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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  11/2563 ประจําป 2563 วันที่  26 พฤษภาคม 
2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกทานที่ไดชวยกัน
ดําเนินโครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วันนี้จากที่ผมไดประเมินมี
ประชาชนมารับอาหารกลางวันมากสุดประมาณ 640 – 650  คน ยอดเยอะที่สุดเทาที่เราไดดําเนินโครงการ
มาเลยและอาทิตยหนาเปนครั้งสุดทายที่เราจะดําเนินโครงการอาหารกลางวันนี้ผมวาก็คงจะมีประชาชน
เดินทางมาเยอะเชนกันเพราะฉะนั้นฝากผูที่รับผิดชอบเตรียมการใหดีผมทราบวาทุกทานเหนื่อยแตก็ถือวาเรา
รวมกันทําบุญเพื่อพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุของเราครับ   
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 เร่ืองที่  2     โครงการตลาดชุมชนยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการตลาดชุมชนยานเมืองเกาที่
เราจัดใหมีตลาดถนนผาขาวขางวัดกลางพระอารามหลวงนั้นชวงนี้เปนฤดูฝนก็อาจจะเปนอุปสรรคบางในการจัด
กิจกรรม  แตถาหากเราจัดตามแพลนที่วางไวก็คือเดือนเมษายนก็คงจะไมมีปญหาเรื่องของฝนตกแตเผอิญวาเรา
ติดมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 เลยทําใหเราตองเลื่อนการจัดกิจกรรมมาในชวงเดือนพฤษภาคมแตก็ไม
เปนไรครับเราก็ดําเนินโครงการไปตามปกติฝากสํานักการศึกษา  

เร่ืองที่  3    การจัดทํางบประมาณป 2564  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองวิชาการที่รับผิดชอบเรื่อง
งบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรา อยางที่ผมนําเรียนเอาไวตอนนี้ก็เตรียมในการที่จะทํางบประมาณป 
2564 ทางเจาหนาที่ที่ทําโครงการเขาก็ขออนุมัติในการกําหนดตัวเลขที่จะไปทําเทศบัญญัติป 2564 ซึ่งใน
สวนของสํานักงบประมาณออกมาแลววาจะใหเราเทาไหรและมีอะไรบาง  งบอุดหนุนเฉพาะกิจในสวนของ
โรงเรียนมีอะไรเทาไหร  มีมาหมดแลวและมีบางตัวที่เปนเงินที่เราจัดหาเองมาจากรายไดของเรา  เจาหนาที่กอง
วิชาการไดทําเสนอขึ้นมาเพื่อขออนุมัติวงเงินงบประมาณในการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณป 2564 
รายไดจากการจัดเก็บเองของสํานักการคลัง หมวดภาษีอากรรับจริงในป 2562 จํานวน 23 ลานบาท เรา
ประมาณการเอาไวในป 2563 รับจริง จํานวน 31 ลานบาท แตเกิดปญหาวาเขาไมใหจัดเก็บและเขาใหชะลอ
การจัดเก็บไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เรามีโอกาสจัดเก็บแค 60 วัน ในเดือนสิงหาคมและกันยายน  เราจะ
จัดเก็บเขามาเปนงบประมาณรายไดในป 2563 ไมครบถวนแตเรามีสิทธิ์จัดเก็บตอในป 2564 เปน
ปงบประมาณแตรายไดในสวนนี้จะเปนงบประมาณรายรับในป 2564 เพราะฉะนั้นในสวนที่กองวิชาการ
กําหนดเอาไววาจะทําประมาณการงบประมาณรายรับประมาณ 24 ลานบาท นั้นถูกตองหรือไม    
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     นําเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมที่
เราประมาณการตัวเลขซึ่งสามารถท่ีจะอัพฯไดไมเกิน 10%  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากไดตัวเลขที่ใกลเคียงหรือจะ
ไปคํานวณแลวคอยสงมาที่หลัง ในสวนของสํานักการคลังคือหมวดของภาษีอากร สวนหมวดคาธรรมเนียมหรือ
คาปรับคอยวากันไปทีละขอ 
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ในหมวดภาษีอากรก็จะมี
เกี่ยวของกันหลายสํานักกอง  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พวกนั้นไดจัดเก็บปกติผมไมไดสนใจ 
แตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งเขาไมใหเราจัดเก็บและเขาบอกวาจะชดเชยใหเราแลวจะชดเชยเมื่อไหร 
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ในหลักการวาเราจะเพิ่มกี ่
% ในแตละหมวดจะเพ่ิมขึ้นก่ี % ซึ่งในแตละหมวดก็จะเกี่ยวของกับรายไดที่แตละสํานัก/กองตองรับผิดชอบซึ่ง
ในสวนนี้รายไดท่ีจัดเก็บเองแนนอนวาสํานักการคลังเปนเจาภาพหลักในการกําหนดกับตัวชี้วัด  เพราะฉะนั้นใน
การกระจายเราจะเอา ๔ ที่เพิ่มขึ้น สมมุติวาในหมวดภาษีอากรจะเอาเพิ่มขึ้นกี่ % ของป 2562  พอเราได
หลักการเห็นชอบรวมกันแลววาขึ้น 5% , 8% , 10% สํานักการคลังก็จะแบงเลยวาในหมวดภาษีอากรจะ
เกี่ยวของกับใครบางที่จะชวยกันเก็บไมใชวาสํานักการคลังกองเดียวที่เปนคนเรงในการจัดเก็บเราตองรวมมือกัน    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไมไดติเรื่อง 5% แตผมพูดวาภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งแนนอนวาจะตองคางเก็บในป 2563 มันจะตองไปจัดเก็บในป 2564 ในสวนนั้นที่เรา
จะเพ่ิมเขาไปชัดเจนและถาหากเราจัดเก็บหลังเดือนกันยายน 2563 จะเปนรายไดของงบประมาณปไหนก็ตอง
เปนงบประมาณป 2564 ใชหรือไม  เพราะฉะนั้นเราจะเพ่ิม 5% ไดอยางไรมันตองมากกวานั้นจริงหรือไม 
นางสังวาลย   สีแพนบาล   ผอ.สํานักการคลัง    จริงคะ 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ
อีกกี่ % เพื่อที่จะใหตัวเลขใกลเคียงที่สุดและเดือนสิงหาคมที่จะใหเราจัดเก็บผมเองก็ยังไมแนใจวาจะใหจัดเก็บ
ไดจริงหรือไม  เพราะไวรัสโควิด-19 ระบาดเราจะเอาแนเอานอนไมไดรัฐบาลเพียงแคบอกใหเราชะลอการ
จัดเก็บไปจนถึงเดือนสิงหาคมแตยังไมมีความชัดเจนใหกับเรา  ผอ.สํานักการคลังจะเอาเพิ่มกี่ % เพื่อใหมัน
ใกลเคียงที่สุด   
นางสังวาลย   สีแพนบาล   ผอ.สํานักการคลัง    สํานักการคลังไดปรึกษาหารือกับกองวิชาการวา
จะเอาเพิ่มประมาณ 5% กอน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวเวลาที่ทําจริงคอยอัพฯใชหรือไม 

นางสังวาลย   สีแพนบาล   ผอ.สํานักการคลัง    ใชคะ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หมวดคาปรับคาธรรมเนียมคา
ใบอนุญาตคงจะไมแตกตางเพราะป 2562 รับจริง จํานวน 14.5 ลานบาท ประมาณการป 2564 จํานวน 
14.7  ลานบาท ผมเห็นดวย  ตอไปหมวดรายไดจากทรัพยสินประมาณการเอาไว ป 2562 จํานวน 8 ลาน
บาท ประมาณการป 2563 จํานวน 8 ลาน ตางกันแคหลักแสน  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ป 2562  จํานวน 1.8 ลานบาท  รายไดเบ็ดเตล็ด ป 2562  จํานวน 5 ลานบาท  รายไดจากทุน 
(ขายของเกา)  รายรับป 2562 จํานวน 550 บาท  รายไดจัดเก็บเอง จํานวน 55 ลานบาท  ถาจะเอาตามนี้
กอนก็ฝากผอ.กองวิชาการดวยแลวคอยมาเพิ่มเติมกัน  ผมอนุมัติใหดําเนินการกอนแตสามารถที่จะปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณคืออนุมัติแบบเงื่อนไขไวกอน  และฝากใหทุกสํานัก/กองไปดูตัวเลขตัวนี้วา
เกี่ยวของอะไรกับสํานัก/กองตนเอง   

เร่ืองที่  4   จังหวัดเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อเชาจังหวัดเชิญไปประชุมผมเลย
ใหผอ.กองวิชาการไปประชุมดวย  เทาที่เราทราบคือมีไวรัสโควิด-19 เขามาทําใหสภาวะทางเศรษฐกิจแยมากๆ
ธุรกิจไปไมไดนาจะหนักกวาป 40 ที่ฟองสบูแตก  เนื่องจากวาทางราชการหามใหคนประกอบกิจกรรมและ
กิจการตางๆ  เมื่อหยุดก็ทําใหไมมีภาษีเขามาก็สงผลกระทบมาที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ทางรัฐบาลเลย
จะทําการแกไขโดยการจะกระตุนเศรษฐกิจ  แตตองมีเงินงบประมาณรัฐบาลเลยจะทําโครงการไปขอกูเงิน 
จํานวน 1 ลานลานบาท  ตอนนี้ผาน ครม.เห็นชอบประกาศเปนพระราชกําหนดแลวในการที่จะขอกูเมื่อ ครม.
อนุมัติเขาก็จะทําเรื่องเขาสภาฯเพื่อจะขอกู   และจะมี 2 – 3 เรื่องท่ีเขาจะพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร 1 ใน 
2 – 3 เรื่องนี้ก็คือเรื่อง พ.ร.บ. พระราชกําหนดกูเงิน จํานวน 1 ลานลานบาท  เขาก็จะแบงเปน 3 หมวดใน
การเอามากระตุนเศรษฐกิจ หมวดแรกประมาณ 45,000 ลานบาท  จะลงไปที่การสาธารณสุขเพื่อปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา หมวดที่ 2 คือการเยียวยา รวมเรื่องคนละ 5,000 บาท/3 เดือน หมวด
สุดทายคือการเยียวยาฟนฟูทําโครงการตางๆ ประมาณ 4 แสนลานบาท  การกระตุนเศรษฐกิจก็คงจะเปนการ
จัดกิจกรรม ตลาดนัดคาขาย ทําสงเสริมการทองเที่ยว พอที่จะพัฒนารายไดใหกับพี่นองประชาชนสรางงาน
สรางอาชีพ ทําถนนสาธารณะเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหพี่นองประชาชนไดมีรายได  และไดยินมาวา
รัฐบาลจะใหเงินพี่นองประชาชนเพื่อเดินทางไปเที่ยวเปนการกระตุนเศรษฐกิจ  มีงบประมาณในการกระตุน
เศรษฐกิจนี้ประมาณ 4 แสนลานบาท  แลวผมก็ขอตัวออกมาแจกอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวัน
เพื่อพี่นองประชาชนของเราเลยมอบใหผอ.กองวิชาการเปนตัวแทนในการประชุมตอเปนอยางไรบางมีเรื่องที่
เกี่ยวของกับเราอยางไรผอ.กองวิชาการ   
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     จากการที่รัฐบาลไดขอกูเงินมา
เพื่อมากระตุนเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 3 หมวด เหมือนที่ทานนายกแจงไปแลวนั้นขอที่เกี่ยวของกับเราคือหมวดที่ 
3  คือการเยียวยาฟนฟูทําโครงการตางๆ งบประมาณทั้งประเทศอยูที่ประมาณ 4 แสนลานบาท และแบงแยก
ออกเปน 4 เรื่อง 3.1 เปนการลงทุนกิจกรรมการพัฒนาพลิกฟนเศรษฐกิจ มุงเนนไปท่ีเกษตรกรเปนหลักและ 
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ประชาชนทั่วไป  เรื่องนี้จะไมคอยเกี่ยวของกับเรา 3.2 การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ตัวนี้จะเกี่ยวของกับเราจะนํา
เงินมากระตุนแนวเคลื่อนท่ีในจังหวัดผมมองวาโครงการที่เราขอไปในแผนพัฒนาภาคที่เราไดรับการพิจารณาเรา
จะใชโครงการเหลานี้เสนอขอรับงบประมาณผานจังหวัดฯ      
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากผอ.สํานักการชางใหทําถนนแอส
ฟลติกคอนกรีตบริเวณถนนประดิษฐตลอดสายและถนนขางศาลากลางหลังใหมชุมชนดงปอตลอดสายจาก
สถานีวิทยุจนถึงศาลากลางจังหวัด ใหเพิ่มเขาไปในโครงการที่ขอนี้ดวย 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     3.3 เปนการสงเสริมและ
กระตุนภาคครัวเรือนภาคเอกชน รัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบที่จะออกมาตรการคลายๆ (ชิม ช็อป ใช) เรื่องนี้จะ
ไมเกี่ยวของกับเราเทาไหร 3.4 เปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานซึ่งเขาบอก
วาตองเชื่อมโยงกันระหวางขอ 3.2 และ 3.4 เมื่อเรามีขอ 3.2 แลวถาตัวไหนที่ไมสะดวกเรื่องโครงสราง
พื้นฐานก็ใหเอาขอ 3.4 เขาไปเสริม เพราะฉะนั้นในการพิจารณาหลักๆเขาจะพิจารณาขอ 3.2 เปนหลักกอน  
ทานก็เนนย้ําวาถาเราเสนอโครงการในขอ 3.2 ในเรื่องของการพัฒนาตลาดจะมีโอกาส เชน ถาหากมีตลาด
รองรับโครงการเหลานี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวนโครงสรางพื้นฐานตองตอบโจทยวาเปนการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวซึ่งโครงการที่เราขอไปในแผนภาคก็จะมี แกงดอนกลางทั้ง 2 โครงการ และทางเขาจังหวัดฯชวง
แยกโนนตาล และถนนถีนานนท   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และใหเพ่ิมถนนประดิษฐและถนนดง
ปอดวย  และจะตองมีโครงการที่เราจะตองมากระตุนเกี่ยวกับเรื่องรายไดของชุมชนเราจะตองทําโครงการเขา
ไปขอรับหรือไม แลวเราจะทําโครงการอะไรทําโครงการตอยอดดีหรือไม เชน ตลาดชุมชนยานเมืองเกา หรือเรา
จะเริ่มไปดําเนินการสถานที่ใหมหรือจะทําอยางไรในการกระตุนเศรษฐกิจชุมชน เราจะไดมอบหมายให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่ไปดแูละออกแบบ  
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     จังหวัดฯ ใหเราเขียนโปรแจค
ไอเดียที่เราจะสงไปขอรับงบประมาณ  รวมทั้งเรื่องตลาดลาน 3 ใหมที่เราจะพัฒนาใหเปนลานเอนกประสงค
และติดแอร  ทั้งหมดใหเราสงจังหวัดภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  วงเงินไมจํากัดอยูที่ความพรอมของใคร
วาจะมากนอยกวากัน  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะขอไปทั้งหมดเหมือนกับที่เรา
ขอไปในแผนภาค ทั้งหมด 4 ตัว งบประมาณ 200 ลานบาท  และเพ่ิมการปรับปรุงตลาดลาน 3 ของเราเขาไป
ดวยและฝากสํานักการชางออกแบบที่กั้น เชน กระจกใส หรือแผนพลาสติกใสกั้นระหวางพอคา-แมคาและพี่
นองประชาชนผูมาจับจายซื้อของเพื่อความสะอาดปลอดภัย   ฝากผอ.กองวิชาการพิจารณาดูโครงการตางๆที่
เราจะขอไปดวยและเราจะเรียกประชุมยอยกันอีกครั้ง   

เร่ืองที่  5   ทานผูวาราชการจังหวัดฯลงที่พื้นที่ตลาดสดลาน 3 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ทานผูวาราชการจังหวัดฯจะลงพื้นที่ตลาดสดลาน 3 เพื่อที่จะนําชางและโยธาฯไปดูพื้นที่วา
บริเวณไหนจะทําเปนตลาดเกษตรอินทรียไดบาง  ฝากสํานักการชางเตรียมแบบที่เราออกแบบไวพรอมกับปร.4 
ปร.5 ทั้ง 2 แบบ ที่เราเลือกเอาไวเราจะทําตามที่เรามีเงินงบประมาณทําใหนําไปใหทานผูวาฯไดดูดวยครับ 

เร่ืองที่  6   การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พรุงนี้ทานผูวาฯเลือกเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนหนึ่งในจํานวนหัวหนาสวนราชการที่จะไปอัดเทปถวายพระพรวันคลายวันพระราชสมภพขององค
สมเด็จราชินีฯ  ผมจะไดเดินทางไปดวย  เพราะฉะนั้นการประชุมสภาในวันพรุงนี้คือวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 ผมขอมอบทานรองนพสิทธิ์ประชุมแทน  และฝากทุกสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของในการตอบกระทูถามของ
แตละขอเตรียมคําตอบใหดีและเรียบรอยดวย  สท.อาคมถามเก่ียวกับเรื่อง 1.เราใชงบประมาณในการแกไข 
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ปญหาสถานการณไวรัสโควิด-19 มีอะไรบางและแนวทางการแกไขมีอะไรบางเรื่องนี้มอบผอ.สํานักการ
สาธารณสุขเปนผูตอบสวนเรื่องงบประมาณคาใชจายประมาณ 50 รายการ มอบใหหัวหนาสํานักปลัด
รับผิดชอบเปนผูตอบและอธิบาย  2. เรื่องการเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะหมอบผอ.วรวิทยเปนผูตอบ  สท.สิทธิ
ภรณสอบถามเรื่องทอระบายน้ําทางเขาเทศบาลฯเปนอยางไรเมื่อไหรจะดําเนินการเสร็จเรียบรอย  มอบสํานัก
การชางเปนผูตอบ  สท.บุญเส็ง 1.เรื่องเงินรางวัลที่ไดรับระหวางป 2562-2563 มีกี่รางวัล จํานวนเงิน
เทาไหร มอบผอ.สํานักการคลังเปนผูตอบ  2.เรื่องตลาดชุมชนยานเมืองเกาเปนโครงการของหนวยงานใด ใชงบ
ของประมาณของเทศบาลฯหรือไม   มอบผอ.สํานักการศึกษาเปนผูตอบ  3.โครงการจุติสุขาวดี ของเทศบาลมี
การจัดทําตอเนื่องหรือไมหากหมดงบประมาณจะตองหามาจากที่ใด  มีระเบียบและขอกําหนดอยางไรสําหรับ
ผูเสียชีวิต  มอบผอ.กองสวัสดิการสังคมเปนผูตอบ  

เร่ืองที่  7   ชวงฤดูฝนใหเฝาระวังในจุดที่น้ําทวมซ้ําซากและน้ําทวมขัง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงนี้เปนชวงฤดูฝนฝากสํานักการ
ชางดูดวยวาบริเวณไหนที่เปนจุดน้ําทวมซ้ําซากและบริเวณไหนที่ฝนตกแลวจะทําใหน้ําทวมขัง  ใหสํานักการ
ชางลงพ้ืนที่นํารถหนาตักหลังขุดไปเปดรองระบายน้ําและเตรียมพื้นท่ีรับน้ําใหดี 

เร่ืองที่  8   มาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในเดือนมิถุนายน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19  ในเดือนมิถุนายน 2563  ดูขอมูลผูที่มาลงทะเบียนอยูที่  2,518 ครัวเรือน  ที่เราจะทํา
การแจกถุงยังชีพโดยเราตั้งงบประมาณไวที่ 1 ลานบาท  งบประมาณที่ใหไดนาจะประมาณถุงละ 450 บาท  
เรื่องการจัดซื้อจัดจางดูใหดีตามระเบียบอยาใหผิดพลาดครับ  อยากใหทุกอยางเรียบรอยไมเกินวันที่ 20 
มิถุนายน 2563 เราจะตองไดทําการแจกถุงยังชีพฝากดําเนินการดวย  สวนการแจกนั้นเราจะบริหารจัดการ
อยางไรแจกวันละเทาไหรและสถานที่เราจะใชบริเวณไหน 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    สถานที่ขอเสนอหอประชุมธรรมะศาลา 
แกงดอนกลางครับ   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาหากเปนหอประชุมธรรมะศาลาเราจะ
แจกวันละ 1,000 ถุง  ดีหรือไม  วันแรกและวันที่ 2 แจกวันละ 1,000 ถุง สวนวันที ่3 ประมาณ 500 ถุง ก็
จะครบเรียบรอย  มอบหน.พงษธรรับผิดชอบเชิญประชุมและพิจารณาเรื่องสถานที่ใหดี  เริ่มลงทะเบียน เวลา 
09.00 – 11.00 น.  และเชิญทานผูวาฯมาพบปะพ่ีนองประชาชน  ฝากทานปลัดเทศบาลคอยกํากับดูแลดวย 

เร่ืองที่  9   สํารวจเร่ืองทําพ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํารวจเรื่องทําพื้นที่เศรษฐกิจ
พอเพียง  พอที่จะดําเนินการไปไดหรือไมทานรองรณยุทธ   มอบกองสวัสดิการฯรับผิดชอบรีบดําเนินการ  และ
ฝากรองปลัดรณยุทธกํากับดูแล 
นายรณยุทธ   หอมหวล    รองปลัดเทศบาล     กองสวัสดิการสังคมไดลงไปดูพ้ืนที่แลว เชิญผอ.วรวิทย
นําเสนอทานนายกครับ 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ไดลงไปดูพื้นที่แลวทั้ง 3 จุด 1.บริเวณเดิม  2.ขาง 
ศูนย อปพร.  3.ทางโคงบริเวณอนุสาวรีย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหทําทั้ง 2 จุด คือ บริเวณ
เดิมและขางศูนย อปพร. เพราะดินคอนขางดีและจะไดมีคนเฝาใหดวย  สวนบริเวณโคงอนุสาวรียนั้นผมจะมอบ
ใหทานเลขาฯทําเปนเรือนเพาะชํา แลวขั้นตอนตอไปจะดําเนินการอยางไรเมื่อเราไดพื้นท่ีแลว  
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เบื้องตนจะสอบถามชุมชนกอนวาบานใกลเรือน
เคียงมีความประสงคอยากจะมีสวนรวมอะไรหรือไม และจะคุยปรึกษาหารือกันกอนครับ 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาใหเราเริ่มจาก อปพร.ของเรา
กอนใหเราจัดวัสดุอุปกรณใหเขาดําเนินการ  ถาหากทานจะหาแนวรวมจากชุมชนก็ใหดําเนินการควบคูกันไปทํา
เปนพื้นที่แบงไป  แตอันดับแรกใหเริ่มจาก อปพร.ของเราเองฝากกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบรีบดําเนินการ 
และมอบทานรองรณยุทธกํากับดูแลในเรื่องนี้ 
   เร่ืองที่  10    แอพพลิเคชั่น 1132 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องแอพพลิเคชั่น 1132 ตอนนี้ใช
อินเตอรเน็ตของอะไร 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ใชอินเตอรเน็ตของ cat เทเลคอม 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนนี้ 1132 ของเรามีแอพพลิเคชั่น 
(call me back) ใหพิมพเขาไปใน  App Store โหลดเขาไปแลวสมัครเขาก็จะมีการสงเบอรโทรฯ 1 เบอรตอ 
1 สัญญาณ เขาจะสงเลขใหลงทะเบียนมาพอเรียบรอยถาหากทานอยากจะเรียกการแพทยฉุกเฉิน 1132 ให
กดเขาไปในกูชีพเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมนานจะไดรับสัญญาณโทรศัพทกับมาจากศูนยกูภัยของเรา  เพื่อ
สอบถามอาการและสถานการณเปนอยางไรแลวและก็จะมีการสงสัญญาณ GPS จากเครื่องทานไดดวยวาตอนนี้
พิกัดที่ทานอยูคือสถานที่ไหนและรถกูชีพของเราก็จะเดินทางไปรับทานไดตรงจุดไมผิดพลาดและเสียเวลา  
แอพพลิเคชั่นนี้ฟรี  เพราะฉะนั้นฝากทุกทานโหลดแอพพลิเคชั่นนี้ดวย 

เร่ืองที่  11   เตรียมรถดับเพลิงใหพรอมชวงฝนตกหนัก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากหัวหนากฤษณะใหเตรียม
รถดับเพลิงใหพรอมในชวงฝนตกหนักถาหากมีบริเวณไหนน้ําทวมขังใหรีบนํารถไปกั้นและสูบน้ําออกให
เรียบรอยหามไมใหน้ําไหลเขาสูบานเรือนพี่นองประชาชนบริเวณขางทาง ฝากติดตามและดําเนินการดวย 

เร่ืองที่  12    ลงพื้นที่เยี่ยมผูที่ตองถูกกักตัวชวงไวรัสโควิด-19  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผูที่ตองถูกกักตัวในจังหวัดกาฬสินธุ
ในชวงไวรัสโควิด-19 ระบาดนั้นตอนนี้เกินงบประมาณของเราอยู 9 คน  ที่เรายังไมไดลงไปแจกสิ่งของและ
เยี่ยม   ฝากสํานักปลัดเทศบาลสั่งซื้อชุดเยี่ยมผูที่ถูกกักตัวไวใหผมประมาณ 20 ชุด  ฝากดําเนินการดวย  
เกี่ยวกับเรื่องการแกไขปญหาหรือชวยเหลือเยียวยาพี่นองประชาชนในสถานการณไวรัสโควิด-19 ทางกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและทางกระทรวงมหาดไทยโดยทานปลัดกระทรวงไดทําการออกหนังสือยกเวน
ระเบียบยืดหยุนการเบิกงบประมาณจัดซื้อจัดจาง ถางบประมาณไมมีก็ใหไปเอาเงินสํารองจายไดทําสารพัด
เพื่อใหทางทองถิ่นฯเขาไปดูแลและชวยเหลือพี่นองประชาชน  แตทั้งนี้ทั้งนั้นทาง ปปช. , สตง. และปปท.ก็จะ
ลงมาตรวจสอบ  ทานปลัดกระทรวงฯก็ทําหนังสือมาใหทานผูวาราชการจังหวัดแจงในทุกพื้นที่ใหอํานวยความ
สะดวกผูที่จะลงมาตรวจสอบ  เพราะฉะนั้นผมฝากทุกทานที่ทําเรื่องการจัดซื้อจัดจางดูใหดีตามระเบียบอยาให
ผิดพลาดถึงแมวาทุกทานจะไมไดมีเจตนาทุจริตแตความผิดมันเกิดขึ้นไดถาหากเราไมดูใหดี  กอนที่เราจะเซ็น
เอกสารอะไรเราตองอานและดูใหดีโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆที่เราเอามาชวยเหลือเยียวยา
พี่นองประชาชนในชวงไวรัสโควิด-19 ครับ      

เร่ืองที่  13    ลงพื้นที่ไปดูเสาไฟฟาบริเวณขางบอบําบัดน้ําเสีย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     บริเวณบอบําบัดน้ําเสียของเราเสา
ไฟฟาบริเวณบานของประธานกองทุนบานมั่งคงคุมหวยชื่อทิพยประสงคอยูติดกับบอบําบัดน้ําเสียสายไฟฟา
หยอนเขาบาน  ฝากสํานักการชางใหเจาหนาที่ลงพื้นที่ไปดูเสาไฟฟาและดําเนินการแกไขใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  14   โครงการองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญประชาสัมพันธและเชิญชวน
เขารวมโครงการองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ป 2563 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพแจงวาไดดําเนิน
โครงการองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ป 2563 มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกองคกรภาครัฐที่มีความโดด 



- 8  - 
เดนในเรื่องการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยจะใหเปนองคกรนํารองที่สามารถถายทอดการเปนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรอื่นๆในการนําไปพัฒนาตอยอดใหเปนองคกรที่มีคุณภาพมีหลักการของสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐานของ
การปฏิบัติงานมีความเสมอภาคเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ  สําหรับองคกรที่ไดรับการคัดเลือกเปนองคกรตนแบบ
ดานสิทธิมนุษยชน ป 2563  จะไดรับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี  เรามีอะไรจะโชว
เขาไดหรือไม  โรงเรียนเราเปดรับทุกคนไมมีการแบงแยกเพราะเราคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนใชหรือไมเพราะฉะนั้น
เรื่องนี้ผมวามันก็เกี่ยวของกับทุกสวนทุกฝาย  กองสวัสดิการก็ใหการดูแลทุกขสุขพี่นองประชาชนในโครงการ
คนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง  เราไมไดมีการเลือกปฏิบัติเราปฏิบัติกับทุกคนเทาเทียมกัน  เรื่องนี้เกี่ยวของ
กับทุกสวนทุกฝายฝากใหไปพิจารณางานของตนเองแลวรวบรวมผลงานสงใหผอ.กองวิชาการเพื่อกลั่นกรอง
เรียบเรียงและรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี ้

เร่ืองที่  15   การลงมาเก็บขอมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุสง
นักศึกษามาใหเรา 5 คน เปนอยางไรบาง 
นายนิกร    แตมแกว     หน.ฝายอํานวยการ    ขออนุญาตนําเรียนทานนายกและที่ประชุมในสวนที่
เปนพนักงานจางเหมา (ชวงไวรัสโควิด-19) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุไมไดมาทํางานที่สํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแตจะมาเก็บขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยโดยจะทํางานคือลงพื้นที่ในชุมชนของเราและหลังจากนั้นก็จะสง
ขอมูลกับไปใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  โดยใหเราอํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เบื้องตนก็ไดแนะนําใหนองๆ
ไดรูจักกับประธานชุมชนเรียบรอยแลว  นักศึกษากลุมนี้มาเก็บขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนของมหาวิทยาลัยไมไดเกี่ยวของกับสวนของเราโดยตรง   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไมใชครับเผื่อขอมูลที่เขาเก็บนั้นเรา
สามารถเอามาใชประโยชนได  ผมอยากรูวาเขาเก็บขอมูลอะไรถาหากเปนประโยชนกับเราก็จะไดไมตองไปจาง
คนไปเก็บอีกและยังไดรับขอมูลจริงๆจากที่นักศึกษาลงไปเก็บเอง  ผมอยากใหสอบถามใหผมหนอยวานักศึกษา
กลุมนี้ลงไปเก็บขอมูลเรื่องอะไร 
นายนิกร    แตมแกว     หน.ฝายอํานวยการ    ถาหากนักศึกษาเก็บขอมูลเรียบรอยแลวผมจะขอใหเขา
สําเนาเอกสารไวให 1 ฉบับ  

เร่ืองที่  16    สอบคัดเลือกพนักงานจางเหมา 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    พนักงานจางเหมาของเราจะดําเนินการ
คัดเลือกในวันพรุงนี้  เวลา 14.00 น.  สมัครมาครบทุกตําแหนงแตมีที่สมัครเกินมาคืองานสวนกับงานโยธา
ครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหทดลองการทํางานดวยเผื่อเรียก
มาทํางานแลวทํางานไมเปน  ถาหากหมดสัญญาจาง 4 เดือนแลวเขาทํางานไดดีถาหากเราจะจางเขาทํางานตอ
ก็ใหสํานัก/กองพิจารณาดําเนินการฝากดวยครับ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2563 ประจําป 

2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  15.40  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


