
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  15/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  26 กรกฎาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

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

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

7. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
11.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
12.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

13.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
14.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

15.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

16.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

17.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

18.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

19.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

20.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
21.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
22.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
23.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
24.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
25.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
26.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
27.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
28.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
29.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
30.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
31.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
32.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
33.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
34.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
35.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 



- 2  - 
36.  นางสายสวาท  พวงคํา  ครูโรงเรียนเทศบาล 1 
37.  นางสาวเปรมฤด ี มูลวิไล  ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
38.  นางบุสดี  การถัก  ครูโรงเรียนเทศบาล 4 

 

ผูไมมาประชุม  
 

1. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

5. นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

6. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
7. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
8. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
10. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
11. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
12. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
13.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
14. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
15.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
16.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
17.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
18. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
19.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
20.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
21. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
24.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
25.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
26.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  26 
กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่  1  การอบรมธรรมะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทางทานพระอาจารยคึกฤทธิ์  
ทานจะใหลูกศิษยมาอธิบายเกี่ยวกับเรี่องพุทธวจนใหกับโรงเรียนผูสูงอายุ  ชวงเชาของวันที่ 4 สิงหาคม  



2559  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ฝากทุกสํานัก/กองและคณะครู  นักเรียน ถาทานใดสนใจก็สามารถเขารวมอบรมได 
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เรื่องที่  2  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม    
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา  
09.30 น.  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  
จะมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยสํานักปลัดเทศบาลเปนเจาภาพ  
เชิญชวนพนักงานทุกสํานัก/กองเขารวมอบรม   

เรื่องที่  3  การรางธรรมนูญสุขภาพตําบล   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การรางธรรมนูญสุขภาพชุมชนเริ่มตั้งแตวันที่  
26 กรกฎาคม  – 30  กรกฎาคม  2559  วันนีไ้ดลงพื้นที่ชุมชนดอนสวรรค  เวลา  17.00  น.  และวันที่  
28 – 30  กรกฎาคม 2559 มีการออกคําสั่งเหมือนการลงพื้นที่หรือไม 

นางจีรนันท  ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ  
จะเปนคณะกรรมการที่เราทํารวมกับมหาวิทยาลัยและจะมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมารวมบรรยาย   

เรื่องที่  4  การแกไขปญหาผักตบชวา   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ปญหาผักตบชวาที่แกงดอนกลางบริเวณหนองนอยมันมีสาหรายหางกระรอกลอยอยู  
เมื่อมันตายจะเปนสีน้ําตาลดูแลวมันนาเกลียด  ผมเคยหารือกับหน.พงษธรใหจัดเจาหนาที่เขาไปดูแลแตทําไป  
2  ครั้งแลวก็ยังคงมีปญหาอยู  และตอมาจาเอกภราดร  ก็ไปคุยกับเสธบัติ  
ทานเปนรองผูบัญชาการรักษาความสงบของจังหวัดเรา  
ทานบอกวาจะเอาโปะจากสารคามมาชวยเราแตใชรถแม็คโคของเรา  
ทางจังหวัดจึงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาผักตบชวาขึ้น  ในสวนนี้ก็จะมีเราที่ตองรับผิดชอบดวย  
ฝากหน.สํานักปลัดเทศบาลประสานเรื่องนี้และอาจมีคาใชจาย  
แตจาเอกภราดรบอกวาไมมีคาใชจายอธิบายดวยครับ 

จาเอกภราดร  เนตวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  
จากที่ไดประสานกับทางโยธาธิการจังหวัดทานบอกวาตอนแรกคิดวาจะไดโปะแตที่จริงแลวเราจะไดเปนเรือกําจั
ดผักตบชวา  ซึ่งจะกําจัดไดลึกลงไปไมเกิน 4 เมตร  
เมื่อเรือปนผักตบชวาหรือสาหรายขึ้นเต็มเรือก็จะวิ่งชิดริมตลิ่งเพื่อเอาผักตบชวาขึ้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จากที่ดูหนองนอยของเราลึกมากกวา  4  
เมตร  เรือขุดผักตบชวานาจะไปได  เรื่องคาใชจายมีอะไรบาง 

จาเอกภราดร  เนตวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  คาใชจายจะเกิดจากการขนสง  ถาเปนรถเทเลอรจะใชของ 
อบจ.  ฟรี  ถาเปนคาใชจายจริงจะเปนในสวนของรถแม็คโคที่จะเอาเรือขึ้นรถเทเลอร  
แตถามีรถเคนก็จะไมมีปญหา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ฝากทานผอ.ภาณุเดชประสานเรื่องรถเคนและมอบหน.พงษธรประสานงานเรื่องนี้เพื่อดําเนินการตอไป 

เรื่องที่  5  มหกรรมคืนความสุขครัวเรือนเปาหมาย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เปนการลงพื้นที่ชวยเหลือหมูบานจารุพัฒนาแลวเขาจะมีการลงไปประเมินผลวาจากการที่เราลงไปชวยเหลือชา
วบานแตละครอบครัวนั้นไดผลอยางไรบาง  ฝากหน.ณัฐภาสดูแลเรื่องนี้   



เรื่องที่  6  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันที่  28  กรกฎาคม  2559  
จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา  06.00 น.  เปนการตักบาตรเชา  ชวงสายเวลา  08.00  น.  
จะเปนการรวมถวายพระพร  การแตงกายชุดปกติขาว ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  และเวลา  
17.30  น.  จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร  ฝากทุกสํานัก/กองรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   
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เรื่องที่  7  การรับบริจาคขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ทางสํานักการสาธารณสุขฯฝากประชาสัมพันธมาถาทานใดมีขยะที่สามารถรีไซเคิลได  
ในทุกวันจันทรอยากขอความรวมมือทุกสํานัก/กองชวยเอามาบริจาคดวย  

เรื่องที่  8  ประชุมชุมชน  ประจําเดือนกรกฎาคม  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จะมีการจัดประชุมชุมชน วันที่  1  สิงหาคม  
2559  เชิญทุกสํานัก/กองเขารวมการประชุม   

เรื่องที่  9  โครงการอบรมและจัดทําเอกสารสมัครโครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา      
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
โครงการอบรมและจัดทําเอกสารสมัครโครงการลดเมืองรอนดวยมือเราปที่  12  
ฝากสํานักการสาธารณสุขฯชวยพิจารณาดูดวยวาเรามีเอกสารพรอมที่จะสงหรือไม     

เรื่องที่  10  หมูบานรักษาศีล 5 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องหมูบานรักษาศีล 5 ทานผูวาราชการฯ 
บอกวาจังหวัดเราตกไปอยู  10  อันดับทายๆของประเทศ  เรื่องนี้เปนงานของกองสวัสดิการฯเปนอยางไรบาง 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  ตอนนี้โครงการเรียบรอยแลว  
แตจากที่ไดไปประชุมกับทานผูวาราชการฯ  ทานบอกวาตอนนี้อยูในชวงคุณภาพ  แตคุณภาพเชิงปริมาณตก  
ทานจึงบอกวาเชิงคุณภาพยังไมตองทําใหทําเชิงปริมาณกอนเพราะเชิงปริมาณตก  
ทานจึงไดมอบหมายใหทานนายอําเภอทุกอําเภอ  โดยมอบหมายให กศน.,อสม. และสพฐ.  
ไดรวบรวมการประเมิน  ชวงนี้ก็ยังติดชวงการลงประชามติทานจึงใหเริ่มหลังวันที่  12  สิงหาคม  - 12  
กันยายน  2559  สวนโครงการที่ผมทําไวคือชุมชนศีล 5 ที่ตั้งงบประมาณไว  20,000  บาท  จะนําไปจด  
MOU  กับคุมวัดในชวงนั้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ฝากกองสวัสดิการฯทําหนาที่เหมือนกับที่อําเภอลงไปทํากับตําบลตางๆ  
ถาทําไมไดก็ตองประสานใหทานนายอําเภอเมืองเอาชุด กศน.,อสม. และสพฐ.  มาลงพื้นที่ของเรา  
แตถาทําไดก็ใหเราลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการตอไป 

เรื่องที่  11  อบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อวานที่มีการจัดอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดผลอยางไรบาง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล   ไดผลตรงตามเปาหมายครับ  
ชวงบายจะเปนเชิงปฏิบัติ  เขามีการซอมวิธีการชวยเหลือตางๆระหวางกูชีพ  อปพร.และเจาหนาที่ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
แลวจะเริ่มออกปฏิบัติงานรวมกับเขาไดวันไหน  ตองใชงบประมาณและคาใชจายอะไรบาง 



นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
เริ่มแลวครับและจะเริ่มใหเร็วที่สุดเพราะตอนนี้อยูในระหวางการตั้งงบประมาณซื้ออุปกรณในงบประมาณป 60 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากใหหน.พงษธร  
กํากับดูแลและดําเนินการในเรื่องนี ้

เรื่องที่  12  การแกไขปญหารถบรรทุกดินทําใหถนนชํารุดเสียหาย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมไดไปลงพื้นที่ประชาคมที่วัดดงปอเพื่อที่จะขอความเห็นชอบการยกฐานะโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 
(สาขาดงปอ)  เปนโรงเรียนเทศบาล 5  
ซึ่งมีชาวบานเขาฝากมาวารถดินที่วิ่งผานเพื่อไปถมศาลากลางแหงใหมทําใหถนนพังเสียหาย  
อยากใหเราชวยดูแล  ฝากจาเอกภราดร 
ดูแลปญหานีโ้ดยนําสิ่งกีดขวางไปตั้งไวเพื่อหามรถบรรทุกวิ่งผานและฝากหน.วันชัยดูแลดวย 
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วาตามเสนทางของถนนมีเศษวัสดุตกหลนหรือไม  
ฝากผอ.ภาณุเดชปรับปรุงดูแลสถานที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาล 5  
และโรงสีใหทํารั้วสูงเพื่อไมใหฝุนละอองปลิวเขาไปในโรงเรียน    

เรื่องที่  13  โครงการกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
โครงการกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุเปนอยางไรบาง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล   ผมจะเขาไปคุยกับทานปลัด  อบจ.  ในวันศุกรนี้ครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหรีบดําเนินการดวย 

เรื่องที่  14  งานวิจิตรแพรวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การประกวดธิดาแพรวาที่เราเปนเจาภาพในทุกป  ปนี้งด  เราไมตองทํา  
แตรับผิดชอบพิธีบวงสรวงและเทศกาลอาหารซึ่งจะมีคาใชจายฝากหน.ดารุณีดูแลใหเรียบรอย 

เรื่องที่  15  
ขอความอนุเคราะหตรวจประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรูปแบบก
ารจัดการขยะที่เหมาะสมของส่ิงแวดลอมภาค 10 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบนําเสนอผลงานดานการบริหารจัดการขยะ  ในวันที่  10  สิงหาคม  
2559  ฝากสํานักการสาธารณสุขฯดูแลรับผิดชอบใหเรียบรอย 

เรื่องที่  16  การจัดทําเวทีเดินแบบการกุศล  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จะมีการเดินแบบการกุศล  ในวันที่  14  
สิงหาคม  2559  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มอบใหผอ.ภาณุเดช ทําเวทีหลังจากวันที่  12  
สิงหาคม  2559   

เรื่องที่  17  โครงการปลูกปาทาฝน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เชิญเลขาฯอดิศักดิ์สรุปใหฟงดวย 
นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขาฯนายกเทศมนตรี  จากการหารือเรื่องหลุมปลูกตนไม  2,000  
หลุม  รถแม็คโคที่ผมเอามาชวยเตรียมหลุมเริ่มดําเนินการแลวตั้งแตฝงทิศตะวันตก  
ฝงราชพฤกษยอนขึ้นไปประมาณ  700  กวาตน  และฝงทิศใตของพุทธมณฑลอีกประมาณ  300  กวาตน  



ชุดนี้ไดประมาณ  1,000  หลุม  ชุดที่  2  จะอยูประมาณตรงซุมทางออกดานซายมือจะเปนตนอินทนิล  
ของแขกผูมีเกียรติประมาณ  20  ตน  และเปนตนมหาดมารวมปลูกตรงเกาะกลางถนน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หลุมปลูกตนไมและตนไมพรอมดําเนินการ  
เรื่องคนที่จะไปปลูกตนไมเปนอยางไรบาง 

นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขาฯนายกเทศมนตรี  
เบื้องตนเขาอยากใหเราเชิญชุมชนตางๆของเราสวนโรงเรียนตางๆเขาจะประสานเอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
แลวจะรูไดอยางไรวาเปาหมายคนของเราเทาไหรและของเขาเทาไหร 

นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย  เลขาฯนายกเทศมนตรี  ตอนนี้เขาเปาหมายเขายังไมระบุ  
เขาจะเชิญประชุมอีกครั้งในวันที่  1  สิงหาคม  2559  ในเบื้องตนในเรื่องเวทีเขาอยากใหเราเตรียมให 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบสํานักการชางจัดการเรื่องสถานที่  เวที  
โตะ – เกาอี้  เตนทใหเรียบรอย 
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เรื่องที่  18  การแกไขปญหามูลสัตวบริเวณริมแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การแกไขปญหามูลสัตวบริเวณริมแกงดอนกลางและเสนทางจักรยานที่ชาวบานเขารองเรียนมา  
อยากถามสํานักการสาธารณสุขฯวาเรามีกฎหมายอะไรบางที่จะดําเนินการในเรื่องนี้  
ฝากสํานักการสาธารณสุขฯดูเรื่องกฎหมายและนําปายไปติดเพื่อเตือนไมใหเขานําขยะมาทิ้งดวย  
ถาไมทําตามที่บอกก็ใหเขาไปตักเตือนเขาหรือดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 

เรื่องที่  19  สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
จะจัดประชุมซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายในวันที่  27 กรกฎาคม 2559  ณ 
โรงแรมชารลอง บูทรีค  มอบรองอุบลรัตนเขารวมประชุม  

เรื่องที่  20  การเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทานผูวาราชการฯจะใหเปดศาลในชวงเดือนกันยายน  2559  ซึ่งเปนเดือนสุดทายที่ทานทํางาน  
พอวันพฤหัสบดีที่ผานมาไดรับโทรศัพทจากจาจังหวัดวา  
ทานผูวาราชการฯถามวาศาลเจาพอโสมพะมิตรสามารถวางแผนใหแลวเสร็จวันที่  9  กันยายน  2559  
ไดหรือไม  ผมจึงโทรถามชางออดเขาก็บอกวาจะรีบดําเนินการใหเร็วที่สุดแตไมรับปากวาจะเสร็จหรือไม  
แตก็ยังติดการหลอรูปเหมือนที่เขานัดสงวันที่  13  กันยายน  2559  
ผมจึงไปถามทานผูวาฯทานก็ไมไดวาอะไรเพราะทานแคจะทําบุญอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ  
ฉะนั้นเหลือแคงานวันที่  13  กันยายน  2559  
เปนงานประจําของเทศบาลเปนงานบวงสรวงเนื่องในวันวางศิลาฤกษเจาพอโสมพะมิตร  
ทานจึงใหเราทําเรื่องนี้กอนสวนเรื่องการเปดศาลใหเราประสานกับหลวงพอหนูอินทรวาในการเปดศาลจะตองมี
ฤกษหรือไมถาไดขอสรุปอยางไรใหมารายงานผูวาฯ  อีกครั้งหนึ่ง 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่14/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที ่12 
กรกฎาคม 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เรื่องที่  1  อายุสัญญาเชาจะครบกําหนด   
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  มีอายุสัญญาเชาจะครบกําหนดทั้งหมด  14  
รายการ จึงนําเขาที่ประชุมเพื่อแจงใหที่ประชุมทราบวาเราจะมีการจัดเอาทั้ง  14  
รายการเขาคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน  โดยใหทานนายกฯกําหนดวันใหดวยวาทานวางเมื่อไหร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาจะใหกําหนดวันผมคงยังไมวาง  
มีเรื่องไหนบางที่เราจะขึ้นราคาเขา  ถาเราคิดราคาเดิมเขาคงจะตกลง  แลวสัญญากี่ปเราคอยมาพิจารณากัน 
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นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ตอนนี้สูงสุดคือสัญญา  3  ป   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถา  3  ป  ก็ไมมีปญหาเพราะไมไดเขาสภา  
แตมขีอไหนบางที่คาเชาเพิ่มขึ้นบาง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ไมมีขอไหนเพิ่มขึ้น  แตถามีเพิ่มขึ้น  10  
เปอรเซ็นตแลวเขาไมรับเราก็จะเปดประมูล 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
กอนจะเอาเขาที่ประชุมจัดหารายไดเราจะตองหาขอมูลกับเขาเสียกอนวา  ไมใชวาจะกําหนดเองวาเพิ่มขึ้น  
10 – 20  เปอรเซ็นตก็เทากับเรามัดมือชก  เขาอาจไมพอใจและทําใหเกิดปญหาขึ้นได  
แตถาเราถามความสมัครใจวาขอขึ้นราคาไดหรือไมนาจะดีกวา 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ของตลาดรวมใจการเกษตรปนี้ขอตออายุสัญญา  
3  ปกอนหลังจากนั้น  กอนที่จะตอสัญญาจะใหสํานักการชางไปเขาไปตรวจสอบอาคารกอนเพราะชํารุดเยอะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มอบสํานักการชางดําเนินการตรวจสอบอาคารตลาดรวมใจการเกษตร   
ในสวนของการกําหนดวันประชุมจัดหาประโยชนคือ  วันที่  2  สิงหาคม  2559  ใหประชุมกาแฟกอนในเวลา  
08.30  น.  และเวลา  10.00 น. เราก็คอยประชุมจัดหาประโยชนตอ 

   มติที่ประชุม    -  นําเขาเพ่ือประชุมหารือกันอีกครั้งในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
                                       เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมนายก  – 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมิถุนายน  2559  ขอใหเลื่อนไปรายงานรวมกัน 2 
เดือนในการประชุมครั้งตอไป 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อื่น  ๆ   



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  15.30 น. 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


