
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  6/๒๕62  ประจำป  ๒๕62 

วันอังคารท่ี  19 มีนาคม 2562  เวลา  15.00 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
6. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
8. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
9. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง 
10. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
13. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
14. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
16. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
17. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
18. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
19. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
20. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
21. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
22. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
23. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
24. นางวิไลวรรณ พบูประภาพ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 
25. นางจริยา  พงษพันธนา รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
26. นางสาวจตุพร อังคะรุด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
8. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
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9. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร 
10. นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
12. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
13. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
15. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
16. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
17. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
18. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
19. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
21. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
22. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
23. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
24. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
25. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
26. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
27. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
28. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
29. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
30. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
31. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
32. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
33. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
34. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
35. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
36. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
37. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ และรก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 

เริ่มประชุมเวลา  15.00  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2562 ประจำป 2562 วันที่ 19 มีนาคม  
2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    เตรียมความพรอมเตรียมรถดับเพลิงในชวงหนาแลง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไดไปประชุมกับทานผูวาฯทาน
ฝากมาเรื่องรถดับเพลิงชวงน้ีหนาแลงไฟไหมเยอะใหเราเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาดับเพลิง  น้ำ
จะตองเต็มถัง 100% ในรถดับเพลิงทุกคันเตรียมความพรอมที่สถานี   
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เรื่องท่ี  2    การเคลื่อนยายครุฑท่ีอยูอาคาร 7 ชั้น ศาลากลางหลงัเกา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หลังจากเอาครุฑของศาลากลางหลัง
เกา 7 ช้ัน ลงมาแลวใหนำไปไวหนาระเบียงตรงมุกศาลากลางหลังเกากับครุฑตัวเกาที่มีอยูแลวและทำที่ยึด
เอาไวตรงน้ันถาวร  เพราะฉะน้ันฝากผอ.ภานุเดชประสานงานกับสำนักงานโยธาวาถาเอาลงมาแลวเราจะนำไป
ไวหนามุกหนาศาลากลางหลังเกาหองเจาเมืองซึ่งเปนมุกยื่นออกมาตรงที่จอดรถดานหนาฝากไปดูดวย  

เรื่องท่ี  3    ลงพื้นท่ีตรวจสอบรานคาท่ีมาชวงงานกาชาดท่ียังไมยายออกจากฟุตบาท 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รานขายตนไมและรานขายเฟอรนิเจอร
ที่มาขายชวงงานกาชาดยังคงมีอยูแตยายขึ้นไปอยูบนฟุตบาทแลวประมาณ 2 – 3 ราน  ฝากจาเอกภราดรลง
พ้ืนที่ไปตรวจสอบและดำเนินการใหผมดวย  

เรื่องท่ี  4    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอทบทวนงานที่เราไดคุยกันเมื่อวัน
อังคารที่ผานมา เรื่องแรกคือเรื่อง อปพร.รักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินเตรียมความพรอม
ดวย   เรื่องประชาสัมพันธเฝาระวังเหตุอัคคีภัยมอบงานประชาสัมพันธและเตรียมความพรอมของรถดับเพลิง
มอบงานปองกันฯ  อาคารพิพิธภัณฑศาลากลางหลังเกาทานผูวาฯไดคืนใหทางราชพัสดุเรียบรอยแลวใหเราทำ
เรื่องไปขอรับกับทางราชพัสดุมอบสำนักการคลังไปประสานและดำเนินการ  และเรื่องการติดต้ัง wifi ที่สถานี
ดับเพลิงตอนน้ีเราใชของอะไรอยากจะใหยายไปติดของ TOT ใหไปประสานงานกันเพ่ือที่จะเอาแอพพลิเคช่ัน
เตือนภัยหรือเรียกขอความชวยเหลือเบอร 1132 ของเราทาง TOT จะดำเนินการใหเราแคเราใช wifi ของเขา
เทาน้ันฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลประสานงาน    

เรื่องท่ี  5    เตรยีมน้ำศักดิ์สิทธ์ิเพื่อใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เตรียมน้ำศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  กอนหนาน้ียังไมมีอะไรชัดเจนแตทานรองผูวาฯทานวีรศักด์ิทานก็ไปคิดและเรียกประชุม
ใหญสิ่งที่ทานคิดเอาไวคือถาหากพิธี วันที่ 6 เมษายน 2562  มีการตักน้ำเรียบรอยแลวจะตองมีการเอาน้ำ
อัญเชิญขึ้นเกวียนหรือเสลี่ยงและต้ังขบวนแหจากกุดน้ำกินไปยังวัดกลางทานก็นำเรื่องน้ีเขาที่ประชุมทาน
เตรียมการไววาใหเตรียม 1.รถประชาสัมพันธ 2.ขบวนนางรำ 3.ขบวนธงของนักเรียน รด. 4.ขบวนขาราชการ 
5.ขบวนเกวียนหรือเสลี่ยง 6.ขบวนปดทาย  แตทั้งหมดเปนการคุยและเตรียมการเอาไวนะเพราะเราไมรูวา
สวนกลางจะสั่งมาหรือไม  ทานปลัดจังหวัดเลยแจงวาผมเพ่ิงไปประชุมกับทางกระทรวงมาไมไดเลยในเรื่องของ
เกวียนและเสลี่ยงตัดไปเลยเพราะถาหากทำน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่ตักมาน้ันตกหลนเสียหายและเรื่องขบวนรด.ถือธงก็
ไมใชมืออาชีพถาหากเดินไปคุยไปหรือทำอะไรไมเหมาะสมจะทำใหงานพิธีเสียหายเพราะเปนงานพิธีใหญ สรุป
ผมเลยไมแนใจวาขบวนแหน้ำศักด์ิสิทธ์ิจะมีหรือไมอยางไร  แตทานปลัดจังหวัดบอกวาถาหากจะมีตองรอฟง
ทางกระทรวงใหจบ  แตในสวนของเราก็เตรียมการไวคือเรื่องสถานที่และที่เพ่ิมเติมคือเตนใหญและพระฉายา
ลักษณของในหลวง รัชกาลที่ 10 หันหลังใหกับศาลาที่เราทำใหมและหันหนาไปทางน้ำมอบสำนักการชาง ออก
คำสั่งมาเปนรางบัญชีมอบหมายภารกิจในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดกาฬสินธุ 1.จัดเจาหนาที่ดูแลความ
สงบสวนสาธารณะกุดน้ำกินมอบตำรวจ 2.จัดรถประชาสัมพันธตามเสนทางเชิญน้ำศักด์ิสิทธ์ิมอบเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 3.จัดสถานที่วัดกลาง ปลูกหญา ตัดตนไม ทำความสะอาดมอบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 4.น้ำด่ืม
สำหรับผูมารวมพิธีมอบ อบจ.  5.ชางภาพมอบสำนักงานจังหวัดฯหามเขาไปใกลบริเวณดานในพิธีใหถายภาพ
จากดานนอกโดยการน่ังบนเรือเพ่ือไปเก็บภาพ  6.พัฒนาภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินมอบเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  7.จัดหนวยแพทยพยาบาลมอบสำนักงานสาธารณสุขฯ 8.ติดต้ังไฟสองสวางระบบไฟฟามอบ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับสำนักงานการไฟฟา 9.จัดผังสถานที่มอบสำนักงานโยธาฯ 10.พิธีบวงสรวงมอบ
สำนักงานวัฒนธรรม  11.จัดที่น่ังสำหรับประธานในพิธี ขาราชการผูใหญมอบสำนักงานจังหวัดฯ  12.จัดที่น่ัง
สำหรับผูมารวมพิธี เตนท เกาอ้ี พิธีกร เครื่องเสียงมอบ อบจ.และสำนักงานทองถิ่น  และเราจะทำการซักซอม 
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ตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ วันที่ 4 เมษายน 2562 และจะมีการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิจริง  ในวันที่ 6 เมษายน 
2562 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  และจะนำไปพักไวที่วัดกลางพระอารามหลวง  และวันที่ 8  เมษายน 
2562 จะมีพิธีทำน้ำอภิเษก และในวันที่ 9 เมษายน 2562  พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  สวนขบวนแห
เคลื่อนยายน้ำศักด์ิสิทธ์ิจากสวนสาธารณะกุดน้ำกินไปยังวัดกลางน้ันเราตองรอทางกระทรวงแจงมากอนแตทาน
รองฯวีรศักด์ิก็ถามวาถาหากตองใชรถนายกจะใชรถอะไรผมมอบสำนักการชางพิจารณาเรื่องรถและเตรียมรถ
บุพชาติตกแตงใหสวยงามแลวมานำเสนอนายกอีกครั้ง  มอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไปศึกษารายละเอียด
เรื่องน้ีดูวามีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมอยางไร        

เรื่องท่ี  6    ทำหนังสือขอบคุณทานนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเรื่องรถดูดฝุน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นนทบุรีทานสมนึกโทรมาบอกวาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดทำหนังสือไปขอรถสุขาจากเทศบาลนครนนทบุรีที่
เขาจะจำหนายน้ันรถไมมี  แตมีรถดูดฝุนซึ่งมีที่กวาดถนนใหผมมอบใหสำนักการสาธารณสุขไปศึกษาวิธีการใช
รถดูดฝุนใหถูกวิธีและใหทำหนังสือไปขอบคุณทานนายกเทศบาลนครนนทบุรีดวย  

เรื่องท่ี  7    โครงการตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการตักบาตรถนนสายบุญของ
เราจัดเดือนละ 1 ครั้ง   ในเดือนน้ีสำนักการคลังเปนเจาภาพจัดในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  ณ ถนนภิรมย 
เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนทุกสำนัก/กองไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกัน 

เรื่องท่ี  8    วันอนุรักษมรดกไทย   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 2 เมษายน 2562 กิจกรรมวัน
อนุรักษมรดกไทย  แจงใหทุกทานทราบวาเราอาจจะไดไปวางพานพุมแตงกายในชุดปกติขาว 

เรื่องท่ี  9    ประชุมสัมมนาวิชาการภารกิจถูกตองโปรงใสรอบรูวินัยการเงินการคลัง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผมไดรับ
เชิญใหไปรวมประชุมสัมมนาวิชาการภารกิจถูกตองโปรงใสรอบรูวินัยการเงินการคลังโดยสำนักงานตรวจเงิน
แผนดิน  มอบผอ.สำนักการคลังเตรียมตัวเดินทางไปกับนายกและมอบสำนักปลัดเทศบาลเตรียมทำหนังสือขอ
อนุญาตใหนายกเดินทางไปราชการดวย 

เรื่องท่ี  10    ขอใชสนามกีฬากลางจงัหวดักาฬสินธุในการปราศรัยหาเสียง   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จากกรณีการเลือกต้ังนายวิรัช พิมพะนิตย 
มาขอใชสนาม 2 กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  เผอิญวาจากการที่เราดูขอหารือขอตอบเก่ียวกับเรื่องการวางตัว
เปนกลางและการใชสถานที่ราชการในการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังเราอานดูแลวและศึกษาดูแลวก็เปนอันวา
สามารถอนุญาตไดแตตองอนุญาตทุกฝาย  นายวิรัช พิมพะนิตย ขอใชสนามฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562  ผม
อยากฝากสำนักการศึกษาที่ดูแลสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุใหดูแลอยาใหเกิดความเสียหายเราอนุญาตให
ใชไดแตถาหากเกิดความเสียหายตองใหเขารับผิดชอบซึ่งเขาก็รับปากกับทานรองนพสิทธ์ิแลว  ฝากสำนัก
การศึกษาดูแลและกำชับไปยังผูมาขอใชดวย 

เรื่องท่ี  11    ศูนยตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟาจากขยะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อสัปดาหที่แลวบริษัทแอบโซลูทซึ่ง
เปนบริษัทที่เขาเอาขยะจากเทศบาลนครขอนแกนเขามาแปรรูปเปนไฟฟาและเขาก็ทำการ MOU กับเทศบาล
นครขอนแกนขอใชที่ดินของเทศบาลนครขอนแกนต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟาจากขยะแลวก็เอาขยะจากนคร
ขอนแกนที่เปนขยะตกคางเอาไวไมมีการผสมดินมาเปนเช้ือเพลิงพรอมกับตอนน้ีรับกำจัดขยะจากเทศบาล
รอบๆของจังหวัดขอนแกนที่เอามาจางเขากำจัดในราคาตันละ 350 บาท  แตสำหรับเทศบาลนครขอนแกนเขา
เอาแคตันละ 250 บาท เพราะเปนเจาของที่ดินและมีสัญญากันวาเมื่อครบ 25 ป จะตองยกโรงกระแสไฟฟา
ใหเปนสมบัติของเทศบาลนครขอนแกนเขาบริหาร  ทางบริษัทแอบโซลูทเห็นวาเขาบริหารจัดการไดดีเขาเลย 
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เชิญเราไปดูและพูดวาอยากจะเอาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนศูนยต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟาจากขยะและพาเราไป
ดูวาเขากำจัดขยะไดดีไมมีกลิ่นไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและไมมีความสกปรกและปรนเปอน  ซึ่งเราก็ได
ไปดูแลวก็พบเห็นวาเขาทำแบบน้ันไดจริงๆ  แลวทำไมเขาถึงสนใจที่จะต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟาที่จังหวัด
กาฬสินธุเพราะวาจังหวัดกาฬสินธุเรามีที่ดินเปนของตัวเองและมีเทศบาลใกลเคียงที่นำขยะมาทิ้งกับเราแลว 
32 แหง โดยจายเงินใหเราตันละ 400 บาท  พอไปดูผมก็คิดวาเรานาจะเตรียมตัวเอาไวเพราะยังไงเราก็ตอง
ไปหาเทคโนโลยีที่ไมตองใชที่ดินหรือใชที่ดินนอยที่สุดยังไงก็ตองไปเขาโรงงานผลิตกระแสไฟฟาน่ีแหละหรือ
จะตองมีการแปรรูปขยะแนนอน  เขาก็รูขอมูลของเราทุกอยางถาหากเขาสนใจจริงๆผมก็บอกเขาเขียนขอเสนอ
ขึ้นมาใหเราพิจารณาวาเราจะขาดทุนหรือไมถาเราพิจารณาดูแลวไมเสียหายอะไรก็อาจจะรวมมือกับเขาใน
อนาคต  ฝากสำนักการสาธารณสุขเก็บขอมูลคาใชจายและรายไดในการจัดการขยะโดยเฉพาะเพ่ือมาคำนวณ
ตนทุน มีทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรสวนคาใชจายก็มีคาใชจายที่มันขึ้นๆลงๆ เชน คาน้ำมันเช้ือเพลิง ฯลฯ 
ตองคิดและคำนวณใหดีและสงรายละเอียดใหสำนักการคลังชวยคิดคำนวณตนทุนให 

เรื่องท่ี  12    ประชุมเชิงปฏิบัติการกับทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลการบริหารกิจการ 
                             บานเมืองท่ีด ี
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไดมีโอกาสเขาไปรวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือวาไดรับรางวัลธรรมาภิบาลกับทางผอ.
กองวิชาการสิ่งที่เขาเชิญเราไปผมก็เขาใจวาเขาจะไปพูดวารางวัลธรรมาภิบาลที่ออกแบบใหมป 2562 มี
หลักเกณฑใหมเปลี่ยนใหมหรืออะไรใหมและจะทำอะไรอยางไรปรากฏวาไมใช  เขาไปพูดเรื่องการจัดต้ังศูนย
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเขาก็แนะนำวาศูนยจะตองมีกิจกรรมและแผนงาน  ในสวนของเราก็
ทำหนังสือแตงต้ังศูนยคือทำแคเอกสารฉบับเดียวเทาน้ันของเราแตยังไมดำเนินการอะไรตอเลย  และเมื่อเขา
ถามวาจะดำเนินการอะไรตอไปผมก็บอกใหจัดเตรียมแผนฝากผอ.กองวิชาการไปประชุมกับมาแลวจะตอง
รายงานความเคลื่อนไหววาหลังจากประชุมมาแลวเราทำอะไรอีก  ทานไดดำเนินการอะไรไปแลวรึยัง 

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตอนน้ีเรากำลังยกรางแผนอยู
ซึ่งไดเอาโครงการกิจกรรมตางๆที่อยูในป 2562 และโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตางๆมาอยูใน
แผนวาเปนโครงการที่เราสงเสริมการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนและจะเชิญคณะกรรมการวาเรามีแผนการ
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของเทศบาลแบบน้ีและรายงานใหกับสำนักปลัดเทศบาลได
ทราบ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากใหมีพิธีเปดศูนยและติดปาย
มอบผอ.กองวิชาการปรึกษาหารือกับหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลและดำเนินการ 

เรื่องท่ี  13    แนวทางปองกันรวมกันแกไขปญหาเรื่องรองเรียนคัดคานการตั้ง 
                              เสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562 จะมี
การประชุมเกี่ยวกับเรื่องเสวนาระดมความคิดเห็นแนวทางปองกันรวมกันแกไขปญหาเรื่องรองเรียนคัดคานการ
ต้ังเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่เรื่องน้ีใครไปประชุมของ กสทช.   

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ไดมอบใหนิติกร  สำนักการ
ชาง และมอบกองสวัสดิการฯเชิญชุมชนไปประชุม 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.กองสวัสดิการสังคมตามเรื่อง
น้ีและแจงไปยังชุมชนใหไปประชุม วันที่ 22 มีนาคม 2562  ฝากสำนักการชางและกองวิชาการประสานนัก
กฎหมายเรียกคนรองเรียนไปรวมประชุมและพูดคุยกันในการประชุม  
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เรื่องท่ี  14    หองสภาเด็กและเยาวชน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หองเก็บของที่ติดกับหองงานพัฒนา
ชุมชนของกองสวัสดิการสังคมดานลางหลังหอประชุมธรรมาภิบาลน้ัน  ผมมอบใหสภาเด็กและเยาวชนใชเปน
หองทำงานของสภาเด็กและเยาวชนฝากใหไปจัดเตรียมและทำความสะอาดดวย 

เรื่องท่ี  15    การจัดงานมหกรรมสินคาอาหารปลอดภัย   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในวันที่ 19 – 28 เมษายน 2562 
บริเวณหนาศาลากลางหลังเกาจะมีการจัดงานมหกรรมสินคาอาหารปลอดภัย  งานน้ีเปนงานที่พ่ึงมีการจัดครั้ง
แรกเปนการนำพืชผักปลอดสารพิษมาขายเปนครั้งแรกไมยืนยันวาจะไดรับผลตอบรับดีหรือไมถาหากผลตอบรับ
ดีปตอๆไปจะจัดงานน้ีขึ้นอีกทุกป  เขาขอใชดานนอกดวยซึ่งเราเลยใหเขาไปขออนุญาตกับทางศาลงานน้ีเปน
นโยบายของทานผูวาฯ 

เรื่องท่ี  16    สถาบันพระปกเกลามาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 26 เมษายน 2562  สถาบัน
พระปกเกลาโดยนักศึกษาสถาบันพระปกเกลาประมาณ 90 คน จะมาฟงบรรยายและมาดูงานจัดการขยะของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนแรกกำหนดการเขาจะมาอยูที่กาฬสินธุทั้งวันภาคเชาจะใหนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุบรรยายตนแบบการปองกันการทุจริตและการสรางธรรมาภิบาลในองคกร  ภาคบายจะใหบรรยายการ
บริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวมแตสุดทายบอกวาเรื่องขยะขอลงไปดูงานเอง  ภาคเชาผมจะเปนคนบรรยาย
ตนแบบการปองกันการทุจริตซึ่งผมมอบกองวิชาการเตรียมขอมูลให   สวนภาคบายมอบสำนักการสาธารณสุข
เตรียมการในการลงพ้ืนที่ไปดูงานเรื่องขยะ  

เรื่องท่ี  17    โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 
ตน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุไดจัดทำโครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน เพ่ือ
รณรงคสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุจึงขอเชิญชวนทานแลหนวยงานในสังกัดจัด
กิจกรรมปลูกตนไมตามโครงการฯ  ปลูกตนไมในหนวยงานของรัฐทุกประเภทบริเวณหนวยงานหรือสถานที่อ่ืน
ที่เห็นสมควร เชน ที่สาธารณะประโยชน ปา ชุมชน โรงเรียน ริมแมน้ำลำคลอง 2 ขางทางสาธารณะ ขอความ
รวมมือสรุปผลดำเนินงาน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุกำหนดจัดโครงการ  ในวันที่ 24 เมษายน 2562  สถานที่
ปลูกตนไมคือรอบลูว่ิงแกงดอนกลาง  มอบสำนักการชางดูแลและรับผิดชอบโครงการน้ี 

เรื่องท่ี  18    ขอเชิญเปนวิทยากร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเปนวิทยากรเรียนนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุหนังสือจากประธานกลุมเกี่ยวกับเรื่องชุมชนกรุณาเพ่ือการอยูและตายดี  คือแนวคิดและ
ปฏิบัติการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีศักยภาพในการชวยเหลือผูปวยและผูเผชิญความสูญเสียใหมี
คุณภาพชีวิตและเขาถึงตายดี  เชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุหรือตัวแทนเพ่ือเปนวิทยากรแนะนำการ
ปฏิบัติการชุมชนกรุณาประเด็นการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย
เรียนรูสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริม ซอยงานดูพลี กรุงเทพมหานคร    

เรื่องท่ี  19    เทศบาลเมืองเลยมาศึกษาดูงานศูนยพัฒนาชีวิตผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาล
เมืองเลยจะมาศึกษาดูงานศูนยพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ  มอบทานผอ.กฤษฎาไปประสานกับทางคณะผูบริหาร
โรงเรียนผูสูงอายุอยากจะใหทบทวนหลักสูตรของโรงเรียนผูสูงอายุและเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขามาเปนที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรใหม  แลวทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขามีภาคี 
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เครือขายถาหากเขาลงไปดูแลเก่ียวกับเรื่องศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือโรงเรียนผูสูงอายุที่ไหนถาหาก
วาที่น้ันมีปญหาอะไรเขาจะเอาภาคีเครือขายในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยเขาลงมาชวยเหลือ   

เรื่องท่ี  20    การจัดงานเทศกาลสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานเทศกาลสงกรานตเราเริ่ม
จัดงานวันที่ 12 เมษายน 2562 คือจัดงานวันน้ำทิพยกตัญูเราจะนิมนตพระและเชิญผูสูงอายุมารดน้ำดำหัว
ใหผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานปกติเราจัดที่วัดกลาง  แตปน้ีจะเหมาะหรือไมถาหากเราจะไปจัดกิจกรรม
ที่วัดกลางเพราะทางวัฒนธรรมจะมีหมอรำไปรำใหผูสูงอายุดูและมีกิจกรรมของสภาเด็กฯไปรวมแสดงฝากผอ. 
วรวิทยพิจารณาดูวาในวันน้ำทิพยกตัญูน้ันควรจะจัดกิจกรรมอะไรไปรวมแสดงและฝากสำนักการศึกษาใหไป
คุยกับทางทานนายกพุทธิกสมาคม  สวนการจัดงานวันสงกรานตเราอาจจะตองเรียกมาประชุมกันอีกครั้งวาเรา
จะทำอะไรแบบไหนบาง  

เรื่องท่ี  21    แจงยอดเงินสมทบคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมจะเลาใหทุกทานไดฟงวาในป 
2550 เราไดงบประมาณมากอสรางบอบัดน้ำเสียงบประมาณ 200 ลานบาท พอสรางเสร็จของเรามีปญหา
เรื่องระบบทอถนนอรรฆนาคทรุดพังเพราะระบบทอชำรุดแตตอนน้ีเราแกไขแลวที่แกไขเพราะเราไปจับมือกับ
องคการจัดการน้ำเสีย (อจน.) มาติดตอเราเพ่ือใหเขารวมโครงการถาหากทองถิ่นฯไหนที่มีบอบำบัดน้ำเสียแลว
เขารวมโครงการกับ อจน. จะเรียกคาบริหารจัดการจากทองถิ่นฯน้ันและจะใหทองถิ่นฯน้ันไปเก็บเงินคาบำบัด
น้ำเสียจากชุมชน เมื่อเขามาติดตอเราผมเลยบอกไปวาผมไมขอเขารวมโครงการเน่ืองจากวาจะไปเก็บเงิน
ชาวบานไดอยางไรในเมื่อเรายังบริหารจัดการน้ำเสียใหกับชุมชนไดไมทั่วถึงแตผมจะเขารวมโครงการก็ตอเมื่อ
เขาเอางบประมาณมาแกไขระบบทอบำบัดน้ำเสียใหกับเรา  ซึ่งทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดจาง
อาจารยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมาสำรวจศึกษาและออกแบบกำหนดประมาณการคาใชจายเอาไวประมาณ 
40 ลานบาท  ผมเลยนำเรื่องน้ีตอรองกับ อจน. ทางอจน. เลยทำบันทึก MOU กับเราผลสุดทายเขาจัด
งบประมาณมาทำใหเราไดจริงๆตอนน้ีระบบบำบัดน้ำเสียของเราเขาหมดตามระบบแตยังไม 100%  แตยังไง
เราก็ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของเขาคือเราจะตองจายเงินคาบริหารจัดการใหกับเขาซึ่งเขากำหนดมาแลวเราก็
ตอรองไปแลว  ผลสุดทาย อจน. ยอมทุกอยางยอมตามที่เราบอกวาเราจะจายเปนเงิน จำนวน 648,267 บาท 
ซึ่งกอนหนาน้ีเราจะตองจายมากกวาน้ี  ซึ่งเราต้ังงบประมาณเอาไวแลวมอบสำนักการชางดำเนินการต้ังเรื่อง
จายเงินใหกับทาง อจน.ดวยครับ  

เรื่องท่ี  22    ระเบียบวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา 
นางสาวจตุพร  อังคะรุด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    กระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาออกมาใหมมันจะมีวาระสำคัญในสวนที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงใหมคือในขอ 14 ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอำนาจอนุมัติการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษาเวนแตกรณีดังตอไปน้ี ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอำนาจเปนหนังสือใหหัวหนาสถานศึกษาก็ได กรณี
ที่ 1. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณที่มีวงเงินไมเกิน 500,000 
บาท 2.การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไมไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณเฉพาะที่มี
ความจำเปนเรงดวนเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของผูเรียนที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท และขอ 15 การ
จัดซื้อจัดจางและการอนุมัติจายเงินรายไดของสถานศึกษาใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  ประกาศ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 เริ่มใช วันที่ 13 มีนาคม 2562 เปนตนไป  และในสวนของการจัดทำฎีกาเบิกจายเงินตรง
น้ีจะใหเจาหนาที่การเงินของสถานศึกษาเปนผูดำเนินการจัดทำฎีกาควบคุมกำหนดเลขที่ฎีกา เสนอใหผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาหนวยงานคลังเปนผูตรวจฎีกากอนเสนอผูมีอำนาจอนุมัติตามขอ 14 และขอ 15 
แลวแตกรณี  
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นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หัวหนาสวนการคลังของสำนักการ
คลังหรือของสถานศึกษา 

นางสาวจตุพร  อังคะรุด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    ของที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีคำสั่งแตงต้ังใหเขาเปนหัวหนาหนวยงานคลังตรงน้ีแตเดิมคือแตงต้ังหัวหนาสถานศึกษาเปนหัวหนา
หนวยงานคลังดวย 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กอยนำเสนอที่ประชุมเพ่ือแจงให
ทราบ  จะตองไปทำแผนเสนอขึ้นมาวาจะทำอะไรเพ่ือที่จะใหนายกมอบอำนาจใหกับทางโรงเรียน  

นางสาวจตุพร  อังคะรุด  นกัวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ     ถาไมเกิน 500,000 บาท ก็
คือเขาจะดำเนินโครงการของเขาไปไดเองแตถาเกิน 500,000 บาท จะตองเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  
แตในสวนของการจัดซื้อจัดจางการเบิกจายใหทำที่เทศบาลฯเหมือนเดิมและการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชี
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  ซึ่งอันเดิมน้ันเราใชของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องท่ี  23    ขอความอนุเคราะหชวยตรวจสอบผลการดำเนินงานของสมาคม 
                              ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความอนุเคราะหชวยตรวจสอบผล
การดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นหนังสือฉบับน้ีเขากอง
สวัสดิการสังคมแลวทานผอ.วรวิทยดำเนินการอยางไร  เราจะตองต้ังกรรมการสอบเพราะสหกรณตอนน้ีกำลัง
จะลมใหรีบดำเนินการเพราะหนังสือเขาต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2562  เขารองเรียนมาทานตองเสนอต้ัง
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและรีบลงไปสอบสวนเราจะใจเย็นไมไดในเรื่องน้ีใหรีบดำเนินการ   

เรื่องท่ี  24    มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ครั้งที่ 2/61  ขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรณรงคงดการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานรื่นเริงของหนวยงานราชการเพ่ือเปนการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเปน
แบบอยางที่ดีแกประชาชน  ผูนำการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

เรื่องท่ี  25    ปฏิบัติเก่ียวกับการใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานใดที่ครอบครองรถหลวงใหปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใหยึดถือใหชัดเจน 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี  5 มีนาคม  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2562  
ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายวรวิทย    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    -  ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.50  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

