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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 24/2560 ประจําป 2560 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1   การประเมิน KPI 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตองขอโทษทุกทานท่ีตองนัดประชุมวัน
จันทรแทนการประชุมวันอังคารเพราะวันอังคารคือวันพรุงนี้ทานผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชนจะมาประเมิน KPI 
ในสวนของ KPI ก็จะเปนการประเมินตอนสิ้นปแลวตอนท่ีเราจะเริ่มวาง KPI ถาหากวาเราจะกําหนดคา KPI  
ใครอยากจะแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็คอยไปพูดในวาระของการวางคาหรือการกําหนดคากันใหม  
อยากใหทุกทานเต็มท่ีกับวิสัยทัศนเกานั้นก็คือ “เมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล” ซ่ึงเรานําวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ท้ังหมดท่ีเอามาใชพรอมกับการประเมิน KPI แลวก็ไดผลปจจุบันสงผลมาวาเราประสบความสําเร็จอยางไร   

เร่ืองที่  2    งานปองกันโรคหลอดเลือดทางสมอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกทานเก่ียวกับกิจกรรมเม่ือ
วานงานปองกันโรคหลอดเลือดทางสมองเปนเรื่องสําคัญถาหากวาไมออกกําลังกายแลวปลอยใหไขมันเขาไป 
อุดตันในเสนเลือดจะเปนอันตรายไดและถาหากเรารักษาในหนึ่งเดือนก็จะมีคาใชจายท่ีเยอะถาเราไมอยากเสีย 
 



- 3  - 
คาใชจายในการรักษาเราก็ตองดูแลตัวเองใหดี  หม่ันออกกําลังกาย เดิน วิ่ง หรือปนจักรยานและดูแลสุขภาพ
ตัวเองอยูเสมอ 

เร่ืองที่  3    งานสนามกีฬากลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากงานสนามกีฬากลางมีคนขอ
สปอรตไลทอยูทางฝงอัฒจันทรดานทิศตะวันตกขอ 1 ตัว ฉายไฟสปอรตไลทลงไปท่ีสนามลูวิ่งสังเคราะห เวลา 
20.00 น. ก็ใหดับพรอมกันกับสนามฟุตซอลเพราะเราไมมีไฟฉายเขาไปในลูวิ่งสังเคราะหเลยใหเริ่มไปเปด
ตั้งแตวันนี ้

เร่ืองที่  4    การประชุมสภา  
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องกระทูถามมี 2 คน และญัตติ 1 
ญัตติของสํานักการคลังท่ีขอเปลี่ยนตัวผูเชา  กระทูถามของนายบุญเส็งถามวา 1.โครงการกอสรางปรับปรุง
ระบบน้ําทวมในเขตเทศบาลไดดําเนินการอยางไร ข้ันตอนกอสรางเปนอยางไร งบประมาณเทาไหรจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป ผอ.ภานุเดชมีหนาท่ีตอบในขอนี้ 2.ไดทราบมาวาเทศบาลไดรับเงินรางวัลมาจากหลาย
องคกรรวมไดเงินรางวัลเทาไหรแลวจะนําเงินรางวัลไปทําอะไร  รองปลัดอภิวัฒนมีหนาท่ีตอบในขอนี้  3.
โครงการประชารัฐของชุมชนหนาโรงซอม รพช. สรางโรงน้ําดื่มไมมีการอนุญาตใหกอสรางสาเหตุเพราะอะไร 
ใหตอบไปวาเพราะไมไดมีการมาขออนุญาตเลยอนุญาตใหกอสรางไมไดขอนี้ตอบไดงายมาก ขอนี้ใหผอ.วรวิทย
ตอบ  กระทูถามของนายสิทธิภรณถามวา 1.ทราบมาวาไดทําสัญญาเชาท่ีดินทุงสระของวัดหอไตรฯนั้น ทํา
สัญญาการเชาอยางไรขอนี้สํานักการคลังรับหนาท่ีตอบ และทางเทศบาลจะทําโครงการอะไรขอนี้เปนหนาท่ี
ของสํานักการชางตอบ   พรุงนี้ผมขอใหทุกสํานัก/กองท่ีมีสวนในการตอบกระทูถามใหนําคําตอบของทานมาให
นายกดูกอนเพ่ือเตรียมพรอมในการตอบกระทูถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯในการประชุมสภา ในวันท่ี 30 
พฤศจกิายน  2560   

เร่ืองที่  5    การประชุมเตรียมความพรอมในการจัดงานปฏิบัติธรรมที่แกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราไดมีการประชุมเตรียมความพรอม
ในการจัดงานปฏิบัติธรรมท่ีแกงดอนกลาง ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  ท่ีหองประชุมสภา เวลา 14.00 
น.  โดยมีทานผูวาเปนประธานในการประชุมท่ีเราตองมีการประชุมเนื่องจากวาทานผูวาฯทานไดเปนผูลงนาม
ในคําสั่งเปนคําสั่งจังหวัดวาเราจะปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลในหลวง รัชกาลท่ี 9  ในวันท่ี 5 – 6 
ธันวาคม 2560  ท่ีบริเวณแกงดอนกลาง  ทานผูวาฯจึงไดออกคําสั่งมอบใหสวนราชการตางๆเขามารับผิดชอบ
ในงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้และเพ่ือจะไดมอบหมายงานในแตละสวน  ในรูปแบบของการประชุมในวันนั้นผมคิดวา
เปนโอกาสแรกท่ีทานผูวาท่ีจะมาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะฉะนั้นเบื้องตนอยากจะนําเสนอเก่ียวกับเรื่องพุทธ
มณฑลแกงดอนกลางใหทานผูวาไดรูวาเรามีแนวทางจะพัฒนาแกงดอนกลางอยางไร  อยากจะใหนําภาพขาวท่ี
เราเคยจัดงานปฏิบัติธรรมท่ีเราประชาสัมพันธและประชาชนเขามารวมมากนอยแคไหนมีกิจกรรมอะไรบางให
นํามาใหทานผูวาไดดู  ใหเตรียมการไวดวยและในวันนั้นเราจะมีการบันทึกลงนาม MOU รวมกันกับ 14 
องคกรเพ่ือท่ีจะรวมกันจัดทํากิจกรรมเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเรียกการวาลงนาม MOU นี้วาอยางไรกันติพงษ   

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    เรียกวา การขับเคลื่อนงานสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ของจังหวัดกาฬสินธุ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากใหวางแผนเรื่องตักบาตร ในวันท่ี 
6 ธันวาคม 2560 ใหจาเอกภราดรไปคุยกับพระอาจารยใหดีอยากใหตักบาตรดานในเพ่ือความสวยงามและ
เปนระเบียบ  และการจัดแบงของตักบาตรไปยังวัดตางๆขอใหจัดสรรใหด ี

เร่ืองที่  6    โครงการจัดระเบียบสายไฟฟา 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     วันศุกรท่ีผานมาผมไดรับการประสานงาน
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จะมีโครงการจัดระเบียบสายไฟฟาอยูท่ีถนนทุงศรีเมืองจน 
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ไปถึงถนนบายพาส  มีพิธีเปดงานท่ีหนาสํานักงานทะเบียน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรามีหนาท่ีรับผิดชอบทํา
เวที 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบทานรองมานิต  ทานรองนพสิทธิ์  
หรือทานรองศิรินันทไปรวมพิธีเปดงานแทนนายก  เปนงานของสํานักงานการไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุ  

เร่ืองที่  7    ประชุมวันตอตานคอรัปช่ันสากล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมวันตอตานคอรัปชั่นสากล ปนี้จัด
ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2560  ใชสถานท่ีสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (เกา)  สวนพระเมรุมาศจําลอง  
และนิทรรศการท่ีอยูในหอประชุม 80 พรรษา และอยูดานนอกหอประชุม  ยังไมมีคําสั่งลงมาวาอยางไร
เพราะฉะนั้นใหคงอยูแบบนี้ตลอด เพราะฉะนั้นผมเปนหวงเรื่องดอกไม ดอกดาวเรือง และการดูแลเลยอยากจะ
ใหมีการใชดอกไมพลาสติกแทนดอกไมจริงเพราะเราไมรูวาจะตองคงไวใหเหมือนเดิมอีกนานเทาไหรมอบสํานัก
การชางจัดซ้ือดอกไมพลาสติก  ใชงบประมาณ 50,000 บาท  สวนงานวันตอตานคอรัปชั่นสากลหนาท่ีท่ีเรา
ตองรับผิดชอบคือการจัดสรางเวทีกลางและจัดหาเงินรางวัลการประกวดทุกประเภทยกเวนการประกวด
โครงงานของ อปท. เทศบาลฯเราจะรับผิดชอบโครงงานของนักเรียน ประกวดวาดภาพและประกวดขบวนแห  
และรวมจัดนิทรรศการในหอประชุม 80 พรรษา  ประสานงานใหดี 

เร่ืองที่  8    แกไขเร่ืองรองทุกขความเดือนรอนถนนหนาวัดกลาง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องท่ีเรารองทุกขความเดือนรอนของ
ประชาชนเก่ียวกับเรื่องการทําถนนหนาวัดกลางไปท่ีทานผูวาราชการจังหวัด  ตอนนี้ก็ไดรับหนังสือบอกวาเพ่ือ
เปนการแกไขปญหาความเดือนรอนใหกับประชาชนศูนยดํารงธรรมไดสงเรื่องใหกับสํานักงานจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของ  แตท่ีคุยกันก็คือรอวาจะออกคําสั่งมาใหเราไปแกไขผมก็รออยูเพราะเงินเราก็พรอม
ท่ีจะดําเนินการแกไขในการคืนผิวจราจรผมวาสํานักการชางลงไปวัดพ้ืนท่ีและคํานวณคาใชจายไวเลย 

เร่ืองที่  9   เตรียมตอนรับทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
จะเสด็จมาจังหวัดกาฬสินธุ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เสนทางพระราชดําเนินจากสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุมายังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ  สํานักการชางจะตองแตงบานแตงเมืองและตกแตงเสนทางรับเสด็จให
สวยงามประดับตกแตงตั้งแต  วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 เปนตนไปจนถึงวันท่ีพระองคเสด็จมา  ใหตกแตง
ประดับไฟเริ่มท่ีบริเวณ 4 แยกสํานักงานปาไมไปจนถึง 7 แยกหนองแซง เสนทางนี้เสนทางเดียวยาวเลยนะ   

เร่ืองที่  10    คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เรื่องนี้ผมไดรางหนังสือไวแลวเพียงแตวา
ตอนนี้รอทานนายกเลือกตัวแทนประชาคม 3 คน  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตัวแทนประชาคม เขต 1 คือนาง
สายหยุด  ตันติยะรัตน ตัวแทนประชาคม เขต 2 คือนายกฤษฎา เวียงวะลัย และตัวแทนประชาคม เขต 3 คือ
นายอภิชัย  น้ําจันทร   

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ในกรณีคณะกรรมการอ่ืน อยางเชน
นายอําเภอผมก็ลงวานายอําเภอหรือผูแทน  สวนประธานผมวาจะใหเปนทานรองมานิต 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปเก่ียวกับเรื่องความเดือนรอน
ของประชาชนจะมีคณะกรรมการของเทศบาลเราหนึ่งชุดเวลาท่ีใครเดือนรอนตกทุกขไดยากใหทําเรื่องข้ึนมา
เพ่ือท่ีจะขอรับความชวยเหลือใหคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาลงไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชน  ขอใหเพ่ิม
เจาหนาท่ีกองสวัสดิการฯเขามารวมดวยเพราะวามันเก่ียวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของมนุษยดวย 
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เร่ืองที่  11    พอคาแมคาไกยางขางโรงเรียนเทศบาล 1 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องพอคาแมคาไกยางขางโรงเรียน
เทศบาล 1  ครั้งแรกผมดีใจท่ีทานผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุจะใหนําพอคาแมคาไกยางยายไปขายบริเวณใต
โรงรถของโรงพยาบาลแตพอไปเจอทานอีกครั้งทานบอกวาโรงพยาบาลจะรับไดประมาณ 5 – 6 ราย  แต
พอคาแมคาเรามีท้ังหมด 24 ราย  ถานําไปขายแค 5 – 6 ราย ก็คงแกไขปญหาไมไดเม่ือเปนแบบนั้นพอคา
แมคาก็คงไมอยากยายไปในเม่ืออยูท่ีเดิมไมไดเสียคาสถานท่ีแตถาเขาไปในโรงพยาบาลจะตองเสียคาสถานท่ี
ใหกับโรงพยาบาล  ฝากสํานักการชางเรื่องแบบรานไกยางใหมบริเวณแผงพระขางสํานักงานทะเบียนให
เรียบรอยภายในเดือนนี้และผมอยากจะเชิญพอคาแมคาและผูรับเหมามาประชุมกันในเดือนธันวาคมเพ่ือพูดคุย
กันอีกครั้ง 

เร่ืองที่  12     ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวจะมีการ
ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่ีหองประชุมปศุสัตว มอบสํานักการสาธารณสุขไปประชุมและฝากผอ.
สวนฯสมชายไปพัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตวของเราใหดี ใหสะอาดและสวยงาม   

เร่ืองที่  13     โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและตอตานทุจริต  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
2561 เพ่ือใหการดําเนินการอบรมดวยความเรียบรอยจึงขอความรวมมือใหทางจังหวัดสงรายชื่อแจงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองฯสงรายชื่อเขาอบรม แหงละ 2 คน ประกอบดวยผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 1 คน และปลัด 1 คน  มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการและตามเรื่องนี้ใหดวย 

เร่ืองที่  14   กิจกรรมกาแฟเชาจังหวัด   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ชมรมเรารักกาฬสินธุกิจกรรมกาแฟเชา  
ในวันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น. ท่ีวิทยาลัยสารพัดชางมอบใหทานปลัดเทศบาลไป
แทนนายก   

เร่ืองที่  15    คนกาฬสินธุชวยชาวนากาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จังหวัดขอความรวมมือดวยผลผลิต
ขาวเปลือกนาปลี ป 2560 - 2561 ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุเริ่มออกสูตลาดพรอมกันเปนจํานวนมาก
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ขอความรวมมือซ้ือขาวสารและประชาสัมพันธนโยบายจังหวัดในการ
ชวยชาวนาใหซ้ือขาวสารเหนียวหรือขาวสารหอมมะลิ  คนละ 5 กิโลกรัม จึงเรียนมาเพ่ือขอความรวมมือ  คน
กาฬสินธุชวยชาวนากาฬสินธุ 

เร่ืองที่  16    นายกติดตามงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
คนพิการท่ีวัดใตเปนอยางไรแลวจะเปดทําการไดวันไหนอยางไร  

นายอภิวัฒน ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    ไดไปจางเหมาทานเจริญศักดิ์ ทองมา ทําผามาน พรมแลว
ก็จะใหรื้อดานหลังดวยครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผอ.สํานักการชางเรื่องรองทุกขท่ีชุมชน
สงเปลือยในรองทุกขเรื่องน้ําทวมนาขาวเปนอยางไร 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     เบื้องตนไดลงพ้ืนท่ีสํารวจแลว  คือเดิมจะ
ระบายมาผานท่ีท่ีมีคนท่ีมีเจาของลงทอพิมพะนิตยของเราไหลลงกุดโงงแตตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนมือซ้ือขาย 
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ท่ีดินใหมแลวเจาของใหมมาถมปดทางน้ํา  ผมก็ไดลงพ้ืนท่ีเขาไปในซอยตางๆบริเวณท่ีน้ําทวมนั้นคือเปนท่ีลุม
เราจะตองหาวิธีการแกไขอีกครั้ง  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะตอบศูนยดํารงธรรมอยางไร  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     ผมจะรายงานขอเท็จจริงไปและจะหาทาง
ออกโดยปลอยใหไหลไปทางสาธารณะของเรา  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จุดนี้คือจุดท่ีเราไดทําทอระบายน้ําราง
วีแลวฝงหนึ่งถาหากเราจะทําอีกฝงจะสามารถแกไขปญหาไดหรือไม 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     คือน้ําจากทุงนาท่ีทวมเดิมจะตองผานท่ีดิน
ของเขาซ่ึงตอนนี้เจาของท่ีดินใหมไดถมท่ีทางน้ําไหลไปแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ท่ีและทอน้ําก็ไมใชของสาธารณะอีก
เปนของเจาของท่ีดินเพราะฉะนั้นก็คงตองใชเครื่องสูบน้ําอยางเดียว  แลวเรื่องศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการไปถึงไหนแลวสํานักการชาง 1.ปาย 2.เทพ้ืนคอนกรีต 3.ตกแตงหอง สวนเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง
นั้นสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบไปแลว 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    เรื่องการจัดซ้ือจัดจางตอนนี้ใช พ.ร.บ. 60 
ใหม ตองกําหนดคณะกรรมการกําหนดราคากลางกอนเปนเรื่องของพัสดุท่ีจะตองเขามาดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบและวิธีการใหมเพราะฉะนั้นตองฝากทางสํานักการคลังเพราะงานยังไมคืบหนาเลยสงไปประมาณ 10 
โครงการ ยังไมประกาศ  เริ่ม พ.ร.บ. ใหม วันท่ี 24 สิงหาคม 2560  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมย้ําแลวย้ําอีกวาใหไปศึกษาระเบียบ
ใหด ี

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ผมอยากใหหนวยงานของเรามาคุยและ
ปรึกษากันวาจะดําเนินการอยางไร  เพราะสํานักการชางพรอมอยูแลวท้ังแบบก็พรอมเรียบรอย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมเคยพูดหลายรอบแลวเรื่องพ.ร.บ.
จัดซ้ือจัดจางใหม   และการเชิญวิทยากรมามอบสํานักปลัดเทศบาลเชิญก็ไดจะเชิญมาจากกรมบัญชีกลางเลยก็
ไดเราสามารถทําไดอยูแลวแตสุดทายตอนนี้ก็ตองมาชาเสียเวลา 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    ตอนนี้ท่ีมีปญหาอยูคือเรื่องเริ่มตนดําเนินการเรา
จะไปทําแบบเดิมๆไมไดแลว  ตอไปเราตองอนุมัติในโครงการและสงมาท่ีพัสดุตอจากนั้นก็จะเปนเรื่อง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและจะสงมาท่ีสํานักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    คือประเด็นหลักตอนนี้คืองานพัสดุไมอยาก
เขามารวมเปนคณะกรรมการแตใน พ.ร.บ.ใหมนั้นพัสดุตองเขามาเปนคณะกรรมการรวมดวย   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานพัสดุไมอยากเขามาเปน
คณะกรรมการนั้นมีเหตุผลอะไร 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    จริงๆไมไดติดขัดอะไรเพียงแตวาความเขาใจใน
ขอปฏิบัติท่ีไมตรงกันเทานั้นเอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะหาขอยุติไดอยางไร 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ตอนนี้ยุติแลวเพราะวาอาทิตยท่ีแลวทางคลัง
จังหวัดไดมาซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติแลวตอนนี้ผมก็ไดทําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการราคากลางไปแลว
ครับ 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    คือสํานักการชางอยากใหงานพัสดุเขามารวม
เปนกรรมการในการตรวจสอบและดูอะไรหลายๆอยางชวยกันเผื่อมีอะไรติดขัดหรือผิดพลาด 
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นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ในเบื้องตนสํานักการชางอยากใหเจาหนาท่ีพัสดุ
ไปรวมเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไปรวมเปนคณะกรรมการพิจารณาราคาทางอิเล็กทรอนิกส  พัสดุ
มองวาแมระเบียบจะไมไดหามแตแนวทางปฏิบัติก็ไมเหมาะสม  โดยหนาท่ีแลวนั้นพัสดุก็ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางอยูแลว 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ผมไปสอบถามจากเทศบาลเมืองอ่ืนๆดูแลววา
เขาก็มีและเปนประธานกรรมการในการพิจารณาผลดวยทางพัสดุเขาจะมาชวยกันทํางาน 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ในบาง อปท.ท่ีมีบุคลากรนอยท่ีไมเพียงพอเขาก็
เลยเอาพัสดุเขามารวมดวยซ่ึงก็ไมผิดระเบียบ  แตบุคลากรของเรามีประมาณ 200 – 300 คน ผมวาไม
เหมาะสมท่ีจะเอาพัสดุเขาไปรวมเปนคณะกรรมการดวย  แนวทางของการแตงตั้งคณะกรรมการราคากลางผม
เสนอไปแลววาถาเปนงานกอสรางของสํานัก/กองไหนใหเจาหนาท่ีของสํานัก/กองนั้นเขามารวมเปน
คณะกรรมการกําหนดราคากลางรวมกับสํานักการชางดวยโดยท่ีไมตองเอาพัสดุเขาไปรวมเพราะงานพัสดุทํา
การจัดซ้ือจัดจางโดยตรงอยูแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากรูแควาทําอยางไรถึงจะยุติกัน
ไดในเรื่องนี้เพราะงานผมรอไมไดตองรีบดําเนินการ 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    ขออนุญาตทานนายกใน
ระเบียบพัสดุกระบวนการจัดซ้ือจัดจางมันจะเริ่มจากเจาหนาท่ีพัสดุบันทึกทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางใน
รายงานนั้นระเบียบก็กําหนดแลววาในรายงานนั้นจะตองประกอบดวยอะไรบาง เหตุผล ความจําเปน วิธีการท่ี
จะจัดซ้ือจัดจาง ราคากลางเทาไหร จะแตงตั้งคณะกรรมการอะไรบางท่ีจะมาเก่ียวกับกับกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางโครงการนั้นๆ เพราะฉะนั้นในรายละเอียดการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางกอนท่ีเจาหนาท่ีพัสดุจะบันทึกขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการจะตองมีรายละเอียดครบถวนก็เสนอไปท่ีทานนายกและพอทานนายกอนุมัติ
ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางหลังจากนั้นก็เปนหนาท่ีของงานพัสดุท่ีจะมาลงประกาศจัดซ้ือจัดจาง  ผมวาตัว
ระเบียบใหมงายกวาตัวเกาเพราะหนาท่ีตอไปเปนหนาท่ีของกรมบัญชีกลางท่ีจะตองไปเผยแพรตอไป  เพียงแต
วาในระเบียบนั้นกําหนดขอหามแควาคณะกรรมการท่ีเปนคณะกรรมการเปดซองแลวจะมาเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับไมไดแคนั้นเองสําหรับขอหาม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักการคลังไปประสานกับทาน
ผอ.สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือมาใหความรูและวิธีการในเรื่องนี้และใหสํานัก/กองท่ีมีสวน
เก่ียวของมาประชุมปรึกษาและหารือวาเราจะหาขอสรุปไดอยางไร  ประชุมในวันจันทรท่ี  4 ธันวาคม 2560 
ท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ถาสํานักงานตรวจเงินแผนดินวาอยางไรก็ตองทําตามนั้นไมมีการมาอาง
อะไรกันอีกเพราะผมอยากใหงานดําเนินการไปไดโดยเร็ว 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 23/2560 เม่ือวันท่ี  15 พฤศจิกายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

