
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
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ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
9. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 
10. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
11. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
12. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
13. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
16. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
17. นางสาวนทิตา พูลเกษม หน.ฝายพัสดุฯ 
18. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
19. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
20. นายประชัน  บุตรดี  หน.ฝายวิเคราะหฯ 
21. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
22. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางวัชรี   คําเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
24. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
25. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
26. นางสาวภัทรวด ี พัฒนโพธิ์ รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
27. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
28. นางจริยา   พงษพันธุนา  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3  
 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. ดร.พงษพิมล  คําลอย  ผอ.สํานักการศึกษา 
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7. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง 
8. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
9. นายสมบัต ิ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
10. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายทะเบียนฯ 
11. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
12. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
15. นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
16. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
17. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
18. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
19. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
22. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
23. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
24. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
25. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
26. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
27. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
28. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
29. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
30. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
31. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
32. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
33. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
34. นายนิวัชร  เครือแวงมน หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
35. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  18/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 1 กันยายน  2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใหมและการประชุมสภา   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาจะเดินทางมาอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใหมและการประชุมสภา  วันที่ 18-20 กันยายน 
2563 ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มอบสํานักปลัดเทศบาลประสานกับทานประธานสภาและจัดเจาหนาที่ไปรวม
อบรมและนายกฯจะเดินทางไปอบรมในครั้งนี้ดวย  คาใชจายในการอบรมคนละ 3,600 บาท   
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 เร่ืองที่  2   ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคฯมาขอพบนายกฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคฯมาขอ
พบนายกฯ ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคฯเอางบประมาณของการประปามาขุดเจาะถนนเราเพื่อที่จะวางทอ
ประปาใหพี่นองประชาชน  ซึ่งปกติแลวงานวางทอประปาก็เปนงานของการประปาอยูแลวแตถาการประปาไม
มีงบประมาณก็จะบอกใหพี่นองประชาชนมาของบประมาณจากเราในการทํา  แตคราวนี้เปนเงินงบประมาณ
ของการประปาถาหากเราไมใหทําพี่นองประชาชนก็เดือดรอนและก็ตองมาขอใหเราทําใหและใชงบประมาณ
ของเราอยูดี  แตในหนังสือของนายอิงควัตรายงานมาวาถามาขุดเจาะถนนมีระเบียบเปนประกาศของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุคิดคาเสียหายในการขุดตารางเมตรละ 700 บาท แลวพอมาคํานวณดูพื้นที่ในการที่เขาจะตองมา
จายเงินคาเสียหายเปนเงินประมาณ  800,000 บาท  แตเงินที่เขารับเหมากอสรางที่ไปจางประปาประมาณ 
900,000 บาท  ผมถามหนอยวาเขาจะมาจายหรือไม  เผอิญวาผูจัดการการประปาฯมาคุยกับนายกฯก็มาคุย
กันเรื่องนี้  ผมเลยใหนายอิงควัตไปเอาระเบียบนี้มาใหผมดูเพราะผมบอกวาผมไมเคยเจอและผมไดดูระเบียบนี้
ซึ่งนายกฯที่ลงนามคือพลตํารวจตรีบัญญัติ โนนศรีชัย ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2533 ประมาณ 30 ป
ที่แลว  และในประกาศไมไดบอกวาอาศัยอํานาจตามอะไรที่นายกฯออกและไมไดออกเปนเทศบัญญัติ  ที่ผมเอา
เรื่องนี้มาพูดเพราะอยากใหผอ.กองวิชาการฯพิจารณาดูวาควรที่จะหยิบยกระเบียบเกาๆที่มันไมไดใชขึ้นมาหรือ
ที่ออกโดยที่ไมมีกฎหมายอางอิงเอามาแกไขปรับปรุง  ฝากผอ.กองวิชาการนําเอกสารนี้ไปดูจะไดเกิดความเปน
ธรรมครับ   
        เร่ืองที่  3  รับฟงความคิดเห็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 3 กันยายน 2563  กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรับฟงความคิดเห็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดกาฬสินธุ  ซึ่งในพื้นที่นี้มีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เราขอและประสานเขาไปอยู 2 สวนงาน คือ การ
พัฒนาแกงดอนกลางประมาณ 101 ลานบาท งานปรับปรุงทางจักรยานรอบแกง งานสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง 
ปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถในสวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง  ถาหากเราไดงบประมาณนี้ก็คงจะไดประมาณ
ป 2565  และอีกหนึ่งสวนคือการพัฒนากุดยางสามัคคปีระมาณ 23 ลานบาท   มอบสํานักการชางไปประชุม 

เร่ืองที่  4   งบประมาณ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งบประมาณที่พวกเราไดชะลอ ถา
หากงานไหนจําเปนใหทุกสํานัก/กองมาคุยและหารือกับนายกเปนการเฉพาะตัวนายกฯจะไดพิจารณาถาหาก
งานนั้นจําเปนตองดําเนินการก็จะพิจารณาใหดําเนินการไดครับ  สํานักการสาธารณสุขเสนอเรื่องการซอมรถดูด
โคลนผมอนุมัติใหซอมแซมในเดือนตุลาคม 2563   

เร่ืองที่  5   สําเนาเอกสารรายงานการประชุมฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     คราวที่แลวผมไปประชุมจังหวัดแลว
มาพูดใหทุกทานฟงวาทานผูวาราชการจังหวัดไดไปรับนโยบายกับทานนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหมและ
ทานมีขอนําเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการทานก็พูดไปเยอะและมีรายงานการประชุมที่ดีเรียบเรียงไดดีเกือบ
ทุกเรื่อง ผมเลยมอบใหสํานักปลัดเทศบาลนําไปสําเนาเอกสารแลวนําไปใหทุกทานไดอานดวยกัน ทานผูวาฯ
มอบเรื่องความสะอาดเรียบรอยของบานเมืองฝากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณวาความสะอาดของบานเมืองนําไปเติมการทองเที่ยวแต
นายกรัฐมนตรีบอกวาความสะอาดคือความสะอาด เชน ถนนสะอาดไมมีขยะมูลฝอย ถนนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สายไฟตามถนนเก็บใหเรียบรอย  นั้นแคสวนหนึ่งแตสวนที่อยากเห็นจริงๆถาหากใครหรือมพื้นที่ไหน
ทําไดจะพยายามหารางวัลไปใหนั้นก็คือคัลเลอรฟูลตบแตงบานเมืองดวยสีสันของตนไม ไมใบหลากสีใหมีสีสัน  
และพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑทานผูวาฯจะมีงบประมาณมาให และการบริหารจัดการขยะตองทําอยางไรทานพูด
หมดเพราะฉะนั้นผมเลยนํามาใหทุกทานไดอานดวยกันครับ 
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เร่ืองที่  6   โคกหนองนาโมเดล 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับ สว.
ที่มาตรวจติดตามงานนําโดยพลเอกสิงหศึก สิงหไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1  มาตรวจติดตามงานเมื่อมา
รับฟงปที่แลว ผมเขารับฟงตั้งแตตนจนจบไมมีอะไรที่เกี่ยวของกับเราแตก็ไดความรูมาบอกกับทุกทาน 1 เรื่อง 
คือ ป 2564 ใหเนนเรื่องโคกหนองนาโมเดลมอบกองสวัสดิการสังคมเขาไปศึกษาเรื่องนี้  โคกหนองนาเปนการ
พลิกฟนตั้งแตเตรียมดินโดยใชทฤษฎีในหลวงคือการหมดินใชผาสําลีคลุมดินแลวเอาน้ํารดถาทําแบบนี้หญาจะ
ไมขึ้นและความชื้นจะยังคงอยูและแกไขจากดินดานใหเปนดินรวนซุยแตถาหากผาแพงเราสามารถใชฟางขาวมา
ปูแลวรดน้ําแทนได  

เร่ืองที่  7   ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคนของจังหวัด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 3 กันยายน 2563  จะมีการ
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคนของจังหวัดเรื่องนี้นายกฯจะเขาประชุมเองเพราะดูเนื้อหาแลวเกี่ยวกับการจาง
งาน  เกษตรกรรม การบํารุงรักษา การทองเที่ยวและบริการ เกี่ยวกับเรื่องของตลาดคนในแรงงาน  

เร่ืองที่  8    กกท.เชิญรวมพิธีเปดงานที่สนามกีฬากลางจังหวัดฯ 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล      วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. กกท. ใหเงิน
งบประมาณกลุมลีลาศ (สนามกีฬากลางจังหวัดฯ) และกลุมแอโรบิค (ริมแกงดอนกลาง) ผมจะเดินทางไปเปด
งานดวยตัวเองครับ 

เร่ืองที่  9    คะแนนประเมิน LPA ป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     คะแนนประเมิน LPA ป 2563 ได 
92.67  ดานการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 100 ได 94.54  ดานบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนน
เต็ม 100 ได 98 ดานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 100 ได 76   
นายจําลอง ศรีนามล      ผอ.สวนบริหารงานคลัง    สาเหตุที่คะแนนเราตกในดานนี้คือเขาเปลี่ยน
คําถามใหมและเปลี่ยนรูปแบบใหมทั้งหมด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ดานการบริการสาธารณะ คะแนน
เต็ม 100 ได 98.82  ดานธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 100 ได 96  มอบงานประชาสัมพันธทําการ
ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบคะแนนการประเมิน LPA  
   เรื่องที่  10    รายงานผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด 
                           สะอาดระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รายงานผลการคัดเลือกจังหวัดที่มี
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ จังหวัดกาฬสินธุของเราไมเคยติดเลยปนี้ก็เชนกัน
ครับ  กลุมจังหวัดขนาดใหญไดรับรางวัลชนะเลิศคือจังหวัดอุดรธานี  รางวัลรองชนะเลิศคือจังหวัดลพบุรี 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ  กลุมจังหวัดขนาดกลางรางวัลชนะเลิศคือจังหวัดเลย 
รางวัลรองชนะเลิศคือจังหวัดจันทบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษนุโลก  กลุมจังหวัดขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศคือจังหวัดลําพูน รางวัลรองชนะเลิศคือจังหวัดอางทอง จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด
อุทัยธานี    

เรื่องที่  11    ระดมความคิดเห็นของภาคสวนตางๆตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม 
     จังหวัด 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ระดมความคิดเห็นของภาคสวน
ตางๆตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ป 2561 – 2565  วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 
17.00 น.  ณ โรงแรมชาลองฯ มอบผอ.กองวิชาการฯไปประชุม  ที่อยากจะพูดกับผอ.กองวิชาการก็คือเงิน 
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กลุมจังหวัดกาฬสินธุของเราไมเคยไดกับเพ่ือนเลยใหผอ.กองวิชาการไปดูวาเรื่องที่เราขอสายไฟฟาลงใตดินที่เรา
เคยทําเขาไปยังมีเรื่องอยูหรือไมถาไมมีจะทําอยางไรเพราะนี่เปนเรื่องที่เขาทบทวนแผน  เปนไปไดหรือไมที่เรา
จะเสนอเรื่องเขาไปแลวบรรจุแผนสายไฟฟาลงใตดินถนนกาฬสินธุฝากผอ.กองวิชาการติดตามและศึกษาดูวาทํา
อยางไรเราถึงจะไดเงินงบประมาณโครงการนําสายไฟฟาลงใตดินถนนกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  12    ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการของ สปสช. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 3 กันยายน  2563 ประชุม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการของสปสช. มอบรองนพสิทธิ์ไปเปดงานของ สปสช.แทนนายกฯ 

เร่ืองที่  13    การประชุมเกี่ยวกับโครงการบานมั่นคงของจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 6 กันยายน 2563  เวลา 
09.00 – 12.00 น.  ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จะมีการประชุมเกี่ยวกับโครงการบานมั่นคง
ของจังหวัดกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  14     เตรียมการตอนรับคาราวานประชาสัมพันธ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องที่คาราวานประชาสัมพันธจะ
เดินทางมาทําขาวพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุของเราไดคุยกันแลวสรุปไดวาอยางไรครับ  
นายประเสริฐ    ออประเสริฐ     รองปลัดเทศบาล    ประชุมกันเมื่อวานตอนบายเขาแจงวาคาราวาน
จะมาประมาณ 150 คน  มาถึงจังหวัดกาฬสินธุ วันเสารที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เขาอยากให
เราตอนรับและมีการแสดงโปงลาง กางเตนทเพื่อให OTOP มาแสดงสินคา  เราจะตองแตงกายเตรียมตอนรับ
เขาดวยชุดพื้นเมือง  และเขาจะไปจัดกิจกรรมของเขาเองที่เขื่อนลําปาว หลังจากนั้นเชาของวันที่ 13 กันยายน 
2563 เขาจะเดินทางมารวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรกับเรากอนเดินทางกลับครับ 
   เร่ืองที่  15   พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 13 กันยายน 2563 พิธี
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   เราเตรียมการไปถึงไหนอยางไรแลวและเรื่องของนางรําเราใชนางรํา
ประมาณกี่พันคน     
นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา      ในสวนของนางรําเราใชนางรํา จํานวน 
200 คน เพราะเราอยูในหวงของมาตรการปองกันโรคไวรัสโควิด-19 อยูเราตองรักษาระยะหาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักการศึกษารับผิดชอบและ
มอบรองปลัดประเสริฐติดตามกํากับดูแล 
   เร่ืองที่  16  ขอเชิญเขารวมกิจกรรมใหความรูเร่ืองสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม                            
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมกิจกรรมใหความรู
เรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการใชบริการโทรคมนาคมแก
สาธารณชน วันที่ 29 กันยายน 2563  มอบรองรณยุทธเดินทางไปกับนายกดวยและถาหากเปนไปไดผูที่เคย
มารองเรียนเราเกี่ยวกับเรื่องเสา (กสทช.) ผมวาแจงใหเขาเดินทางไปกับเราดวยก็จะดีถาหากเขาตองการไป
สอบถามอะไรเพิ่มเติมใหเขาสอบถามทาง กสทช.เองเพื่อที่เขาจะไดรับรูขอมูล  

เร่ืองที่  17     มาตรการใหความชวยเหลือผูเชาชวงที่ราชพัสดุที่ไดรับผลกระทบการ  
                            แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มาตรการใหความชวยเหลือผูเชาชวง
ที่ราชพัสดุที่ไดรับผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   มอบสํานักการคลังศึกษาและสรุปรายงานให
นายกทราบในเรื่องนี ้
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เร่ืองที่  18   ขอศึกษาดูงานผูสูงอายุและหอศิลป      

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       เทศบาลตําบลในเมือง บานไผ 
ผูสูงอายุ  60 คน  มาขอศึกษาดูงานผูสูงอายุและหอศิลป  วันที่  8  กันยายน 2563  มอบสํานักการ
สาธารณสุขรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  19     ขอแกไขแบบแปลนโครงการกุดน้ํากินและทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องที่เราขอแกไขแบบแปลน
โครงการกุดน้ํากินและทุงศรีเมือง ไปถึงไหนอยางไรแลว  มอบสํานักการชางเรงติดตามและดําเนินการให
เรียบรอย 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     โครงการกุดน้ํากินไดรับการอนุมัติเรียบรอย
แลว   เหลือแคทุงศรีเมืองเพราะเราสงไปคนละรอบเราสงของกุดน้ํากินไปกอนครับ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      มอบสํานักการชางเรงติดตามและ
ดําเนินการใหเรียบรอยเพราะผมจะรีบนําเรื่องนี้เสนอทานผูวาฯ 

เร่ืองที่  20     การเก็บขนผักตบชวาออกจากบริเวณริมถนนเดิน-วิ่งของแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเก็บขนผักตบชวาที่เก็บขึ้นมา
จากแกงดอนกลางเพื่อนําไปทิ้ง  มอบสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขหารือกัน  และเรื่องรถตัดกิ่งไม
ของสํานักการสาธารณสุขถาหากสามารถซอมแซมไดใหทําการซอมแซมใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  21     ขอเชิญเขาเฝาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอเชิญเขาเฝาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2563   มอบงานประชาสัมพันธเตรียมประชาสัมพันธ
ในเรื่องนีแ้ละเขาใหเรากรอกเอกสารวาเราจะนําอะไรไปถวายเผอิญวางานแพรวาที่ผานมาผมไปเห็นผาแพรวาสี
เหลืองสวยมาก ราคา 25,000 บาท  เลยจะนําไปถวายและผมอยากจะถวายไสกรอกปลาเพื่อเปนสิริมงคล 

เร่ืองที่  22    ทบทวนงาน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       อยาลืมเรื่องการสํารวจหัวดับเพลิง
หัวแดง  มอบงานปองกันฯสํารวจและตรวจสอบวาหัวฯไหนที่ยังสามารถใชงานไดและมอบรองปลัดรณยุทธ
กํากับดูแล   และเรื่องจัดทําใบงานหนาที่ของเจาหนาที่แตละคนตอนนี้ทุกคนรูงานและรูหนาที่ของตัวเอง
หรือไม  ฝากสํานักการศึกษาติดตามเรื่องนี้อยูตลอดครับ เนนเรื่องความสะอาด ภายนอกและภายในสถานที่
และถาหากขาดตกบกพรองอะไรใหมาคุยกัน  การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบและการตัดหญาใครจะเปน
ผูรับผิดชอบใครจะประสานงานตองมีการแบงการทํางานกันใหเรียบรอย  โครงการตํารวจประสาน 1 โรงเรียน 
1 ตํารวจ  เปนอยางไรบางครับ 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    วันนั้นที่เขารวมประชุมผูเขารวมประชุมมีนักเรียน 
มีตํารวจ มีผูอํานวยการโรงเรียน และตํารวจภายในจังหวัด  ทานผูการฯมาใหโอวาทและเปดงานและนักเรียน
เขาจะพูดถึงสถานการณยาเสพติดของจังหวัด  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       เรื่องปลูกตนไมที่แกงดอนกลาง
ฝากผอ.ภานุเดชคุยกับเลขาอดิศักดิ์เพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสมลงพื้นที่เพื่อปลูกตนไมหลังจากไดวันเวลาที่
เหมาะสมแลวคอยมาประสานกันอีกครั้ง  และการดูแลหองน้ําในแกงดอนกลางถาหากเราไมอยากเปด
ใหบริการชวงที่เราไมมีกิจกรมอะไรก็ใหติดปายวางดใชหรืออะไรก็ไดใหไดรูวาเราไมเปดใหใชบริการเพราะถา
หากเปดทิ้งไวก็จะมีวัยรุนหรือกลุมคนที่เขาไปมั่วสุมไปทําลายแลวทําใหเกิดการชํารุดเสียหายทรุดโทรมมอบ
สํานักปลัดเทศบาลดําเนินการใหเรียบรอย  และเรื่องสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีประชาชนที่ไปออกกําลังกาย
อยากไดหองน้ําผมเห็นวาถาหากเราจะนําหองน้ําไปตั้งบริเวณนั้นจะดูไมเหมาะสมและไมนาดูเทาไหรแตถาหาก 
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ขามถนนมานั้นจะมีอาคารของชุมชนกุดยางสามัคคีอยูอยากจะฝากใหสํานักการชางไปซอมแซมใหเรียบรอย  
อีกหนึ่งเรื่องคือที่ทําการชุมชนเกษตรสมบูรณเราจะลงมือดําเนินการไดเมื่อไหรครับ 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ตอนนี้กําลังดําเนินการทําแบบแปลน เขียน
แบบอยูครับ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ไมอยากใหทําแบบยุงยากฝาก
ดําเนินการดวย  เรื่องวรสารเทศบาลฝากใหกองวิชาการฯออกแบบใหมในวงเงินงบประมาณเทาเดิม   

เร่ืองที่  23     เทศบัญญัติงบประมาณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากผอ.กองวิชาการดวยวาพอเทศ
บัญญัติเราผานไปงบประมาณของแผนดินผานไปเริ่มทําเทศบัญญัติป 2565 เมื่อไหร 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เราเริ่มทํา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เขาจะใหทําอะไรกอนและหลัง และ
อะไรที่จะตองรบกวนสํานัก/กองจะตองทําอะไร จํานวนคนจะตองเปนไปตามแผนฯ เราตองเตรียมขอมูลให
เรียบรอยเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดตอนนี้สํานักงบประมาณยอมรับวาตัวเองผิดพลาดโดยไมไดใชขอมูลปจจุบัน
เปนตัวกําหนดงบประมาณในป 2564 แตก็ไดทําเพิ่มเติมไปแลว  เราก็ตองหาขอกฎหมายเตรียมเอาไวอางอิง
เพื่อเถียงเอางบประมาณดวยนะผอ.กองวิชาการเพราะงบประมาณป 2564 นอยกวาป 2563 จํานวน 20 
ลานบาท แลวตอนที่สรุปบัญชีการใชจายงบประมาณป 2563 จะไดบอกไดเลยวารายรับและรายจายเรา
เทาไหร  ตัวเลขซึ่งทําใหเราเห็นวามันสูงกวาป 2563 นั้นเพราะผอ.กองวิชาการฯเอางบเฉพาะกิจเขาไปในเทศ
บัญญัติซึ่งปกติแลวงบเฉพาะกิจจะไมไดใสเขาไปในเทศบัญญัติ จํานวน 18 ลานบาท แนนอนวางบประมาณป 
2564 นอยกวางบประมาณป 2563 จํานวน 20 ลานบาท  ตอนนี้ผมก็ยังเปนหวงอยูวาเราจะไดรับการ
ชดเชยจากรัฐบาลหรือไมเพราะเขายังไมเอาเขาสภาวิสามัญชุดใหญครับ   

เร่ืองที่  24   รวมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมสุดยอดของดีกาฬสินธุ 
นายมานิต   เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4     โรงเรียนเทศบาล 4 ขอความอนุเคราะหใช
รถ 6 ลอ  ในวันที่ 12-13 กันยายน 2563 และอีกหนึ่งงานคือสํานักงานพาณิชยจังหวัดมีหนังสือมาขอความ
อนุเคราะหใหวงโปงลางเราไปรวมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมสุดยอดของดีกาฬสินธุจัดแสดงที่
กรุงเทพมหานคร มีเงินสนับสนุนให จํานวน 15,000 บาท   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องขอใชรถ 6 ลอ ทุกโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุสามารถใชงานไดเลย  และเรื่องการเดินทางไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯก็
เชนกันสามารถเดินทางไปรวมแสดงไดแตนายกฯอยากจะฝากดูแลนักเรียนที่จะตองเดินทางไปแสดงใหดูแล
ลูกหลานเราใหดีดวย  สวนเรื่องคาน้ํามันในการเดินทางใหทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ปรึกษาหารือกับหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลครับ 

เร่ืองที่  25     สนามเทนนิส 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ฝากผอ.สวนฯจําลองเรื่องสนาม
เทนนิสอยากใหทําใหเรียบรอยเพราะคงใชงบประมาณไมไดเยอะมากมายเทาไหร   
นายจําลอง ศรีนามล       ผอ.สวนบริหารงานคลัง      งบประมาณที่ตองใชในการทําประมาณ 1 
แสนบาท   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ยังไงก็ฝากพิจารณาดําเนินการให
ดวยครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่  17/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2563 ประจําป 

2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี – 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563  ขอใหทุกสํานัก/กอง เลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  15.30   น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                 หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล 


