
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  4/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  25 พฤศจกิายน  ๒๕๕7  เวลา  13.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
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๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
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1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

3. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

5. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

6. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

7. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
8. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
12. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
13. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
14. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
16. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
17. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
18. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
19. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
20. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
21. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
23. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 4/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 25  
พฤศจิกายน  2557   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าเราประชุมคณะกรรมการชุมชน  
มีชาวบ้านฝากมาขอถนนบริเวณข้างบ้านฐานวิเศษซอยเล็กๆเป็นทางตัน 2 เส้น ให้สํานักการช่างไปดูถ้า
สามารถทําเองได้ให้ดําเนินการทําเพราะเป็นซอยเล็กไม่ยาวหาวันว่างไปดําเนินการ  และซอยสีดา 3 นําเข้า
แผนฯเพราะยาว 50 เมตร  ส่วนสะพานหลังวัดสว่างคงคาทรุดหมดทั้ง 2 ฟาก บริษัทที่ประมูลได้คือวรัญญา
แล้วยังมีสนามกีฬา 2 อีกที่เขาประมูลได้ที่ สท.กระทู้ถามมาเพราะงานไม่ค่อยไปทําแล้วหลักกันโค้งพังหมดแล้ว
เราจะดําเนินการแจ้งไปครั้งสุดท้ายและถ้าหากยังไม่ดําเนินการแก้ไขเราก็ดําเนินการเองและหักเงินประกัน
สัญญาเขาเลย         



๓ 

 

เรื่องที่ 2   ขอเชิญร่วมออกตรวจหอพัก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญร่วมออกตรวจหอพักเพ่ือจัด
ระเบียบสังคมในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น.  ฝากผอ.
อภิวัฒน์ใครเป็นคณะกรรมการหรือมีหน้าที่ให้ไปร่วมตรวจหอพักตามที่ได้มีหนังสือเชิญมา 

เรื่องที่ 3   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5  
ธันวาคม 2557 จังหวัดกาฬสินธ์ุได้กําหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ
แผ่นดินที่ห้องประชุม 80 พรรษา   

เรื่องที่ 4   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างแนวทางร่วมกันพัฒนาคนพิการทางการ 
                       เคลื่อนไหวจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือสร้าง
แนวทางร่วมกันพัฒนาคนพิการทางการเคล่ือนไหวจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ชมรมคนพิการทางการเคล่ือนไหวขอเชิญ
ท่านหรือตัวแทนจํานวน 1 คน เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือสร้างแนวทางร่วมกันกับคนพิการเป็นงานของกองสวัสดิการ
สังคม 

เรื่องที่ 5   การจัดข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมผู้บริหารระดับสูง 
              กระทรวงมหาดไทย 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การจัดข้อมูลพ้ืนที่เพ่ือการตรวจราชการ
และตรวจเย่ียมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย  เขาแบ่งผู้ตรวจกระทรวงมาเพ่ือตรวจราชการและผู้ตรวจ
ที่มาตรวจเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุคือท่านสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต    

เรื่องที่ 6   นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ประชุมทางวีดีทัศน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เพ่ือให้ดําเนินการตามนโยบาย
แต่ผมยังไม่ เห็นพวกเราทําอะไรเลยไม่ทราบว่ารู้ กันรึ ยัง 1.เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการรณรงค์สร้างพฤติกรรมสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ความจริงงานน้ีเป็นงาน
ประจําที่เราทําอยู่แล้วแต่อยากให้หยิบยกข้ึนมาเหมือนกับว่าเรากระตุ้นตามนโยบายของเขา 2.โรงเรียนและ
สถานศึกษาให้ปลูกฝังค่านิยมวินัยการรักษาความสะอาดในกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดเวรรักษาความ
สะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ตลอดจนอาจจะให้มีการประกวดการรักษาความสะอาดในโรงเรียน  
สถานที่ราชการที่ทําการองค์กรปกครองท้องถิ่นให้รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายใน
บริเวณสํานักงานและบริเวณด้านหน้าสํานักงาน เส้นทางเข้าออกและให้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้
เพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างวินัยให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ใน
สังกัดได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดทั้งน้ีเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป มอบหัวหน้า 
พงษ์ธรจัดวันว่างแล้วไปร่วมกันไปทําความสะอาดบริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ทางสํานัก
การช่างย้ายไปเป็นที่เก็บของให้ช่วยกันระดมทุกสํานัก/กอง เริ่มเลยดําเนินการให้สะอาด  ท่านผอ.ภานุเดชได้
ทิ้งหมดเลยรึเปล่า 
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล     เราจะให้กองทุนมาซื้อเลยได้หรือไม่ 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง     มีบางส่วนที่เก็บไว้อยู่ครับ  
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาไปให้หมดแล้วที่เหลือเราจะได้ให้
หัวหน้าพงษ์ธรจัดความเป็นระเบียบทําความสะอาดและทําการตัดหญ้าแล้วสิ่งไหนที่จะนําขายให้กองทุนก็แยก
ไว้หรือส่วนไหนท่ีจะนําไปเป็นของสํานักการช่างก็แยกไว้  ต่อไปสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการร่วมถึงนักท่องเที่ยวรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ เช่น สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า ป้ายรถประจําทาง
บริเวณริมทาง สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ต่อไป
เป็นหน้าที่ของสํานักการสาธารณสุขสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการรณรงค์ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งบริเวณภายในและบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกเมืองและ
จัดเตรียมภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสถานหรือ
ประกอบการห้างสรรพสินค้าทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในคือ
หน้าที่ 5 ประการในกลุ่มเป้าหมายที่เขาให้รณรงค์เก่ียวกับเรื่องความสะอาดและไม่ทิ้งขยะมูลฝอย 2.การจัด
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีการเก็บขนขยะไปกําจัดเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  3.การ
บริหารจัดการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาด
สุขอนามัยของชุมชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อยากให้สํานักการสาธารณสุขไปดําเนินการต่อกับผู้ที่จ้างเหมา
โครงการจ้างเหมาทุกชุมชนเน้นโครงการเก่ียวกับเรื่องทําความสะอาดในชุมชน  และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โดยประสานขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆใน
การรณรงค์สร้างจิตสํานึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยตลอดจนอาจพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมประกวด
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเรื่องน้ีเป็น
นโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องเร่งรัดดําเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ปี 2558 และสร้างความสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ 

เรื่องที่ 7   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จะมีการมอบโล่พ่อตัวอย่างดีเด่นของพุทธสมาคมท่ีวัดกลางพระอารามหลวง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ มอบรองประเสริฐ 

เรื่องที่ 8   ขอเช่าพื้นที่บ่อขยะในการทําธุรกิจ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เก่ียวกับเรื่องเช่าพ้ืนที่ขอทําบ่อขยะมีคน
มาติดต่อเทศบาลเราหลายคนอยากเอาขยะเราไปทําธุรกิจของเขา  รายสุดท้ายอยากเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าผม
เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือจาก ทสจ. ผมเลยหารือกับเขาเมื่อวานว่าโครงการ
ทั้งหมดเก่ียวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะนั้นผมจะทําเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัด
เป็นชุดใหญ่ของทางจังหวัดถ้าหากเราจะทําอะไรเก่ียวกับบ่อขยะของเราผมว่าเราทําหนังสือไปแจ้ง
คณะกรรมการชุดน้ีแล้วเราก็ขอให้ ทสจ. เรียกเชิญเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะเอาขยะของเราไปให้ใคร
บริหารอย่างไรถ้าได้มติของที่ประชุมระดับจังหวัดมาแล้วเราถึงมาดําเนินการ  อย่างน้ีจะปลอดภัยกว่าหรือไม่  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นเจ้าของบ่อขยะแล้วจะมีคนมาต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟ้าลงทุน 200 ล้านบาท แล้วถ้า
ทางจังหวัดไม่รู้เรื่องน้ันผมว่าทําไม่ถูก  ฝากทางสํานักการสาธารณสุขในเรื่องที่จะพิจารณาว่าจะให้ใครมาเป็น
คู่สัญญาในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราจะทําเรื่องเข้า ทสจ.  

เรื่องที่ 9   รายงานทางลับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีรายงานทางลับมาว่าช่วงกลางคืนมี
ชาวบ้านเข้าไปตกปลาอยู่ในบ่อบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และไม่ได้เข้าไปตกปลาธรรมดาแต่มี
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การลักลอบไปส่งยาเสพติดทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาน้ีได้ฝากท่านผอ.ภานุเดชลงไปบอกเขาว่าห้ามมีการเข้าไป
ตกปลาในช่วงกลางคืนทํารั้วรอบขอบชิดไปซ่อมแซมไม่ให้มีปัญหา   

เรื่องที่ 10   เชิญอบรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีการเชิญไปอบรมหลายเรื่องที่เปิดอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยากให้ทุกคนดูใส่ใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับเรื่องการตอบ 
สตง. วิธีการที่ท่านอาจารย์จะมาช้ีแจงว่าแบบไหนถูกหรือผิด  ถ้ามีโอกาสไปอบรมถ้าใครสนใจแต่ละสํานัก/กอง
เป็นเรื่องดีๆทั้งน้ันการอบรมรอบน้ีลองสละเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานมราสนใจไปอบรม 

เรื่องที่ 11   ขอความร่วมมือให้สวมเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่เขาขอ
ความร่วมมือมาว่าขอให้สวมเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป  ตกแต่งสถานที่ อาคาร
สํานักงานให้เรียบร้อย  ฝากท่านรองอุบลรัตน์ไปพิจารณาเร่ืองเส้ือสีเหลืองมาแจกให้กับพนักงานเราเพ่ือใส่
ในช่วงเดือนธันวาคม 

เรื่องที่ 12   โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้
เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วย
ไอโอดีน  มอบให้สํานักการสาธารณสุขแล้วส่งคนเข้าไปอบรม 

เรื่องที่ 13   วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2557 วัน
ต่อต้านคอรัปช่ันสากล  มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ผอ.อภิวัฒน์ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เทศบาลรับผิดชอบเร่ืองสถานที่มอบสํานัก

การช่าง และจัดระเบียบแถวการปล่อยแถวมอบงานเทศกิจ  และขอให้ทุกหน่วยงานจัดสัปดาห์ต่อต้านคอรัปช่ัน 
1 – 9 ธันวาคม 2557 แล้วรายงาน  และในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 อีกส่วนหนึ่งของพนักงานเทศบาลคือ
งานปฏิคม  และอยากขอให้ชุมชนส่งตัวแทนมาชุมชนละ 2 คน เพ่ือร่วมในขบวน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากผอ.วรวิทย์เก่ียวกับเรื่องผู้นําชุมชน 

เรื่องที่ 14    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกประกาศ 
                           เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารและพัฒนาตาม 
                           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่าง
วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมบางกอกพาเลซเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร  เข้าใจว่ากรมฯจะตั้ง
รางวัลเก่ียวกับเร่ืองการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาจึงเชิญเจ้าหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายช่ือดังต่อไปน้ีส่งคนเข้าไปตามที่เขาประสงค์เพ่ือที่จะไปกําหนดหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด   
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม     มอบให้นางสาวณัฐภาส์ไปประชุม 

เรื่องที่ 15   เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองสิทธ์ิ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านอัยการจะเข้ามาเย่ียมชมศูนย์
คุ้มครองสิทธ์ิและเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาท่ีอบรมอยู่ที่น้ันด้วย  เขามีคน 100 คน และไม่มีเงินเพราะต้ังเงิน
งบประมาณเอาไว้แค่จํานวน 2,500 บาท เขาอยากจะมาขอใช้ห้องประชุมพวงพะยอมผมเลยบอกว่าห้อง
ประชุมพวงพะยอมไม่ว่างให้มาใช้หอประชุมธรรมาภิบาลแทน  ส่วนค่าใช้จ่ายก็ให้มาตามที่มีคือจํานวน 2,500 
บาท  และอยากได้อะไรเพ่ิมเติมก็ให้แจ้งประสานกับหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

เรื่องที่ 16   ตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตักบาตรถนนสายบุญสัปดาห์หน้าเลื่อน
จากวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตักบาตรที่หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   

เรื่องที่ 17   การจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สัปดาห์น้ีทั้งสัปดาห์เราต้องเตรียมงาน
เก่ียวกับเรื่องความสะอาดบ้านเมือง ตกแต่งประดับช่วงวันเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ  หลังจากผ่านพ้นช่วงน้ีไป
เราค่อยมาคุยกันว่าจะต้องดําเนินงานอะไรต่อไปแต่ช่วงน้ีงานต่างๆเราชะลอไว้ก่อนเพ่ือที่จะมุ่งเร่ืองความ
สะอาดความสวยงามประดับธงทิวประดับไฟในช่วงวันพ่อแห่งชาติ  งานวันพ่อแห่งชาติที่เราจัดที่หน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราในส่วนของเวทีอย่าทําปิดทางขึ้นลงของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการขอให้เดินขึ้น
ลงได้สะดวกไม่ต้องทําเวทีใหญ่ 
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล   ปีน้ีอยากให้ทําพิเศษและย่ิงใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็พูด
เหมือนกันว่าปีน้ีอยากให้จัดให้ย่ิงใหญ่กว่าทุกปี 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     วันที่ไปประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอกว่า
ให้เทศบาลจัดประดับตกแต่งไฟ ธงทิว ต้ังแต่ 7 แยกหนองแซง  จนเข้ามาถึงถนนอรรถเปศลจัดให้ย่ิงใหญ่เต็มที่       

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านผอ.ภานุเดชเมื่อรู้งานแล้วก็ให้
ดําเนินการได้เลย 

เรื่องที่ 18   ขออนุญาตตัดต้นจามจุรี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขออนุญาตตัดต้นจามจุรีเรื่องน้ีผมอ่านดู
แล้วไม่เข้าใจแปลว่าอย่างไรท่านผอ.ภานุเดช 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง   เขาให้ทําตามเง่ือนไขคือให้เราไปประมูลแล้วก็
ตัด 

นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    มีหนังสือของธนารักษ์แจ้งเข้ามาแล้วว่าเงินที่ขายได้ให้เป็น

เงินของเทศบาลเลย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สํานักการช่างทําบันทึกเก่ียวกับต้นจามจุรี 
2 ต้นน้ีส่งสํานักการคลังแล้วก็ทําการประกาศเพ่ือเปิดประมูล  

เรื่องที่ 19   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการความร่วมมือ  ด้วยสถาบันพระปกเกล้าโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจะรับสมัครคัดเลือก
ผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติการมีส่วนร่วมการเมืองการ
ปกครองรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้แทนในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ใครสนใจที่อยากจะไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 สัปดาห์ เก่ียวกับเรื่องการเมืองการ
ปกครองสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและถ้าผ่านการสัมภาษณ์ก็สามารถเดินทางไปเรียนได้ค่าใช้จ่ายฟรีทุกอย่าง 



๗ 

 

เรื่องที่ 20   การประชุมจัดเตรียมงานวันที่ 4 , 5 และ 12 ธันวาคม 2557  
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าไปประชุม วันที่ 4 
ธันวาคม 2557 เรามีงานเพ่ิมขึ้นมาอีกมี 2 เรื่อง งานวันที่ 4 ธันวาคม 2557 รด.เขาจะมาสวนสนามซึ่งเขาจัด
กันทุกปีซึ้งเวียนกันเป็นเจ้าภาพมีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม เพราะฉะน้ันเขาทํา
มาขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุในการสวนสนามแล้วท่านผู้ว่าอยากจะนํางานน้ีมารวมใส่ด้วยกันเพ่ือจะ
ให้ย่ิงใหญ่  งานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุรับมาคือทางนายกเหล่ากาชาดอยากให้ผู้สูงอายุ 100 คน เข้าไปร่วมใน
กิจกรรมน้ีด้วยเพ่ือทําให้เกิดการปรองดองพร้อมกับกิจกรรมของ รด. เพ่ือคนจะได้เยอะงานจะได้ย่ิงใหญ่  ผม
สรุปว่าวัตถุประสงค์ที่จัดคือใช้คนประมาณ 4,000 คน ในสนามกีฬากลางทั้งหมด  ส่วนของเทศบาลน้ันเขาให้
รับผิดชอบเร่ืองของผู้สูงอายุ 100 คน พร้อมการแสดง มอบกองสวัสดิการฯ และรถสุขา 1 คัน เรื่องความ
สะอาดรอบๆสนามกีฬากลาง  มอบสํานักการสาธารณสุข  และเรื่องเต้นท์มอบสํานักการช่าง   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ผอ.ภานุเดชไปประสานเอาเต้นท์ใหญ่ของ
ท่านผู้ว่าอยู่กองร้อยมาต้ังถ้าไม่พออย่างไรค่อยนําเต้นท์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราไปเสริม   
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เริ่ม
ต้ังแต่เวลา 10.30 – 11.30 น. หลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ไปเลี้ยงข้าวผู้สูงอายุก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยช่วงเวลา 
14.00 น. ก็จะเป็นการเดินสวนสนามของ รด. และการแสดงของโรงเรียนต่างๆในช่วงบ่าย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แล้วที่ท่านรองประเสริฐไปประชุมมาเป็น
เรื่องอะไร 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล     ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ท่านรองนพสิทธ์ิไปประชุม
มาครับ  และต่อด้วยเร่ืองวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ที่เพ่ิมขึ้นมาคือมีการเดิน 4 มุมเมือง จุดที่ 1 วัดใต้ จุดที่ 2 
นาฏศิลป์ จุดที่ 3 แยกประปา  จุดที่ 4 ศาลหลักเมือง  แบ่งให้ส่วนราชการต่างๆรับผิดชอบตามจุด  ในส่วน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรารับผิดชอบรวมตัวกันที่จุดที่ 1 วัดใต้  รวมตัวกันประมาณ 16.00 น. ออกจากวัดใต้
เดินมาผ่านทาง บขส. แล้วขึ้นมาบนถนนข้างโรงแรมสุภัคฯ เดินต่อมายังหน้า TOT แล้วเลี้ยวเข้ามายังบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดให้ถึงเวลาประมาณ 18.00 น. พอมาถึงแล้วลําดับต่อไปคือเข้าพิธีการวางพานพุ่ม  การแต่ง
กายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ใส่เสื้อสีเหลืองทั้งหมด   

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    และวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
งานบ๊ิกคลีนน่ิงเดย์ตลาดลาน 2  เวทีจะต้ังที่หน้าสํานักงานเทศบาลหลังเก่าเพ่ือแบ่งไปทําความสะอาด 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1.ทําความสะอาดบริเวณสาลากลางจังหวัด   2.ทําความสะอาดตลาดลาน 2 เลยเลือกที่จะต้ังเวทีให้อยู่
ก่ึงกลางคือบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลหลังเก่า  และเคร่ืองเสียง มอบให้สํานักการช่างดําเนินการ  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   งบประมาณที่เขาให้มาทั้งหมด 10,000 
บาท  ในการจัดงานบ๊ิกคลีนน่ิงเดย์ในครั้งน้ี 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  3/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558            
                                   เม่ือวันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕๕7   
 



๘ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  3/2558  ประจําปีงบประมาณ  
2558  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
รับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ช่วงเดือนน้ีไม่มีอะไรเพ่ิมเติมมีรายงานเรื่องเดิมที่
หอพักของทางถนนสิทธิเดช  และจังหวัดแจ้งมาว่าจะมีประชุมประจําเดือน  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 
13.30 น.  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบผอ.วรวิทย์ติดตามเรื่องน้ีต่อไปด้วย 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1    ขอให้เทศบาลพิจารณาต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดินโครงการบ้านม่ันคงหนองไผ่ 
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม     นางสุกัญญา เค้าหอมสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
หนองไผ่ทราบว่าสัญญาเช่าช่วงพ้ืนที่ดิน 15 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แปลงทะเบียน กส.646 โฉนดที่ น.ส.ส. 
327/2498 ที่ทางเทศบาลเช่ากับราชพัสดุเพ่ือดําเนินการบ้านมั่นคงหนองไผ่ ได้ใกล้จะสิ้นสุดลง ในเดือน
ธันวาคม 2557 และทราบว่าจะมีการให้ทางสหกรณ์หนองไผ่ดําเนินการเช่าต่อจากราชพัสดุโดยตรงจึงขอ
คัดค้านไม่เห็นด้วย เน่ืองจากยังมีคดีเรื่องการละเมิดสิทธ์ิไม่มี 62 A ที่ยังค้างระหว่างศาลอุทรณ์ซึ่งไม่ทราบว่าจะ
ใช่เวลาอีกเท่าไรคดีจะสิ้นสุดลงแล้วนางสุกัญญาเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธ์ิจึงไม่มีความเช่ือมั่นว่าคณะกรรมการ
สหกรณ์หนองไผ่จะสามารถดําเนินการในเร่ืองสิทธ์ิที่สมาชิกถูกละเมิดได้  เน่ืองจากยังไม่มีระเบียบการจัดการ
ปัญหาและงบประมาณอีกทั้งประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกอีกทั้งไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออัน
ใดจากคณะกรรมการสหกรณ์หนองไผ่เลย ซึ่งอาจจะทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่เป็นธรรมได้ ท่านนายก
เลยได้ให้นําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ที่ให้นําเข้าที่ประชุมเพราะว่าเก่ียวกับ
สํานักการคลังเพราะคนที่จะไปต่อสัญญากับธนารักษ์คือสํานักการคลัง  ที่ดินแปลงที่อยู่หลังแขวงฯที่เราจัด
โครงการบ้านมั่นคงหนองไผ่เราเช่าธนารักษ์มาเพ่ือจัดโครงการบ้านมั่นคงแต่ตอนน้ีบ้านมั่นคงหนองไผ่จด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์เป็นนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมเลยคิดว่าน่าจะให้เขาปกครองกันเองก็คือให้เขาไป
เป็นคู่สัญญากับธนารักษ์เองและพอผมมีนโยบายไปอย่างน้ันก็ไปเข้าหูของสมาชิกกลัวว่าถ้าเทศบาลไม่ได้เป็นผู้
เช่าเทศบาลก็ไปกํากับดูแลคนที่เข้ามาบุกรุกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเทศบาลเป็นผู้เช่าถ้าหากมีผู้บุกรุกเทศบาลจะเป็น
ผู้เสียหายจะต้องมีวิธีดําเนินการกับผู้บุกรุกได้แน่เลยอยากให้เทศบาลเป็นผู้เช่าต่อไป  ผมก็ไปถามกับ
คณะกรรมการบ้านมั่นคงหนองไผ่แล้วละว่าพร้อมที่จะรับรึยังเขาตอบกลับมาว่ายังไม่พร้อมเพราะว่ายังมีคดีค้าง
คาอยู่ประมาณ 1 – 2 คดีที่อุทรณ์  ประกอบกับนางสุกัญญา  เค้าหอมได้ทําหนังสือมาผมจึงนําเข้าที่ประชุม 
คทม. เพ่ือหารือร่วมกันและอยากจะแจ้งให้ทางสํานักการคลังได้รับทราบว่าให้ดําเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ราช



๙ 

 

พัสดุเพ่ือทําโครงการบ้านมั่นคงหนองไผ่ต่อไปอีกหน่ึงรอบคือ 3 ปี  แล้วเราก็ให้ผู้เช่าคือบ้านมั่นคงหนองไผ่เช่า
ต่อเราเป็นรายปี  สรุปคือมติที่ประชุมน้ีเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการและสํานักการคลัง  

เรื่องที่ 2    ประเมินตัวชี้วัด 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ช่วงน้ีเป็นช่วงคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลจะประเมิน  แต่ตามงานทุกสํานัก/กองยังติดที่ตัวช้ีวัดยังไม่เสร็จ  และอาจารย์ชาญชัยนัดวันที่ 8 – 
9 ธันวาคม 2557 ที่จะประเมินตัวช้ีวัดเลยต้องประเมินตัวช้ีวัดของอาจารย์ชาญชัยเสร็จแล้วก็จะขอประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนทีหลัง  ขอให้ทุกสํานัก/กองเตรียมตัวช้ีวัดเตรียมคําตอบต่างๆเพราะว่าจะ
มีทีมมาศึกษาดูงานด้วย   

เรื่องที่ 3    การจัดงานกีฬา อปท. สัมพันธ์ 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     กีฬา อปท. ในปีน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของ

เราเป็นเจ้าภาพจากการประชุมของ อปท. ทั้ง 18 แห่ง  ที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันในวันที่ 25 – 26 
ธันวาคม 2557  ส่วนการแบ่งสีน้ันเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้สีขาวและกีฬามี 4 ประเภทเหมือนเดิม  เพ่ิมกีฬา
พ้ืนบ้านเข้ามาอีกคือกีฬาว่ิงเปร้ียวและอุ้มลูกโปร่งนํ้าผสมชาย-หญิง งบประมาณจํานวน 300,000 บาท ใน
การจัดงานกีฬา อปท. สัมพันธ์ในปีน้ี และ อปท. ทุกแห่งจะอุดหนุนมาแห่งละ 15,000 บาท ยกเว้น อบจ. ที่
แจ้งมาว่าจะอุดหนุนอย่างตํ่าจํานวน 50,000 บาท  ส่วนรูปแบบของขบวนแห่ก็ได้รูปแบบตามเดิมเหมือนทุกปี 
ที่ผ่านมาครับ  และให้ชุมชนเข้าร่วมชุมชนละ 2 คน เพ่ือมาร่วมเดินในขบวนแห่  คณะกรรมการตัดสินขบวน
พาเหรด กองเชียร์ก็คือปลัดทุกแห่งครับ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ในการเปิดงานช่วงเช้าเชิญท่านผู้ว่าฯเป็น
ประธานในการเปิดงาน  ช่วงเย็นงานเลี้ยงเชิญท่าน ส.ส.บุญรื่น  และงานช่วงเช้าในสนามกีฬากลางนายกเป็น
ประธานในการจัดการแข่งขันต้องตัดเสื้อให้เขาด้วย 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     งานเลี้ยงช่วงเย็นกําลังดําเนินงานหาสถานที่

ที่เหมาะสม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เสื้อสีขาวของเราที่จะแจกให้พนักงานขอ
เน้นให้ดูเรียบไม่ต้องมีสีสันเพ่ิมขึ้นมามากมายสามารถใส่มาทํางานและทําบุญได้  เตรียมให้ครูโรงเรียนเทศบาล
ของเราด้วย  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑5.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


