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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 12/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  13 มิถุนายน 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    ทานผูวาฯเชิญประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของ 

    สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตองเรียนใหทุกทานไดรับรูวาผมได
มอบใหทานผอ.เพ็ญพรไปเปนวิทยากรแทนเก่ียวกับบรรยายเรื่องคุณธรรม หิตายะ สุขายะ เพ่ือประโยชนและ
ความสุข  และสิ่งท่ีอยากนําเรียนใหทานไดทราบอีกเรื่องสดๆรอนๆคือเรื่องท่ีผมไดรับเชิญไปประชุมกับทาง
ทานผูวาราชการจังหวัดมาในกรณีท่ีจะเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
รัชกาลท่ี 10 พอทานเปดประชุมก็เปนอันรูกันวาในชวงเดือนกรกฎาคมจะมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอในหลวง รัชกาลท่ี 10 นั้นก็คืองานเฉลิมพระชนมพรรษาแตมีรายละเอียดอยูวาถาหากในหลวง  
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รัชกาลท่ี 10 ไม  ติดงานถวายพระเพลิง รัชกาลท่ี 9 ก็คงจะมีการจัดงานอยางสมพระเกียรติไดแตกรณีนี้ก็คือ
รัชกาลท่ี 9 ยังไมถวายพระเพลิงทานเลยบอกวาในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ท่ีมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานประชุมกันเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีความเห็นวา
เนื่องจากขณะนี้ยังอยูในระหวางเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  
โดยใหดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ ท่ีมีลักษณะเปนพิธีหรือ
กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล รวมท้ังกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชนและ
ใหหนวยงานตางๆไปจัดเตรียมกิจกรรมท่ีมีความพรอมในการดําเนินการสําหรับสวนของกระทรวงมหาดไทย
ขอใหแจงจังหวัดเปนเบื้องตน ดังนั้นเพ่ือใหการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ตามมติท่ีประชุมขางตนเปนไปดวย
ความเรียบรอยสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดเตรียมการ ดังนี้ 1.จัดพิธีทางศาสนา 5 
ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลในเวลา 7 นาฬิกา พรอมกันท่ัวประเทศโดยสวนกลางจัดท่ีตึก
สันติไมตรี ธรรมเนียบรัฐบาล สวนภูมิภาคจัดท่ีศาลากลางจังหวัด 2.จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยมีตัวอยางใหจังหวัดพิจารณาเลือกดําเนินการรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย พรอม
ท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสงมหาดไทยภายใน วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ท้ังนี้ สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ ไดพระมหากรุณาธิคุณจะพระราชทานเสื้อไปยังจังหวัดเพ่ือมอบใหกับ
ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะแจงรายละเอียดพรอมคาใชจาย
งบประมาณใหจังหวัดทราบอีกครั้ง  และในการจัดงานเพ่ือในหลวง รัชกาลท่ี 10 จะตองไมใหมีขอดางพรอย
ไมใหมีใครมาตําหนิได  เขาไดกําหนดกิจกรรมตัวอยางมาคือการพัฒนาแหลงน้ําหรือจัดเก็บผักตบชวา การ
ปลอยนกปลอยปลาไถชีวิตโคกระบือ การจัดหนวยแพทยพระราชทานดูแลผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห 
การจัดกิจกรรมจังหวัดอําเภอเคลื่อนท่ีเพ่ือจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี การรับบริจาคโลหิต การทําความสะอาด
สถานท่ีสาธารณะ การปลูกตนไม การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนหรือผูปวย ไอซียู และ
กิจกรรมอ่ืนๆตามท่ีจังหวัดเห็นสมควร  ทานผูวาก็ใหสวนราชการเสนอข้ึนวาจะจัดกิจกรรมอะไรดีผมก็ไดเสนอ
วาผมอยากจะใชสถานท่ีแกงดอนกลางเพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติธรรม 1 คืน ตื่นเชา
มาก็ใสบาตรและแยกยายกัน  และก็มีสวนราชการอ่ืนๆเสนอข้ึนมา  ตัวทานผูวาฯบอกอยากจะใหกิจกรรม
ยิ่งใหญและสวมเสื้อท่ีในหลวง รัชกาลท่ี 10 พระราชทานมาใหจํานวน 10,000 ตัว ทานผูวาเลยบอกวาเราจะ
เดินรณรงคเทิดพระเกียรติแลวสวมเสื้อท่ีพระองคทานพระราชทานมาใหผูท่ีมารวมงานเดินจากศาลากลาง
จังหวัดไปท่ีแกงดอนกลางและไปปลูกตนไมในขณะท่ีเราเดินเทิดพระเกียรตินั้นก็จะทําการโปรโมทหาเงินบริจาค
เพ่ือจะนําเงินไปกอสรางพระพุทธรูปท่ีพุทธมณฑลแกงดอนกลางและจะมีกิจกรรมปลอยปลา 2 – 3 แสนตัว 
ปลูกหญาแฝก และกิจกรรมปฏิบัติธรรม  เพราะฉะนั้นอยากฝากทุกสวนการงานท่ีเก่ียวของสํานักปลัดเทศบาล
ตองเอางานดับเพลิง งานเทศกิจไปชวยเรื่องความสะอาด ตัดหญา ยังไงคอยแบงพ้ืนท่ีกันอีกครั้งฝากใหทาน
เลขาฯอดิศักดิ์คุมงานนี้ท่ีแกงดอนกลางเราจะจัดงานในชวงเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นบริเวณไหนท่ีจะให
สะอาดสวยงามตองรีบดําเนินการ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    ผมอยากฝากงานเทศกิจและงาน
ปองกันฯชวยผมนําผักตบชวาบริเวณสะพานและบริเวณประตูน้ําทางทิศตะวันตกผมจะไดนําผักตบชวาข้ึนมา
เตรียมหลุมเพ่ือปลูกตนไมจะไดใชประโยชนในอาทิตยหนา 

เร่ืองที่  2    ทําบุญตลาดโตรุง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันเสารท่ี 17 มิถุนายน 2560 เวลา 
10.00 น. จะมีการเลี้ยงพระเพลทําบุญตลาดโตรุงฝากทานรองนพสิทธิ์ ทานรองศิรินันท และทานผอ.เพ็ญพร
ไปรวมงานทําบุญท่ีตลาดโตรุงแทนนายกดวย 
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เร่ืองที่  3    ประกาศงดการเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไดรับหนังสือจากกองกําลังบอกวาใหงด
การเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลผมออกประกาศงดการลงคะแนนไปแลวใหพวกเราเขาใจวา วันท่ี 18 
มิถุนายน 2560 จะไมมีการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานชุมชนจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ  
และอีกประการหนึ่งคือถาเราจะเอา ป.ย.ป ของรัฐบาลมาใชชวงนี้ ป.ตัวแรกคือปฏิรูป ย.ตัวท่ี 2 คือ 
ยุทธศาสตร และ ป. ตัวสุดทายคือ ปรองดอง ถาหากวาเราจะตั้งกรรมการข้ึนมาเรียกวาคณะกรรมการ
ปรองดองนั้นก็คือตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด ท้ังหมดเรามี 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตเรา
จะใหคณะกรรมการชุดนี้ลงไปดูชุมชนท่ีเขามีการแขงขันกันครึ่งหนึ่งคือ 18 ชุมชน อีก 18 ชุมชน นั้นไมมีผู
แขงขันเพราะลงสมัครเพียงแคคนเดียว  แตการท่ีเราจะใหคณะกรรมการชุดนี้ไปเชิญอีก 18 ชุมชน มาพูดคุย
ไกลเกลี่ยกับผูลงสมัครในแตละชุมชนวาสามารถจะทํางานรวมกันไดหรือไมคนหนึ่งเปนประธานและอีกหนึ่งคน
เปนรองประธานหรือจะสูกันตอไป  คุยไดไมไดไมเปนไรขอแคเรานํามาเขาสูกระบวนการปรองดองของ ป.ย.ป.  
ผมอยากใหทุกทานหารือชวยกันถาเห็นวาดีเราควรท่ีจะดําเนินการหรือไมอยางไรมอบงานนี้ใหนายสังวาล
รับผิดชอบเพราะเปนงานของกองสวัสดิการสังคมและเม่ือเราออกประกาศไปแลวงดการลงคะแนนการท่ีเขา
สมัครเอาไวก็มีผล ปายตางๆก็ใหผูสมัครเก็บเอาไวกอนถามีการเลือกตั้งอีกครั้งก็ใหไปติดสติ๊กเกอรใหมเปลี่ยน
แควันท่ีก็สามารถใชไดเหมือนเดิม  เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ใหประธานชุมชนคนเดิมนั้นปฏิบัติหนาท่ีราชการ
แทนตอไปกอนเพ่ือใหงานเดินหนาไปไดกอน  ผมอยากใหเชิญประชุมประจําเดือนชุมชนและใหเชิญผูท่ีลงสมัคร
คัดเลือกประธานชุมชนมาท้ังหมดเพราะเราจะไดชี้แจงเรื่องคําวาเลื่อนการเลือกตั้งเปนอยางไรและผมอยากให
เตรียมขอมูลเรื่องชี้แจงขอกูเงินซ้ือรถขยะอยากรูวาใครจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไรและใหเตรียมขอมูลไว
หารือเรื่องแหเทียนพรอมดวยเรื่องชี้แจงประชาคมแผนฯ และฝากสํานักการคลังเตรียมรายงานเรื่องสถานะ
การเงิน  มอบกองสวัสดิการสังคมเชิญประชุมชุมชน วันอังคารท่ี 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  

เร่ืองที่  4    ทบทวนอํานาจของนายก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดใหหัวหนาพงษธรทบทวนอํานาจ
ของนายกมอบอํานาจใหกับรองนายกปฏิบัติราชการแทน ผอ.สวนฯจําลองไปอบรมมาแลวมองวามันไมนาจะ
เปนไปตามระเบียบมีบางขอเลยแกไขใหมตอนนี้ไดแกไขเรียบรอยแลวถูกตองแลวผมก็ประกาศใช  เวลาท่ีทุก
ทานจะเสนอหนังสือใหนายกหรือรองนายกเซ็นตก็ใหดูตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใหมดวย 

เร่ืองที่  5    การช้ีแจงเร่ืองการกูเงินเพ่ือซื้อรถบรรทุก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เอกสารนี้ดีมากสํานักการสาธารณสุขทํา
มาใหกองวิชาการฯลองเอาไปพิจารณาดูเก่ียวกับเรื่องการชี้แจงเรื่องการกูเงินเพ่ือซ้ือรถบรรทุก มีท้ังรูปถายและ
บอกรายละเอียดของอายุการใชงานของรถมาดวยมีท้ังหมด 10 คัน ผมอยากใหเพ่ิมเติมวาบางปเรามีความจํา
อยากเปลี่ยนรถแตเราไมมีเงินงบประมาณเราก็ไดนําเงินรางวัลท่ีเราไดไปซ้ือรถเอง 

เร่ืองที่  6    การเตรียมการปองกันแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถลม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมการปองกันแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย ดินถลม มอบเรื่องนี้ใหหัวหนากฤษณะดูแลและรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  7    การสรรหาตําแหนงสายงานบริหารที่วางตามคําสั่ง ค.ส.ช. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การสรรหาตําแหนงสายงานบริหารท่ี
วางตามคําสั่ง ค.ส.ช. งานบุคคลเปนอยางไรบางหัวหนาพงษธร 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ทางกรมสงเสริมฯเขาใหรายงานตําแหนงท่ี
วางสายงานผูบริหาร ไดแก ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ประเภทบริหารทองถ่ิน และสายงานบริหาร
สถานศึกษา ของเราก็มีท่ีวางอยู เชน ผอ.สํานักการคลัง ผอ.สํานักการศึกษา ผอ.กองวิชาการฯ และรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  รายงานไปใหทางกรมฯสรรหาใหแลวเราก็กันตําแหนงไว 
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เร่ืองที่  8    ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะ  ประสงคขอความอนุเคราะหให
บุคลากรท่ีเก่ียวของตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่องความรวมมือระหวางองคกรของทานกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนและภาคสวนอ่ืนๆ ไดแกภาคเอกชน ประชาชนในทองถ่ิน สถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการ
ขยะภายในพ้ืนท่ีเรื่องนี้มอบทานผอ.เพ็ญพรเพราะทานสามารถตอบไดทุกขอเลย 

เร่ืองที่  9    โครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีหมายถึงโครงการธรรมาภิบาลของเราเรื่องแจงผลประเมินข้ันตนและนัดหมาย
ลงตรวจประเมินในพ้ืนท่ี ตามท่ีทองถ่ินของทานสงแบบประเมินเกณฑชี้วัดมายังโครงการคัดเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือรับเงินรางวัลป 2560 นั้น บัดนี้โครงการไดตรวจเอกสาร
หลักฐานตามเกณฑชี้วัดโครงการนวัตกรรมทองถ่ินและตรวจคุณสมบัติคะแนน LPA ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของทานเปนท่ีเรียบรอยแลวพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกําหนด  โครงการจึงขอแจงขอมูลแนวทางลงพ้ืนท่ีของทานตามเกณฑชี้วัดท่ีอนุกรรมการ
กําหนดในชวงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมดังมีรายงานตามเอกสารงานนี้เปนงานโชวของกองสวัสดิการสังคม
ขอใหทําใหดีทําใหเต็มท่ีนะ 

เร่ืองที่  10    สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 7  จังหวัดขอนแกน จัดประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 7  
จังหวัดขอนแกน จัดประชุมราชการในการควบคุมและปองกันโรคติดตออุบัติเหตุ อุบัติซํ้า โรคติดตอระหวาง
สัตวกับคน  ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมโรงแรมโฆษะ  มอบสํานักการสาธารณสุขไปแทน
นายก 

เร่ืองที่  11    ขอเชิญวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองพัฒนาพ้ืนที่ตนแบบที่เปน 
     มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จังหวัดรอยเอ็ด ป 2560  กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ดทําโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีตนแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ จังหวัดรอยเอ็ด ป 2560 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาศักยภาพเปนพ้ืนท่ีตนแบบและแหลงเรียนรูเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยกระดับสู
การเปนเมืองตนแบบท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สนง. ทสจ. จังหวัดรอยเอ็ด กําหนดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ป 2560 ในวันศุกรท่ี 16 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมสาเกตุนคร จังหวัดรอยเอ็ด ขอความ
อนุเคราะหจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุโปรดมอบหมายเจาหนาท่ีเปนวิทยากรเพ่ือใหความรูแกผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมอบทานผอ.เพ็ญพรไปเปน
วิทยากร 

เร่ืองที่  12    การทําดอกไมจันทน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เคาทดาวนดอกไมจันทนของเราก็จะสู
เปาหมาย 20,000 ดอก นะครับลงตัวเรียบรอย  ดอกไมจันทนท่ีเราทําเรียบรอยแลวของแตละสํานัก/กองให
รวบรวมไวกอนอยาเพ่ิงนําไปสงใหกับจังหวัดฯแตใหสงไปแคยอดจริงท่ีเราทําไดกอนสวนตัวดอกไมจันทนนั้นให
เรารวบรวมกันไวท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรากอนคอยนําสงพรอมกันครั้งเดียวกอนวันใชจริง
เพ่ือท่ีเราจะไดเก็บใหอยูสภาพท่ีสวยงาม  สวนเวลาท่ีเราตั้งโตะใหประชาชนมารวมทําดอกไมจันทนกับเทศบาล 
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ผมอยากใหหัวหนาศศิญาทําการประชาสัมพันธผานทางเฟสบุคหรือประชาสัมพันธผานเสียงตามสายเพ่ือ
ขอบคุณพ่ีนองประชาชนท่ีมาติดตอราชการท่ีสํานักงานเทศบาลของเราแลวไดรวมทําดอกไมจันทนรวมกับเรา
ขอใหเก็บภาพบรรยากาศท่ีพ่ีนองประชาชนมารวมทําดอกไมจันทนเพ่ือไปประชาสัมพันธขอบคุณผานทาง 
เฟสบุคดวยและเชิญชวนพ่ีนองประชาชนท่ีผานไปผานมาแลวมีเวลาวางใหมารวมทําดอกไมจันทนชวยกันกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุดวย 

เร่ืองที่  13    โครงการสายตรวจจักรยาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 26 มิถุนายน 2560  จะมีคณะ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณฯ เดินทางมาดูงานโครงการสายตรวจจักรยานของเราถือวาเปนนวัตกรรม
แลวตอนนี้เห็นวามีประกาศเก่ียวกับเรื่องคาแรง คาใชจาย คาปวยการลองไปทบทวนดู 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ผมดูแลวเปนระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2560 จะเปนคาปวยการออกมาใหมการปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 4 ชั่วโมง  ใหจาย 100 บาท  ถาเกิน 4 
ชั่วโมง แตไมเกิน 8 ชั่วโมง ไดรับ 200 บาท  ถาเกิน 8 ชั่วโมง  ข้ึนไปใหรับ 300 บาท  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวสายตรวจจักรยานของเราจาย
เทาไหร 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ณ ปจจุบันจายคาเดินทางไปราชการตอ
คนตอนนี้เราจาย 240 บาท  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาระเบียบออกมาแบบนี้ก็แปลวาเรา
จายมากกวาระเบียบเดิมเพราะฉะนั้นมอบใหทานหัวหนาพงษธรไปดูใหดี 

เร่ืองที่  14    รองเรียนศูนยดํารงธรรม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องท่ีมีประชาชนไปรองเรียนศูนย
ดํารงธรรมท่ีอําเภอเมือง นายสุรเจต ผดุงวิทย เก่ียวกับเรื่องของหมูบานหมอสมอาจเปนอยางไรบางจบหรือยัง
เรื่องนี้ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ตอนนี้ผมไดประสานงานไปยังผูรับจางแลวเขา
กําลังดําเนินการแกไขปญหาให  และตอนนี้ผมกําลังจะตอบหนังสือไปยังศูนยดํารงธรรม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ใหทานผอ.ภานุเดชติดตามและรีบ
ดําเนินการเรื่องนี้ใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  15   มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มูลนิธิ มิราเ คิลออฟไลฟของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนจะมาใชพ้ืนท่ีบริเวณถนนหนาศาลากลางจังหวัดเพ่ือขายสินคา ในวันท่ี 19 – 28 
มิถุนายน 2560  

เร่ืองที่  16    ตํารวจขอใชอาคารธรรมะศาลาแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตํารวจขอใชอาคารธรรมะศาลาแกง
ดอนกลาง  จะรองรับการตรวจประเมินโครงการประกวดการฝก วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 สํานัก
ปลัดเทศบาลเรื่องหองน้ําในแกงดอนกลางเปนอยางไร 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ผมไดประสานกับสํานักการชางเอาปมน้ํา
ไปติดและตํารวจเขายังขอเตนท 4 หลัง เกาอ้ี 60 ตัว   
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เร่ืองที่  17    การพัฒนาแผนการปองกันกอการราย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การพัฒนาแผนการปองกันกอการราย
ตามท่ีมีเหตุการณวางระเบิดในพ้ืนท่ี กทม. หลายครั้งใหเขมงวด รปภ. สถานท่ีท่ีประชาชนเขาไปใชบริการ พ้ืนท่ี
สาธารณะมอบงานนี้ใหงานปองกันฯรับผิดชอบดูแล 

เร่ืองที่  18    จังหวัดจัดประชุมพัฒนาแผนปองกันการกอเหตุราย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จังหวัดจัดประชุมพัฒนาแผนปองกัน
การกอเหตุราย วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัด ทานหัวหนาพงษธรมอบหมายใหใครไป
ประชุม 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ผมไดมอบใหจาเอกภราดรไปประชุมครับ 

เร่ืองที่  19    โครงการกุดโงง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูรับจางทําโครงการกุดโงงเราทํา
หนังสือไปบอกเลิกสัญญาหลังจากเขารับหนังสือแลว 1 สัปดาห เขามาหานายกบอกวาขอทําตอผมเลยบอกให
ไปทําหนังสือมาแลวก็ขอใหสงแผน เขาเลยทําหนังสือมาเปนสัปดาหท่ี 2 บอกวาขอทําตอยังไมท้ิงงานจะทําให
เสร็จเรียบรอยเราเลยตอบหนังสือไปวาใหคุณสงแผนงานมาเพ่ือท่ีเราจะดูวาคุณมีกําหนดการท่ีจะแลวเสร็จทัน
กําหนดหรือไมเพราะเราจะตองกันเงินไวหรือไมในระยะเวลาท่ีเหลือ  ตอนนี้ยังไมเห็นมีหนังสือแผนสงมาใหผม
เลยถาสัปดาหนี้ผานไปก็ถือวาครบ 1 เดือน ท่ีเราสงหนังสือไปบอกเลิกสัญญา แตผมคุยกับผอ.สวนฯธนวัตบอก
วาเพ่ิงทําหนังสือสงไปหาเขาเม่ือไมก่ีวันมานี้เองบอกเขาไปวาใหเขาสงแผนมาแตเราไมไดใหกําหนดระยะเวลา
เขาวาตองสงมาภายในระยะเวลา 15 วัน ถาไมมีกําหนดการระยะเวลาใหเขาอยางนี้เราจะทําอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ผมไดคุยกับทางผูรับจางแลวเนื่องจากวาบิดา
ของเขาเพ่ิงเสียชีวิตไปครับเลยไมไดดําเนินการแตเขาจะขอเขาพบทานนายกอีกครั้งภายใน 2 – 3 วันนี้พรอม
กับนํารายละเอียดมาพูดคุยกับทานนายก  ผมไดเรงใหเขาดําเนินการโดยดวนแลวครับ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาเราแจงบอกเลิกเราก็ยังมีเวลาหาผู
รับจางคนใหมก็จะตองลงนามในสัญญากอนท่ีจะหมดปงบประมาณเพ่ือท่ีจะขอกันเงินฝากสํานักการคลังและ
สํานักการชางติดตามและดําเนินการเรื่องนี้ดวย 

เร่ืองที่  20    ขอเชิญรวมโครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามทุจริต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมโครงการพัฒนากระบวนการ
ปราบปรามทุจริต วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ท่ีหองประชุมทศพร โรงแรมริมปาว  ใครสนใจเก่ียวกับเรื่องการ
แจงบัญชีทรัพยสินและมาตรา 100 ปปช. ไปฟงนะเพราะมาตรา 100 เก่ียวของกับทุกคนไมใชแคนักการเมือง
เทานั้น 

เร่ืองที่  21    โครงการนิเทศและติดตามงาน อปท. ตามภารกิจของกรมสงเสริมฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการนิเทศและติดตามงาน อปท. 
ตามภารกิจของกรมสงเสริมฯ  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดโครงการนิเทศและติดตามงานของ 
อปท. ตามภารกิจของสํานักงานข้ึนระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ณ สถานท่ีจัดประชุมของอําเภอ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรค  ขอแจงผูเขารวมประชุมกําหนดเปาหมาย
โดยพรอมเพียงกัน เขาเชิญใคร  พ้ืนท่ีอําเภอเมืองหองประชุมเทศบาลตําบลโพนทอง 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      มีกลุมนายก ปลัด และผอ.ตางๆ  เขาแจง
เลื่อนมาวันนี้ครับ  เพราะในหองดังกลาวติดรับทานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมยังไมเห็นหนังสือแจงเลื่อนการ
ประชุมเลย 
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เร่ืองที่  22    สภาวิศวกรจัดทําบุญที่จังหวัดขอนแกน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 24 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกร
จัดทําบุญท่ีจังหวัดขอนแกน จาเอกภราดรเคยไปโชวกิจกรรมจนไดปายอยางดีมา งานนี้มอบหัวหนากฤษณะไป
รวมทําบุญแทนนายกท่ีอาคาร 50 ป เทคนิคไทยเยอรมัน  ไปแลวใหทานบอกวาเปนตัวแทนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

เร่ืองที่  23    ดําเนินการจัดระเบียบสายไฟฟาตัดตนไมกิ่งไม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การไฟฟาโดยผจก.สมรมีหนาท่ีในการ
ตัดตนไมท่ีไปพาดสายไฟฟาเขาเลยบอกวามีปญหาเรื่องเวลาท่ีเขาไปตัดแลวจะท้ิงเศษก่ิงไมไวใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไปเก็บขนออกแตปรากฏวาเทศบาลไมไปเก็บออกใหเขา  ผจก.สมรเลยอยากจะแกไขปญหาโดยจะไป
ตัดตนไมก่ิงไมภายในอาทิตยนี้ท้ังหมดจะนํากําลังของไฟฟาในจังหวัดของเรามาชวยกันดําเนินการเรื่องนี้ให
เรียบรอยและอยากใหทําแบบจัดระเบียบสายไฟใชเวทีของศาลากลางเอารถท้ังหมดท่ีจะนําไปตัดตนไมนั้นมา
รวมกันกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีศาลากลางเพ่ือใหเทศบาลไดตามไปเก็บพรอมกันเลยในระหวางท่ีเขาทําการ
ตัดตนไมและก่ิงไมจะดําเนินการในชวงฤดูฝนนี้ใหเรียบรอย  ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 นัดกันท่ีสนามหนา
ศาลากลางการไฟฟาเขาขอใหเรากางเตนท เกาอ้ี เครื่องเสียงเพ่ือปลอยขบวนรถ  มอบใหสํานัก/กองท่ีเก่ียวของ
ในการจัดงานครั้งนี้ไปดําเนินการตามหนาท่ีของตัวเองใหเรียบรอย  

เร่ืองที่  24   การประเมินศูนยอํานวยความสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ความพรอมในการประเมินศูนยอํานวย
ความสะดวกไปถึงไหนอยางไรแลวหัวหนาศศิญา 

นางศศิญา    กิตติธรรม      หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ     ศูนยอํานวยความสะดวกใน
สวนของงานทะเบียนราษฎรสํานักงานเทศบาลหลังเกานั้นดําเนินการพรอมเรียบรอยและฝงของสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็เตรียมพรอมเรียบรอยแลวเชนกันคะ  เหลือแคเรื่องการตอนรับ ในวันท่ี 21 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ขอใหผอ.และหัวหนาฝายทุกทานเขารวมตอนรับโดยพรอมกันเพราะงานนี้
เก่ียวของกับทุกสํานัก/กอง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ความพรอมของหองขอมูลขาวสาร
เรียบรอยดีหรือไม  และเอกสารครบถวนสมบูรณตามระเบียบท่ีเขากําหนดเอาไวในขอมูลขาวสารแลวใชหรือไม 

นางศศิญา    กิตติธรรม      หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ     เรียบรอยแลวคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหเตรียมโชวแอพพิเคชั่น
เทศบาลบริการสะดวกอยากใหนํามาโชวดวย  อยากใหลองไปใชงานดูกอนระหวางเทศบาลหลังเกาและ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราอยากใหลองลิ้งคกันดูฝากหัวหนาศศิญาดูเตรียมความพรอมในการ
ประเมินเรื่องนี้ใหดี 

เร่ืองที่  25    โครงการเขาวัดวันอาทิตย 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     โครงการเขาวัดวันอาทิตย วันท่ี 18 มิถุนายน 2560 นี้
เจาภาพท่ีรับผิดชอบในครั้งนี้คือสํานักปลัดเทศบาลขอเชิญชวนทุกทานไปรวมทําบุญใสบาตรและฟงเทศน
ดวยกันครับ เวลา 07.00 น. ท่ีวัดประชานิยม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญชวนทุกทานท่ีไมติดภารกิจอะไร
ไดไปรวมทําบุญดวยกันท่ีวัดประชานิยมในวันอาทิตยท่ีจะถึงนี้  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี  30 พฤษภาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายสังวาล เมืองโคตร     หน.ฝายพัฒนาชุมชน    รายงานยาเสพติดชวงนี้มีแตรายงานการเขาคาย 
ในวันท่ี 12 – 24 กรกฎาคม 2560  แตตอนนี้เราก็จะทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กๆกอน ยอดท้ังหมดท่ี
จะเขาคาย รวม 20 คน 

เร่ืองที่  2   นําสงแผนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     องคการจัดการน้ําเสียไดทํา MOU กับทาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและเราก็ไดสงมอบพ้ืนท่ีใหเขาเขาดําเนินการแลวในปแรกก็จะทําการซอมแซมระบบ
บําบัดน้ําเสียของเราทุกอยางในงบประมาณ 40 ลานบาท จะมีท้ังงานซอมแซมภายในตัวอาคารสํานักงาน 
ภายในบอบําบัดน้ําเสียของเราและกอสรางสถานีสูบน้ําเสียคือจะตองนําน้ําเสียเขาสูระบบใหได  ใชระบบปมสูบ
น้ําเขาสูทอใหไหลเขาสูระบบของเราในสวนของการทําบันทึกขอความรวมมือระหวางเทศบาลและอจน.ก็จะมี
ระยะเวลาประมาณ 15 ป  ปแรกเปนงบประมาณซอมแซมและปตอมาก็จะมีงบประมาณเปนการบริหาร
จัดการระบบ เชน การจางพนักงานตางๆเขามาดูแลในสถานีของเรา ผจก. , วิศวกร , เจาหนาท่ี และคาใชจาย
ตางๆ หลังจากปแรกท่ีเราทําการซอมแซมเสร็จแลวเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะตองสมทบคาใชจายโดยการ
บริหารจัดการน้ําเสียประมาณ รอยละ 70 เปนเงินประมาณ 2,800,000 บาท เพ่ือใชในการบริหารจัดการ
เดินระบบและระบบบําบัดน้ําเสียรวม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มันถูกตามระเบียบหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     ก็จะเปนไปตามท่ีเราทําบันทึกกับอจน.ครับ 
เงินจํานวน 2,800,000 บาท เราก็ตั้งงบประมาณของเรา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมยังไมไดอานรายละเอียดยังไงเรามา
คุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนะทานผอ.ภานุเดช 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤษภาคม 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.20  น. 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

