
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  18/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  5  กันยายน ๒๕60  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 
7. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

11. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

12. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
13. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 
14. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
15. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

16. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

17. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
19. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
20. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

21. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
22. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
23. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
24. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
25. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
26. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
27. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
28. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
29. นางสุวิมล  ถ่ินละออ ครู คศ.3  โรงเรียนเทศบาล 1 
30. นางพรทิพย   บุญเลิศ  ครู คศ.3  โรงเรียนเทศบาล 2 
31. นางสาวดอกคูณ   ปญญามณี ครู คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 3 
32. นาวสางชวนพิศ จงสมชัย  ครู คศ.3  โรงเรียนเทศบาล 4  

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
6. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
8. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
9. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
10. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
11. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
12. นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
13. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
14. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
15. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
16. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
17. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
18. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
19. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
21. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
22. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
23. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
24. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
25. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
26. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
27. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
28. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
29. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
30. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
31. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
32. นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 18/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  5 กันยายน 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    เฝาระวังเร่ืองเงิน 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      งานท่ีประชุมกันครั้งท่ีแลวและมอบ
ใหแตละสํานัก/กองไปทําเอกสารสงสํานักการคลังเปนเรื่องท่ีนายกเปนหวงไมทราบวาสงใหสํานักการคลังบาง
แลวรึยังเก่ียวกับเรื่องเงิน 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     สงมาบางแลวแตยังไมครบครับ 
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นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      แลวจะเรียบรอยเม่ือไหรถึงจะสรุปได 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     แตทางสํานักการคลังก็เฝาระวังเปนประจําวัน
เลย  และรายรับรายจายก็เปนไปตามคาดการณไวไมนาจะมีปญหาอะไร  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ฝากจําลองเฝาระวังเรื่องเงินใหด ี

เร่ืองที่  2    โครงการฟนฟูธรรมชาติสิ่งแวดลอมภายหลังสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที ่
  จังหวัดกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หลังจากน้ําทวมทางจังหวัดอยากใหมี
โครงการบําบัดน้ําเพราะเวลาน้ําทวมนั้นน้ําจะเสียและเนา  เขาเลยทําเปนโครงการโยนบอลอีเอ็มบอลเขาเนน
ใหผูวาฯมาเปดงานมีการแถลงขาวเปนการฟนฟูหลังน้ําทวมเพ่ือจะแกไขปญหาบําบัดน้ําเสียและเลือกสถานท่ี
เปดงานคือบริเวณลานสถานีดับเพลิงหนาศาลเจาพอโสมพะมิตรใหสํานักการชางกางเตนทและทําเวที  สวน
วันท่ีนั้นยังไมไดกําหนด  ถามีหนังสือมาแจงวันท่ีชัดเจนแลวก็ฝากทางสํานักการชางและงานประชาสัมพันธกอง
วิชาการฯ งานดับเพลิงเคลียรเรื่องลานจอดรถและสถานท่ีใหเรียบรอย  และฝากทานผอ.เพ็ญพรมอบหมายให
เจาหนาท่ีท่ีมีความรูเก่ียวกับเรื่องอีเอ็มบอลลองประสานกับ ทสจ.วาอีเอ็มบอลทําอยางไร 

เร่ืองที่  3    การขับเคลื่อนจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขับเคลื่อนจัดใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯเรื่องนี้เราทํามานานแลวเลยคอนขางท่ีจะสบายแตก็ยังไม
ถูกตองตามท่ีเขากําหนดมาเทาไรหนักเพราะเนื่องจากวาท่ีอ่ืนไมไดทําเราเลยเอาเด็กจากท่ีอ่ืนนั้นมาทํากิจกรรม
กับเราแตตอนนี้เขาบอกวาทุกท่ีจะตองมีสภาเด็กและเยาวชน  เพราะฉะนั้นในสวนของเราเลยจะตองมีแคเด็กท่ี
อยูในเขตเราเทานั้นถึงจะมารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเราไดฝากเรื่องนี้ใหกองสวัสดิการ
ไปพิจารณาในงานสภาเด็กและเยาวชนวามีหลักเกณฑและการปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑท่ีเขาใหมาหรือไม   

เร่ืองที่  4    ดําเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
                          พระบรมศพฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดําเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  คือการเปดลงทะเบียนรับจิตอาสาเฉพาะกิจในชวงวันท่ี 1 – 30 
กันยายน 2560 ท่ีวาการอําเภอทุกแหงและไปทํางานในชวงตุลาคมท่ีจะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพใน
หลวง รัชกาลท่ี 9   

เร่ืองที่  5   ขอเชิญเขารวมกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรูสวัสดิการสังคมระดับพ้ืนที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมกิจกรรมการจัดเวที
เรียนรูสวัสดิการสังคมระดับพ้ืนท่ี  ขอความอนุเคราะหสถานท่ีจัดเวทีเรียนรู ในวันท่ี 12 กันยายน 2560 เวที
ผูสูงอายุ สตรีและครอบครัวประสานสภาเด็กและเยาวชนผูสูงอายุเครือขายสตรีครอบครัว ผูนําชุมชน จํานวน 
30 คน และขอเชิญเจาหนาท่ี อปท.ท่ีรับผิดชอบงานเขารวมเปนวิทยากรกระบวนการ  จัดอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เร่ืองที่  6    ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา 
    ที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการระดมความคิดเห็นท่ี
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วันจันทรท่ี 11 กันยายน 2560 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน  
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เร่ืองที่  7    ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุจาก
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะมาดูงานการบริหารโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2560   

เร่ืองที่  8     งานเทศมหาชาติและมาตรการปองกันโจรขโมยในสวนสาธารณะ 
      แกงดอนกลาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานเทศมหาชาติท่ีสวนสาธารณะแกง
ดอนกลางมีความพรอมอยางไรแลวบาง วันท่ี 7 – 8 กันยายน 2560  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ท่ีรับผิดชอบคือกางเตนทโรงทาน จํานวน 15 
ราย ท่ีติดตอมาและการเตรียมสถานท่ีปกติในบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.เพ็ญพรเก่ียวกับเรื่องหญา
บริเวณดานในสวนสาธารณะแกงดอนกลางท่ีเราจัดงานและฝากสํานักปลัดเทศบาลใหดูเรื่องความสะอาดศาลา
ใหญของเรา  และอยากจะกําชับใหดูเรื่องของกอกน้ําท่ีถูกโจรขโมยไปจากหองน้ําขางในบริเวณสวนสาธารณะ
แกงดอนกลางของเราอยากจะใหมีมาตรการดูแลใหดีมอบใหหัวหนาพงษธร หัวหนานิกรและจาเอกภราดร
ประชุมปรึกษาหารือกันวาจะมีมาตรการปองกันอยางไรและมีวิธีไหนท่ีจะไมใหกอกน้ํา ฯลฯ เราถูกขโมยอีก 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ในสวนนั้นเราเองก็มีการจัดเวรยามเขาไป
ดูแลตลอดและตอนนี้ทางเราเองก็ไดแจงความไวแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมใหสํานักการชางไปทําอาคารไว
สามารถทําเปนหองพักไดทําไมไมจัดเวรยามเขาไปนอนหรืออยางนอยก็เอารถดับเพลิงหรือรถตรวจการไปจอด
เอาไวเปนการรักษาความปลอดภัยใหโจรขโมยไดเห็นวามีคนอยูในบริเวณนั้น  จัดเวรยามประมาณ 2 คน  ฝาก
หัวหนาพงษธรดูมาตรการและกําชับติดตามเรื่องนี้ดวย   

นางอุบลรัตน    กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    ขอพูดเรื่องงานเทศมหาชาติ  วันท่ี 7 – 8 
กันยายน 2560  ทางคลังจังหวัดใหเทศบาลสงเจาหนาท่ีไปชวยรับเงินและขอเชิญชวนสํานัก/กองท่ีมีตนผาปา
ใหนําไปทอดฯ  ในวันท่ี 7 กันยายน 2560 และขอเชิญชุมชนท้ัง 36 ชุมชน ไปพรอมกันดวย  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานเทศมหาชาติใครมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในสวนไหนก็รับผิดชอบงานท่ีทางจังหวัดมอบหมายมาใหดีและกําชับเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยดวย 

เร่ืองที่  9    เชิญประชุมเชิงวิชาการองคความรูธงชาติไทย 100 ป ดวงใจไทยทั้งชาต ิ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญประชุมเชิงวิชาการองคความรูธง
ชาติไทย 100 ป ดวงใจไทยท้ังชาติ ดร.วิษณุ เครืองาม จะมาบรรยายเก่ียวกับเรื่องธงชาติไทยและมีวิทยากร
จากทหารเรือมาพูดเก่ียวกับเรื่องธงชาติไทยดวย  มอบผอ.สวนฯสนธยาไปรวมประชุม 

เร่ืองที่  10    โครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวา
ไดกําหนดโครงการฝกอบรมการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ป 2560 
เพ่ือฝกอบรมบุคคลากรของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีวามรูความเขาใจในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผนดินใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑข้ันตอนตางๆจึงขอใหไปประชุมท่ีโรงแรม
บางกอกพาเลต  อบรมรุนท่ี 2 ในวันท่ี 7 – 8 กันยายน 2560   
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เร่ืองที่  11    โครงการตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการตักบาตรถนนสายบุญ วันท่ี 6 
กันยายน 2560 สํานักการคลังเปนเจาภาพขอเชิญชวนทุกทานรวมไปตักบาตรถนนสายบุญดวยกันท่ีบริเวณ
ถนนภิรมย เวลา 06.30 น.  

เร่ืองที่  12  สํานักงานอัยการมาเยี่ยมศูนยและเทศบาลตําบลแสนสุขมาขอศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักงานอัยการจะเขามาเยี่ยมศูนย 
วันท่ี 13 กันยายน 2560 ฝากทานรองศิรินันทตอนรับแทนนายก และเทศบาลตําบลแสนสุขจะพาพนักงาน
มาศึกษาดูงานเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาล จํานวน 80 คน  วันท่ี 14 กันยายน 2560    

เร่ืองที่  13    การเปดประมลูขายของเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักการสาธารณสุขเปดประมูลขาย
ของเกาปรากฏวาพอขายไปเรียบรอยแลวมีคนทําหนังสือมาขอใหยกเลิกผมเลยคุยกับผอ.สวนฯจําลองวาเราเคย
ใชวิธีการแบบนี้คือตั้งคณะกรรมการและพอจะสอบสวนก็ใหเขามาใหการปากแรกถาเขามาก็สอบสวนเพ่ือจะได
ยกเลิกแตถาเขาไมมาก็แปลวาเขาไมติดใจ  ผมถามจําลองก็บอกวาเขายังไมมา 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ผมไดดําเนินการแลวในเรื่องนี้ไดเสนอทานรอง
ปลัดอภิวัฒนเปนประธาน  ทานนายกเห็นชอบมาแลวข้ันตอนตอไปก็จะเสนอเรื่องไปยังสํานักปลัดเทศบาลให
ออกคําสั่ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหนิติกรเราเปนกรรมการดวยหลังจาก
ท่ีตั้งคณะกรรมการแลวผอ.สวนฯจําลองก็เรียกเขามาสอบถามวาเห็นอะไรท่ีไมโปรงใสถาเราดูแลววาไมโปรงใส
จริงก็ใหทําหนังสือแจงไปยังกองกําลังรักษาความสงบใหเขารับทราบดวยเพ่ือเปนการแสดงความบริสุทธิ์ใจของ
เราวาเราไมไดมีสวนรูเห็นในเรื่องนี้  ประมาทไมไดในเรื่องนี้ฝากผอ.สวนฯจําลองดวย  

เร่ืองที่  14   โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินท 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญรวมงานแถลงผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานการระดมความเห็นตอโครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทท่ีเราประชุมกันมีอาจารย
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาประชุมกันวาจะเก็บขอมูลคารบอนฟุตพ
ริ้นทเก่ียวกับเรื่องการลดมลภาวะเรือนกระจก  เขาจะเชิญเราไปรับรางวัลในการท่ีเราเขารวมโครงการกับเขา
และทํารายงานสงไปเรียบรอยและจะเชิญเราไปเปนวิทยากรรวมเสวนาดวย  งานจัดข้ึน ในวันจันทรท่ี 18 
กันยายน 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ   

เร่ืองที่  15    การจางที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ITA 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจางท่ีปรึกษาโครงการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส ITA ฝากเรื่องสําคัญการประเมินความโปรงใสเราเปนตนแบบป.ป.ช. เราเลยไดรับเกียรติ
ใหประเมินตั้งแตปท่ีแลวผลการประเมินท่ีเราไดประเมินเม่ือครั้งท่ีแลวคนท่ีมาประเมินคือสํานักงานปองกันการ
ทุจริตภาครัฐพอมาประเมินเราคะแนนท่ีไดคือ 77 คะแนน แตมีขอท่ีเราบกพรองไปทําใหคะแนนถูกตัด
เพราะฉะนั้นผมอยากฝากรองปลัดอภิวัฒนและจ.ส.อ.สมชายซ่ึงเปนผูรับผิดชอบเรื่องนี้ดูทุกตัวชีวัดใหชัดเจนหา
เอกสารหลักฐานยื่นยันใหครบ  และรอบนี้เขาจางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมาเปนคนประเมินและจะมีการ
ประเมินแบบนี้ทุกป 

เร่ืองที่  16    โครงการพยุงธรรมค้ําไทยถวายองคราชิน ี
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการพยุงธรรมคํ้าไทยถวายองค
ราชินี จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนรวมปลูกตนพยุงภายใน 
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บริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน บานเรือน ท่ีสวนสาธารณะ หมูบาน ชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  มอบสํานักการชาง
รับผิดชอบและดําเนินการในเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  17    การแกไขปญหาปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เม่ือสัปดาหกอนบริษัทแมคโครคอนซัล
แตนทท่ีมาพิจารณาเก่ียวกับเรื่องการแกไขปญหาปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขามา
นําเสนอวาจะวางทอใหญเหมือนกับเปนเสนเลือดใหญเพ่ือท่ีจะระบายน้ําออกจากเขตเศรษฐกิจของเราไปยังลํา
น้ําปาวหรือสถานท่ีท่ีพาน้ําไปได  เขาเสนอมา 2 – 3 จุด  แตวันนั้นผมลืมจุดชุมชนสงเปลือยและหลังชุมชน
เกษตรสมบูรณฝากทานผอ.ภานุเดชประสานงานนี้ 

เร่ืองที่  18    การจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จากสถาบันพระปกเกลาเก่ียวกับเรื่อง
การจัดทํางบประมาณท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศผมวาเขาคงจะใหเรารายงานวาเราทําอะไรไปแลว
หลังจากท่ีเราอบรมเรียบรอยแลว  ทานรองปลัดอภิวัฒนตองเตรียมวาหลังจากท่ีทานมาอบรมแลวเราทําอะไร
ไปแลวบาง ผลเปนอยางไร 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ผมไดคุยกับทานอาจารยแลวกอนท่ีทานอาจารยจะเปด
อบรม  ผมบอกวาเปนหวงท่ีเราทําแผนทํางบประมาณแลวทานอาจารยอยากจะใหขับเคลื่อนอยางไรทานบอก
วาขับเคลื่อนไดตอเลยเพราะเปนชวงแผนดําเนินงานท่ีเราจะทํา  กอนท่ีจะเขียนโครงการใหมีการวิเคราะหความ
เสมอภาคหญิงชาย  สวนมากงานจะเก่ียวของกับกองสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี คนชรา และเก่ียวกับนมแมของ
สํานักการสาธารณสุข  ในการดจัดทําโครงการและแผนงบประมาณก็ไดทําหนังสือแจงสํานัก/กองไปแลววาให
การจัดทําโครงการในป 2561 ใหเขียนรางและวิเคราะหความเสมอภาคของชายหญิง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทําเปนหนังสือสั่งการสงไปทุกสํานัก/
กองใหดําเนินการเลยในการท่ีจะทําแผนใหคํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศฝากทานรองปลัดอภิวัฒนและจ.ส.อ.
สมชายไปดําเนินการ  

เร่ืองที่  19    แนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณ 
     รายจายป 2561 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานนี้เก่ียวของกับงานพัสดุโดยเฉพาะ
เลยวาแนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายป 2561 จะมีผลใช
บังคับ มีหนังสือเตือนมาเก่ียวกับเรื่องการจัดทําจัดซ้ือจัดจางในชวงนี้กอนสิ้นปงบประมาณ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 คร้ังที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 17/2560 เม่ือวันท่ี  22 สิงหาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   รายงานสถานที่สําหรับจอดรถเข็นแมคาถนนเทศบาล 24 (ตลาดเชา) 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หลังจากท่ีเราคุยกันในการประชุมครั้งท่ี
ผานมานั้นเรื่องหาท่ีจอดรถเข็นใหพอคา-แมคาบริเวณถนนเทศบาล 24 ตลาดเชา  นายกไดมอบหมายให
หัวหนาพงษธรไปสํารวจดูเรื่องสถานท่ีเปนอยางไรบาง 

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เรียนทานนายกผมไดไปสํารวจดูแลวหลัง
อาคารของสํานักงานทะเบียนนั้นรถเข็นไมสามารถเขาไปจอดไดเพราะดานหนานั้นติดรานคาและดานหลังติด
กับหองน้ํา  ผมเลยเห็นอาคารท่ีเราสรางไวใหเชาวางอยู 3 ล็อค ผมเลยไดใหทางสํานักการคลังไปสํารวจดู
เพ่ือท่ีจะนํามาจัดสรรและใหนํารถเข็นไปจอด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักการคลังมีความเห็นวาอยากจะทํา
เรื่องเขาไปในคณะกรรมการจัดหาประโยชน  แตผมกลับมองวาทําไมเราจะตองนําเขาท่ีประชุมอีกทําไมเราไม
นํา 3 ล็อค ท่ีวางนํามาหารจําหนวน ราคา ดูวาจะจอดไดประมาณก่ีคันและรายไดจะไดเทาไหรโดยท่ีตอง
คํานวณใหไดราคาเดิมจะไดไมตองนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนอีกรอบ  ถาเรานําเขาท่ีประชุม
อีกก็ตองทําเปนวาขอใหคณะกรรมการจัดหาประโยชนพิจารณาคาจอดรถเข็นแตละคัน เขากําหนดมาแลววา
ล็อคละก่ีบาท ก่ีเมตร พ้ืนท่ีเทาไร ตอนท่ีเราขอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตอนขายไกยางเทาไร        

นางสุดารัตน   ศรีโยธา     หน.ฝายผลประโยชน    จํานวน 10,000 บาท  พ้ืนท่ี 6 x 22 เมตร  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราตองไปคิดวาพ้ืนท่ีเทานี้จอดรถเข็นได
ประมาณก่ีคัน  และเม่ือคํานวณดูแลวราคาตอคันจะตกคันละเทาไรผมไมอยากใหนําไปเขาท่ีประชุมจัดหา
ประโยชนอีกครั้งเพราะจะเปนการเสียเวลาถารายไดยังไดเทาเดิมผมก็อยากใหคํานวณพ้ืนท่ีท่ีตองการใชจอด
รถเข็นและหารคาใชจายกันเลย  

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา      ผอ.สวนพัฒนารายได      สรุปวาเรามาหาอัตราการเชาใหมแลว
หลังจากนั้นเราจะเก็บรายวันหรือรายเดือน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางพอคาแมคาบอกจะใหเก็บเปนราย
เดือน      

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา      ผอ.สวนพัฒนารายได      ทางสํานักการคลังไดไปสอบถามพอคา-
แมคาบอกมาวาตอนนี้จายคาเชาจอดรถเข็น วันละ 10 บาท เทากับ 300 บาท/เดือน  และสามารถจายใหได
แคราคานี้คะ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาคารของเราเปนพ้ืนปูนกันแดดกันฝน
ไมใชท่ีโลงซ่ึงราคาทางคณะกรรมการจัดหาประโยชนก็ไดกําหนดไวแลว  แตถาเขาจะจายไดแคในราคานี้จะให
ไปจอดท่ีไหนได จํานวน 300 บาท/เดือน  ถาอยากจะจอดบริเวณลานจอดรถขอเชาเปนชองจอดรถแบบท่ีเขา
มาขอเชาเราเปนรายเดือนละ 1,000 บาท/ล็อค  ถาเปนนั้นจะไดหรือไมใหไปคํานวณดูวา 1 ล็อค สามารถ
จอดรถเข็นไดก่ีคันก็นําจํานวนคันไปหารกันจัดเปนล็อคแลวกันออกไปอยาใหมารวมกับท่ีจอดรถธรรมดาท่ัวไป
ใหกันไวสําหรับเชาจอดรถเข็นโดยเฉพาะเลยใหไปดูจุดท่ีอยูหลังปายหรือมุมๆของลานจอดรถ  มอบใหดารุณีไป
ตกลงกับพอคา-แมคาและดําเนินการเลย  เพราะราคาก็ตั้งไวอยูแลววา จํานวน 1,000 บาท/ล็อค/เดือน  ไม
ตองนําเขาท่ีประชุมจัดหาประโยชนอีกหลังจากนั้นก็ประสานกับทางสํานักการคลัง  
 
 

    มตทิี่ประชุม    - มอบดารุณีไปประสานกับพอคา-แมคารถเข็นวาความ 
                                               เหมาะสมจะเอาอยางไร – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนสิงหาคม 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป  

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ    

เร่ืองที่  1    เงินอุดหนุน ป 2561   
นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     เรื่องเงินอุดหนุน ป 2561  เราไดงบประมาณ
มา  2 โครงการ คือ 1.โครงการกอสรางถนนแอกคอนตริกถนนอนรรฆนาคชวงวงเวียนไดโนเสารจนถึง
ศาลหลักเมือง จํานวน 7 ลานบาท  2.โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคของสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุ  จํานวน 2.4 ลานบาท 

เร่ืองที่  2   รายงานการเงินสํานักการคลัง 
นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา      ผอ.สวนพัฒนารายได      รายรับจริงเดือนตุลาคม 2559 – 
สิงหาคม 2560  จํานวน 327,556,914.20 บาท  รายจายจริงเดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
จํานวน 256,856,572.70 บาท  รายจายจริงเดือนสิงหาคม 2560  จํานวน 28,732,032.39  บาท  สง
ใชเงินยืมงบประมาณเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 1,034,276 บาท สงใชเงินยืมงบประมาณท่ีคางตั้งแต 1 
กันยายน  2560 จํานวน 1,385,222 บาท  โครงการกอสรางท่ีทําสัญญาแลว  จํานวน 25,028,691 บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 2560 จํานวน  14,520,120.11  บาท  รายงานการเงินปลอดภัยคะ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียน
เชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.20  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

