
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  17/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  23 สิงหาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

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

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

6. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

7. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
9.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
10.  นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

11.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
12.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

13.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

14.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

16.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

17.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
18.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
19.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
20.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
21.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
22.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
23.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
24.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
25.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
27.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
28.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
29.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
30.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
31.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
32.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

8. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
11.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
12.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
14.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
15.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
18.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
19.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
20.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
21.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
22. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
23.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
24.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
25.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
29.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  23 
สิงหาคม 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่  1  หนังสือเรียกรองคาเสียหายจากกรณีปนจักรยานชนทอที่กีดขวางเสนทาง 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มีหนังสือของทนายทานหนึ่งที่ไปปนจักรยานบริเวณเสนทางจักรยานที่แกงดอนกลางใน เวลา 20.30 น. 
แลวไปชนกับทอที่เรานําไปกั้นไมใหรถจักรยานยนตและรถยนตเขาไปวิ่งในเสนทางจักรยานนั้นทานไดเรียกรอง
คาเสียหายมาเรื่องนี้มอบฝาย 
นิติการศึกษาและใหสรุปรายงานขึ้นมาใหนายกไดทราบ 
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เรื่องที่  2  ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    

ผมไปประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขของจังหวัดเมื่อวานนี้  

มีการพูดถึงเรื่องขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกสอยูที่อําเภอฆองชัยซึ่งแกไขปญหาไมไดเลย  

เขาใหดร.มาทํางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สกลนคร  

เขาบอกวาจะดูแลงานนี้จนกวาจะแกไขปญหาได  สวนมหาวิทยาลัยขอนแกนก็มาเก็บพืชผัก  ผลไม  สัตวบก  

สัตวน้ํา  เพือ่ไปตรวจ  ปรากฏวาพบการปนเปอนของตะกั่วเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนดทุกอยาง  

ถามนายกฯฆองชัยทานก็ตอบวา  เขาทําอาชีพสุจริต  

แตเราไดยินหมูบานกะเหรี่ยงฯและมีโรงงานเอกชนโรงงานหนึ่งปลอยสารปนเปอนน้ําเสียจึงสงผลใหคนพิการ  

แขนหรือขาเคลื่อนไหวไมไดอยางปกติ เขาทนมา  20  กวาปและสูคดีมาอีก  18  ป  

ผลสุดทายศาลปกครองสั่งใหจายคาเสียหาย  20  ลานบาท  เปนการไดรับผลกระทบจากขยะพิษ  

แตตอนนี้เขายังไมรูสึกก็เลยยังไมพูดอะไร  

ตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกําจัดขยะพิษกําลังอยูในระหวางนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปป

ระเทศไทย  ถากฎหมายออกมาแลวก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติ  ไมวาจะเปนขยะติดเชื้อ  ขยะพิษ  สิ่งปฏิกูล  

และมีปรับปรุงราคาคาจัดเก็บขยะออกเปนกฎหมาย  

ตอไปเราจะตองเอากฎหมายตัวนี้มาออกเปนเทศบัญญัติของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาบังคับใช 

เรื่องที่  3  สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทยใหความเห็นชอบ  พรบ.   
             ประมวลกฎหมายทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อวานสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยใหความเห็นชอบ  พรบ.ประมวลกฎหมายทองถิ่น  
สวนการรวบรวมเปนรายละเอียดอยูในกฎหมาย  เชน  อบจ.  อบต. 
หรือเทศบาลก็จะมีกฎหมายจัดตั้งและแตละทองถิ่นก็จะใชกฎหมายตนเองในการขับเคลื่อนการทํางาน  
แตตอนนี้เขาเอาทุกอยางมารวมกันพรอมกับรายละเอียดกับกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดพรอมกับกฎหมายเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลออกมาอีก  เมื่อวานประมวลกฎหมายทองถิ่นออกมาแลว  สรุป  
กฎหมายทองถิ่นจะตองมีการควบรวม  อบต.  หายไปและจะเปนเทศบาลอยางเดียว  ทองถิ่นจะมี  2  
ระดับแยกเปนระดับจังหวัดคือ  อบจ.  และระดับทองถิ่นคือเทศบาล  รายละเอียดอื่นๆ  เชน  
นายกเทศมนตรีเปนไดไมเกิน  2  วาระ  
คนที่จะมาเปนนายกเทศมนตรีหรือคณะผูบริหารจะตองมีความรูระดับปริญญาตรีทุกคน  
สมาชิกสภาเทศบาลอาจกําหนดระดับ  ม.3 หรือ  ม.6  
รายละเอียดผมยังไมไดอานถาผานความเห็นชอบแลวผมจะนํามาเลาใหฟงอีกครั้งครับ 

เรื่องที่  4  การเตรียมความพรอมในการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
สําหรับเทศบาลเราฝากกําชับผูที่เกี่ยวของใหซักซอมเรื่องการประเมินและเตรียมการรองรับการประเมิน  
เรื่องของฝากและของที่ระลึกที่เราจะมอบใหแกคณะกรรมการผูมาประเมิน  
อยากจะไดเปนผาไหมฝากรองอุบลรัตนดูแลเรื่องนี้  รายละเอียดอยูกับรองปลัดอภิวัฒน  
หากมีขอสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอคุณทรรศวรรณ  วังฆะฮาด  
เรื่องการเตรียมการรองรับการประเมินเรารูหรือยัง 



นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    ยังคะ  ตองมีคนมาเปนมอนิเตอรกลาง  
เพราะดิฉันก็จะเสนอนวัตกรรม  1  เรื่องกับทีมงาน  และจาเอกภราดรก็จะเสนอนวัตกรรม  1  เรื่อง  
คนมาเปนมอนิเตอรกลางที่จะมาติดตอเรื่องนี้ก็จะตองมีอีก  1  คน  ทานนายกฯจะใหใครเปนผูประสานงาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบใหรองปลัดอภิวัฒนเปนผูประสานงานสอบถามรายละเอียดตางๆในการประเมิน  เชน  
นําเสนอเวลาเทาไหรเราจะไดบริหารเวลาใหลงตัว  
ตอนนี้ใหจัดทําเอกสารและเตรียมความพรอมในการนําเสนอ 
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นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  
ดิฉันสอบถามเทศบาลอื่นที่เขาผานการประเมินมาแลว  
เขาบอกวาทานใหความสําคัญกับเอกสารที่ทานพิมพมาในโจทย  เชน  เอกสารการจัดซื้อจัดจาง  
ขอทักทวงประจําปของ  สตง.  เปนโจทยใหมประมาณ  2 – 3 เรื่อง  และดิฉันสงสัยวาเวลา  3  ชั่วโมง  30  
นาที  รวมทั้งดูงานเขาจะแบงทีมไปเหมือนการดูงานรางวัลพระปกเกลาหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ไมครับ  ไปดวยกันหมดทุกคน  
เพราะประธานจะไดใหคะแนนถูก  เราตองพาเขาไปใหหมดทุกที่เขาจะไดใหคะแนนรวมกัน   

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   ที่ไดคุยกันไวคือ  นวัตกรรม  2  
เรื่องเปนเรื่องเดิมคือ  เรื่องผูสูงอายุและเรื่องของจาเอกภราดร  เขาไมใหเปลี่ยนเรื่อง  
ในสวนของจาเอกภราดรจะมีเรื่องเกี่ยวกับ  CCTV  ภาคประชาชนจะใหตํารวจนําเสนอ  
สายตรวจจักรยานจะให  อปพร.นําเสนอ  การแกไขจุดเสี่ยงจะใหเจาหนาที่จาก  สสจ.  มานําเสนอ  
เรื่องนวัตกรรมผูสูงอายุจะเปนชุดที่เคยเสนอรางวัลพระปกเกลาเมื่อปที่ผานมา  คุณยายติ่งเสนอเรื่องฌาปนกิจ 
คุณพอถนัดเสนอเรื่องโรงเรียนผูสูงอายุ  การเสนอวีดีทัศนจะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับเทศบาล  1  วีดีทัศน  
เพราะเราจะใชการนําเสนอแบบ  Power  Point 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ   ขออนุญาตนําเสนอครับ  
รูปแบบในการรับการตรวจธรรมภิบาลในรอบสุดทายเขาจะกําหนดรูปแบบมาใหเราคือ  1.  
ใหเรานําเสนอในการบริหารจัดการภาพรวม  ตามหัวขอที่เขากําหนดมาเราทําในรูปของวีดีทัศนแนะนําอยูแลว  
เราเปดการบริหารจัดการภาพรวมของเทศบาลประจําป  2558  
จะใชวีดีทัศนแนะนําเทศบาลปจจุบันที่เราฉายอยู  เวลาประมาณ  20  นาที  
หลังจากจบการนําเสนอวีดีทัศนจะเปนการนําเสนอนวัตกรรม  2  นวัตกรรมที่เราสงเขาประกวด  
เขาจะมีกรอบในการนําเสนอ  คือ  1.  ใหแสดงความริเริ่ม  
ความสอดคลองกับสภาพปญหาหรือบริบทของชุมชนในทองถิ่น  2.  
กรอบความทาทายและการสรางความรวมมือในนวัตกรรม  3.  ผลสําเร็จของนวัตกรรม  
ระยะเวลาที่จะนําเสนอในแตละนวัตกรรมไมเกิน  20  นาที  
เมื่อรวมกับวีดีทัศนแนะนําการบริหารจัดการภาพรวมจะใชเวลาประมาณ  1  ชั่วโมง  
คณะกรรมการเดินทางมาถึงเราเวลา  09.00 น .  เราจะนําเสนอการบริหารจัดการภาพรวม  20  นาที  
นวัตกรรมที่  1  และนวัตกรรมที่  2  อยางละ  20  นาที  ใชเวลารวม  1  ชั่วโมง  60  นาที  
หลังจากนั้นเวลา  10.00  น.  -11.00 น.  จะใหคณะกรรมการซักถาม  หลังจากซักถามเสร็จเวลา  11.00 
น. – 12.00 น.  จะเปนการลงพื้นที่ซึ่งเราตองเตรียมพื้นที่ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน  
เมื่อลงพื้นที่เสร็จก็รับประทานอาหารและตองไปสงทานคณะกรรมการที่สนามบินขอนแกน  ในวันที่  31  
สิงหาคม  2559  ซึ่งวันที่  30  สิงหาคม  2559  คณะกรรมการก็จะตรวจประเมินที่ 



จ.มหาสารคามและจะเสร็จในภาคเชาเชนเดียวกับเรา  เขาใหเราเอารถไปรับที่เทศบาลเมืองมหาสารคามเวลา  
13.00  น. 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มอบจ.ส.อ.สมชาย  
จัดทําตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินรวมทั้งลําดับขั้นตอนการประเมินกอน – หลัง  ผูรับผิดชอบ  
พรอมทั้งวัน  เวลา  และสถานที่   

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ  
คณะกรรมการแตละทานที่รับผิดชอบจะตองตรวจดูนอกจากนวัตกรรม  คือ  1.  
ทานประธานจะขอดูสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจางประจําป  2558 – ป  2559  
เอกสารตัวนี้ตองขอใหฝายพัสดุ  สํานักการคลังจัดเตรียมเอกสารพรอมนําเสนอ  2.  ทานชลาลัย  
จะตรวจสอบบัญชีจากสํานักงาน  สตง.  ฉบับลาสุดและฉบับยอนหลังอีก  2  ป  
เอาเอกสารฉบับจริงมอบใหสํานักการคลังจัดเตรียมเอกสาร  3. 
ผูตรวจอัจฉราจะขอดูเอกสารตรวจสอบภายในของเทศบาลเรา  รายงานการประชุมสภาประจําป  2558  
และแผนพัฒนา  3  ป   ทั้งหมดคือเอกสารที่เราจะตองจัดเตรียมใหกับคณะกรรมการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องการจัดสถานที่มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องนี้ 
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จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    
การจัดนิทรรศการอยากใหเพิ่มเติมเรื่องเครือขายความรวมมือดานการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดก
ารภาพรวมในเทศบาลครับ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  
ถาจะใหโรงเรียนมาชวยจัดจะเอาเรื่องผูสูงอายุไดไปพบปะกับเด็ก  
ถาเอาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็จะไมตรงประเด็น 
และอยากหารือเรื่องการซักซอมการเตรียมการกอนวันประเมินจริงใหมาซักซอมกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2559  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  
ฝากจาเอกภราดรใหเชิญคนที่จะเสนองานใหมาลองทําจริงดูวาจะตองใชเวลาเทาไร  
เพราะเราจะตองจัดสรรเวลาใหถูกในการประเมินเนื่องดวยงานของจาเอกภราดรอาจจะใชเวลาไมมากเทางานข
องผูสูงอายุที่มีคอยขางเยอะจึงตองใชเวลานานกวาเราจึงตองมีการซักซอมเสมือนจริง  
ฝากสํานักปลัดเทศบาลเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในหอประชุมธรรมาภิบาลเพื่อการซักซอมดวย 
สวนงานนิทรรศการที่จะนํามาจัดก็ใหทางโรงเรียนลองนํามาวางและดูสถานที่ที่ทานเห็นวาเหมาะสม 

เรื่องที่  5   เฝาระวังเหตุการณระเบิด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
หลังจากการประชามติทานผูวาราชการฯเรียกประชุมใหไปฟงวีดีโอคอนเฟอรเรนซ  
กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทุกสํานัก/กอง  และโรงเรียนทั้ง  4  โรง  เฝาระวังเรื่องเหตุการณระเบิด  
ทานอยากใหเราเฝาระวังเหตุการณระเบิด  
หากผูมีหนาที่ละเลยไมถือปฏิบัติอยางเครงครัดใหดําเนินการตามสมควรแกกรณีและรายงานใหจังหวัดทราบใน
ทันที 

เรื่องที่  6   ขอชมเชยการปฏิบัติหนาที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดชมเชยการปฏิบัติงานข
องขาราชการและเจาหนาที่รัฐทุกหนวย  ทั้งฝายพลเรือน  ตํารวจ  ทหารกํานัน  ผูใหญบาน  
รวมทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับในจังหวัดที่ไดมุงมั่นทํางานดวยความอดทน  เสียสละ  



และตั้งในในการแกไขปญหาตางๆในพื้นที่เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปนแรงสนับสนุนการปฏิบัติงานใหแกบุคลา
กรในสังกัดที่ไดทุมเทและเสียสละในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  
จึงใหนําคําชมเชยและความปรารถนาดีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแจงใหเจาหน
าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

เรื่องที่  7   โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ขอเชิญทุกทานรวมทําบุญตักบาตรในโครงการถนนสายบุญ  ในวันพุธที่  24  สิงหาคม  2559  เวลา  06.30  
น.  ณ  บริเวณถนนภิรมย 

เรื่องที่  8   นโยบายการสงเสริมสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตามที่ธนาคารออมสินรับนโยบายการสงเสริมสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน  การลงทะเบียบพรอมเพย  
มาตรการประชารัฐแกไขหนี้ประชาชนรวมทั้งการสงเสริมการออมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  
เนื่องจากการออมเงินเปนสวนหนึ่งในโครงการดังกลาว  ธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท  
จึงใครขอความอนุเคราะหทานสนับสนุนใหขาราชการ  
ลูกจางในสังกัดหนวยงานของทานมีการออมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
โดยหักผานบัญชีเงินเดือนนําสงธนาคารออมสิน  สาขาถีนานนท  
หวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเชนเคย  มอบสํานักปลัดเทศบาลประสานเรื่องนี้กับสภาพนักงาน 

เรื่องที่  9  การประเมินโรงเรียน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การประเมินโรงเรียนจัดขึ้นในวันที่  25  
สิงหาคม  2559  คณะกรรมการผูมาประเมินจะมาจากที่ไหนบาง 

ผอ.สายัณห  จิตตธรรม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  คณะกรรมการจากสํานักงานเขตพื้นที่  24  
ศึกษานิเทศนจาก สพป.และทองถิ่นจังหวัด 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มอบรองนพสิทธิ์เขารวมการประเมินแทนนายกฯ 

เรื่องที่  10  สอบถามความคืบหนาการแกไขปญหานํ้าเสียลงสูหนองบึงไฮ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มอบหน.วันชัยประสานงานเรื่องนี้กับหน.ธนัญชัยและรายงานใหนายกฯทราบ 

เรื่องที่  11  การจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการโดยทานรองมานิตเปนผูนําเสนอ  ผมลงนามแลวเมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559  
เปนหนงัสือที่ออกจากสํานักการสาธารณสุข  
สถานที่ที่เราจะจัดตั้งเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอนนี้ทางกองสวัสดิการฯไปขอใชหองเก็บของหลังห
อประชุมธรรมาภิบาลเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการกอนและจะขับเคลื่อนผูพิการ  
ผมใหคําแนะนํากับหน.พัฒพงษไปวาถาจะเปดอบรมหรือจัดกิจกรรมใหใชหองประชุมธรรมาภิบาลจัดกิจกรรม  
ถาเราพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 4 
เรียบรอยแลวจะเอาตรงนั้นเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

เรื่องที่  12  คณะกรรมการกีฬาพ้ืนบานทองถิ่น 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทางสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาทําหนังสือขอความอนุเคราะหกรรมการกีฬาพื้นบานทองถิ่น  ในวันที่  24  
สิงหาคม  2559  เวลา  15.00  น.  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  
การขอใชสนามกีฬาในการแขงขันกีฬาพื้นบานทองถิ่นและกีฬาฟุตบอลของตํารวจ 
ฝากผอ.จิตตาดูแลและอํานวยความสะดวก  และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากคือ  
ขอใหผอ.จิตตาประสานกับหน.พิชิตซื้ออุปกรณที่เปนตาขายไปกั้นในกีฬาฟุตซอลบริเวณริมแกงดอนกลางเพราะ
เราจะยายสนาม 
ฟุตซอลของเด็กที่อยูริมแกงดอนกลางออกมาดานหนาสวนพื้นที่ที่เขาใชเลนฟุตบอลเดมินั้นจะยกพื้นที่ใหกับการ
เตนแอโรบิค  

เรื่องที่  13  บอกําจัดส่ิงปฏิกูล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อวานไดไปประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  เขาไดพูดเรื่องบอกําจัดสิ่งปฏิกูล  
สถานที่ที่เราไปศึกษาดูงานอยูจังหวัดสกลนครเขาบอกวาใชเงินแค  400,000 – 500,000  บาท 
แตที่ผอ.สมชายบอกใชงบประมาณ  5,000,000  บาท  ผมวาราคาสูงเกินไป  
ที่ที่เราไปศึกษาดูงานเขาไดปุยมาขาย  เขาบอกวาใชงบประมาณ  200,000  บาท ก็ได  
ผมจึงบอกวาใหขอแบบเขาเปนแบบที่อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
สกลนครออกแบบเองราคาอยูที่ประมาณ  400,000  บาท  ผมวาถาใชเงินไมมากก็นาสนใจ  
ฝากเรื่องนี้ใหผูที่เกี่ยวของไปลองศึกษาดวย 

เรื่องที่  14  สมาคมผูสูงอายุขอความอนุเคราะหเงินอุดหนุน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทางสมาคมผูสูงอายุขอความอนุเคราะหเงินอุดหนุนกับเรา  จํานวน  50,000  บาท  
เรื่องนี้ฝากทานผอ.วรวิทยติดตามดวย 

เรื่องที่  15  อัยการจะมาเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
อัยการจะมาเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางกฎหมายของเรา   ในวันที่  26  สิงหาคม  2559  
ฝากกองวิชาการฯและทานรองศิรินันทรวมตอนรับแทนนายกฯดวย 

เรื่องที่  16  การแกไขปญหานํ้าเนาเสียบริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องการแกไขปญหาน้ําเนาเสียบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  
ตอนแรกปญหาคือเราเอาผักตบชวาไปบําบัดแตปรากฏวาปลากินทําใหผักตบชวาตาย  
เราจึงไดทําตะแกรงกั้นไวปลาก็เขาไปกินเหมือนเดิม  เราจะทําอยางไรถึงจะแกไขปญหาได  เราจะนิ่งเฉยกับ 
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เรื่องนี้ไมไดเพราะคนไปออกกําลังกายทุกวันและน้ําก็เหม็นทุกวัน  
ชวงหนาฝนแบบนี้เราสามารถสูบน้ําเขาไปเปลี่ยนตลอดจะดีกวาหรือไม  
วิธีการแกไขปญหาระยะสั้นของเราคือการเติมน้ําแตถาจะแกไขปญหาระยะยาวเราจะทําอยางไร   
มอบหน.วันชัยแกไขปญหาน้ําเสียบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากินและฝากผอ.ภาณุเดชออกแบบปรับปรุง   
ภูมิทัศน  ดูแลตนไม  จัดสวนทั้งบริเวณรอบนอกและดานใน  
เรื่องความสะอาดดานในเกาะฝากสํานักการชางสวนดานนอกฝากสํานักการสาธารณสุขดูแลใหเรียบรอย 

เรื่องที่  17  จัดนิทรรศการวันทองถิ่นไทย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การจัดนิทรรศการที่เราจะไปโชวในวันทองถิ่นไทย  ผมใหรถตูทีมงานที่จะไปจัด  1  คัน  และอีก  1  คัน  



ขอใหทุกสํานัก/กอง  สงเจาหนาที่เขารวมและไปอีก  1  คัน และไปเจอกับผมที่กรุงเทพฯ  
หน.พงษธรตอนนี้ไดผูเขารวมกี่คนแลวครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตอนนี้มีทั้งหมด  9  คน  ออกคําสั่งไปแลว  2  คําสั่ง  
คําสั่งแรกเปนของทานปลัดฉลองนํารถสวนตัวไป  คําสั่งที่  2  เปนรถตู  8  คน  ประกอบดวยผม  ผอ.จิตตา, 
ผอ.เพ็ญพร,  ผอ.สายัณห,  ผอ.ศศิพรรณ,  ผอ.สุมิตรา,  ครูสนองและครูกรรณิการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหใชรถตูเลขทะเบียน  นข  3410  
กาฬสินธุ  สวนของหน.ธนัญชัยใหใชรถตูเลขทะเบียน  นข  1188  กาฬสินธุ  
ใหรองอุบลรัตนทําเรื่องขอใชรถสวนตัวและรวมเดินทางไปดวยกัน  มอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่ง 

เรื่องที่  18  การเตรียมความพรอมกาวเขาสูรางวัลอาเซียนส่ิงแวดลอม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ตอนนี้ผมสงหน.ธนัญชัยไปประชุมสัมมนาการเตรียมความพรอมกาวเขาสูรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอม  
เมื่อหน.ธนัญชัยกลับมาจึงไดบันทึกเสนอมาใหนายกทราบวาจากงานที่เราทําอยูสามารถสงเขาประกวดไดผมจึง
ไดนํามาแจงใหทุกทานไดรับรูรับทราบ   

เรื่องที่  19   จังหวัดจัดอบรมศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทานผูวาฯอยากจัดไปดูงานที่ภาคเหนือทานปลัดเทศบาลเราก็ไปรับปากวาจะสงตัวแทนเทศบาลเราไป 2 คน 
คาใชจายในการอบรมคนละ 7,000 บาท ใครเปนผูไปอบรมครั้งนี้ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล      นายนัญธชัย  พลพิมพ และนางสาวปริยาภรณ    
ศิริพาณิช 

เรื่องที่  20  LA 21 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   LA 21 
เขาใหเราทําเอกสารเปนอยางไรบางทานผอ.เพ็ญพร 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    ดําเนินการเรียบรอยแลว  และในขอมูล LA21 
ก็จะหน.ธนัญชัยนํามาลงในอาเซียนสิ่งแวดลอมดวย 

เรื่องที่  21  เชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรับรางวัลการบริหารจัดการขยะดีเดน   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สิ่งแวดลอมภาค 10 
โดยกรมควบคุมมลพิษเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไปรับรางวัลการบริหารจัดการขยะดีเดน  
เราไดรับรางวัลนี้มาทุกปและครั้งนี้เขาเชิญเราไปรับรางวัลที่ชะอําใน วันที่ 30 สิงหาคม 2559 
มอบทานรองนพสิทธิ์ไปรับรางวัลแทนนายก   

เรื่องที่  22  ศึกษาและเตรียมเรื่องการใชเงินรางวัล 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มอบจ.ส.อ.สมชายไปเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการใชเงินรางวัล  มีคําแนะนําในการใชเงินรางวัลหรือไม 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงานฯ    เขาระบุแควาใหนําเงินไปใชไดตามอํานาจหนาที่ 
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นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มอบจ.ส.อ.สมชายดูใหดีและปรึกษากับทานรองปลัดอภิวัฒน 

เรื่องที่  23   ทางตํารวจขอความอนุเคราะหเครื่องหมายจราจร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เครื่องหมายจราจรที่ตํารวจขอไปถึงไหนอยางไรแลว 



นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล      
เรียนทานนายกถาเปนบริเวณแยกสํานักงานปาไมขอเรียนวาตองชะลอไวกอนเพราะงบประมาณในการนี้หมดแ
ลวและเนื่องจาก  
บริเวณนั้นตองจางเหมาผูรับจางมาดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานทางหลวงเราไมสามารถดําเนินการเองได 
สวนบริเวณอื่นที่เล็กๆนอยๆเราสามารถดําเนินการเองได 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากใหติดตามและดําเนินการดวย 
เรื่องที่  24  สํานักงานป.ป.ช. กับสํานักงานผูตรวจการแผนดินมาประเมินติดตามงาน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สํานักงานป.ป.ช. 
กับสํานักงานผูตรวจการแผนดินจะลงมาประเมินติดตามงานที่อยูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 
ทานผอ.เตรียมอะไรใหเขาดูในวันที่ 9 กันยายน 2559   

นายสถิตพงษ    บงศรีดา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ไดเตรียมนวัตกรรมที่เปนรูปแบบของวีดีทัศน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผมอาจจะไมอยูเพราะตองเดินทางไปนําเสนอโครงการเวทีทองถิ่นไทย  
ฝากทานรองนพสิทธิ์ไปรวมงานแทนนายก 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่16/2559 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที ่9 สิงหาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการฯ     
ในรอบเดือนที่ผานมายังไมปรากฏวามีการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
แตที่เราจัดทําแผนเขาไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเขาคายบําบัด 50 ราย 
เราไดแกไขเพิ่มเขาไปอีก 10 ราย รวมเปน 60 ราย  เรียบรอยแลวครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 
อื่นๆ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม   
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ปดประชุม  15.30 น. 
 



 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


