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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    แนะนำตัวพนักงานโอนยายมาใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอแนะนำตัวพนักงานในสายงาน
ผูบริหารของเราเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 5 ราย ทานแรกปลัดเทศบาล
ตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  ทานรณยุทธ หอมหวล ทานมาดำรงตำแหนงรองปลัดระดับสูงที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทานตอไปคือทานผอ.กฤษฎา ช่ืนอ่ิม ผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมยายมาจากเทศบาลเมืองกระทุมแบน และทานผอ.บุษบา สหกิจวัฒนา ผูอำนวยการสำนักการคลัง
ยายมาจากเทศบาลตําบลแมเมาะ อำเภอแมเมาะ  จังหวัดลำปาง  และทานดร.พงษพิมล คำลอย ผูอำนวยการ 
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สำนักการศึกษา ยายมาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และทานสุดทายทานผอ.สมชาย โสมนัสนานนท จาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมารับตำแหนงผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมใน
ฐานะตัวแทนของผูบริหารและพนักงานทุกคนยินดีตอนรับทุกทานเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ที่ผมมีหนังสือบทสวดมนตมอบใหทุกทานเพราะวาเทศบาลเรามีกิจกรรมทุกวันพระที่
เปนวันราชการเราจะมารวมสวดมนตไหวพระดวยกันที่ดานลางบริเวณหองโถงที่มีที่ต้ังองคพระฯต้ังอยูโดย
นายกจะเปนผูนำในการสวดมนตเองเชิญชวนทุกทานดวย และเราจะมีการประชุมกันทุกวันอังคารในสวนวัน
อังคารน้ีเราเรียกการประชุมน้ีวาการประชุม คผบ. ซึ่งเราจะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาหเวนสัปดาหสวนใน
สัปดาหที่เวนจะเปนการประชุมกาแฟยามบายเปนการนัดประชุมนอกรอบเปนการประชุมที่ไมเปนทางการมาก
นักเราจะใชหองประชุมใหมที่อยูบนช้ัน 2 ของสำนักการสาธารณสุข  แตการประชุม คผบ. จะเปนการประชุม
ที่เปนทางการและมีการถอดรายงานการประชุมออกมาแบบเต็มรูปแบบดวยและใชหองประชุมสภาฯ แหงน้ี  
และถาหากทานทั้งหลายมีเรื่องที่จะปรึกหารือกับการทำงานของทุกสำนัก/กองก็สามารถนำเรื่องเขามาหารือใน
ที่ประชุมไดหรือถาหากทานอยากคุยหรือปรึกษากับนายกเปนการสวนตัวก็สามารถเขาไปพบผมไดตลอดผมมา
ทำงานคอนขางเชา  

เรื่องท่ี  2    ซ้ือท่ีดินในชุมชนเกษตรสมบูรณเพื่อทำเปนท่ีทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อเดือนที่ผานมาผมก็บอกใหหัวหนา
สวนการงานทุกๆทานวาเรามีงานและกิจกรรมของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมอยู 3 กิจกรรม 1.
กิจกรรมการทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป แผนจะตองเสร็จเรียบรอยทุกโครงการที่พวกทานทั้งหลายบรรจุเอาไว
ในเทศบัญญัติจะตองมีในแผนและเมื่อเชาผมเซ็นตหนังสือประกาศใชแผนเสนอทานประธานสภาฯ เพ่ือที่จะ
ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป ฝากผอ.กองวิชาการดูวาโครงการในเทศบัญญัติตัวไหนที่จะเก่ียวกับ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจะตองมีในแผนฯ มีหน่ึงตัวที่นายกไมแนใจเพราะพ่ึงฝากเขามามีในแผนคือการซื้อ
ที่ดินในชุมชนเกษตรสมบูรณเพ่ือที่จะจัดสรางทำเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณคนที่ตองเสนอคือกอง
สวัสดิการสังคมแตกองสวัสดิการสังคมไมไดเสนอผมไปเจอในแผนแลวพ่ีนองประชาชนอยากไดเผอิญวามีคนใน
ชุมชนเกษตรสมบูรณเอาที่มาจัดสรรขาย  ราคา 7 – 8 แสนบาท ที่ดินประมาณ 100 ตารางวา (เศษ) ผมเลย
ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ไปเช็คราคาประเมินก็ตกราคาประเมินตารางวาละ 2,000 บาท ประมาณ 
200,000 บาท ไมหนาจะเกิน 300,000 บาท แตราคาที่เขาต้ังขาย ราคา 7 – 8 แสนบาท ถาหากเราจะต้ัง
เงินงบประมาณในเทศบัญญัติตามที่เขาประกาศขายผมวาพวกเราอาจจะเสี่ยงตอการถูกสอบสวนแตถาหากจะ
ต้ังตามราคาประเมินคือ 200,000 บาท แลวเขาต้ังขาย 500,000 บาท เราก็ไมสามารถซื้อได  ผมเลยคิดวา
เราจะต้ังราคาประมาณ 300,000 บาท สูงกวาราคาประเมินนิดหนอยเพราะที่ดินมากกวา 100  ตารางวา 
ราคาน้ีหนาจะปลอดภัย  สวนตางอีกประมาณ 200,000 บาท ผมวาจะพาพ่ีนองประชาชนทำการทอดผาปา
เพ่ือหาเงินมาสมทบทุน  เรื่องแผนผมฝากผอ.กองวิชาการใหดูทุกโครงการถาเปนไปไดอยากใหดูดวยตัวเองและ
งบประมาณรายจายของเทศบัญญัติตอนน้ีก็มาถึงขั้นสุดทายแลวน่ิงหมดแลวเหลือแคสำนักการชางที่จะคิดเงิน
ใหกับกองวิชาการฯ 

เรื่องท่ี  3   การประเมินรางวัลตางๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลตอง
ขอขอบคุณทุกทานดวยผมรูวาทุกทานต้ังใจทำเต็มที่แลวผลจะออกมายังไงก็คงตองแลวแตการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  และการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำก็ผานไปแลวเมื่อวานในสวนรางวัลเมืองสิ่งแวดลอม
ย่ังยืนเราติดอันดับเขาไปประเมินระดับประเทศในป 62 และการประเมินประสิทธิภาพ LPA รายงานมาแลว 
94 คะแนน  การประเมิน LPA จะเปนผลคะแนนในการสงประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของทุกปเขาจะดู
คะแนน LPA ดวยวาไดเทาไหร 
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เรื่องท่ี  4    มอบหมายงานใหรองปลัดท้ัง 3 ทาน ดูแลสำนัก/กอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานปลัดเทศบาลไดมอบหมายงานให
รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน ดูแลงานและรับผิดชอบงานผมขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม มอบทานรองปลัด 
รณยุทธรับผิดชอบดูแลสำนักปลัดเทศบาลและสำนักการสาธารณสุข  ยกเวนเรื่องธุรการ งานกิจการสภา ฝาย
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล ฝายอำนวยการ งานทะเบียนของสำนักปลัดเทศบาล เรื่องที่เปนอำนาจ
หนาที่ของปลัดโดยตรงก็ใหเสนอผานทานปลัดเทศบาล  มอบทานรองปลัดประเสริฐรับผิดชอบดูแลสำนัก
การศึกษาและกองสวัสดิการสังคม  มอบทานรองปลัดอภิวัฒนดูแลรับผิดชอบดูแลสำนักการชางและกอง
วิชาการฯ  กรณีที่ทานปลัดเทศบาลไมอยูผูที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาการคือทานรองปลัดทั้ง 3 ทาน  

เรื่องท่ี  5    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการกำจัดแมลงวันที่วัดประชา
นิยมฝากสำนักการสาธารณสุขเรงดำเนินการและรายงานผลใหนายกทราบเพราะมอบเรื่องน้ีใหไปดำเนินการ
นานแลวอยากทราบรายละเอียดและการทำงานวามีความคืบหนาไปถึงไหนอยางไรแลว  เรื่องสำนักงาน
ทะเบียนดีเดนตอนน้ีเราชิงชนะเลิศอยูเพราะปที่ผานมาเราไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ปน้ีเราเขาชิงและคาด
วาจะควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ตองรอดูกันวาผลจะออกมาเปนอยางไร  เกี่ยวกับเรื่องการเฝาระวังเวลาฝน
ตกหากฝนตกแรงอยางเมื่อวานเราต้ังกติกากันเอาไววาใหงานปองกันฯนำรถดับเพลิงไปจอดขวางถนนเพ่ือไมให
ชาวบานสัญจรไปมาเพราะน้ำอาจจะกระเซ็นเขาบานพ่ีนองประชาชนบริเวณขางทางได  ผมอยากใหรายงาน
ความเคลื่อนไหวในชวงที่มีฝนตกพายุเขา  ฝากหัวหนาพงษธรดูแลและประสานงานกับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเราใหนำรถดับเพลิงไปจอดขวางถนนทุกครั้งที่มีฝนตกหนักและอยากใหรายงานปริมาณน้ำฝน
วาชวงฝนตกที่ผานมาปริมาณน้ำฝนเปนก่ีมิลลิเมตร (มิลลิลิตร)  หนวยบริการฉุกเฉิน 1132 ตอนน้ีเราเนน
พิเศษเราจะเรียกศรัทธากับพ่ีนองประชาชนในการบริการ 1132 กูชีพกูภัย การแพทยฉุกเฉิน เจ็บปวยฉุกเฉิน 
เรียกใชเรา 1132 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ บริการฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง ฝากงานประชาสัมพันธทำการ
ประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูรับทราบและนำคลิปที่เราทำไวไปเปดใหพ่ีนองประชาชนไดดูดวย วา
เรามีบริการน้ีและพรอมจะใหบริการพ่ีนองประชาชนและมอบหมายภารกิจใหมีเจาหนาที่ดูแลและเฝาศูนยน้ี
ตลอดคอยรับโทรศัพทตลอด 24 ช่ัวโมง  เก่ียวกับเรื่องรถการแพทยฉุกเฉิน 1132 น้ีผมจะต้ังศูนยบรรจุเอาไว
ในเทศบัญญัติงบประมาณแลวเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและ GPS ระบุจุดที่เรียกใชบริการรถของเรา  เรื่อง
ตอไปคือเรื่องสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติขางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุตอนน้ีดีขึ้นสะอาดและสวยงามมากขึ้น
แตติดเรื่องพอคาแมคาที่ขายของบริเวณน้ันฝากสำนักการสาธารณสุขเชิญพอคาแมคามาประชุมกับนายกเพ่ือ
จัดระเบียบการขายสินคาและมีกติการวมกันฝากผอ.สวนสมชายไปรางกติกาขึ้นมา  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุมีหลายจุดที่ควรแกไขฝากผอ.ภาณุเดชเขาไปแกไขจุดที่มีปญหาใหเรียบรอย  เรื่องตอไปคือเรื่องตลาด
สดลาน 1 เปนอยางไรบาง     

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     คงไมทันเพราะผูรับจางไมมีความคืบหนา
เทาไหร  เราคงตองนำเรื่องน้ีเขาที่ประชุมสภา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กำหนดแลวเสร็จของงานคือกอนวันที่ 
21 กันยายน 2561  แตผูรับจางทำไมเสร็จเมื่อผูรับจางทำไมเสร็จเองแลวเหตุผลที่เราจะขยายเวลาขยายการ
จายเงินไมมี   

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ขออนุญาตเรื่องน้ีทางสำนัก
การสาธารณสุขไดมาปรึกษาหารือเรื่องการเขียนญัตติผมใหคำแนะนำไปวา งบประมาณตัวน้ีเปนงบป 60 ซึ่ง
เราไดกอหน้ีผูกพันไวในป 60 ปลายปงบประมาณคือวันที่ 13 กันยายน 2560 พอเรากอหน้ีผูกพันแลวทาน
นายกก็ขอกันเงินเบิกอีก 1 ป คือจะตองเบิกจายในปงบประมาณ 61 ถาเราดูตามสัญญาการวาจางระยะเวลา
สิ้นสุด วันที่ 21 กันยายน 2561 ถาผูรับจางทำตามสัญญาก็ถือวาไมมีปญหาสามารถเบิกจาย 
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ไดเราเลยไมไดใหเหตุผลที่วาผูรับจางจะไมลงมือในการกอสรางเราใหเหตุผลในลักษณะวาในการสงมอบพ้ืนที่
เดิมในการเริ่มสัญญาจางของ วันที่ 13 กันยายน 2560 เราไมสามารถจะสงมอบพ้ืนที่ใหกับผูรับจางไดทำให
เปนปญหาและอุปสรรคในการกอสรางซึ่งจะทำใหการเบิกจายงบประมาณในป 61 ไมทันภายในปงบประมาณ
เลยใชเหตุผลตัวน้ีในการขอขยายการจายเงิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไมเห็นดวยเพราะไมใชปญหาและ
อุปสรรคของเรา  เหลาพอคาแมคาไมไดเปนปญหาและอุปสรรคของการกอสรางเพราะในชวงที่เรายายพอคา
แมคาไปไวในพ้ืนที่ขายของช่ัวคราวเราก็ไดขยายเวลาใหผูรับจางแลว  พอหลังจากน้ันเราก็มอบพ้ืนที่ใหกับผูรับ
จางแตเขาไมลงพ้ืนที่เพ่ือทำงานเอง  ประธานตลาดโทรมาแจงนายกวาเรงใหพอคาแมคาออกจากพ้ืนที่ 2 – 3 
สัปดาห แตผูรับจางไมมีการลงมือทำงานเลยเพราะฉะน้ันเรื่องน้ีไมใชปญหาที่เกิดจากเราหรือเกิดจากพอคา
แมคาแตเปนปญหาที่เกิดจากผูรับจางที่ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามเวลา  แตถาบอกเหตุผลที่วาเรา
สงมอบงานใหเขาไมไดเพราะพอคาแมคาไมออกจากพ้ืนที่ใหเขาเขาทำงานแบบน้ันก็เหมือนเราผิดซึ่งจริงๆแลว
ความผิดไมไดอยูที่เราเพราะเราสงมอบพ้ืนที่ใหเขากอนแลวแตเขาไมลงมือทำงานเองเพราะฉะน้ันเขาตองเสีย
คาปรับเพราะเขาทำงานไมทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไวสัญญา  

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ถาเราจะใชเหตุผลที่หนัก
แนนจริงๆคือเราตองบอกเลิกสัญญาเขากอน  ซึ่งเปนเรื่องใหญและเหตุที่จะบอกเลิกสัญญากรณีที่ผูรับจางไม
เขาไปดำเนินการตามสัญญาจาง 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จ.ส.อ.สมชายจะไปบอกเลิก
สัญญาไดอยางไรในเมื่อสัญญายังไมหมดมันจะหมด วันที่ 21 กันยายน 2561  ถึงเขาจะไมทำงานมันก็อยูใน
เวลาของเขาถาหากเขาบอกวาเขาสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจะวา
อยางไร  เราจะบอกเลิกสัญญาเขาไมไดแคไปแกไขบอกวาเงินที่เราจะขอเขาสภาคือเงินกันไวเพ่ือจะจายเหลื่อม
ปไมเกี่ยวกับวาทำทันไมทันไดหรือไมแบบน้ี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใชครับ  ความผิดพลาดมันเกิดจากเขา
ไมไดเกิดจากเราเพราะฉะน้ันตองทำไปตามจริง  ถาเราจะนำเรื่องน้ีเขาสภาตองเขารอบหลัง 

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ถาเราจะนำเขาในวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 สัญญายังไมสิ้นสุดเราไมควรนำเขาสภา  ถาจะนำเขาตองหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแลวคือ
หลังจาก วันที่ 21 กันยายน 2561  

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมวาระ 2 วาระ 3 
หมดสัญญาไปแลวกันเงินไมได 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาอยางน้ันก็นำเขาสภา ในวันที่ 15 
สิงหาคม 2561     

นายกฤษฎา  ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข     สรุปวาญัตติตัวน้ีก็ยังไมทำขึ้นไป   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปวาในการทำญัตติเขาสูสภาใหราง
ญัตติตามความจริงคือเปนความผิดของผูรับจางที่ไมลงพ้ืนที่ดำเนินงาน  สวนจะนำเขาสภาเมื่อไหรก็ใหดูตาม
ความเหมาะสม  

เรื่องท่ี  6    ปฏิทินงานของแตละเดือน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะมีปฏิทินงานของแตละเดือน
ออกมากอนลวงหนาฝากทานผอ.ทุกสำนัก/กองถาหากจะมีกิจกรรม หรือโครงการอะไรในเดือนตอไปเราจะตอง
สงใหสำนักปลัดเทศบาลเพ่ือที่จะมาทำเรื่องบรรจุไวในแผนปฏิทินงานของแตละเดือน  
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เรื่องท่ี  7   การจำหนายแผนทอง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจำหนายแผนทองเหลือ
ทั้งหมดเทาไหร  เราไดรับมา 35,000 แผน  สำนักการศึกษาในการประชุมครั้งตอไปสรุปใหนายกทราบดวย 

เรื่องท่ี  8   กิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2561  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงเดือนมหามงคล 12 สิงหาคม 
2561  เราจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  กิจกรรม
ของจังหวัดกำหนดการคือ วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เวลา 06.30 น.  กิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณถนน
ขางหอประชุม 80 พรรษาดานโรงเรียนเทศบาล 1  พ่ีนองประชาชนแตงกายเสื้อพระราชทานโทนสีฟาออน 
และขาราชการแตงชุดปกติขาว เวลา 09.00 น.  กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิฯ บริเวณหอประชุมศูนยราชการจังหวัด (แหงใหม) แตงกายในชุดปกติขาว  เวลา 17.00 น. พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ บริเวณลานดานหนาศาลากลางหลังเกา ขาราชการแตงกายใน
ชุดปกติขาว และพ่ีนองประชาชนแตงกายเสื้อโทนสีฟาออน  และเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรายังมีกิจกรรม
วางพานพุมในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
และเรื่องการจัดสถานที่ที่ทางจังหวัดมอบหมายมาน้ันมอบสำนักการชางรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  9   การประเมินผลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินผลผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทำไปถึงไหนอยางไรแลว  ไดศึกษาหมดแลวหรือไม  มีอะไรที่จะตองทำ 

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน     ตัวน้ีที่ทำในทุกเดือน
คือการใชไฟฟา  การใชน้ำมันและการใชกระดาษ  สวนอ่ืนตอนน้ีกำลังรวบรวมขอมูลคิดวานาจะไดที่ 80% 
เพราะวาเปนขอมูลถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทุกสำนัก/กองเขาใหลงขอมูล
เก่ียวกับเรื่องปริมาณการใชไฟฟาและน้ำมัน อยากใหชวยกันประหยัดในชวงน้ีโดยเฉพาะการใชไฟฟาเพราะจะ
เห็นหนวยและตัวเลขชัดเจน  ฝากผอ.กองวิชาการติดตามและดูเรื่องน้ีใหนายกดวย 

เรื่องท่ี  10   วันงดดื่มสุราแหงชาติ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจาก
กระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือจังหวัดดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แจง
ประสานหนวยงานที่เก่ียวของใหความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหงชาติ ป 61 พรอม
จัดใหมีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในชวงเขาพรรษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหงชาติใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 1.เผยแพรประชาสัมพันธคำขวัญของนายก  โอวาทจากผูนำศาสนาเน่ืองในวันงดด่ืมสุรา
แหงชาติ และประชาสัมพันธเชิญชวนรวมลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในชวงเขาพรรษา และสามารถใช
รองเรียนการฝาฝนกฎหมายดานการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดทางเว็ปไซต     

เรื่องท่ี  11   การจัดงานเช็คอินกินเท่ียวชุมชนเมืองเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อวานผมไปแถลงขาวรวมกับ
สำนักงาน ททท. เพ่ือที่จะรวมงานกับ ททท. จัดงานเช็คอินกินเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุบริเวณสถานที่จัดงานคือ
บริเวณรอบๆวัดกลางพระอารามหลวง ถนนโสมพะมิตร ถนนธนะผล และถนนผาขาว เปนชุมชนเมืองเกาและ 
ททท.ก็ใหศิลปนมาวาดภาพกราฟฟต้ีเพ่ือเปนจุดสำหรับใหพ่ีนองประชาชนไดไปถายรูปเช็คอิน  และบริเวณ
รอบๆจะมกีารจัดรานอาหาร รานขายสินคาตางๆในชวงวันจัดงาน มีกิจกรรมบนเวทีมากมาย เวทีของเราจะอยู
ที่หนาโรงหนังหลักเมืองเกา  ขอสำคัญคือในชวงเวลาจัดงาน เวลา 16.00 – 22.00 น. จะปดถนนชวงออก
ประตูวัดกลางเพ่ือไมใหประชาชนนำรถเขามาไดเพราะฉะน้ันพ่ีนองประชาชนสามารถนำรถไปจอดในวัดกลาง
ได การเตรียมสถานที่เขามอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบสวนการจัดงานทั้งหมด ททท. จะดำเนินการ 
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เรามีหนาที่จัดเตรียมสถานที่มอบสำนักการชางและรักษาความสะอาดในบริเวณการจัดงานและโดยรอบมอบ
สำนักการสาธารณสุข  งานจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ฝากประชาสัมพันธให
พ่ีนองประชาชนไดรับรูรับทราบและมาเดินเที่ยวงานเช็คอินกินเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของเรายานชุมชนเมืองเกา
ดวย  

เรื่องท่ี  12   การจัดการน้ำเสีย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องจัดการน้ำเสียทานผอ.ภาณุเดชเขา
ใหเราต้ังงบประมาณเพ่ือที่จะใชกับ อจน. แตผมใหนิติกรไปดูสัญญาในสัญญา MOU ที่เราลงนามกับ อจน. เขา
บอกวาเราจะตองต้ังงบประมาณใหกับ อจน.หลังจากที่ อจน.บริหารมาแลว 1 ป ผมอยากถามทานผอ.ภาณุเดช
วา อจน. ไดบริหารหรือไมในปที่ผานมา  

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     ไมครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเมื่อไมไดบริหารเราทำหนังสือไปขอ
ผลัดเปนป 2563 ไดหรือไมอางเหตุผลน้ี  มอบนิติกรรางหนังสือไปถึง อจน. เน่ืองจาก อจน. มีหนังสือมาวาให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุต้ังงบประมาณไวในป 2562 จำนวน 2 – 3 ลานบาท เปนงบประมาณในการบริหารบอ
บำบัดน้ำเสียของ อจน. ตามบันทึกตกลงความรวมมือกันระหวาง อจน.กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แตในบันทึก
บอกวาเทศบาลจะตองต้ังงบประมาณอุดหนุนใหกับ อจน.หลังจากที่ อจน.บริหารงานมาแลว 1 ป แตเมื่อปที่
ผานมา อจน. ไมไดบริหารเพราะระบบบำบัดน้ำเสียยังไมสมบูรณที่จะทำดังน้ันจึงขอขยายเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายซึ่งเราจะตองออก 70%  

เรื่องท่ี  13   การคัดเลือกนักเรยีนหรือสถานศึกษาเพื่อเขารับรางวลัพระราชทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษา
เพ่ือเขารับรางวัลพระราชทานใหเริ่มดาวนโหลดใบสมัครไดแลว ระดับปฐมศึกษาสงใบสมัครภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 และระดับมัธยมศึกษาใหสงใบสมัครที่เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ที่ 24 ภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 เชนเดียวกันโรงเรียนไหนอยากจะสงใหไปประเมินตัวเองกอน 

เรื่องท่ี  14   ดูแลและแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจากโครงการชลประทานหวย
สีทนมาถึงนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุวาถึงแมวาชวงน้ีไมมีฝนตกแตปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำก็ยังสูงอยู
เพราะฉะน้ันอางเก็บน้ำก็จะปลอยน้ำออกมาเรื่อยๆแตประตูน้ำของอางเก็บน้ำหวยสีทนไมมีประตูเขาเลยใช
วิธีการกาลักน้ำคือทำทอแลวนำน้ำออกมาเองตามธรรมชาติไมตองใชเครื่องสูบน้ำถาเปนไปไดของเราหลายๆที่
อยากใหสำนักการชางไปดูบริเวณหลังวัดหอไตรฯ(ทุงสระ) ดูวาน้ำไหลเขา-ไหลออกเปนอยางไรอยาใหน้ำเขาไป
ทวมบานของพ่ีนองประชาชนได  และใหสามารถระบายน้ำจากหลังบานของพ่ีนองประชาชนลงมาพ้ืนที่ใหได
ฝากผอ.ภาณุเดชดวย 

เรื่องท่ี  15   อาหารนองผูหิวโหยเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเรงรัดดำเนินการตามพระราชดำรัส
ของสมเด็จพระเทพฯเก่ียวกับเรื่องอาหารนองผูหิวโหยเพ่ือขจัดความอดอยากหิวโหย จังหวัดกาฬสินธุขอให
อำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดำเนินงานตามพระราชดำรัสของ
สมเด็จพระเทพฯเกี่ยวกับการดำเนินงานเพ่ือขจัดความอดอยากหิวโหย  รายละเอียดเปนอยางไรใหไปศึกษาเอา
เอกสารฉบับน้ีเขาสำนักปลัดเทศบาลสวนจะทำอยางไรตอไปก็ใหไปศึกษาเองนะครับ 

เรื่องท่ี  16   รางวัลคาของแผนดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นวาไดรับการประสานจากสำนักปลัดสำนักนายกธรรมเนียบรัฐบาลวาคณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติไดมีประกาศเรื่องหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชน เพ่ือ 



- 8  - 
รับรางวัลคาของแผนดินโดยกำหนดใหมีการพิจารณาสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชนเพ่ือรับรางวัลคาของ
แผนดิน จำนวน 6 ดาน ไดแก ดานเกษตรของชุมชน ดานการศึกษาของชุมชน ดานการสาธารณสุขของชุมชน 
ดานการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน ดานการสงเสริมและพัฒนาชีวิตของชุมชน และดานการสงเสริมอนุรักษ
ภาษาทองถิ่นของชุมชน  ในการน้ีสำนักปลัดสำนักนายกขอความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชนซึ่งมีผลงานดานการศึกษาของชุมชน ไดแก ประเภทบุคคล 
องคกร ชุมชนประเภทละ 1 ราย  เขาแจงมาใหเราเสนอภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561    

เรื่องท่ี  17    เสนอคัดเลือกพอดีเดนในวันพอแหงชาติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหสำนักปลัดเทศบาลเสนอช่ือพอดีเดน
เพ่ือไปพิจารณาคัดเลือกในวันพอแหงชาติที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สมาคมกำหนดหนวยงานละ
ไมเกิน 1 คน  มอบสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาแลวเสนอรายช่ือไปเพ่ือใหจังหวัดฯคัดเลือกพอดีเดนในวันพอ
แหงชาติ  

เรื่องท่ี  18   รายงานสถานะการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักการคลังรายงานสถานะการเงิน
หนอยวามีปญหาอะไรหรือไม 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได   รายรับจริงเดือน ต.ค.60-ก.ค.61 จำนวน 
323,206,479.56  บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวน  243,885,206.28  บาท รายจาย
จริงเดือนก.ค.61 จำนวน  24,715,862.41 บาท รวมรายจายทั้งหมด  268,601,068.69 บาท  ยอดเงิน
คงเหลือยกไปเดือน ส.ค.61  จำนวน  54,605,410.87 บาท  

เรื่องท่ี  19   สงญัตติเขาสภา 
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   ขออนุญาตทานนายกญัตติที่จะสงสมาชิกตอง
สงสำนักปลัดเทศบาลภายในวันที ่10 สงิหาคม 2561  ชวงเชาเพราะผมจะตองสงสมาชิกสภาฯในชวงบาย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงสรางพ้ืนฐานตัวเลขน่ิงแลวรึยัง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    สงไปยังกองวิชาการเรียบรอยแลวครับเหลือ
แคตัวงานอาคารและงานของสำนัก/กองอ่ืนตอนน้ีตองเรงเรื่องแบบและเรื่องประมาณราคาเขาสภาฯดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องแบบทำที่หลังก็ไดแตทานตองสง
ตัวเลขกอน 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ตองสงไปพรอมกันครับทั้งราคาและแบบ วันที่ 
10 สิงหาคม 2561 ชวงเชาคงจะสงไมทันอยากจะขอสงประมาณชวงบายหรือชวงเย็น 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาไมสง วันที่ 10 สิงหาคม 2561  
ชวงเชาจะไมทันเพราะเราประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ฝากผอ.กองวิชาการติดตามและเรงกับสำนักการ
ชางแลวกันครับเพราะทานจะตองนำไปตรวจทานกอน 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 15/2561 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม  2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 
            2561 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผล
การปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

