
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  12/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  14 มิถุนายน ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

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

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

5. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

7. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

9. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

10.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
11.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
12.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

13.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
14.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

15.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

16.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

17.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
18.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

19.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
20.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
21.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
22.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
23.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
24.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
25. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
26.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
27.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
28.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
29.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
30.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
31.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
32.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
33.  นางจริยา   พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
34.  นายมานิต  เหลื่อมกุมาร รอง ผอ.รงเรียนเทศบาล 4 
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35.  นางสาวนุชรินทร ทองด ี  นักวิเคราะหนโยบาย 
36.  สอ.พิชิต  จันทร  หน.งานกีฬา 

 

 ผูไมมาประชุม  
 

1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

6. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
7. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
8. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
9. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
10. นางสาวดารุณ ี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
11. นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
12. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
13.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
14.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
15.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
16.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
18. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
19.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
20.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
21. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
22.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
23.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
24. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
25. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
26. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
28.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
29.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  14 
มิถุนายน 2559 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
 เรื่องที่  1  ประชุมการเตรียมงานตอนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผอ.สวนฯสนธยาไปประชุมการเตรียมงานตอนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯเปนอยางไรบาง 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 
เริ่มจากสมเด็จพระเทพฯจะเดินทางมาจากจังหวัดรอยเอ็ดมาถึงจังหวัดกาฬสินธุประมาณเวลา 16.00 น. ณ 
ศาลากลางแหงใหมจะทรงวางศิลาฤกษที่จุดศาลากลางแหงใหมคนที่รับผิดชอบดูแลคือโยธาและผูรับจางจะเทพื้
นปรับถนน  สวนที่เราจะตองรับผิดชอบคือตองหาคนไปรวมรับเสด็จ ณ จุดรับเสด็จที่ 1 คือศาลากลางแหงใหม 
จํานวน 1,000 คน    

นายจารุวัฒน     บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหไปรวมรับเสด็จทุกคนรวมทั้งคณะครูและประชาชนชุมชนตางๆในเขตเทศบา
ลเมืองกาฬสินธุดวย  มอบทานปลัดเทศบาลรับผิดชอบเรื่องจัดคนจํานวน 1,000 คน ไปรอตอนรับเสด็จฯ  

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    
และมีเรื่องรถสุขาใหนําไปที่หนองซัมหมู ไฟฟาแสงสวางภายในเตนทแลวเราก็จัดเตนทตามที่โยธาเขากําหนด 
จํานวน 30 เตนท  ในจุดรับเสด็จที่ 2 เวลาประมาณ 16.20 น. 
จะกลับเสนทางเดิมคือถนนบายพาสรอบเมืองไปทาง 7 แยกหนองแซง 

นายจารุวัฒน     บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ฝากสํานักการสาธารณสุขเรื่องความสะอาดตามเสนทางรับเสด็จ  
หลังจากยอนกลับมาเสนทางเดิมคือถนนบายพาสรอบเมืองเขามาทาง 7 
แยกหนองแซงก็จะผานหนาวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนกาฬสินธุสรรพ 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    
ชวงนี้จะใหนักเรียนทั้งหมดมารอรับเสด็จและผานเขาไปถนนสุรินทรตรงไปที่สํานักงานเหลากาชาด  
ในสวนนั้นทานผูวาฯใหเราเตรียมมวลชนแตยังไมกําหนดจํานวนมาใหเรา  
และใหเราดูแลเสนทางรับเสด็จทั้งหมด 
ปายโฆษณาของเราที่หนาสํานักงานปาไมและหนาโรงเรียนอนุกูลนารีใหนําออกกอนและประดับธงชาติและธงสี
มวงแทน 

นายจารุวัฒน     บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ปญหาของเราคือถางานเสร็จเรียบรอยใหรีบเก็บทําความสะอาดใหเรียบรอยโดยเร็ว 
และใหเราเริ่มไปรอรับเสด็จเวลาประมาณเทาไรที่จุดรับเสด็จที่ 1  

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    ไปรอรับเสด็จเวลาประมาณ 
13.00 น. ทานจะเสด็จมาถึง เวลา 16.00 น.  และพอเวลา 16.20 น.  
จะออกเดินทางไปสํานักงานเหลากาชาดและเวลา 18.00 น. 
จะเดินทางไปสวนพระองคที่วิทยาลัยเทคนิคเพื่อเสวยอาหารเย็น และในกําหนดการเวลา 18.55 น. 
เดินทางกลับเสนทางเดิม   
นายจารุวัฒน     บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มอบสํานักการชางประดับไฟบริเวณถนนอรรถเปศล  อันที่ไปประดับอยูตนตะโกสวยงามดีผมไปดูมาแลว  
ประชาชนและพวกเราใหสวมเสื้อสีมวงไปรวมรับเสด็จ  ฝากทานปลัดจัดเตรียมคนไปอยูที่ดงปอ  1,000  คน  
และใหสวมเสื้อสีมวง  และอยากฝากผอ.สมชาย  ไชยเดช 
เรื่องทอระบายน้ําจากทาสินคาไปลงปูแฮเขาบอกวามันเหม็นมากฝากดูแลดวยครับ 

เรื่องที่  2  ออกแบบสํารวจขุดลอกลํานํ้าหวยสีทน 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       
เรื่องการออกแบบสํารวจขุดลอกลําหวยสีทนเพื่อประสานขอรับงบประมาณที่เขาประสานมาผมยังไมไดเซ็นต  
ผอ.ภาณุเดชทําเรื่องขอไปหรือยังครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
แจงเรื่องนี้ไปทางจังหวัดแลวเราใชเครื่องจักรและงบประมาณเราเองครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       
เขาบอกใหเราทําเรื่องไปของบประมาณใชหรือไม 
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นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ไมใชครับ  
ใชงบประมาณจากการจายขาดเงินสะสมของเราครับ 

เรื่องที่  3  กิจกรรมลอกผักตบชวาสวนสาธารณะแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมนี้เราจะดําเนินการอีกวันไหนครับ 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ที่หนองนอยตอนนี้กําลังวางแผนอยูในชวงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ 

เรื่องที่  4  การประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 4 ประหยัดพลังงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 4  ประหยัดพลังงานสรุปวาอยางไรบางครับ 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง     
เขาจะใหรายงานทางเว็บไซตเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาและไฟฟาในอาคารครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ประหยัดอยางไร  เอาอะไรเปนที่ตั้ง  
ลดอยางไรครับ 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    
จะตองตั้งคณะกรรมการและหาคามาตรฐานที่เขาคุยกันวาดูอยางไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เราเคยมีการปรับลดมาแลว  อยากถามวาเมื่อลดมาแลว 4 ป 
แลวมาลดอีกในปที่ 5  จะเอาคาของปไหนตั้ง  ถาเอาของปที่ 4  ตั้งมันจะลดไดอีกมากนอยแคไหน 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    
ปญหาอยูตรงนี้ที่เราทําเปนประจําแตไมมีการสงรายงานเพราะในจังหวัดกาฬสินธุมีอยูเพียง  2  
แหงเทานั้นที่สงทันกําหนด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  
เราไมไดสงแตมีการายงานใหกับผูบริหารไดทราบตลอดวาในแตละเดือนของเราเปนอยางไร   

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    คืออยางนี้ครับ  
ตัวแรกจริงๆองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดอยูในสวนที่เขากําหนดให  
เขาเอาเฉพาะหนวยงานจังหวัดแตครั้งนี้ตัวใหมเขาจะขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  การรายงานไมใชเรื่องยากแตการรายงานจะตองไดผล  
ฉะนั้นเราจะเอาอะไรเปนตัวตั้งและเอาอะไรเปนตัวลด  เอาปไหนตั้งครับ  หรือวาเราจะเอาป  2553  
เปนตัวตั้งแลวผลงานป  2558 - 2559  ไปลดผมวาลดไดมากครับ  คุณไปอบรมมาเมื่อปไหนครับ 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
 ตองตั้งคณะกรรมการและรวมปรึกษากันกอนครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จะตั้งคณะกรรมการตอนไหน 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  จะรีบดําเนินการใหเสร็จภายในอาทิตยนี้ครับ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหรีบดําเนินการครับ 
 เรื่องที่  5  โครงการปลูกปา  ทาฝน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนีผ้อ.ภาณุเดชรับงานไปแลวเรียบรอย  
ฝากใหประสานกับทางปาไมและเลขาฯอดิศักดิ์  
วาจะเอาตนไมอะไรไปปลูกบางและเทศบาลเรามีหนาที่เตรียมสถานที่ในการปลูก  เปาหมายของเราคือ  
2,000  หลุม  ถาไมไดก็เอาแค 1,000  หลุม 
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 เรื่องที่  6  การแกไขปญหาความยากจน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากกองสวัสดิการฯ  
เรื่องการจัดทําชี้เปาชีวิตจัดทําเข็มทิศชีวิตและการดูแลชีวิตฝากใหติดตามอยางปลอยปะละเลยเรื่องนี้  
ที่ผมไปอบรมในครั้งนี้อาจารยที่มาพูดเขาก็พูดเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเขายึดถือวาเสนความยากจนอยูที่ครอบครัวที่มีรายไดไมเกินเดื
อนละ 3,000  บาท  ถือวาตกเปนเสนความยากจนและจะเปนครอบครัวที่จะตองไดรับการแกไขเยียวยา  
ฝากใหทางทานผูอํานวยการสํานัก/กองฝายที่มีคูอยูที่หมูบานจารุพัฒนาเขาไปติดตามและตรวจสอบวารายได
ต่ํากวา  3,000  บาท/เดือนไหม  ถาใครทําใหพนจากเสนความยากจนไดกอนถือวาทานทําสําเร็จ  
ใหรีบรายงานในที่ประชุมประจําเดือนพรอมกับนําเสนอตัวชี้วัด  หลักเกณฑวาทํามาแลวเปนอยางไร  
ขอใหทําอยางนาเชื่อถือ  แตความจริงแลวผมไมเห็นดวยเพราะที่รัฐบาลถือเอาเงินจํานวน  3,000  บาท  
มาเปนตัวตั้งผมวามันไมถูกตองเพราะบางคนมีรายไดเดือนละ  10,000  บาท  แตมีรายจายเดือนละ  
15,000  บาท  
กรณีอยางนี้ไมถูกจัดใหเปนผูที่มีความยากจนแตความจริงแลวเขาก็ทุกขเหมือนกันแตไมไดรับการชวยเหลือเพร
าะมีรายไดเกินกวา  3,000  บาท/เดือน   
 เรื่องที่  7 วันคุมครองผูบริโภค 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
วันคุมครองผูบริโภคจัดขึ้นวันนี้ในหนังสือผมเกษียณใหนิติกรเขารวมงานแทนเพราะมีการอบรมความรูกฎหมาย
กับประชาชน  
ทางนิติกรมาสอบถามผมวาจะเอาเรื่องอะไรผมจึงบอกไปวาถาจะใหประชาชนไดรูหลักกฎหมายและมีประโยชน
ตอพี่นองประชาชนใหเอากฎหมายคุมครองผูบริโภคมาใหเขารับรูรับทราบ  
วาใครขายบานขายสิ่งของอื่นๆที่ไมดี  ไมไดมาตรฐานหรือหลอกลวงเขามีสิทฺธิทําอะไรไดบาง  
วันนีเ้ขาจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการซื้อบานจัดสรรถาหากซื้อแลวบกพรองไมไดรับผิดชอบจะตองไปรองเรียนกั
บใคร  ผมจึงมอบใหทางนิติกรเขารวมประชุมซึ่งจะไปใหไหมผมก็ไมรู     

 เรื่องที่  8  การลงนาม  MOU 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันพรุงนี้เขาใหนายกฯไปลงนาม  MOU  
บันทึกขอตกลงการสงเสริมเอกลักษณการแตงกายผาไทย  เวลา  10.00  น.  
และสํานักการคลังเราก็จะมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน  
ฉะนั้นชวงเชาหลังจากเสร็จพิธีการบวงสรวงจะตอดวยเปดกิจกรรมธรรมนูญ  เวลา  09.00 น.  
การประชุมพิจารณาอุทรณของตูโทรศัพทใหเลื่อนเปน  11.00  น. 

 เรื่องที่  9  ขอความอนุเคราะหเยี่ยมครอบครัวนายจี  ศรีแพงมล 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตั้งแตผมมาเปนนายกฯ  
นิติกรชาติชายไดเลาใหฟงวานายจี  
ศรีแพงมลเปนผูบุกรุกหลังสนามกีฬาตั้งแตเขายังเปนหนุมพอบุกรุกแตละครั้งเขาก็ทูลเกลาถวายฎีกาวาจะเอาที่
สนามบินเปนที่ของเขา  เขาขอที่กับนายหลวงฯ  
ผลสุดทายทางธนารักษแจงความดําเนินคดีและเอาเขาไปขังคุกในขอหาบุกรุก  
หลังจากออกจากคุกก็ทําแบบเดิมอยูอยางนั้น  
จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือใหเราตรวจเยี่ยมสภาพความเปนอยูและอาการปวยของสมาชิกในครอบครัวขอ
งนายจี  ศรีแพงมล  
พรอมทั้งรวมมือหาแนวทางใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่และขอใชหองประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุใน
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางชวยเหลือดังกลาว  ในวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2559  มอบนาย 
พัฒนพงษ  พัฒนลักษณและนางสาวพัชรินทร  ถิตยกุล 
ไปหาแนวทางและขอรายละเอียดเกาจากนิติกรชาติชายและนําเอกสารมาใหนายกฯ 

 เรื่องที่  10  การไดมาซึ่งสมาชิกทองถิ่นเปนการชั่วคราว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้แจงมาจากทางจังหวัด  
การไดมาซึ่งสมาชิกทองถิ่นเปนการชั่วคราวกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น  เขาใชมาตรา  44  
และระบุเกี่ยวกับเรื่องสภาเทานั้นไมไดเกี่ยวกับผูบริหาร   
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 เรื่องที่  11  สถาบันพระปกเกลาเชิญเขารวมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ที่ผมไปเรียนนั้นคือรุนที่  5  ครั้งนี้เปนรุนที่  
6  อยากแจงใหทุกทานไดทราบวาจากการเขารวมไดความรูเยอะมาก  
ถาใครยังอยูอีกนานและอยากไดความรูก็อยากใหไปเรียนราคาคาธรรมเนียมประมาณ  69,000  บาท  
ถาทานใดสนใจก็เชิญเขารวมครับ 

 เรื่องที่  12  การทอดผาปาศาลเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอนนี้อยูในขั้นตอนเสนอผูวาเพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเสร็จแลวจึงจะดําเนินการ  
ทานปลัดไปสอบถามหลวงปูหนูอินทรแลวไดกําหนด 
วันที่  13  กรกฎาคม  2559  ฝากรองสุนิสา  บุญศิลป 
เอาโครงการทอดผาปามาดูใหมวาแตละสํานัก/กองฝายจะไดลงพื้นที่เมื่อไหรใหทํากอนลวงหนาประมาณ  1 – 
2 สัปดาห  ใหรีบทํากอนสิ้นเดือนนี้ครับ 

 เรื่องที่  13  จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือเผยแพรประชาสัมพันธ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
แจงประกาศนโยบายจังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือเผยแพรประชาสัมพันธบานเมืองสะอาดสวยใสไรมลพิษ  
ขอความรวมมือใหหนวยงานของทานบูรณาการภารกิจและประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหบร
รลุผลสัมฤทธิ์  การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สรางจิตสํานึกและปลูกฝงวินัยการรักษาความสะอาดของบานเมือง  
ลดปริมาณขยะและมีการนํากลับมาใชใหมตามหลัก  3R  
หรือการลดทิ้งลดใชแลวใชซ้ํานําไปแปรรูปกลับมาใชใหมและมีการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง  
งดใชโฟมในการบรรจุอาหารและการใชสารเคมี  
สานพลังประชารัฐรวมพัฒนาความสะอาดรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  



มุงเนนเคหะสถานชุมชน  สถานทํางาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สวนสาธารณะ  วัด  ศาสนสถาน  
ปูชนียสถาน  โรงงานและสถานประกอบการ  เสนทางคมนาคม  แหลงน้ําคูคลองรองระบายน้ํา  
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูปาไม  ปลูกไมดอกไมประดับและตนไมเปนแนวกั้นปองกันมลพิษ  ลดมลพิษ  
จัดใหมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  ฝากทานผอ.สมชาย  
ไชยเดชนําเรื่องนี้ไปปรับกับงานของเราอันไหนพอที่จะสรุปประเมินผลหรือตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบไหน  
อยางไรบางใหสอดคลองกับเรื่องนี้เขาใหเราบูรณาการกับภารกิจและประชาสัมพันธครับ 

 เรื่องที่  14  ประชุมสมาคมกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันเสารที่  18  มิถุนายน  2559  
สมาคมกีฬาเชิญประชุมปฏิบัติการ  มอบรองนพสิทธ  กุลเจริญวิรัตนเขารวมประชุมแทน 

 เรื่องที่  15  อบรม อปพร. และผูที่มีสวนเก่ียวของดานการปองกันและบรรเทา 
                          สาธารณภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การอบรม 
อปพร.และผูที่มีสวนเกี่ยวของดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเราดําเนินการอยางไรบางครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตอนนี้กําหนดการจัดอบรมคราวๆวันที่  6  กรกฎาคม  
2559  เปนการจัดอบรมทฤษฏีเชิงปฏิบัติครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  อยากฝากหน.กฤษณะ  
จีนซื่อวาในภาคเชาใหมีการอบรมทฤษฏีถาพูดถึงการอบรมชวยเหลือและการกูภัยคงจะไมไดอบรมเพราะทําภา
ยในวันเดียวคงทําไมได  ใหอบรมแคทฤษฎีพอใหเขาใจหลักเกณฑก็พอ  
ตอนบายก็ใหเอาพวกมูลนิธิมาประชุมกันและประสานกับทางคุณนงนุช  โนนศรีชัย  
นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดวาจะแบงเขตอยางไรบอกเขาไปวานายกฯอยากใหงานปองกันฯของเราเขามามีส
วนรวมกับเรื่องนี้  
และเรื่องแบตเตอรี่เครื่องตัดถางของเราที่มันเสื่อมถาสั่งซื้อใหมอาจมีราคาสูงใหปรึกษากับทานรองมานิต  
ไชยศิวามงคลวาจะใชวิธีการอยางไร  ใชแบตเตอรี่รถยนตไดไหม  
ถาจะแปลงอะไรตางๆใหปรึกษาทานรองมานิต  ไชยศิวามงคล กอนหามทําเองโดนเด็ดขาด 
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 เรื่องที่  16  เปนเจาภาพแขงขันกีฬานักเรียน  อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับการประสานจากกรมสงเสริมฯวาอยากใหเทศบาลเราเปนเจาภาพแขงขันกีฬานักเรียน  
อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถาจะพูดไปตั้งแตผมมาเปนนายกฯเทศบาลยังไมเคยรับเปนเจาภาพสักครั้ง  
การเปนเจาภาพครั้งนี้ไมใชแคนายกฯรับมาแลวจะประสบความสําเร็จไดมันจะตองชวยกันทําทุกคน  
จากที่เรามีงานประจําที่ตองทําอยูแลวและยังเพิ่มตัวนี้มาอีกผมจึงไมกลาตัดสินใจจึงอยากขอหารือกับพนักงาน
ทุกทานกอนวาจะเอาอยางไรครับ  กิจกรรมจะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม  2559  
เปนของปงบประมาณหนา  และเขาจะมีเงินใหเราประมาณ  5.7  ลานบาท  
ถาถามวาพอไหมก็คงไมพอถาใชเงินเทศบาลเพิ่มประมาณ  500,000  บาท  
ก็คงจะดําเนินการไดแตถาบอกวาไมต่ํากวา  3,000,000  บาท  
ผมจะไมรับอยากเอาเงินในสวนนั้นมาทําถนนหนทางใหชาวบานที่เดือดรอนจะดีกวา  ฝากทานผอ.จิตตา  
เสาวกุลตอบปฏิเสธกับทางกรมสงเสริมฯดวยครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  



                                   ครั้งที ่11/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที ่31 
พฤษภาคม 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  1   การแกไขปญหากรณีการระบายนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหนองบึงไฮ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     -  ไมมี  - 
 

มติที่ประชุม    - ไมม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนนี้ขอเลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ 

 เรื่องที่  1    การประเมินตัวชี้วัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องนี้มอบให จ.ส.อ.สมชาย 
โสมนัสนานนทนําเสนอและผมจะบอกวาอาจารยจะขออะไรเพิ่มเติม  เชิญครับ 
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จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   
จากที่อาจารยไดแสดงความคิดเห็นและขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล  ขอ  2.1  
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ  อปท.ผานสื่อมวลชน  การจัดแถลงขาว  
หนังสือพิมพหรือวิทยุและอื่นๆที่เราเผยแพรผานสื่อวิทยุ  การจัดนิทรรศการ  
การจัดระบบสารสนเทศจะซ้ําซอนกันหรือไมเรื่องนี้ผมจะรับหนาที่อธิบายเพิ่มเติมครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   คําวาซ้ําซอนของอาจารยหมายถึงอะไร 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    เราเผยแพรในระบบเฟสบุคหรือระบบไลน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ใหอธิบายเพิ่มวามันซ้ําซอนกับขอดานบนที่เรามีอยูแลวใชหรือไม  ถาซ้ําซอนใหเสนออันอื่นได  
ถาไมซ้ําซอนใหอธิบายแลวจะอธิบายวาอยางไร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ      
ตัวอื่นๆจะแตกตางจากตัวที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อปท. ผานสื่อมวนชนและการจัดแถลงขาว  
เราใชโครงการจัดแถลงขาวที่เราลงนาม MOU  กับประชาสัมพันธจังหวัด  สมาคมนักขาว  
สวนการเผยแพรผานสื่อวิทยุในดานอื่นๆเราดําเนินการ  7  ชองทางจะไดคะแนนเต็ม  5     



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปวาขอ  2.1  จ.ส.อ.สมชายอธิบายได 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ      ขอ  2.2  ไมมีปญหาเราได  5  คะแนน  ขอ  
2.3  เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในสวนของงานพัสดุเปนงานกอสรางของเทศบาลเอง  
ไมมีคณะกรรมการจากภาคประชาชนแตสิ่งที่เราไดนําเสนอไปคือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางของกองทุนหลักป
ระกันสุขภาพที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีภาคประชาชนเขามารวมตัวนี้เราเอาคําสั่งแตงตั้งเขาไปแตสิ่
งที่ยังไมชัดเจนคือการอบรมชี้แจงยังไมมีเอกสารหลักฐานยืนยันวาเราไดทําจริงไหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวที่ผอ.จําลอง  ศรีนามลจัด  สตง.  
มาอธิบายใชไมไดหรือครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ     
เราสงโครงการนี้ไปเปนโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุซึ่งมีรายชื่อของคณะกรรมการที่เปนภาคประชาชน
แตเขาอยากไดรายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับกองทุนหลักประกันสุขภาพวามีเอกสารรายงานการประชุมชี้แ
จงเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางานหรือไม ถาไมมีจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมระเบียบพัสดุครับ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมขอ  2.3  
ทานอาจารยของใจวาหลังจากที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางภาคประชาชน  
กอนจะใหคณะกรรมการชุดนี้ไปดําเนินการไดมีการประชุมเกี่ยวกับระเบียบ  
หลักเกณฑใหคณะกรรมการชุดนี้ทราบกอนดําเนินการหรือไม  
ในมุมมองของผมถาอาจารยอยากไดเอกสารในการประชุมเรานาจะทําขึ้นมาไดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอ  2.3  มอบผอ.สวนจําลอง  
ศรีนามลจัดทําเอกสารสงกองวิชาการฯ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  2.4  โครงการที่  3  
โครงการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการหอกระจายขาวโดยใหอธิบายเพิ่มเติมวามีการสงเสริมความโปร
งใสอยางไร  กระผมจะอธิบายในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
การดําเนินการตามแผนงานของเทศบาลในแตละเดือน  
เอกสารประกอบจะใชรายงานการประชุมของคณะกรรมการครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหน.ศศิญา  กิตติธรรม  
ตรวจสอบเอกสารและจัดหาเอกสารประกอบพรอมคําอธิบาย 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  3.4  
การจัดทําวิสัยทัศนของเทศบาลผมจะรับหนาที่อธิบายเพิ่มเติมในการวิเคราะหศักยภาพและจัดลําดับความสําคั
ญกอน – หลังของโครงการ  ขอ  3.5   
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การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณ  
เรื่องนี้อาจขาดหลักฐานดานรายชื่อของประชาชนที่เขารวมการพิจารณางบประมาณครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหน.พงษธร  
โพธิแทนกํากับดูแลจัดหาเอกสารจากเจาหนาที่ครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  3.6  เราได  4  คะแนน  
ทานอาจารยบอกวาการตรวจสอบการรองเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานบริการสาธารณะยังไ
มมีหลักฐานที่ชัดเจน  
ยังขาดการประชุมของคณะกรรมการที่แตงตั้งการตรวจสอบขอรองเรียนและการแจงผลการแกไขปญหาใหประ
ชาชนที่รองเรียนทราบ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบนางสาวณัฐภาส  
การรินทรออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองพรอมแนบเอกสารประกอบและมอบจาเอ
กภราดร  เนตวงษเรื่องการจัดระเบียบหนา รพช. 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  3.7  การดําเนินการรวมกับ 
อปท.อื่นในการจัดบริการสาธารณะเราใสไป  3  
บริการแตทานอาจารยบอกวาไมใชบริการสาธารณะเพราะเปนการบริหารจัดการภายในรวมกับหนวยงานอื่น  
ผมวาจะเปลี่ยนเปนโครงการสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษารวมกับ อปท.โพนงาม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบโรงเรียนเทศบาล 1 
และโรงเรียนเทศบาล 2 จัดหาเอกสารประกอบ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  3.8  
ความรวมมือกับสวนราชการในการจัดบริการสาธารณะ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เรื่องการจัดระเบียบสายไฟมอบสํานักการชางจัดหาเอกสาร  
เรื่องการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารมอบหน.ดารุณี  สุดาอิ้ง จัดหาเอกสาร  
เรื่องการจัดระเบียบทางเทาและการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจรรวมกับภาคีเครือขายมอบจาเอกภราดร  
เนตวงษจัดหาเอกสารประกอบ  
เรื่องศูนยพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับสารพัดชางและการอบรมศูนยพัฒนาฝมือแรงงานมอบกองสวัสดิการสังคม
จัดหาเอกสารประกอบ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  3.9  
การดําเนินงานประชารัฐรวมกับภาคเอกชนบริการสาธารณะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมถนนคนเดินมอบเลขาฯอดิศักดิ์    
อนันตริยะทรัพย จัดหาเอกสารประกอบ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ     โครงการในวงเล็บที่ 3 และ 4  
ผมคิดวาเปนบริการสาธารณะที่เรามอบใหกับผูสูงอายุและอาสาสมัครดูแลสุขภาพไปดําเนินการและโครงการพ
วกนี้เปนโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพจะอธิบายเพิ่มเติมวามีความเปนประชารัฐอยางไร  ในขอ  3.9  
เราใสโครงการกิจกรรมไป  10  โครงการทานอาจารยสงสัยวาทั้ง  10  โครงการเปนประชารัฐตรงไหน  
ถาเราอธิบายไดก็อธิบายในโครงการพวกนี้เพื่อเปนการยืนยันวาเปนโครงการประชารัฐอยางไรบาง  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การรวมมือระหวางเทศบาลกับเอกชนแกไขปญหาครอบครัวและงานอื่นๆในป  2558  มอบคุณอภิญญา  
ฆารชัย จัดหาเอกสาร  งานบานมั่นคงรวมกับ    พอช.  มอบคุณพัชรินทร  ถิตยกุลจัดหาเอกสาร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ     ขอ  3.10  
การมอบหมายใหภาคชุมชนหรือองคกรประชาสังคมเปนผูดําเนินการแทนเทศบาล  ที่เราเสนอไปคือ  1.  
การบริหารงานของหอกระจายขาวแตทานอาจารยบอกวายังขาดเรื่องผลการดําเนินงานวาดําเนินการอยางไร  
ใชงบประมาณอยางไร  2.  การใหเอกชนเชาตลาดเทศบาล  3.  
โครงการจางเหมาประชาชนรักษาความสะอาดในชุมชน  4.  โครงการยืดอายุผู 
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สูงวัยดวยกายใจที่สมบูรณ  5.  โรงเรียนผูสูงอายุ  6.  โครงการน้ําทิพยชโลมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพ  7.  
โครงการผูสูงอายุรูเทาทันสุขภาพตนเอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทั้งหมดที่สงไปทานอาจารยสงสัยวาเกี่ยวของกับการมอบหมายใหภาคชุมชนอยางไร  
ฉะนั้นเรื่องกองทุนวันละบาท  กองทุนจิตอาสา  ชมรมคนรักถุง  



มอบกองสวัสดิการสังคมจัดหาเอกสารประกอบ  เรื่องสายตรวจจักรยานมอบจาเอกภราดร  
เนตวงษจัดหาเอกสารพรอมหลักฐานการขับเคลื่อนวาดําเนินการอยางไรบาง 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    
อยากฝากใหอธิบายดวยครับวาโครงการที่เราทํามีภาคประชาชนนําไปบริหารจัดการอยางไรบาง  
พรอมหลักฐานการดําเนินงานครับ  ขอ  4.1  
การบริการดานงานทะเบียนและบัตรหลักฐานที่ยังขาดคือสถิติการใชบริการของงานทะเบียนและบัตรเมื่อเปรีย
บเทียบกับเปาหมายที่เราตั้งไว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหน.พงษธร  
โพธิแทนประสานขอรายละเอียดกับหน.ลิขิต  ไชยภู 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    ขอ  4.2  
การขออนุญาตกอสรางอาคารของสํานักการชาง  อาจารยเขาตองการขอมูลสถิติในแตละวัน/เดือน/ป2558  
มีผูมาขออนุญาตกอสรางเทาไหร  สามารถใหบริการตามเปาหมายที่กําหนดไดหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบผอ.ภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศจัดหาเอกสาร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ     ขอ  4.3  
หลักฐานการพิจารณาการปรับลดหรือยกเลิกภารกิจใหเอกชนดําเนินการ  
ที่เราเสนอไปคือภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดถนนอาจารยบอกวายังไมเห็นบทบาทในการพิจารณาบท
บาทหรือภารกิจนี้วาใหเอกชนดําเนินการแลวสามารถลดตนทุนไดหรือไม   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องการเก็บเงินคาตลาดเกษตรและโครงการดูดสวมมอบสํานักการคลังจัดหาเอกสาร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  4.4  
การจัดใหมีการเผยแพรการประชุมคณะผูบริหารและการประชุมสภาทองถิ่นผานสื่อออนไลนเราเผยแพรผานสื่
อออนไลนอยางไรบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องนี้ฝากกองวิชาการฯจัดหาเอกสารครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5  
การวิเคราะหความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทุน  
ที่เราเสนอไปคือโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
การสาธารณสุขเกี่ยวกับโรงเรียนผูสูงอายุและของโรงรับจํานํา  
ทานอาจารยไมรับเรื่องการจัดการขยะและการสาธารณสุขแตของโรงรับจํานําใหอธิบายเพิ่มเติมวามีการวิเคราะ
หตามหลักวิชาการอยางไรบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหน.พงษธร  
โพธิแทนประสานกับผจก.สถานธนานุบาลวาเขามีการวิเคราะหโครงการลงทุนสรุปความคุมคาหรือไม  

ถาไมมีขอนี้ไมไดคะแนนก็ไมเปนไร  จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5.3  
การจัดทําวิเคราะหงบประมาณทางการเงินไมมีขอเสนอแนะใหผูบริหารไดพิจารณา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้มอบผอ.สวนจําลอง  ศรีนามลครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   ขอ  5.5  
การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีทานอาจารยสงสัยวาระบบแผนที่ภาษีของเรามีการครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนเมื่อเ
ปรียบเทียบกับป  2557 และป  2558  เรื่องสัดสวนการจัดเก็บรายไดภาษีอยูที่รอยละ  16  
จะชี้แจงเพิ่มเติมครับ  ขอ 5.6 เราจะสงเอกสารเพิ่มเติม  ขอ  5.7  
การรวมมือกับหนวยงานภายนอกจัดอบรมความรูเฉพาะดานที่จําเปนสิ่งที่เราสงไปคือ 
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ขอมูลในการสงเจาหนาที่ของสํานักการศึกษารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมการศึกษาทองถิ่นที่  12  
ทางอาจารยบอกวามันไมใช 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กิจกรรมรวมกับอัยการคุมครองสิทธิมอบกองวิชาการฯจัดหาเอกสาร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5.8  
การสงเสริมใหบุคลากรนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใช  
อยางที่ไดนําเรียนตั้งแตแรกวาเมื่อเราไปอบรมแลวไดนําความรูที่ไดจากการอบรมมาปรับปรุงงานในหนาที่ของเ
ราอยางไรบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบสํานักการศึกษาจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการอบรม  มอบหน.พงษธร  โพธิแทนดูวามีใครบางที่ไปอบรมในป  
2558  และใหขอเอกสารผลงานประกอบ  มอบหน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนาและผอ.สมชาย  
ไชยเดชจัดหาเอกสารอธิบายวาไดนําความรูจากการไปอบรมมาตอยอดใหเกิดผลอะไรบาง 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5.9  
การบรรจุแตงตั้งพนักงานตามแผนและการเรียกบัญชียังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องนี้มอบงานบุคคลสํานักปลัดเทศบาลจัดหาเอกสาร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5.10  วัสดุคงเหลือของอุปกรณสารเคมี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการสาธารณสุขและงานปองกันนาจะมี  
มอบจาเอกภราดร  
เนตวงษจัดหาเอกสารเรือ่งทะเบียนคุมการใชงานเครื่องดับเพลิงและมอบสํานักการสาธารณสุขเรื่องเครื่องฉีดพ
นยุงลาย   

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  5.11  
ระบบการควบคุมภายในตัวนี้มีอาจารยสงสัยเรื่องการนําผลการประเมินและปรับปรุงงานอะไรบาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องนี้ติดตอคุณจตุพรครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  ขอ  6.1 และขอ 6.2  
ไดคะแนนตามที่เรากรอกไป  ขอ  6.3  
การบริการจัดทําบริการสาธารณะขั้นต่ําและการเผยแพรการประเมินผลตามหลักเกณฑใหประชาชนทราบยังไม
เห็นหลักฐาน  เรื่องนี้จะอธิบายเพิ่มเติมตามพรบ.อํานวยความสะดวกหวงระยะเวลาการใหบริการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การจัดทําเกณฑมาตรฐานบริการสาธารณะขั้นต่ําและเผยแพรผลการประเมินตามหลักเกณฑใหประชาชนไดรับ
ทราบ  มีเอกสารเผยแพรหรือไมครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  
เราใชภารกิจบริการสาธารณะตามพรบ.อํานวยความสะดวกที่ออกมาใหม  
คงจะตองอธิบายเพิ่มเติมวาเรามีเกณฑบริการสาธารณะตัวนี้ประกาศเผยแพรและการประเมินเราจะใชผลการป
ระเมินความพึงพอใจของเทคโน  
และอีกขอหนึ่งคือการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณในป  2559  
เราใชผลการประเมินงานประเพณีลอยกระทงในป  2557  
วาพี่นองประชาชนตองการใหเพิ่มงบประมาณในการอุดหนุนโครงการประกวดเงินรางวัลตางๆ  
จะอธิบายเพิ่มเติม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การประเมินผลสําเร็จของโครงการยังไมมีการรายงานใหสภาและประชาชนทราบ 



จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  
เรื่องนี้มีในรายงานการประชุมที่ทานนายกฯแถลงนโยบายปที่ 5 อยูครับ   
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอ  7  
ภารกิจที่สํารวจความพึงพอใจยังไมเสนอใหสภามีมติเห็นชอบหรือแสดงความคิดเห็น 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานฯ  ในป  2559  
ที่จะถึงนี้เราไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบการประเมินที่มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  
ตัวที่จะเสนอใหสภามีมติเห็นชอบดวยเราทําไดในสมัยการประชุมครั้งตอไป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เขาใหเอารายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  
ใหเอารายงานการประชุมที่ทานบุญเส็ง  วิโรจนรัตนพูดในที่ประชุมสภา 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   รายงานการประชุมที่ทานบุญเส็ง  
วิโรจนรัตนกระทูถามเราสงไปอยูจะอธิบายเพิ่มเติมในสวนนี้ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จะอธิบายวาอยางไร 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   
จะอธิบายวาหลักฐานตางๆวาผลการดําเนินงานรอบประจําปแจงใหประชาชนไดรับทราบในรูปแบบของจดหมา
ยขาวและสรุปที่ทานนายกฯรายงานปที่ 5 ในที่ประชุมสภา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอ 7  เขาบอกวา อปท. 
มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานเมื่อสิ้นป  2558  
ไดคะแนนครบแตที่บอกวารายงานผลความพึงพอใจตอสภาแลวสภาวิจารณมันไมมีอะไรที่บังคับใหเราทํา  
จะอธิบายเรื่องนี้อยางไรครับ 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  
แมวาเราจะไมไดเสนอภารกิจที่จะประเมินใหสภาเห็นชอบเพราะไมใชอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลที่จะพิจาร
ณา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไมมีกฎหมายใดบอกวาสภาจะตองใหความเห็นชอบเรื่องผลการประเมินแตเทศบาลก็ไดเผยแพรจนกระทั่งมี 
สท. ตั้งเปนกระทูถามในที่ประชุม   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  16.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 



                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


