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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2559  ประจําป 2559 ในวันที่ 9 
มีนาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1  การแกไขเก่ียวกับเรื่องเครื่องถายเอกสาร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมเห็นหนังสือที่สํานักการคลังเสนอขึ้นมาวาเขาขอคืนพื้นที่ของเครื่องถายเอกสารผมเลยถามสํานักการคลังวาเ
ปนอยางไรผอ.สวนจําลองบอกวาเขาสูไมไหวและขาดทุนเลยทําใหที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไม



มีที่สําหรับถายเอกสาร  เราจะแกไขปญหาเรื่องเครื่องถายเอกสารอยางไร  
ปกติงานที่ตองใชเครื่องถายเอกสารบอยก็คืองานของสํานักปลัดเทศบาล 
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เพราะเวลามีหนังสือเขามานั้นจะตองสําเนาเอกสารใหทางคณะผูบริหารกอนทุกครั้ง ตามลําดับ 
แตชวงหลังที่รานถายเอกสารไมมีนายจักรพันธก็ปริ้นหนังสือในe-office ใหผมแทนเพราะสะดวกและรวดเร็ว  
ตอนนีง้านหนังสือเราจะเขาไปปริ้นใน e-office ไดหรือไมคือหนังสือที่ตองแจงเวียนไปตามสํานัก/กอง/ฝาย 
ก็ทําไปตามปกติแตหนังสือที่จะตองแจงไปยังคณะผูบริหารนั้นใหหนาหองของแตละคนเขาไปดูวางานไหนที่เกี่ย
วของกับนายตัวเองก็ปริ้นเอาใน e-office เพือ่เสนอ 
จะไดไมตองพึ่งเครื่องถายเอกสารและจะไดไมตองรอใหทางสํานักปลัดฯถายขึ้นมาใหขออยางเดียววาตอนที่เขา
มีหนังสือสงมาใหเราสแกนเปน PDF เก็บเอาไวเปนหลักฐาน 
ถาเปนแบบนั้นเราก็จะไดไมตองรอแตเครื่องถายเอกสาร  
สํานัก/กอง/ฝายอื่นที่อยูในสํานักงานแหงนี้ก็สามารถเขาใชโปรแกรมe-office 
รวมกันไดถาเปนทางโรงเรียนก็ใหสํานักการศึกษาแจกจายงานไปตามโรงเรียนตางๆ 
มีอะไรไมเขาใจใหสอบถามนายจักรพันธเพราะตอไปจะไมมีเครื่องถายเอกสารแลวเพราะฉะนั้นฝากทุกสํานัก/ก
อง/ฝายเขาไปโปรแกรมe-office เพื่อปริ้นงานเอง  
สวนกองสวัสดิการสังคมที่จําเปนตองถายเอกสารแจกชุมชนจํานวนมากก็ใหขึ้นไปขอใชเครื่องกอปปปริ้นที่อยู
สํานักการศึกษาทําเรื่องขออนุญาตใชเลยวาขอถายเอกสารสําเนาเรื่องนี้จํานวนเทาไร  
สวนเครื่องกอปปปริ้นของสํานักการศึกษาที่ชํารุดนั้นใหทําการซอมแซมได 

เรื่องที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย LA21 สูสังคมสีเขียว 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องที่ผมไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหมมานั้นคือเรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย LA21 สูสังคมสีเขียว 
เปนโครงการของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปดมาหลายปแลวเราไมเคยสมัครเลยก็ลวนแลวแตมีเหตุผลว
าทําไมถึงตองมาสมัครในครั้งนี้ 
การที่เราสมัครเปนโครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนนี้คือโครงการที่มีชื่อแลวผมก็อยากจะสมัครมาหล
ายปแลวแตเมื่อสอบถามเจาหนาที่เราก็บอกวายังไมพรอมแตปนี้ไมพรอมไมไดเพราะวามันเปนการประเมินเทศ
บาลนาอยูอยางยั่งยืนทําไมถึงเลื่อนอีกไมไดเพราะวิสัยทัศนของผมที่นํามาใชในการบริหารเทศบาลเมืองกาฬสิน
ธุนั้นก็คือเราจะพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนเทศบาลเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล  
ในสวนเรื่องของธรรมาภิบาลเราก็พิสูจนกันมาหลายปแลววาเราผานการประเมินธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมกา
รกระจายอํานาจแตในเรื่องเมืองนาอยูยังไมมีใครมาประเมินใหเราเลย  
กอนหนานี้ผมเคยประเมินมาแลวเราไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ประมาณป 2549 
และหลงัจากนั้นเราก็ไมเคยไดสงไปประเมินอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ 10 
ปแลวถาเราไมทําการประเมินในครั้งนี้เราก็จะไมรูตัวเราเองวาที่เราทํางานกันมานั้นสอดคลองพันธกิจที่จะนําพา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไปอยูในสวนของการเปนเมืองนาอยูหรือไมดังนั้นผมจึงตองสมัครเมื่อสมัครแลวเขาเลยได
เชิญเจาหนาที่พรอมกับพี่นองประชาชนเขารวมไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหมก็ไปประชุมมาไดหัวขอสาระสําคัญ
มาเปนเรื่องที่กระทบกับทุกสํานัก/กอง/ฝายไมมีสวนงานใดที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินเทศบาลเมืองนาอยูอย
างยั่งยืน  
เพราะฉะนั้นผมจึงมอบใหทานผอ.เพ็ญพรสํานักการสาธารณสุขเสนอคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมขึ้นมาคณะหนึ่ง
เพื่อที่จะรองรับการประเมินเทศบาลเมืองนาอยูอยางยั่งยืนแลวผมก็จะเชิญคณะกรรมการชุดนั้นมารวมประชุม
กันเพื่อที่จะหาแนวทางและอธิบายวาในสวนการงานของแตละทานทั้งหลายมาเกี่ยวของกันสวนไหนอยางไรแล
ะจะตองดําเนินการอยางไรและจะตองทําโครงการอะไรบางเพื่อที่จะใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประเมินเท
ศบาลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  คําสั่งออกแลวใชหรือไม 

นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล  ใชครับสั่งไปแลวเรียบรอย 



นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เมื่อเปนเรื่องเรงดวนก็จะมีการลงพื้นที่ทุกชุมชนเพื่อทําความเขาใจกับทุกทานในเรื่องนี้ผมจะเชิญประชุมในวันพ
รุงนี้ฝายเลขาจะเตรียมเอกสารทันหรือไม 

นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข  สําเนาเอกสารแจกทันคะ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีการพิจารณาประเมินอยู 5 ดาน 
ทั้งหมด 71 KPI  พรุงนีว้ันที่ 10 มีนาคม 2559 ประชุมตัวชี้วัด LA21 ในหองประชุมสภาแหงนี้ เวลา 
13.30 น. 
ขอใหทุกทานที่มีชื่อในคําสั่งมาประชุมพรอมกันเพื่อทําความเขาใจและสวนที่ผมไมอยากใหขาดคืองานของกอง
สวัสดิการสังคมเพราะงานที่เกี่ยวของเยอะมาก 
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เรื่องที่ 3   หนังสือสรุปนโยบายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาประชุมที่จังหวัด 
                       ขอนแกน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือสรุปนโยบายที่ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาประชุมที่จังหวัดขอนแกน  ประเด็นเรื่องที่ 1 
ที่ทานมามอบนโยบายเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 1.แนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลในป 2559 
ประเทศเราจะตองทําแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อที่จะใหสอดคลองและจะมีการประเมินแผนระยะสั้นทุก 
5 ป จะมีงานของกลุมงานนโยบายรัฐบาล กลุมงานอํานาจหนาที่ 
และกลุมงานพื้นที่เปนเรื่องของสวนราชการสวนภูมิภาคซึ่งเปนผูที่กํากับดูแลงานทองถิ่น 
2.การวางแผนจัดทํางบประมาณป 2560 ทองถิ่นจะตองทําแผนงบประมาณในป 2560 
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติในระยะ 5 ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายของรัฐบาลและการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัดรวมทั้ง
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่ 3.เรื่องทองถิ่นสุจริตโปรงใส 
ขอใหทองถิ่นทํางานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและแสดงเจตนารมณใหเห็นถึงความมุงมั่นในการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตในโครงการทองถิ่นสุจริตโปรงใส  
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆใหมากขึ้นทั้งกา
รจัดการทําแผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทํางบประมาณ การเขาฟงการประชุมสภา 
การเขาเปนกรรมการตรวจรับงานในโครงการตางๆเพื่อใหเกิดความโปรงใสและการมีสวนรวมซึ่งจะทําใหประชา
ชนรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกันและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนไปในตัวดวย  
4.งานปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหนอมนําแนวทางพระราชดําริหลักการทรงงานไปใชในการแ
กไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนรวมทั้งสงเสริมการนําไปใชในชีวิตประจําวันตลอดจนถายทอดกลอมเก
าใหเยาวชนนับถือเปนแบบอยาง  5.การสรางความปรองดองสมานฉันทเนนทําความเขาใจกับประชาชน  
ในพื้นที่เห็นตางไดแตตองไมเกิดความขัดแยง 
ทําความเขาใจกับประชาชนกรณีสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งชี้แจงแนวแกไขปญหาและความหวงใยของรั
ฐบาลที่มีตอประชาชนใหรับรูอยางตอเนื่อง 6.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 7.การทองเที่ยว 
เนนเกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวในทองถิ่นดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยความสะอา
ดความปลอดภัยในพื้นที่ 
8.การชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับผลกระทบจากราคายางพาราใหทองถิ่นไปดูโครงการไหนที่สามารถปรับเปลี่ย
นใชยางพาราเอามาแทนในโครงสรางพื้นฐานไดก็ขอใหทํา 9.การแกไขปญหาภัยแลง 
10.การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 11.การดูแลเด็กและเยาวชน 
พัฒนาดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในดานสถานที่อุปกรณรูปแบบการเรียนการส
อนโภชนาการอาหารบุคลากรผูดูแลเด็กเล็ก 
ปลูกฝงสรางจิตสํานกึเยาวชนใหรูจักความถูกผิดสิทธิและหนาที่ของตนเอง 



เรื่องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานจารุพัฒนาดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวอยาก
ใหเรงดําเนินการเพราะผอ.เพ็ญพรอยากใหเรียกมาประชุมเพื่อจับคูวาใครมีหนาที่ดูแลบานหลังไหนอยางไรหลัง
จากนั้นก็ใหแจกจายอุปกรณใหแตละบานเพื่อลงมือทําและหลังจากนั้นผมก็จะไดทําการประเมิน 
นายวรวิทย    ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ซึ่งเรื่องนี้ก็ไดดําเนินการแลวตอนนี้รองบประมาณ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตองใชงบประมาณเทาไร 
นายวรวิทย    ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ประมาณ 50,000 บาท  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เงินงบประมาณของเราที่ตั้งงบเอาไวชวยเหลือจํานวนเทาไรแลวไดซื้อไกไวใหเขาเลี้ยงแลวรึยัง 

นายวรวิทย    ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ตอนนี้เหลือประมาณ 28,000 บาท 
เรื่องไกไดสั่งซื้อแลวแตยังไมไดจายเงิน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ก็นําเงินงบประมาณที่จะชวยเหลือของเราเอามาทําคอกไกกอน  แลวผมจะไดเรียก 21 
ครอบครัวมาประชุมและมาพบกับหัวหนาสวนการงานไดวันไหน  วันที่ 17 มีนาคม 2559  เวลา 10.00 น. 
ผมจะเรียกประชาชนหมูบานจารุพัฒนามาประชุมกันและมอบคอกไก  
และหลังจากงบประมาณมาก็จะนําไปซื้อไกและแจกใหชาวบานทันที 
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เรื่องที่ 4   โครงการ 99 วันจังหวัดกาฬสินธุถนนปลอดภัย 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการ 99 
วันจังหวัดกาฬสินธุถนนปลอดภัยอยากใหทุกทานระมัดระวังวาผานชวง 33 
วันแรกไปแลวนั้นคือชวงประชาสัมพันธ  33 วันชวงที่ 2 จะเปนชวงตรวจจับปฏิบัติอยางเขมขน  
หมวกกันน็อคยังเหลืออยูที่หองนายกและชวง 33 
วันสุดทายจะไปถึงชวงเทศกาลสงกรานตจะเปนชวงจับกุมและดําเนินคดีทางกฎหมายตอผูกระทําผิดทางจราจร
อยางเขมขน 

เรื่องที่ 5    วันทองถิ่นไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559 
เปนวันทองถิ่นไทย  คณะผูบริหารจะไปถวายราชสักการะพานพุมดอกไมสด เวลา 08.30 น. 
สถานที่หอประชุม 80 พรรษา  

เรื่องที่ 6   ประชุมใหญสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่  18 มีนาคม 2559 
ประชุมใหญสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
มอบผอ.วรวิทยอยูเพื่อดําเนินการรอนายกเพราะผมตองไปถวายราชสักการะเนื่องในงานวันทองถิ่นไทยกอน  

เรื่องที่ 7    อบรมเก่ียวกับงานสารบรรณ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559 เวลา 
09.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อบรมเปนงานของสํานักปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานสารบรรณอยากใหทุกทานเขารวมการอบรมเพื่อจะไดเรียนรูใ
นงานสารบรรณ  มีการสอบหรือไม 

นายพงษธร     โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     มีการสอบครับและมรีางวัลคือเสื้อ จํานวน 
2 ตัว สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงสุด 

เรื่องที่ 8    การจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรียนนายกเทศมนตรีการจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. บัดนี้การจัดเก็บขอมูล จปฐ. 



เขตพื้นที่เทศบาลตําบลไดเสร็จเรียบรอยทุกแหงยังคงเหลือผลการจัดเก็บขอมูลในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่
งขณะนี้ไดลวงเลยระยะเวลากําหนดสงขอมูลพื้นฐานมานานแลวอําเภอเมืองจึงขอความรวมมือมายังทานใหพิจ
ารณามอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานขอมูลพื้นฐานไดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ขอความรวมมื
อใหรายงานผลความกาวหนาการจัดเก็บขอมูลและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใหทางอําเภอเมืองทราบดวย 
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 หวังวาคงไดรับความรวมมือดวยดีเชนเคย 
เปนอยางไรผมถูกเขาตอวาเขารายงานในที่ประชุมจังหวัดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุยังไมสงขอมูล  
มอบใหหัวหนาสังวาลทําหนังสือตอบเขาขึ้นมาเสนอนายกในวันพรุงนี้ 

เรื่องที่ 9     ชุมชนตําบลละ 5 ลาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องชุมชนตําบลละ 5 ลานบาท  

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     
ตามที่นางสาวณัฐภาสไดรายงานผมมานั้นคือไดผูรับเหมาที่อนุมัติโครงการเรียบรอยทุกโครงการแลว 

เรื่องที่ 10   พิธีถวายผาหมพระธาตุยาคู 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 10 มีนาคม 2559 
จังหวัดกาฬสินธุเชิญใหไปรวมพิธีถวายผาหมพระธาตุยาคู ตําบลหนองแปลน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
เวลา 09.30 น. มอบใหรองปลัดประเสริฐไปรวมงานพิธีถวายผาหมพระธาตุยาคูแทนนายก  

เรื่องที่  11    ความคืบหนาเก่ียวกับเรื่องการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ม ี
                           การบริหารจัดการที่ดีของป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีของป 2559 
เขาจะกําหนดหลักเกณฑแบง 
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ออกเปน 2 ประเภทเหมือนเดิม และจะจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน  มอบรองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก 

เรื่องที่  12    การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยกาฬสินธุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                            พระเทพฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยกาฬสินธุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะจัดประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. 
ที่หองพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 

เรื่องที่  13    รณรงคลางสวมตอนรับวันสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ขอเชิญรวมกิจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต  
ทุกหนวยงานสวนราชการทุกโรงเรียนรณรงคกันลางสวมรองรับเทศกาลสงกรานตแลวถายรูปมารายงานที่สํานัก
การสาธารณสุข 

เรื่องที่ 14    ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตเรื่องนี้เปนอยางไรบางหัวหนากฤษณะ   

นายกฤษณะ จีนซื่อ     หน.ฝายเทศกิจ    วันนั้นเขาไดมาประชุมคณะกรรมการการทํางาน 
จาเอกภราดรเขาประชุมผมจะรับงานไปแลวใหจาเอกภราดรมารายงานใหทานนายกทราบอีกครั้ง 

เรื่องที่  15    ขอเชิญรวมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    



ขอเชิญรวมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร 
มีหนังสือจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะมีการจัดการแขงขันฟุตบอลกระชับมิตรระหวางกองชางเทศบาลเมืองรอย
เอ็ดและสํานักการชางเทศบาลเมืองมหาสารคาม สํานักการชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
และคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. 
เปนตนไป ณ สนามฟุตบอลหญาเทียมบูรภาชอคเกอร จังหวัดรอยเอ็ด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงเรียนเชิญพนักงาน ลูกจาง 
สํานักการชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาวเพื่อสรางมิตรภาพ  

เรื่องที่  16   การแตงต้ังกรรมการทําแผนอัตรากําลังป 2558 – 2560 ในระบบแทง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เกี่ยวกับเรื่องการแตงตั้งกรรมการทําแผนอัตรากําลังป 2558 – 2560 
ในระบบแทงก็แจงใหทุกสํานัก/กอง/ฝายทราบวาผมจะยึดถือแผนอัตรากําลังกอนที่เราจะยื่นเขากอนปใหมเราจ
ะยึดเอาแผนนั้นเปนหลักตอนนี้คงไมอนุญาตใหใครมาขอปรับตําแหนงทําอะไรในชวงนี้แลวคณะผูบริหารก็จะป
รับตามความเหมาะสมเพื่อที่จะไมใหเกิน 38% – 39%  เพื่อความอยูรอดของพวกเราเอง  
สวนตําแหนงที่รอการโยกยายผมวาเดือนมีนาคมใหทําเรื่องเขามาเลยแลวผมจะทําเรื่องเขาสู กทจ. ตอไป 

เรื่องที่  17   เมืองจักรยาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเมืองจักรยานเปนอยางไร 
นางสาวดารุณี    สุดาอิ้ง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ     
เดิมที่จะทําหนังสือไปที่จังหวัดจะขอแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเมืองจักรยานแตพอประสานไปที่จังหวัดเข
าบอกวาขอเปนบันทึกขอความแลวในนั้นใหระบุไปเลยวาเราจะเชิญประชุมวันที่เทาไร  
เลยรอถามทานนายกวาจะสะดวกวันไหนคะขอเปนปลายเดือนเพราะกลัวคําสั่งออกไมทัน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวางวันจันทรที่ 28 มีนาคม 
2559  สวนจะเลือกชวงเชาหรือชวงบายดารุณีคอยไปหารือแลวมาแจงใหนายกทราบ  
ผมอยากทราบรายละเอียดในงานนี้อธิบายใหฟงดวย 
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นางสาวดารุณี    สุดาอิ้ง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ     เมืองจักรยานเขาก็จะมีตัวชี้วัดอยู 4 เกณฑ 
ทานเลขาอดิศักดิ์เปนผูเขาประชุมแตทานใหดิฉันชวยเปนเลขาชวยทําคําสั่งแตงตั้งคือจะมีในสวนของโครงสราง
จักรยานอาจจะตองใหสํานักงานโยธาธิการมาชวยซึ่งสวนมากจะเปนหนวยงานขางนอกมาชวย  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คือยังไงมาประชุมเพื่ออะไร 
นางสาวดารุณี    สุดาอิ้ง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ     คือจะมีเกณฑชี้วัดอยู 4 ดาน 
1.โครงสรางวาเราจะมีการปรับปรุงใหเมืองกาฬสินธุเปนเมืองจักรยานอยางไรบางก็จะมีเกณฑชี้วัดดานตางๆที่ต
องไดรับการประเมินจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
ในสวนของสุขภาพผูที่เขารวมโครงการจะตองมีการประเมินวัดรอบเอวกับน้ําหนักที่สําคัญที่สุดคือเรื่องโครงสรา
งคือที่พักจักรยานและจุดบริการน้ําดื่ม  งบประมาณที่เทศบาลตั้งไวมี จํานวน 30,000 บาท    

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เราจะเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด  ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.  ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
มอบดารุณีเตรียมเอกสารและพาวเวอรพอยทเพื่อนําเสนอและใชในการประชุม 

เรื่องที่  18  โครงการศึกษาออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเฟส 2 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
สํานักการชางมีอะไรจะรายงานผมหรือไมที่มอบภารกิจเอาไวแลวเปนงานเรงดวนทําไปถึงไหนอยางไรแตละงาน 



นายธนวัฒน     สิทธิกานต    ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ    
เรื่องโครงการศึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเฟส 2   
ในสวนที่จะจางผูออกแบบคือบริษัทเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มอบใหนายธนวัฒนไปลองคุยกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกนดูวาถาหากวาสํารวจเฟส 2 
จะสํารวจอยางไรและจะตองไดเนื้อหามาวาเฟส 2 ถึงไหนและเฟส 1 ถึงไหนอยางไร 
ดักน้ําไดในสวนของชุมชนอะไรบางเฟส 2 
จะไปเพิ่มดักน้ําของสวนไหนและถาทําเต็มระบบของเทศบาลจะตองทํากี่เฟสและถาแยกออกมาแลวเราถึงจะห
าคนทําพอเราไดขอมูลมาแลวเราก็มากําหนดอยูในเทศบัญญัติป 2560 เปนโครงการระยะยาวของปหนา 
นายธนวัฒน     สิทธิกานต    ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ    
ขอตอเนื่องกับทีมเดิมที่เคยทําไวแลวจะไดรวดเร็วมากขึ้น 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนเรื่องวางศิลาฤกษวันที่ 6 
เมษายน 2559  การประชุมในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 
สํานักการชางจะตองรายงานใหนายกทราบเกี่ยวกับเรื่องแบบและเรื่องเคลียรพื้นที่ แนวเขต ทางเขา 
และทางออก   

เรื่องที่  19   รายงานการเงินทั้งส้ินที่เกิดขึ้นในงานกาชาด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องกาชาดมีอะไร 
นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    รายไดที่เกิดขึ้นจากการขายลอคกาชาด 
จํานวน 1,001,700 บาท เงินคาจัดเก็บขยะตางๆในบริเวณงาน จํานวน 14,130 บาท 
ใบอนุญาตจัดเสียงในงานไดมา จํานวน 4,312 บาท คารักษาความสะอาดรถเข็นตางๆภายในงาน จํานวน 
35,870 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงานกาชาด จํานวน 1,056,012 บาท 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งที ่4/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่4/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1  รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุในรอบเดือนที่ผานมาในเขตเทศบาลเมืองกาฬ
สินธุไมมีการจับกุม ไมมีการแพรระบาดและการแจงปราบปรามยาเสพติด   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 เรื่องที่ 1    การเตรียมความพรอมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

นายธนวัฒน     สิทธิกานต    ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ    
ตามที่จังหวัดกาฬสินธุสั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจความพรอมและศักยภาพการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีสวนผสมของยางพาราฯ  



ซึ่งฝายควบคุมการกอสรางไดพิจารณาตามหนังสือสั่งการไดสํารวจ/ตรวจสอบ 
สถานศึกษาและพื้นที่ของชุมชนตางๆ ลานกีฬาสนามเด็กเล็กของเราที่เขาเกณฑของเขากี่ที่คือ โรงเรียนเทศบาล 
3 และโรงเรียนเทศบาล 4 ทางเดินปูพื้นยางพาราก็มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคี 
ที่สรางใหมคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 ดงปอ และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 
สวนสนามฟุตซอลใหงบประมาณมา 1 ที่ 
แตทั้งนี้ทั้งนั้นในสวนสนามเด็กเล็กและทางปูดวยพื้นยางพาราฯนั้นตองใชเงินเราเองไมมีเงินสนับสนุนมาใหเรา
สํารวจจริงแตใหเราตั้งงบประมาณดวย 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี    ปไหนครับ 
นายธนวัฒน     สิทธิกานต    ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ    ใหเตรียมความพรอมไวครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี    มีนโยบายมาวาใหแกไขปญหายางพาราที่มันลนตลาด 
ใหทองถิ่นสํารวจวาลานสนามเด็กเลนหรืออะไรที่ใชยางพาราฯเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  
ซึ่งเราเห็นดีดวยแตสรุปคือใหเราสํารวจและรายงานไปเทานั้นสวนเรื่องเงินงบประมาณยังไมบอกวาจะใหหรือไม
ใหเพราะฉะนั้นสรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามนั้นและใหเสนอรายงานผลไป   
 

 มติที่ประชุม    - เสนอและรายงานผลสํารวจไปตามขั้นตอนตอไป – 
 
 

 เรื่องที่ 2   ขอพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือทําเปนที่ต้ังสํานักงานสมาคมวิทยุ 
                  สมัครเลนกาฬสินธุ 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา    
ดวยสมาคมวิทยุสมัครเลนกาฬสินธุซึ่งเปนองคกรการกุศลมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางเสริมและพัฒนานักวิทยุส
มัครเลนในพื้นที่ไวเปนเครือขายสื่อสารสํารองในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินแหงชาติ  
จึงอยากขอใชพื้นที่เดิมที่เคยขอใชคือบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
เขาเคยมาขอและเคยนําเสนอแลวทานนายกใหเสนอเขามาเพื่อพิจารณาในการประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมอีกครั้
ง  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี    เรื่องนี้จะตองอาศัยที่ประชุม คผบ. 
ไมใชวานายกจะพิจารณาแลวยกที่ใหใครไปใชที่ไหนก็ไดเลย  
อยากใหมีมติเห็นชอบรวมกันและรับทราบรวมกันทั้งหมดในที่ประชุมแหงนี้  
เพราะฉะนั้นก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบเพราะวาเปนเรื่องแคขอใชที่ตั้งสวนเงินกอสรางอาคารก็เปนเงินงบประมา
ณของเขา 
 
 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมเห็นชอบใหใชพ้ืนที่ดังกลาวได – 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 9  - 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง 
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  

เรื่องที่ 1   หารือเก่ียวกับอํานาจหนาที่และการใชพ้ืนที่กอสรางติดต้ังรูปเหมือนขุน 
                        ไชยทรงยศ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  
ตามที่กรณีลูกหลานขุนไชยทรงยศขอใชพื้นที่สาธารณประโยชน “กุดน้ํากิน” 



เพื่อดําเนินการกอสรางแทนสําหรับติดตั้งรูปเหมือนขุนไชยทรงยศนายอําเภอคนแรกเมืองกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมอยากใหที่ประชุม คผบ. 
พิจารณาชวยกันแตนิติกรชาติชายบอกวาไมไดถาหากวาจะใหใชพื้นที่บริเวณนั้นจะตองไปเพิกถอนการเปนที่สา
ธารณะตามที่สํานักงานที่ดินแนะนํามา 
เพราะฉะนั้นใหกองวิชาการทําหนังสือตอบไปวาไดหารือไปที่สํานักงานที่ดินแลวเขาแจงมาวาในสวนพื้นที่ที่เปน
พื้นที่สาธารณะไมสามารถยกใหใครไดถาหากจะยกใหนั้นตองทําการถอนสภาพกอน   
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 


