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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2562 ประจำป 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม  
2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   การประเมินความพึ่งพอใจ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทุกทานไปดูรายงานการประเมิน
ความพ่ึงพอใจฉบับของแตละปที่ผานมาเราจะมีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดเปนประจำทุกป ใหทานไปดูปที่แลววามี
อะไรอยากจะเพ่ิมเติมใหคิดเอาไวแลวพรุงน้ีเรามาคุยกันอีกครั้ง  

เรื่องท่ี  2    ตลาดเชิงวัฒนธรรม (ตลาดดาวธุง) 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาจารยธนพลที่มาคุยกับเรามาคุยกับ
เราหลายรอบ ที่มารอบแรกอาจารยมากับคณะกรรมการปฏิรูปเพราะอาจารยเขาอยูคณะอนุกรรมการเผยแพร
ผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปแตการที่อาจารยมารอบน้ันไมไดเกี่ยวของอะไรกับเราแตอาจารยเห็นใจเราเลย 
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ไปประสานหางบประมาณลงมาเพ่ืออยากจะใหเราทำงานเผยแพรผลงานของพวกเราและสงเสริมจะไดสัมพันธ
กับงานของคณะกรรมการปฏิรูปดวยน่ีคือแนวทางที่อยากจะทำ  งานแรกที่อาจารยหางบประมาณลงมาใหเรา
คือหางบประมาณจาก สสส. เพ่ือใหเรามาพัฒนาตลาดวัฒนธรรมเปนการพัฒนาสรางเสริมรายไดใหกับคนใน
ทองถิ่นของเราอยูในสวนของอิงเรื่องวัฒนธรรมดวยไมใชตลาดสินคาธรรมดาแตเปนเชิงวัฒนธรรม  ผมก็ไดมอบ
ใหกันติพงษไปประสานกับเลขาอดิศักด์ิและประสานกับอาจารยธนพลเพ่ือทำโครงการไปขอรับงบประมาณผล
สุดทายบอกวาอนุมัติแลวและใหเอาคูสัญญาที่จะมารับจางทำงานกับเราเขาไปทำสัญญากับ สสส. ลงนาม
สัญญาวาจะมาขับเคลื่อนงานเก่ียวกับเรื่องการจัดการตลาดเชิงวัฒนธรรมขายสินคาเชิงวัฒนธรรม  สถานที่ที่
ระบุไวในโครงการคือสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางบริเวณทะเลดาวธุง  เลขาอดิศักด์ิเขียนโครงการไปเขาก็
อนุมัติโครงการและทำสัญญากันเรียบรอยแตเงินยังไมมาแตคาดวาจะมาอยางแนนอน  ตามแผนที่เราไปเสนอ
แผนจะเริ่มดำเนินการคือวันที่  12 กรกฎาคม 2562 แตเราคงทำไมทันเพราะสำนักการศึกษามีงาน
คอนขางมากในชวงที่ผานมาเพราะฉะน้ันก็ใหไปปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการแลวมาปรึกษากับทานเลขาอดิ
ศักด์ิและอยากใหมีการประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการที่จะทำตลาดวัฒนธรรมดวย  และวันน้ีจะใหทานเลขาฯ
เลาถึงตลาดดาวธุงน้ีใหทุกทานไดรับทราบวาเราจะมีรูปแบบการดำเนินการอยางไรเริ่มดำเนินการเมื่อไหรและ
จะมีใครมาเกี่ยวของกับงานน้ีบาง  แตตอนน้ีงบประมาณยังไมมาแตคาดวาจะมาแนนอนงบประมาณทั้ง
โครงการ จำนวน 480,000 บาท แตจะมากอน 70% คือเงินประมาณ จำนวน 330,000 บาท เราจะตอง
ทำใหเขาเห็นกอน  ในการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาตลาด หาสถานที่จำหนายสินคาอีกอยางก็เปนหนาที่ของเราอยู
แลว  ถาทานใดไมเขาใจในสวนไหนใหสอบถามใหเขาใจเพราะจะเปนทิศทางที่เราทำรวมกัน 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี      การที่กันติพงษไปเซ็นสัญญาน้ัน
ไปเซ็นสัญญากับกองทุนสือ่สรางสรรคผูที่ถือเงินงบประมาณโดยตรงที่ทางรัฐบาลและ สสส.โอนถายเงินแตละป
ไปไวในกองตัวน้ีวัตถุประสงคของกองทุนก็คือทำสื่อตัวไหนก็ไดเพ่ือเปนการสื่อสรางสรรคในทุกรอบดานทุกมิติ
ใหเงินน้ีไปทุกจังหวัดและแตในจังหวัดก็ตองมีวัตถุประสงคตองสื่อสินคาของจังหวัดน้ันๆโดยตรงเปนตัวช้ีวัดวา
สรางรายไดใหกับประชาชนและสื่อไดวาสินคาเปนอัปลักษณของทองถิ่น  กิจกรรมตางๆที่เราจะตองจัดใน 5 
สัปดาหน้ันๆ เปาหมายของเราคือมาทั้ง 36 ชุมชนและ  1 ชุมชน จะตองคัดสรรสินคาในชุมชนน้ันมาขายเรา
จะใหหาผลิตภัณฑที่เกิดในชุมชนน้ันๆขึ้นมาไมวาจะเปนงานฝมือหรืออาหารการกิน ผักปลอดสารพิษ  และมี
โรงเรียน 14 โรง งานสภาเด็ก โรงเรียนผูสูงอายุ และสถาบันตางๆ ในการขับเคลื่อนโครงการน้ีไปดวยกัน 
เบ้ืองตนตามที่ผมกำหนดและคิดไวในใจเริ่มเปดตลาดลักษณะเตนทจะเปนลายธุงอีสานมากางใหขนาด 2 คูณ 
2 เมตร ผูประกอบการที่เขามาไมมีคาใชจายใดๆเราก็ใชงบประมาณจากในสวนที่เขาใหมาเปนการจัดสรรพ้ืนที่
เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชน  เราจะเริ่มทุกวันจันทร วันแรกคือในวันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพราะ
มันอยูในหวงเวลาที่กันติพงษไปทำสัญญาแลวจะตองดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดและไปจบในเดือน
สิงหาคม สิ่งที่ทางกองทุนสื่อสรางสรรคตองการคือในการทำสื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆตองมีการ
ผลิตสื่อ 5 – 7 นาที เพ่ือเปนการเสนอตลาดดาวธุงแหงน้ีออกไปเปนเหมือนโมเดลและจังหวัดกาฬสินธุก็จะเปน 
1 ใน 10 ที่ของประเทศไทยที่ไดรับงบประมาณ จำนวน 480,000 บาท เราตองทำสื่อเพ่ือใหเปนตนแบบกับ
จังหวัดอ่ืนๆที่ไดขอรับงบประมาณในปตอไป สวนรูปแบบกำหนดการตางๆเราก็จะไดนัดกันประชุมเพ่ือใหมีการ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องชุมชนเราจะคาดหวังเยอะก็ไมได
และโรงเรียนทั้ง 14 โรง ผมเองก็ไมแนใจวาเขาจะใหความรวมมือกับเราทั้งหมดหรือไมเชนกัน เรื่องการ
ประชาสัมพันธเราตองเตรียมถายพ้ืนที่และถายภาพฝากงานประชาสัมพันธใหลงพ้ืนที่ดำเนินการ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตร ี   ผูที่จะเขามาประกอบการเหมือนกับ
ที่ทานนายกพูดวาชุมชนบางชุมชนอาจจะไมพรอมแตก็จะมีบางชุมชนที่มีสินคาและผลิตภัณฑมากกวา 1 ตัว 
เพราะฉะน้ันเราก็จะใหชุมชนที่มีสินคามากกวา 1 ตัว วางสินคาเพ่ิมเพราะเราจะต้ังเตนท 1 เตนทใหกับ 1 
ชุมชน  เชน ชุมชนสุขสบายใจถามีผลิตภัณฑ 2 ตัว เราก็จะต้ังเตนทให 2 เตนท ฯลฯ  
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นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวา 36 ชุมชน มันเยอะไปผม
อยากใหลองประมาณ 20 ชุมชน 20 เตนท ลองดูกอนถาหากสัปดาหตอไปเขาสนใจเราคอยเพ่ิมจำนวนชุมชน
และเตนทขึ้นมา  ผมอยากจะใหคิดและวางแผนใหดีเราจะเชิญประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.  กำหนดการตางๆตองพรอมในรายละเอียดของวาระการประชุม
และที่เนนย้ำคือเรื่องการประชาสัมพันธตองประชาสัมพันธใหคนไปเดินตลาดดาวธุงและไปรวมงานใหได   

เรื่องท่ี  3    การสงคืนท่ีดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสราง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือเก่ียวกับเรื่องการสงคืนที่ดิน
ราชพัสดุและสิ่งปลูกสราง วันที่เราไปปลอยปลาทานธนารักษทานก็ไปและทานก็บอกผมวาจังหวัดทำหนังสือมา
คืนที่ดินบริเวณศาลากลางหลังเกาใหกับธนารักษและเขาก็ไมไดบอกวาสงคืนใหใครทำอะไรอยางไร  ผมเลยทำ
หนังสือกลับคืนไปถามทานผูวาฯคืนจะใหหนวยงานไหนรับชวงดูแลตอไปมีหนังสือกลับมา 1 ฉบับวาให
โรงพยาบาล  ผมเลยใหทานเลขาฯไปคุยกับทานรองสน่ันและผมก็โทรไปหาหัวหนาสุดาวันวาทำไมถึงไดทำแบบ
เพราะมีหนังสือมาบอกใหเรารักษาขันโอฬารที่ใชในพิธีตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิและในหนังสือบอกวาใหเทศบาลรักษาไว
เพ่ือแสดงในอาคารพิพิธภัณฑตึก 2 ช้ัน แตกลับไมมีการยกพ้ืนที่น้ันใหเรารับชวงดูแลตอหมายความวาอยางไร
ทานรองสน่ันเลยรับเรื่องไป  แลวมีหนังสือฉบับน้ีมาผมอยากใหตอบหนังสือฉบับน้ีไปโดยอางอิงหนังสือฉบับ
เดิมที่เราเคยทำไปขอใชพ้ืนที่คืออาคารตึก 2 ช้ัน และลานจอดรถดานหนาบริเวณเสาธงและใหเพ่ิมเติมขอโรง
อาหารและหองสุขาดวยฝากสำนักการคลังดำเนินการ 

เรื่องท่ี  4   ประกาศมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
นโยบายตอตานการรับสินบนปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน  ในการน้ีจึงขอใหแจงบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติทั้งน้ีใหหัวหนางานกำกับติดตามให
บุคคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศดังกลาวอยางเครงครัด  

เรื่องท่ี  5     กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกทอระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมจิตอาสาพูดใหผมฟง
หนอยวาเรามีกิจกรรมอะไรบาง 

จาเอกภราดร   เนตวงษ    หน.ฝายรักษาความสงบฯ     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จะมีกิจกรรม
จิตอาสาขุดลอกทอระบายน้ำบริเวณถนนอรรถเปศลต้ังแตแยกสนง.ปาไมจนถึงบริเวณ 7 แยกหนองแซง  
สถานที่เปดงานคือสนามโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ เวลา 08.00 น. กลุมคนที่มาคือจิตอาสาของอำเภอเมืองฯ
ประมาณ 200 คน และจิตอาสาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุประมาณ 100 คน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จิตอาสาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประมาณ 100 คน มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ   

จาเอกภราดร   เนตวงษ    หน.ฝายรักษาความสงบฯ     ในสวนของพิธีการจุดแรกที่จะทำคือหนา
โรงเรียนเมืองฯคือใชรถดูดโคลนและอีก 1 จุด คือแยกสนง.ปาไมจะมาทำการเปดทอระบายน้ำเพราะจุดน้ีเปน
จุดที่เวลาฝนตกแลวน้ำทวมขังและจะจัดชุดของเรือนจำลงขุดลอกทอระบายน้ำหลุมละ 10 คน เพ่ือลงไปตัก
โคลนดานลางในทอระบายน้ำเพ่ือใหเกิดงานก็จะมีการแบงภารกิจใหกับจิตอาสาและในสวนของปภ.และ
หัวหนาวันชัยก็จะไปแบงในสวนของ รด. จำนวน 100 คน แบงในสวนของเรือนจำและคุมประพฤติ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กลุมจิตอาสาใหสวมชุดจิตอาสาใส
ผาพันคอและหมวก ในสวนเจาหนาที่ของเราใหสวมใสเสื้อสีเหลืองและฝากหัวหนาพงษธรกำกับติดตามเรื่อง
การเชิญชวนพ่ีนองชุมชนมารวมเปนจิตอาสาขุดลอกทอระบายน้ำในครั้งน้ีใหไดประมาณ 100 คน  

นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      สวนเรื่องการบริการน้ำด่ืมของเราจะอยู
จุดโรงเรียนเมืองกาฬสินธุและจุดแยกสนง.ปาไมจะเปนน้ำด่ืมบริการจาก ปภ. บริการเอง 
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เรื่องท่ี  6     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จิตอาสา
พัฒนาคูคลอง พิธีเปดเราจะจัดขึ้นที่ศาลเจาพอโสมพะมิตร เวลา 08.00 น.  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี    จิตอาสาพัฒนาคูคลองจะมี
ประมาณ 19 ตำบลของอำเภอเมืองที่จะเขามาชวย จุดใหญจุดแรกคือศาลเจาพอโสมพะมิตรระยะที่จะยืนทั้ง 
2 ฝงน้ันประมาณ  400 – 500 เมตร ประมาณ 5 ตำบลที่จะลงมายืนจุดน้ีและลงไปพัฒนาตามหินทิ้งที่อยู
ดานลางและเดินลงไปลำน้ำเพ่ือเก็บขยะและทำความสะอาดตางๆ   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หลังจากที่เราทำพิธีเปดเราจะทำการปลูก
ตนไมรอบๆบริเวณจุดแรกน้ีภารกิจในการเลือกซื้อตนไมและขุดหลุมหาตำแหนงปลูกตนไมมอบสำนักการชาง
รับผิดชอบ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี    จุดที่ 2 คือบริเวณสะพานเขาจาก
ปากซอยน้ำทิพยเขาไปโคงแรกประมาณ 150 เมตร จะมีจิตอาสาประมาณ 2 ตำบล ไมเกิน 100 คน และจุด
ที่ 3 คือบริเวณหัวสะพานทาสินคาผมลงไปสำรวจแลวและเราขอใหชาวบานเปดทางเพ่ือที่เราจะลงไปพัฒนาคู
คลองไดและมีพ้ืนที่ใหยืนได จุดน้ีจะมีจิตอาสาประมาณ 3 ตำบล เราจะจัดกำลังลงไปยังไงผมจะคุยกับทาง
ทองถิ่นอีกครั้งแตทุกจุดเขาอยากจะใหมีคนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและคนของทางชุมชนลงไปดวยเพ่ือที่จะ
ไดไปแนะนำเสนทางและแนะนำการทำงาน  จุดที่ 4 คือบริเวณกุดคลาโดยรอบประมาณ 650 – 700 เมตร 
จะแบงกันอยูที่ 7 ตำบล และจะใชเรือของโยธา 1 ลำ เพ่ือดันผักตบชวาเขาฝงเพ่ือขุดลอกขึ้นมา และจุดที่ 5 
คือคลองปาวเราจะเอากำลัง 1 ตำบลของเทศบาลของเราเองและจะมีเรือของโยธามาชวยอีก 1 ลำ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และจุดที่ 4 คลองปาวเราจะนำรถ
แม็คโครมายืนอยูหัวและทายจะเปนรถแม็คโครของ อบจ. 1 คัน และโยธา 1 คัน  เราทำหนาที่ในการดึงวัชพืช
มาใกลแลวใชรถแม็คโครตักไดและรอบขางจะมีการตัดหญาซึ่งเปนงานของจิตอาสาเพราะฉะน้ันผมอยากใหลง
พ้ืนที่ไปดำเนินการกอนเพราะถาหากเรารอทำวันน้ันแควันเดียวคาดวาจะไมทำงานไมเสร็จเพราะงานมัน
คอนขางเยอะงานไหนที่เราพอจะทำและเตรียมไดฝากผูที่รับผิดชอบลงไปดำเนินการ  ฝากหัวหนาพงษธรดูแล
ในสวนงานของเทศกิจและปองกันดูวาเราพอจะลงไปทำงานไหนกอนไดก็ใหลงพ้ืนที่ไปทำเลยครับ  จุดที่ 5 
คลองปาวจะมี 2 ฝง คือดานฝงตรงขามและดานที่ติดกับกุดคลาดานน้ีทานเลขาฯไดเคลียรพ้ืนที่เพ่ือนำรถแม็ค
โครแขนยาวและรถหกลอของเราไปรับเอาวัชพืชที่เราขุดลอกขึ้นมาได  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี    จุดที่ 5 ผมจะไปประสานกับทาน
อำเภอเพ่ือเอาจิตอาสาตำบลอ่ืนๆลงพ้ืนที่ตัดหญาทำความสะอาด เก็บวัชพืชชวยกัน  เรือของปองกันที่ใชไดมี
ประมาณ 5 ลำ    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหเตรียมอุปกรณใหพรอม
เพราะจุดที่ 5 คลองปาวน้ันคอนขางรกและมีวัชพืชที่หนามากทำใหการทำงานลำบากฝากสำนักปลัดเทศบาล
แบงทีมมอบหมายงานในจุดน้ีและถาหากอยากไดจิตอาสาเพ่ิมเติมใหลองคุยกับปภ.ขอคนมาชวยหรือประสาน 
อปพร.ขอคนใหมาชวยกันลงน้ำเพ่ือพัฒนาคูคลองจุดน้ีครับ สวนการบริการน้ำด่ืมมอบสำนักการคลังนำรถน้ำ
ออกบริการตามจุดตางๆและสำนักปลัดเทศบาลใหบริการน้ำด่ืมบริเวณจุดแรกพิธีเปดงานและบริเวณกุดคลา  
และมอบสำนักการชางซอมแซมฟุตบาทรอบๆกุดคลา 

เรื่องท่ี  7    ลงตรวจสอบกระทอมระหวางสะพานชุมชนดอนสวรรคและชุมชนซอยน้ำทิพย 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากจาเอกภราดรลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ
บริเวณสะพานระหวางชุมชนดอนสวรรคและชุมชนซอยน้ำทิพยหลังจากน้ันใหแจงเจาของกระทอมใหทำการรื้อ
ถอนกระทอมที่เขาไปปลูกเพ่ืออยูอาศัยซึ่งเทาที่ไดรับขาวมาเขาสรางอาศัยเปนเวลานานหลายเดือนแลวใหรีบ
ดำเนินการ  
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  เรื่องท่ี  8      กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
                               พระเจาอยูหัวฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่  28 กรกฎาคม 2562  
กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ชวงเชา ณ ศาลากลางหลัง
ใหมจะมีกิจกรรมตักบาตรสวมชุดปกติขาวหลังจากน้ันใหขึ้นมาบนหองประชุมเพ่ือเขาพิธีลงนามถวายพระพรฯ 
และไปประจำถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบต้ังแตบริเวณแยกไฟแดงโนนตาลจนถึง
แยกไฟแดง อบจ. 2 ฝงขางทางและพรอมอุปกรณตัดหญาและกวาดถนน   ในการบริการน้ำด่ืมเราก็ตองบริการ
กันเองในสวนของเทศบาลของเราและมอบใหหัวหนาพงษธรจัดคนงานเจาหนาที่ของเราลงพ้ืนที่ในการทำถนน
เฉลิมพระเกียรติตลอด 2 กิโลเมตร   
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      ตลอด 2 กิโลเมตรน้ีผมแบงพ้ืนที่คือเขต
รับผิดชอบ 36 ชุมชน ผมแบงชุมชนละ 25 เมตร  ทั้ง 2 ฝง และยังมี อปพร.และปองกันฯ เขาไปชวยดวย 
แนวทางปฏิบัติผมจะไปปกหลักไวกอน  

นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     ถาหัวหนาพงษธรออกกำหนดการแลวผมจะ
เชิญประธานชุมชนมาคุยและช้ีแจงในรายละเอียดอีกครั้งครับและจะสอบถามใหชัดเจนวาจะสามารถมาลงพ้ืนที่
ไดประมาณกี่คน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพราะฉะน้ันหัวหนาพงษธรตองทำ
กำหนดการใหเรียบรอยกอน   หลังจากน้ัน เวลา 14.00 น. เราจะไปบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินเพ่ือไป
ปลูกตนไมในกิจกรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เราเตรียมไวอยางไรบาง 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี    ในวันน้ันเราจะมีเวทีและพิธีเปด
ดานในบริเวณลานคอนกรีต  ในสวนของเทศบาลของเราจะใหลงพ้ืนที่เพ่ือตัดหญาฝากสำนักปลัดรวบรวม
สำนัก/กอง ใหลงพ้ืนที่ตัดหญาดานในใหเรียบรอยกอน วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สวนรอบนอกมอบสำนัก
การชางดูแลทานนายอำเภอทานอยากใหเราลงพ้ืนที่ตัดหญากอนวันงานประมาณ 1 – 2 วัน  สวนจุดปลูก
ตนไมผมจะลงพ้ืนที่ไปดูอีกครั้งและจะกำหนดจุดไวใหเรียบรอย    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องปายกุดน้ำกินมอบสำนักการ
ชางดำเนินการถาหากเรื่องปายกุดน้ำกินถาหากทำทันก็ใหทำการเปดปายดวยและใหทำความสะอาดบริเวณ
ดานในเกาะของสวนสาธารณะกุดน้ำกินสวนรอบนอกมอบใหสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลและฝากจา
เอกภราดรเรื่องสีฟุตบาททางเทารอบๆของกุดน้ำกินใหทาสีขาว-ดำใหเรยีบรอย  

เรื่องท่ี  9   free wifi  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    free wifi  เรียบรอยแลวรึยัง   

นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     เรียบรอยแลวทั้งหมดในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและเขาใหเราลงในขอมูลของกรมฯซึ่งเราไดลงเรียบรอยแลว ประมาณ 70 จุด  

เรื่องท่ี  10   ควบคุมดูแลการใชไฟฟาสาธารณะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเนนย้ำเกี่ยวกับเรื่องการใชไฟฟา
สาธารณะ ทั้งโรงเรียน ตลาด สำนักงานเทศบาลฯ สวนสาธารณะ ไฟฟาสาธารณะเราตองชวยกันดูแลและ
ควบคุมการใชไฟฟาเพราะชวงที่ เราจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาที่ผานมาน้ันเราใชไฟฟาสูงมาก 
เพราะฉะน้ันกำชับทุกทานใหชวยกันประหยัดและควบคุมการใชไฟฟาสาธารณะดวย  

เรื่องท่ี  11     การออกแบบหนองบักเจก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักการชางเรื่องการออกแบบ
และการที่เราจะไปพัฒนาหนองบักเจกใหติดตามและดำเนินการเรื่องน้ีดวย 
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เรื่องท่ี  12     โครงการคนกาฬสินธุไมท้ิงใครไวขางหลัง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง
ทานรองรณยุทธเขาประชุมมาแลวเปนอยางไรบาง 

นายรณยุทธ   หอมหวล    รองปลัดเทศบาล    ในวันน้ันเปนการติดตามประเมินผลการทำงานในรอบ
ปที่ผานมา  ของเราไมไดถามเขาจะสอบถามเฉพาะสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีโครงการไปขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากเขา  แตเราเองก็ตองเตรียมไวทานผูวามอบนโยบายวาทุกสวนราชการไมวาจะเปนสวนกลาง สวน
ภูมิภาคหรือสวนทองถิ่นถามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังจะตองนำไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติการดวย  เพราะฉะน้ันโครงการของเราที่มีถาเกี่ยวกับเรื่องน้ีก็ตองนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของ
จังหวัดดวย 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ
ประสานงานกับทางจังหวัดและดำเนินการในเรื่องน้ีตอไป  

เรื่องท่ี  13     ทอดผาปาวัดเหนือ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทอดผาปาวัดเหนือ ในวันเสารที่ 13 
กรกฎาคม  2562  เวลา 15.30 น.  

นางมยุรา     ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป   ตอนน้ีรวบรวมไดสำนักการสาธารณสุข สำนักการ
ชาง สำนักการศึกษา และสำนักการคลัง ประมาณ 5,500 บาท สวนที่เหลือคือสำนักปลัดเทศบาล กอง
วิชาการ กองสวัสดิการ และโรงเรียนในสังกัดที่ยังไมไดรวบรวมเงินทำบุญมาสงสำนักการคลัง    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักการคลังติดตามและมอบ
โรงเรียนเทศบาล 3 ไปประสานกับเจาอาวาสวัดเหนือสอบถามเรื่องกำหนดการและเวลาที่แนชัดอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  14     การลดความสญูเสยีอาหารและจัดการขยะอาหาร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การลดความสูญเสียอาหารและ
จัดการขยะอาหารเพ่ือบริโภคฝากทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการจัดการขยะอาหาร  ผมไมอยากใหมีอาหารเหลือ
เพราะฉะน้ันอยากใหบริหารจัดการเรื่องการตักอาหารหรือการคำนวณปริมาณอาหารถาตักในปริมาณที่พอดีกิน
หรือทำอาหารที่เด็กๆชอบกิน  ผมวาอาหารก็จะไมเหลือหรือถาหากเหลือก็จะเหลือนอยมันจะชวยลดเรื่องขยะ
ประเภทอาหารไดฝากทุกโรงเรียนดวย 

เรื่องท่ี  15    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการถนนสายบุญ จากเดิมคือวัน
พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562  เลื่อนเขามาเปนวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562  ไปรวมกันทำบุญตักบาตร  
(วันอาสาฬหบูชา)  ณ วัดประชานิยม เวลา 06.30 น.     

เรื่องท่ี  16     โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยแกไขโรคพิษสุนัขบา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การตรวจติดตามแผนการตรวจ
ราชการประจำปของผูตรวจราชการสำนักนายกจะมาตรวจจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่หอง
ประชุมฟาแดดสงยาง มีเรื่องโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยแกไขโรคพิษสุนัขบาถาหากหนังสือเขามาให
ผอ.สำนักการสาธารณสุขเตรียมขอมูลใหนายกดวย   

เรื่องท่ี  17    การประเมิน LPA   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมิน LPA  เปนอยางไรบาง  
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    เราประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่
ผานมาของเราไดระดับ 94.61% ไดมากกวาเดิมอยู .45% เพราะในปกอนเราได 94.16% ครับ 
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เรื่องท่ี  18     การประเมินรางวลัธรรมาภิบาล 
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทางกองวิชาการก็ไดเตรียมบทวีดีทัศนที่จะนำเสนอในภาพรวมซึ่งเราจัดทำใหม  และ
ในสวนของนวัตกรรมทีมงานจุติสุขาวดีก็ไดคุยกันแลววาจะนำเสนอในรูปแบบหนังสั้นที่จะฉายใหเห็นถึงสภาพ
ปญหาความเลื่อมล้ำกอนและเขาสูกระบวนการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุบริหารจัดการดูแลต้ังแตเกิดแกเจ็บตาย  
หนังสั้นน้ีทีมงานจะกำหนดคราวๆไววาไมเกิน 5 นาที  และจะมีบทใหทานนายกไปมีสวนรวมในหนังสั้นเรื่องน้ี
ดวย ในสวนของบทวีดีทัศนที่ไดทำใหกับทุกทานถาไปดูแลวสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดและในการจัดบูทตอนรับก็
จะใชรูปแบบของการที่เราตอนรับเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนที่ผานมาจะจัดลักษณะคลายๆกัน  คณะกรรมการที่ลง
มาตรวจครั้งน้ีนำโดยทานศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน , นายวัชรพล พิงผล , นางพจนีย มโนดำรงธรรม 
, นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ , นางชุติมา หาญเผชิญ และนายชัยวัฒน พัทรการ  และจะมีทีมเลขาอีก 2 ทาน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องรายละเอียดผมยังไมทราบใหกอง
วิชาการนำมาใหผมดวยแลวการนำเสนอเปนรูปแบบไหน 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    การนำเสนอก็จะนำเสนอใน
รูปแบบของภาพรวมการบริหารจัดการจะมีคะแนน 50 คะแนน ผมวางรูปแบบการนำเสนอเปนวีดีทัศนและจะ
ใชเวลาประมาณ 15 นาที ในภาพรวมการบริหารจัดการ ในสวนของโครงการนวัตกรรมก็จะใชเวลาเปนหนังสั้น 
5 นาที แลวจากน้ันก็จะใหทานนายกสรุป 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาจะใหผมสรุปตองเขียนเปนขอมูลบอก
รายละเอียดมาใหผมดวย 

เรื่องท่ี  19     รายงานสถานะการเงิน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอใหสำนักการคลังรายงานสถานะการเงิน 

นางสังวาลย สีแพนบาล   ผอ.สำนักการคลัง   รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - มิ .ย.62 จำนวน 
283,364,956.83 บาท   รายจายจริงเดือน ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 238,635,004.44 บาท  
รายจายจริงเดือน มิ .ย .62 จำนวน  25,999,299.59  บาท  รวมจายจริงแลวเท ากับ จำนวน 
264,634,304.03 บาท   ยอดเงินคงเหลือยกไป ก.ค.62  จำนวน  18,730,652.80 บาท  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สรุปในเดือนกรกฎาคม 2562 สถานะ
การเงินของเราปลอดภัยเราตองไปรอลุนตอในเดือนสิงหาคม  และในเดือนสิงหาคมเราตองทำเทศบัญญัติเรา
นัดกันอยางไรบาง  ใครเปนคนเตรียมเรื่องเทศบัญญัติอยาใหผิดพลาด 
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 
2562  ทานปลัดเทศบาลจะดูงบประมาณของแตละสำนัก/กอง และวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ทาน
นายกตัดฯเรียบรอย ในปน้ีอยากฝากสำนักการชางซึ่งเราจะลาชาเกี่ยวกับคาที่ดินและสิ่งกอสรางมาทุก
ปงบประมาณเพราะฉะน้ันเราจะปดไมลงเราตองรอตัวเลขที่ชัดเจนที่ประมาณราคาได 

เรื่องท่ี  20    กอสรางหองเก็บของใหสำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องกอสรางหองเก็บของใหสำนัก
การคลังที่หนาบานพักผอ.สำนักการชางไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    เราตองเคลียรพ้ืนที่กอนผมไดประสานกับ
ปญญาวาใหพาพนักงานมาคอยๆรื้อถอนบานหลังเดิมและใหสำนักการชางนำดินมาถมปรับพ้ืนที่เพราะตอนน้ี
เราทำอะไรไมไดตองทำการปรับพ้ืนที่กอนหลังจากน้ันเราจะเทพ้ืนแลวนำโครงเหล็กชุดเดิมมาติดต้ังลง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหหัวหนาพงษธรใชเงินจางเหมาทำ
เลยไมตองรอสำนักการชาง 
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นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ผมต้ังคาวัสดุกอสรางไปแลว จำนวน 2 แสน
บาท และคุยสำนักการชางวาจะใชดินของสำนักการชาง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไมอยากใหรอสำนักการชางอยาก
ใหจางเหมาทำเลย  ฝากหัวหนาพงษธรรีบดำเนินการดวย 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน  2562  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  15.55  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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