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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    งานค้ำบานคูณเมือง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานค้ำบานคูณเมืองเมื่อเชาเรียกไป
ประชุมอีกผมไดมอบใหหัวหนากันติพงษและหัวหนาสนธยาไปประชุมและกลับมาเลาใหนายกฟงวาเปาหมายที่
ใหเราหานางรำ 1,500 คน เพ่ิมเปน 3,000 คน และเรื่องสถานที่จอดรถมีการนำเสนอวาถาหากจอดรถ
บริเวณไหนใหรำอยูบริเวณน้ันเลยเพ่ือแกไขปญหาการจราจรและการเดินทางเรื่องน้ีคงไดมีการเรียกประชุมอีก
ครั้ง  
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เรื่องท่ี  2    โครงการบูรณปฏิสังขรณองคพระประธานวัดกลางพระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากวัดกลางถึงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  โครงการบูรณปฏิสังขรณองคพระประธานวัดกลางพระอารามหลวงเรียนนายกดวยคณะสงฆและ
คณะกรรมการวัดกลางพระอารามหลวงมีโครงการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธมงคลองคพระประธานภายในพระ
อุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งไดเสื่อมโทรมตามกาลเวลาในสมัยเจาคุณหลวงปูพระธรรมวงศาจารย  บัดน้ี
คณะสงฆและกรรมการวัดเห็นวาพระพุทธรูปชำรุดเสียหายมากจึงมีโครงการบูรณปฏิสังขรณ ขอความ
อนุเคราะหใหทานนายกจัดบุคคลากรหรือนายชางเทศบาลจัดทำ ปร.4 ปร.5 เพ่ือทำการประเมินในการ
บูรณปฏิสังขรณหลวงพอพุทธมงคลดวย  มอบสำนักการชางไปติดตอและประสานงานน้ีกับหลวงพอวัดกลาง 

เรื่องท่ี  3   งานประเพณีลอยกระทง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานประเพณีลอยกระทงมีความพรอม
ไปถึงไหนแลวดานสถานที่  

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง      เรื่องสถานที่ตางๆ และไฟฟาประดับตกแตง
ดำเนินการไปแลวประมาณ 60% – 70% งานจะจัดขึ้น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ สวนสาธารณะ 
กุดน้ำกิน 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย   หน.บริหารงานท่ัวไป       ขอความอนุเคราะหเรื่องการจัดระเบียบรถ
และการจอดรถที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินในชวงน้ีดวยเพราะหลังจากที่เราประดับตกแตงไฟฟาให
สวยงามในสวนสาธารณะกุดน้ำกินก็มีประชาชนเขาไปในบริเวณน้ันเปนจำนวนมาก 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรณีที่น้ำสงกลิ่นเหม็นฝากใหเติม
อีเอ็มหรือปูนขาวทำอะไรก็ไดใหน้ำในทอระบายน้ำไมมีกลิ่นเนาเหม็นบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยเฉพาะ
จุดบานที่ทำเล็บมือนางขายจะสงกลิ่นเหม็นมากอยากใหรีบดำเนินการแกไขโดยการใชระบบบำบัดกลิ่นหรือใส
กอนอีเอ็ม ปูนขาวเติมลงไปมอบสำนักการสาธารณสุขดำเนินการ และฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
การจุดพลุเพราะอันตรายอาจจะเกิดเพลิงไหมไดใหดูแลใหดี 

เรื่องท่ี  4    โครงการเขาวัดวันอาทิตย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุขอเชิญรวมทำบุญ 9 วัด ที่วัดดงปอแจงใหทุกทานทราบและไปรวมทำบุญตักบาตรฟง
เทศนดวยกัน  

เรื่องท่ี  5    ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตอนน้ีสง
หนังสือใหทานผูวาฯลงนามต้ังคณะกรรมการรวมหลายฝาย  เราเชิญคณะทำงาน เชิญพระมาพูดคุยกันเพ่ือที่จะ
จัดงานมอบสำนักการศึกษาดำเนินการเรื่องน้ี  และมอบทุกสำนัก/กองฝายไหนที่เคยทำหนาที่อะไรบางใน
กิจกรรมน้ีใหดำเนินการชวยกันเหมือนเดิมแลวเราจะมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  6    วันพระบิดาแหงฝนหลวง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจะ
จัดงานวันพระบิดาแหงฝนหลวง  ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ที่หอประชุม 80 พรรษา แตงกายชุด
ปกติขาว  มอบทุกสำนัก/กองสงรายช่ือเจาหนาที่ไมนอยกวาสำนัก/กองละ 5 คน  ไปรวมกิจกรรม 

เรื่องท่ี  7   การกรอกขอมูลคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกร 
 ปกครองสวนทองถ่ิน 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจากกองวิชาการแจงให 
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พนักงานเทศบาลทุกคนที่ทำงานกับเทศบาลมาไมนอยกวา 1 ป ทำการกรอกขอมูลคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหมือนกับที่เราประเมิน ITA  ปที่แลวเราได 85% c]tกอน
หนาน้ันเราได 77% หัวขอที่เขาประเมินความโปรงใสในเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดคะแนนนอยที่สุดคืองาน
บุคคล การรับเขา การเลื่อนตำแหนง ผมอยากสอบถามวาผมไมโปรงใสอยางไรถึงไดคะแนนนอยที่สุดผมเคยมี
การเรียกรับเงินหรือผูบริหารเคยไปกาวกายอะไรหรือไมในการทำงานทั้งเรื่องการรับเขาและยายมาของ
พนักงานเทศบาลผมเลยไดสอบถามวาเกิดอะไรขึ้นในการประเมินหัวขอน้ีเลยไดรับคำตอบวา  กรอกขอมูลโดย
อานไมละเอียดเพราะมีเจาหนาที่มารอเรงรัดเอาเอกสารที่กรอกขอมูลน้ันคืนเรื่องน้ีอยากฝากทุกทานวาใหอาน
แบบประเมินใหละเอียดกอนที่จะทำการกรอกขอมูลแตละขอใหดีกอนเพ่ือความเปนธรรมกับคณะผูบริหารที่
ต้ังใจทำงาน  รอบน้ีวิธีการกรอกขอมูลอยางไร  

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    รอบน้ีวิธีการกรอกขอมูลคือ
เขาไปกรอกในระบบขอมูล ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในสวนของผูที่มีสวนไดเสียภายในคือตัวพนักงาน
เทศบาลมีตัวช้ีวัดอยู 5 ตัว 1.การปฏิบัติหนาที่ 2.การใชงบประมาณ 3.การใชอำนาจของผูบริหาร 4.การใช
ทรัพยสินของทางราชการ 5.การแกไขปญหาการทุจริต  ในระบบตอนน้ีคงมีพนักงาน อปท.เขาไปกรอกขอมูล
เปนจำนวนมากเลยทำใหระบบคอนขางชา  ทางกองวิชาการจะโพสลิงกกรอกขอมูลน้ีลงในไลนกลุมของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุถาทานใดจะกรอกขอมูลผานกลุมไลนก็สามารถลิงกกันไดเหมือนกันและกองวิชาการจะ
ดาวนโหลดขอมูลในสวนของผูที่มีสวนไดเสียภายในออกมาแลวแจงสำเนาไปยังทุกสำนัก/กองกอนเพ่ือไปอาน
ทำความเขาใจวาเขาถามอะไรบางเพ่ือที่จะไปกรอกลงในระบบจริงเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด  และอีกสวนคือ
การประเมินจากผูมีสวนไดเสียภายนอกซึ่งที่เราสงขอมูลไปคือผูมีสวนไดเสียจากการจัดซื้อจัดจางของสำนักการ
คลัง ผูมีสวนไดเสียจาการมาขอรับบริการในการชำระภาษี การขออนุญาตปลูกสราง และการบริการของ
ทางดานการสาธารณสุขตองรบกวนหนวยงานที่เก่ียวของกับงานพวกน้ีไดแจงผูมีสวนไดเสียภายนอกน้ีชวยมา
ตอบแบบประเมินพวกน้ีใหดวยต้ังเปาไวที่ 100 คน    

เรื่องท่ี  8   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 12 จะมาตรวจติดตามโครงการ 
                        ในจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
09.30 – 12.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 12 จะมาตรวจติดตามโครงการในจังหวัด
กาฬสินธุ  ในครั้งน้ีเขาเชิญใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไปบรรยายเรื่องขยะ ประมาณ 5 – 7 นาที มอบ
ผอ.สวนฯสมชายไปบรรยายแทนนายก   

เรื่องท่ี  9   ห้ิวตะกรา นุงซ่ิน ถือปนโต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมหิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต 
พรุงน้ีเราจะมีการทำกิจกรรมโดยหิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโตนำอาหารมารวมรับประทานชวงพักกลางวันดวยกัน
ที่หองประชุมพวงพะยอม  และเราจะจัดกิจกรรมน้ีทุกวันศุกรของสัปดาหทั้งเรื่องการแตงกายและการนำ
อาหารใสปนโตมารวมทานดวยกันในสำนัก/กองของตนเอง  มอบสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือใหทุกสำนัก/
กองเขารวมกิจกรรมน้ีและถายภาพสงไปที่งานประชาสัมพันธดวย 

เรื่องท่ี  10     คุณหมอชวนวิ่ง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     คุณหมอชวนว่ิง  ในวันเสารที่ 17 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.  ใหมาออกกำลังกายวอรมรางกายและออกว่ิงพรอมกันจุดรวมตัวคือลาน
หนาศาลากลางหลังเกา การแตงกายสวมเสื้อหมอชวนว่ิงโทนสีขาวมอบหัวหนาพงษธรประสานเรื่องเสื้อที่เราจะ
สวมใสและจัดเจาหนาที่ไปรวมในกิจกรรมคุณหมอชวนว่ิง  ฝากผอ.สำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาด
บริเวณที่จัดงานและมอบสำนักการชางเรื่องการจัดสถานที่ 
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เรื่องท่ี  11   การประชุมการจัดวันปลาราโลก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทานผูวาฯขอแจงเลื่อนการประชุมการ
จัดวันปลาราโลก จากเดิมจะประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เลื่อนไปประชุมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 มอบเลขาอดิศักด์ิไปประชุมแทนนายก  

เรื่องท่ี  12    การคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานสมเด็จมหาจักรี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 
2561  ที่หองประชุมสำนักการศึกษาช้ัน 2 มีการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานสมเด็จมหาจักรีมอบ
ผอ.สวนฯสุนิสาไปประชุมแทนนายก  

เรื่องท่ี  13   แนวปองกันตลิ่งพังลำน้ำปาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แนวปองกันตลิ่งพังลำน้ำปาวทานผอ.
ภานุเดชไปตรวจแลวรึยังวาทำไปถึงไหนอยางไรแลว  ผมอยากจะฝากสำนักการชางและฝายปองกันฯใหไปดูแล
ความสะอาดและตัดหญาที่ขึ้นตามแนวปองกันตลิ่งเพราะมันรกและไมสวยงามมอบฝายปองกันฯดูแลฝงทาง
สถานีดับเพลิงและหนาศาลเจาพอโสมพะมิตรตลอดแนวไปจนถึงสะพานวัดใตสวนฝงตรงขามอีกฝงน้ันมอบให
สำนักการชางดูแล  

เรื่องท่ี  14   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ชวงน้ีตำรวจเปดยุทธการอำเภอเมืองเขตชุมชนเมือง  ฝากผูที่มีสวนรับผิดชอบเรื่องน้ีติดตามขาวสารใหดีถา 
และการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดใหดำเนินการตอไปตามนโยบายของทางจังหวัดและใหเลือกชวงเวลาใหดี
และเหมาะสม    

เรื่องท่ี  15   ประชุมการทำเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟาจาก RDF 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จะมี
การประชุมที่สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นเรื่องการทำเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟาจาก RDF ฝากผอ.
สวนฯสมชายไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  16    ซักซอมแนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
                             ของ อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ซักซอมแนวทางการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของ อปท. เปนอยางไรพูดใหนายกฟงหนอยครับ 

จาเอกภราดร   เนตวงษ    หน.ฝายรักษาความสงบฯ    จัดต้ังศูนยก็คือทานนายกก็จะเปนผอ.ศูนย
โดยตำแหนงและแตงต้ังคณะผูบริหารขึ้นมาเปนประธานคณะกรรมการทำงานโดยที่ขอตัวแทนของแตละ
หนวยงานในพ้ืนที่เขามารวมไมวาจะเปนตำรวจ แขวงการทาง ทางหลวงชนบทและภาคเอกชนที่เกี่ยวของครับ  

นายจารุวฒัน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวรณรงคอยางไร 

จาเอกภราดร   เนตวงษ    หน.ฝายรักษาความสงบฯ    เราจะจัดต้ังศูนยกอนโดยลงคำสั่งโดยทาน
นายก  เปนการเตรียมการการปองกันกอนจะถึงเทศกาลปใหมเรื่องน้ีเราไดเตรียมการไวแลวในเบ้ืองตน 

เรื่องท่ี  17     การทบทวนอัตราคาไฟฟา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การทบทวนอัตราคาไฟฟาตาม
หลักเกณฑกำหนดหลักเกณฑคาไฟฟาป 2558  คณะกรรมการกิจการไฟฟาพลังงานมีมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561  เห็นชอบใหทบทวนอัตราคาไฟฟาตามหลักเกณฑกำหนดอัตราคาไฟฟาป 2558 เปนผลใหอัตราคา
ไฟฟาตามประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาคเรื่องโครงสรางอัตราไฟฟาป 2558 สำหรับผูใชไฟประเภทกิจการ
ขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ  กิจการเฉพาะอยาง องคกรที่ไมแสวงหากำไร ไฟฟาช่ัวคราว อัตราคาไฟฟา 
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สำรอง และอัตราคาไฟฟาที่สามารถงดจายไฟฟาได ลดลง 0.0258 บาท/หนวย  โดยมีผลบังคับใชต้ังแตคา
ไฟฟาประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เปนตนไป  อานดูคือหนวยไฟฟายังเทาเดิมแตคาไฟฟาลดลงฝากสำนัก
การชางลองศึกษาเรื่องน้ีสอบถามไปยังเจาหนาที่การไฟฟาวาจะสงผลกระทบตอการใชไฟฟาสาธารณะของเรา
หรือไมเรื่องน้ีเปนเรื่องสำคัญฝากดวยครับ 

เรื่องท่ี  18     การจัดงานวันตอตานคอรัปชั่นสากล   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสวนการงานที่เก่ียวของเรื่องที่เรา
จะตองเตรียมตอไปคือการจัดงานวันตอตานคอรัปช่ันสากล  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561  ซึ่งเราทำรวมกันกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. มาโดยตลอดทุกปในชวงน้ีผมทราบมาวาสำนักงาน ป.ป.ช. ไดยายที่ทำการไปแลว
เพราะฉะน้ันช้ันบนของหองทะเบียนที่วางผมจะใหประสานกับทางสภาวัฒนธรรมไปใช 1 หอง แตไดรับการ
ประสานจากทานรองนพสิทธ์ิวาทาง ตม.จะมาเปดหองทําพาสปอรต (หนังสือเดินทาง) ฝากเรื่องน้ีใหทาน
หัวหนาพงษธรดูแลดวย 

เรื่องท่ี  19     ประเด็นการเขารวมประชุมผูบริหารทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ   
นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    มีประเด็นการเขารวมประชุมผูบริหารทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ  ในวันน้ันมีประเด็นที่ทางทานรักษาราชการแทนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุไดดำเนินการแจงตอที่
ประชุมเรื่องแรกคือเรื่องการรณรงคใหพนักงานขาราชการจัดทำถังขยะเปยกใหครบทุกครัวเรือนและในสวน
ของชุมชนใดที่ไมมีพ้ืนที่เขาก็ใหทางทองถิ่นฯจัดทำถังขยะเปยกรวมของหมูบานหรือชุมชน   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ครั้งที่แลวเราแจกไปแลวประมาณ 
1,000 ใบ มอบใหผอ.สวนสมชายสำรวจดูวาเหลืออีกประมาณเทาไหรที่เราจะตองแจกเพ่ิมเติมและถาพอจัด
งบประมาณไดเราก็จะไดซื้อมาเตรียมการจัดทำถังขยะเปยกแลวลงพ้ืนที่ทำงานตอฝากสำนักการสาธารณสุข 

นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    เรื่องตอไปคือเรื่องมือถือเกาไปชีวิตใหมมาเขาขยายเวลา
โครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ก็ขอใหแตละทองถิ่นขอรับบริจาคและนำสงไปที่จังหวัดแจงใหทุก
สำนัก/กองรับทราบ  และอีกเรื่องคือเรื่องการแบงกลุมคัตเตอรขยะที่ทางทานมท.1 ไดมอบนโยบายคือตอนน้ี
ไดแบงแลวบางพ้ืนที่ไมเหมาะสม  บางแหงแบงกลุมแลวไมไดเปนเจาภาพในการจัดการขยะก็เลยจะมีการ
ทบทวนใหม  สวนของเราก็คงไมมีผลกระทบและไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กลุมคัตเตอรขยะคนที่แบงครั้งแรกคือ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคฯ  เริ่มแบงชวงป 2550  พอแบงเรียบรอยใหผูที่เปนเจาภาพใหขอไปวาใครอยากจะ
ไดโครงการมาทำบอขยะก็ขอไปรวบรวมไปแตไมสามารถผานดาน สผ.ไดเพราะเขาตรวจสอบจริงจังมากผล
สุดทายไมมีที่ไหนหรือคัตเตอรไหนที่ไดเปนเจาภาพที่แทจริงแลวขยะเกิดขึ้นทุกวันทองถิ่นน้ันๆก็จัดการกันเอง
โดยไมถูกวิธีแลวงบประมาณก็ไมเขาแตก็ยังมีความพยายามของสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคฯคือกรมควบคุม
มลพิษอยากจะทำตอผลสุดทายกำลังจะดำเนินการทำก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลกอน  ทางกระทรวงมหาดไทยเลย
บอกวาการดูแลเรื่องขยะเปนของกระทรวงมหาดไทยไมใชเปนงานของกรมควบคุมมลพิษเลยนำภารกิจน้ีมาทำ
แตเรื่องน้ำเสียยังคงเปนกรมควบคุมมลพิษดูแลเหมือนเดิมทางกระทรวงมหาดไทยนำแคเรื่องขยะมาดูแลผล
สุดทายทำเรื่องของบประมาณไปไมไดสักแหงเพราะกรมสงเสริมโดยเจาหนาที่กรมสงเสริมไมมีความรูความ
เช่ียวชาญไมรูเกี่ยวกับเรื่องคัตเตอรดวยซ้ำไปวาเปนอยางไร  แตในเมื่อรายงานก็เอารายงานของสำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคเสนอเขาไปผลสุดทายขยะตอนน้ีการพิจารณางบประมาณในการจัดทำบอขยะน้ำเสียกลับไปหา
กรมควบคุมมลพิษเหมือนเดิมตองไปขึ้นกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคเหมือนเดิม  แลวเวลา มท.1 มาประชุมก็
จะมีการนำเรื่องคัตเตอรมาพูดทุกครั้งเหมือนกับครั้งน้ีที่วาจะมีการปรับปรุงคัตเตอรซึ่งในความเปนจริงแลวน้ัน
มันไมมีจริง 

นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    เรื่องตอไปคือเรื่องถนนสวย 1  อปท. ตอ 1 ถนน โดย
จะตองมีความยาวอยางนอย 500 เมตร ใหมีไมดอกไมประดับและกำหนดวาจะตองทำใหแลวเสร็จภายในวันที่  
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31 ธันวาคม 2561  และเรื่องสนามเด็กเลนสรางปญญาในสวนของจังหวัดกาฬสินธุเราไดแค 1 แหง ที่ตำบล
หลุบ ถาหากทานใดอยางไดเปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ทำเองไปดูไดที่ตำบลหลุบ  เรื่องตอไปคือเรื่องการขอ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทานนายกไดนำเรียนที่ประชุมไปมีทั้งถนน ขุดลอกแหลงน้ำ ธนาคารน้ำใตดิน ลานกีฬา 
ถนนทางหลวงทองถิ่น ตตามที่ประชุมก็บอกวาจะขยายเวลาใหมากที่สุดเพ่ือใหทองถิ่นไดดำเนินการไดทัน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กงบประมาณในการขอสรางอาคารก็ใหทำโครงการขอไปไดเหมือนกันน้ีคือในสวนของทาง
ทองถิ่นจังหวัด  สวนทานรองวีรศักด์ิทานก็ไดเนนย้ำในเรื่องการอยูดีมีสุขของพ่ีนองประชาชนขอใหไปเอ็กซเรย
ในพ้ืนที่ในการพัฒนาเพ่ือขจัดความยากจนของพ่ีนองประชาชน  เรื่องตอไปคือเอ็กซเรยในเรื่องยาเสพติดตาม
นโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดฯ ขอความรวมมือจากทองถิ่นใหความรวมมือกับฝายปกครองตอไปจะมี
การต้ังดานชุมชนซึ่งเขาขอใหทางทองถิ่นของเราสนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆดวย  เรื่องการบริหารจัดการขยะก็
ตามที่ไดนำเรียนไปคือการงดใชถุงพลาสติกและการงดการใชโฟมโครงการห้ิวตะกรา นุงซิ่น ถือปนโตซึ่งเรื่องน้ี
เราไดถือปฏิบัติไปแลวในบางสวน  และงานค้ำบานคูณเมืองที่มีเปาหมายในการนำนางรำมาทั้งหมดจำนวน 1 
แสนคน  ในสวนของเทศบาลของเราก็ไดดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธโดยหัวหนาศศิญาดำเนินการไป
แลวและในสวนอ่ืนที่เราจะตองชวยกันก็คือสำนักปลัดเทศบาลจะตองจัดเจาหนาที่เทศกิจและอปพร.มาจัด
ระเบียบการจอดรถ  สำนักการชางรับผิดชอบจัดสถานที่และปายประชาสัมพันธ  เราคงจะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอีกครั้งถึงแนวทางการทำงานที่ละเอียดขึ้น  อีกหน่ึงเรื่องที่ทานรองผูวาฯไดมอบหมายคือเรื่อง
แลนมารคของจังหวัดกาฬสินธุโครงการปลูกตนไมสวยถนนสายหลักจากอำเภอสมเด็จลงมาจนถึงอำเภอยาง
ตลาดเช่ือมตอจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกนทานเนนย้ำเรื่องการดูแลวาถาปลูกแลวควรดูแลรักษาให
ดีไมควรปลอยใหตนไมยืนตนตาย  และอีกเรื่องคือแผนพัฒนาทองถิ่นของเราฉบับที่ 3 ที่แกไขเพ่ิมเติมทานก็ให
ไปศึกษาและการติดตามประเมินผลจากเดิมมีปละ 2 ครั้ง ก็ลดลงมาเหลือปละ 1 ครั้ง  เรื่องระเบียบ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกมีระเบียบมาใหมทานใหถือปฏิบัติและศึกษาดวยและเรื่องสุดทายเรื่องการกรอก
ขอมูลในระบบ e-plan มีบางทองถิ่นกรอกขอมูลไมครบถวน e-plan จะกรอกต้ังแตการจัดทำแผนจนไปถึงการ
สิ้นสุดโครงการจนเบิกจายใหสิ้นสุดดวย 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ในสวนเรื่องแผนและ
งบประมาณและการติดตามจะเปนกองวิชาการรับผิดชอบกรอกแตในสวนของจัดซื้อจัดจางจะเปนสำนักการ
คลังรับผิดชอบกรอกขอมูล 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหลายๆเรื่องซึ่งเปนเรื่องที่เราพูดกันอยู
ตลอดที่ทานรองปลัดรณยุทธที่ไปประชุมมาผมไมไดไปประชุมแตเรื่องทั้งหมดก็จะเห็นวาเปนเรื่องลักษณะ
คลายๆกันและเปนเรื่องที่เราพูดคุยกันอยูแลวเปนประจำเพราะฉะน้ันเรื่องของสำนักการสาธารณสุข สำนักการ
ชาง  สำนักปลัดเทศบาลฯเปนเรื่องที่จะตองติดตามตลอดเวลา 

เรื่องท่ี  20     ขอเสนอวันประชุมสภาฯ   
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ขอเสนอวันประชุมสภาฯ  วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 ทานนายกวาจะเหมาะสมหรือไม  เราใหสงกระทูและญัตติภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 ตอนน้ีมีกระทูสงมา 1 ทาน คือทานสิทธิภรณเปนเรื่องเกี่ยวกับพนักงานเก็บขยะมีกี่คนและรถขยะเล็กมี
กี่คัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
ชวงเชาผมมีประชุมจังหวัดฯ   แตถาเปนชวงบายก็ไดเพราะเราไมมีอะไรมากในการประชุมสภาฯครั้งน้ีทั้งญัตติ
และกระทูผมดูแลวไมนาจะใชเวลานาน  
 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 22/2561 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม  2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 

 

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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