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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  15 
พฤศจิกายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่  1  งานประเพณีลอยกระทง   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอขอบคุณคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  พนักงานเทศบาลทุกทานที่ไดทําใหงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําป  2559  เสร็จลุลวงเปนที่เรียบรอย  พี่นองประชาชนก็ชื่นชม  
เมื่อวานตอนที่ทานผูวาและหัวหนาสวนราชการมาถึงผมก็ไดเรียนใหทานทราบวาในเบื้องตนไมคิดวาจะจัดงาน
ลอยกระทงเพราะไดหารือกับผูนําชุมชนแลววาจะจัดแตไมมีงานรื่นเริง  และเทศบาลจะเตรียมทาน้ํา  
ไฟฟาและความปลอดภัยใหกับพี่นองประชาชน  
เราจึงไดจัดสถานที่ใหกับพี่นองประชาชนไดมาลอยกระทงแตไมมีขบวนแหและมหรสพ  



กิจกรรมบนเวทีและงานรื่นเริงตางๆ  
เมื่อผมมอบภารกิจใหกับผูที่รับผิดชอบและไดเห็นภาพที่เขานําเสนออยางดีจึงไดทําหนังสือเชิญหัวหนาสวน 
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ราชการมารวม  การจัดงานเปนพิธีเรียบงายมีการแปลอักษรเปนรูปเลขเกาเพื่อถวายความอาลัย  
พิธีพราหมณขอขมาพระแมคงคาและลอยกระทง  
เมื่อวานตอนที่จุดเทียนผมคิดวาถาหากจุดเทียนแลวเดินเขามาแปลอักษรจะดูดีกวาจะทําใหไดภาพวีดีโอเคลื่อน
ไหวสวยงาม  งานทั้งหมดออกมาดีถาหากเพิ่มเรื่องพัดลมและเรื่องอาหารเย็นก็จะสมบูรณ  
สิ่งที่ผมประทับใจคือหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จชาวบานที่เขามาลอยกระทงเขาไดมาดูนิทรรศการและรวมลงนาม
ถวายอาลัยกับเราจํานวนมาก  
ทุกวันพระทานผูวาราชการฯจะเชิญชวนคนไปใสบาตรตอนเชาและนิมนตพระมาเทศนา  
ใหเทศบาลประกาศเสียงตามสายใหดวยโดยไมตองคํานึงวาเปนเวรใคร  มอบหน.ศศิญาดูแลเรื่องนี้ 

เรื่องที่  2  เชิญประชุมคณะทํางานการจัดงาน 50 วัน พระบาทสมเด็จ      
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การจัดงาน  50  วัน  
ใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  รัชกาลที่ 9  จัดขึ้นในวันที่  2  ธันวาคม  2559  
ในภาคเชาจะมีการทําบุญตักบาตร  เทศบาลไดรับหนาที่ตกแตงสถานที่  
ชวงสายที่วัดกลางจะมีการสวดพระอภิธรรม  ตอนเย็นจะมีการแปลอักษร  
ทานใดมีหนาที่รับผิดชอบงานตามเอกสารคําสั่งของทางจังหวัดก็ใหดําเนินการใหเรียบรอย  
เรื่องเจาภาพอุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
จะมีการอุปสมบทครบ  50  วันและครบ  100  วัน  ทานใดที่ประสงคจะเปนเจาภาพใหแจงในที่ประชุม  
คาอุปสมบททานละ  3,000  บาท และเชิญทุกสํานัก/กองเขารวมอุปสมบทในครั้งนี้ 

เรื่องที่  3  การเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 
              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
แมคาตลาดโตรุงทานหนึ่งมาหาที่เทศบาลเพราะอยากไปกราบพระบรมศพฯ  
แตทางเทศบาลบอกวาเปนงบของปกครองจังหวัดแตปกครองจังหวัดก็บอกวาเปนงบของ อบจ.  
ทางอบจ.บอกวาการจัดคนเปนของจังหวัดแตทาง อบจ.เปนผูออกเงินให  
เมื่อเขาไปถามทางจังหวัดอีกครั้งเขาก็บอกวาถาอยากไปก็ใหไปกับเทศบาลแตทางเทศบาลไมรูเรื่องและบอกกับ
เขาวาเขาไมไดอยูใน  36  ชุมชน  ความจริงแลวมี  38  
ชุมชนที่ไมไดจัดตั้งเพราะเปนรานคาพาณิชยและตลาดแตจะไปปฏิเสธเขาวาไมไดอยูใน  36  
ชุมชนไมไดเพราะเหมือนกับไมบริการเขา  ใหจัดใหเขาดวย  1  ที่นั่ง                   ฝากผอ.วรวิทยดูแลเรื่องนี้ 

เรื่องที่  4  ขอมูลเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอมูลเงินคงเหลือที่ใหตรวจสอบเปนอยางไรบาง   

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ผมดูขอมูลดิบที่สํานักการคลังสงใหกองวิชาการ  อยูที่  
14  %  ตามขอมูลจริง  แตภาพที่ออกมาเปน  27  %  ประหยัดไปได  7  ลานบาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ฝากทานรองอภิวัฒนและหน.ศศิญาดวยเรื่องเอกสารจดหมายขาวนอกจากเขียนวาเกียรติบัตรรางวัล  
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผิดแลวยังผิดตรงเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจาง  27  %  ประหยัดไป  7  
ลานบาทดวย   



นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ตัวเลขที่เกินมาเพราะ  1.  เงินสมทบบอขยะไมไดสมทบ  
จํานวน  3,400,000  บาท  และถนนที่ยังไมไดทําจํานวน  370,000  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
แตเอกสารไดถูกเผยแพรออกไปแลวไมสามารถเก็บคืนมาได  
ถาผมไปรับรางวัลธรรมาภิบาลเรียบรอยแลวฝากกองวิชาการฯ  แกไขเอกสารใหมและปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง 
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เรื่องที่  5  การแกไขปญหาความเดือนรองของประชาชนในพ้ืนที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ทางรัฐบาลเนนขอใหสวนราชการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่  
โดยเฉพาะปญหาเรื้องรังมาเปนเวลานาน  เชน  สิ่งสาธารณประโยชนขาดแคลน  ชํารุดเสียหาย  
ไมมีผูรับผิดชอบ  ปญหาอุทกภัย  ความเดือดรอนทุกขยากที่เกิดกับบุคคลหรือครอบครัวที่มีฐานะยากจน  
คนดอยโอกาส  คนชรา  เด็กกําพราหรือเจ็บปวย  เปนตน  
โดยมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของเขาไปแกไขปญหาโดยเร็ว  
หากปญหาดังกลาวเกินขีดความสามารถหรือไมไดอยูในหนาที่โดยตรงของหนวยงานใหรีบแจงไปยังหนวยงานส
วนกลางดําเนินการแกไขปญหาโดยตรงตอไป  ขอใหทุกทานใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะสํานักการชาง  
สํานกัการสาธารณสุขฯ  กองสวัสดิการสังคมที่จะตองใสใจในการแกไขปญหาในเรื่องนี้  
มอบกองวิชาการเปนเจาภาพในการรวบรวมขอมูลรายงานเพื่อสรุปงานการแกไขปญหาความเดือดรอนในแตละ
เดือน  และใหทุกสํานัก/กอง  
รวบรวมผลงานของตนเองและมารายงานประจําเดือนและใหกองวิชาการรวบรวมรายงานเพื่อสงใหจังหวัดและ
รายงานนายกรัฐมนตรีตอไป 

เรื่องที่  6  แตงต้ังคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แนวทางการทํางานในเรื่องนี้เปนอยางไรบาง 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ในปนี้เขามียอดสรุปคาจัดเก็บเลมละ  10  บาท  
คาบันทึกเลมละ  5  บาท  และมีเปาหมายในพื้นที่ประมาณ  5,700  กวาครัวเรือน  โดยเฉลี่ย  36  ชุมชน     

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เราตองตั้งคณะกรรมการอะไรหรือไมในเทศบาลเรา 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เขาใหสงรายชื่ออาสาสมัครเพื่อทําการเบิกจายเงินให  
เราสงรายชื่อไปเรียบรอยแลว 

เรื่องที่  7  ขอความอนุเคราะหขุดรองระบายนํ้าขางเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องนี้มอบสํานักการชางดูโฉนดที่ดินและตรวจสอบเขตที่ดินใหด ี 
ใหดันน้ําออกทางดานหนาตามที่ทานรองมานิตบอกก็ได 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ดันไดเฉพาะดานขางอีกฝงหนึ่งก็ไปไมไดเพราะเปนที่ของคนอื่น  
คงจะไดเฉพาะทางเขาสวนของเราและน้ําจะไหลผานไปตามรองน้ําของเรือนจํา 

เรื่องที่  8  กรมธนารักษขอพ้ืนที่สนามกีฬากลางเพ่ือทําสถานรับเล้ียงคนชรา   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กรมธนารักษขอพื้นที่สนามกีฬากลาง  5  ไร  
เพื่อทําสถานรับเลี้ยงคนชราตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง  ทานสมคิด  จาตุศรีพิทักษ  



ผมจึงเสนอไปวามันไมเหมาะสมเพราะอยูไกลหากจะจัดใหคนผูสูงอายุตองอยูในเมือง  
ผมคิดวาตรงสถานีวิทยุที่มีพื้นที่  8  ไร  นาจะเหมาะสมกวา  แตเขาใชพื้นที่สายโยงเสา   
ถาเปลี่ยนเสาใหมเปนเสาถักเหมือนกับดับเพลิงพื้นที่ก็จะมีมากขึ้นแตเขาจะขอเงินชดเชย  4  ลานบาท  
เราจะไดพื้นที่  5  ไร  
สวนพื้นที่ของสนามกีฬากลางที่ไมไดใชผมจะทําเปนศูนยเครื่องจักรของสํานักการสาธารณสุขฯ 

เรื่องที่  9  การสํารวจกลอง  CCTV 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องนี้ฝากจาเอกภราดรตั้งกรรมการสํารวจและทําหนังสือสอบถามสภาพการใชงานพรอมทั้งแจงใหเราทราบด
วยวาใชงานไดหรือไม  หากตองการใหเราชวยเหลือก็ติดตอชางใหเขาโดยใชงบประมาณของเขาเอง  
ในปหนาใหทําเรื่องและขอรับงบประมาณเขามาใหมเพราะเปนเรื่องที่มีประโยชน 

เรื่องที่  10  แบบสอบถามแสดงความสนใจในการนําขยะมาผลิตกาซชีวภาพ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือสอบถามแสดงความสนใจในการนําขยะมาผลิตกาซชีวภาพ  ในป  2560  
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดรับงบประมาณกองทุน 
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เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงา
นทดแทนใหหนวยงานภาครัฐซึ่งเบื้องตนมีขอกําหนด  ดังนี้  1.สนับสนุนหนวยงานภาครัฐแบบใหเปลา  100  
%  สําหรับการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน  2.  
วงเงินสนับสนุนสูงสุดไมเกิน  52.5  ลานบาท  แบงเปนคาสนับสนุนการดําเนินงานสูงสุดไมเกิน  50  
ลานบาทและคาที่ปรึกษา  5  %  ของคาดําเนินงานสูงสุดไมเกิน  2.5  ลานบาท  3.  
ผูขอรับการสนับสนุนจะตองจัดหาเทคโนโลยี  รูปแบบ  ระบบที่จะนํามาใชเอง  
โดยที่ปรึกษาเปนผูออกแบบหรือใหคําแนะนํา  4.  
ไมสนับสนุนโครงการใหกับพื้นที่เปาหมายเดิมหรือเทคโนโลยีเดิมที่เคยใหการสนับสนุนจากกองทุนไปแลว  ทั้งนี้  
จะมีประกาศรายละเอียดการสมัครในเดือนธันวาคม – มกราคม  
เขามีหนังสือมาสอบถามวาเราสนใจจะเขารวมหรือไมแตตองหาเทคโนโลยีรูปแบบที่จะนํามาใชแลวเราจะเอารู
ปแบบและเทคโนโลยีจากที่ไหน 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ที่เราติดตออาจารยจากม.สุรนารีไว  
ทานยินดีที่จะมีมาออกแบบใหเราแตตอนนั้นทานคิดคาที่ปรึกษาและในตอนนั้นเราไมไดตั้งงบประมาณไว  
เราจะลองขอไปดีหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เราเอาเทคโนโลยีของเอกชนมาเสนอไดหรือไม  

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ดิฉันคิดวา ม.สุรนารีเขามีเทคโนโลยีของเขาอยูแลว  
เขามีชื่อเสียงและประสบการณดานการจัดการขยะ  ถามีคาจางที่ปรึกษานาจะปลอดภัยกวาการจางเอกชน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหติดตอม.สุรนารี 
และติดตอใหเขามาเปนที่ปรึกษาเพื่อขอรับงบประมาณตามเอกสารนี้ 

เรื่องที่  11  การสมัครชิงรางวัลอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทางสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจําลงพื้นที่ของเทศบาลเราในวันที่  25 – 26  
พฤศจิกายน  2559  เพื่อประเมินผลในรอบสุดทาย  
ในการเตรียมขอมูลและการนําเสนอเราจะตองซักซอมกัน  จะมีกรรมการ  8  คน  
ลงพื้นที่ของจริงเพื่อตรวจและอยูกับเรา  2  วัน   



นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  
ขออนุญาตนําเรียนขอมูลเรื่องการประกวดรางวัลอาซัยนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน  เขาใหสงไป  2  แบบ  
แบบที่  1  คือสงเรื่องเมืองยั่งยืนเขาไปแลวเขาจะเลือกเอามาประกวดรางวัล Asean Award  
อีกอันหนึ่งคือสงอาเซียนโดยตรง  ที่เขารอบตอนนี้คืออาเซียนโดยตรง  
สวนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนเขายังไมพิจารณา  จะมีทั้งหมด  3  ดาน  คือ  ดานอากาศ  น้ํา  
การจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว   
เราสงดานการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียวซึ่งเปนเรื่องเกาที่เคยไดรับรางวัลและปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน  
พื้นที่สีเขียวเปนเรื่องใหมที่ยังไมเคยมีการเก็บขอมูล  อันดับแรกอยากขอใหสํานักการชางคิดหาพื้นที่สีเขียวให  
ในสวนวันที่เขาจะมาประเมินในรอบสุดทายหนวยงานที่รับผิดชอบการนําเสนอเรื่องขยะคือสํานักการสาธารณสุ
ขฯ  เรื่องพื้นที่สีเขียวใหสํานักการชางเปนผูนําเสนอและเตรียมพื้นที่ไดหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ไดครับ 
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  
ทานอยากใหเราจัดนิทรรศการในสิ่งตางๆที่เราจะนําเสนอ  หลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริง  
ในเรื่องการจัดการขยะจะลงพื้นที่กองทุนจิตอาสา  กองทุนถุงพลาสติกและดูชุมชนสะอาดสักหนึ่งชุมชน  
ดูชุมชนไรถัง  ระบบกําจัดขยะ  พื้นที่สีเขียวเราตองพาไปดูสวน  เกาะกลางถนน  ซึ่งพื้นที่สีเขียวจะมีหลายแบบ  
เชน  พื้นที่สีเขียวตามริ้วถนน  สวนสาธารณะ  พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ  เชน  หวย  หนอง  ลําปาว  
สถานที่ที่เราจะพาคณะกรรมการไปดูเรื่องพื้นที่สีเขียวดิฉันคิดวากุดน้ํากินกับแกงดอนกลางและวงเวียนตางๆ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอมูลที่เราสงไปวาการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อใหสภาพแวดลอมในเขต 
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เทศบาลเมืองมีความสมดุล  สามารถชดเชยกับพื้นที่สิ่งกอสรางและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน  
คุณภาพอากาศ  น้ํา  ดิน  ลดอุณหภูมิไมใหเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม  467,058  ตารางเมตร  
พื้นที่สวนหยอม  1,401  ตารางเมตร  พื้นที่สีเขียวเกาะกลางถนน  43,513  เมตร  พื้นที่สีเขียวสวนอื่นๆ  
เชน    ในสํานักงานเทศบาล  หนวยงานราชการ  ที่ไมไดคํานวณพื้นที่สีเขียว  จํานวนประชากร  14.87  
ตารางเมตรตอ1 คน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต  ดังนี้  1.  
พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ  ไดแก  ลําหวยสีทน  ลําน้ําปาว  อางเก็บน้ําตางๆ  2.  พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ  เชน  
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนาเรือนจํา  สนามกีฬา  3.  พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม  เชน  
วงเวียนไดโนเสาร  ลานชมวิวซอยน้ําทิพย  วงเวียนหนาวัดสวาง  วงเวียนโปงลาง  น้ําพุหนาจวนผูวาฯ  4.  
พื้นที่สีเขียวเสนทางจราจร  เชน  เกาะกลางถนนกาฬสินธุ อรรถเปศล ถีนานนท  5.  
พื้นที่สีเขียวเอเศรษฐกิจในชุมชน  คือ  แหลงน้ําในชุมชน  ทาสินคา  กุดยางสามัคคี  หนองไชยวาน  
ในเรื่องพื้นที่สีเขียวมอบผอ.ภาณุเดชรับผิดชอบทั้งเรื่องรายงานและเตรียมพื้นที่ใหคณะกรรมการตรวจ  
มอบผอ.เพ็ญพรเตรียมการเรื่องการจัดการขยะ  มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องการปฏิคมและการจัดสถานที่  
มอบโรงเรียนทั้ง 4  โรง  จัดนิทรรศการเรื่องขยะรีไซเคิล  มอบกองวิชาการฯ 
ออกคําสั่งแบงงานในเรื่องนี้พรอมจัดนิทรรศการนําโลรางวัลไปตั้งโชว  
เรื่องของฝากและของที่ระลึกมอบทานปลัดเทศบาลหารือกับทานรองปลัดอุบลรัตน   

เรื่องที่  12   แจงรายชื่อผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราวและประธานองคมนตรี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับหนังสือจากจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องประธานองคมนตรีไดแจงใหทราบวาตอนนี้ทานพลเอกเปรม  



ติณสูลานนท  เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว  สวนประธานองคมนตรี คือ ทานธานินทร  
กรยัวิเชียร    

เรื่องที่  13   การตรวจราชการเขต 12 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทางจังหวัดไดแจงมาวาจะมีผูตรวจราชการคนใหมที่มาทําการตรวจจังหวัดกาฬสินธุ  “รอยแกนสารสิน”  
จะเขาตรวจในวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  เทศบาลไดรับผิดชอบรายงานเรื่องขยะ  
มอบผอ.เพ็ญพรเตรียมเอกสารและขอมูลใหนายกฯรายงาน 

เรื่องที่  14  การใชจายเงินรางวัล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เจาหนาที่สํานักงานกระจายอํานาจเขาบอกวาวันนัดรับรางวัลนาจะไดเลื่อน  เนื่องจากยังติดงานพระบรมศพฯ 
และตอนนี้ไมมีใครที่จะมาปฏิบัติหนาที่ได  ผมจึงอยากฝากใหแตละสํานัก/กอง  
พิจารณาเรื่องเรงดวนจําเปนที่จะตองใชงบประมาณและไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ  
ใหทานเสนอเรื่องขึ้นมาผมจะประชุมและพิจารณาให  ตอนนี้ผมอยากปรับปรุงชั้น 2  จัดทําเปนหองประชุม  
อยากไดเลื่อยใหกับสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุข  สวนงานปองกันก็คอยยืมเอา  รั้วโรงเรียนเทศบาล 
5  บอหมักสิ่งปฏิกูล  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  รถตรวจการฝายปองกัน 

เรื่องที่  15  งานสํานักการชาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขยายผิวจราจรทางลงแกง  เปนอยางไรบาง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียบรอยแลวครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ศาลา 6 
เหลี่ยมแกงดอนกลางเปนอยางไรบาง   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ติดตั้งประตูหนาตางเรียบรอยแลว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มุงหลังคาริมแกง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรียบรอยแลว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ยายศาลาชุมชนหัวคู 
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นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้ประสานไปทางผูรับจางของศาลากลาง  
เขาบอกวากําลังเสนอทางจังหวัดวาจะใหเขาดําเนินการหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถนนบานนายจี  ศรีแพงมน 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ดานในบานนําดินไปลงเรียบรอยแลว  
สวนทางหลังบานจะดําเนินการใหอีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนที่กุดน้ํากิน 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  งานออกแบบตางๆตอนนี้กําลังเรงดําเนินการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝายน้ําลนริมแกงดอนกลาง  
ใหทําเปนบันไดและมีปกออกมาดวย  ทําไดเทาไหนเอาเทานั้น  เรื่องน้ําเขาแกงดอนกลางเปนอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ตอนนี้ประสานไปทางสํานักงานประปาแลววาจะเอาระบบมาลงที่บานหนองบัวสวนทอเราจะดําเนินการเอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กระทูของสมาชิกสภาเทศบาลที่สอบถามเกี่ยวกับสํานักการชาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ผมจะชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบในที่ประชุม 



เรื่องที่  16  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจําป  2560 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล   
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานที่สํานักปลัดเทศบาลตั้งไวเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งองคกรซึ่งไดรางโครงการไว
คราวๆ ดังนี้  จะไปถวายสักการะพระบรมศพฯกอนและจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรี  งบประมาณตั้งไว  
1,000,000  บาท  กําหนดการที่ตั้งไวคือ 3 วัน 2 คืน   
ในคืนแรกถาถึงค่ําก็จะนอนที่บางแสนแลวคอยเดินทางตอไปที่จังหวัดจันทบุรี  
จะเดินทางประมาณชวงตนเดือนกุมภาพันธ  2560 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่22/2559 เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ในรอบเดือนตุลาคม 2559 
มีรายงานการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ราย รายแรกถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 ที่ซอยตาดี ชุมชนดงปอ 
และมีการขยายผลซึ่งไดรับทราบวาจะมีการขนสงยาเสพติดเลยไดสกัดจับที่ถนนบานแจนแลนปรากฏวาจับกุมไ
ดยาบา 2,000 เม็ด ซึ่งไดใหการรับสารภาพวาไดรับจางจาก ส.ป.ป.ลาว สวนรายที่ 2 
เปนคนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุคือบานอยูที่ชุมชนคาราบาวพักอาศัยในซอยศรีเมืองพัฒนา  
แตไปจับกุมไดที่ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ สวนการจับกุมคือผูตองหามีการฝงยาเสพติดไวตามจุดตางๆ 
ทั้งหมด 3 จุด จุดที่ 1  จํานวน 2,000 เม็ด จุดที่ 2 จํานวน 1,400 เม็ด และจุดที่ 3 จํานวน 3,500 เม็ด  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 
อื่นๆ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   
 

ปดประชุม  15.50 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


