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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 9/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  2 พฤษภาคม 
2560 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องท่ีเราประสานใหเขามาซอมแซม
ถนนเสนทางจักรยานนั้นผูรับเหมามาซอมแซมเรียบรอยแลวแตจะมีเศษหินกรวดหลนบนถนนอยากฝาก 
สํานักการสาธารณสุขชวยมากวาดทําความสะอาดถนนใหเรียบรอย  เพราะผูรับผิดชอบสถานท่ีคือเทศบาล
เมืองกาฬสินธุและอยากฝากทานเลขาอดิศักดิ์ใหเจาหนาท่ีไปตัดตนไมยราบท่ีอยูรองกลางของบริเวณริมแกง
ดอนกลาง สวนหนองนอยผมไดใหธนวัตนออกแบบใหเปนคลายๆสวนสาธารณะกุดน้ํากินทําเปนลูเดินวิ่งอยูผิว
น้ําสวนเรื่องงบประมาณเดี๋ยวเราคอยหามาดําเนินการและท่ีเราตองปรับปรุงซอมแซมเสนทางจักรยานและดูแล
บริเวณโดยรอบแกงดอนกลางเพราะเราจะมีการจัดงานเดินวิ่งวิสาขบูชาข้ึนในวันท่ี 7 พ.ค. 60 และในวันท่ี 6  
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พ.ค. 60 จะมีนักวิ่งมานอนพักท่ีบริเวณแกงดอนกลางเรื่องหองน้ําและสถานท่ีมอบสํานักปลัดเทศบาลดูแล
เพราะเปนเจาของสถานท่ีและกําหนดการจะเริ่ม เวลา 05.00 น. เชิญทานผูวาฯมาเปนประธานเพราะฉะนั้น
เราก็ตองไปรวมเปดงานดวยมอบทานรองนพสิทธิ์และทานรองศิรินันทไปแทนนายก  มอบสํานักการชางทําเวที 
ดูแลความสะอาดมอบสํานักการสาธารณสุข และการดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาขอให อปพร.เราไปยืนกันรถ
ทางรวมทางแยกตางๆท่ีจะเปนเสนทางเขามาบริเวณแกงดอนกลางและทํางานประสานกับทางตํารวจ  และการ
ประชาสัมพันธมอบกองวิชาการและงานประชาสัมพันธใหประกาศเสียงตามสายและนํารถประชาสัมพันธใหพ่ี
นองประชาชนชนไดรับทราบ  ท่ีเราตองมาชวยและดูแลในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเราเปนเจาของ
สถานท่ีเราจึงตองมาชวยเขาและผมอยากใหแกงดอนกลางของเรามีกิจกรรมบอยๆเพราะฉะนั้นจึงอยากฝาก
คณะครูทุกทานคิดกิจกรรมและพานักเรียนไปจัดกิจกรรมท่ีแกงดอนกลางใหบอยๆเพ่ือท่ีจะใหแกงดอนกลาง
ของเราคึกคักและทําใหคนไดรูจักแกงดอนกลางใหมากท่ีสุด   

 เร่ืองที่  2    ตลาดตองชม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 3 พ.ค. 60 กองกําลังเชิญนายก
ไปงานปรองดองท่ีจังหวัดอุดรธานีแตผมติดงานท่ีเชิญวิชาการเก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมจะมาทําตลาดตองชมเปน
ตลาดของกระทรวงพาณิชยโดยเราจะใชหองประชุมสภาแหงนี้  ความจริงผมอยากคุยกันกอนเพ่ือความเขาใจ
และอยากใหคิดชวยกันวาเราจะเอาตรงไหนเพ่ือทําเปนตลาดตองชมผมไมอยากเชิญวิทยากรมาเพ่ือมาฟงเรา
โตเถียงกัน  เพราะเขาจะมาบอกวาควรเตรียมอะไรบางจากนั้นก็ใหทานเลขาฯประสานกระทรวงพาณิชยและ
หอการคาถาเปนไปไดนายกอยากทําตลาดตรงลานปูหาญหรือลานเจาพอโสมพะมิตรเพราะท่ีจอดรถสะดวก
และเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สวนงานปรองดองท่ีจังหวัดอุดรธานีมอบใหทานรองนพสิทธิ์ไปแทนนายกให
สํานักปลัดเทศบาลเอากําหนดการใหทานรองนพสิทธิ์ 

 เร่ืองที่  3   การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดวยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับ
งบประมาณป 2560 เพ่ือทําการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมลําน้ําปาวจนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตําบลกาฬสินธุ ระยะทาง 1,153 เมตร โดยมีหางหุนสวนประชาพัฒนเปนผูรับจาง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุหรือผูแทนเปนกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานแนวปองกันตลิ่งพัง  ผมมอบ
ใหผอ.ภานเุดชไปเปนกรรมการตรวจรับงานแทน  

 เร่ืองที่  4   โครงการตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้ตักบาตรถนนสายบุญท่ีถนน
ภิรมย เวลา 07.00 น. และไหวพระสวดมนตเชาทุกวันพระท่ีสํานักงานเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เชิญ
ชวนทุกทาน 

 เร่ืองที่  5    อบรมเชิงปฏิบัติการ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเราเชิญทานดร.
ไพบูลยมายังไงขอความรวมมือทุกสํานัก/กองไปทําการบานตามท่ีอาจารยไดแนะนําถาใครคิดอะไรไมออกมา
สอบถามนายกได 

  เร่ืองที่  6    เตรียมญัตติเพ่ือเขาบรรจุในการประชุมสภา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหเตรียมญัตติในการบรรจุเขาในการ
ประชุมสภาไวแลวผมจะเลือกอีกครั้งวาเราจะเอาญัตติหรือโครงการอะไรบรรจุเขาไป หัวหนาพงษธรจะใหสง
ญัตติวันไหน  เตรียมพรอมกันรึยัง 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    วันท่ี 5 พ.ค. 60 หรือขยายไปอีก 1 
อาทิตย ผมขอเสนอวันท่ี 26 พ.ค. 60 เปนวันประชุม 
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นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องวันท่ีจะประชุมคอยมา
ปรึกษาหารือกันอีกครั้งขอใหเตรียมเรื่องญัตติใหเรียบรอยกอน 

  เร่ืองที่  7   การแขงขันฟุตบอลโกลหน ู
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฟุตบอลโกลหนูจะมีการแขงขัน
เม่ือไหร 

นายพิชิต จันทร  นักสันทนาการ    แขงขันวันท่ี 27 – 28 พ.ค. 60 และวันท่ี 3 – 4 มิ.ย. 60     

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 27 – 28 พ.ค. 60 ใหประสาน
ทานรองนพสิทธิ์และปรึกษาหารือทานไดเลยเพราะนายกไมอยู  การใชสถานท่ีตองทําหนังสือไปขออนุญาตและ
แจงใหชุมชนทราบดวยเพราะเราไปใชสถานท่ีเขา 

  เร่ืองที่  8    ปรับปรุงภูมทิัศนเมือง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสําคัญท่ีเราจะตองเตรียมการ
เอาไวเก่ียวกับเรื่องปรับปรุงภูมิทัศนเมืองเพ่ือท่ีจะรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทานผูวา
ราชการจังหวัดทานอยากใหทาสีบริเวณวงเวียนน้ําพุจนมาถึงจวนผูวาฯเพราะสีฟุตบาททางเทามันเกาสีไมชัด
และใหสํารวจถนนสุรินทรตลอดแนวต้ังแตแยกศาลไปจนถึงจวนผูวาฯ  และผาขาวดําท่ีประดับอยูบริเวณจวน
ผูวาฯนั้นมันหมองและเกาไมสมพระเกียรติทานเลยอยากใหรื้อออกและเปลี่ยนใหมไมใชแคจุดนั้นแตทุกสวน
ราชการท่ีผาขาวดํานั้นเริ่มหมองและเกาใหเปลี่ยนและประดับตกแตงใหม 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     เม่ือวานท่ีไปประชุมคณะ
ขับเคลื่อนจังหวัดชุดใหมท่ีขบวนรถไฟของทานผูวาฯมีขบวนหนึ่งคือเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีทานผูวาฯฝาก
ไววาถนนสุรินทรอยากใหเปนถนนตนไม 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มันไมมีท่ีปลูกเพราะถนนแคบถาจะ
เปนถนนตนไมก็คงเปนตนไมกระถางเพราะไมมีท่ีปลูก 

เร่ืองที่  9    การจัดนิทรรศการแสดงภาพถายภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ 9 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องท่ีเราจัดงานนิทรรศการแสดง
ภาพวาดภาพถายเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี 9  ท่ีเราจัดเตนทใหญบริเวณลานจอดรถสํานักงาน
เทศบาลหลังเกาและแสดงภาพวาดบริเวณรอบวงเวียนโปงลาง  แตจากกรณีท่ีมีพายุเขาทําใหเตนทลมเกิดความ
เสียหายกับภาพวาดภาพถายในหลวงนั้น  ผมอยากจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณศิลปนและผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีชวย
ใหเกิดงานนิทรรศการนี้ข้ึนจึงอยากหารือทุกทานวาเราจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณเพราะจากกรณีดังกลาวศิลปนท่ี
เปนเจาของภาพวาดภาพถายเขาไมไดเรียกรองคาเสียหาย  เพราะฉะนั้นจิตสํานึกของเราก็ควรท่ีจะมีเพราะเขา
เอางานของเขามาโชวท่ีจังหวัดเราทําใหจังหวัดเราไดรับความสนใจมีคนชื่นชมชื่นชอบในการจัดนิทรรศการนี้
และจะมีแคจังหวัดกาฬสินธุจังหวัดเดียวเทานั้นท่ีไดมาจัดนิทรรศการนี้จังหวัดอ่ืนไมไดเพราะเม่ือครบกําหนด 
วันท่ี 12 พ.ค. 60  ภาพท้ังหมดจะถูกเก็บและนําไปแสดงท่ีพิพิธภัณฑเกษตรท่ีจังหวัดปทุมธานีเลย   
เพราะฉะนั้นเราก็ควรท่ีจะแสดงความขอบคุณทานศิลปนท้ังหลายท่ีภาพถายเขาเสียหาย เชน กรอบแตก 
กระจกแตก บางภาพก็ทะลุ ผมเลยอยากจะจัดงานแลวเราสามารถใชงบประมาณรับรองไดหรือไมหัวหนา 
พงษธรในการจัดงานท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    มันคนละสวนครับไมสามารถทําได 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาเราจัดงานจะมีคนมาประมาณก่ีคน
ทานเลขาฯ ท่ีเราจะเชิญศิลปนนั้นมา 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี     เจาของผลงานภาพประมาณไมเกิน  
40 ทาน  
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นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประมาณ 5 โตะ จะใชงบประมาณไม
นาจะเกิน 30,000 บาท ในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนี้มอบหัวหนาพงษธรไปดูเรื่องงบประมาณในการจัดงานนี้
และออกหนังสือเรียนเชิญผูรวมงานดวย  และผมจะไปเรียนเชิญทานผูวาฯมากลาวขอบคุณคณะศิลปนเจาของ
ภาพวาดภาพถายแลวในงานเราจะเชิญอาจารยท่ีเขามารองเพลงพระราชนิพนธเชิญมารวมงานดวยรองเพลง
เพ่ือรําลึกและขอบคุณ  สวนเรื่องวันท่ีนั้นผมอยากหารือวาจะจัดงานวันไหนดีมอบใหทานเลขาฯไปประสานกับ
ทานผูวาฯวาทานจะสะดวกวันไหนระหวางวันท่ี 11 พ.ค. 60 หรือวันท่ี 15 พ.ค. 60 หลังจากท่ีไดขอมูลจาก
ทานผูวาฯแลวใหทานเลขาฯประสานงานกับหัวหนาพงษธรแลวดําเนินการตอไป    

 เร่ืองที่  10   ทําโครงหลังคาตลาดลาน 1 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงหลังคาตลาดลาน 1 ตอนนี้สํานัก
การชางยืนยันวาการออกแบบหลังคาตลาดลาน 1 ไมมีผลกระทบกับตลาดลาน 2 และลาน 3 สามารถไป
ดวยกันไดและไมไดสรางปญหาถามีก็อาจจะนิหนอยแคอาจตองทํารางรับน้ําฝน  เม่ือเขายืนยันแบบนี้ผมเลย
บอกใหเขาไปเขียนภาพท่ีแมดูแลวจะเขาใจแลวนําข้ึนจอถาเขียนภาพเสร็จเม่ือไหรผมจะนัดประชุมแมคา  และ
เราจะเตรียมสถานท่ีตรงไหนใหแมคาไดขายของทางสํานักการชางยืนยันวายังไงแมคาก็ตองยายจากตลาดลาน 
1 เพราะถาไมยายจะทํางานไมได  ผมไมรูวาระยะเวลากอสรางเทาไหรแตผมก็บอกใหทําใหเสร็จโดยเร็วท่ีสุด
เขาก็บอกวามันมีกําหนดวางานยังไงระยะเวลาเทาไหรตามสเปคของงานผมอยากใหสํานักการชางเรงเขียนภาพ
ใหเสร็จโดยเร็วจะไดดําเนินการตอไป  

 เร่ืองที่  11   อบรมการทําแผนการจัดการศึกษา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาจารยไพบูลยเห็นวาพวกเราซ่ึงเปน
โรงเรียนจะตองทําแผนการจัดการศึกษาและมีการประกวดดวย ทานบอกวาแมกระท่ังเราซ่ึงเปนคนไปอบรม
แลวจะมาเปนวิทยากรสอนคนอ่ืนใหทําแผนยังทําไดแคระดับดีไมใชระดับดีเดนเพราะฉะนั้นทานเลยอยากใหได
ระดับดีเดนจะมุงเปาไปแลวทานจะแนะนําให  ทานเลยบอกวาเอาโรงเรียนทุงสงและโรงเรียนของจังหวัด
กาฬสินธุ 2 จังหวัด นี้มารวมกันแลวทานอาจารยจะมาสอนใหถาตกลงใหทําโครงการผมคุยกับนายกทุงสงก็
บอกวาจะนําครูของทานมาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา  ฝากสํานักการศึกษาปรึกษาหารือกับทานอาจารย
ไพบูลยวาจะใชเวลาก่ีวันในการอบรมเก่ียวกับเรื่องการทําแผนงบประมาณของเราท่ีมีอยูเปนการจัดสถานท่ี
เฉยๆสวนคาใชจายของเขาก็เบิกของเขาเองเราก็ทําเปนเชิญเขามารวมโครงการตางฝายตางเบิกเงินเองฝากทาน
รองปลัดประเสริฐดูแลเรื่องนี้เปนการอบรมพัฒนาบุคคลากรเพ่ิมศักยภาพ   

 เร่ืองที่  12   การประกวดมิสแกรนด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประกวดมิสแกรนด วันท่ี 6 พ.ค. 
60 ท่ีโรงแรมชาลอง ผมมอบเรื่องนี้ใหทานปลัดเทศบาลไปและทานมอบใหรองปลัดอุบลรัตนไปแทนขอใหรอง
ปลัดอุบลรัตนพาเจาหนาท่ีไปรวมงานใหเยอะๆเพ่ิมความคึกคักใหกับงาน 

 เร่ืองที่  13   งานทําบุญพิธีสมโภชครบ 215 ป วัดใตโพธิ์ค้ํา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีกิจกรรมสําคัญตองฝากทานผอ.
เพ็ญพร  ขอเชิญรวมเปนเกียรติในงานทําบุญพิธีสมโภชครบ 215 ป วัดใตโพธิ์คํ้า ฉลองพระราชาคณะชั้น
สามัญ ฉลองเสาอโศกผูทําความดีตอพระพุทธศาสนาและทําบุญอายุวัฒนะมงคล 76 ป ของหลวงพอวัดใต  
เราเคยอาศัยบารมีทานเพราะฉะนั้นในการท่ีทานจัดงานยิ่งใหญแบบนี้เราก็ตองไปชวยฝากทุกสํานัก/กอง
รวบรวมซองและปจจัยเรียบรอยแลวใหนํามาใหทานผอ.เพ็ญพรไปมอบเพ่ือทําบุญกับทางวัดฝากทานผอ. 
เพ็ญพรดวย  ในวันท่ี 7 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ท่ีวัดใตโพธิ์คํ้า  เชิญชวนทุกทานไปรวมทําบุญดวยกัน 

  เร่ืองที่  14    เชิญประชุมอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญประชุมอนุกรรมการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต วันท่ี 5 พ.ค. 60 ฝากทานรองนายกศิรินันทไปแทนนายก 
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  เร่ืองที่  15   ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจัดการขยะ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนจัดการขยะท่ีตนทางเพ่ือมุงสูจังหวัดกาฬสินธุเมืองปลอดขยะและพัฒนาทองถ่ินมุงสูเมืองนาอยู
อยางยั่งยืนงานนี้เปนงานของ ทสจ. ในกําหนดการวันท่ี 16 พ.ค. 60 จะอบรมเก่ียวกับถอดบทเรียนและรวม
แลกเปลี่ยนเก่ียวกับเรื่องกาฬสินธุปลอดขยะเราคงจะไดโชวผลงานขยะอีกฝากทานผอ.เพ็ญพรเตรียมการไวเผื่อ
วาวันนั้นนายกไมอยูก็คงตองเปนทานท่ีจะไดนําเสนอ 

  เร่ืองที่  16    จัดงานแสดงสินคาโครงการหนึ่งใจใหประชาชน   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มูลนิธิมิราเคิลขอใชพ้ืนท่ีจัดงานแสดง
สินคาหนึ่งใจใหประชาชน  มูลนิธิมิราเคิลมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯเปนประธานและจะมาขอจําหนาย
สินคาเปนสื่อการตลาดระหวางผูจัดจําหนายและผูบริโภคขออนุเคราะหใชพ้ืนท่ีบริเวณศาลากลาง  ถนนหนา
ศาลากลาง  ถนนชัยสุนทร  ดานขางศาลากลางเพ่ือดําเนินงานแสดงสินคาโครงการหนึ่งใจใหประชาชน 
ระหวางวันท่ี 18 – 27 ก.ค. 60 แตเราเคยไดรับหนังสือจากศาลวาเพ่ือความปลอดภัยประกาศเขตของศาลผม
เลยไดนําเรื่องนี้มาหารือในท่ีประชุมวาเราจะสอบถามศาลและแจงเรื่องนี้ใหศาลทราบดีหรือไม  ผมมอบให
หัวหนาพงษธรประสานกับสํานักงานจังหวัดวาจะใหดําเนินการอยางไร  

เร่ืองที่  17    ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีไปตรวจ
ราชการท่ีจังหวัดเชียงรายแลวทางก็สงมาวาจากการท่ีไปตรวจราชการท่ีจังหวัดเชียงรายมีสวนท่ีมากระทบกับ
จังหวัดกาฬสินธุในเรื่องดังตอไปนี้ คือ การจัดการและการใชประโยชนจากการกําจัดขยะใหสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุและเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับการจัดการขยะใหเพียงพอ
และเปนระบบอยาสรางสรรคและถูกวิธีผูท่ีรับผิดชอบคือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ
และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หัวขอท่ีมากระทบกับเราก็เพราะวาการเดินทางเปนประธานในพิธีเปดศูนยเรียนรู
หมูบานปลอดขยะ Zero Waste และเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรูหมูบานปลอดขยะ ณ บานโปงศรีนคร 
ตําบลปาแดง จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 นายกไปเปดงานเปนประธานงานนี้เลยมี
หนังสือสั่งการมาใหจังหวัดอ่ืนๆทําตาม    

 เร่ืองที่  18    สํารวจถนนทุงศรีเมืองเพ่ือซอมแซม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากทานผอ.ภานุเดชใหศึกษาสํารวจ
ถนนทุงศรีเมืองเพ่ือซอมถนน  ผิวจราจรท่ีชํารุดใหดูวาตรงไหนท่ีทรุดอาจจะตองขุดหรือซอมใหม 

 เร่ืองที่  19    เทศบาลตําบลภูปอขอสนับสนุนน้ําดื่ม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานเทศบาลตําบลภูปอมาขอน้ํา
ดื่ม วันท่ี 9 พ.ค. 60 จะมีงานจัดโครงการวันวิสาขบูชาเรื่องนี้ฝากใหหัวหนาพงษธรจัดเงินสนับสนุนไปแทนน้ํา
ดื่ม 

 เร่ืองที่  20    เทศบาลตําบลพยุหมาขอศึกษาดูงาน  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้วันท่ี 3 พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 
10.30 น.  สํานักงานเทศบาลตําบลพยุห จังหวัดศรีสะเกษจะมาดูงานดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  กองสาธารณสุข
เทศบาลตําบลพยุห จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขพัฒนาความรูประสบการณให 
อสม. ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน ณ กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจําเปนตอสุขภาพศูนยโฮมสุข เทศบาลตําบล
นาจารย มีหนังสือมายังเทศบาลเมืองกาฬสินธุมาขอศึกษาดูงานเรื่องจัดการขยะและดูการบริหารจัดการขยะ
เพ่ือจัดการสิ่งแวดลอมทําลายและปองกันแหลงเพาะพันธุยุงลายฝากทานผอ.เพ็ญพร  
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 เร่ืองที่  21    เทศบาลตําบลยางตลาดมาขอศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศบาลตําบลยางตลาดพิจารณาแลว
เห็นวาหนวยงานของทานไดรับรางวัลจากการเขารวมโครงการรางวัลพระปกเกลาฯมาโดยตลอดเลยขอความ
อนุเคราะหคณะทํางานมาศึกษาดูงาน จํานวน 10 คน พรอมรับคําแนะนํา ในวันท่ี 4 พ.ค. 60 

 เร่ืองที่  22    การแกไขปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมได 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานอาจารยไพบูลยฝากเอาไววาการ
แกไขปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมไดนั้นใหเราลงไปสํารวจวามีเด็กคนไหนท่ีอานไมออกเขียนไมไดใหจัดเด็ก
กลุมนี้มาลงคลินิกโดยตั้งชื่อคลินิกนี้วาคลินิกอานเขียนไทยเพ่ือฝกการอานเขียนวิชาภาษาไทย  สวนการจัด
กิจกรรมนั้นเราจะจัดอยางไรฝากรองสุนิสาคิดและดําเนินการ  

 เร่ืองที่  23    งานสําคัญที่ทานผูวาฯกําชับมาใหติดตามและดูแลในชวงนี้ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอย้ําเก่ียวกับงานท่ีทานผูวาราชการ
จังหวัดทานฝากเอาไวเปนงานสําคัญในชวงนี้ 1.การเตรียมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  2.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 3.เรื่อง
รณรงคลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต  ผานไปเรียบรอยแลว  4.แกไขปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา
ไมมีภัยแลงไมมีปญหาอะไร  5.การเบิกจายงบประมาณ กําชับทุกทานเบิกจายตามแผนฯ 6.การกําจัด
ผักตบชวา 7.โครงการสรางฝายชะลอน้ําเปนหนึ่งในงานดวน 8.จังหวัดสะอาด 9.เรื่องรองเรียนและการกระทํา
ผิดวินัย ทานผูวาสั่งมาวาการรองเรียนรองทุกขของพ่ีนองประชาชนใหทุกคนแกไขปญหา หนวยงานไหน
รับผิดชอบใหรับไปแลวทําการแกไขปญหาหามไมใหไปสรางเง่ือนไขและสรางปญหาเพ่ิมตองใหชาวบานกลับ
บานไปพรอมรอยยิ้ม 10.งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของกลุมจังหวัดทานก็ติดตามเรื่องนี้ และทานยังเนน
เรื่องวินัยนักเรียนตั้งแตเด็กใหปลูกฝงวินัยใหเด็ก เนนสรางคนดีสีกาฬสินธุดินดําน้ําชุม  คนดีมีศีลธรรม  

 เร่ืองที่  24    การปลูกดอกดาวเรือง 
นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     เรื่องดอกดาวเรืองเรามีขอบเขต
ของการท่ีจะใชแคไหนจะไปประดับอยางไร  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดอกดาวเรืองมอบใหผอ.สํานักการชาง
ไปวางแผนและดําเนินการเพราะฉะนั้นมอบทานเลขาฯไปปรึกษากับทานผอ.ภานุเดชวาการปลูกดอกดาวเรือง
ทางเขาเมืองทุกดานสามารถทําไดหรือไมเพราะถาเปนไปไดผมตองการใหทางเขาเมืองเต็มไปดวยสีเหลือง
ในชวงเดือนตุลาคม  ใหสํานักการชางไปหาเมล็ดพันธุและเพาะเมล็ดพันธุเองหลังจากนั้นแลวคอยขอความ
รวมมือกับสํานัก/กองอ่ืนใหรวมดวยชวยกันในการปลูกสวนเรื่องการทําดอกไมจันทนนั้นฝากรองปลัดอุบลรัตน
พิจารณาดําเนินการตอไปวาจะใหสํานัก/กองหรือสวนการงานใดจัดทําเทาไหรอยางไรบาง 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่  18 เมษายน  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี  18 เมษายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ในรอบเดือนนี้ไมมีการรายงานผลการจับกุม 
ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ     

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   
 

เร่ืองที่  1    รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหรายงานเรื่องการเงินใหนายกและ
ผูเขารวมประชุมไดทราบสถานะการเงินในตอนนี้ดวย 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภาผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 59- 
เม.ย.60 (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60    1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงต้ังแตเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 ประมาณการไว 24,131,000 บาท เขามาแลวจํานวน 
17,981,106.39 บาท  2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 ประมาณการไว  
12,186,000 บาท เขามาแลวจํานวน 7,452,525.12 บาท  3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – 
เม.ย.60  ประมาณการไว 9,475,000 บาท เขามาแลวจํานวน 4,431,021.63  บาท 4.หมวดรายไดจาก
ทุน  ประมาณการไว 200,000 บาท เขามาแลวจํานวน 63,500 บาท  5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา 
ประมาณการไว 1,590,000 บาท ยังไมมีเขามา   6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 
ประมาณการไว 7,210,500 บาท เขามาแลวจํานวน  3,991,464.70 บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  
รายการ  ประมาณการไว 54,792,500 บาท จากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 จํานวน 33,919,617.84 
บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 ประมาณการไว 135,300,000 บาท เขามาแลว
จํานวน  63,418ล994.33 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ประมาณการไว 58,685,960บาท เขามาแลว
จํานวน  74,515,937  บาท ดานการศึกษา  ประมาณการไว 116,427,128 บาท   เขามาแลวจํานวน   
56ล851,051  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 175,113,088 บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 
131,001,988 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 จํานวน 
12,794,605  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – เม.ย.60 จํานวน 
549,131.08 บาท   เงินรางวัลบริหารจัดการฯ  จํานวน 3,500,000 บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค.98 – 
เม.ย.60    จํานวน 228,340,600.17  บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – มี .ค.60 จํานวน 
149,440,800.62  บาท  รายจายจริงเดือน เม.ย.60 จํานวน 21,075,572.35 บาท  ยอดเงินคงเหลือยก
ไป พ.ค.60 จํานวน  56,689,795.20  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหทุกสํานัก/กองไปวางแผนการใช
จายเงินในเดือนพฤษภาคมใหไดใกลเคียงเหมือนกับเดือนเมษายน  เราประมาณการการใชจายเงินในเดือน 
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เมษายนไดใกลเคียงมากเพราะฉะนั้นฝากทุกสํานัก/กองดวยเพ่ือความปลอดภัยในเรื่องสถานะการเงิน  และ
ฝากสํานักการคลังในการเปดประชุมสภาถามีการกูเงินเราก็ตองเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับสถานะการเงินให
ชัดเจน 

เร่ืองที่  2    ขอเชิญทําบุญโรงเรียนเทศบาล 5 
นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    ขอเชิญทําบุญโรงเรียนเทศบาล 5 เลี้ยง
พระเพล และมีการเปดอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5  ในวันเสารท่ี 13 พ.ค. 60  ขอเชิญชวนทุกทานไป
รวมทําบุญดวยกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.00 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

