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ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
9. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
10. นางบุษบา  สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง 
11. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
12. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
13. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
14. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
15. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16. นายกฤษณะ   จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
18. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
19. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
20. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
21. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
22. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
23. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
24. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.บริหารงานทั่วไป 
25. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
28. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
29. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
30. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
31. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
32. นายชัยวัฒน  มณีศร ี  เจาพนักงานปองกัน 
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
7. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
8. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
11. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
13. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
14. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
15. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
16. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
17. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
18. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
22. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
24. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
25. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
26. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
29. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
30. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    การประชุมทุกวันอังคาร 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมจะใหความสำคัญกับวันอังคารที่เรา
จะตองมาพบปะหารือกันในที่ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. และวันน้ีเวลาเดียวกันทางสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไปรับรางวัลกองทุนที่เราชนะเลิศระดับจังหวัดแลวก็เปน
ตัวแทนของจังหวัดไปแขงขันระดับภาคอีกครั้งหน่ึงผมมอบใหทานรองนพสิทธ์ิ,ทานรองปลัดอภิวัฒนและผอ.
สวนจีรนันทไปรับรางวัลแทนเมื่อผมใหความสำคัญกับการประชุมวันอังคารผมก็จะอยูเพ่ือประชุมถาทานผอ.
หรือหัวหนาสวนการงานใดมีขอซักถามอะไรในการทำงานก็สามารถซักถามไดในการประชุมเพ่ือใหการทำงาน
ของทานชัดเจนย่ิงขึ้นเราจะประชุมทุกวันอังคารจะมีการประชุม คผบ.คือเชนวันน้ีเปนการประชุมเปน 
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ทางการมีระเบียบวาระการประชุมและถาหากจะตองนำเรื่องเขาหารือในที่ประชุมก็จะตองมีขอสรุปและมติในที่
ประชุมและอีกการประชุมหน่ึงในวันอังคารที่เราเวนจากการประชุม คผบ. คือการประชุมกาแฟยามบายซึ่งเปน
การประชุมแบบไมเปนทางการปรึกษาหารือกันแบบงายๆ  

เรื่องท่ี  2    รางวัลพระราชทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โรงเรียนเทศบาล 4 จะไปรับรางวัล
พระราชทานฯ  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561  เราจะไดเตรียมสถานที่บริเวณหองโถงดานหนาสำนักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุไวสำหรับอัญเชิญรางวัลพระราชทานพักไวบริเวณน้ัน  และหลังจากน้ันโรงเรียนก็จะไปจัด
กิจกรรมเตรียมรับรางวัลพระราชทานอีกครั้งเพราะฉะน้ันฝากสำนักปลัดเทศบาลเตรียมสถานที่สำหรับพัก
รางวัลพระราชทาน  รางวัลน้ีเปนรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 รางวัลน้ีเปน
รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีความต้ังใจในการจัดการเรียนสอนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่ดีใหไดรับรางวัล
เพ่ือเอาไวช่ืนชมเปนกำลังใจใหผูที่ทำความดี   

เรื่องท่ี  3   โรงพยาบาลกาฬสินธุขอใหเปดไฟฟาเพื่อซอมวิ่ง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตัวแทนของโรงพยาบาลกาฬสินธุขอ
ความอนุเคราะหใหเปดไฟฟาที่สนามกีฬากลางใหดึกกวาปกติเพราะจะทำการซอมว่ิงกัน  ผมใหประสานกับหน.
พิชิตไดเลย 

เรื่องท่ี  4    การจายเบี้ยยังชีพ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการจายเบ้ียยังชีพหน.มนธิดา
สอบถามผมวาเขาจะตองทำฎีกาเบิกเงินแตตอนน้ีเทศบัญญัติเรายังไมไดรับความเห็นชอบจากทางจังหวัดใน
สวนงบพวกน้ีเปนงบประจำที่เราเคยทำกันมาเราสามารถที่จะอางเรื่องที่จะใชเทศบัญญัติของเกาดำเนินการตอ
ไดหรือไมทานผอ.สำนักการคลัง   

นางบุษบา     สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง    ถาใชงบประมาณเกาไปกอนจะมีแค 4 หมวด คือ 
เงินเดือน คาจางประจำ คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค แตหมวดงบกลาง 
ถาเราจะทำเราก็ตองขอยกเวนระเบียบกับผูวาฯหรือดูวาเทศบัญญัติน้ันจะประกาศเมื่อไหรเพราะตอนน้ีเทศ
บัญญัติเรายังไมไดอนุมัติในระบบเลยคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาเราเบิกปกติไมไดก็ตองแนะนำหน.
มนธิดาไปวาจะตองทำอยางไร  เรากำหนดวันที่จะตองจายเมื่อไหร 

นางมนธิดา คำกอน     หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป    วันที่  9  ตุลาคม  2561   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมวาเราทำเรื่องขอยกเวนระเบียบไป
เรงดวนเลยใหเริ่มทำวันน้ี 

เรื่องท่ี  5    ประชุมเตรียมงานทอดผาปา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จะมีการ
ประชุมเก่ียวกับเรื่องผาปา  ตอนน้ีทางสำนักพระพุทธศาสนาแจงในที่ประชุมหัวหนาสวนการงานวาสำหรับตน
ผาปาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดสงมอบใหกับสวนราชการแลวผมเลยไดโทรมาสอบถามนายกันติพงษไดรับ
คำตอบวากำลังดำเนินการอยูผมอยากฝากสำนักการศึกษาใหแจกจายใหครบทุกหนวยงานเพราะทานจะเรียก
ประชุมเปนการประชุมคณะกรรมการจัดหาทอดผาปาจะมีการทอดผาปาในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แตเรายัง
ไมดำเนินการอะไรเลยเพราะฉะน้ันฝากติดตามงานดวยและใหเตรียมความพรอมในการที่จะไปช้ีแจงในที่
ประชุม พรอมทั้งประชาสัมพันธเรื่องการจัดต้ังโรงทานขอความรวมมือไปกับผูที่เคยมาต้ังโรงทานกับเรา วันที่ 
10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลบริเวณแกงดอนกลาง  อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร  ขอใหผูที่มีสวน
เก่ียวของเขารวมประชุมดวยในวันที่  4 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมสำนัก
พระพุทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ ถนนสนามบิน  



- 4  - 

เรื่องท่ี  6    การฝกอบรมแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  
ฝกอบรมแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมาอบรมครูใหเราใชหรือไม  

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา      ใชคะ  จะมาอบรมทุกโรงเรียนในสังกัด
ของเราโดยแบงกลุมแยกกันไปแตละโรงเรียน 

เรื่องท่ี  7   โครงการถนนสายบุญและโครงการเขาวัดวันอาทิตย 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการถนนสายบุญ วันพุธที่ 17 
ตุลาคม 2561  ขอเชิญชวนทุกสำนัก/กองรวมไปทำบุญตักบาตรถนนสายบุญดวยกันบริเวณถนนภิรมย เวลา 
06.30 น.  และจะมีโครงการเขาวัดวันอาทิตยเดือนละ 1 ครั้ง  ในเดือนตุลาคมน้ีตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 
2561 ที่วัดเหนือ 

เรื่องท่ี  8   การประชุมหอกระจายขาว   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประชุมหอกระจายขาว  วันที่ 31 
ตุลาคม 2561  เขารูหรือไมวาถูกตัดงบประมาณเปดประชุมไมไดเพราะใชเงินไมไดถาเปนอยางน้ันจำนวนที่
เพ่ิมเติมเขาไปแลวเขาตัดคือเราเพ่ิมคนเขาประชุมเพราะฉะน้ันเราก็ตองหารผูที่เขาประชุมเคยไดเบ้ียประชุม 
100 บาท ก็ใหหารกันโดยที่ไดเบ้ียประชุมลดลงถาเราเพ่ิมผูเขาประชุมเพ่ิมมากขึ้น 

เรื่องท่ี  9   ทบทวนงานท่ีนายกมอบหมาย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมจะทบทวนงานจากรายงานการ
ประชุมเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่องแรกสวนสาธารณะกุดน้ำกินเรื่องความสะอาดและน้ำเสียใน
สวนสาธารณะกุดน้ำกินมอบสำนักการสาธารณสุขไปปรับปรุงและแกไขโดยเร็ว   การปรับปรุงภูมิทัศนและดูแล
เรื่องหองน้ำใหสะอาดและหองน้ำสงกลิ่นเหม็นจะปรับปรุงแกไขอยางไรสำนักการชาง    

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย หน.บริหารงานท่ัวไป     ทานรองมานิตอยากใหเรารื้อและสรางใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหปรับปรุงและลองแกไขกอน
เชน เติมน้ำอีเอ็มลงไปในถังพักเพ่ือขจัดกลิ่นเหม็นและตรวจสอบดูตลอดวามีกลิ่นเหฒนอีกหรือไมถามีก็ใหเติม
น้ำอีเอ็มตลอดๆและขอสำคัญคือจะตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลทำความสะอาด 1 คน ถายรูปและเขียน
เบอรโทรศัพทติดเอาไวบริเวณหนาหองน้ำวาถาถามีปญหาหองน้ำสงกลิ่นเหม็นและสวมเต็มโทรเรียกผมไดครับ
ฝากสำนักการชาง  และปญหารถตูที่ไปจอดอยูบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินฝากงานเทศกิจดูแลและ
รับผิดชอบ 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย หน.บริหารงานท่ัวไป     และพวกรถตูยังมีการใชน้ำในสวนสาธารณะกุด
น้ำกินเพ่ือลางรถดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องรถตูมอบหมายใหฝาย
เทศกิจไปกำชับเรื่องการหามนำน้ำสวนสาธารณะไปลางรถตูและกำชับเรื่องการใชหองน้ำหองสวม  และเรื่อง
การจอดรถตูขวางทางเขาออกบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินรถขยะไมสามารถเขาไปเก็บขยะไดฝากเทศกิจ
ดำเนินการดวย  เรื่องตอไปคือเรื่องที่ทางรองนายกเทศบาลตำบลโพนทองโทรมาหาผมวาเราหามใหเขาไปจับ
ปลาบริเวณแกงดอนกลางผมเลยตอบไปวาไมครับแตผมติดประกาศไปวาหามจับปลาในฤดูวางไขเพราะเปน
กฎหมายสากลทั่วไปที่หามชวงน้ีหมดชวงฤดูปลาวางไขแลวรึยังผมไมทราบแตผมก็บอกไปวาเพราะพวกที่ไปตก
ปลาบริเวณริมแกงดอนกลางทำพ้ืนที่สกปรกโดยการนำอาหารเหลาและเบียรไปกินแลวทิ้งขยะลงพ้ืนหลัง
จากน้ันก็ไมเก็บไปทิ้งถังขยะปลอยใหพ้ืนที่สกปรกเลยทำใหเจาหนาที่ไลแตไมไดไลหามตกปลาแตเปนในกรณีที่
ไปทำสกปรกทิ้งขยะเกลื่อนกลาดฝากเรื่องน้ีใหสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดและฝากใหเทศกิจจัด
เวรตะเวนไปบริเวณแกงดอนกลางเพ่ือกำชับเรื่องความสะอาดเวลาที่มีประชาชนมาน่ังเลนหรือมาน่ังตกปลาให
รักษาความสะอาดและอยาทิ้งขยะลงบริเวณน้ันๆ เรื่องตอไปคือเรื่องหนวยบริการเจ็บปวยฉุกเฉินผมไดรับ 
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รายงานจากผูรับผิดชอบวาเดือนกันยายนมีพ่ีนองประชาชนใชบริการ จำนวน 60 เคส เปนผลงานสุดยอดเปน
เรื่องที่ดีที่ เราไดใหบริการพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่องตรวจปสสาวะอยากใหดำเนินการ
เหมือนเดิมและเครงครัดในการตรวจใหดีฝากผูที่มีสวนเก่ียวของดวย และเรื่องตอไปกิจกรรมลดการใชถุงเปนป
รณรงคมอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมกิจกรรมไวเลย และวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 เตรียมการตอนรับ
อาจารยธนพลผมคุยกับทานรองปลัดอภิวัฒนแลวทานจะจองโรงแรมและประสานกับทานปลัดเทศบาลและ
เตรียมเรื่องรถไปรอรับเรียบรอยแลว  เรื่องตอไปเรื่องการดูแลอาคารศาลากลางหลังเกา 2 ช้ัน ที่เราจะทำเปน
พิพิธภัณฑผมมอบใหสำนักปลัดเทศบาลเปนเจาภาพในการพาทุกสำนัก/กองไปทำความสะอาดและดูแลอาคาร
ดังกลาวและทานหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลก็กำหนด วันที่ 4 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00 น. เพ่ือไปชวยกัน
ทำความสะอาดและถาหากพบเห็นหนาตางประตูชำรุดใหทำบันทึกซอมแซมเลยและในชวงที่มีการกอสราง
ปรับปรุงพิพิธภัณฑดวยงบประมาณ 2.5 ลานบาท ของทานผูวาราชการจังหวัด   ทุกหองจะตองมีกุญแจลอค 
อยางดีฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการดวย  สวนงานเดินว่ิงปนของโรงพยาบาล วันที่ 4 ตุลาคม 
2561  ชวงกอนวันงานฝากสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณลานหนาศาลากลางหลังเกา
ดวยและชวงหลังงานกิจกรรมน้ีเชนกันฝากดูแลความสะอาดดวย  เรื่องตอไปปายหามทิ้งขยะและกลองวงปดที่
บริเวณแกงดอนกลางและจุดที่ประชาชนชอบนำขยะไปทิ้งจำนวนมากที่เราคุยกันเอาไววาจะทำกลองหลอก
ดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    เรื่องกลองเขากำลังเตรียมมาใหครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เตรียมนานแลวเพราะฉะน้ันฝากเรง
ติดตามและดำเนินการดวยทั้งเรื่องกลองวงจรปดและปายติดเตือนหามทิ้งขยะ  และผมมอบประวิทยใหขับรถ
ไปสำรวจวาจุดไหนที่มีกองขยะและประชาชนนำขยะไปซุกซอนทิ้งไวใหทำเปนตำแหนงมาใหทราบเราจะได
มอบสำนักการสาธารณสุขไปเก็บขนใหเรียบรอยและนำปายไปติดเตือนวาหามทิ้งขยะฝากหน.กฤษณะติดตาม
และกำชับเรื่องน้ีดวย  เรื่องที่นายกทบทวนในการประชุมครั้งที่ผานมาหมดแลวฝากใหไปดำเนินการให
เรียบรอยทุกเรื่องดวย 

เรื่องท่ี  10   ขนยายเศษปูนเศษทอเศษวัสดุท่ีอยูบริเวณสวนสมุนไพรแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเรื่องเศษปูนเศษทอและเศษวัสดุที่อยู
บริเวณสวนสมุนไพรเราที่แกงดอนกลางฝากใหสำนักการชางไปดูและรายงานใหนายกทราบและถามีใหขนยาย
มาไวที่หลังโรงสีบริเวณหลังหองประชุมอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ แลวเกลี่ยทำเปนที่จอดรถหรือ
ลานอเนกประสงคใหกับพ่ีนองประชาชนชุมชนดงปอ 

เรื่องท่ี  11   โครงการสวมหมวกนิรภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการสวมหมวกนิรภัยเปนหนังสือที่
กำชับมาจากกรมสงเสริมฯและกรมก็ไดรับการกำชับมาจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเก่ียวกับเรื่องการสูญเสีย
ชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุเพราะฉะน้ันเนนเก่ียวกับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเรื่องน้ีเราก็มอบใหผูที่รับผิดชอบและ
รายงาน  ปรากฏวาผมเห็นหนังสือรายงานขึ้นมาจากผูที่รับผิดชอบของเราวาเราทำเปนประจำอยูแลวการตอบ
แบบน้ีไมถูกตองเพราะการตอบน้ันตองลงรายระเอียดไปวากิจกรรมอยางน้ีเปนกิจกรรมที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดดำเนินการเปนประจำดังตอไปน้ีจะตองมีรายละเอียดในการทำงานดวยเขาถึงจะรูวาเราทำงานจริงไมใชตอบ
ไปแคบรรทัดเดียวแตเราตองบรรยายการทำงานจริงๆของเราใหเขาไดทราบดวยฝากจาเอกภราดรไปบอก
วิธีการทำงานและแนะนำการตอบหนังสือใหกับเจาหนาที่ในความดูแลรับผิดชอบของทานดวย  

เรื่องท่ี  12    โครงการปลูกตนไมถนนสายหลักถนนสายรอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการปลูกตนไมถนนสายหลักถนน
สายรองบริเวณชุมชนดงปอฝากสำนักการชางกำหนดวันในการจัดกิจกรรมและขอใหเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
ทั้งเรื่องวันที่และการแตงกายใหเริ่มปลูกในเวลา 15.00 น. 
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เรื่องท่ี  13   กำหนด Action Plan และทำประมาณการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงน้ีเทศบัญญัติเรายังไมไดใชแตผม
อยากใหผอ.และหัวหนาทุกสำนัก/กองไปกำหนด Action Plan เพราะยังทุกทานก็คงตองไดทำ Action Plan 
สวนวันเริ่มตนเราก็คาดวาในเดือนตุลาคมถาไมทันเราก็เริ่มเดือนพฤศจิกายนเลยเริ่มในการทำในการทำก็คงไม
สาย  เรื่องเตรียมการที่จะทำงานในปงบประมาณน้ีใหทุกสำนัก/กองไปทำแผน Action Plan และทำประมาณ
การจะขับเคลื่อนโครงการอะไรกอนหลังใหเตรียมไวเลยไมมีปญหา  ก็จะไมเกินกวาที่ทางสมาชิกสภาเทศบาล
เขาตัดคงไมกาวลวงมากกวาน้ันโครงการที่ไมไดเกี่ยวของก็สามารถทำไดอยูแลว 
นางบุษบา    สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง    นำเรียนแตละสำนัก/กองเรื่องการใชงบกลาง
ปงบประมาณที่ผานมาน้ันจะไปตกที่สำนักปลัดเทศบาลเปนสวนเดียว  แตจริงๆแลวน้ันงบกลางทุกสำนัก/กองที่
จะใชสามารถขออนุมัติกับทานนายกและลงนามผูเบิกไดเลยจะไดไมเปนเสียเวลาในการติดตอ ยกตัวอยางเชน 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูใชคือกองสวัสดิการสังคมก็ขออนุมัติใชไดเลยผูเบิกก็จะเปนกองสวัสดิการ  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราก็ทำแบบน้ันไมใชหรือทานหัวหนา
สำนักปลัดฯ 

นายพงษธร      โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ที่ผานมาเขาจะขออนุมัติเรียบรอยแลว
แลวสงไปใหสำนักปลัดเขาฎีกาเพ่ือเบิกเงินงบประมาณ  ผมไดศึกษาดูในการเบิกจายงบกลางมนัจะไมใชของคน
ใดคนหน่ึงถาคนไหนรับผิดชอบในงานหรือโครงการน้ันๆก็สามารถเบิกไดเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แตที่ผานมาเราไมไดทำแบบน้ันเราให
สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการเบิกคนเดียว 

นายพงษธร      โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ใชครับ ทั้งๆที่ เราไมไดรู เรื่องและ
รายละเอียด 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหเขาใจตามน้ีในสวนสำนัก/กองไหน
บางที่มีงบกลางอยูในสวนของสำนักปลัดเทศบาล 

เรื่องท่ี  14   เงินบำนาญของครูท่ีเกษียณอายุราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเงินบำนาญของครูที่ เวลา
เกษียณอายุราชการแลวจะไดรับน้ันเขาบอกวาไดชาเราพอมีเงินอะไรพอจะเยียวยากอนหรือไม   

นางบุษบา    สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง    ทุกหนวยงานก็จะเปนเหมือนกันหมดคือขาราชการ
ที่เกษียณอายุราชการจะตองทำรายงานตามแบบเกษียณและพอไดสงไปจังหวัดทางจังหวัดก็ตองสงกรมฯตอไป
ซึ่งก็ตองทำตามขั้นตอน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปกติใชเวลาเทาไหร 

นางบุษบา    สหกิจวัฒนา ผอ.สำนกัการคลัง    ประมาณ 3 เดือน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เร็วกวาน้ันไมไดเหรอ  ผมอยากให
สำนักการศึกษารีบดำเนินการใหรวดเร็วอยาใหชาที่เราฝากดวยครับ  

เรื่องท่ี  15   การแกไขปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หนังสือจากตำรวจสงมาวาขอความ
รวมมือเก่ียวกับการแกไขปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนอยูที่ชุมชนดอนกอยบริเวณแยกหนาหมูบาน
ก่ิงดาวที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้งและมีเหตุใหสูญเสียชีวิตฉะน้ันเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและ
เปนการแกไขปองกันมิใหอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นอีก  จึงขอความรวมมือมายังทานเพ่ือนำเรื่องเขาที่ประชุม
ประจำเดือนแจงผูนำชุมชนผมวาแจงไปก็เทาน้ันคงไมไดไปบอกตอ  เพราะฉะน้ันผมอยากฝากจาเอกภราดรให
ดำเนินการทำตัวหนอนสีเทอรโมตีเปนตารางกอนหนาทางเขาหมูบานกิ่งดาวกอนที่จะถึงแยกชุมชนดอนกลอย 
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ผมวาจะเปนการแกไขปญหาไดคือเวลาขับขี่มาเสนทางน้ีจะไดมีการชะลอรถกอนที่จะขามถนนไปอีกฝงหรือ
ชะลอกอนที่จะเลี้ยวก็จะเปนการลดอุบัติเหตุไดและใหทำปายหยุดและปายเตือนวาบริเวณน้ีเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้งเปนการเตือนใหรถทางโทน้ันหยุดเพ่ือดูซายดูขวากอนมอบใหจาเอกภราดรรับผิดชอบเรื่องน้ี  

เรื่องท่ี  16   ทานปลัดเทศบาลมอบหมายหนาท่ีใหกับรองปลัดท้ัง 3 ทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปลัดเทศบาลมอบหมายหนาที่ใหกับ
รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน ดังน้ี ทานรองปลัดรณยุทธดูแลสำนักปลัดเทศบาล สำนักการสาธารณสุขสวนของ
ผอ.สวนสมชาย และสำนักการคลังสวนพัฒนารายได  รองปลัดประเสริฐดูแลสำนักการศึกษา กองสวัสดิการ
สังคม และสถานธนานุบาล   รองปลัดอภิวัฒนดูแลสำนักการชาง  กองวิชาการฯ และสำนักการสาธารณสุข
สวนของผอ.สวนจีรนันท 

เรื่องท่ี  17     โครงการพัฒนาเมืองชุมชนใหเปนมิตรตอการเดินและการใชจักรยาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปรวมทำงานกับคณะสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทานไดมาขีดสีตีเสนของแยกชุมชนสุขสบายใจ  มอบใหจาเอกภราดรพาเจาหนาที่
เทศกิจไปดูงานและดำเนินการใหเสร็จเรียบรอยและใหไปประสานสอบถามเรื่องแบบกับประธานชุมชนสุข
สบายใจ ผมเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนเกี่ยวกับเรื่องการจัดรณรงคจราจรมอบจาเอกภราดรเขียน
โครงการและทำโครงการพัฒนาเมืองชุมชนใหเปนมิตรตอการเดินและการใชจักรยาน และเชิญประธานชุมชน 
หรือตัวแทน 2 – 3 คน/ชุมชน เขามาประชุมใหทานอาจารยพลเดชมาเปนวิทยากรกับทีมงานบรรยายเก่ียวกับ
เรื่องการสรางพัฒนาเมืองชุมชนใหเปนมิตรตอการเดินและการใชจักรยานหลังจากที่อบรมภาคเชาไปแลวน้ันก็
หาอาสาสมัครชุมชนที่เขารวมประชุมชุมชนไหนอยากเขารวมเหมือนกันกับชุมชนสุขสบายใจ มอบจาเอก
ภราดรหารือและประสานงานกับดารุณีเพราะจะเปนคนดูเรื่องโครงการจักรยานซึ่งสามารถรวมกันได  และ
โครงการน้ีใชงบประมาณของจาเอกภราดรในการทำงาน  

เรื่องท่ี  18   สวนสาธารณะกุดโงง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องสวนสาธารณะกุดโงงดำเนินการไป
ถึงไหนหรือเตรียมการอะไรแลวบางครับ 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    ทางสำนักการคลังสงรายละเอียดกลับคืน
มาแลววาใหหาวิธีซอมแซมและประมาณราคาคาซอมแซมผมมอบใหฝายควบคุมอาคารและกอสรางไป
ดำเนินการแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการชางทำปายไปติดเตือน
วาบริเวณน้ันเปนเขตอันตรายหามเขาเพราะอยูในชวงที่กำลังซอมแซมอยูฝากดำเนินการดวย 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 19/2561 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่  17 กันยายน  
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   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2561  ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

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

ปดประชุม  15.40  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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