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7. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

8. นายอภิวัฒน            ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
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22.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
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25.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
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7. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายเทศกิจ 
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10.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

11.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
12. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
13.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 

14.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
15.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
17.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
18.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
19. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
20. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
21. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
22. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
24. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
25.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
26. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
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28. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
29. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
30. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
31.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
32.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
33.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
34.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
35. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 4/2559  ประจําป 2559 ในวันที่ 23  
กุมภาพันธ 2559  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1    การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตามที่ไดประชุมกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมภาค 10 
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเพื่อที่จะแกไขปญหาลําน้ําปาวใหมีคุณน้ําที่ดีกวาปจจุบั
นไดสรุปในที่ประชุมวาเบื้องตนระยะแรกเราจะไปทําคอกบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติก็คือคอกผักตบชะวาแตจะ
เอาไปลงในพื้นที่เปนทางน้ําเสียลงตรงไหนก็ตามที่มีทอระบายน้ําลงลําน้ําปาวเปนการแกไขปญหาเบื้องตน 



และมอบใหทานผอ.ภานุเดชไปศึกษาการจัดการน้ําเสียเฟส 2 เนื่องจากวาเฟสแรกที่เราไดงบประมาณมา 200 
กวาลาน  ทําเสร็จไปแลว 40% ของพื้นที่เทศบาล   ยังไมครบ 100% เหลืออีก 60% 

- 3  - 
ก็สามารถทําเปนเฟส 2 
ไดเลยไดมอบภารกิจนี้ใหทานผอ.ภานุเดชไปเพื่อที่จะเขียนโครงการและเสนองบประมาณในการจางคนมาศึกษ
าและออกแบบเฟส 2  พรอมกับแกไขปญหาเฟส 1 แทรกเขาไปวาขอรับมาเฟส 2 แตขอปรับปรุงเฟส 1 ดวย 
เพื่อใหเฟส 2 สมบูรณแบบฝากทานผอ.ภานุเดชดวย 

เรื่องที่ 2   งบประมาณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องพุทธมณฑลแกงดอนกลาง ป 
2559 อีกประมาณ 9.5 ลานบาท ตอนนี้ไดผูรับเหมาแลวคือกาฬสินธุเคซีสวนป 2558 ประมาณ 14 
ลานบาท ทําเสร็จเรียบรอยแลวคือตอกเสาเข็มและยกระดับ ป 2560 
คงจะไดรับงบประมาณมาอีกเพราะผมไปคุยกับทานผูวาทานวินัยทานก็เห็นดวยไมต่ํากวา 14 – 15 ลานบาท 
อยูที่สํานักงานโยธาฯเปนคนเสนอและตอนนี้ทานผูวากําลังจะดําเนินการเรื่องการหลอพระเพราะผมไปนําเสนอ
วาเราประสานงานไปที่สํานักพระพุทธศาสนาจนไดรับคําตอบวาจังหวัดกาฬสินธุได 1 องค 
เปนพระพุทธชยันตีพอเราทําฐานพระพุทธรูปรอแลวถามเรื่องพระพุทธชยันตีที่เราจะไดไปก็ปรากฏวาไมมีใครรูเ
รื่องเมื่อไมมีใครรูเรื่องทานผูวาก็มอบใหผอ.สํานักพุทธมอบผอ.วัฒนธรรมใหไปตามเรื่องถาหากไมไดทานจะทําก
ารหลอพระพุทธรูปเองแลวทานจะเชิญประชุมสังฆาธิการสงฆทั้ง 2 นิกาย 
ในเร็ววันนี้เพื่อที่จะตกลงกันวาจะเอาพระยืนพระนั่งหรือพระปรางไหน  
ตอนนี้เราก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งในเรื่องของพุทธมณฑล  
สวนศาลเจาพอโสมพะมิตรแบบทานก็ตกลงแลวทานใหเตรียมเรื่องเขาประชุมคณะกรรมการเมืองคือที่ประชุมข
องขาราชการจะขอความเห็นชอบทั้งแบบศาลเจาพอโสมพะมิตรและแบบของอนุสาวรียราชการที่ 1  
สวนศาลากลางหลังใหมทานผูวาเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อสัปดาหที่ผานมาแลวผูรับเหมาก็ลงพื้นที่เอาเปนวาชัดเจน
ศาลากลางยายแนนอน และเรื่องแนวปองกันแนวตลิ่งพังปนี้ไดรับงบประมาณมาอีก 50 ลานบาท 
ตอจากโครงการเดิมประมาณ 500 เมตร ไดแนนอนเพราะฉะนั้นมีสถานที่ออกกําลังกายทั้ง 2 
ฝงและสวยงามแนนอน  

เรื่องที่ 3  พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อสักครูผมไปประชุมเรื่องพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ในวันที่ 26 ก.พ. 59 
เรื่องสถานที่เบื้องตนผอ.ภานุเดชจะตองทําธงทิวใหเห็นวาเปนงานสมโภชกิจกรรมระดับจังหวัด 
เตนทจะตองมีทั้ง 2 ขาง คนที่จะมารวมงานคือคนที่จะมามอบกายถวายตัวมีอยูประมาณ 500 คน 
แตตอนนีม้ีอยู 400 คน เตนท 1 หลัง 
จะบรรจุคนไดกี่คนทานผอ.ภานุเดชไปคํานวณดูและเตรียมกางเตนทและจัดเกาอี้ใหเพียงพอ 
อนุสาวรียขอใหมีธงหนาวัวมีการประดับตกแตง  งานจะเริ่มเวลา 05.30 น.  
เราจะตองมีไฟฟาสองสวางหรือไมเพราะงานเริ่มตั้งแตเชามืดใหทานผอ.ภานุเดชพิจารณาพองานเริ่มจะตองมีฝา
ยตอนรับเพื่อเชิญคนที่มารวมมอบกายถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตรไดเขาไปนั่งในเตนทที่เราจัดเตรีย
มไวใหและหลังจากนั้นจะมีพิธีบวงสรวงพระจะมีทั้งหมด 9 รูป 
ประธานมาถึงก็จะไปจุดธูปเทียนเพื่อรับศีลรับพรเสร็จเรียบรอยประธานก็มาทําพิธีบวงสรวงและมีการรําบวงสร
วงขอใหรวดเร็วเพราะผมกลัวแดดจะรอน  
และหลังจากนั้นมีการอําลาเครื่องสังเวยและพิธีมอบกายถวายตัวก็จะเริ่มขึ้นโดยมีทานผูวาราชการจังหวัดยืนอยู
คนแรกเปนชุดแรกที่จะมอบกายถวายตัวชุดละ 6 คน  หลังจากนั้นทานผูวาฯและทั้ง 6 คน 
ก็จะถือขันบักเบ็งแลวตอนที่ทานผูวาจะมายืนจะตองมีคน 200 คน มายืนตอแถวละ 6 คน 
เพราะขันบักเบ็งเรามี 200 ชุด 



ทานผูวาก็จะพากลาวคําถวายตัวและหลังจากนั้นก็จะเดินตามกันขึ้นไปบนอนุสาวรียเพื่อถวายขันบักเบ็งทีละ 6 
คน  พรอมกับรับเอากาน้ําสัมฤทธิ์มาถือไวแลวเดินลงฝงซาย 3 คน ฝงขวา 3 คน 
แลวไปรับเสื้อตามขนาดของตัวเองแลวมานั่งที่เตนทตามเดิม  เราจะทําแบบนี้เปนชุดๆจนครบทั้งหมด 500 
คน 
ในคณะที่ทําพิธีมอบกายถวายตัวพระจะสวดชยันโตตลอดและในขณะที่เดินลงจากอนุสาวรียก็จะมีการปะพรม
น้ํามนตใหเพื่อเปนสิริมงคล พอเสร็จเรียบรอยจะมีการนํากลาวอําลาเปนขั้นตอนสุดทายในการทําพิธีถวายตัว 
วันที่ 26 ก.พ. 59 ตองบริหารจัดการใหไดตั้งแตเวลา 05.30 น. ถึงประมาณเวลา 09.00 น. 
ถาเปนไปไดอยาใหเกินนี้เพราะมันจะรอนแดด หนาที่ของสํานักการชางคือเรื่องคํานวณวา 1 เตนท 
จะบรรจุไดกี่คนและ 
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ประดับผาที่เตนทใหสวยงาม  เครื่องเสียง ไฟฟาสองสวาง วันที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 16.00 น. 
จะมีการซอมใหญเชิญชวนทุกทานไปดูการซอมดวยกัน  
ผอ.จิตตาไปประชุมมาเปนอยางไรสรุปใหที่ประชุมฟงอีกครั้ง     
นางจิตตา    เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา    งานบวงสรวงซึ่งเทศบาลของเราไดรับผิดชอบวันที่ 26 
ก.พ. 59 เริ่มงาน เวลา 05.30 น. พรอมกันที่อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เวลา 05.45 น. 
ประธานคือทานผูวาเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา 06.00 น. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตไหวพระรับศีล 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ชวงที่พระใหศีลใหพรนั้นจบฝากสํานักการศึกษาถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆดวย 

นางจิตตา    เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา    ประธานวางดอกไม ธูปเทียน 
และประชาชนตามลําดับเหมือนพิธีบวงสรวงทุกครั้งและมีการแสดงรําของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา และกลาวลาเครื่องสังเวย เวลา 07.00 น. 
ผูเขารวมถวายตัวเปนลูกหลานพระยาชัยสุนทรพรอมกัน ณ บริเวณดานหนาอนุสาวรีย จํานวน 200 คน 
ประธานในพิธีกลาวคําสรรเสริญพระยาชัยสุนทรและกลาวถวายตัว 
ผูเขารวมถวายตัวเปนลูกหลานพระยาชัยสุนทรเขาถวายตัวตามลําดับซึ่งเราจะจัดเปน 6 จุด/ละ 6 คน  
เราจะเชิญพระทั้งหมด 9 รูป และนิมนตหลวงพอหนูอินทรมารวมทําพิธีดวย  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
สํานักการศึกษาตองเตรียมวางแผนใหดีเวลาที่ผูเขารวมถวายตัวเปนลูกหลานพระยาชัยสุนทรมาถึงบริเวณงานเ
ราจะจัดการที่นั่งใหนั่งอยางไรตามลําดับหรือไมอยางไรใครเปนผูบริหารจัดการในตอนนั้น 

นางจิตตา    เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา    
ไดปรึกษากันแลววาจะมอบใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบซึ่งจะประสานกับปองกันจังหวัดเพราะทานมีท
ะเบียนของผูที่จะรวมมอบกายถวายตัวเปนลูกหลานพระยาชัยสุนทร เราจะคุยกันอีกครั้ง วันที่ 25 ก.พ. 59  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
แลวเขารูหรือไมวาตองมารวมพิธีและมาถึงบริเวณงานเวลาเทาไร ที่จอดรถ 
หองน้ําเราจะใชที่ไหนอยางไรปญหาพวกนี้เปนปญหาที่ตามมาทั้งนั้น 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี     หองน้ําเราจะใชที่โรงเรียนเทศบาล 1 
และวัดกลาง 

นางจิตตา    เสาวกุล   ผอ.สํานักการศึกษา  วันที่ 25 ก.พ. 59 นัดหมายกับทางวัฒนธรรม 
จังหวัดและปองกันจังหวัดเพื่อทําการซอมใหญ เวลา 16.00 น. ณ อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
ในสวนที่เรารับผิดชอบเพิ่มคือเครื่องไทยทานปจจัย น้ําดื่มและกาแฟ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   



ไมเปนไรเรื่องนี้เรามีงบประมาณของงานพิธีบวงสรวงอยูแลว   

เรื่องที่ 4  งาน Open House   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทานผูวาราชการจังหวัดจะจัดงานในชวงเดือนเมษายนอีกหนึ่งงานเรียกวา  Open House  
คือทานจะเปดใหคนตางจังหวัดไดเห็นวาจังหวัดกาฬสินธุมีดีอะไร มีอะไรที่ขึ้นชื่อ 
มีสถานที่ทองเที่ยวอะไรที่ดีและนาไปสัมผัส สินคา OTOP ในจังหวัดกาฬสินธุ 
แตทานยังไมไดคิดชื่องานและคิดไววาวันที่ 6 เม.ย. 59 ซึ่งเปนวันจักรีจะเชาโรงแรมเพื่อจัดบูทเปดตัว 1 วัน  
เราก็เตรียมตัวไววาเราจะมีของดีอะไร 

เรื่องที่ 5    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานจารุพัฒนา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ฝากทานผอ.วรวิทยใหลงพื้นที่ไปดูหมูบานจารุพัฒนาใหผมวาไปถึงไหนแลวเรื่องการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนอ
ยางไรบาง 
นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    
ตอนนี้อยูระหวางที่เราขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งทางสํานักการชางก็ไดออกแบบแลวก็เสนอไป พมจ. 
เรียบรอยแลวครับ 
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นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ถาเราไมไดรับงบประมาณที่ขอไปนี้เรามีการเตรียมแผนสํารองไวหรือไมวาเราจะทําอยางไร  
จะชาไมไดใหรีบตามเรื่องนี้ฝากทานผอ.วรวิทยไวดวย 

เรื่องที่ 6  LA21 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 29 ก.พ. 59 
เชิญประชุมที่จังหวัดขอนแกนเรื่องผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสําหรับเรื่องนี้ทานผอ.เพ็ญพรเตรียมใครเขารวมประชุ
ม 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     
มอบใหจีรนันทและอรทัยเขารวมประชุมเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   LA21 
ใหทานผอ.เพ็ญพรนําเสนอเลยวาเปนอยางไรใหทุกทานตั้งใจฟงเพราะเกี่ยวของกับทุกสํานัก/กอง/ฝาย 
ทุกโรงเรียนและศูนยเด็ก 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     
เนื่องจากทานนายกไดสมัครเขารับการประเมินโครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนและทานนายกมอบใหไปศึกษ
าทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด ตามที่สําเนาเอกสารใหแลวนั้นจะเกี่ยวของกับทุกงานมีเกณฑวัดอยู 5 ประเด็น 
1.เมืองอยูดี 2.คนมีสุข 3.สิ่งแวดลอมยั่งยืน 4.เทศบาลแหงการเรียนรูและพัฒนา 
5.การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล แตละประเด็นก็จะแยกออกไปเปน KPI รวมแลว 71 
ตัวชี้วัด 100 คะแนน 
แลววิธีการทําก็ขออนุญาตมานําเรียนวาตองแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานแตละองคประกอบเหมือนกับค
อรทีม  ตามเอกสารเกณฑที่เขาใหคะแนนองคประกอบที่ 1  เมืองอยูดี 25 คะแนน  1. 
จะเกี่ยวกับเรื่องการใชที่ดินผังเมืองรวม ขอนี้ให 2 คะแนน 2. 
เกี่ยวกับมาตรการในการที่ประชาชนขออนุญาตใชที่ดินเปนไปตามผังเมืองนั้นหรือไม ขอนี้ให 2 คะแนน 3. 
เกี่ยวกับการจัดระเบียบเมืองใหสวยงาม การคาขาย ขอนี้ให 2 คะแนน 4. 
เกี่ยวกับมาตรการในการสรางวินัยในสังคม เชน วินัยจราจร การเขาบัตรคิวกอน – หลัง ขอนี้ให 1 คะแนน  5. 
การปรับปรุงพัฒนาเครือขายโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุม ขอนี้ให 1 คะแนน 6. 



เกี่ยวกับการซอมแซมที่อยูขอบเขตภารกิจของทองถิ่นตามหนาที่ของเรา 
การดูแลรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดดี ขอนี้ให 2 คะแนน 7. 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอผูสูงอายุผูพิการ และเด็ก ขอนี้ให 2 คะแนน 8. 
เกี่ยวกับเตรียมความพรอมในการเกิดภัยพิบัติขอนี้ดูหลักฐาน ให 2 คะแนน 9. 
เปนมาตรการกิจกรรมในการปองกันและดูแลทรัพยสินของคนเมือง เชน การมี CCTV 
มีอาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน ขอนี้ให 2 คะแนน  10. 
มีกิจกรรมในการแกไขปญหาชุมชนแออัดในการจัดที่อยูอาศัยใหผูที่มีรายไดนอย ขอนี้ให 2 คะแนน 11. 
มีกิจกรรมที่เสริมเพิ่มรายไดใหประชาชน เชน มีการรวมมือในการจัดหางานใหกับประชาชน ขอนี้ให 1 คะแนน 
12. มีการออมและลดรายจาย  ใหมีการออมในโรงเรียน การประกวดเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมการทําสวนครัวรั้วกินได ลดรายจายครัวเรือน  ขอนี้ให 2 คะแนน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เทาที่ฟงดูไมมีขอไหนที่เรายังไมไดทํา 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข    
เราตองตั้งคณะกรรมการรวมในความคิดเห็นสวนตัวคิดวาเปนงานที่อยูกับทุกสํานัก/กอง/ฝาย 
ควรมอบใหกองวิชาการเปนเลขาฯและเปนผูรวบรวมเอกสาร 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ไดครับผมมอบใหผอ.เพ็ญพรและรองปลัดอภิวัฒนปรึกษาหารือกันออกคําสั่งใหครอบคลุมแลวเราจะมานําเสนอ
กันอีกครั้งทุกสํานัก/กอง/ฝายที่เกี่ยวของทั้ง 71 ตัวชี้วัด 
แลวผอ.แตละสํานัก/กอง/ฝายก็รับผิดชอบตัวชี้วัดของตัวเองหาผลงานหากิจกรรมมาเสนอและลองใหคะแนนกั
นดูเรามาวางแผนชวยกันสําหรับเรื่องนี้ก็ขอฝากไวดวย   

เรื่องที่ 7  อบรมเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
สํานักการคลังจะจัดอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจางเรื่องนี้สําคัญอยากใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ทําจัดซื้อจัดจางมาศึกษาเพื่อที่จะไดรูระเบียบ คนที่จะมาเปนวิทยากรคือ สตง. 
ที่มาตรวจเราฝากทุกทานใหเขารวมการอบรมในครั้งนี้ดวย ในวันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น. 
สวนเรื่องหองประชุมมอบใหหัวหนาพงษธรพิจารณาตามความเหมาะสมดูวาหองไหนสามารถบรรจุผูเขารวมอบ
รมไดประมาณ 100 คน   
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เรื่องที่ 8   ประชุมประจําเดือนจังหวัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ประชุมจังหวัด วันที่ 25 ก.พ. 59 
ประชุมความมั่นคงมอบจาเอกภราดรไปประชุมแทนนายก 
และประชุมเรื่องยาเสพติดมอบทานผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายก  สวนผมจะเขาประชุมคณะกรรมการใหญ   

เรื่องที่ 9  การประชุมทบทวนแบงกลุมกําจัดขยะมูลฝอย 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 29 ก.พ. 59 
จะมีการประชุมทบทวนแบงกลุมกําจัดขยะมูลฝอยและเชิญเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไปเปนวิทยากรดวย 
เวทีอภิปรายแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยและการจัดการของเสียอันตรายภายใตโครงการส
นับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยเปนงานของทาน ทสจ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกาฬสินธุเปนผูจัด  
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันสําหรับเรื่องนี้ฝากผอ.เพ็ญพรจะไปบรรยายแทนนายกฯดวย 

เรื่องที่ 10  กระทูถาม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีกระทูถามจากนายบุญเส็ง  
วิโรจนรัตน 



แตทานประธานสภาไมรับเปนกระทูแตเมื่อเปนกระทูขึ้นมาแลวแสดงวาเขาอยากใหแกไขเกี่ยวของกับสวนการง
านไหนก็ใหรีบไปดําเนินการแกไขทันที  กระทูถาม คือ 
แกงดอนกลางดานในและดานนอกมีการปรับปรุงแกไขอยางไร 
ดานนอกบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติชํารุดทรุดโทรมจะมีแนวทางปรับปรุงอยางไร  
ศาลาเล็กใกลสวนไดโนเสารชํารุดทรุดโทรมจะมีการปรับปรุงอยางไร 
บริเวณดานนอกเชนเดียวกันไมมีการปรับปรุงหองน้ําหองสวมมีวิธีการอยางไรประชาชนถามมา 
ไฟฟาประปาก็เชนเดียวกันบริเวณศาลามีแตไฟฟาสองสวางดานนอก  และ 3 
แยกจากซอยลงแกงดอนกลางไปบานหนองบัวจะไปบานดอนกลอยเปนหลุมเปนบอเรื่องนี้ผมไดยินมาบอยแลว
คือถนนทรุดมอบผอ.ภานุเดชลงไปดูพื้นที่แลวรีบดําเนินการแกไข  
พระคุณเจาวัดกลางรองขอมาบริเวณดานในแกงดอนกลางที่มีตนไมของทานผูวาภุชงคใกลตายแลวใหไปดูแลรด
น้ําตนไมบริเวณดานในสวนสาธารณะแกงดอนกลางดวย ขอสอบถามวาการกอสรางหอประชุมขนาดใหญ 1 
หลัง กอสรางสวมอีก 4 – 5 หลัง 
การกอสรางถนนทางลาดจักรยานกําลังกอสรางเปนงบกอสรางสวนไหนไมมีปายบอกลักษณะงาน 
บริเวณถนนที่ดําเนินงานใหมเปนถนนรถยนตหรือทางจักรยานรอบแกงดอนกลาง  
ผมขอตั้งขอสังเกตชวงประตูระบายน้ําลงบอบําบัดน้ําเสียเปนทอระบายน้ําอีก 4 – 5 แถว จุดที่ 2 
เปนคันดินฝายน้ําลน 4 – 5 แถว มี 1 ชวง ทอระบายน้ํา 4 – 5 แถว เชนกัน อีกชวงมีทอระบายน้ํา 3 – 4 
แถว ซึ่งเดิมระบายน้ําหลาก 3 ทาง 
แตปจจุบันทําถนนจักรยานเพิ่มขึ้นเสนถนนดานในนี้จะใหขวางทางน้ําเปนทอที่ทําอยูปจจุบัน  
ผูยื่นกระทูคงไมรูวาเขาเอาดินมากั้นเอาไวทําสะพานแลว  

เรื่องที่  11   หนังสือมหาดไทยหวงใยใสใจผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มีหนังสือมหาดไทยหวงใยใสใจผูสูงอายุแลวบอกแนวทางการทํางานมาผมอานทั้งหมดไมมีอะไรที่เรายังไมไดทํา  
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูพิการและผูสูงอายุผอ.ภานุเดชมีอะไรที่เรายังบกพรองอยูหรือไม 
เขาใหเราไปดูและถามีอะไรที่ยังไมไดทําใหรีบทําแลวรายงานไปแตผมคิดวาเราทําเสร็จลวงหนาหมดเรียบรอยแ
ลวกอนที่จะมีหนังสือฉบับนี้มาก็ขอฝากไวดวย 

เรื่องที่  12   งานจักรยานชิงแชมปประเทศไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
งานของเลขาอดิศักดิ์คืองานจักรยานสรุปใหที่ประชุมไดรับทราบดวยวาเปนอยางไร 
นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    
งานจักรยานชิงแชมปประเทศไทยของทางจังหวัดจะเริ่มตั้งแตวันที่ 26 – 28 ก.พ. 59  
จะมาแขงขันที่จังหวัดกาฬสินธุของเราเปนหนึ่งในสนามชิงแชมปประเทศไทยถายทอดสดทางชองไทย TBS 
และจะมาขอใชหองประชุมพวงพะยอมของเราในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อจะอบรมเจาหนาที่ประมาณ 70 คน 
ในวันศุกรที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปดที่ 
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หนองทึงเปนการแขงขันจะตองปดถนน 1 ชองจราจร ปดถนนจนถึงบานหัวนาคําและเวลา 15.00 น. 
จะเขามาจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพปนเทิดไทองคราชันที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน มีเสื้อจํานวน 
2,000  
ตัว แจกที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากินและทานผูวาฯมาเปดงานชวงเวลา 15.00 น. 
และทุกคนที่ลงทะเบียนปนจักรยานจะมีเสื้อและหมายเลขประจําตัวมีรหัสเพื่อจับแจกรางวัลใหภายในบริเวณงา
นดวย  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ฝากทุกสํานัก/กอง/ฝายถาอยากไดเสื้อและรางวัลใหไปรวมกิจกรรมปนจักรยานในครั้งนี้ 



นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    สําหรับวันเสารที่ 27 ก.พ. 59 
จะไปแขงขันที่อําเภอสหัสขันธแลวในวันอาทิตยที่ 28 ก.พ. 59 
ก็จะกลับมาจัดการแขงขันที่เมืองกาฬสินธุเราเริ่มปดถนนเวลา 07.00 น.  เวลา 08.00 น. เริ่มแขงขันรุนแรก 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เสนทางที่เขาจะถายทอดสดออกอากาศมอบใหเลขาฯลงพื้นที่สํารวจดูวามีจุดไหนบกพรองชํารุดใหประสานงาน
กับสํานักการชางเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง เชน ถนน ฟุตบาท ปาย  

นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    
เมื่อสัปดาหที่ผานมาทางสํานักการชางรวมกับสํานักการสาธารณสุขไดประชุมและลงพื้นที่ไปดูเรียบรอยแลววา
มีสวนไหนบางที่ตองปรับปรุงแกไขใชงบประมาณของทางจังหวัดเพื่อดําเนินการ 

เรื่องที่  13   เศรษฐกิจพอเพียง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีใครไปประชุมที่หอประชุม 
ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาจะมอบเงินสนับสนุน 
เทาที่ผมไปประชุมมาเขาจะใหเงินหมูบาน 525 หมูบาน/ละ 20,000 บาท 
เพื่อใหมาหาขอมูลแลวเอาขอมูลที่เก็บไดจากชุมชนทั้งหมูบานแลวนํามาสังเคราะหหาปญหาเมื่อพบปญหาแลวใ
หนําเสนอปญหาเพื่อขอรับงบประมาณผมเลยถามวา 525 หมูบาน มีหรือยัง  
เพราะผมกลัววาเราจะตกหลนอยางนอยใหมี 5 – 6 ชุมชน  
แตถาเราไมไดผมก็อยากรูวาทําไมถึงไมไดเพราะเหตุใดฝากผูที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไวดวย 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผมขอแกไขรายงานการประชุมหนาที่ 3  ในประโยคที่วา “ซึ่งเปนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตรดั้งเดิม 
เขาเรียกวาโครงสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม แตดูในเนื้อหาไมคอยมีวัฒนธรรมเทาไหร” 

ผมขอตัดคําพูดตั้งแตคําวา “แตดูในเนื้อหาไมคอยมีวัฒนธรรมเทาไหร” ตัดออกทั้งหมดขอบคุณครับ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1  รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุในรอบเดือนที่ผานมาในเขตเทศบาลเมืองกาฬ
สินธุไมมีการจับกุม ไมมีการแพรระบาดและการแจงปราบปรามยาเสพติด  
แตก็ใหเฝาระวังและแจงเบาะแสยาเสพติดไดทางเบอรโทรศัพท  1386 ครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  



เรื่องที่ 1   หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบสวนลงโทษทางวินัย 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2559 
ที่ผานมาเรามีการเขาสูระบบแทงประกาศตางๆที่เคยมี  
ไมวาจะเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยที่เคยมีไดถูกยกเลิกและไดมีการกําหนดประกาศใหมขึ้นมา
ใชและลงนามเรียบรอยแลวเปนประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง  
หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบสวนลงโทษทางวินัย  พ.ศ.  2558  
ผมอยากใหทุกทานไดทราบเพราะเนื่องจากทุกทานจะตองปฏิบัติตนเหมือนกันเพราะอยูในขอบเขตที่จะตองดําเ
นินการใหถูกตองตามระเบียบวินัยที่ประกาศในฉบับนี้  ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2559  
เปนตนไป  เปนประกาศฉบับใหมซึ่งไมเหมือนฉบับเดิม  หมวดที่  1  
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบสวนทางวินัย  พ.ศ.  2558  
พนักงานเทศบาลใหหมายความรวมถึงพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลนั้นดวย  
คูกรณีหมายความวา  บุคคลผูมีเหตุทะเลาะวิวาทรองเรียน  ฟองรองซึ่งกันและกันหรือเปนคูหมั้นหรือคูสมรส  
บุพการี  หรือผูสืบสันดาร  ไมวาชั้นใดๆเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียง  3  ชั้น  
เปนญาติเกี่ยวพันทางการแตงงานนับไดเพียง  2  ชั้น  เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรอืผูพิทักษ  
ผูแทน  ตัวแทน  เจาหนี้  ลูกหนี้  นายจางของคูกรณี  
หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพรายแรงอาจกอใหการพิจารณาไมเปนธรรม  
ตัวการสําคัญหมายความวาพนักงานผูซึ่งชักชวน  โนมนาว  ลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  
หรือใหการกระทําใดๆอันทําใหพนักงานผูอื่นจําตองปฏิบัติตามโดยไมอาจหลีกเลี่ยงหรืออาจขัดขืนได  หมวดที่  
2  เรื่องวินัยและการรักษาวินัย  ขอ  5  
พนักงานเทศบาลตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติภายในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ  
ขอ  6  
พนักงานเทศบาลตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธร
รมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ  ขอ  7  
พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแ
กตนเองหรือผูอื่น  
การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริ
ตตอหนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ขอ  8  
พนักงานตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ขอ  9  
พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส  ระมัดระวัง  
รักษาประโยชนของทางราชการและตองไมประมาทเลินเลอตอหนาที่ราชการ  
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ขอ  10  พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบาลของรัฐบาลโดยไมใหเกิดความเสียหายแกราชการ  การปฏิบัติหนาที่โดยจงใจ  
ไมปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาล  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ขอ  11  
พนักงานเทศบาลตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันเปนภยันตรายตอป
ระเทศชาติและปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดตอประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  ขอ  12  
พนักงานเทศบาลตองรักษาความลับของทางราชการ  
การเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางราย
แรง   
พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบี



ยบราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายหรือจะเป
นการไมรักษาประโยชนของทางราชการหรือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายตองเสนอความเห็นเปนลายลักษณ
อักษรทันทีเพื่อใหผูบังคับไดทบทวนคําสั่งและเมื่อไดเสนอความเห็นแลวผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง
เดิมใหเปนหนังสือผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม  
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายแล
ะระเบียบของทางราชการอันเปน 
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เหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ขอ 14 
พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแตผูบังคับบัญชาเห
นือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษ  ขอ 15 
พนักงานเทศบาลตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชารายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือเปนรายงานเ
ท็จดวย ขอ 16 พนักงานเทศบาลตองถือและปฏิบัติและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ขอ 17 
พนักงานเทศบาลตองอุทิศตนใหแกราชการและทิ้งราชการไมไดการละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการโดยไมมีเหตุอันส
มควรอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือละทิ้งราชการเกิน 15 วัน 
โดยไมมีเหตุอันสมควรอันมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ขอ 18 
พนักงานเทศบาลตองสุภาพเรียบรอยรักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงหรือการ
ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการดวยกัน ขอ 19 
พนักงานเทศบาลตองตอนรับใหความสะดวกใหความเปนธรรมแกประชาชนที่มาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ข
องตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอยหามมิใหดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม 
กดขี่หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ ขอ 20 
พนักงานเทศบาลตองไมกระทําการใหผูอื่นหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียหาย ขอ 21 
พนักงานเทศบาลตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะคลายกันในหางหุ
นสวนหรือบริษัทแตถือหุนสวนได  ขอ 22 
พนักงานเทศบาลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของ
กับประชาชนและตองปฏิบัติตาตมระเบียบวาดวยมารยาททางการเมืองของทางราชการ ขอ 23 
พนักงานเทศบาลตองรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไ
มกระทําการใดๆอันไดชื่อวาผูประพฤติชั่ว  การกระทําผิดทางอาญาจะไดรับโทษหรือโทษที่หนักกวาจําคุก 
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุกเวาแตเปนโทษที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษหรือกระทําการใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  แลวมาที่โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไลออก 
นี้คือเรื่องของวินัยสวนในเรื่องของระบบแทงใหหัวหนาพงษธรอธิบายใหฟงวาเปนอยางไร  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
จากที่ไดไปอบรมสัมมนาเชิงวิชาการมาเขาชี้แจงใหทองถิ่นทุกแหงไดทราบวาระบบแทงดีอยางไร 
1.เงินประจําตําแหนงจากการเขาสูระบบแทง หัวหนาฝายแตกอนจะไมไดแตตอนนี้ได 1,500 บาท  เริ่มวันที่ 
1 ม.ค. 59 เปนตนไป ผอ.สวนฯ 8 ไดเงินคาตอบแทน 3,500 บาท และมเีงินประจําตําแหนง 2,500 บาท  
ปลัดเทศบาลระดับ 7 เพิ่มจาก 3,500 บาท เปน 4,000 บาท ปลัดเทศบาลระดับ 8 เพิ่มจาก 5,600 บาท 
เปน 7,000 บาท ปลัดเทศบาลระดับ 10 เพิ่มจาก 10,000 บาท เปน 14,700 บาท ซึ่งก็ดีกวาเดิม  
การเลื่อนระดับอาศัยแบบเดิมเพียงแตวาระดับวิชาการจะขึ้นหัวหนาฝายจะตองเปนประเภทวิชาการ 4 ป 
ถึงจะสอบเปนหัวหนาฝายได เขาวาบางตําแหนงก็มีทั้งผลดีและผลเสีย 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล    ถาดูจากระบบเดิมกับระบบแทงสวนใหญจะเปนประโยชนมากกวา  

สิทธิตางๆที่เราเคยได  ที่ถูกยกเลิกและสําคัญ คือ การเกษียณอายุราชการ เดิมจะไดเพิ่มอีก 1 ซี 

แตตอนนี้ถูกยกเลิกไปแลว  



ความกาวหนาดานอื่นๆอยากใหพวกเราซึ่งมีสวนเกี่ยวของไดติดตามและใสใจในเรื่องของความกาวหนาในตําแห

นงหนาที่ของตนเองวาจะเดินทางแบบไหนถึงจะกาวหนาตองไปดู 

ฝากทางสํานักปลัดเทศบาลดวยวาประกาศตางๆใหสําเนาแจกทุกสํานัก/กอง/ฝายไดศึกษาไปรวมกันเพราะเปน

เรื่องใหมและพึ่งประกาศใช  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
ขอเรียนใหทราบเพิ่มเติมตอนนี้เทศบาลเราไดประกาศเปนเทศบาลประเภทพิเศษตามโครงสรางใหม  

และโครงสรางสวนราชการของเราไดประกาศไปแลวตอนนี้อยูในระหวางการปรับปรุงแผนอัตรากําลังและจะตอ

งเสร็จภายในเดือนมีนาคมตองประกาศใชเปนแผนปรับปรุงใหม ขอเรียนชี้แจงใหทราบเพียงเทานี้ครับ 
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เรื่องที่ 2   หาผูรับเหมาใหกับทางอําเภอเมืองกาฬสินธุ 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
อยากถามเรื่องทําประมาณการไปใหอําเภอตําบลละ 5 ลานบาท  
ตัวราคาที่เห็นทานนายอําเภอบอกวาราคาต่ําไมมีผูรับเหมาใหเราหาผูรับเหมาให  
ผอ.สํานักการชางราคาต่ําจริงหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง    ใชราคาพาณิชย 

นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
พอจะหาผูรับเหมาใหเขาไดหรือไม  เขาบอกวาของเราคิดต่ํามากจนจะทําไมไดและจะไมมีคนทํา  

ถาไมมีใครมาทําเลยจะทําอยางไร 

ผอ.ภานุเดช 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง     ที่จริงราคาก็ตามเกณฑไมต่ําครับ  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
สวนอื่นเขาจางไปแลวเหลือเฉพาะในสวนกองทุนจิตอาสาที่เขากลัวประมาณ 1 ลานบาท 

ทานนายอําเภอเจอกับผมเมื่อเชาทานบอกวาจะทําแบบพิเศษถาทานสามารถขออนุญาตไดเราก็แคหาผูรับเหมา

ไปให   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                   พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 



                  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร   โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


