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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 10/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  16 
พฤษภาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    ประชุมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของชาวจังหวัดกาฬสินธุ   

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาเชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องการ
จัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของชาวจังหวัดกาฬสินธุ  ทานผูวาฯใหสํานักงานโยธาธิการจังหวัดข้ึนรูปเปนฐาน
ยกข้ึนไปเปนฉากขางหลังมีรูปในหลวง รัชกาลท่ี 9  รูปพระโกศและแทนท่ีจะวางดอกไมจันทนเสร็จเรียบรอย
ดานหนาของแทนวางดอกไมก็จะเปนแถวเรียงประมาณ 10 แถว แตละแถวจะถูกก้ันดวยกระถางดอกดาวเรือง
ตัวกระถางจะมีความกวางประมาณ 1 ฟุต ยาว 25 เมตร ปดสวนหัวทาย 2 เมตร รวมเปน 27 เมตร ขางๆ
แถวจะเปนชั้นวงกลมเหมือนกับเคกแตงงาน 8 วง และรอบๆของเคกดาวเรืองก็จะปูดวยดอกดาวเรืองบนยอด
เคกจะเปนเลข 9  และมีเตนทรอบๆ  เวทีจะหันหนามาทางทิศตะวันออกเหมือนกับเวทีสงกรานตของเราหัน
หลังใหหอประชุม 80 พรรษา และมีเตนทอยู 2 ขาง ดานหนึ่งเปนของพระและอีกดานหนึ่งเปนของขาราชการ
ชั้นผูใหญซ่ึงจะตองแตงกายดวยชุดปกติขาวและชุดเต็มยศ   บริเวณสนามหนาศาลจังหวัดก็จะเปนเตนทแสดง 
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นิทรรศการของสวนราชการตางๆ ในการวางดอกไมจันทนก็จะใหขาราชการท่ีแตงกายเต็มยศเขาแถววาง
ดอกไมจันทนกอนหลังจากนั้นก็จะเปนลําดับของพ่ีนองประชาชนเขาไปวางดอกไมจันทนและหลังจากนั้นก็จะมี
การเคลื่อนขบวนนําดอกไมจันทนไปทําการถวายพระเพลิงไปจุดเผา ณ จุดท่ีวัดประชานิยม  คณะกรรมการจัด
พิธีพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมอบใหสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองไปออกแบบฐานมามีท้ังหมด 3 ขนาด มีขนาดใหญ กลาง เล็ก เพ่ือใหเขากับแตละ
ทองถ่ินและทองท่ี  และเม่ือวานนี้มีนายอําเภอท้ัง 18 อําเภอมาประชุมดวยทานผูวาฯก็อยากใหไปจัดพิธีวาง
ดอกไมจันทนท้ัง 18 อําเภอ สวนนายอําเภออยากจะไปใชขนาดไหนก็ไปดูความเหมาะสมและดูประชากรใน
พ้ืนท่ีของตนเองแตจังหวัดกาฬสินธุเลือกเอาฐานท่ีใหญท่ีสุด กวางประมาณ 30 – 40 เมตร  รอบนี้ตองใช
เตนทเยอะมากตองจัดใหเรียบรอยถาไมพอก็ไปเชาหรือยืมมาและดอกดาวเรืองจะตองรายรอบศาลากลางดอก
ดาวเรืองจะใชประมาณ 1 แสนดอก  เอาแบบท่ีเขาหยอดถุงแลวรวมคาขนสงมาถึงเราถุงละ 2 บาท นํามารด
น้ําเองผมไดคุยกับท่ีประชุมวาถาเราไปซ้ือชวงท่ีคนตองการจํานวนมากราคานี้เราจะสามารถซ้ือไดหรือไม เอา
เปนวาเรื่องสถานท่ี เรื่องดอกดาวเรืองและเรื่องรูปแบบการจัดงานการจัดสถานท่ีไมหนาจะมีปญหาอะไร  และ
ตอมาทานผูวาก็พูดเรื่องดอกไมจันทนคุณแหมมชุมชนคุมหวยเปนผูคุมแมคางาน OTOP  ทําดอกไมจันทนดวย
เปลือกขาวโพดท่ีนํามาโชวนั้นตนทุนดอกละ 2 บาท ตอนนี้คุณแหมมมีเปลือกขาวโพดประมาณ 20 ตัน 
สามารถทําดอกไมจันทนไดประมาณ 70,000 – 80,000 ดอก  เอาเปนวาเราทําดอกไมจันทนไวประมาณ 
20,000 ดอก จากประชากรของเรา 35,000 คน  มอบใหรองอุบลรัตนดําเนินการเรื่องนี้ใหเชิญคุณแหมมมา
เปนวิทยากรอบรมเรื่องการทําดอกไมจันทน  และใหทานมอบโรงเรียนไปทําจํานวนเทาไหรหรือสํานัก/กองละ
เทาไหรใหทานมอบหมายงานตอไป  ทานผูวายังบอกอีกวาถาเราหาดอกดาวเรืองไมทันก็ไมตองไปกังวลเพราะ
เราสามารถใชดอกปอเทืองก็ไดเพราะเปนสีเหลืองแลวทานผูวาก็ยังไดหันมาถามผมวาเทศบาลฯเตรียมไว
อยางไรในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนนี้ผมก็บอกทานวาจะแตงตามจุดตางๆและประดับดวยดอกดาวเรืองและ
ประดับไฟตอนกลางคืนและติดธงตามเสาไฟฟา  เรื่องดอกดาวเรืองผมอยากใหอภิญญาลองสั่งมาใหประมาณ 
2,000 – 3,000 ถุงกอนเปนดอกเล็กใชเวลาประมาณ 2 เดือนถึงจะออกดอกเราตองสั่งซ้ือกอนเดือนตุลาคม
ประมาณเกือบ 2 เดือน มอบใหผอ.ภานุเดชคุยกับอภิญญาเรื่องการสั่งซ้ือและการปลูกแลวดําเนินการเรื่องนี้
ตอไป  สวนดอกปอเทืองนั้นใหไปดูท่ีบานคอกมา  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ขออนุญาตเรื่องดอกดาวเรืองในพิธีท่ีศาลา
กลางนั้นผูรับผิดชอบคือใครครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อบจ.กาฬสินธุ  งบประมาณ 2 ลาน
บาท และเรื่องสุดทายท่ีทานผูวากําชับในท่ีประชุมคือเรื่องรูปของในหลวง รัชกาลท่ี 9 อยากใหดูแลและรักษา
ใหดีอยาใหเกิดความเสียหายฝากจาเอกภราดรรับผิดชอบเรื่องนี้ใหอปพร.ตรวจสอบความเรียบรอยตรวจดูภาพ
ท่ีจัดแสดงบริเวณโดยรอบวงเวียนโปงลางใหดีจนกวาจะมีการเก็บรูปในหลวงไปผมขอมอบหมายงานใหผูท่ีมี
สวนรับผิดชอบเรื่องการดําเนินงานในพิธีถวายดอกไมจันทนใหดําเนินการใหเรียบรอยและใหงานออกมาดีท่ีสุด
ใหสมพระเกียรติฯ  

 เร่ืองที่  2    ช้ีจุดแนวปองกันตลิ่งพังริมลําน้ําปาว 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันนี้นายกถูกเชิญไปชี้จุดท่ีจะกอสราง
แนวปองกันตลิ่งพังริมลําน้ําปาว งบประมาณป 2560 – 2562  3 ป ระยะทาง 1,153 เมตร (1.5กิโล) 
งบประมาณ 95 ลานบาท ท่ีประมูลไดคือหางหุนสวนจํากัด ประชาพัฒน เริ่มจุดในการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง
พังเปนการตอกเสาเข็มและจะเทพ้ืนดานลางจากนั้นก็นําเกเบี้ยนมาวางเริ่มจากหลังโรงแรมริมปาวยาวจนถึงสุด
เขตเทศบาลฯแตจะเวนชวงประตูน้ําไปทางรานอาหารชวนฉวีบริเวณขางๆเจมสรีสอรท  
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 เร่ืองที่  3   ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการมอบใหนายพัฒพงษไปแทนนายกตลอดเลยนะ  วันท่ี 17 – 18 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการยก
รางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 เร่ืองที่  4   ชมรมคนบํานาญมาขอศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไดรับหนังสือมาดูงานผูสูงอายุจาก
เทศบาลเมืองชะอํา  รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกทําหนังสือมาขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานหัวหนังสือ
ลงวาสํานักงานเทศบาลเมืองชะอําและมีตราครุฑ  

นางเพ็ญพร ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ชมรมคนบํานาญบอกทานรองนายกชะอําวา
ติดตอทางสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดแลวไมขัดของอะไรเพราะปลัดฉลองรับปากไปแลว  ทางเทศบาล
เมืองชะอําเลยทําหนังสือมายังเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหดิฉันเลยขอใหทางเทศบาลเมืองชะอําหาเบอรประธาน
ชมรมคนบํานาญใหดิฉันเลยคุยกับเขาวาถามาในนามของเทศบาลฯจึงจะรับไดตองมีโครงการของเทศบาลและผู
ขออนุมัติโครงการก็ตองเปนเจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองชะอําดวยเขาเลยตอบวาคงไมมีปญหาอะไรเพราะทาน
ปลัดฉลองรับแลวดิฉันเลยตอบไปวาทานปลัดอาจจะไมเขาใจอาจจะคิดวามาในนามเทศบาลถึงไดรับเรื่องไว 
ทานอาจจะไมรูวามาในนามชมรม  เขาเลยตอบวาไมเปนไรจะติดตอประสานกับทานปลัดฉลองเองดิฉันก็บอก
วาเราไมขัดของถาจะมาศึกษาดูงานแตเรื่องอาหารเย็นคงตอนรับไมได 

นายฉลอง    ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล     ผมก็แจงไปวาถาเบิกเงินราชการผมกลัววาจะมีปญหาผมจะทํา
การตอนรับเองในเรื่องอาหารจะเปนผูรับผิดชอบเองในเรื่องนี้  สวนเรื่องการมาดูงานทางชมรมคนบํานาญก็จะ
มาศึกษาดูงานจริงๆ  สวนเรื่องรายละเอียดผมตองรอคุยกันอีกครั้ง 

นางเพ็ญพร ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ดิฉันขอใหทานปลัดคุยกับทางชมรมใหสง
กําหนดการมาใหและสงรายละเอียดมาใหดวยเพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากทานผอ.เพ็ญพรประสานเรื่องการดู
งานและแจงโรงเรียนผูสูงอายุเราใหมารวมตอนรับดวยสวนเรื่องอาหารการกินมอบทานปลัดฯรับผิดชอบดูแล 

 เร่ืองที่  5    การจัดงานบุญคุมชุมชนดงปอ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานบุญคุมชุมชนดงปอจะจัดข้ึน  
วันท่ี 18 – 21 พ.ค. 60 รวมท้ังหมด 4 วัน  ฝากโรงเรียนเทศบาล 5 ดูแลชุมชนดงปอและอยากใหไปรวมบุญ
คุมดงปอดวยกันและถาวางผมฝากทุกทานใหไปรวมทําบุญดวยกัน 

  เร่ืองที่  6    เก็บเศษกิง่ไมบนถนนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องก่ิงไมท้ังท่ีเทศบาลเราตัดและ
หลนลงตามพ้ืนเองเนื่องจากฝนและลมแรงมอบสํานักสาธารณสุขไปเก็บบนถนนตางๆหรือริมฟุตบาทในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

  เร่ืองที่  7   โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พรุงนี้  วันพุธท่ี 17 พ.ค. 60 
โครงการถนนสายบุญขอเชิญทุกทานมารวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกันท่ีบริเวณถนนภิรมย เวลา 07.00 น.  

  เร่ืองที่  8   เตรียมความพรอมในการประชุมสภา  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการประชุมสภาอยากฝากใหทุก
ทานไปเตรียมคําตอบกระทูท่ีเก่ียวของกับสํานัก/กองของทานแลวนํามาใหนายกดูในวันศุกรท่ี 19 พ.ค. 60 
และนายกจะไดเรียกมาคุยในแตละสํานัก/กองเพ่ือท่ีเราจะพรอมในการประชุมสภาในวันจันทรท่ี 22 พ.ค. 60 
ท่ีหองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สวนสํานัก/กอง ไหนท่ีขอกูเงินใหเตรียมขอมูลมาใหดีวาขอกูซ้ืออะไร 
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ขอขอมูลและรายละเอียดมาใหพรอมและใหสํานักการคลังเตรียมสถานะการเงินและมีรายงานดวยวาปท่ีผานมา
สถานะการเงินของเรามีภาระเงินกูอยูเทาไหรและปหนาสัญญาเงินกูเราจะหมดไปสัญญาหนึ่งประมาณ 16 – 
17 ลานบาท และปนี้ท่ีเราจะกูก็ไมไดสรางภาระอะไรมากมายสถานะการเงินของเรา เงินสะสม และสถานะ
การเงินท่ีเราจะกูไดเทาไหร กระทูถามจากสท.อาคมถามเรื่องอยากทราบวามีการเลือกต้ังหรือไมและจะมีการ
เลือกตั้งเม่ือไหร  และไดจัดทําการขยายเขตไฟฟาชุมชนใดบางขอทราบและงบประมาณเทาไหรก็ไมมีอะไรเรา
สามารถตอบได  สท.สิทธิภรณถามเรื่องบอบําบัดน้ําเสียมอบสํานักการชาง สท.บุญเส็งถามเรื่องตลาดโตรุงมอบ
ดารุณีอธิบาย  และหลังรานแดงบะหม่ีอนุเคราะหซอมใหแลวแตยังไมดําเนินการให  สท.นพดลถามเรื่องขุดลอก
อยูตอนนี้งบประมาณ 26 ลานบาทมอบสํานักการชางตอบไมมีอะไรเราสามารถตอบได และเรื่องการอุดหนุน
ประปาไฟฟาก็มีคนถามมาใหเตรียมคําตอบเพราะผมเองก็เคยถามและใหหาขอมูลเก่ียวกับเรืองนี้ไวเหมือนกัน    

เร่ืองที่  9    งานเลี้ยงขอบคุณศิลปน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานท่ีเราจัดขอบคุณศิลปนท่ีนํางาน
แสดงภาพวาดภาพถายของในหลวง รัชกาลท่ี 9 มาแสดงท่ีบริเวณรอบวงเวียนโปงลางนั้นผานพนไปไดดวยดีมี
เสียงชื่นชมและนายกขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยกันดําเนินงานนี้ใหออกมาดีจนเปนท่ีนาพอใจ 

 เร่ืองที่  10   การอบรมวัดคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การอบรมวัดคุณภาพน้ําคุณภาพ
อากาศนายกคาดหวังกับเรื่องนี้มากเพราะอยากไดมากตัววัดปริมาณน้ําฝนและตัววัดอากาศ 

 เร่ืองที่  11   ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอพูดเรื่องยุทธศาสตรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุท่ีเชิญทานอาจารยดร.ไพบูลยมาใหความรูกับเราแลวใหทําเม่ือวานกอนท่ีอาจารยจะข้ึนเครื่องเดินทาง
กลับผมก็ไดมีโอกาสไดพูดคุยกันทานอาจารยฝากเอาไววาเราจะปรับยุทธศาสตรวิสัยทัศนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนเมืองอุดมสุขคืออุดมไปดวยความสุข นาเท่ียว นาอยู นาลงทุน นาศึกษา อาจารยบอกวาเรื่องเมือง
นาอยูมีหลักเกณฑท่ีสามารถไปไดไมนาเปนหวง เรื่องเมืองนาศึกษาคณะครูเขาใจแลวไมนาจะมีปญญาอาจารย
บอกผมแบบนี้แตเรื่องนาลงทุนและนาทองเท่ียวยังนาเปนหวงอยู  เรื่องนาลงทุนสํานักการคลังเปนผูรับผิดชอบ
และเรื่องนาทองเท่ียวสํานักการชางเปนผูรับผิดชอบทานอาจารยบอกวาใหไปดูวิสัยทัศนของจังหวัดกาฬสินธุป 
2557 – 2560 เพราะทานผูวาสุวิทย คําดี ยังไมไดเปลี่ยนวิสัยทัศนของจังหวัดกาฬสินธุคือ “กาฬสินธุเมือง
นาอยู ถ่ินทองเท่ียววิถีไทยอีสาน แหลงอาหารปลอดภัย นําผาไหมแพรวาสูสากล”  

นายอภิวัฒน   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ทานนายกเขาเปลี่ยนเปนป 2558 – 2561 แลววา 
“กาฬสินธุเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย ใชพลังงานทดแทน ผาไหมแพรวาสูสากล แหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษวัฒนธรรม” 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เพราะฉะนั้นถาใครทํายุทธศาสตรเมือง
กาฬสินธุเปนเมืองทองเท่ียวก็ตองไปทําทองเท่ียวแบบเชิงวัฒนธรรมเหมือนกันกับทางจังหวัดใหไปดูยุทธศาสตร
ของทางจังหวัด  ตองไปในทิศทางเดียวกันถึงจะไดรับงบประมาณเขามาสวนเรื่องนาลงทุนก็มีเหมือนกันใหไป
ศึกษาดูยุทธศาสตรของ DOI และไปศึกษาดูยุทธศาสตรของหอการคา  และหลังจากท่ีเรียบรอยแลวตอไปจะ
ดําเนินการอยางไร 
นายอภิวัฒน   ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ทานอาจารยบอกวาทุกกลุมตองไปจัดทําเปนแผนงาน
โครงการ การปรับปรุงแผนตางๆนาจะตองเสร็จภายในเดือนมิถุนายนเพราะเดือนกรกฎาคมเปนชวง
งบประมาณ  
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน     ถาดูตามกําหนดการเดือน
สิงหาคมตองทํางบประมาณเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรคือการเปลี่ยนแปลงแผน 4 ปเรานั้นแต
ละยุทธศาสตรเชนเมืองนาเท่ียว เมืองนาอยู เมืองนาลงทุน และเมืองนาศึกษาในแตละเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบ 
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ทานอาจารยฝากไววาเราตองไปทําเปาประสงคในแตละยุทธศาสตรใหชัดเจนกําหนดตัวชี้วัดในแตละ
เปาประสงคและลงไปถึงโครงการกิจกรรมตามแบบ ยท.03 แลวหลังจากนั้นเราถึงไปลงในรายละเอียดของ
แบบโครงการในแผน 4 ป  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สิ่งท่ีผมถามคือหลังจากท่ีเราแบงกัน
ดําเนินการแลวตอไปใหแตละคนไปสงเม่ือไหรถึงจะทันแลวทางทานเตรียมการไวอยางไรในการดําเนินการตอไป 
สวนเรื่องท่ีจ.ส.อ.สมชายพูดมาเปนเรื่องระเบียบของทานท่ีตองทํา 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน     แตละยุทธศาสตรจะตอง
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 เพราะหลังจากเสร็จยุทธศาสตรแลวลงไปถึงโครงการเสร็จเรียบรอยแลวก็จะ
เขาสูกระบวนการจัดทําแผนตามระเบียบคือสัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคม  ผมขอสรุปใหทุกทานท่ีรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรเสนอมาภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2560 และหลังจากนั้นก็จะไดมีการประชาพิจารณประชาคม
และประชุมเพ่ือปรับปรุงแกไข  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบจ.ส.อ.สมชายไปรางหนังสือเปน
ปฏิทินมาเพ่ือท่ีจะสงทุกสํานัก/กองดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือท่ีจะดําเนินการตอไป 

 เร่ืองที่  12   ศูนยราชการสะดวก 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เก่ียวกับเรื่องศูนยราชการสะดวกท่ี
นายกถามเพราะเราจะมีการประเมินในวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ในสวนของหัวหนาศศิญาเก่ียวกับเรื่องหอง
ขอมูลขาวสารเรียบรอย  เรื่องคอมพิวเตอรท่ีจะไปตั้งท่ีสํานักงานทะเบียนราษฎรเรียบรอย แลววันท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ท่ีหองประชุมสภาจะมีการศึกษาทดลองใชงานคอมพิวเตอรระบบ
โปรแกรมการดูหนังสือเขาหนังสืออกผานคอมพิวเตอรฝากใหทุกสํานัก/กองสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขาอบรม
และเชิญหัวหนาฝายหัวหนางานเขามาศึกษาดวย  คอยเปนคอยไปแตตองเตรียมเอาไววาถาเขามาประเมินเรื่อง
ศูนยราชการสะดวกนอกจากเรามีหองขอมูลขาวสารโชวแลวเราตองมีเคานเตอรราชการสะดวกมาโชวดวยถึงจะ
ไมเต็มรอยเปอรเซ็นแตก็ขอใหมี 

 เร่ืองที่  13   ขอความอนุเคราะหสนับสนุนการจัดมวยการกศุลสรางงานคนตาบอด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ขอความ
อนุเคราะหสนับสนุนการจัดมวยการกุศลสรางงานคนตาบอดสํานักการศึกษาเขามาขอใชสถานท่ีเราคือสนาม
กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุและยังขอความอนุเคราะหไฟฟาสองสวางรอบบริเวณงาน ขออนุเคราะหเตนท 
จํานวน 6 หลัง ติดตั้งบริเวณงานมอบเรื่องนี้ใหพิชิตรับผิดชอบดูแล   

  เร่ืองที่  14    ฝายบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการทําฝายท่ีแกงดอนกลางเวลา
น้ํามานั้นมาแรงฝากทําใหม่ันคงแข็งแรงและไมใหทําสูงมากเพราะเวลาฝนตกน้ําจะไหลเขาทวมบานเรือนพ่ีนอง
ประชาชนใหทําระดับต่ําไวกอนหรือกําหนดกะเกณฑใหพอดีใหพิจารณาดู  

  เร่ืองที่  15   ทักษะการสอน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทักษะการสอนท่ีสงคณะครูไปเรียนท่ี
บางแสนผมอยากบอกทางทานผอ.วาหลักสูตรนี้คือมินิ MBA ถาไปเสียเงินเรียนหลักสูตรนี้จริงประมาณ 
30,000 – 50,000 บาท/1 สัปดาห  ฝากคณะครูวาท่ีไปเรียนมานั้นจะมาตอยอดและสอนหรืออบรมเด็ก
นักเรียนอยางไร 

  เร่ืองที่  16    ทอระบายน้ําของชุมชนสงเปลือย 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รองทุกขรองเรียนทอระบายน้ําของ
ชุมชนสงเปลือยเปนอยางไรบาง  หลังจากท่ีกอสรางแลวเสร็จไมถึง 1 เดือน ทอระบายน้ํากลับชํารุดเสียหายผู
รองเห็นวาการกอสรางทอระบายน้ําดังกลาวไมไดมาตรฐานเรื่องนี้เขาทําหนังสือมารองเรียนอีก 
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เร่ืองที่  17    การอบรมเร่ืองจิตอาสาใหกับประธานชุมชนรุนใหม  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ท่ีผมแบงหมูบานจารุพัฒนาเพ่ือเขาลง
ไปดูแลและพัฒนาแกไขปญหาเบื้องตน  ใหเตรียมความพรอมเอาไวคือถาเราไดประธานชุมชนมาผมก็อยาก
อบรมใหความรูกับประธานชุมชนรุนใหมถึงแมวาจะเปนคนเดิมก็ตามยังไงก็อยากจะอบรมสิ่งท่ีจะอบรมอยาก
อบรมเรื่องจิตสาธารณะ จิตอาสา ใหกองสวัสดิการฯหางบประมาณหรือหาโครงการอบรมจิตอาสาไมเก่ียวกับ
ทําประชาคม ประชาพิจารณ อยากใหอบรมเรื่องจิตอาสากอน  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสงัคม     -  ไมมี  - 

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  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  16.10 น. 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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