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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 3  เมษายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   ใหประชาสัมพันธโครงการทำถนนหนาวัดกลางใหกับพี่นองประชาชนได 

  รับทราบ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ประชุมกรรมการเมืองหรือประชุมกรมการ
จังหวัดหัวหนาสวนราชการ  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ทานผูวาฯพูดเกี่ยวกับเรื่องใหประชาสัมพันธ
โครงการทำถนน 26 ลานบาท ถนนหนาวัดกลางที่วางทอระบายน้ำของเราตอจากถนน 1155 ผาน
โรงพยาบาลกาฬสินธุผูรับเหมาถูกยกเลิกทานผูวาฯก็ไปขอรับงบประมาณที่เหลือมาไดมา 9.6 ลานบาท และ
มอบใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทำการประกาศจัดซื้อจัดจางมีคนมาซื้อแบบไป 12 ราย แตพอถึงวันที่จะตอง
มาเคาะราคาไมมีใครเคาะราคา  เลยตองเริ่มตนนับหน่ึงใหมการประชาสัมพันธของเราก็รายงานตอพ่ีนอง
ประชาชนใหทราบวาเราเปดประมูลไปแลว 1 ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูมาเสนอราคาซึ่งกรมโยธาฯจะตองทำตาม
ระเบียบอีกก็คือเปดประมูลใหมอีกครั้งก็แจงไปยังพ่ีนองประชาชนอีกครั้งวาทางจังหวัดไมไดน่ิงนอนใจและ
พยายามหาทางแกไขใหพ่ีนองประชาชนอยู 
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เรื่องท่ี  2    โครงการขอรับเงินบริจาคมากอสรางพระพุทธรูปองคใหญท่ีพุทธมณฑล 
   แกงดอนกลาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ
ของเราทำโครงการขอรับเงินบริจาคมากอสรางพระพุทธรูปองคใหญที่เปนพระประธานของพุทธมณฑลแกง
ดอนกลางตอนน้ีทางธนาคารกรุงไทยกำลังออกแบบคิวอารโคดของการบริจาคผานสมารทโฟน  ทานผูวาย้ำวา
กิจกรรมการหลอพระการทอดผาปาพระพุทธรูปองคใหญของพุทธมณฑลเราจะเปนหน่ึงในกิจกรรมฉลองเมือง 
225 ป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 อาจจะมีการขอพระราชทานนามพระพุทธรูปจากในหลวง 
รัชกาลที่ 10  หรือสมเด็จพระเทพฯ  หรือสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็มอบใหกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาไป
ศึกษาวาจะขอพระราชทานนามอยางไร  

เรื่องท่ี  3    โครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาฯย้ำวาอยากใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุทำโครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลางแลวใหทำเปนกิจกรรมใหญเชิญทานผูวาฯมาเปน
ประธานและเชิญจิตอาสาที่เปนจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอากลุมน้ันมาลงพ้ืนที่รื้อผักตบชวาในบริเวณแกงดอนกลาง ไดรับคำแนะนำจาก
ทานเลขาฯอดิศักด์ิวาใหไปรื้อผักตบชวาบริเวณในสวนที่เขาไปตกปลากันที่ติดกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  ขอ
ความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการใหมาชวยกันทำกิจกรรมน้ีเพราะเราจะทำเปนกิจกรรมใหญมอบใหสำนัก
การชางดำเนินการรวมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองโดยมีทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนประธาน 

เรื่องท่ี  4    สงเสริมใหมีการปลูกตนไมใหญ หรือตนกลวยใหเปนแนวกันลม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทานผูวาอยากใหเทศบาลของเรา
ประชาสัมพันธชักชวนพ่ีนองประชาชนและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมใหญ หรือตนกลวยใหเปนแนวกันลมคือ
วิธีการที่จะลดความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย  มอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบและดำเนินการ  

เรื่องท่ี  5    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ 4 ป 
2561  วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนภิรมย เวลา 06.30 น. เชิญชวนทกุทานไปรวมทำบุญตัก
บาตรถนนสายบุญโดยพรอมกัน  

เรื่องท่ี  6    โครงการ Government Communication Channel (GCC) 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวาสำนัก
นายกรัฐมนตรีไดจัดทำโครงการ Government Communication Channel (GCC) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญของรัฐบาลไปยังขาราชการทุกกระทรวงในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคทั่วประเทศแบบทางเดียวคือ one way communication ผานแอพพลิเคช่ันไลนเปนกลุมไลน 3 ระดับ  
โดยกลุมไลนระดับที่ 1 จะทำหนาที่รับขาวสารจากรัฐบาลแลวสงตอขอมูลไปยังกลุมไลนระดับที่ 2 และสง
ตอไปยังกลุมไลนระดับที่ 3 ตามลำดับ  เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญของรัฐบาลเปนไปอยาง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเปนไปดวยความเรียบรอยจังหวัดจึงขอใหทานดำเนินการดังตอไปน้ี 1.เขารวมกลุม
ไลนระดับที่ 2 ช่ือ GCC2_มท_กส ผานคิวอารโคดดานลางและจัดต้ังกลุมไลนระดับที่ 3 GCC3 ประกอบดวย
ขาราชการ พนักงานราชการและเจาหนาที่ในสังกัดทุกคนเขาเปนสมาชิกกลุมพรอมทั้งต้ังช่ือตามที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1.เมื่อผูวาราชการจังหวัดสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมไลนระดับที่ 2 ใน
ช่ือ  GCC2_มท_กส  แลวใหทานเปนผูสงตอขอมูลขาวสารไปยังกลุมไลนระดับที่ 3  ทราบตอไป 3.จัดสงผล
การดำเนินจัดกลุมไลนทั้ง 3 ระดับ ใหกับจังหวัดทราบภายใน วันที่ 2  เมษายน 2561  งานน้ีมอบสำนัก
ปลัดเทศบาลดำเนินการและรับผิดชอบงานน้ี 
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เรื่องท่ี  7    การเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวค ู
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการเปลี่ยนช่ือถนนบายพาสหัวคู 
มาใชเปนช่ือถนนเลี่ยงเมืองหัวคูทานผูวาไดมอบภารกิจใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพ่ือดำเนินการแกไข
ผมจึงมอบใหหัวหนาลิขิตและสำนักปลัดเทศบาลรับไปดำเนินการ  สรุปคือเราจะเอารายงานการประชุมของ
ทางสำนักงานจังหวัดเดือนที่ผานมา ในวันที่ 29 มีนาคม 2561  ในรายงานการประชุมน้ันจะมีวาระเพ่ือ
พิจารณาคือวาระเก่ียวกับการเปลี่ยนช่ือถนนแลวในการจัดทำทานผูวาฯก็ไดมอบใหเทศบาลเปนคนดำเนินการ
เปลี่ยนเพราะฉะน้ันมีหลักเกณฑและเง่ือนไขอะไรในการเปลี่ยนช่ือฝากสำนักปลัดเทศบาลทำตามระเบียบ 

เรื่องท่ี  8    ทำบุญทอดผาปาสามัคคีสมทบกองทุนคนกาฬสินธุไมท้ิงใครไวขางหลัง   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือขอเรียนเชิญทำบุญทอดผาปา
สามัคคีสมทบกองทุนคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง  ทอดผาปาในวันที่ 19 เมษายน 2561  มอบสำนัก
ปลัดเทศบาลออกรับบริจาคและรวบรวมเงินเพ่ือไปสมทบทุนในการทำบุญทอดผาปาในครั้งน้ี  

เรื่องท่ี  9   กิจกรรมประจำเดือนเมษายนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมประจำเดือนเมษายนของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เราขออนุญาตกับทางกองกำลังคือโครงการรณรงคอุบัติเหตุ , ประเพณีสงกรานต , 
ถนนสายบุญ , วันเทศบาล , โครงการพนักงานดีเดน , ประชุมหอกระจายขาวและทอดผาปาสามัคคี  เรื่องวัน
เทศบาลเปนงานของสำนักปลัดเทศบาลกิจกรรมในวันน้ันจัดเหมือนเดิมหรือไม 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    วันเทศบาลเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระ
ถวายปนโต  มีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน ทานนายกอานสารและมีการอบรมดานวินัยโดยทานผอ.ประวิทย 
เปรื่องการ   

เรื่องท่ี  10   การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตในถนนสงกรานต (ถนนขาวก่ำ) 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมา
ชวยงานเราในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตในถนนสงกรานต (ถนนขาวก่ำ) จังหวัดกาฬสินธุ  มอบหัวหนา
ศศิญานัด ททท. สำนักการชาง  และสำนักการศึกษามาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเตรียมการจัดกิจกรรม 
อยางเชน ไดโนเสารไมไผที่เราเตรียมไวจะนำไปต้ังจุดไหนอยางไร  และไดโนเสารพนน้ำ  อุโมงคน้ำจะนำไปต้ัง
ไวบริเวณไหน  เราจะมาพูดคุยกันในวันน้ัน  นัดประชุมวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ หองประชุมนายก  และให
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนแตงกายดวยชุดภูไทในชวงประเพณีสงกรานต  ช่ืองานประเพณีสงกรานต
ของเราปน้ีมีช่ือวา “สงกรานตดีโนศิลป  ถิ่นคนนารัก”     

นางศศิญา   กิตติธรรม    หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 
11.00 น.  จะเชิญเจาหนาที่ตำรวจมารวมประชุมดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะมีการจัดงานแถลงขาว ในวันที่ 9 
เมษายน 2561  เวลา 16.00 น.  ณ บริเวณวงเวียนไดโนเสารมอบสำนักการศึกษาไปดูสถานที่วาจะจัดโตะ
เกาอ้ีและเวทีอยางไรจะหันหนาไปทิศทางไหนถึงจะไมกระทบกับแสงแดด  และจัดใหไดมุมมองที่ดีและสวยงาม
ในการถายภาพและฝากดูแลเรื่องเครื่องเสียงที่นำมาใชในการจัดงานแถลงขาวขอใหเลือกใหดีและสามารถใช
งานไดดีไมติดขัด   

นางศศิญา   กิตติธรรม    หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   อยากขอความรวมมือจากทุก
สำนัก/กองใหมารวมงานแถลงขาว ในวันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 16.00 น. ดวยคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทุกสำนัก/กองใหจัดเจาหนาที่
มารวมงานแถลงขาวในวันน้ันดวยสำนัก/กองละประมาณ  20 คน  
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เรื่องท่ี  11    โรงเรียนผูสูงอายแุหงใหม  (วัดใต) 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โรงเรียนผูสูงอายุแหงใหมที่ต้ังอยูในวัดใต
จะเปดใชโรงเรียน  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  มอบใหผอ.สวนฯจีรนันทเชิญพระและผูสูงอายุมาประชุม
และใหทำแผนมาดวยวาแตละหองจะใชประโยชนอะไรอยางไรบาง วันที่  19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 
11.00 น.  และมอบใหสำนักการชางไปตรวจสอบศาลาหลังเล็กที่ ต้ังอยูหนาวัดใตหลังจากน้ันใหทำการ
ซอมแซมและปรับปรุงแกไขใหดีดวย 

เรื่องท่ี  12    ใหยายหรือรื้อถอนศาลาชุมชนบริเวณโรงเรียนเทศบาล 5   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องศาลาชุมชนที่อยูบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ  มอบสำนักการชางลงไปสำรวจพ้ืนที่วาเราจะสามารถนำศาลาหลังน้ันหลบเขามาดานในได
อีกหรือไม  หรือจะทำการรื้อถอนแลวสรางใหมใหเรงดำเนินการเรื่องน้ีดวนโดยใชเงินรางวัลของเรา 

เรื่องท่ี  13      ขอความอนุเคราะหจับสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลเพื่อนำสงไป 
       สถานท่ีพักสัตว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โรงพยาบาลกาฬสินธุมีหนังสือมาขอ
ความอนุเคราะหใหเทศบาลไปจับสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลฯแลวใหนำสงไปสถานที่พักสัตวของกรม 
ปศุสัตว  ผมเลยเกษียนหนังสือวาเทศบาลมีหนาที่บริการสาธารณะสวนโรงพยาบาลฯน้ันเปนสถานที่ราชการ
มอบใหฝายนิติการเสนอความเห็นวาการปฏิบัติในที่ราชการควรทำอยางไร  เทศบาลของเรามีหนาที่บริการ
สาธารณะโรงพยาบาลเปนสถานที่ราชการไมใชที่สาธารณะเพราะฉะน้ันเราไมมีสิทธ์ิเขาไปจับสุนัขหรือแมวใน
สถานที่ราชการนอกจากวาเขาจะจับสุนัขและแมวแลวนำออกมาใหเรา  แลวเราจะฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหฟรี  

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    แตในหนังสือที่โรงพยาบาลขอความ
อนุเคราะหมาคือใหเราไปจับใหแลวใหสงตอไปที่ปศุสัตว  ซึ่งที่ปศุสัตวไมมีที่พักฟนเราไมสามารถดำเนินการได 

เรื่องท่ี  14    งานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต 7 วัน อันตราย  ในวันที่  10 เมษายน 2561  ณ ศาลาชุมชนทาสินคา เวลา 13.00 น. 
ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมกิจกรรมน้ีพรอมกัน 

เรื่องท่ี  15    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานีมาศึกษา 
                           ดูงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานีจะมาศึกษาดูงาน วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ขอใหเจาหนาที่
เทศบาลเปนวิทยากรบรรยายความรู  มอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมงานและรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  16    ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง 
                      สวนทองถ่ินระดับอำเภอ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากจังหวัดฯแจงมาหารือการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเน้ือหาในหนังสือสรุป
ใจความไดวาอำเภอคำมวงจังหวัดกาฬสินธุทำศูนยจัดซื้อจัดจางของทุกอปท.ในทองที่และอางวาการต้ังศูนยน้ี
เปนศูนยเหลือประชาชน  กรณีเทศบาลตำบลคำมวงจะจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่อยูในพ้ืนที่บริการสถานที่กลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่อำเภอคำมวง  คือเทศบาล
อำเภอคำมวงอยากหาสถานที่กลางเพ่ือเปนศูนยชวยเหลือประชาชนตามกฎหมายและจะขอเงินจากทองถิ่น 
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อ่ืนๆเปนเงินอุดหนุนมาใชจายในการต้ังศูนยน้ีจะไดหรือไม  ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับการหารือจากอำเภอคำ
มวงวากรณีเทศบาลอำเภอคำมวงจะจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการของ
สถานที่กลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่อำเภอคำมวง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดใหสำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นอำเภอเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอำเภอ  จังหวัดกาฬสินธุไดแจงซักซอมแนวทางการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือฯ ขอ 3 ความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวน
ราชการที่ไดรับมอบหมายใหเปนสถานที่กลางจึงสามารถจัดทำโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนสำหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได  ดังน้ันการที่
เทศบาลตำบลคำมวงจะจัดทำโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ที่อยูในพ้ืนที่บริการของสถานที่กลางและ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางดังกลาวจะขัดกับหนังสือซักซอมแนวทางดังกลาวหรือไม  
ซึ่งอำเภอคำมวงมีความเห็นวาตามมติที่ประชุมของผูบริหารอปท.ที่มอบหมายใหเทศบาลอำเภอคำมวงเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบเปนสถานที่กลางเพ่ือรับเงินไปเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนระดับอำเภอและดำเนินการจัดซื้อจัดจางแทนสามารถดำเนินการไดและชอบดวยประกาศ  
จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวสงหนังสือมาใหเราแลวบอกวาเห็นชอบและสามารถดำเนินการได 

   เรื่องท่ี  17    ตรวจสอบโครงการลุกล้ำลำน้ำปาวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงกลางวันผมเขาไปตรวจสอบโครงการ
ลุกล้ำลำน้ำปาวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ฝงซายมือบริเวณสะพานทางเขาเมืองกอนถึงวัดใตที่เรา
ดำเนินการอยูน้ันสวยงามมาก วันน้ีผมไดสำรวจลำน้ำปาวในโครงการเดียวกันน้ีแตเปนฝงดานขวามือทั้งหมด
ผานหลังโรงสีและผานไปยังหนาโรงแรมริมปาว ระยะทาง 1,190 เมตร  งบประมาณป 2561 จำนวน 70 
ลานบาท  และงบประมาณป 2562 ระยะทาง 1,100 เมตร จำนวน 110 ลานบาท  มอบสำนักการชางทำ
โครงการน้ีและประชาสัมพันธไดเลยเมื่อเขาสงมอบงานเรียบรอยแลวเราคอยมาหาวิธีการเช่ือมใหตอเน่ืองเพ่ือพ่ี
นองประชาชนจะไดมาออกกำลังกาย เดิน ว่ิง และปนจักรยานได ประดับตกแตงไฟฟาใหสวยงาม   

เรื่องท่ี  18    หองประชุมใหมท่ีอยูชั้น 2 ของสำนักการสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หองประชุมใหมที่อยูช้ัน 2 ขางบนหอง
สำนักการสาธารณสุขผมเกรงวาเครื่องเสียงจะไมพอเราจะทำอยางไร 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ผมวาลองใชของเดิมไปกอนและตอนน้ีผมก็
มอบใหเจาหนาที่ออกแบบเวทีและติดต้ังผามานฉากหลัง  และจะลองเครื่องเสียงถาเสียงไมสะทอนมากก็คงไม
ตองติดซับเสียงที่และในสวนโตะที่ไมพอก็จะสั่งมาเพ่ิมและเครื่องเสียงผมก็ลงในแผนฯไวเรียบรอยแลว 

เรื่องท่ี  19    รายงานการเงิน 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     ขอสรุปรายงานการเงิน  รายรับจริงเดือน 
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จำนวน  181,707,795.57  บาท  รายจายจริงเดือนตุลาคม 2560 – 
กุมภาพันธ 2561 จำนวน 133,099,547.93 บาท  รายจายจริงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน  
22,305,636.71 บาท รวมรายจายจริงจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 155,405,184.64 บาท
ยอดเงินคงเหลือยกไปเมษายน 2561  จำนวน  26,302,610.93 บาท   

เรื่องท่ี  20    วางศิลาฤกษวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 18 เมษายน 2561 จะมีพิธีวาง
ศิลาฤกษวัดปาทุงศรีเมือง  ผมไดฝากทานผอ.ภานุเดชไปวางแผนรื้อเคลียรพ้ืนที่และอยากใหสำนักการชางและ
สำนักการสาธารณสุขทำงานดวยกันในกรณีที่เขามีการปรับปรุงกอสรางและรื้อถอนเพราะขยะและวัสดุกอสราง
ที่ทิ้งวางไวไมเปนระเบียบ  สำนักการชางมีหนาที่ในการไปสำรวจขออนุญาตปลูกสรางอยูแลวสำนักการ 
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สาธารณสุขใหดูและทำหนังสือตามไปเลยวาขยะและเศษวัสดุกอสรางทั้งหลายน้ันจะนำไปทิ้งไหนหรือให
คำแนะนำกับผูรับเหมากอสรางวาควรนำขยะพวกน้ันไปทิ้งไหนอยางไร 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี  20  มีนาคม 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่  20  มีนาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ขอบิณฑบาตตนตะเคียน จำนวน 2 ตน ท่ียืนตนตายภายในบอบำบัด 
                          น้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมใหผอ.สวนฯจำลองไปศึกษาแลวมาบอก
ผมวาดูโฉนดแลวไมปรากฏวาเปนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุแมกระทั่งการขอยกเลิกการเปนที่ดินสาธารณะ
ของกุดน้ำลัดก็ไมบอกวาใครเปนเจาของที่ดิน  ผอ.สวนฯจำลองเลยบอกวาไปปรึกษากับเจาหนาที่สำนักงาน
ที่ดินวาในกรณีแบบน้ีใครจะเปนเจาของสำนักงานที่ดินเลยตอบวาถาเปนที่ดินสาธารณะอยูในเขตอำเภอไหนก็
อำเภอเมืองเปนผูรับผิดชอบ 

นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ทานใหผมไปปรึกษากับสำนักงานที่ดินวาถา
ที่ดินบริเวณน้ีไมใชของเทศบาลฯจะเปนที่ดินของใครผมเลยเห็นวาสำนักการชางไปประสานกับสำนักงานที่ดิน
เปนประจำเลยฝากใหสำนักการชางไปประสานเรื่องน้ี  แตเทาที่ผมดูในเอกสารสิทธ์ิตางๆน้ันไมปรากฏวาเปน
ที่ดินของเทศบาลฯเพียงแตวามีประกาศราชกิจจานุเบกษาวาไดถอนจากที่ดินสาธารณะแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อเปนแบบน้ีพระอยากไดตนตะเคียน 2 
ตน เราจะทำอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ผมไปประสานกับทางสำนักงานที่ดินแลวเขา
แจงผมวาใหไปประสานกับอำเภอกอนเพราะวาอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  เขาแจงผมมาแบบน้ี
ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่เรื่องน้ีไมมีขอสรุปแบบน้ีเพราะผอ.สวนฯ
จำลองบอกวาเดิมที่ดินกุดน้ำลัดเปนที่ดินสาธารณะประโยชนประชาชนใชรวมกันเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอเพิก
ถอนที่ดินสาธารณะประโยชนแปลงน้ีเพ่ือเอามาทำบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ  ผมเลยบอกผอ.สวนฯจำลอง
ไปวาในเมื่อเทศบาลเปนผูขอเพิกถอนมาทำเปนบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลที่ดินบริเวณน้ีจะเปนที่ดินของใคร
ไดถาไมใชของเทศบาลเมืองกาฬสินธุแตจำลองก็ยังยืนยันวาไมมีช่ือวาเปนที่ดินของเทศบาล  แลวที่เทศบาลเรา
ไปขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชนมาจะเปนไปไดหรือวาจะขอเพิกถอนฯเพ่ือใหไปเปนที่ดินของหนวยงาน 
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อ่ืนๆเพราะฉะน้ันเราขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชนก็ตองมาอยูในความดูแลของเทศบาลฯเราอยูแลว  
แลวถาผอ.สวนฯจำลองบอกวาตามเอกสารแลวไมมีอะไรที่ปรากฏวาเปนที่ดินของเทศบาลในเมื่อทานวาเปน
เชนน้ันเราจะไปทำบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลไดอยางไร  ผมอยากไดขอสรุปเพราะฉะน้ันใหผอ.สวนฯจำลอง
นำเรื่องน้ีไปหารือกับนิติกร  และใหไปศึกษาวาการจำหนายตองปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาลการจำหนายมี
อะไรบาง เชน การเปดประมูล การใหโดยเสนหา การใหโดยสาธารณะกุศล   จ.ส.อ.สมชายมีความเห็นวา
อยางไรในเรื่องน้ี    

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    ในกรณีน้ีเมื่อเราเพิกถอน
ที่ดินสาธารณะแลวนำมาทำบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลแลวน้ัน  ในกระบวนการเพิกถอนจะมีอาณาเขต
สาธารณะอยูเรียกวาเทศบาลเปนผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดินตรงน้ันโดยผลของกฎหมายเรียบรอยไมตองมีการสงมอบ
ไดโดยผลของกฎหมาย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แตก็เอาเปนวาใหผอ.สวนฯจำลองนำเรื่องน้ี
ไปหารือกับนิติกรตามที่ผอ.สวนฯจำลองเสนอมา  ประเด็นแรกเทศบาลจะสามารถยกตนตะเคียนใหกับพระได
หรือไมและประเด็นที่ 2 คือจะยกใหโดยวิธีไหนอยางไร  ถานิติกรมีขอสรุปอยางไรมอบผอ.สวนฯจำลอง
ดำเนินการเรื่องน้ีตอไป   
 

        มติท่ีประชุม    -  มอบผอ.สวนฯจำลองนำเรื่องนี้ไปหารือกับฝายนิติการเพื่อหาขอสรุป – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  17.00  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

