
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  25/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
วันอังคารที่  22  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
....................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๔. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๕. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๖. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๗. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 

๘. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

๙. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑๐. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๑. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 

๑๒. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๓. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๔. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๑๕. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๖. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
๑๗. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๑๘. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๑๙. นางณัฐนันท์  เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
๒๐. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๒๑. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
๒๒. นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๒๓. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2 
๒๔. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๕. นางศศิพรรณ โพธิแท่น  รอง  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 
๒๖. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
๒๗. นางแม้นรัตนา  กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 
๒๘. นางรัศมี  พลเทียน นวก.รกศพด.2 
๒๙. นางช่ืนจิตร  พิมพะนิตย์ ครูโรงเรียนเทศบาล  1 
๓๐. ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา เหล่าศรีรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพ 
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ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

4. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

5. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

7. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

9. นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
10. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

11. นายวรวิทย์           ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

12. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 

14. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 

15. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
16. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
17. นางนฐอร  อภัยโส  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
20. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
21. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 

22. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
23. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
24. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
25. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
26. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
27. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
28. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
29. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
30. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
31. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
33. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
34. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรี    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 25/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่  22
กันยายน 2558 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   การปิดการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพ 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน์   รองนายกเทศมนตร ี  วันน้ีมีการปิดการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพ  วันที่  
22  กันยายน  2558  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 เรื่องที่  2   การเตรียมงานวันเกษียณ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  วันเกษียณอายุเตรียมงานถึงไหนแล้ว 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา  งานเกษียณอายุจะจัดขึ้นในวันที่  25  กันยายน  

2558  เราจะเริ่มต้ังแต่เวลา  17.30  น.   เป็นต้นไป  การมอบของที่ระลึกต่างๆจะมอบที่บริเวณด้านหน้า
ส่วนท่านที่ประสงค์ที่จะขึ้นเวทีเราจะมีเฉพาะเป็นตัวแทนให้  เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาเน่ืองจากเรามีผู้
เกษียณจํานวน  6  ท่าน  ตัวแทนที่มอบของที่ระลึกอยู่ด้านบนจะมีท่านนายกเทศมนตรี  เป็นตัวแทนของ
ผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  เป็นตัวแทนของพนักงาน  ท่านประธานสภาเทศบาล  เป็นตัวแทนของสมาชิก
สภาเทศบาล  ส่วนท่านสมาชิกท่านอ่ืนๆที่ไม่ประสงค์มอบด้านหน้าจะขอข้ึนบนเวทีก็จะเตรียมพ้ืนที่ไว้ให้  
โดยส่วนใหญ่จะมี     3 – 4  ท่าน  ที่จะขึ้นบนเวทีหลังจากที่เราดําเนินกิจกรรมแล้วเวลา  18.30  น.  ทุก
คนจะอยู่ในห้องประชุมแล้วจะเร่ิมต้นด้วยการรําเชิงขวัญให้กับผู้เกษียณ  เสร็จแล้วจะเปิดวีดีทัศน์ประวัติของ
ผู้เกษียณทั้ง  6  ท่าน  แล้วท่านนายกเทศมนตรีจะขึ้นเวทีกล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก  และตัวแทน
ทั้ง  4  ท่าน  จะมอบของที่ระลึกต่อเสร็จแล้วผู้แทนของผู้เกษียณ  ซึ่งทุกคนจะพูดเหมือนกันทั้ง  6  ท่าน  
จะกล่าวขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตของตนเอง  หลังจากน้ันจะเป็นการแสดงของโรงเรียนอีก  4  รายการ 
ตอนน้ีดําเนินการเตรียมงานประมาณ  70  เปอร์เซ็นต์  เหลือสถานท่ีเน่ืองจากว่าวันที่  24  ภาคเช้าจะมี
กิจกรรมมอบใบประกาศของผู้สูงอายุก็จะจัดสถานที่ไว้ตอนบ่าย    
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ได้ยินว่าจะไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์     
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะมีเป็นนํ้าอัดลม         

นํ้าหวาน 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เป็นความประสงค์ของผู้เกษียณใช่ไหมครับ   
จริงๆ ระเบียบใหม่แต่ก่อนห้องประชุมที่จัดงานไม่ถือว่าเป็นสถานที่ราชการจะมีการจัดงานต่างๆ  อาทิ  งาน
เลี้ยง  งานแต่งงาน  ที่สามารถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้  แต่ตอนหลังมีกฤษฎีกาตีความว่าในเมื่ออยู่ใน
ความดูแลของส่วนราชการควรจะเป็นสถานที่ราชการเพราะฉะน้ันห้ามเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  แล้วต่อไปใคร
มางานแต่งงานแล้วมาห้ามเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ถ้าอย่างน้ันหอประชุมต่างๆท่ีอยู่ในส่วนราชการห้าม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  เพราะฉะน้ันต้องไปจัดที่โรงแรมอย่างเดียว  หรือจะจัดที่หอประชุมธรรมาภิ-บาลแต่
ต้องวงเล็บในการ์ดเชิญด้วยว่าไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ผมว่าบางทีมันเกินไปไม่เป็นสากลเลย  เรื่องรายการ
อาหารไม่มีปัญหานะ  จะมีโค้ก  2  ขวด  นํ้า  2  ขวด  นํ้าแข็งฟรีตลอดงาน  ควรจะบอกท่านปลัดเตรียมนํ้า
เผื่อไว้ด้วย  เตรียมนํ้าเพ่ิมไว้นะรองสุนิสา  บุญศิลป์  ไปต่อรองเขาแล้วนะแต่เขาให้แค่น้ีเป็นโต๊ะของอารีย์  
งานเกษียณวันที่  25  กันยายน  2558  เวลา 17.30 น.ที่หอประชุมธรรมาภิบาล  ขอเชิญทุกท่านนะครับ   
 เรื่องที่  3  เงินสะสม 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรื่องเงินเป็นอย่างไรจําลองเหลือตกเป็นเงินสะสม
เท่าไหร่ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  คือตอนน้ียังไม่เป็นทางการแต่ดูยอดที่เป็นรายรับเมื่อ
เทียบกับประมาณการรายรับที่ต้ังไว้  304,000,000  บาท  ตอนน้ีดูยอดไม่เป็นทางการยอดเข้ามาแล้ว  
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305,000,000  บาท  เกินประมาณการรายรับที่เราต้ังไว้   
 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  และที่แต่ละกองฝ่ายใช้เงินหมดหรือไม่ 
นายจําลองศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  เกือบหมดครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ช่วยดูหน่อยแล้วกันคนที่เป็นต้นเรื่องบางทีเรื่อง
มาถึงผมจะอ่านหมดทุกอันอาจจะพลาดไปบ้าง  แต่อันไหนที่เห็นจะนําออกไปให้แก้ไข และเห็นนางเพ็ญ
ประภา  ภูนิลามัย  ว่าเมื่อสักครู่ถ้าเป็นเงินอุดหนุนตกลงจ้างต้องรายงานไปที่จังหวัดแจ้งทุกสํานัก/กองทราบ  
ปีน้ีต้ังงบประมาณได้เย่ียมมาก 
 เรื่องที่  4  งาน  Car  Free  Day 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ใครไปร่วมบ้างพอดีผมไม่อยู่ผมไปขอนแก่น
ประสบความสําเร็จหรือไม่  ได้คนเท่าไหร่ 
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  คนไปลงทะเบียนประมาณ  500  กว่าคน 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ 
     งานครั้งที่ 25/2558  เม่ือวันที่  22  กันยายน  ๒๕๕8   
     ประจําปีงบประมาณ  2558 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรอง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  25/2558 เมื่อวันที่ 22กันยายน  
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
รับรอง 
นายสถิตพงษ์  บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2  ขอแก้ไขรายงานการประชุม  หน้า  3  ข้อ  3  
จาก  Bilk  เป็น  Bike 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1  รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
- 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  มีท่าน
ใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   
เรื่องที่  1  ขอความร่วมมือดําเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมของ               

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  ผมได้เสนอหนังสือไปถึงท่านนายกเทศมนตรี
ท่านให้มาหารือในที่ประชุมคทม.ในเรื่องจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือในการรณรงค์และเปิดพ้ืนที่ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี  2559  ทางเทศบาลเมืองเราได้ต้ังงบประมาณในการ
ดําเนินงานในปี  2559  เรียบร้อยแล้ว  แต่ในส่วนน้ีหนังสือมาทีหลังจังหวัดขอความร่วมมือมาดังน้ี  1.  ให้
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พิจารณาจัดพ้ืนที่เพ่ือเปิดเป็นพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม  และให้เราสนับสนุนศิลปินทุกสาขาในการ
ออกมาแสดงในพ้ืนที่สาธารณะของเรา  2.  ให้ทางอปท.ของเราจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะแสดงบนเวทีเปิด 

 
พ้ืนที่เสวนาทางศิลปวัฒนธรรมด้วยตลอดทั้งปี จึงขออนุญาตนําเรียนท่านผู้บริหารและขออนุญาตเรียน
ปรึกษาว่าจะมีวิธีการและจะดําเนินการอย่างไร  3.  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ต้ังงบประมาณ
โครงการดังกล่าวไว้  อาจพิจารณาโอนงบประมาณที่หมดความจําเป็นหรืองบประมาณที่เหลือจากการก่อหน้ี
แล้ว  โอนไปต้ังเป็นรายการใหม่  เพ่ือดําเนินการตามโครงการดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  ข้อ  26  หรือข้อ  27  แล้วแต่กรณี  4.  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4 / ว 1347  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็น  ประหยัด  โดยคํานึงถึง
สถานะการเงินการคลัง 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ในข้อ  1.  การเปิดพ้ืนที่หมายความว่าลอง
อธิบาย 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร  หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะของ
เรา  อาทิเช่น  สวนสาธารณะแก่งดอนกลางที่เป็นเวทีให้พวกศิลปินหรือว่าเยาวชนหรือว่าประชาชนที่มา
แสดง   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  จริงๆการเปิดพ้ืนที่มันไม่ยากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรา
ต้ังงบประมาณไว้ทําหรือเปล่า  ถ้าไม่มีงบประมาณก็ทําไม่ได้ไม่มีเงินไปทําหมายความว่าอย่างน้ีใช่หรือไม่เลย
มาหารือที่ประชุมคทม.  ปีน้ีเราต้ังงบประมาณไว้เท่าไหร่ 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร  หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  ปี  2559  เราต้ังไว้  1,000,000  กว่า
บาท  แต่ว่าเป็นในส่วนของโครงการและกิจกรรมของเรา 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  ที่ เราสนับสนุนเ งิน   50,000  บาท               
สภาวัฒนธรรมเอามาทําตรงน้ีได้ 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร  หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  น่าจะได้ครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  คงจะไม่มีปัญหาทํานําร่องเพราะปีน้ีเราไม่ได้ต้ัง
งบไว้เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะหนังสือน้ีมาทีหลัง 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร  หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  จะขออนุญาตเอาเข้าที่ประชุมของสภา
วัฒนธรรมและหาวิธีการดําเนินการต่อไป 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  แต่สถานที่เรามีแต่เงินที่จะทํากิจกรรมน้ีให้สภา
วัฒนธรรมลองคิดดูว่ามีหนังสือตัวน้ีไปหารือในที่ประชุม 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ประชุมกาแฟเช้าเมื่อวันอังคารที่แล้วท่าน

นายกเทศมนตรีบอกว่าเวทีสร้างสรรค์เยาวชนมอบให้ท่านเลขาฯดําเนินการเราจะบูรณาการเข้าด้วยกันได้
หรือไม่ค่ะ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ได้เป็นศิลปวัฒนธรรมเหมือนกันไม่ได้กําหนดอายุ
ใครก็ได้  
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา  ในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดเขาจะมีเวทีที่ทําทุก

วันอังคารอยู่แล้วที่เป็นเวทีอยู่ด้านหน้า 
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นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  โรงพยาบาลก็มีเห็นว่ามีดนตรีในสวนคือเขาแจ้ง
หนังสือมาให้คนที่สนใจเข้าไปแสดงได้  เราอาจจะเอาเยาวชนเราไปแสดงถือว่าเป็นการเปิดพ้ืนที่เหมือนกัน   
 

 
คือเมื่อทําเสร็จต้องรายงาน  โดยที่ไม่ต้องไปแตะเร่ืองงบประมาณเพราะว่าเราต้ังให้สภาวัฒนธรรมแล้ว             
ของเยาวชนมี  100,000  บาท  ใช่หรือไม่ 
นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน  โครงการพ้ืนที่สร้างสรรค์ของสภาเด็กเราต้ังไว้
100,000  บาท  ทุกวันอังคาร  ถ้าเราจะเสริมของเดชเข้าไปผมว่าน่าจะได้ครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  สรุปในที่ประชุมเราเปิดพ้ืนที่โดยที่ เอา
งบประมาณจากสภาวัฒนธรรมกับสภาเด็กและเยาวชนเข้าบูรณาการร่วมกัน 
 เรื่องที่  2  งานประเพณีทอดกฐิน 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร  หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ  ขออนุญาตอีกเรื่องหน่ึงสืบเน่ืองจากปีที่แล้ว
เราได้ดําเนินการโครงการแรกประจําปีงบประมาณคือว่าบุญกฐิน  ปีน้ีทางเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณในส่วน
น้ีไว้  ขออนุญาตในท่ีประชุมปรึกษาว่าเราควรจะมีการจัดงานบุญกฐินเพ่ือรักษาประเพณีตรงนี้ไว้หรือไม่หรือ
ว่าทุกท่านในที่ประชุมแห่งน้ีมีข้อเสนออย่างไร 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เรื่องน้ีต้องไปเสนอในการประชุมกาแฟยามเช้า
ของวันอังคารหน้าเป็นงานใหญ่คือปกติบุญกฐินเราจะต้ังไว้ทุกปี  100,000  บาท  และจะไปจองตามวัด           
แต่บังเอิญว่าเราคิดว่าเราจะไม่ได้อยู่ต่อเราคิดว่าท่านปลัดเทศบาลจะได้เป็นนายกเทศมนตรี  อีกประเด็นหน่ึง
คือทํายากเด๋ียวน้ีระเบียบของสตง.ไม่ให้เอาเงินไปอุดหนุนวัด  ในความคิดของผมนะถ้าไม่มีวัดที่เขาปักเราค่อย
ไปทําถ้ามีแล้วก็แล้วไปเราแค่ไปร่วมยังไงเขาก็ต้องเชิญเราไปร่วมอยู่แล้วเราค่อยใส่ซองรวมไปวัดต่างๆในเขต
เทศบาล  เอาตามหลักการน้ีไปก่อนแล้ววันอังคารหน้านําเสนอท่านนายกเทศมนตรีอีกคร้ังหน่ึงในที่ประชุม
กาแฟเช้าว่าเราจะทําอย่างไรเพราะไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้   
 เรื่องที่  3  แต่งตั้งประธานสภาพนักงาน 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน  วันน้ีจะเป็นวันสุดท้ายที่จะทําหน้าที่เป็น
ประธานสภาพนักงานก็เลยคัดเลือกจากสภาพนักงานแต่งต้ังให้คุณ ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา  เหล่าศรีรักษ์  เป็น
ประธานสภาพนักงาน 
นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ  เมื่ออาจารย์แม้นรัตนา  พ้นจากการเป็นประธานสภา
พนักงานแล้วยังทําให้ตัวแทนของโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กพ้นจากตําแหน่งด้วย  ในส่วนหน่ึงของสํานักการ
ช่างนายอิงควัตขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารคงจะให้ทางสํานักการช่างคัดเลือกและส่งช่ือมาให้จะได้ดําเนินการ
แต่งต้ังและแจ้งช่ือให้สภาพนักงานทราบ   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ฝากอาจารย์แม้นรัตนาจัดการหรือให้หัวหน้านิกร
ประสาน 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน  ในส่วนของโรงเรียนคือคัดเลือกมาจากทั้ง  4  
โรง และส่งมาที่สํานักการศึกษา 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ฝากสํานักการศึกษา ต้องแจ้งให้ตัวแทนทาง
โรงเรียนทราบด้วย  เมื่อไหร่มีการประชุมเอาเรื่องน้ีเข้าไปเลือกด้วย 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  คนใหม่ที่จะมาแทนอยู่ในวาระได้แค่ 6 เดือน  
จําเป็นต้องแต่งต้ังหรือไม่ครบหรือไม่ตามระเบียบ 
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นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอํานวยการ  ขอให้โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนคนใหม่และแจ้งช่ือให้ทราบ
ด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศเลือกต้ังคณะกรรมการสภาพนักงานต่อไป 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ไม่อยากหรอกกลับไปก็ได้แล้วรายช่ือ 
 

 
 เรื่องที่  4  เสื้อเทศบาล 
นางแม้นรัตนา  กาญจันดา  ประธานสภาพนักงาน  อีกเร่ืองหน่ึงเรื่องผ้าที่สภาพนักงานได้นําเรียน
ฝ่ายบริหารได้ไปติดต่อจะทําเป็นเสื้อสําเร็จรูปมาเลย 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เป็นเสื้ออะไร 
ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา  เหล่าศรีรักษ์  พยาบาลวิชาชีพ  เป็นเสื้อสําเร็จรูปจะมีหลายแบบเคยติดต่อ
สอบถามไปในกรณีที่เราจะเอา  600  ตัว  จะไม่พอ  แต่ตอนนี้เรายังไม่เร่งอะไรเพราะเราจะเสนอนายกฯ
ก่อนว่าตอนน้ีราคาไม่เกิน  300  บาท  รวมทั้งปักจะเน้นเป็นลายไทยๆ   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ผมว่าอย่างพนักงานจ้างของสํานักการ
สาธารณสุข  กวาดถนน  เก็บขยะไม่ต้องก็ได้นะ  บอกว่า  600  ตัว  เฉพาะพนักงานประจําที่อยู่บน
สํานักงานจะไม่ถึง  600  นะต้องหารือกันอีกคร้ังให้ได้แต่ว่าน่าจะให้แบบอ่ืนให้เขาได้ใส่แบบนี้เขาไม่ใส่นะ
อาจารย์แม้นรัตนา  น่าจะเป็นแบบอ่ืนให้เขาใส่ได้เป็นเสื้อโปโล   
ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา  เหล่าศรีรักษ์  พยาบาลวิชาชีพ  เอาอีกแบบหน่ึงก็ได้ค่ะ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ต้องแบ่งเป็น  2  อย่าง  เป็นสีคล้ายๆกัน  ไม่ใช่
ว่าอยากจะให้แล้วไม่ได้ใส่ผมเสียดายลองพิจารณากันดูอีกรอบหน่ึง  เอาเป็นไปว่าเราไปถามพนักงานเราเลย
ดีกว่าว่าต้องการแบบไหน 
 เรื่องที่  5  ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
       คณะกรรมการจัดจ้าง   
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  จากการประชุมกาแฟเช้าของวันอังคารที่แล้วที่ทาง
นายกเทศมนตรีมอบให้สํานักการคลังศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดจ้างที่ทางสํานักการช่างฝากมาตามหนังสือที่ทางสํานักการช่างเอามาให้ดูหนังสือ
กระทรวงการคลัง ว 38  ลงวันที่  28  เมษายน  2558  เป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังอ้างระเบียบ
สํานักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  ซึ่งหลักเกณฑ์บอกว่าให้เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดจ้าง
ประธานคนละไม่เกิน  1,500  บาท  ซึ่งยังไม่ได้รวมกับกระทรวงมหาดไทยที่เราใช้อยู่ตอนน้ี  สําหรับ
กระทรวงมหาดไทยที่อปท.ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาจะเป็นหนังสือ ว 3652  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  
2553  ที่เรานํามาเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดจ้างให้ชุมชน  ซึ่งในหนังสือตัวน้ีพูดถึงเฉพาะ
กรรมการที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ในส่วนที่เป็นข้าราชการยังไม่มีแนวทางที่จะให้เบิกจ่าย  ซึ่งตอนน้ีก็ได้แต่รอว่า
กระทรวงมหาดไทยจะนําหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังน้ีมาปรับปรุงใช้เป็นของตนเอง  ประธาน  1,500  
บาท  หรือกรรมการ  1,200  บาท  ต้องรอตัวน้ีในโอกาสต่อไป  ซึ่งของกระทรวงการคลังเพ่ิงออกมาเดือน
เมษายน 2558 ของกระทรวงมหาดไทยคงจะรอไปอีกคร้ังหน่ึงถึงจะมีเกณฑ์เบิกจ่าย  ฝากทางสํานักการช่าง 
 เรื่องที่  6  กล้องวงจรปิด CCTV 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เป็นอย่างไร  ทําไปก่ีจุด 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ที่ทําเพ่ิมทําไป  3  จุด 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ไม่ใช่ที่ทําเป็น  100  จุดนะ 
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จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ทําครบแล้วครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  แล้วจ่ายเงินหรือยัง 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯจ่ายเงินครบหมดแล้ว 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เอาไปให้แล้วใช่หรือไม่ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  เอาไปให้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากินเขาร้องเรียนมา
ตรงข้ามกับร้านเฮียเพชรเจริญร้านโฟว์เซ็นให้หรือยัง 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  เด๋ียวผมจะไปเช็คกับหอการค้าเพราะว่าหอการค้าเป็นคน
เบิกจ่ายทั้งหมดตอนน้ีได้รับแจ้งแค่ว่าครบ  100  จุด   
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ขอเสนอแนะในส่วนของโครงการในเรื่อง 100 จุด
ติดต้ังน่าจะมีการพอร์ตไว้  100  จุดที่แล้วติดต้ังอยู่ที่ไหนและ  100  จุดปัจจุบันอยู่ที่ไหนบ้าง 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  100  จุดที่แล้วพอร์ตเรียบร้อยแล้วครับ  และ100  จุด
ปัจจุบันกําลังพอร์ตใกล้เสร็จแล้วครับ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  คือหอการค้าส่งสรุปรายงานมาแล้วเรื่องจุดหลัง
มาวันน้ีแต่รายละเอียดอ่ืนๆจะตามมาทีหลัง 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  หมายถึงเรื่องจ่าย  หรือ  100  จุด 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เรื่อง  100  จุด 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ว่าอยู่จุดไหนบ้าง  เราต้องเปิดเผยหรือไม่หรือ
ต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้จับโจรขโมย  จริงๆแล้วต้องเอามาติดให้ดูหรือไม่ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ปกติแล้วถ้าเกิดเหตุจริงๆของประชาชนเดี๋ยวน้ีทางโรงพัก
จะโยนมาที่เทศกิจหมด 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ที่รองอุบลรัตน์บอกว่าน่าจะรู้ว่าเป็นจุดไหนบ้าง 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  มีรายการอยู่ครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ต้องประกาศให้เขารู้หรือไม่ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ยังไม่ได้ประกาศครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ไปติดโฆษณาบอกหรือไม่ว่าเรามี  100  จุด 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันฯ  ฐานข้อมูลจะอยู่  3  ที่  คือ  ตํารวจ  หอการค้า  เทศบาล  
เวลาประชาชนมาขอดูถ้าเกินกว่า  32  กล้องที่ไม่ได้อยู่ในจุดสําคัญให้เขาว่าสามารถดูตรงไหนได้บ้าง 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ฝากจ่าเอกภราดรแผนที่ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  100  จุด  อยู่บริเวณไหนให้จุดๆเอาไว้แล้วเอาไปติดไว้   
 เรื่องที่  7  แก้ไขรายรับงบประมาณประจําปี  2558 
นายจําลองศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  ขออนุญาตแก้ไขเรื่องงบประมาณรายรับที่แจ้งไปเมื่อ
สักครู่ว่าเข้ามาที่  305,000,000  บาท  ที่จริงแล้วยังไม่ถึงยังขาดอยู่ประมาณ  3,000,000  บาท  
ตอนน้ีเข้ามาแค่ 302,000,000 บาท  แก้ไขนะครับท่านผอ.สํานักกองฝ่ายต่างๆท่ีได้รับทราบไปเมื่อสักครู่น้ี 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ขาดแล้วมีผลอะไรกับเราหรือไม่ 
นายจําลองศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  ไม่มีครับ  คงจะตกเป็นเงินสะสมอยู่ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ไม่น่าจะกระทบเพราะว่าอย่างสํานักการช่างก็ใช้
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ไม่หมด  ใช้ไม่หมดสักสํานักกองฝ่าย 
นายจําลองศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  โครงการค่าก่อสร้างของสํานักการช่างดูงบประมาณ
ที่ต้ังเอาไว้กับราคากลางที่คํานวณออกมายังห่างกันอยู่ยังมีเงินคงเหลืออยู่คิดว่าคงจะพอ   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ใช้หมดแต่สํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ไม่หมดครับของสํานักปลัดเทศบาลเหลือประมาณ  
2,000,000  บาท  เหลือค่าชําระหน้ีที่ไม่ได้จ่ายประมาณ  1,800,000  บาท  ค่านํ้ามันเหลือประมาณ  
200,000  บาท  คงเหลือรวมประมาณ  2,000,000  บาท   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ตอนนี้ของศึกษาเหลืออยู่ประมาณ  
1,000,000  บาท 
 เรื่องที่  8   กันเงินปีงบประมาณ  2558 
นายจําลองศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  อีกเรื่องหน่ึงฝากสํานักกองฝ่ายต่างๆท่ีมีโครงการแต่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมีความประสงค์จะใช้ในปี 2559  ฝากเช็คยอดและเตรียมเรื่องขอกันเงินไว้กับสํานักการคลัง 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  กันเงินต้องทําสัญญาก่อนใช่หรือไม่ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง  ใช่ครับ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ไม่ยากให้มากันเงินก่อนเผ่ือเขาไม่มาเซ็นต์วัน
สุดท้ายจะทําเรื่องไม่ทันมีโครงการไหนที่ตกไปและไม่ได้ทําของกองฝ่ายต่างๆ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ขอหารือว่าค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยที่
ท่านนายกเทศมนตรีให้รอเงินท่วมจริงๆผมไม่อยากติดค้างเขาเพราะว่าเงินงบประมาณที่ ผอ.จําลอง รายงาน
คงเหลือประมาณ  3,000,000  บาท  แต่เงินในเทศบัญญัติที่จะตกเป็นเงินสะสมจะพอดีกับเงินที่ยังไม่เข้า
มาผมว่าน่าจะจ่าย  200,000  กว่าบาท ครับ   
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  เขาให้จ่ายถึงวันที่เท่าไหร่ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  30  กันยายน 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ให้เตรียมทําเรื่องไว้ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ท่านนายกท่านบอกว่ารอเงินท่วม 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ท่วมหรือยัง  ถึงท่วมเราก็ไม่ได้ใช้เอาอย่างน้ี  
หน.พงษ์ธรทําเรื่องเสนอให้นายกเซ็นต์เลยไม่ต้องไปเข้าหารือหรอก 
 เรื่องที่  9  ประเมินตัวชี้วัดนวัตกรรมการให้บริการ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตเรียนพอดีเราจะประเมินตัวช้ีวัด
นวัตกรรมการให้บริการของอาจารย์ชาญชัยในเดือนตุลาคม  ซึ่งสํานักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
นวัตกรรมการบริการ  จึงขอให้แต่ละสํานักกองได้ส่งงานบริการสํานักกองละ  1  นวัตกรรม  ภายในวันที่  6  
ตุลาคม  เพ่ือเราจะได้รวบรวมนําเสนออาจารย์ชาญชัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้
แจกท่านไปแล้วให้ท่านส่งคืนภายใน  30  กันยายน 
 เรื่องที่  10  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เวลา 
13.30  น.  วันที่  23  กันยายน  2558 
 
ปิดประชุม  ๑4.40 น. 
 


