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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2562 ประจำป 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   การประเมินโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุและโรงเรียนอนุกูลนารี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่  8 มกราคม 2562 จะมี
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเทศบาล 1 เมื่อ 2 - 3 วันที่ผานมา ผอ.โรงเรียนอนุกูลนารีทานบอกผมวา
วันที่ 8 มกราคม 2562 จะเชิญผมไปกลาวช่ืนชมในการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียน
อนุกูลนารีที่ไดเขารอบสุดทายของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ผมจึงบอกวาตรงกันกับการประเมินโรงเรียน
เทศบาลของผม  และจะมอบรองนายกฯไปรวมงานแทน  ทานจึงบอกวาจะทำหนังสือติดตอกลับมา  หลังจาก
น้ันทานก็โทรมาบอกวาเขาเลื่อนการตรวจประเมินเปนวันที่ 9 มกราคม 2562 ผมจึงตกลงวาจะไปรวมงาน  
เพราะของเทศบาลเรายังไมไดรับการติดตอมาวาจะเลื่อนหรือไม  และเมื่อวานผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุก็มา
หาผมและเชิญผมไปรวมงานประเมินโรงเรียนพระราชทานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2562 เชนเดียวกัน  
ความจริงแลวผมไปรวมงานไมไดทั้ง 2 โรงเรียนเพราะวันที่ 9 มกราคม 2562 จะมีการรณรงค kick off  การ
ลดการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง  เริ่มต้ังแตวันที่ 9 มกราคม 2562 - 9 มีนาคม 2562  เปนเวลาประมาณ 
60 วัน  เทศบาลเราเปนผูจัดงานน้ีโดยเชิญทานผูวาราชการมาเปนประธาน  ผมจะไปรวมงานของเทศบาลเรา
ที่ชุมชนดงปอ มอบทานรองนพสิทธ์ิเขารวมงานของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุแทนนายกฯ  และมอบทานรอง 
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ศิรินันทเขารวมงานของโรงเรียนอนุกูลนารีแทนนายกฯ   การที่ทานรองทั้ง 2 ทานกลาวแสดงความยินดีน้ันจะ
มีหัวขอและมีคะแนนในการประเมินวาโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดทำกิจกรรมกับทองถิ่นอยางไร  ในสวนน้ีจึง
อยากใหทานรองทั้ง 2 ทานกลาวเกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุไดทำ
รวมกับเรา  ดังรายการตอไปน้ี ขอเชิญรองอภิวัฒนรายงานใหที่ประชุมทราบ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  สำหรับโรงเรียนอนุกูลนารี  1. สำนักการศึกษา ชวยงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม  เปนตัวแทนวัดกลางพระอารามหลวงในการจัดงานทุกครั้ง  ปกติทุกชุมชนจะเขามามี
สวนรวมทุกคุมวัด  แตโรงเรียนอนุกูลนารีเขาจะรับผิดชอบวัดกลางเพียงผูเดียวเพ่ือใหสมเกียรติ  2.  สำนักการ
สาธารณสุข  งานดานการควบคุมโรค 3. สำนักปลัดเทศบาล  ดานการจัดระเบียบทางเทาดูแลความสะอาดของ
พอคาแมคา  4.  ดานการปองกันการทุจริต  เขารวมการทำ MOU การตอตานคอรัปช่ัน   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนอนุกูลนารีรวมกับเทศบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอีก 36 หนวยงาน  ทำโครงการปองกันการทุจริตของ ปปช. และรวมงานกันมาตลอดและ
วันที่ประเมินเราไดรางวัลพระปกเกลาและไดรางวัลดานเครือขายการปองกันการทุจริต  5. กองสวัสดิการสังคม  
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีไดเขารวมเปนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  6.สำนักการ
สาธารณสุข  งานธนาคารขยะ   7. การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของเทศบาลทุกครั้งจะมีโรงเรียนอนุกูลนารี
มาต้ังบูธแสดงผลงานรวมกับเทศบาลในดานตางๆ เชน  ดานการจัดการขยะ  และดานการปองกันการทุจริต   
นายกฤษฎา  ชื่นอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข  นาจะมีเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดวย แตผมไม
ทราบรายละเอียด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำหรับการทำ MOU เรื่องขยะ  จะเปนงาน
ของหน.ธนัญชัย  เขาจะลงไปรณรงคโรงเรียนปลอดถังขยะ  8. โรงเรียนเทศบาล 1 เปนเครือขาย TO BE 
NUMBER ONE รวมกับโรงเรียนอนุกูลนารี  สำหรับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  1.  เขารวมโครงการเมือง
จักรยาน  และใหรองนพสิทธ์ิพูดภาพรวมวาไดมีการชวยงานสำนักการศึกษาดานงานประเพณีและวัฒนธรรม  
สวนเรื่องอ่ืนๆก็ฝากรองนพสิทธ์ิประสานกับผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุเลยวาจะใหพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง  
สรุปในวันที่ 9 มกราคม 2562  มอบรองศิรินันทเขารวมงานที่โรงเรียนอนุกูลนารี  มอบรองนพสิทธ์ิรวมงานที่
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  สวนผมจะไปรวมงานของเราที่โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เวลา 09.30 น. ณ 
อาคารอเนกประสงคดงปอ 

เรื่องท่ี  2    การจัดงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทยป 62 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะจัดงาน
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 62 ทั้ง 76 จังหวัดกับ 1 กทม. เขาจะจัดงานเที่ยวเมืองไทยเพ่ือที่จะเชิญชวน
ประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติไปเที่ยวทุกภูมิภาคของดีทั่วประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัดและ 1 กทม. จะ
ปรากฏอยูในสวนลุมพินีจัดมาทุกๆปและป 2562 น้ีจะเปนการจัดครั้งที่ 39 ระยะเวลาในการจัดงานคือวันที่ 
23 – 27 มกราคม 2562 ครั้งน้ีเน่ืองจากวาททท.เขาเคยมาประชาสัมพันธและรวมจัดงานที่จังหวัดกาฬสินธุ
หลายครั้งในปที่ผานมาเขาเลยอยากจะใหจังหวัดกาฬสินธุไปโชวที่งานในครั้งน้ีโดยเลือกใหเปนจุดเดนของภาค
อีสานจาก 20 จังหวัด เลือกจังหวัดกาฬสินธุใหเปนจุดเดนเลย  เขาขอความรวมมือจากเราและอยากจะโชว
ไดโนเสารเพราะเปนเอกลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุเขาประสานมาและเรียกเราไปประชุมเมื่อเชา
ไดรับมอบหมายงานมาในวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ทางผูจัดอยากไดไดโนเสารไมไผของเราเขากันพ้ืน
ที่ต้ังไดโนเสารใหเราประมาณ 3x6 เมตร จะต้ังไดโนเสารไดประมาณ 4 - 5 ตัว  แลวในการเดินทางไปน้ันเรา
จะเดินทางไปอยางไรแลวคนที่ไดไปกับเราคือไปทั่วจังหวัดเลยที่มีของดีของจังหวัดกาฬสินธุ เชน ปราสาทรวง
ขาวก็จะเดินทางไปกับเราแตเขาจะนำอุปกรณไปจัดทำที่สถานที่จัดงานเลย  ในสวนของเราจะดำเนินการ
อยางไรทานผอ.ภานุเดช 
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นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง      ผมวาเราจัดทำใหเรียบรอยจากที่น่ีแลวคอย
ขนยายขึ้นรถแลวนำไปต้ังไวที่บริเวณจัดงานจะงายและสะดวกกวาครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมอยากไดตัวใหมแตทานเลขาฯนำเสนอวา
ใหนำตัวเกามาซอมแซมใหมจะดีกวาทานผอ.ภานุเดชเห็นวาอยางไร 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง      ผมเห็นดวยวาเราควรนำตัวเกาไปซอมแซม
และทาสีใหมดัดแปลงใหมเล็กนอยครับจะงายและรวดเร็วกวา  และถาตัวไหนที่ไมสามารถซอมแซมไดผมก็จะ
ดำเนินการจัดทำขึ้นมาใหมเลยครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใหเริ่มดำเนินการไดเลยนะ  เราจะตองเอาไป
จัดต้ังไวในงานกอนประมาณวันที่ 22 มกราคม 2562 เพราะงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2562  สวน
เรื่องจะทาสีไดโนเสารไมไผหรือไมน้ันมอบทานผอ.ภานุเดชปรึกษาหารือกับทานเลขาอดิศักด์ิอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  3    นำเสนอรูปแบบเมืองใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 23 มกราคม 2562 มีอีกหน่ึง
งานที่เรารวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปตยกรรมที่มาชวยเราจัดทำเมืองจักรยานทานจะมาใชหอง
ประชุมพวงพะยอมของเราจัดกิจกรรมอยางไรบางทานเลขาฯ  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    จะมีนักศึกษาประมาณ 50 คน 
และอาจารย 5 คน จะมาใหเรานำเสนอคือใหการบานเด็กและไปทำแลวนำกลับมาเสนอรูปแบบเมืองที่เรา
ตองการแบงเปน 8 กลุม  เราตองการใหปรับปรุงอะไรแบบไหนหรือออกแบบผังเมือง รูปแบบเมืองสวนไหน 
เชน สวนสาธารณะหรือวายานเมืองเกาอยากใหเปนยังไงก็ใหการบานนักศึกษาไปแลวเขาก็จะไปทำแลวมา
นำเสนอเราอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใครจะเปนคนนำเสนอผังเมืองรวม
ตัวแทนจากโยธาฯ  มอบสำนักการชางเขียนหัวขอแนวทางการพัฒนาเมืองที่เราเตรียมการเอาไวในแผนขอมูล
ถาอยากไดอะไรเพ่ิมเติมใหขอไดที่กองวิชาการฯวาเราจะพัฒนาเมืองอยางไร  เชน การที่เราอยากจะพัฒนา
เมืองคืออยากจะพัฒนาลำน้ำปาวตอยอด คือ ทำลูเดินว่ิงอยางไร ติดไฟฟาสองสวางอยางไร และจะจัดให
สวยงามอยางไรดี  ในพุทธมณฑลแกงดอนกลางเราจะปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือใหสอดคลองกับพุทธมณฑลอยางไร
ในพ้ืนที่วางในพ้ืนที่ตางๆที่เหลืออยู บริเวณหนาอนุสาวรียสถานีดับเพลิงเราจะปรับปรุงภูมิทัศนตรงน้ีใหเปน
ลานสำหรับออกกำลังของผูสูงอายุและคนพิการไดอยางไร บริเวณริมแกงเราจะเพ่ิมเติมอะไรบาง ทุงสระจะ
พัฒนาใหเปนสวนสาธารณะและเปนที่สำหรับออกกำลังกายเปนที่ปองกันน้ำทวมไดอยางไร  กุดโงงจะซอมแซม
ปรับปรุงอยางไรใหสวยงามมากย่ิงขึ้น  สนามกีฬาฯจะตอยอดอยางไร และฝากดูที่หนองบักเจ็กวาจะปรับปรุง
ใหสวยงามไดอยางไร  ถาหากวาสายไฟฟาไดลงใตดินแลวเราจะพัฒนาถนนกาฬสินธุอยางไร  ถาในวันน้ันถา
นายกไมอยูใหเชิญทานรองนพสิทธ์ิไปรวมกิจกรรมแทนนายก 

เรื่องท่ี  4    การตัดตนไมและเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูจัดการสำนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเสนอโครงการกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะรวมกันตัดตนไมและเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบ  จะทำ
ตารางของตลอดทั้งปวาจะเริ่มดำเนินการถนนเสนไหนอยางไรกอน  ในการรวมมือกับการไฟฟาครั้งน้ีตองมอบ
สำนักการชาง สำนักการสาธารณสุขดำเนินการรับผิดชอบดวย   

เรื่องท่ี  5    ปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ำกิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องสวนสาธารณะกุดน้ำกินวันน้ันผม
ไดใหทานผอ.กฤษฎาไปเรียนทานรองผูวาฯวาจะนัดมาประชุมแลวเราก็เตรียมการเอาไวบอกใหศึกษาไปเตรียม
ขอมูลใหกองวิชาการทำพาวเวอรพอยและมอบสำนักการสาธารณสุขมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ  
พอทานผอ.กฤษฎาไปคุยและปรึกษาทานรองผูวาวีรศักด์ิทานใจรอนเรียกประชุมเลยคุยเรียบรอยก็ลงไปดูพ้ืนที่ 
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ทันทีทานบอกวาเพ่ือใหเปนขอมูลที่เช่ือถือไดวาไมไดมีการเขาขางกันเองทานก็ใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมาเก็บตัวอยางน้ำเอาไปตรวจเพ่ือที่จะมาอางอิงวาตรงกับเราหรือไม  จากตัวอยางน้ำที่เราเคย
บอกวาออกซิเจนเกินแตคาความสกปรกจะมีเดือนเวนเดือนเพราะเปนชวงที่เขื่อนปดน้ำไมปลอยน้ำลงคลอง
เพราะเราเอาน้ำจากคลองมาเติมใหกับกุดน้ำกินก็มีเหตุผลอธิบาย  แลวทานผอ.ภานุเดชก็ไดประสานไปที่สำนัก
การชางของบึงพลาญชัยจังหวัดรอยเอ็ดวาเขาดูแลอยางไรก็ไดรับตอบมาวาเติมอากาศเปลี่ยนน้ำและมีการตัว
หน่ึงเติมเขาไปในน้ำเพ่ือกำจัดสาหรายผมเลยถามวาเอามาจากไหนเขาตอบวาเอามาจากบอบำบัดน้ำเสียเรื่องน้ี
ฝากทานผอ.กฤษฎาดำเนินการใหผมดวยใหทานปรึกษานายธนัญชัยดูวาจะหาซื้อไดจากที่ไหนอยางไรแลวลอง
นำมาใชดูวาจะไดผลหรือไม  ถาทานยังไมอยากใชที่กุดน้ำกินเลยก็ใหทานนำไปลองที่หนองไชยวานขาง
โรงพยาบาลสรางใหมเพราะบริเวณน้ันน้ำเขียวมากสามารถนำไปลองไดถาหากไดผลก็คอยนำมาใชที่กุดน้ำกิน
ของเราผมอยากฝากใหทดลอง  สำนักงานชลประทานจะมาวันไหนอยางไรไดตามใหนายกหรือไม   

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    วันที่ 9 มกราคม 2562  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบทานผอ.ภานุเดชและผอ.กฤษฎา
ติดตามงานน้ีดวย  เขาจะไปดูดโคลนที่หวยสีทนอยูแลวเพราะฉะน้ันเลยจะลงดูดโคลนที่กุดน้ำกินของเรากอน
ฝากใหทานทั้ง 2 ดูและประสานงานดวย  และฝากสำนักการชางและสำนักการสาธารณสุขดูแลเอาใจใส
สวนสาธารณะกุดน้ำกินของเราทุกวันดวยครับ   

เรื่องท่ี  6     ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถนนทุงศรีเมืองบริเวณผิวจราจรทอ 
1.50 เมตร ฝากสำนักการชางไปซอมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายเยอะๆใหไปรื้อและเทคอนกรีตเลยนะ  

เรื่องท่ี  7    
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานบุญรื่นโทรประสานนายกมาวา
พรรคเพ่ือไทยนำทีมโดยคุณหญิงสุดารัตนจะมาปราศรัยและจะมาขอใชสถานที่ประมาณ  วันที่ 11 มกราคม 
2562  แลวตอนน้ีพรรคพลังประชารัฐไดมาพบปะพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุเรียบรอยประมาณ 
2,000 คน พรรคภูมิใจไทยก็มาแลวเรียบรอย  คุณหญิงสุดารัตนเองเลยจะมาขอใชสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุของเราเพ่ือพบปะพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุเชนกันผมเลยเสนอวาทำไมไมใชลานตลาดนัด
คลองถม  ทานบุญรื่นเลยบอกวามันรอนและกลัวการจราจรติดขัดผมเลยเสนอไปวาตอนน้ีสนามกีฬาฯของเรา
กำลังดำเนินการปรับปรุงซอมแซมโดยเราใชงบประมาณในป 61 ปรับปรุงซอมแซมอยูในชวงน้ีพอดีเกรงวาจะ
ไมสะดวก   ผมเลยเสนอที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางของเราทานบุญรื่นเลยไดไปดูพ้ืนที่และสรุปและตกลงกันวา
จะขอใชหอประชุมธรรมะศาลาที่แกงดอนกลางพรอมบริเวณโดยรอบเพ่ือกลางเตนท  ผมวาการจราจรและที่
จอดรถมันสะดวกดวยคาใชจายในการเชาหอประชุมฯ ราคา 6,000 บาท  สวนเตนททานจะนำมากางเอง
พรอมกับเกาอ้ี  สวนการขอใชพุทธมณฑลครั้งน้ีมีความผิดอะไรหรือผมอานดูระเบียบแลวน้ันไมผิดเพราะเรามี
ระเบียบการขอใชชัดเจนถือวาประชาชน องคกร หนวยงาน ฯลฯใชรวมกันและย่ืนคำรองขออนุญาตใชตอ
นายกเทศมนตรีเมืองฯหรือผูที่ไดรับมอบหมายและชำระคาธรรมเนียม  เพราะฉะน้ันถาหากทานบุญรื่นทำ
หนังสือมาขอใชสถานที่ฝากหัวหนาสำนักปลัดฯดูแลและจัดการเรื่องการเปดใชหองน้ำและหอประชุมดวย 

เรื่องท่ี  8   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟงงานน้ี
ทางสำนักนายกที่มาประชุมชุมชนและหาขอมูลหาสิ่งที่เปนคอนเซ็ปตองการทำอะไรแบบไหนเรื่องน้ีมอบนาย
กันติพงษประสานงาน  แลวขอมูลเรื่องน้ีเปนอยางไรทานเลขาฯ 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    ขั้นตอนตอไปเขาขอใหเทศบาล
เปนเหมือนเลขางานที่จะตองคอยประสานติดตามเชิญประชุมตองตามอาจารยจากมหาวิทยาลัยและลงพ้ืนที่
เพ่ือดูความเหมาะสมของพ้ืนที่วาจะทำอะไรไดบางหลังจากน้ันก็จะใหมหาวิทยาลัยกลับไปออกแบบและราง 
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รูปแบบมาแลวเทศบาลก็จะตองเชิญศิลปน ชุมชนเขามาน่ังปรึกษาหารือการทำงานกันวาจะเลือกรูปแบบไหน
แลวก็ใสงบประมาณเขาไปแลวนำเสนอไปสูคณะชุดน้ันขั้นตอนก็จะประมาณน้ี  ทุกอยางขอใหเสร็จใหเร็วที่สุด
ไมนาจะเกินเดือนกุมภาพันธ 2562  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอนน้ีใครทำหนาที่ประสานงานกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  แลวศิลปนเขาบอกหรือไมวาจะทำอะไร 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี   ตอนน้ีตัวหลักคือมอบหมายให
มหาวิทยาลัยรางขึ้นมาไมใชตัวศิลปนราง  ศิลปนและชาวบานคือมาเติมเต็มใหขอมูล 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      อาจารยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเขาก็เปน
ลูกหลานคนเมืองกาฬสินธุทั้งน้ันเขาเคยไปหมดเพราะฉะน้ันมอบนายกันติพงษประสานสรุปไดอยางไร 
งบประมาณเทาไหรก็นำมาใหสำนักการชางของเราชวยดูใหแลวคอยสงไป  และอาจารยธนพลโทรมาหานายก
เกือบทุกวันบอกวาจะไปของบประมาณมาซอมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ริมแกงดอนกลางให
เราอีกอยางถามาซอมแซมเรียบรอยแลวจะตองมีกิจกรรมคือเอากิจกรรมเก่ียวกับเรื่องการใหนักเรียนเขามา
อบรมศิลปะ (จับปูใสกระดง) ผมเองก็บอกไปวาเราเคยทำแตเราก็ทำแคหมดงบประมาณก็เลิกทำแตอาจารย
บอกวาตองการใหทำตลอดทั้งปและบอกวาจะไปเอาโครงการมาใหผมก็แจงใหทุกทานไดทราบครับ 

เรื่องท่ี  9   กิจกรรมสวดมนตทุกวันพระและกิจกรรมถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรามีกิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวัน
พระ  ในวันที่ 28 มกราคม 2562 และโครงการถนนสายบุญ ในวันที่ 16 มกราคม 2562  ขอเชิญชวนทุก
คนไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกันที่ถนนภิรมย เวลา 06.30 น.  และฝากเรื่องการกางเตนทถาไมมีฝนก็
ไมตองนำเตนทไปกางใหเปดโลงๆดีที่สุดและฝากทานผอ.กฤษฎาเรื่องบริเวณที่เราต้ังเกาอ้ีของทานผูวาฯน้ันอยู
ตรงกับทอระบายน้ำพอดีแลวรอบที่ผานมาเรานำกอนอีเอ็มไปใสแลวปรากฏวาไมมีกลิ่นเหม็นเลยขอฝากทานดู
ดวยในโครงการถนนสายบุญครั้งตอไป  

เรื่องท่ี  10     เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดงานประชุมวิชาการที่เราเตรียม
เปนเจาภาพคุยกันไปถึงไหนอยางไรแลวและมีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม  เห็นทานรองนพสิทธ์ิบอกวา
อยากจะขอใชอาคาร 7 ช้ัน  ศาลากลางหลังเกา วันที่เราจะจัดงานคือวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  แตเรา
จะตองเตรียมงานเอาไวทั้งบริเวณลานหนาศาลากลางหลังเกาและอาคาร 7 ช้ัน เราจะใชบริเวณไหนและหอง
ไหนช้ันไหนบางทานผูวาจะอนุญาตในการใชพ้ืนที่หรือไม   

ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    ขออนุญาตนำเรียนความคืบหนาสำนักการศึกษาได
เชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่รับผิดชอบที่ไดไปศึกษาดูงานที่อำเภอ
นางรองมาไดมอบหมายงานกันไป 5 เรื่อง 1.คือเราเตรียมเกณฑตางๆที่เราจะแขงขันเขาประกวดมอบใหครูที่
รับผิดชอบไปดู 2.หาคณะอนุกรรมการเพ่ือที่จะเตรียมงานทุกอยาง 3.สรรหาคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความพรอมเกงในดานตางๆเราจะแขงขันประมาณ 33 
กิจกรรม 4.ใหไปดูสถานที่บริเวณศาลากลางหลังเกาเปนหลักทั้งพิธีเปด นิทรรศการ การแขงขันกิจกรรมตางๆ
จะอยูในบริเวณศาลากลางหลังเกาทั้งหมด  5.เตรียมดูพ้ืนที่สำหรับที่จะไปวาดภาพศิลปะ และจะมีการเรียก
ประชุมอีกครั้งในการเตรียมการจัดงานประมาณหลังวันครูครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาอยางน้ันประมาณสิ้นเดือนมกราคม
ทุกอยางก็จะมีแผนการดำเนินงานที่เรียบรอย  ใหทำหนังสือลงแผนเอาไวใหเรียบรอยถามีอะไรตองแกไข
ปรับปรุงก็จะไดแกไขปรับปรุงไดงายขึ้นในการทำงาน 

ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    จุดหลักของเราคือศาลากลางหลังเกาประมาณ 
70% ในการจัดงานและสวนที่เหลือก็เปนโรงเรียนในสังกัดของเรา เชน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล  
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4  ซึ่งตอนน้ีไดใหหัวหนาคงเดชไปประสานเรื่องการขอใชพ้ืนที่อาคาร 7 ช้ัน ศาลากลางหลังเกาวาเราจะใชไดก่ี
ช้ันมากนอยแคไหน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะสามารถใชลิฟทไดหรือไม แลว
การใชไฟฟาในอาคารน้ันทานผูวาจะวาอยางไร 

นายคงเดช   หรบรรณ   หน.หนวยศึกษานิเทศก    กราบเรียนทานนายกและทานผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับเมื่อวานผมไดเขาไปดูสถานที่อาคาร 7 ช้ัน ศาลากลางหลังเกาตามช้ันตางๆน้ันไปดูหองแลวถาหากมี
ไฟและเราทำความสะอาดเล็กนอยก็จะสามารถใชจัดงานครั้งน้ีไดต้ังแตช้ันที่ 1 – 6 ครับ  เราไดปรึกษากันแลว
จะวาใชหองไหนอยางไรบางตอนน้ีรอดูแคเรื่องไฟฟาและลิฟท  เพราะจะมีบางหองที่มีไฟฟาและแอรที่สามารถ
ใชไดแตก็ไมใชทั้งหมดเพราะบางหองก็ชำรุดเสียหายเล็กนอยครับเราตองเขาไปตรวจสอบอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากใหทำหนังสือไปขอใชสถานที่
กับทานผูวาฯโดยมีรายละเอียดในการทำงาน แผนการทำงานและรูปแบบที่ชัดเจนวาเราตองการใชหองไหนช้ัน
ไหนอยางไร คาไฟฟาใครจายเราไดรับงบประมาณคาใชจายมาเทาไหร  ไมใชวาทานผูวาฯถามอะไรมาแลวตอบ
ไมไดเพราะฉะน้ันเราตองพรอมกอนคอยทำหนังสือไปถึงทานฝากหัวหนาคงเดชดวย 

เรื่องท่ี  11    อาคารโครงเหล็กหนาสำนักงานทะเบียนราษฎร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.ภานุเดชอาคารที่เราสรางไวให
พอคาแมคาไวขายของช่ัวคราวหนาสำนักงานทะเบียนทานไดที่ต้ังวางไวที่ใหมแลวรึยัง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ไดปรึกษาหัวหนาพงษธรแลววาจะวางไว
ดานขางอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพ่ือเปนที่จอดรถ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาไมเหมาะสม  เพราะที่ดินที่เราต้ัง
อาคารสำนักงานอยูตอนน้ีเราไดรับบริจาคจากสมัยทานนายกฯสมศักด์ิและทานก็ไดรับปากพ่ีนองประชาชน
แถวน้ีวาจะทำถนนเพ่ือใหเขาสามารถเขา-ออกที่ดินของเขาได เชน มูลนิธิขางเทศบาลเราตอนน้ีและบานเรือนพ่ี
นองประชาชนที่อยูถัดไปคือคนที่บริจาคที่ดินน้ันเอง  แตเราไมไดแยกถนน ขีดถนนและตัดถนนใหเขาเมื่อเขานำ
ที่ดินจะเขาธนาคารไมอนุมัติเพราะวาที่ดินของเขาไมติดถนนในสมัยน้ันเขาจึงมาแจงเทศบาลวาใหเทศบาลทำ
หนังสือภาระจำยอมเทศบาลจึงทำเพ่ือใหเขานำหนังสือฉบับน้ีไปย่ืนที่ธนาคารเพ่ือจะไดรับเงินมาสรางบาน  ผม
เลยคิดวาทำไมเราจะตองทำภาระจำยอมทำไมเราไมทำใหถูกตองโดยการทำถนนตัดถนนให กับเขา  
เพราะฉะน้ันที่ดินดานขางสำนักการสาธารณสุขดานทิศตะวันออกไปจนถึงบานผอ.สำนักการศึกษา ผมไมรูวา
เหมาะสมหรือไมใครมีความคิดเห็นอยางไร  

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ถนนเสนขางเทศบาลทางทิศตะวันออก
น้ันรถสวนทางกันไปมา  แลวอาคารที่จะนำไปวางมีความกวางประมาณ 3 เมตร  หลังคายื่นผมวาถาหากปลอย
รถใหว่ิงสวนทางกันไปมาจะเกิดอันตรายได 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาถาหากไปต้ังบริเวณน้ันถนนจะ
แคบไปเลย  และในอนาคตเจาของที่ดินเองก็อยากจะใหเปดทางขางสำนักงานเทศบาลฯที่เคยบริจาคไวเพราะ
ทานนายกสมศักด์ิเคยใหคำสัญญาไววาจะทำถนนใหเขาผมวาสักวันหน่ึงเราก็ตองทำตามสัญญาใหเขาอยูดี
เพราะฉะน้ันฝากสำนักการชางลองไปดูกอนวาจะวางไวบริเวณไหนถึงจะเหมาะสมและฝากหัวหนาพงษธรไปวัด
พ้ืนที่ดูถาหากเราดำเนินการอะไรผมอยากใหออกมาสวยงาม  ใจจริงผมอยากไดหองเก็บของไปรื้อบานพักตรง
ขามบานผอ.สำนักการชางที่เปนบานไมแลวนำอาคารที่เราสรางไวใหพอคาแมคาไวขายของช่ัวคราวหนา
สำนักงานทะเบียนน้ันไปต้ังวางไวแทนที่ 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ผมไปดูเมื่อวานผมเสียดายและวาจะ
นำไปใหฝายดับเพลิงทำเปนหองเก็บของพัสดุ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานอยาลืมวาสำนักการคลังเองก็ขอ
หองเก็บของเหมือนกันผมยังจำได  เอาเปนวาสรุปใหรื้ออาคารไมที่อยูหลังเทศบาลที่นายอนุสรณเคยอยูออก
แลวไปปรับพ้ืนที่เอาอาคารหนาสำนักงานทะเบียนน้ันไปต้ังไวสวนเหลือประมาณกี่เมตรหรือเทาไหรก็คอยนำมา
ไวขางเทศบาลหรือที่เราคุยกันไวถาจะใหดีผมก็อยากใหเทพ้ืนคอนกรีตดวย  มอบหัวหนาพงษธรพิจารณาดูตาม
ความเหมาะสม  

เรื่องท่ี  12   ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สำนักงานสาธารณสุข  วันที่ 22 มกราคม 2562 มอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี   13   เชิญประชุมการจัดทำเกณฑและมาตรฐานการประเมินผลการ 
                             เปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดลอมผังเมืองรวมครั้งท่ี 2 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประชุมเสวนากลุมยอยของกรม
โยธา  ดวยกรมโยธาฯจะจัดประชุมเสวนากลุมยอยจัดทำเกณฑและมาตรฐานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการและสิ่งแวดลอมผังเมืองรวมครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพการและ
สิ่งแวดลอมผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองและชุมชน  ประชุมที่จังหวัดขอนแกนมอบสำนักการชางจัด
เจาหนาที่ไปประชุม ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562  

เรื่องท่ี  14   สำนักงาน สผ. เชิญประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สำนักงาน สผ. เชิญประชุมที่หองแกรนด
บอลรูมโรงแรมเดอะ เวสทินแกรนด สุขุมวิท กทม.  ในวันที่ 15 มกราคม 2562 มอบสำนักการสาธารณสุข
มอบหมายใหเจาหนาที่ไปประชุม 

เรื่องท่ี  15   เชิญประชุมการตออายุสถานบริการ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การตออายุสถานบริการ  วันที่ 26 
มกราคม 2562  มอบผอ.ภานุเดชไปประชุมแทนนายกเรื่องอนุญาตสถานบริการวาสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือไม
ประชุมที่สำนักงานปกครองจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  16   งานอุนไอรักคลายหนาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯเชิญชวนวาใครอยากจะไป
งานอุนไอรักคลายหนาวที่สนามเสือปา สวนอัมพร วันที่ 14 มกราคม 2562 แตงชุดไทยยอนยุค  ถาใครสนใจ
จะไปสามารถแจงความประสงคได 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 26/2561 เมื่อวันท่ี  25 ธันวาคม 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  
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   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ระเบียบวาดวยการใชหอประชุม ฯลฯ และการใชสนามกีฬากลางจังหวัด 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ตามมติที่ประชุมครั้งที่แลวใหนำเรื่องของ
ระเบียบการใชหอประชุมและหองประชุมเขามาพิจารณาใหมซึ่งระเบียบการใชหองประชุมและหอประชุมมีอยู 
3 แหง 1.ระเบียบการใชหอประชุมธรรมาภิบาลและหองประชุมพวงพะยอมซึ่งประกาศใชมาต้ังแต วันที่ 1 
มกราคม 2556 อัตราคาธรรมเนียมหอประชุมธรรมาภิบาลเต็มอัตราราคา  5,000 บาท ครึ่งราคา 2,500 
บาท คาบริการอ่ืน คาเครื่องเสียง ราคา 1,000 บาท คาเครื่องปรับอากาศเหมาจาย ราคา 1,500 บาท คา 
โปรเจกเตอร ราคา 500 บาท  คารักษาความสะอาด ราคา 800 บาท  รวมทั้งสิ้นราคาปกติ 9,800บาท ครึ่ง
ราคา 7,300 บาท อัตราคาธรรมเนียมหองพวงพะยอมเต็มอัตราราคา  2,000 บาท ครึ่งราคา 1,000 บาท 
คาบริการอ่ืนเหมาจาย ราคา 1,000 บาท คารักษาความสะอาด ราคา 400 บาท  รวมทั้งสิ้นราคาปกติ 
3,400  บาท ครึ่งราคา 2,400 บาท  ใชมาทั้งหมด 6 ป   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากจะขอปรับเปนเทาไหร 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     อัตราคาธรรมเนียมผมวาเหมาะสมแลวครับ
แตที่อยากจะแกไขเพ่ิมเติมคือขอ 9 เดิมน้ันคือเมื่อสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาคำรองและเห็นวาสมควรที่จะ
อนุญาตคำรองใหทำความเห็นพรอมใหผูรองไปชำระคาธรรมเนียมที่สำนักการคลังใหสำนักการคลังเสนอคำรอง
ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันตอไป  เปลี่ยนเปนเมื่อสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาคำรองและเห็นวาสมควรที่จะ
อนุญาตคำรองใหทำความเห็นพรอมใหผูรองไปชำระคาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนที่สำนักการคลังและอยาก
ใหตัดคำวาใหสำนักการคลังเสนอเปลี่ยนเปนและเสนอคำรองตอผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันตอไปครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากจะใหเพ่ิมเกี่ยวกับเรื่องจะตอง
ไมทำใหทรัพยสินของเทศบาลเสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ราชการกำหนดใหเพ่ิมเขา
ไปดวยและจะตองเพ่ิมเขาไปที่ระเบียบการใชหอประชุมธรรมะศาลาดวยฝากหัวหนาพงษธร  แตอยาพ่ึงเปลี่ยน
ใชแตใหแกไขเอาไวอางมติที่ประชุมน้ี  ตอไปเรื่องอะไร    
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ตอไปเปนอาคารธรรมะศาลาขอแกไขขอที่ 6 
ใหเพ่ิมเติมคำวาจะตองไมทำใหทรัพยสินของเทศบาลเสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
ราชการกำหนด  อัตราคาธรรมเนียมอาคารธรรมะศาลาเต็มอัตราราคา  4,000 บาท ครึ่งราคา 2,000 บาท 
คาบริการอ่ืนและคาไฟฟา ราคา 2,000 บาท รวมเต็มราคารา 6,000 บาท ครึ่งราคา 4,000 บาท  ผมวา
เปนอัตราที่เหมาะสมแลวและบางครั้งเราก็ไดรับคาธรรมเนียมแค 1,000 บาท ในกรณีที่พระไปขอใชสถานที่  
และอีกแหงคือหองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตขอแกไขขอที่ 7  คือจะตองไมทำใหทรัพยสินของเทศบาล
เสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ราชการกำหนดสวนคาธรรมเนียมก็คงไวเหมือนเดิมครับ  
และตอนน้ีพระมาขอใชหองประชุมทุกเดือน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไมเปนไรไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม
กับพระใหใชไดเลยเพราะพระจะมีการประชุมประจำเดือนของสงฆและพระไมมีรายได  ในสวนของอัตรา
คาธรรมเนียมของสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุใครจะเปนผูนำเสนอ 

ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    ระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุวาดวยการใชสนาม
กีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2552 ระเบียบน้ีใชมาทั้งหมด 10 ปแลว 
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นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    1.ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบเทศบาล
เมืองกาฬสินธุวาดวยการใชสนามกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2552 2.ระเบียบ
น้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 3.ในระเบียบน้ี  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ หมายถึง
พ้ืนที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุและใหหมายรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรืออาคารของสนามกีฬาแตละ
ประเภทพรอมกับทรัพยสินและสิ่งสาธารณูปโภคที่อยูภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ อุปกรณกีฬา 
หมายถึงอุปกรณหรือครุภัณฑที่ใชประจำสนามกีฬาและใหรวมถึงอุปกรณสนามและครุภัณฑที่อยูในความ
รับผิดชอบดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุเคยแตงต้ังกัน
หรือไมและต้ังเพ่ืออะไรเพ่ือทำหนาที่ในการบริหารเก่ียวกับการใชสนามกีฬาและการวางแผนพัฒนาสนามกีฬา 
ประธานกรรมการบริหารสนามกีฬาก็คือนายกผมอานดูแลวทานผอ.สำนักการศึกษาเห็นวาอยางไรเราควรยก
รางระเบียบน้ีใหมหรือไมทานจะนำไปศึกษาใหมหรือไม  

ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    เมื่อวานเองก็ไดคุยกับทานผอ.สวนอยูวาเราจะยกราง
ใหมแลวคอยนำเขาที่ประชุมอีกครั้งทั้งในเรื่องคาธรรมเนียมและระเบียบ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คาธรรมเนียมสนาม 1 กิจกรรมกีฬา 
ราคา 1,000 บาท/วัน กิจกรรมอ่ืน ราคา 10,000 บาท ไมเคยไดรับเลย  คาธรรมเนียมสนาม 2 กิจกรรม
กีฬา ราคา 500 บาท/วัน กิจกรรมอ่ืน ราคา 10,000 บาท คาน้ำประปา ราคา 500 บาท คาไฟฟาช่ัวโมงละ 
500 บาท  ผมวารายละเอียดทั้งหมดมอบใหผอ.สำนักการศึกษาไปศึกษามาใหมและไปดูของที่อ่ืนวาเปน
อยางไรแบบไหนแลวคอยมานำเสนออีกครั้งทานผอ.สำนักการศึกษาเห็นวาอยางไร  

ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    ผมเห็นดวยครับ 
 

        มติท่ีประชุม    - มอบผอ.สำนักการศึกษาไปศึกษาระเบียบและคาธรรมเนียมใหม 
                           พรอมกับยกรางระเบียบใหมแลวนำเขาหารือในท่ีประชุมอีกครั้ง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561  ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป 
 

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

เรื่องท่ี  1     ผูตรวจการแผนดินสัญจร ครั้งท่ี 37 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูตรวจการแผนดินสัญจร  ครั้งที่ 37   
ณ จังหวัดกาฬสินธุ  เขาเคยมาติดตอกับผมและผมเคยเลาใหที่ประชุมไดรับฟงวาสำนักผูตรวจไดรับการ
ประเมินวาจังหวัดกาฬสินธุไมมีใครรูเก่ียวกับเรื่องสำนักผูตรวจเงินแผนดินเปนอยางไรคือใครไปปรากฏวา
จังหวัดกาฬสินธุเราไมรูควรที่จะลงมาเพ่ิมเติมเผยแพร  ทานที่ไดรับคัดเลือกเปนผูตรวจการแผนดินคนลาสุดก็
คือผูวาสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต อดีตผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดขึ้นไปเปนผูตรวจการแผนดิน  ผูตรวจการ
แผนดินทำหนาที่พิจารณาความไมถูกตองของสวนราชการ คณะผูบริหาร คณะรัฐมนตรี รัฐบาล ถาทำอะไรที่ไม
ถูกตองเก่ียวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีอะไรอีกเยอะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไวแลวทานจะมาเปดรับ
ฟงปญหาความทุกขรอนและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของภาครัฐและผูตรวจการ
แผนดิน ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หองทศพร โรงแรมริมปาว  การ
สัมมนาครั้งน้ีมีผูเขารวมประชุม จำนวน 500 คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ ผูแทนจากองคกร 
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เอกชน ผูนำทองถิ่น นักวิชาการ นอกจากน้ันสำนักผูตรวจการแผนดินไดจัดใหมีกิจกรรมเสวนาของประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินทุกทานใหกับผูนำชุมชนในอำเภอเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 
มกราคม 2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรวมเสวนาดวยบนเวที  มอบกองวิชาการรวบรวม
เอกสารที่เราดำเนินการรวมกับสำนักผูตรวจการแผนดินใหนายกดวย เชน งาน MOU ที่เราเคยรวมกันกับสำนัก
ผูตรวจการแผนดิน  ในการน้ีสำนักผูตรวจการแผนดินจึงขอประสานความรวมมือกับนายกเทศมนตรีฯ ดังน้ี 1.
ขอเชิญทานหรือผูแทนหนวยงาน จำนวน 2 คน เขารวมรับฟงบรรยายสรุปมอบกงวิชาการฯเปนผูประสานงาน 
2.ขอเชิญรวมงานเลี้ยงรับรอง 3.เชิญทานใหเกียรติกลาวตอนรับ ใหเตรียมขอมูลใหผมดวย  4.เชิญผูนำชุมชนที่
อยูในความรับผิดชอบของทานเขารวมรับฟงการเสวนาของประธานผูตรวจการแผนดิน ในวันที่ 24 มกราคม 
2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  มอบกองวิชาการประสานงานกับกองสวัสดิการฯเชิญผูนำชุมชนมา 5.ขอ
จุดจอดรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่สำนักผูตรวจการแผนดินพรอมจุดเช่ือมตอไฟฟาบริเวณแหลงชุมชนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงาน วันที่ 23 – 24 มกราคม 2562  ทั้งน้ีทั้งน้ันตอนที่เขามาผมใหเลขาอดิศักด์ิ
ประสานงานทานก็พอไดรับขอมูลมาบางเพราะฉะน้ันจ.ส.อ.สมชายมีอะไรสงสัยใหสอบถามและประสานกับ
ทานเลขาฯได  และถาหากมีเรื่องดวนใหรายงานนายกทันทีแตถางานน้ันจ.ส.อ.สมชายสามารถดำเนินการและ
ประสานเองไดก็คอยนำมาพูดคุยกันทุกวันอังคารที่เราประชุมกันไดครับ   

เรื่องท่ี  2    การปรับปรุงซอมแซมกุดโงง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    การปรับปรุงซอมแซมกุดโงงคือตอนน้ีได
รับทราบมาวาไดริบเงินประกันแลว  สำนักการชางคงตองลงไปสำรวจพ้ืนที่ใหมเพราะที่เสนอรายการประมาณ
ราคาในชวง 3 – 4 เดือนที่แลวประมาณ 1.5 ลานบาท  เกินกันไปเยอะแตตอนน้ีสภาพตัวเขื่อนมันสไลดไป
เยอะผมอยากเสนอแนวคิดและแนวทางแกไขในการซอมแซมวาเราจะทำรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหมเพราะ
ตอนน้ีชาวบานถามเขามาวาทำไมไมเห็นทางผูรับจางเขามาดำเนินการ  เราจะตองทำการประชาสัมพันธและขึ้น
ปายบอกหรือไมในเรื่องน้ี 

นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ลาสุดตามที่เราแจงริบเงินประกันไปที่ธนาคาร
ทางธนาคารก็ทำหนังสือแจงเราวามาทางบริษัทผูรับเหมาเขาไปธนาคารและบอกใหธนาคารชะลอการจายเงิน
ใหเราและบอกวาจะเขามาติดตอพูดคุยกับทางเทศบาลฯกอน  ทางเราเลยไดทำหนังสือแจงไปทางบริษัท
ผูรับเหมาวาใหเขามาคุย วันที่ 14 ธันวาคม 2561  ก็ไมมาและลวงเลยมาหลายวันแลวเราเลยทำหนังสือ
ยืนยันไปที่ธนาคารอีกครั้งวาตอไปน้ีใหสงมอบเงินประกันมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยขั้นตอนตอไปหลังจาก
เรายึดเงินประกันสัญญาแลวเราถึงจะแจงเวียนในขั้นตอนของการเปนผูที่ทิ้งงานตอไปซึ่งในตอนน้ีเราจะยังแจง
ไมไดเราตองรอเงินกอน จำนวน 3.5 แสนบาท     

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนน้ีเรารอเงิน จำนวน 3.5 แสนบาท 
เพราะฉะน้ันเมื่อเราไดเงินมาแลวผอ.สำนักการชางสามารถดำเนินการไดเลยวาจะทำอะไรบางในราคา 3.5 
แสนบาท   
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    จำนวน 3.5 แสนบาท คงจะดำเนินการอะไร
ไมได 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาทำไมไดเราจะทำอยางไร 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ตองหาเงินงบประมาณเพ่ิม  ผมจะลงพ้ืนที่ไปดู
อีกครั้งกอนวาเราจะดำเนินการในสวนไหนอยางไรบางและจะจัดทำปายไปติดประกาศใหพ่ีนองประชาชนไดรู
วาตอนน้ีเทศบาลของเรากำลังดำเนินการอยางไรอยูบางครับ 

เรื่องท่ี  3    ปรับปรุงหองน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน 
นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป     ทานสท.บุญเส็งขอใหซอมแซมหองน้ำ
ดานหลังบริเวณศูนยอาคารฟตเนสในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  แตเราขออนุญาตรื้อถอนออกเลยและจะทำ 
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บริเวณน้ันเปนหองเก็บของเพราะในสวนสาธารณะเราก็มีหองน้ำหลักอยูแลว  และนอกจากจะอยากใหเรา
ซอมแซมหองน้ำแลวทานสท.ก็อยากจะใหเปลี่ยนเปนเปนหองชักโครกดวย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องที่ไมอยากซอมแซมหองน้ำดานหลัง
ศูนยอาคารฟตเนสก็ทำตามที่สำนักการชางเห็นสมควรและเรื่องที่อยากจะเปลี่ยนใหเปนหองชักโครกก็ไป
เปลี่ยนและปรับปรุงตามที่เขาขอมาที่หองน้ำหลักของเราในสวนสาธารณะกุดน้ำกินครับ 

เรื่องท่ี  4    กีฬาชุมชนสัมพันธ 
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม     วันที่ 15 มกราคม 2562  กองสวัสดิการ
สังคมจะจัดกีฬาชุมชนสัมพันธที่ตลาดนัดคลองถม  ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนการงานทุกทานไปรวมกิจกรรม
และชวงเย็นก็เชิญรวมเปนเกียรติในงานมอบรางวัลและรวมรับประทานอาหารรวมกันครับ  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.20  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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