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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 12/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 24 
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มีนาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านรองนายกเทศมนตรีจังหวัดกระบ่ี
เป็นกรรมการที่มาประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรา  ท่านได้มาเจอกับท่านรองศิรินันท์
ช่วงบ่ายที่เรากําลังเดินดูงานในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์และท่านก็ได้บอกข่าวดีว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราได้
รางวัลธรรมาภิบาล  คณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 9 คน ที่มาประเมินเราได้ไปประชุมกันว่า 10 
แห่ง คัดให้เหลือ 9 แห่ง เช่น เทศบาลจะเป็นเทศบาลไหน , อบต.จะเป็นอบต.ไหน และ อบจ.จะเป็นอบจ.ไหน  
ตอนน้ียังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ในที่ประชุมอนุกรรมการที่มาประเมินรางวัลธรรมาภิบาลจากเทศบาล 10 
แห่งทั่วประเทศไทยคัดให้เหลือ 5 แห่ง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุติด 1 ใน 5 ได้เงินรางวัลจํานวน 4 ล้าน 
บาท  ถ้าเราได้รับรางวัลจริงๆผมอยากพัฒนาในสิ่งที่คิดว่าทุกคนก็ได้รับประโยชน์ผมเห็นว่าหอประชุม 
ธรรมาภิบาลเรายังไม่สมบูรณ์และหอประชุมพวงพะยอมเราก็ใช้มาต้ังแต่ปี 2538 ถ้าหากว่าเรารื้อออกแล้วสร้าง
เป็นหอประชุมแฝดข้ึนมาอีก 1 หลัง คงจะดีแต่ไม่ได้ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมก็จะผิดหลักการ  เงินรางวัลน้ีเราไม่ต้อง
นําเข้าสภาแต่ก็ต้องรายงานว่านําไปใช้อะไรบ้าง  เงินรางวัลจํานวน 2.5 ล้านบาท รอบก่อนเรานําไปทํา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องบอยเลอร์ เครื่องเสียงตลาด และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์อย่างมาก  
ให้ทุกท่านไปคิดพิจารณากันว่าในวงเงินจํานวน 4 ล้านบาท เราจะใช้แก้ไขปัญหาอะไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้คิดเตรียมไว้ตอนน้ีผมยังไม่สรุป     

เรื่องที่ 2   ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราจะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ  ในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิญประชุมในวันพรุ่งน้ีวันที่ 
25 มีนาคม 2558  เวลา 10.00 น. เผอิญว่าพรุ่งน้ีนายกติดภารกิจที่ตลาดกับพ่อค้า-แม่ค้า เพราะฉะน้ัน
จะต้องให้คนไปประชุมแทนผมก่อนพอผมเสร็จภารกิจเรียบร้อยจะรีบตามไป  คนที่จะเข้าประชุมแทนจะต้องรู้
เรื่องเก่ียวกับการจัดงานดีมอบท่านปลัดเทศบาลไปประชุม  

เรื่องที่ 3   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะมาเยี่ยมโครงการของเทศบาลเมือง 
                       กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ท่านสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  จะมาเย่ียมโครงการของเราขอให้ทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้
เตรียมให้เรียบร้อย เช่น โรงฆ่าสัตว์ เส้นทางที่รัฐมนตรีจะผ่าน ทีมงาน  คนรักถุง กองทุนจิตอาสา ขอให้
เตรียมพร้อมทุกอย่าง 

เรื่องที่ 4   การสัมมนาและจัดนิทรรศการงานของเดชา พลกล้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 25 มีนาคม 2558 งานของเดชา 
พลกล้า จ่าเอกภราดรทราบหรือไม่มีอะไรบ้าง  
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ ์  หน.ฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบฯ    มกีารสมัมนาและจัดนิทรรศการ 
เขาขอให้เราจัดชุมชน 100 คน  และเจ้าหน้าที่ 10 คน  ในส่วนเจ้าหน้าที่ผมได้เตรียมเรียบร้อยและเรื่องชุมชน
ผมประสานกับหัวหน้าสังวาลเรียบร้อยแล้ว  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ในส่วนของนิทรรศการไปถึงไหนแล้ว 
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จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    นิทรรศการกําลังดําเนินการจัด
ไม่มีปัญหาอะไรครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบจ่าเอกภราดรเป็นตัวแทนของนายก
ไปร่วมกิจกรรม 

เรื่องที่ 5   ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2558  ณ หอประชุม 80 พรรษา จัดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  จะมีกิจกรรมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุ กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมจัดทําร่างแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุจึงขอความร่วมมือจากท่านดําเนินการดังน้ี 1.
มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุ พร้อมรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุที่
หน่วยงานท่านดําเนินการหรือมีส่วนเก่ียวข้องขับเคลื่อนเพ่ือใช้ประกอบการจัดทําร่างแผนผู้สูงอายุของจังหวัด
ต่อไป  2.ประสานเชิญชมรมผู้สูงอายุหรือเป็นผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจํานวน 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม  3.
สนับสนุนกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ เช่น อํานวยความสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาและบริจาคสิ่งของเพ่ือเป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุในงานตามความเหมาะสม  หนังสือเข้าวันที่ 16 
มีนาคม 2558  ฝากท่านรองอุบลรัตน์ดูด้วยเพราะท่านเป็นผู้ดูแลกองสวัสดิการสังคม  

เรื่องที่ 6   มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นหนังสือทวงมาจากที่ว่าการอําเภอเมือง 
                      กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็น
หนังสือทวงมาจากท่ีว่าการอําเภอเมือง ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแจ้งรายงานล่าช้ากรณี นางพรสวรรค์  
ฆารตะสิงห์ ประธานกลุ่มแปรรูป SML ซอยนํ้าทิพย์ได้ร้องขอความเป็นธรรมไม่สามารถเบิกเงินโครงการได้  
ท่านตอบไปว่าอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติแล้วเขาก็บอกว่า อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่าท่านยังไม่ได้รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้อําเภอเมืองทราบแต่อย่างใดจึงขอทราบผลภายในวันที่ 18 
มีนาคม 2558     

เรื่องที่ 7   ร้องเรียนการลุกล้ําทางสาธารณะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ร้องเรียนการลุกล้ําทางสาธารณะ ร้อย
ตํารวจโทจําลอง เนตวงษ์ หน่วยงานของท่านยังไม่รายงานแต่อย่างใดขอให้รายงานให้อําเภอทราบภายในวันที่ 
18 มีนาคม 2558 รายงานไปรึยัง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง   ออกติดคําสั่งและส่งเรื่องให้ทางฝ่ายนิติการไป
เรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ใช่รายงานอําเภอแต่รายงานศูนย์
ดํารงธรรมใครรายงานศูนย์ดํารงธรรมเป็นหน้าที่ใคร 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    นําสําเนาเรื่องต่างๆส่งไปทางฝ่ายนิติการแล้วฝ่าย
นิติการจะเป็นคนรายงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ใช่ว่าฝ่ายนิติการเอาเอกสารไปเพื่อ
ดําเนินการขับไล่ตามอํานาจของนิติกรแต่น้ีคือรายงานว่าคุณดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้ว  ผมดูแล้วงานไม่มี
การขับเคลื่อนต้องคอยให้เขามาตามตลอดคนรับผิดชอบไม่มีเราจะทําอย่างไรดีเก่ียวกับเรื่องน้ี 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    จากที่เคยทําผมก็จะจ่ายหนังสือไปทั้งสํานักการช่าง
และกองวิชาการแต่เจ้าภาพหลักคือกองวิชาการซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลจากสํานักการช่างแล้วรายงานต่อไป 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านรองอุบลรัตน์เก่ียวกับเรื่องการ
ร้องทุกข์ช่วยผมดูด้วย  และฝากท่านรองอภิวัฒน์ตามงานน้ีให้ผมด้วย 

เรื่องที่ 8   การประชุมชุมชน 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การประชุมชุมชน  ในวันที่ 30 มีนาคม 
2558  ผมจะนําเร่ืองที่เขาไปออกเคเบ้ิลทีวีเก่ียวกับเรื่องสนามกีฬาฉายให้กับทางชุมชนดูและช้ีแจงให้ชุมชน
ทราบว่าเขาบิดเบือนและกลั่นแกล้งเรายังไง  เรื่องแจ้งความผมก็ได้ดําเนินการไปแล้วและตํารวจก็ได้รับเรื่องรับ
เป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการเผยแพร่กระจายเสียง  เพราะมีสท.ท่านหน่ึงไปโพสลงไปในชุมชนถ้าเราจะดูว่า
คลิปหมิ่นเอาไปโพสต่อคนโพสผิดหรือไม่ วันที่ 30 มีนาคม 2558 ขอให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับชุมชนด้วย
เวลาที่จะสรุปปัญหาของชาวบ้านขอให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมรับฟังและรับข้อมูลเพ่ือมาดําเนินการแก้ไขให้
ชาวบ้านด้วยเดือนละ 1 ครั้ง ฝากทุกสํานัก/กอง 

เรื่องที่ 9   ศูนย์ดํารงธรรมร้องเรียนร้องทุกข์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ศูนย์ดํารงธรรมร้องเรียนร้องทุกข์จาก
ประชาชนเกี่ยวกับมลภาวะฝุ่นละอองรถขนถ่ายวัสดุหินทรายและมลภาวะทางเสียงจากรถขนถ่ายวัสดุอยู่
บริเวณปากซอยนํ้าทิพย์ หนังสือเข้าจังหวัดวันที่ 12 มีนาคม 2558  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการ
แล้วจะต้องรายงานให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบด้วยว่าเราดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 

เรื่องที่ 10   ประชุมสร้างพันธมิตรการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ศูนย์อนามัยที่ 6 จะจัดประชุมสร้าง
พันธมิตรการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  เขตสุขาภิบาล 7 ประชุม ณ ห้องศรีจันทร์เจริญธานี ขอนแก่น วันที่ 
23 – 24 เมษายน 2558 จึงขอเชิญท่านหรือรองนายกหรือหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมประชุมโดยเบิกค่าอาหารและที่
พักจากศูนย์ส่วนเบ้ียเลี้ยงและพาหนะเบิกกับต้นสังกัด  มอบสํานักการสาธารณสุขไปประชุม  

เรื่องที่ 11   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุและการประสานแผนพัฒนา 3 ปี มอบจ.ส.อ.สมชายไปประชุม 

เรื่องที่ 12   กิจกรรมครอบครัวโปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กิจกรรมครอบครัว อปท. โปร่งใสห่างไกล
คอรัปช่ัน  วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว มอบรองนายก
ท่านนพสิทธ์ิและรองปลัดท่านอภิวัฒน์ไปร่วมกิจกรรม  และขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมทําข่าวการจัด
โครงการดังกล่าว  

เรื่องที่ 13   ล้างส้วมต้อนรับวันสงกรานต์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ล้างส้วมต้อนรับวันสงกรานต์ ฝากทุก
สํานัก/กองช่วยกันทําความสะอาดห้องนํ้า ล้างส้วมตามสถานท่ีต่างๆท่ีท่านดูแลและรับผิดชอบ สนามกีฬามอบ
สํานักการศึกษา ตลาดมอบสํานักการสาธารณสุข สวนสาธารณะมอบสํานักการช่าง  

เรื่องที่ 14   ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเน่ืองในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  มอบท่านปลัดเทศบาลดําเนินการในเรื่องน้ี  

เรื่องที่ 15   แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 



๖ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสํานัก
ปลัดสํานักนายกว่าคณะกรรมการกระจายอํานาจในคราวประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศเรื่องแนวทางการ
จัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานัก
ปลัดพิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในการบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์และมี
แนวทางที่สอดคล้องสนับสนุนจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรม  จึงให้ อบจ. เทศบาล และอบต. ถือ
ปฏิบัติในการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตามแนวทางปฏิบัติในสิ่งที่ส่งมาด้วยน้ี  มอบกองวิชาการ
ไปศึกษาดูและต้ังเรื่องขึ้นมา 

เรื่องที่ 16   ขอรับบริจาคหนังสือสําหรับเด็ก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอรับบริจาคหนังสือสําหรับเด็กไปถึงไหน
แล้ว มีการมอบต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 วันพรุ่งน้ีมอบให้ทุกสํานัก/กองนําหนังสือสําหรับเด็ก
ที่ท่านเตรียมไว้มารวมกันที่ห้องนายกแยกแต่ละสํานัก/กองพรุ่งน้ีผมจะนําไปบริจาค  

เรื่องที่ 17   ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ด้วยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเฉพาะจังหวัดเขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วน้ันเพ่ือให้การขับเคล่ือนการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการซึ่งจะเกิดผลดีและประโยชน์ต่อกลุ่มเฉพาะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกําหนดจัดประชุม
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 
ประชุมมงกฎทอง ช้ัน 2 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในการน้ีข้าพเจ้าขอเรียนเชิญบุคคลากรในหน่วยงานของท่าน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบผู้พิการ  มอบกองสวัสดิการสังคมไปประชุม   

เรื่องที่ 18   การประกวดรางวัลพระปกเกล้า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ที่ผมไปอบรมรอบนี้พอถึงวันสุดท้าย
หลังจากที่เราไปนําเสนอโครงการเราแล้วอาจารย์ให้เข้าไปคลินิกหมายความว่าหน่วยงานไหนอยากจะไป
ปรึกษาอาจารย์เก่ียวกับเรื่องกาทําโครงการประกวดรางวัลพระปกเกล้าก็ให้ไปถาม  ผมก็ได้ไปถามและได้ไปเข้า
โต๊ะอาจารย์ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ  และถามว่าเราได้รางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วส่วนด้านเครือข่ายเราจะทําอย่างไร  ท่านอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างและอธิบาย
ว่า ถ้าเราทําเรื่องขยะก็ยกตัวอย่างคําว่าเครือคือผู้ที่มาร่วมจับมือกับเราเป็นการมีส่วนร่วมมาใช้บ่อขยะหรือ
มาร่วมแก้ไขปัญหาขยะกับเราน้ันคือเครือมี 31 ท้องถิ่นที่มาใช่บ่อขยะกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา แล้วถ้า
หาก 31 แห่ง โยงกันเรียกเป็นข่าย  แต่ของเราเข้าไปทั้งหมดเรียกเป็นเครือเพราะฉะน้ันเราเป็นศูนย์กลางมี 31 
เทศบาล มาร่วมอยู่ด้วยกันแต่ละเทศบาลมาโยงกันน้ันเรียกว่าเครือข่ายการสร้างเครือข่ายของเราท่านแนะนํา
ว่าให้เราทําเก่ียวกับเร่ืองขยะเพราะว่าเราทําโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องขยะจะได้ต่อยอดได้ง่าย แต่เราจะต้องเผยแพร่
ความรู้ของเราที่มีอยู่ไปชักชวนท้องถิ่นอีก 31 แห่ง ให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราว่าเขาจะเอานโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติของเราไปดําเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะ เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายจะต้องมีเครือข่ายที่
มีวัตถุประสงค์อันเดียวกันน้ันคือการลดปริมาณขยะ  ผมดูแล้วสิ่งที่เราโดดเด่นและพอที่จะไปได้คือเรื่องขยะ  
จ.ส.อ.สมชายเห็นว่าอย่างไร       
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์   หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    สิ่งที่สถานภาพเรามีอยู่แล้วคือ

ด้านขยะด้านสิ่งแวดล้อม  



๗ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เพราะฉะน้ันเท่าที่ผมดูเครือข่ายที่เราจะ
สร้างและประกวดรางวัลพระปกเกล้ารอบน้ีน่าจะเป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์เรื่องการลดปริมาณขยะการ
กําจัดขยะ   
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    เขาให้ส่งอย่างน้อย 3 เรื่อง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ใช่เราก็ต้ังเรื่อง  1.การลดปริมาณขยะการ
กําจัดขยะ  2.ผู้สูงอายุ  3. ความโปร่งใส  ตกลงเอาเลือก 3 เรื่องน้ีและเราจะได้มุ่งเน้นเก่ียวกับเร่ืองการไป
ประกวดรางวัลพระปกเกล้ารอบน้ีใน 3 เครือข่าย  ส่วนโรงเรียนเราจะเอามาเข้ามาในเครือข่ายด้านขยะ  ใน 3 
เรื่องน้ีผมมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านการลดปริมาณขยะมอบให้สํานักการสาธารณสุข  ด้านผู้สูงอายุมอบ
กองสวัสดิการสังคม และเร่ืองความโปร่งใสมอบกองวิชาการ  

เรื่องที่ 19   ขุดลอกลําน้ําปาว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อจ่าเอก
ภราดรแจ้งให้ผมทราบว่ามีทหารมาพบท่านผอ.ภานุเดช  ผมเลยได้ไปสอบถามปรากฏว่าทหารมาแจ้งข่าวว่าจะ
มาขุดลอกลํานํ้าปาวให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป้าหมาย 4.5 กิโลเมตร แล้วทุกท่านทราบหรือไม่ว่าลํานํ้าปาว
ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรา 5 กิโลเมตร ก็เท่ากับว่ามาขุดลอกให้เราเกือบจะสุดเส้นทาง  แล้วท่าน
ผอ.ภานุเดชบอกว่าจะไม่ซ้ําซ้อนกับงานของ ทสจ.ทรัพยากรธรรมชาติที่มาทําโครงการกับเราเหรอ  ผมเลยได้ไป
หาข้อมูล ทสจ. มีเงิน 1 ล้านบาท นําไปจ่ายให้ชาวบ้านมาขุดและถอนหญ้าคนละ 300/วัน ตอนน้ีเงิน
งบประมาณหมดแล้วเพราะฉะน้ันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราเลย  ผมเลยได้มอบให้จ่าเอกภราดรพาเขาลงไปดู
พ้ืนที่เส้นทางที่จะมาขุดลอกว่าจากจุดไหนไปถึงจุดไหน   

จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ     พ้ืนที่คือรอยต่อท่าสินค้าและมา
ชนรอยต่อของหลุบบริเวณบ้านกุดอ้อ เขาจะมาขุดลอกให้ยาวสุดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง  ส่วนที่พักผมได้พาไปดูที่
สถานีดับเพลิงเรียบร้อยและสิ้นเดือนน้ีจะเริ่มลงมือดําเนินการ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าเขาจะมาดําเนินการให้เราจริงให้เขา
ทําหนังสือแจ้งให้เราทราบก่อน  พอได้หนังสือมาแล้วผมจะนําหนังสือไปประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่
อยู่ 2 ฝั่ง ของลํานํ้าปาวทราบเพ่ือให้เก็บสิ่งของทรัพย์สินบริเวณตลิ่งเพราะขาจะได้เข้าไปทํางานได้สะดวก 

 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  9/2558  เม่ือวันที่  10 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8   
            ครั้งที่ 10 และ 11/2558  เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2558 
            ประจําปีงบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  9/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2558  ครั้งที่ 10 และ 11/2558  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะ
ขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 



๘ 

 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    การที่จังหวัดให้เราดําเนินการของบประมาณ
สนับสนุนเก่ียวกับการติดตามผู้ติดยาเสพติดเราทําหนังสือโครงการเข้าไปแล้วอยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ  
และในรอบเดือนที่ผ่านมา วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ บ้านเลขที่ 21 จับ
ยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ประมาณ 4,600 เม็ด ซึ่งพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อยู่ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ช่ือนายต้น
ตระการ แต่นําของมาพักไว้ที่ผู้ต้องหาช่ือนายณัฐวุฒิที่ตํารวจจับกุมได้ในครั้งน้ีโดยการล่อซื้อของตํารวจและ
ขยายผลไปยังผู้ค้ารายใหญ่แต่ยังจับกุมไม่ได้อยู่ในช่วงติดตาม  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1    ขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างสัญลักษณ์เมืองกาฬสินธ์ุ 

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    เน่ืองจากบริเวณแยกโนนตาลทางเข้าเมือง
กาฬสินธ์ุด้านทิศใต้ได้มีการก่อสร้างรูปป้ันใบเสมาขนาดใหญ่พิมพาพิลาป  มีรูปป้ันหุ่นไดโนเสาร์ที่เป็น
สัญลักษณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุและได้ปลูกต้นมะหาดซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดแต่ได้ตายยืนต้นเพ่ือไม่ให้เป็นการ
เสียประโยชน์เห็นควรเพ่ิมสัญลักษณ์อีกอย่างของจังหวัดกาฬสินธ์ุ คือ โปงลางใหญ่ โดยใช้ต้นมะหาดที่ตายยืน
ต้นเป็นเสาโปงลางและได้พิจารณาแล้ว  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีศักยภาพในด้านทางช่างที่มีฝีมือด้านน้ีและมี
งบประมาณเพียงพอ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโปงลางใหญ่ดังกล่าว  
ตอนน้ีกําลังดําเนินการจัดทําเรื่องโปงลาง ส่วนเรื่องเสาก็ได้แจ้งราคาไปยังแขวงการทางกาฬสินธ์ุแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ตัวท่านที่รักษาการแขวงการทางกาฬสินธ์ุได้คุยกับผมว่า
ท่านจะไปขุดหลุมเทคอนกรีตฝังตัวเสาใหม่ให้แข็งแรง  ขอให้เราทําเรื่องรูปโปงลางผมได้ให้จ่าเอกภราดรไปคุย
และขอต่อรองมา จํานวน 50,000 บาท แต่เงินเราน้ันไม่มีเลย  ถ้าหากว่าหาไม่ได้น้ันผมก็จะนําเงินส่วนตัวผม
มอบให้ 
 

             มติที่ประชุม   - ดําเนินการจัดทําโปงลางใหญ่ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑5.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


