ.สถิตพงษ์
ประสานกับท่านรองปลัดอภิวัฒน์แล้วก็เตรียมการต่อไป 

เรื่องที่ 16   งานที่ประกาศจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 ได้ประกาศ
จ้างเหมาไปแล้วเก่ียวกับรั้ว ป้ายช่ือโรงเรียน เสาธง ลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ส่วนปรับปรุงห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 ตอนน้ีได้ผู้รับเหมารึยัง 
 
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีเท่าที่เราจัดซื้อจัดจ้างแบบเปิดเผย
โปร่งใสมาปีน้ีเราคาดว่าจะมีเงินเหลือประมาณเท่าไร เพราะปีที่ผ่านมาเหลือประมาณ 4 ล้านบาท  
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     ยังเหลือไม่เท่าไรเพราะโครงการของเรายังไม่ได้
ซื้อจ้างมากต้องรอ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ที่มี สท.ถามในการประชุมสภาฝากผอ.
ส่วนฯจําลองตอบในวาระอ่ืนๆ เตรียมเป็นข้อมูลเฉยๆถ้าเขาไม่พูดถึงเราก็ไม่ต้องตอบเพราะไม่ใช่กระทู้แต่ให้
เตรียมการเอาไว้ 

เรื่องที่ 17   โครงการรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
                           ของ อปท. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมได้รับเชิญจากสํานักงาน ป.ป.ช.ให้ไป
ร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของ อปท. มอบสํานักปลัดเทศบาลขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ  ผมจะเดินทางไปเองในวันที่ 5 มิ.ย 58  

เรื่องที่ 18   เส้นทางจักรยาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผู้การท่านนัดเชิญผู้ที่ใช้รถจักรยาน
เข้าประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดแบบกะทันหันขอใช้ห้องประชุมเราและให้เราเชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานเข้าร่วม



๗ 

 

ประชุมแล้วก็มาถามว่ามีปัญหาอะไรท่ีอยากจะให้ทางตํารวจแก้ไข  ผมได้คุยกับธนวัฒน์เรื่องเส้นทางจักรยาน
รอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลางงบประมาณ 14 ล้านบาท น้ันกว้าง 6 เมตร ผมเลยอยากให้ขีดเส้นครึ่งหน่ึง
เป็นรูปคนเดินว่ิงและอีกคร่ึงเป็นเส้นทางจักรยานเพราะผมเคยเห็นสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วของโคราชทําแบบน้ี  
อยากจะให้เพ่ิมเส้นเข้าไปให้ดูเรื่องสีให้ลงสีที่แตกต่างกันเพ่ือจะได้มองเห็นได้ชัดเจน  หนังสือจากการท่องเที่ยว
และกีฬามีมาหาเราบอกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในส่วนที่เราได้รับการอุดหนุนจากการท่องเที่ยวและมีข้อ 3 
เขาถามว่าเราอยากได้อะไรอีกในปี 2559 ผมเลยอยากให้เพ่ิมเส้นทางจักรยานเข้าไปให้ได้รอบสวนสาธารณะ
แก่งดอนกลางเพราะที่เราได้งบประมาณมาน้ันยังไม่รอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเลยวันศุกร์น้ีขอให้ผมเห็น
และได้ลงนาม เพราะหนังสือเข้ามา 2 สัปดาห์แล้วมอบให้สํานักการช่างไปดู  และจะมีพิธีการเปิดเก่ียวกับเรื่อง
การป่ันจักรยานตอนกลางคืนวันที่ 27 พ.ค 58 สถานที่เปิดคือสํานักงานเทศบาลหลังเก่ามอบจ่าเอกภราดร
เตรียมความพร้อม 

เรื่องที่ 19   กําจัดขยะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเรื่องกําจัดขยะผอ.ส่วนฯสมชายที่
เราประชุมกันวันน้ันติดตรงที่ผู้ขอสัญญาจะต้องทําหนังสือมาเสนอเราอีกคร้ังหน่ึง  มีผู้รับเหมารายเดียวเก่ียวกับ
เรื่องตัวที่จะมาร้ือขยะบ่อเก่าเรา  นายธนัญชัยบอกมีขยะอยู่ประมาณ 2 แสนตัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี เอา
ขยะขึ้นมาเหว่ียงมาเอาอะไรออกตอนน้ีสรุปกันว่าให้เขาไปสรุปกันว่าเขาจะแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการคอมเม้นท์
ยังไง  ให้ผอ.ส่วนฯสมชายประสานงานกับนายธนัญชัยและตามดูว่าจะเสร็จเมื่อไรอย่างไรและเมื่อเขาส่งมาเรา
จะเอาไปให้ทรัพยากรและธรรมชาติเพ่ือนัดประชุม   

เรื่องที่ 20   นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นงานของกองสวัสดิการสังคมท่านผอ.วรวิทย์ได้เตรียมไปถึงไหนยังไง 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ตอนน้ีได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องปรับปรุงเพ่ือ

จะทําเป็นตัวช้ีวัดต่อไป 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด การประชุมครั้งต่อไปให้
รายงานเก่ียวกับเรื่องงานของสวัสดิการที่เก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในที่ประชุมว่าทําได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ทํา
ถูกต้องตามตัวช้ีวัดหรือไม่และจะแล้วเสร็จเมื่อไร 

เรื่องที่ 21   ที่จอดรถของสํานักงาน ป.ป.ช. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ที่จอดรถของสํานักงาน ป.ป.ช. จะแล้ว
เสร็จเมื่อไรหัวหน้าพงษ์ธร 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     ผมรอแบบที่จะไปจ้างผู้รับจ้าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่มีแบบ ให้หัวหน้าพงษ์ธรประสานกับ
ท่านผอ.ภานุเดชแล้วเอาไปจ้างให้ผู้รับจ้างมาดําเนินการให้แล้วเสร็จ 

เรื่องที่ 22    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องภัยพิบัติไปถึงไหนอย่างไรแล้วจะได้
จ่ายเงินตอนไหน 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ตอนน้ีเบิกเงินเข้าฎีกาเรียบร้อยแล้ว เสนอไป
แล้วและมอบให้นายเสกสรรค์ติดตามคาดว่าพรุ่งน้ีคงจะแล้วเสร็จ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วเราจะไปมอบเงินเมื่อไร 



๘ 

 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    เราก็นัดอีกคร้ังหน่ึงและดูความพร้อมของ
ชุมชนก่อน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นวันศุกร์น้ีเพราะ
ถ้าเราช้าไปกว่าน้ีจะติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  ช้าที่สุดไม่ควรเกินวันศุกร์น้ีจัดการให้เรียบร้อย  เวลาจัดจ่ายเงิน
เราจะให้ ปภ. เข้ามาร่วมด้วยหรือไม่แล้วเราได้ตกลงกับ ปภ. อย่างไรจ่าเอกภราดร 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์    หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ครั้งน้ีเราใช้งบประมาณของ

เรา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งบประมาณของเราท้ังหมดเลยแต่ผมว่า
เราต้องเชิญ ปภ. เข้ามาร่วมเพ่ือเป็นสักขีพยาน 
 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่ 14 และ 15/2558  เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕8 
                                   ประจําปีงบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  14 และ 15/2558 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนที่ผ่านมาก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ไม่ปรากฏ
ว่ามีการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 1    การขออนุญาตใช้พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพื่อถ่ายเอกสาร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    สืบเน่ืองมาจากผู้ประกอบการรายเดิมได้ย่ืน
คําร้องบันทึกข้อตกลงว่าเคร่ืองถ่ายเอกสารที่อยู่ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราปัจจุบันและที่
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลังเก่ายกเลิกไปวันที่ 31 พ.ค 58  ส่วนที่ย่ืนคําร้องมาน้ีจะเป็นในส่วนของ
เทศบาลหลังเก่ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่ถ่ายเอกสารโดยจะอุทิศเงิน
ค่าตอบแทนในการใช้พ้ืนที่ 1,000 บาท/เดือน  (สําหรับรายเดิมอุทิศ 900 บาท/เดือน) ค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ใน
อัตราหน่วยละ 7 บาท โดยจะชําระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน และจะทําตามข้อกําหนดของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุทุกประการ  ซึ่งเราก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเพราะมีรายเดียว  ส่วนสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุของเราปัจจุบันน้ีมีย่ืนขออนุญาตมา 2 ราย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมขอสอบถามเรื่อง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลัง
เก่าก่อนมิเตอร์เป็นช่ือของใคร 



๙ 

 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    มิเตอร์เป็นช่ือของเทศบาลแต่แยกมิเตอร์
เฉพาะเป็นของเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   แล้วคนที่จ่ายค่าไฟฟ้าจ่ายแยกหรืออย่างไร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เขาจะมาจ่ายที่เราแล้วเราก็นําไปจ่ายที่
สํานักงานการไฟฟ้าอีกครั้งพร้อมกับค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลของเราเพราะฉะน้ันไม่เก่ียวกับช่ือมิเตอร์ไม่
จําเป็นต้องไปเปลี่ยน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ผิดระเบียบหรือไม่ ต้องมีการประมูลก่อนหรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ไม่ผิดเพราะเป็นช่ือเราทั้งหมดแค่เราทํา
บันทึกข้อตกลง  แต่ถ้าเราทําเข้าเพ่ือประมูลในลักษณะน้ันผิดระเบียบหมดเลยเพราะเราไม่สามารถใช้อาคาร
สํานักงานน้ีไปหาเปิดประมูลเพ่ือประโยชน์ได้ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลังเก่าเสนอมารายเดียว
ควรจะอย่างไร  สมควรมีไว้เพ่ือบริการประชาชนใช่หรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้   ใช่ค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ส่วนเรื่องเคร่ืองถ่ายเอกสารในสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเราปัจจุบันน้ีมีเสนอมากี่ราย 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้  เสนอ 2 ราย 1.นางยอด ภูชมเพชร โดยย่ืนคํา
ร้องว่าให้เงินอุทิศเดือนละ 1,500 บาท เท่ากับรายเดิมและค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ในอัตราหน่วยละ 7 บาท เท่า
เดิม 2.นางสาวราตรี  สิงห์จารย์ โดยย่ืนคําร้องว่าให้เงินอุทิศเดือนละ 1,800 บาท และค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ใน
อัตราหน่วยละ 7 บาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   แล้วมีสัญญาหรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้  มีแค่บันทึกข้อตกลงแค่น้ัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    พูดถึงเราก็ต้องอยากได้ข้อเสนอที่ดีกว่ารายแรกเสนอ 
1,500 บาท รายที่ 2 เสนอ 1,800 บาท ในความเป็นจริงเราก็ต้องเลือกข้อเสนอที่ดีกว่า  เพราะถ้าเราเลือก
ข้อเสนอที่น้อยกว่าก็จะต้องมีคําตอบให้กับผู้ที่เสนอมากกว่าว่าทําไมเราถึงไม่เลือกเขา  หรือถ้าเราเลือกข้อเสนอ
ที่น้อยกว่าก็จะกลายเป็นว่าเราเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือไม่  เพราะฉะน้ันมติที่ประชุมก็ตามท่ีเสนอมาคือ
เราเลือกที่จะรับข้อเสนอที่ดีกว่าคือรายนางสาวราตรี เสนอมา 1,800 บาท/เดือน และเราก็ลงข้อสัญญาไปว่าจะ
มาบริการทุกวันในวันที่เราเปิดทําการและจะบริการถ่ายเอกสารให้ทันตามกําหนดเวลา ขอเครื่องถ่ายเอกสารที่
เป็นเคร่ืองใหม่อย่าให้มีการติดขัด  ให้สํานักการคลังไปเพ่ิมข้อมูลตรงน้ีเข้าไปด้วย 
 

             มติที่ประชุม   - มติที่ประชุมขอรับข้อเสนอที่ดีกว่าคือรายนางสาวราตรี  
                                      เสนอ 1,800 บาท/เดือน และมอบสํานักการคลังไปเพิ่มข้อมูล 
                                      ว่าต้องให้มาบริการถ่ายเอกสารทุกวันที่เทศบาลเปิดทําการ 
                                      และขอเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นเครื่องใหม่อย่าให้ติดขัด – 
 

เรื่องที่ 2    ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ – กู้ภัยเมตตาธรรม 



๑๐ 

 

               จุดเมือง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มูลนิธิน้ีเขาไปเช่าบ้านอยู่แล้วผมเห็นว่าเป็นมูลนิธิที่
ช่วยเหลือเวลาคนเดือดร้อนแล้วเขามาขอความอนุเคราะห์ให้เราหาสถานท่ีให้และผมเห็นว่าบริเวณแก่งดอน
กลางที่เราต้องการหาคนไปอยู่เพ่ือเฝ้าและดูแลน้ันเราสร้างเป็นบ้านสําหรับคนงานสวนอยู่แล้วเราจะยกสถานที่
บริเวณน้ันให้หน่วยกู้ภัยแล้วให้เขาไปตกแต่งเองเรามีนํ้าและไฟฟ้าอยู่แล้วเพียงแต่ให้ไปขอมิเตอร์นํ้าและไฟฟ้า
เอง  ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นการช่วยเราดูแลและเป็นหูเป็นตาให้เราในสวนสาธารณะแก่งดอนกลางทําให้ไม่
เงียบและเปลี่ยวจนเกินไป  แต่ไม่ให้มีเรื่องยาเสพติด สุรา การพนัน หรือสิ่งที่เป็นการรบกวนชาวบ้านให้เรา
สร้างเง่ือนไขในการอนุญาตให้เขามาอยู่เพราะที่ดินเป็นสวนหน่ึงของที่ดินสาธารณะ  การใช้ที่สาธารณะต้อง
ไม่ให้ก่อสร้างแบบถาวรสามารถรื้อถอนได้และอนุญาตให้อยู่เป็นที่ทําการได้แต่จะต้องมีเง่ือนไข  มอบสํานัก
ปลัดเทศบาลไปเรียบเรียงเก่ียวกับเง่ือนไขต่างๆแล้วตอบหนังสือไปทางหน่วยกู้ภัยว่าเราได้นําเข้าที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุมเห็นว่าถ้าท่านรับข้อเสนอและเงื่อนไข ข้อ 1,2,3, ฯลฯ  เช่น เสียค่านํ้าค่าไฟเอง มีพ้ืนที่กว้างคูณ
ยาวเท่าน้ี ห้ามก่อสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุ และเมื่อมอบหมายให้ไปอยู่จะต้องทําความสะอาดดูแล  และดูแล
เรื่องสวนสาธารณะให้เราด้วย ถ้าตกลงรับข้อเสนอน้ีได้ก็มาทําข้อตกลงกันและอนุญาตเป็นปีๆไป มอบสํานัก
ปลัดเทศบาลรับไปดําเนินการทําข้อเสนอและเง่ือนไขส่งไปให้ทางมูลนิธิฯและให้ตอบหนังสือเรากลับมาว่าเขา
จะรับข้อเสนอน้ีหรือไม่  แล้วถ้าเขาตอบรับกลับมาเราถึงอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว แล้วถ้าเราอนุญาต
แล้วทําหนังสอืแจ้งเพ่ือทราบให้นายอําเภอทราบด้วย อย่าทําผิดระเบียบให้ทําไปตามขั้นตอนที่ผมนํามาหารือใน
ที่ประชุมเพราะทุกท่านเป็นผู้เก็บระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบช่วยกันดูถ้าไม่ผิดระเบียบและได้ประโยชน์ก็
ดําเนินการต่อไป 
 

             มติที่ประชุม   - มอบสํานักปลัดเทศบาลรับไปดําเนินการทําข้อเสนอและเง่ือนไข 
                                 ส่งไปให้ทางมูลนิธิฯดูและให้ตอบหนังสือเรากลับมาว่าเขาจะรับ 
                                 ข้อเสนอนี้หรือไม่ – 
 

เรื่องที่ 3    แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เรื่องน้ีผมสงสัยเลยให้นําเข้าที่ประชุมก็คือเราทําหนังสือไป
ขอให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าคืออะไรท่านผอ.ภานุเดช 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    เป็นการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เฉพาะแสงสว่างอย่างเดียวใช่หรือไม ่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ใช่ครับ เส้นทางถนนผังเมืองบริเวณบ้านหัวค ู
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  ยาวตลอดสายเลยใช่หรือไม ่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ก็จะมีช่วงที่ทํามาแล้วขาดอยู่ประมาณ 1,000 
เมตร  ช่วงที่ไม่มีแสงสว่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   แล้วเป็นใครที่ขอเข้ามาเพราะต้องใช้งบประมาณหลายแสน
บาทในการติดต้ัง  
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ประมาณ 4 – 5 แสนบาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  แล้วเงินงบประมาณเราเหลือเท่าไรในการขยายเขตไฟฟ้า 
นายสนธยา สีหานนท์    ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ    เหลือครับแต่ถ้า จํานวน 4 แสนบาท คงไม่พอ 



๑๑ 

 
จริงๆแล้วโรงแรมคิวบิคขอมา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   จริงๆแล้วคือโรงแรมคิวบิคอยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือ
ส่งเสริมการขายของเขา 
นายสนธยา สีหานนท์    ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ    แล้วในเบ้ืองต้นเราก็ได้ไปทําไฟส่องสว่างอยู่
บริเวณมุมเลี้ยวบริเวณถนนเส้นน้ันแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ผมก็เห็นว่าไปดําเนินการแล้วแค่น้ันก็คงน่าจะพอ  แล้ว
ทําไมถึงได้มาขอให้เราทําหนังสือไป เราจะตอบเขาว่าอย่างไรถ้าเขามาถามเพราะเราไม่มีงบประมาณ  ผมว่า 
จํานวน 4 – 5 แสนบาท ในการติดไฟฟ้าส่องสว่างมันยังไม่คุ้มเพราะแถวนั้นยังไม่มีชุมชนและในส่วนของชุมชน
เขาก็มีไฟส่องสว่างอยู่แล้ว 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ครับส่วนน้ีเป็นส่วนมืดที่อยู่ระหว่างช่วงกลางๆ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ให้สํานักการช่างตอบไปว่าเรานําเข้าที่ประชุมแล้วเห็นว่า
บริเวณน้ันยังไม่มีประชาชนอยู่หนาแน่นและงบประมาณที่ใช้ก็มากกว่างบประมาณที่มีเหลืออยู่จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในปีงบประมาณน้ีเห็นควรชะลอไว้ก่อนในปีงบประมาณหน้าค่อยพิจารณากันอีกคร้ัง  
 

             มติที่ประชุม   - ให้สํานักการช่างตอบไปว่าเรานําเข้าท่ีประชุมแล้วเห็นว่าบริเวณน้ัน 
                                 ยังไม่มีประชาชนอยู่หนาแน่นและงบประมาณท่ีใช้ก็มากกว่า 
                                 งบประมาณท่ีมีเหลืออยู่จึงไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน 
                                 ปีงบประมาณน้ีเห็นควรชะลอไว้ก่อนในปีงบประมาณหน้าค่อย 
                                 พิจารณากันอีกครั้ง – 
 

เรื่องที่ 4    สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวคิดและเกณฑ์ 
        ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน        
นายสมชาย   ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    สืบเน่ืองมาจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงาน
เข้าประกวดประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปี 2558 ซึ่งในปีน้ีเขาจะโฟกัสเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมย่ังยืนซึ่ง
รางวัลจะแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือประเภทเทศบาลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รางวัลมีขนาดละ 1 
รางวัล เป็นโล่ของสมเด็จพระเทพ  ถ้าเราจะส่งเขาให้เรารวบรวมผลงานส่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
คณะกรรมการเขาจะประเมินเอกสารในเดือนกรกฎาคมและถ้าผ่านเขาจะลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ซึ่ง
รายละเอียดที่จะประเมินก็จะแบ่งเป็น 5 ด้าน 12 ตัวช้ีวัด ถ้าเราจะส่งก็จะได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพราะจะ
เก่ียวเน่ืองกับทุกกอง/ฝ่ายแต่ว่าหลักๆก็จะอยู่ที่สํานักการสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ที่ให้นําเข้าที่ประชุมก็คืออยากจะถามทุกท่านว่าเราจะ
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือไม่  ถามว่าโครงการที่เราทํามาแล้วพอที่จะรวบรวมส่งหรือไม่ คนที่เคยได้รางวัลถ้วย
สมเด็จพระเทพฯไปแล้วในปีที่ผ่านมาน้ันทํางานไม่เท่าเราเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรวบรวมส่งแต่พอเรามารวบรวม
แล้วก็ส่งได้รางวัลธรรมาภิบาลท่ีรู้ๆกันผมเลยมาคิดว่าผู้ที่รางวัลถ้วยสมเด็จพระเทพฯน้ันไม่ได้รางวัล 
ธรรมาภิบาลเหมือนเราด้วยซ้ํา  เราอยากจะพิสูจน์หรือไม่ว่าผลงานของเราเป็นผลงานระดับถ้วยพระราชทาน



๑๒ 

 
สมเด็จพระเทพฯหรือไม่  ทุกท่านเห็นว่าอย่างไรถ้าไม่มีใครคัดค้านผมว่าเราก็ดําเนินการส่งผลงานและรวบรวม
เอกสารส่งเข้าประกวดเลย  
นายสมชาย   ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ครับจะออกคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพราะเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนด้วย 
 

             มติที่ประชุม   - ให้ดําเนินการส่งผลงานและรวบรวมเอกสารส่งเข้าประกวด – 
 

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

เรื่องที่ 1   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมท้องถ่ินสู่สังคมสีเขียว 
นายสมชาย   ไชยเดช    ผอ .ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม     สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุมีหนังสือเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว โครงการน้ีจะเป็นโครงการประเมินตนเองเก่ียวกับการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะไม่
มีรางวัลแต่เป็นการประเมินตัวเองถ้าเราจะเข้าร่วมโครงการเราจะต้องต้ังงบประมาณจํานวน 1.5 แสนบาท เพ่ืออยู่ใน
ขั้นตอนการจัดทําแผนคือค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดอบรม ขบวนการจัดทําแผนชุมชน ส่วนรายละเอียดถ้าเราสมัคร
แล้วเขาจะเชิญชวนเราไปช้ีแจงอีกที่ว่าจะดําเนินการอย่างไร  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ผมว่าเรื่องน้ีเรายังไม่ได้ต้ังงบประมาณ  
เราคุยกันวันน้ีแล้วเราจะไปต้ังงบประมาณในปี 2559 แล้วผลงานก็เป็นผลงานปี 2559 แล้วค่อยดําเนินการ
สําหรับเรื่องน้ีดําเนินการได้เลยเพราะเป็นปีงบประมาณปี 2559 ถ้าเรามีเงินเราก็ดําเนินการต่อไป 
 

เรื่องที่ 2   การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน    เรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย มีคณะครูร้องเรียนมาว่า
หักเยอะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ไม่ได้หักเยอะเฉพาะครูคณะผู้บริหารและ
ท่านปลัดเทศบาลก็หักเยอะเช่นกัน  มอบสํานักการคลังเป็นผู้ช้ีแจงเรื่องน้ี 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน    ดิฉันกลัวว่าเขาจะเข้าใจว่าคณะผู้บริหารเป็นคน
สั่งการให้สํานักการคลังหักและจัดการในเรื่องน้ี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   นายกและคณะผู้บริหารท่านอ่ืนก็โดนหัก
เยอะเช่นกัน  ใครรับผิดชอบเร่ืองน้ีช้ีแจงด้วย 
นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    สําหรับเรื่องภาษี ณ ที่จ่าย ในข้อเท็จจริงที่ผ่านมา

ทางกรมสรรพากรเองซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องน้ีก็พูดกันมาประจําและเวลาที่ไปประชุมเขาก็เน้นการหักภาษี ณ ที่
จ่าย มาตลอดแต่เขายังไม่เข็มงวดเท่ากับปีน้ีน้ันคือเขาจะนําโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมสรรพากรเข้ามาลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องของหน่วยงานที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือนเลยนะครับ  เวลาที่เขาคีย์เงินเดือนเข้าไปจะ
หักเองโดยอัตโนมัติซึ่งในปีผ่านมาทางกรมสรรพากรเองยังไม่ได้เข็มงวด  แต่สําหรับปีน้ีเป็นต้นไปหน่วยงานอ่ืน
อาจยังไม่นําโปรแกรมน้ีมาใช้ซึ่งอาจจะหักไม่มาก  แต่ในส่วนของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุกรมสรรพากร
พ้ืนที่กาฬสินธ์ุเขาเรียกเข้าไปอบรมไปประชุมช้ีแจงกันเป็นประจําและเขาให้นําโปรแกรมน้ีมาใช้เลยเป็น 
โปรแกรมสําเร็จรูป  ผมเงินเดือนน้อยก็โดนหักเยอะเหมือนกันครับซึ่งท่านนายกเองไม่ได้สั่งการหรอกครับแต่
เป็นเรื่องของกรมสรรพากร   



๑๓ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ส่วนฯจําลองมีหนังสือสั่งการมา
หรือไม่ 
นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    ไม่มีครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เป็นกฎหมายถ้าหักโดยไม่มีหนังสือมา
ไม่ได้จะต้องเป็นกฎหมายเป็นระเบียบอะไรท่ีชัดเจนถึงจะมาหักเงินเขาได้ 
นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เป็นประมวลรัษฎากร 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ก็เอาประมวลรัษฎากรถ่ายเอกสารสําเนา
มาและทําหนังสือแจ้งไปที่งานสภาพนักงาน  ท่านประธานสภาพนักงานแนบเอกสาร 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน    แล้วอีกประการคือหักโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ 

นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    ต้องขอโทษอีกคร้ังที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ก็ให้ผอ.ส่วนฯจําลองนําประมวลรัษฎากร
มาและบอกไปว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติไปน้ันไม่ได้ทําผิดไปจากระเบียบแล้วหนังสือสั่งการหนังสือเวียนให้หักก็แนบไป
ด้วยกันและแจ้งไปยังงานสภาพนักงาน   

เรื่องที่ 3   ใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดในปี 2558 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์     หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ขออนุญาตนําเรียนท่าน

นายกและท่ีประชุมที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เข้าร่วมประชุม กบจ. เมื่อวันที่ 14 พ.ค 58 ก็เป็นการ
ประชุมขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมให้ใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดในปี 2558 นํามาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5 
โครงการ 1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภูปอ จํานวน 300,000 บาท 2.โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ
หนองยาง อําเภอร่องคํา จํานวน 350,000 บาท 3.เอาไปก่อสร้างถนนเข้าวัดโคกสําเริง อําเภอร่องคํา จํานวน 
360,000 บาท 4.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตร จํานวน 5,800,000 บาท 5.โครงการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ จํานวน 700,000 บาท   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เป็นเงินเหลือจ่ายของ กบจ. อย่างเช่นงบ
ที่เราเอามาทําฐานพระพุทธรูปเราก็เอามาจาก กบจ. จํานวน 14 ล้านบาท ที่บรรจุไว้ในแผนแต่พอเรามาจัดซื้อ
จัดจ้างเหลือประมาณ 12 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเขาเอามาเปลี่ยนเป็นรายการใหม่แล้วดู 2 – 3 รายการแรกท่ี
ท่านผู้ว่าเอาไปลงล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองปรับปรุงภูมิทัศน์ทําสวนสาธารณะ  คือทุกท้องถิ่นตอนน้ีเขามามองเห็น
ถึงเรื่องการทําไว้ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ร่วมกันเป็นปอดของชุมชนเพ่ือออกกําลังกายและใช้ประโยชน์    

เรื่องที่ 4    
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    แจ้งข่าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีที่ผ่านมาปี 

2556 ศูนย์เด็กเล็กสมัครเข้าโครงการ สสส. แล้วก็ปฏิบัติโครงการส่ือสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก น้ีคืออยู่
ในเกณฑ์ของผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการได้ดีเด่นเขาขอให้เข้าไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ  วันที่ 24 พ.ค 58 
อยากขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปรับรางวัลตัวน้ี  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อนุญาตให้เดินทางไปรับโล่รางวัลได้  มี
ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุ 
 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑5.30 น. 
 
 
 
 


