
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  14/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  12 กรกฎาคม ๒๕๕9  เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
 

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

8. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

9. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

10. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

11.  นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

12.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
13.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
14.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

15.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
16.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

17.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

18.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

19.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

20.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

21.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
22.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
23.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
24.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
25.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
26.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
27.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
28.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
29.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
30.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
31.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
32.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
33.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
34.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
35.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
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36.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
37.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
38.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
39.  นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ รองประธานสภาพนักงาน 

 

ผูไมมาประชุม  
 

1. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

3. นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
6. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
7. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวดารุณ ี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
9. นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
10. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
11. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
12. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
13.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
14. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
15.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
16.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
17. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
18.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
19. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
20. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
21. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
22.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
23. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  12 
กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่  1  ประชุมกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนเจาภาพ  ในวันที่  
17  สิงหาคม  2559  กําหนดวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ผมไดไปรับปายสงมอบการเปนเจาภาพรวมกับปลัด 
อบจ.  ผมจึงใหทานปลัด อบจ.  หารือกอนถาหากอบจ.มีภารกิจที่จะใหทานผูวาราชการฯไปเยี่ยม อบจ. 
ก็ใหทานรับจัดเลยแตถาทานไมพรอมทางเราจะรับจัดเอง  
ฝากใหผูที่รับผิดชอบเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
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เรื่องที่  2  โครงการเทศบาลเมืองนาอยู LA 21   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   โครงการเทศบาลเมืองนาอยู LA 21  
องคประกอบที่  1  เมืองอยูดี  ตัวชี้วัดที่  7  การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ  
เรื่องนี้ใหสํานักปลัดเขียนในสวนของพนักงานและกองสวัสดิการฯเขียนในสวนของชุมชนทําถึงไหนแลวหน.สังว
าล   

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  
ผมเขียนไปแลวแตเขาบอกวายังไมพอใหเพิ่มเติมเนื้อหาเขาไปอีก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  
เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการสงเสริมกลุมอาชีพ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหเขียนของชุมชนสงเปลือย  คุณยายซา  
และประธานกอ  ถายังไมพอใหเอาการเลี้ยงไกของยายดวงและของหมูบานจารุพัฒนา  องคประกอบที่  2  
คนมีสุข  เหลือ  4  ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่  10  
การสงเสริมการศึกษาอยางหลากหลายและเทาเทียมเรื่องนี้อยูที่สํานักการศึกษาใหเรงดําเนินการใหเสร็จภายใน
วันนี้ของหน.สังวาลก็เชนเดียวกัน  ตัวชี้วัดที่  13  การสงเสริมความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว  
ความสามัคคี  ความเอื้ออาทรระหวางชุมชนเรื่องนี้คุณอภิญญารับผิดชอบฝากหน.สังวาล  
กํากับดูแลใหเสร็จภายในวันพรุงนี ้ ตัวชี้วัดที่  14  การสงเสริมกิจกรรมทางสังคมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวม  
การที่สมาคมพอคาไปทําความสะอาดศาลเจาพอหลักเมืองทุกสัปดาหเรื่องนี้เปนกิจกรรมที่ใหประชาชนมีสวนร
วมใหเพิ่มเขาไป  และของสภาเด็กที่เบญจวรรณและหน.ดารุณรีับผิดชอบใหเรงดําเนินการ  ตัวชี้วัดที่  16  
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเรงดําเนินการ  องคประกอบที่  3  
สิ่งแวดลอมยั่งยืนเหลือ  1  ตัวชี้วัด  การสงเสริมการใชพลังงานน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
เรื่องนี้ผูที่เกี่ยวของคือสํานักปลัดเทศบาลใหเรงเขียนและรวบรวมสงหน.ธนัญชัย  องคประกอบที่  4  
เทศบาลแหงการเรียนรูและบริหารจัดการที่ดี  เหลือ  4  ตัวชี้วัด  กระบวนการตอบสนองตอการใหบริการ  
ขอรับบริการและจัดการขอรองเรียนของประชาชนอยางครบถวน  เรื่องนี้ยังไมมีคนเขียน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ขออนุญาตครับ  ตัวชี้วัดองคประกอบที่  4  ทานผอ.เพ็ญพร  
เขาใจคลาดเคลื่อนนิดหนึ่ง  เพราะเขาใหเขียนแตไมไดเอาเอกสาร  เขายึดตามองคประกอบของคอรทีมป  
2559  ตอนนี้จ.ส.อ.สมชาย  ปรับและสงใหผอ.เพ็ญพรเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สรุปแลวก็เปนของกองวิชาการฯที่รับผิดชอบ  
เขามีหนังสือเชิญชวนและใหสงเอกสารสมัครจึงตองทวงถามกันครับ    

เรื่องที่  3  พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและพิธีทอดผาปา   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและพิธีทอดผาปา เรื่องสถานที่เปนอยางไรบาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้ทําเวทีและเอาเตนทลงทั้ง  2  สถานที่ครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เมื่อวานฝนตกและตอนนั้นผมอยูที่จวนผูวาฯ  
ผมจึงใหชางขาวและหน.พิษณุสงลูกนองขับรถดูวาจุดไหนที่น้ําทวมบอยครั้งและใหโทรรายงาน  
ไดรับการรายงานวาไมพบวามีน้ํารอการระบายแมแตจุดเดียวแสดงวาทอน้ําทํางานไดอยางเต็มที่  
และตรงจุดศาลเจาเวลาฝนตกเขายังกอสรางอยูไหม  จะเขาไปกางเตนทวันไหน 



นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  วันนี้เขายังทําอยู  
สวนเรื่องเตนทจะเขาไปทําใหเสร็จภายในวันนี้ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ฝากทุกสํานัก/กองรับผิดชอบหนาที่ของตัวเองใหเรียบรอย 
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เรื่องที่  4  การทําประชาพิจารณเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เมื่อวานนี้ไดออกทําประชาพิจารณเพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5  โดยขอใชโรงเรียนเทศบาล 3 
สาขาดงปอตั้งขึ้นเปนเทศบาล 5  ปรากฏวาพี่นองประชาชนไปไมเกิน 10  คน  
ที่เหลือเปนครูกับเจาหนาที่ของเราประมาณ  100  คน  
ผมจึงเห็นพลังของครูเยอะมากเพราะฉะนั้นงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและพิธีทอดผาปาในวันพ
รุงนี้ขอใหครูเปนหลักทั้งเชาและบาย  ประธานชุมชนเขาอยากใหเลื่อนการทําประชาพิจารณเปนวันที่  19  
กรกฎาคม  2559  เพราะฉะนั้นผมจะออกไปพูดกับชาวบานเองแตตองมีคนไปชวยแจกเอกสารและถายรูป  
คนไหนที่รับผิดชอบและมีธุระใหมอบหมายหนาที่ไวใหเรียบรอย  ผมขอเวลาตอนเชาไมเกิน  2  ชั่วโมง  
พอผมไปคุยกับชาวบานเขาก็ไดพูดเพิ่มเติมเรื่องการประชุมยายโรงสีและไดขอสรุปวาถาจะยายโรงสี  1.  
ถมดินบริเวณที่จะยายโรงสีใหสูงขึ้นประมาณ  1.5  เมตร  2.  รื้อถอนโรงเรือนโรงสีหลังปจจุบันไปจัดสรางใหม  
3.  รื้อเครื่องสีขาวพรอมอุปกรณซึ่งทางชุมชนไดติดตอสอบถามเรื่องคาเคลื่อนยายอุปกรณมาแลวราคา  
60,000  บาท  4.  ระยะเวลาดําเนินการ  2  เดือนคิดวาจะแลวเสร็จทั้งในการยายอาคารและโรงสี  
ทําใหสมาชิกขาดรายไดในการขายรําและขายขาวขอคิดคาเสียหายเดือนละ  10,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  2  
เดือนเปนเงิน  20,000  บาท  และทางเลือกที่  2  ขอ  1.  
ทํารั้วกั้นบริเวณโรงสีใหเปนสัดสวนและใชสังกะสีสันไทยตอขึ้นดานบนแลวดัดปลายมนใหงองุมกันแกลบกับฝุนไ
ด  ยายปายโรงสี SML  มาอยูดานหนาถนนอีกดานหนึ่ง  
ปรับถนนเขาทางเดียวจะทําใหบริเวณนั้นสวยงามประหยัดคาใชจายในการรื้อถอนและประหยัดเวลา  
เขาเขียนมาอยางนี้แสดงวาเขาไมอยากใหยาย  ขออยูที่เดิมและอยากใหทํารั้วให  
ผอ.ภาณุเดชคิดเห็นวาอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  คิดวาดีทั้ง  2  ทางเลือก  แตถาทําตามทางเลือกที่  
1  ถึงอยางไรก็จะมีฝุนละอองเหมือนเดิม  เรานาจะทําตามทางเลือกที่  2   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปดูเขาสีขาวในชุมชน  
เขาใชผาเขียวเปนผามุงคลุมทอที่แกลบพนออกมา  ไมมีฝุนกระจายเลย  โรงสีที่จ.อยุธยา  
เปนเครื่องโรงสีที่เขาตอทอออกมานอกอาคารอยูในชุมชน  
ผมเดินดูวิธีการทําทั้งหมดและชาวบานเขาก็รับไดเรื่องฝุนละอองที่ออกมา  
ตอนนี้ผมคิดวาเรานาจะทําตามทางเลือกที่  2  เพราะไมไดมีคาใชจาย      

เรื่องที่  5  งานวิจิตรแพรวาราชินีไหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   งานวิจิตรแพรวาราชินีไหม  จะจัดขึ้นในวันที่  
12  สิงหาคมของทุกปและจะตองเผชิญกับฝนตลอด  หวงเวลาจัดงานคือวันที่  8  -  14  สิงหาคม  2559  
ทานผูวาฯ   นึกภาพงานไมออกจึงใหอธิบายเพราะปที่แลวไมไดจัดงาน  
สรุปคือจะมีการตั้งเตนทใหญเหมือนปที่ทานผูวาฯภชุงค จัด  3  เตนท  
และมีเวทีอยูตรงกลางเปนเวทีใชจุดเทียนชัยฯ  จัดกิจกรรมการแสดงตางๆ  การประกวดธิดาแพรวา  
การประกวดรองเพลง  เตนทกลางใชในการประกอบพิธี  เตนทดานซายเปนบูธผาไหม-ผาฝาย  
เตนทดานขวาเปนเทศกาลอาหาร  
หอประชุมจะจัดเปนนิทรรศการของสมเด็จพระราชินีฯเพราะปนี้เปนปมหามงคลครบ 7  รอบ  และในวันที่  



12  สิงหาคม  2559  ขาราชการจะตองแตงชุดปกติขาวเขารวมพิธีตอนเชา  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
80  พรรษา  ตอนเย็นก็รวมจุดเทียนชัยฯถวายพระพร  บริเวณหนาเวทีเตนทกลาง  ตื่นเชาวันที่  12  
สิงหาคม  2559  จะมีพิธีทําบุญตักบาตรบริเวณหนาศาลากลางฯโดยใชเตนทตรงที่จอดรถ  
กิจกรรมที่ทานมอบหมายเราคือ  1.  ธิดาแพรวา  ปนี้ อบจ. ตั้งงบประมาณในการจัดงานไว  200,000  บาท  
จึงไดงบประมาณคนละ  100,000  บาท และอยากใหเรารวมกับ 
สนง.สาธารณสุขฯจัดเทศกาลอาหารตรงเตนทดานขวามือ  
เขาอยากใหมีการขายทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน  
สรุปการประชุมประมาณนี้และคงจะเรียกประชุมและออกคําสั่งมอบหมายงานอีกครั้งหนึ่ง  
ฝากหน.ดารุณดีูแลเรื่องเทศกาลอาหารปลอดภัยและเทศกาลอาหารแปลกดวย  
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เรื่องที่  6  เทศบัญญัติงบประมาณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ทางสถาบันพระปกเกลาเขาใหผมไปลงพื้นที่ที่ทุงสง ในวันที่  8 – 10 สิงหาคม  2559  
ผมเปนหวงวาในชวงนั้นเราตองทําเทศบัญญัติและหารือกันเพื่อที่จะสงญัตติใหทันและเรียกประชุมกอนวันที่  
15  สิงหาคม  2559  ถาเรานัดประชุมวันที่  15  สิงหาคม  2559  เราจะตองสงหนังสือวันที่  10  
สิงหาคม  2559  ฝากผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องญัตติและเทศบัญญัติเตรียมตัวใหพรอมและวางแผนใหดี  
และใหทุกกองฝายเตรียมความตองการในการปฏิบัติงานในปหนาไวกอน  
สิ่งที่ผมเปนหวงคือการเตรียมการของสํานักการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนเทศบาล 5  
เพื่อพรอมใหเปดทั้ง  2  แหง  เมื่อโรงเรียนเทศบาล 4  ยายมาแลว  ผมจะปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 
ตรงวัดใตใหเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ  ตองมีการปรับเปลี่ยนอาคาร 
หองน้ําใหสอดคลองกับผูใชตึก  ผมจึงใหชางขาวและผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุไปดูสถานที่แลว  
เรื่องนี้ผมเปนหวงเพราะไมมีเจาภาพใครจะเปนคนของบประมาณเรื่องนี้  
อันไหนที่สําคัญกอนใหทํากอนถาปนี้ไมเรียบรอยใหทําเปนแผน  3  ป  ฝากผูที่รับผิดชอบดูแลดวย 

เรื่องที่  7  การสงมอบ  bike  lane 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่เราสงมอบ  bike  lane  
ผมไปดูแลวมีขอบกพรองเยอะมาก  ถนนที่เราขับขี่รถจักรยานแตกแยกเยอะมาก  
คนที่ไปวิ่งก็โทรบอกผมทุกวันวามีจุดที่แตก  เปนหลุมเปนบอตรงไหนบาง  
ผมก็ไดแตตอบวายังอยูในระหวางประกันจะเก็บเปนขอมูลและแจงใหผูรับเหมาทราบ  
ผมวาใหเริ่มตั้งแตตอนนี้เพราะเราไมไดเปนคูสัญญา  
เงินประกันสัญญาก็ไมไดอยูกับเราเพราะฉะนั้นเราตองทําหนังสือสงใหกระทรวงทองเที่ยวฯเขาไปกํากับดูแลเรื่อ
งนี้  หรือถาประสานกับผูรับเหมาใหมาทําไดก็อยากใหทํา  
และในวันนั้นคนที่เปนตัวแทนกระทรวงทองเที่ยวฯคือเลขานุการกระทรวง ทานบอกวามีทุกที่  
ที่อื่นเปนมากกวานี้  และบอกผมใหทําทางเดิน – วิ่งเฉพาะคนเขาไปอีก  
งบประมาณยังมีเหลือใหทําเรื่องขอเขามา  
ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเกี่ยวกับการออกแบบงบประมาณใหเสร็จกอนที่ทานผูวาราชการฯจะเกษียณอายุ  
ผมจะใหทานของบประมาณใหเรา 

เรื่องที่  8  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทานผอ.เพ็ญพร 
รวบรวมเรื่องนี้และสรุปทําเปนรูปเลม  



เรื่องที่  9  
เชิญรวมสัมนาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมภู
มิภาค 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จัดขึ้นในวันที่  10  สิงหาคม  2559  ณ  
โรงแรมเซ็นทารา  จ.อุดรธานี  
เทาที่ทราบมาเขาอยากขอความรวมมือในการจัดซื้อจัดจางขอใหดูวาสินคาที่เราซื้อจะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอ
ม  เขาจะเปดอบรมวามีสินคาอะไรบางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ขออนุญาตครับ  
เรื่องนี้ไมไดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแตเกี่ยวกับผูใชมากกวา 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ตอนนี้การจัดซื้อจัดจางไดดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
เรื่องน้ํายาพนยุงก็ไดเอาบริษัทที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตองซื้อสินคาที่เปนบริการกับสิ่งแวดลอม  
ตองมีการรับรองฉลากเขียว  จะเปนเจาหนาที่จากกรมบัญชีกลางมาอธิบาย  เขาใหไป  2  คน  
มอบรองอุบลรัตนและผอ.สวนฯจําลองไปรวมสัมมนา   
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เรื่องที่  10  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอเชิญทุกสํานัก/กองเขารวมอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม  ในวันที่  27  กรกฎาคม  2559  
จัดโดยสํานักปลัดเทศบาล  จะมีการบรรยายเรื่องอาณาจักรความเปนไปได  
การบรรยายเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  การทําบุญในพระพุทธศาสนา  
การพัฒนาจิตและการพัฒนาปญญาโดย ดร.พระครูสมุหทองลวน สิริจนฺโท  
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย   

เรื่องที่  11  
เชิญรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการระดับเขตของกองทุ
น  สปสช. 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เนื่องดวย 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดใหสํานักงานจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นทั่วไปจากผูใหบริการและผู
รับบริการเปนประจําทุกป  
เพื่อใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับฟงความคิดเห็นทั่วไปของผูรับบริการและผูใหบริการ  
เขาจะประชุมกลุมจังหวัดและไมไดบอกวาใหกี่คนแตอยากใหไป  เรื่องนี้มอบผอ.จีรนันทเขารวม 

เรื่องที่  12  ขอเชิญเขารวมประชุมสัมนาเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็นตอความ  
ตกลงปารีสสวนภูมิภาค  ครั้งที่  3 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ขอเชิญเขารวมประชุมสัมนาเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็นตอความตกลงปารีสสวนภูมิภาค  ครั้งที่  3  
ในวันศุกรที่  15  สิงหาคม  2559  ณ  โรงแรมล็อปบีขอนแกน  โฮเท็ล  มอบผอ.สวนฯสมชายเขารวม    

เรื่องที่  13  บ๊ิกซีขอเชิญรวมเฉลิมฉลองถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯครองราชยครบ 70 ป และฉลอง  3  ป  บ๊ิกซี 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอเชิญทานผูมีเกียรติรวมแตงชุดผาไทย  
ผาพื้นเมือง  รวมฉลองงานในวันที่  29 - 31  กรกฎาคม  2559  กําหนดจัดงานวันที่  31  กรกฎาคม  
2559  ทานผูวาราชการฯเปนประธาน  เวลา  14.50 น.  มอบทานปลัดฉลองเขารวม   

เรื่องที่  14  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมแกผูปฏิบัติงานดาน    
พรบ.ควบคุมขอทาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จัดขึ้นในวันที่  25 – 26  กรกฎาคม  
2559  ณ  โรงแรมขอนแกนราชาออคิด  มอบหน.พัฒนพงษเขารวม 

เรื่องที่  15  เสนทางจักรยานและการปลูกตนไมสวนสาธารณะแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องการนําสิ่งกีดขวางไปกันไมใหมีรถเขาไปวิ่งในเสนทางจักรยานมอบผอ.ภาณุเดชดําเนินการตอไปเรื่อยๆ  
เมื่อวานที่มีการเอาเสาเข็มไปวางอาจไมสวยงามแตก็เห็นชัดเจนวาเราตั้งใจและเมื่อวานเจาหนาที่ปาไมชวนใหเร
าปลูกตนไม  เชน  โครงการปลูกปา  ทาฝน  
ซึ่งเปนโครงการของรัฐบาลที่เชิญชวนใหเราปลูกตนไมในชวงเดือนสิงหาคมจึงไดรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่งแวดลอม(ปาไมเกา)  เลือกบริเวณแกงดอนกลางเปนสถานที่ปลูกปา  เขาจะจัดหาพรรณไมมาให  
เทศบาลไดรับหนาที่จัดเตรียมสถานที่  หลุมปลูกตนไมและมวลชน  
เรื่องการบริหารจัดการมวลชนมารวมกันปลูกตนไมมอบใหสํานักการศึกษาเปนเจาภาพ  
เรื่องการเตรียมสถานที่และหลุมปลูกตนไมมอบสํานักการชาง 

เรื่องที่  16  การดูแลหอประชุมและหองนํ้าหองสวมของแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ฝากสํานักปลัดเทศบาลเตรียมการดูแลเรื่องนี้ในอนาคตถาเรารับงานแลว  ตอนนี้รับงานหรือยังครับ 
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นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เหลือปูกระเบื้องกับเรื่องภายใน  
หองน้ําและศาลาก็ยังไมเสร็จ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาเขาทําเสร็จและเรารับมอบงานมาแลว  
ผมจะใหสํานักปลัดเทศบาลเปนผูดูแลและบริหารหอประชุม  
ถาจะตองปรับปรุงอะไรอีกใหใสเขามาในงบประมาณปหนา 

เรื่องที่  17  กิจกรรมวันรพี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใครรับหนาที่ไปประชุมรายงานดวยครับ 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เมื่อวานไดประชุมเรื่องการแขงขันวอลเลยบอล  
สรุปคือมีทั้งหมด  6  ทีม  เริ่มแขงขันวันที่  26 - 28  กรกฎาคม  2559  งานเลี้ยงจัดขึ้นในวันที่  7  
สิงหาคม  2559  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
และศาลนัดประชุมอีกครั้งเพื่อตามเรื่องกีฬาในวันที่  14  กรกฎาคม  2559  เวลา  13.00 น.  
กีฬาประเภทอื่น  เชน  กีฬาเปตองเริ่มแขงขันไปแลวทางเรือนจําเปนเจาภาพ  
ฟุตบอลที่ทางตํารวจเปนเจาภาพก็ยังเงียบอยู  เมื่อวานที่ไดประชุมกันมีเรื่องติดขัดคือ  
เรื่องงบประมาณในการซื้อเสื้อกีฬาใหนักกีฬาและน้ําดื่มเพราะเขาไมมีงบประมาณอะไรใหเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหใชเสื้อเกาครับ 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล    
มีคากรรมการตัดสินรวมทั้งคาถวยรางวัลดวยประมาณ  20,000  บาท 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เอาถวยเกาของผมไปก็ไดและเรื่องน้ําดื่มใหขอกับทางสํานักปลัดเทศบาล 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  นักกีฬาที่เราสงเขาแขงขันทั้งกีฬาฟุตบอล  
วอลเลยบอลและแบตมินตันก็ตองการน้ําดื่มเหมือนกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ใหทําหนังสือไปขอสปอนเซอรน้ําดื่มกับเตี่ยศักดิ์  ถาเราตั้งงบประมาณจะตองไปอยูในงบกีฬา  
ลองปรึกษากับทานปลัดฉลองและรองปลัดอุบลรัตนในเรื่องการจัดสรรเงิน 

เรื่องที่  18  
การตรวจสอบปรับปรุงแกไขระบบปองกันเพลิงไหมอาคารสูงหรืออาคารข
นาดใหญพิเศษ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มีหนังสือที่โยธาธิการและผังเมืองไปตรวจสอบอาคารพบวามีอาคารอยู  2 – 3 
หลังที่ไมไดปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.ควบคุมอาคาร  คือ  โรงแรมคิวบิส  1  แหง  โรงแรมชารลอง  บูทรีค  1  
แหง  และอาคารดิโนสตูดิโอ  ผมอานดูแลวเจาของอาคารคิวบิสบอกวาไมรูวามีกฎหมายใหตองดําเนินการ  
ผมไมแปลกที่ชาวบานจะไมรู  แตผมแปลกใจที่เจาของอาคารชารลอง  บูทรีคจะไมรู  ผมจะอานใหฟงครับ  
เรื่องเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารซึ่งเทศบาลฯเปนผูดูแล  
ดวยจังหวัดกาฬสินธุโดยคณะทํางานสุมตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคารเอกชน  9  ประเภท  
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุประจําปงบประมาณ  2559  
ไดดําเนินการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคารเอกชน  9  ประเภท  จํานวน  6  อาคาร  
พบวาเจาของอาคารไดจัดใหผูตรวจสอบอาคารเปนประจําทุกปตามกฎหมายกําหนดไว  2  อาคาร  
และยังไมไดจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารเปนประจําทุกปตามกฎหมายกําหนดมี  3  อาคาร  คือ  1.  
อาคารคิวบิส  2.  อาคารชารลอง  บูทรีค  3.  อาคารดิโนสตูดิโอ และเปนอาคารเอกชน 9 
ประเภทที่ไมอยูในพื้นที่ใชกฎหมาย 1 อาคาร  
จังหวัดกาฬสินธุจึงขอใหเทศบาลเมืองฯในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่เรงรัดใหเจาขอ
งอาคารดําเนินการตามกฎหมายโดยใหเจาของอาคารจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารเขามาตรวจสอบอาคารเปนประ
จําทุกปตามกฎหมายกําหนด  พรอมดําเนินการจัดสงรายงานและใบรับรองเพื่อออกใบรับรองตอไป  
มอบทานปลัดฉลองเรงดําเนินการ 
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เรื่องที่  19  การสอดสองพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ใหผูบังคับบัญชาสอดสองพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดดานประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติราช
การ  
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนและการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกรณีเห็นวาควรปรับปรุงแกไขใหตักเ
ตือน  แนะนํา  ยายออกนอกพื้นที่  
สับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงานหรือหากมีมูลความผิดใหดําเนินการทางวินัยโดยคํานึงถึงการใหความเปนธรร
มแกเจาหนาที่ผูนั้น  การดูแลรักษาวินัยตามกฎหมาย  
ตามอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาและการรักษาประโยชนสาธารณะ  
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาละเวนหรือบกพรองในการปฏิบัติขอนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปรายงานใหนายกรั
ฐมนตรีทราบ  
กระทรวงมหาดไทยแจงจังหวัดวาเพื่ออนุวัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวขางตน  
ใหจังหวัดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกสวนราชการในจังหวัดใหปฏิบัติงานมุงเนนประโยชนของปร



ะชาชนและสวนรวมเปนที่ตั้ง  
โดยนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามแบบอยาง
ที่ดี  ซื่อสัตยสุจริต  
ไมใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือบุคคลอื่นรวมทั้งไมใชอํานาจตามกฎหมายในการอนุมัติ  
อนุญาตเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
ทั้งนี้หากทานพบเห็นการกระทําผิดหรือไมเหมาะสมใหดําเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายโดยเครงครัดและร
ายงานตอผูวาราชการฯทราบโดยเร็ว  
เรื่องนี้มอบสํานักปลัดเทศบาลออกหนังสือคําสั่งภายในแจงใหกับผอ.ทุกสํานัก/กองไดเซ็นตชื่อรับทราบและกํากั
บดูแลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ 

เรื่องที่  20  การรางแผนยุทธศาสตรจังหวัดป  2561 - 2564 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอนนี้ป  2559  
แตมีการรางแผนยุทธศาสตรจังหวัดป  2561 – 2564  เพราะตองทํากอนอยางนอย  2  ป  แลวป  2559  
จากฝายที่ไปยกรางเปนแผนป  2561  เขากําหนดวิสัยทัศน  คือ  
จากปที่ผานมาวิสัยทัศนเดิมกาฬสินธุถิ่นทองเที่ยว  วิถีไทยอีสาน  แหลงอาหารปลอดภัย  ไหมแพรวาสูสากล  
เมื่อทบทวนแลวนาจะมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนใหม  เขาเขียนมาวากาฬสินธุเมืองเกษตรปลอดภัย  
คูอุตสาหกรรมสีเขียว  นาเที่ยว  นาอยู  และนาลงทุน  
ผมจึงถามวาจะวัดอยางไรเพราะความสุขสวนทางกับความเจริญ  ถาเมืองใหญก็ยิ่งสรางภาวะ  
สรางความเครียดใหกับประชาชน  ความสุขของประชาชนก็ลดนอยลงแตนั่นคือความเจริญ  
ถาจะเอาผลิตภัณฑมวลรวมดานความสุขก็ตองหยุดความเจริญ  ไมใหมีตึกสูง  ไมใหมีอุสาหกรรม  
ไมใหมีโรงสีแตวิสัยทัศนนั้นเชิญชวนใหมาลงทุน  ทานผูวาราชการฯจึงไดเสนอใหมวา  
กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย  นาอาศัย  ทองเที่ยว  และลงทุน  
ขอแจงเอาไวใหกับผูที่ทํางานเกี่ยวกับยุทธศาสตรไดรับทราบ 

เรื่องที่  21  ขอขอบคุณฝายการเงินสํานักการคลัง   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
จากที่เราเคยระมัดระวังความปลอดภัยเรื่องการใชจายงบประมาณ  สํานักการคลังไดสรุปมาใหทราบวา  
ตอนนี้จากการประมาณการวาเงินจะเขาเทศบาลกับเงินที่เปนคาใชจายของเทศบาล  รายละเอียดรายรับป  
2559  รับจริง  มีมาอยางไร  เคยเขาอยางไร  จัดเก็บเองอยางไร  หมวดภาษีจัดสรรไดเทาไหร  อยางไร  
เขาคํานวณมาแลววาถาถึงสิ้นป  วันที่  30  กันยายน  2559  จะมีเงินเขามา  301  ลานบาท  
แตถาจายตามเทศบัญญัติงบประมาณของเรารวมแลวมีรายจายกอนวันที่  30  กันยายน  2559  คือ  305  
ลานบาท  ขาดงบประมาณอีก  4  ลานบาท  
เขาจงึทําหนังสือเรียนใหผูบริหารไดรับทราบและแจงใหหัวหนาสวนการงานใหระมัดระวังหรือใชจายงบประมา
ณอยางประหยัด  
หรืออันไหนที่พอตัดไดหรือรวบรวมโครงการไดก็ใหทําใหครบในกองฝายตนเองแตกันเงินไวอยาใชหมดตามโคร
งการที่ตั้งไว  
ผมขอถามวาไดตรวจสอบดูหรือยังวางบโครงสรางพื้นฐานที่มีการจัดซื้อจัดจางแบบประหยัดแลวเราจะตองจายเ
งินไมครบมีเทาไหร  ถาเราประหยัดได  4  ลานบาท  เราก็ไมตองทําอะไร  
ใครมีอะไรก็ทําไดเลยผอ.สวนฯจําลองเห็นวาอยางไรบาง 
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นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  เห็นดวยกับทานนายกฯ  
เรื่องงบลงทุนจากโครงสรางพื้นฐานผมคํานวณเผื่อรายการอื่นไวแลว  เชน  งบลงทุนของเราปนี้ตั้งไว  19  



ลานบาท  ผมประมาณการที่จะจายเตรียมไวกอนหนานี้ประมาณ  6  ลาน  ผมกันไวรายการที่  7  อีก  13  
ลานบาทเผื่อไวในสวนที่ยังไมไดมีสวนลดเลย  แตในสวนลดของป  2559  ดูแลวลดไมเยอะเทาปที่แลว 

นางอุบลรัตน  กิติยุทธโยธิท  รองปลัดเทศบาล  
ตอนนี้ในชวงแรกไดทําบันทึกหากองฝายและเมื่อวานไดมีการคุยกับทานปลัดเทศบาลวาอยากใหมีการหารือกัน  
ซึ่งจะประชุมในวันที่  14  กรกฎาคม  2559        ณ  หองขอมูลขาวสาร  
ในเบื้องตนอยากใหกองฝายลําดับไวกอนถาสําคัญจริงจึงจะเสนอทานเพื่อพิจารณาวาจะทําหรือไมทํา    

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ทานนายกฯครับ  ของเราเหลืออยู  3  เดือน  
คือเดือน  กรกฎาคม – กันยายน  และภาษีจัดสรรก็เหลืออยูแค  2  เดือน  ตอนนี้ก็เหลือแคภาษี 
พรบ.กําหนดแผนอีก  2  เดือน  สิ่งตางๆอยูในรายการรวมแลวก็ใกลเคียง  
เงินอุดหนุนทั่วไปงวดสุดทายมาเมื่ออาทิตยที่แลว  25  ลานบาท  ก็รวมในนี้แลวคิดวาใกลเคียงที่สุดแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ป 2560  
รัฐบาลโดยสํานักงบประมาณไดเตรียมงบประมาณป  2560  ที่จะเขาสภาตัดในสวนของทองถิ่น  20,000  
ลานบาท  เหตุผลที่ตัดคือ  จะแกกฎหมายทรัพยสิน  แกกฎหมายที่ทองถิ่นจะจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือน  
ภาษีปาย  ภาษีบํารุงทองที่มาเปนกฎหมายทรัพยสิน  
ถาหากกฎหมายทรัพยสินประกาศใชแลวทองถิ่นจัดเก็บไดกี่เปอรเซ็นตเขาคํานวณมาใหเลย  
เมื่อเริ่มจัดเก็บกับสิ่งใหมๆของประชาชนเราจะทําเต็มประสิทธิภาพเหมือนที่เขาคํานวณหรือไม  
ผมจึงบอกวาเริ่มตนจะตองคอยเปนคอยไปมีการเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชน  ตองมีการประชาสัมพันธ  
ผมขอแจงในที่ประชุมวาใหแตละสวนการงานไปดูงบประมาณของตนเองในเทศบัญญัติ  
อันไหนพอที่จะประหยัดไดหรือรวบรวมโครงการไดก็ใหใชโอกาสนี้ 

เรื่องที่  22  การอบรมเก่ียวกับการทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีแบบใหม   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มอบหน.รัศมี 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายใหมไวรองรับถาหากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหรใหใชไดเลย  
อาจตองมีการประชุมสรางความเขาใจกับพี่นองประชาชนกอนดําเนินงาน  
ถาหากทําปนี้ไมทันปหนาก็ตองตั้งงบประมาณเผื่อไวในสวนนี้ดวย  

เรื่องที่  23  การอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอมกับกูภัย   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จัดขึ้นในวันที่  25  กรกฎาคม  2559  
การอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอมกับกูภัย  
งานกูภัยกูชีพตอไปจะเปนงานของเทศบาลหลังจากประชุมแลวเราจะดําเนินการในเรื่องนี้  
มอบเรื่องนี้ใหหน.กฤษณะดูแลและดําเนินการ  
ถามีคาใชจายอะไรก็ใหปรึกษากับหน.สํานักปลัดเทศบาลตั้งงบประมาณรองรับในปหนาไวไดเลย   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่13/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 ประจําป 2559 
 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที ่28 
มิถุนายน 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
- 10  - 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 



เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมิถุนายน  2559  ขอใหเลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
  
 
 

ปดประชุม  11.40 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


