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ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 
7. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

11. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

12. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
13. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

14. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 

15. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

16. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

17. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

18. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
19. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
20. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

21. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
22. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
23. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
24. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
25. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
27. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
28. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
29. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
32. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
33. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
34. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
35. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
36. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
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 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
5. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
6. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
8. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
9. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
10. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
11. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
12. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
13. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
14. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
15. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
16. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
17. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
18. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
19. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
20. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
21. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
22. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
23. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 15/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  26 กรกฎาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 10   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เก่ียวกับเรื่องการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10  ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 จะมีการแสดงนิทรรศการพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลท่ี 10 ท่ีหอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด และใน
วันนี้คือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติท่ีวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   สวน
กิจกรรมท่ีจะจัดข้ึนพรุงนี้คือวันท่ี 27  กรกฎาคม 2560 เก่ียวของกับเราคือกิจกรรมรับมอบเสื้อพระราชทานสี
ดําท่ีทานผูวาราชการจังหวัดไปรับมาเปนเสื้อพระราชทานจากในหลวง รัชกาลท่ี 10 เราจะตองไปรับมอบท่ี
หอประชุม 80 พรรษา  เวลา 12.00 น. จํานวน 1,500 ตัว  เพ่ือท่ีเราจะไดนําไปมอบใหกับจิตอาสาพลัง
มวลชน  เสื้อสีดําพระราชทานนี้จะไมไดใหพนักงาน ลูกจาง ขาราชการ แมแตคนเดียวแตจะมอบใหกับจิตอาสา
พลังมวลชนเทานั้น เชน อสม. ประธานและกรรมการชุมชน อปพร. โรงเรียนผูสูงอายุ สมาคมคนตาบอด 
สมาคมพอคา  มูลนิธิตางๆ ฯลฯ จัดมาเปนกลุมแลวสงรายชื่อมาใหเราเพ่ือไปรวมรับเสื้อกับเราในวันพรุงนี้และ 
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เขาประสานมาท่ีสํานักงานทะเบียนราษฎรวาทุกคนจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนไปสแกนในการรับเสื้อ
พระราชทานในครั้งนี้ดวย      

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี       พรุงนี้จะเริ่มเปดใหสแกนตั้งแต 
เวลา 12.00 น. พอถึง 13.45 น. ก็จะใหชุมชนท่ีพรอมไปตั้งแถวรอในหอประชุม 80 พรรษา จะจัดประมาณ 
40 กลุม แตละกลุมก็คือ กลุมท่ี 1 คือทานนายกฯพรอมคณะ รวมประมาณ 10 ทาน และชุมชนก็เหมือนกัน
คือประธานชุมชนพรอมคณะ  ก็ไลเรียงตามกันไปและวิธีการรับแจกคือพอเรารับเสื้อแลวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จะตองนําเสื้อไปเก็บไวแลวคอยไปมอบอีกครั้งในชวงเชาของวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เราจะตองบอกใหกลุมจิตอาสาได
รับทราบใหครบเพราะเสื้อพระราชทาน จํานวน 1,500 ตัว นั้นเราจะตองมอบใหจิตอาสาพลังมวลชนท้ังหมด
ขาราชการพนักงานเทศบาลของเรา นักเรียน ครู ไมมีสิทธิ์ไดรับ   และถาเราไดกลุมและรายชื่อมาแลวใครจะ
เปนผูประสานงานกับกลุมนั้นๆ  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี       ในสวนขององคกรหรือกลุม
ตางๆท่ีเก่ียวของกับเทศบาล เชน อสม. หรือโรงเรียนผูสูงอายุเราไดคุยกันแลวทานผอ.เพ็ญพรประสาน  สวน
ชุมชนตางๆตัวผมและกองสวัสดิการสังคมเปนผูประสาน  และภาคเอกชนและกลุมนอกของเราผมเองก็เปนผู
ประสานครับ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      มอบผอ.วรวิทยกับเจาหนาท่ีกอง
สวัสดิการสังคมทําหนาท่ีเรื่องระดมพลังมวลชนใหมารับแจกเสื้อในเวลาท่ีกําหนดใหพรอมเพรียงกัน  สวนพวก
เราท่ีเปนพนักงานเทศบาลฯทุกทานตองไปรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของเราโดยการ
สวมใสเสื้อสีดําของเราเองไปรวมกิจกรรมในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560  ท่ีสนามหนาศาลากลางจังหวัด  สวน
ขาราชการท่ีจะตองการแตงกายในชุดปกติขาวไวทุกขเพ่ือท่ีจะไปรับเสื้อพระราชทานพรอมนายกนั้นมอบให
หัวหนาพงษธรดําเนินการคัดเลือกมอบหมายงาน   และทางชุมชน จิตอาสาและเจาหนาท่ีของเราท่ีจะไปรวม
บริการภายในงานใหแตงกายในชุดดําลวน 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี       ในการรับจะจัดท้ังหมด 41 ชุด  
1.คือกลุมทานนายกและคณะ หลังจากนั้นก็ชุมชนท้ัง 36 ชุมชน และท่ีเหลืออีกประมาณ 3 – 4 ชมรม เรียง
ตามลําดับ  และพอรับมาแลวก็นํามาใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูเก็บไวแลวคอยนําไปแจกอีกครั้ง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ข้ันตอนในการบริหารจัดการในการรับ
แจกการจัดแถวความเปนระเบียบเรียบรอยและเก็บเสื้อพระราชทานกอนท่ีเราจะนําไปแจกอีกครั้งมอบใหจา
เอกภราดรใหนําเจาหนาท่ีนํารถและภาชนะไปจัดเก็บ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี      สวนไซสเสื้อนั้นจะมีผูชาย 5 
ไซส และผูหญิง 5 ไซส  แตละไซสจะมาอยางละ 150 ตัว เขาจะจัดมาอยางนี้แลวสวนข้ันตอนเขาจะใหเราไป
บริหารจัดการเอง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงเย็นของวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตท่ีวัดประชานิยมโดยใหสวมเสื้อสีดําลวน    วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560  
เวลา 07.00 น.  ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลมอบใหสํานัก/กองละ 5 คน ไปรวมตัก
บาตรมอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งและขาราชการใหสวมใสชุดสีกากีแขนยาวไปรวมตักบาตรดวย  และอีก
ฝงหนึ่งในสวนของเทศบาลเราในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  คือเราจะตองทําการแจกเสื้อ
พระราชทานใหแกจิตอาสาพลังมวลชน ท้ังหมด 1,500 ตัว ท่ีสํานักงานเทศบาลของเรา  เพราะฉะนั้นเรา
จะตองต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบจะตองเช็ครายชื่อใหดีเพ่ือท่ีจะไดไมมีการมารับซํ้าซอนเราก็ตองทําคูปองข้ึนมา 
จํานวน 1,500 คูปอง   มอบใหกองสวัสดิการสังคมจัดเจาหนาท่ีมาดําเนินการท้ัง 2 รายการใหเรียบรอย  การ
เดินขบวนในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ใครท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเตรียมขบวนและคนมารวม 
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นั้นเตรียมใหเรียบรอยและนัดจิตอาสาพลังมวลชนใหมาพรอมกันท่ีสนามหนาศาลากลางในเวลา 09.00 น.  
และเราจะตองมีจุดนัดพบกันของกลุมเทศบาลของเราจะตองมีปายหรือผาอะไรหรือไมเพ่ือใหทุกคนไดรูวาจุดนี้
คือจุดท่ีเราชาวเทศบาลจะมารวมตัวกัน  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี      เบื้องตนไดคุยกับทาน 
ผอ.ภานุเดชแลว  สวนทางดานชุมชนจะมีปายถือชุมชนของตนเองอยูแลว 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล      จํานวน 1,500 คน คือแคจิตอาสาพลังมวลชน แต
สํานักงานเทศบาลฯจะตองใหขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงานของเราไปรวมเดินขบวนดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวในคําสั่งหัวหนาพงษธรไดออกไป
หรือไม  หรือแคสั่งไปวาใหสงตัวแทนทุกสํานัก/กองละ 5 คน เทานั้น  คณะครูตองไปหมดนะ 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ผมออกคําสั่งไปวาใหทุกสํานัก/กองไป
รวมเดินขบวนไมนอยกวา 5 คน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหหัวหนาพงษธรไปแกไขคําสั่งวาให
พนักงานเทศบาลทุกคน คณะครูทุกทานออกไปรวมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ  วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 น. ท่ีสนามหนาศาลากลางการแตงกายคือสวมใสเสื้อสีดําลวนแลวหลังจากนั้นกําหนดการคือ 
เวลา 10.00 น. ปลอยขบวนเพ่ือเดินเทิดพระเกียรติใหกับรัชกาลท่ี 10 กิจกรรมปลอยปลา ปลูกตนไม ฯลฯ 
จุดหมายคือสวนสาธารณะแกงดอนกลาง มอบใหหัวหนาพงษธรแบงหนาท่ีความรับผิดชอบมอบใหแตละสํานัก/
กองใหทําเปนเอกสารเพ่ือใหแตละสํานัก/กองรับทราบและปฏิบัติ  เรื่องความสะอาดและหญาริมแกงดอนกลาง
ในเสนทางท่ีเราเดินมอบสํานักการสาธารณสุข  และทําโครงเหล็ก ปายผาไวนิล เวที เตนท ประดับผา ประดับ
ธง ท้ังท่ีหนาศาลากลางและแกงดอนกลางมอบสํานักการชาง    บริเวณหนาศาลากลางมอบงานเทศกิจประจํา
พ้ืนท่ีลานคอนกรีตเพ่ือดูแลความเรียบรอย   และการประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนบริเวณเสนทาง
เดินขบวนฯไดออกมาบริการน้ําดื่มมอบใหหัวหนาศศิญาจัดเจาหนาท่ีนํารถออกไปประชาสัมพันธใหพ่ีนอง
ประชาชนไดรับทราบ  ตอไปกิจกรรมในวันเสารท่ี 29 กรกฎาคม 2560   เวลา 15.00 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน 
ณ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง จะมีการเทศมหาชาติเพราะฉะนั้นมอบใหทุกสํานัก/กองตั้งตนดอกเงิน
ไปรวมทําบุญดวยกันพรอมกับเจาหนาท่ีสํานัก/กองละ 5 คน  และฝากใหทานปลัดเทศบาลเชิญชวนและพาพ่ี
นองประชาชนชุมชนของเรามารวมงานเทศมหาชาติครั้งนี้ท่ีแกงดอนกลางใหไดมากท่ีสุดการแตงกายขอใหทุก
คนสวมใสเสื้อสีขาวนวลไวทุกข 

เร่ืองที่  2    การพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติ ป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสํานักปลัดเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการ  ถาเห็นวาใครเหมาะสมก็ใหเสนอข้ึนมาไดเพ่ือท่ีจะเขาไปพิจารณาใหไดเปนพอตัวอยางในงาน
วันพอแหงชาติ ป 2560  

เร่ืองที่  3   การจัดทําดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯพูดถึงเรื่องดอกไมจันทน
ตอนนี้ยอดของดอกไมจันทนจังหวัดกาฬสินธุของเราไดจัดทําครบเรียบรอย  และเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง
มอบทานผอ.ภานุเดชดําเนินการตอไปใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  4    อบรมการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักปลัดเทศบาลจะจัดอบรมเก่ียวกับ
เรื่องการจัดเก็บเอกสาร วันจันทรท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอใหทุกสํานัก/กองไปรวมการอบรมครั้งนี้ดวยเพราะเราจะไดเรียนรูเรื่องการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร
เปนความรูท่ีทุกคนจะตองใหความสนใจ 
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เร่ืองที่  5   อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประยุกตใชแนวคิด GRB ในการจัดทําแผนและ 
 งบประมาณ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประยุกตใช
แนวคิด GRB ในการจัดทําแผนและงบประมาณ  สถาบันพระปกเกลาจะมาจัดใหกับหนวยงานของเราในวันท่ี 
24 สิงหาคม 2560  ท่ีโรงแรมริมปาว 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล      เปาหมายคือตัวแทน 40 คน ทุกเพศ (ชาย-หญิง) การ
จัดถอดบทเรียนเก่ียวกับการจัดทําแผนและงบประมาณท่ีมีสวนรวมโดยคํานึงถึงมิติชาย-หญิง เขาใหเราหาคนท่ี
เขาไปรวมท้ังผูนําชุมชน  อสม. กลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ท้ังผูท่ีเก่ียวของรวมท้ังหมด 40 คน 

เร่ืองที่  6    ทานผูวาฯเชิญนายกประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวานัดผมเขาประชุมและชี้แจงใน
ท่ีประชุมสิ่งท่ีทานผูวาฯเนนย้ําคือการแกไขปญหาภัยพิบัติวาถาหากเกิดภัยพิบัติทองถ่ินตองเขาไปชวยเหลือ
กอนจะตองถึงพ่ีนองประชาชนกอน   การดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องการขับเคลื่อนขบวนรถไฟของจังหวัด  และ
เรื่องการจัดทําฝายทานภาคภูมิใจมากวาจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดเดียวท่ีมีฝายมากท่ีสุดและจะทําไปจนถึง 
89 ฝาย 

เร่ืองที่  7    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายเงินลงทุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจาย
เงินลงทุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจใหเราทําโครงการท่ีเราขอไปเม่ือปท่ีแลวและไมได ทานผอ.ภานุเดชรีบดําเนินการ
สงไปท้ังหมดเลยเพ่ือท่ีจะบรรจุในแผนงบประมาณป 2562  

เร่ืองที่  8     การประชุมรับรางแผนของการปลอยกาซเรือนกระจก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.เพ็ญพรไปประชุมของ สผ. ท่ี
จังหวัดอุบลราชธานีเปนอยางไรบางครับ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    เปนการประชุมรับรางแผนของการปลอยกาซ
เรือนกระจก  เขาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาเสนอรางแผนในอนาคตป 2564 - 2573 ท้ังหมด 10 ป  
เขาจะมีแผนมาใหดูแลวก็บอกวาเราจะเสนออะไรเพ่ิมแผนเขาคือจะเนนไปท่ีการลดการใชพลังงานเขาจะเสนอ
ในแนวท่ีวาลดการใชเครื่องจักรกลเกาแลวใหไปใชโซลาเซลลเปนหลักโดยท่ีเขาจะมุงเนนใหผลิตแบตเตอรี่ท่ีเก็บ
พลังไฟกลางวันไวใชใหไดเยอะท่ีสุด และเนนเรื่องการจัดการขยะโดยใหลดขยะจากตนทางเหมือนเดิม  เนน
ภาคกระบวนการผลิตท่ีจะปลอยของเสียใหออกนอยท่ีสุด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เปนการลดกาซเรือนกระจกซ่ึงเราเองก็
จะตองทําเพ่ือใหไปเชื่อมโยงกับเขาดวย 

นางเพ็ญพร ศุภสุข    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ถาเห็นชอบในหลักการนี้เขาก็จะเสนอออกมา
เปนแผน 

เร่ืองที่  9    กิจกรรมกาแฟเชาจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในเดือนสิงหาคมเราจะไดเปนเจาภาพ
รวมกับ อบจ. ในการจัดกิจกรรมกาแฟเชาจังหวัดมอบหัวหนาพงษธรติดตอประสานงานในเรื่องนี ้

เร่ืองที่  10    ถนนที่ บขส. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.ภานุเดชเรื่องถนนท่ี บขส. ทํา
ไปถึงไหนแลวใหไปรังวัดแลวถาหากจะขอรับบริจาคเพ่ิมผมก็คุยไวแลวใหรีบทําแลวจะไปใหเขาแบงเปนท่ี
สาธารณะ  รีบดําเนินการแลวนํารายละเอียดมาใหนายกดูดวย 
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เร่ืองที่  11    การประชุม กบจ. 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ท่ีผานมา
ผมไปประชุม กบจ. คือการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัดก็จะมีการเปลี่ยน
งบประมาณซ่ึงเปนงบประมาณของจังหวัดของเราเรียกวางบผูวา CEO ทานผูวาฯสุวิทย คําดีก็ไปตัดหลายๆ
โครงการไมใหทําโครงการไหนท่ีมีเรื่องรองเรียน  พอตัดแลวจะนํางบประมาณนั้นไปไหนเพราะวาเปนเงินใน
งบประมาณท่ีรับมาแลวจากสภาผูแทนราษฎรก็เลยไดนําไปทําใหตํารวจเปน CCTV เพ่ิมมาอีก จํานวน 10 
ลานบาท  จะเอามาลงใหในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนวงนอก 3 แยก ถนนกมลชัยพัฒนา 4 แยก ถนน
พรอมพรรณ วงเวียนวัดใตโพธิ์คํ้า จุดกลับรถถนนใหญแยกกํานันบุญสง  แยกเรียบคลองฮีโรตัดกับกุดยาง
สามัคคี สะพานทางเขาโรงแรมริมปาว ทางเขาซอยน้ําทิพย 3 แยก โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ 3 แยก 
ถนนอภัย  ทางแยกทาสินคา พ้ืนท่ีวงนอกก็คือ ปากซอยแสงพงษ ทางเขาเทศบาลรานสําราญฟอรนิเจอร  4 
แยก ถนนมาประณีต  ผมคิดวาจาเอกภราดรคงเปนคนท่ีชี้จุดใหเขาในการติดตั้งกลอง CCTV ผมวาจุดพวกนี้ดี
แลวแตไมรูวาจะไดหรือไมตองรอดูกันตอไป  การดูแลกลอง CCTV ตองดูแลสมํ่าเสมอและตองใชงบบํารุงรักษา
ตลอดเพราะฉะนั้นท่ีผมเห็นวาหัวหนาพงษธรจะขอเรื่องกลอง CCTV เขามาในเทศบัญญัติงบประมาณใหถอน
ออกเพราะงบของทานผูวาฯไดมากกวางบประมาณของเราแนนอน   

เร่ืองที่  12    การประชุมประจําเดือนชุมชน 
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     เรื่องการประชุมประจําเดือนชุมชนทานนายก
จะกําหนดการประชุมวันไหนครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กําหนดการใหเปน วันอังคารท่ี 1 
สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ท่ีหอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  13    การประชุมซักซอมการจัดทํางบประมาณป 2561   
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     เม่ือวันจันทรท่ีผานมาทานปลัดเทศบาลและจ.ส.อ.
สมชายไดไปประชุมกับทางจังหวัดเก่ียวกับการประชุมซักซอมการจัดทํางบประมาณป 2561  จังหวัดตั้งเกณฑ
มาวาเวลาท่ีเราจะสงรางเทศบัญญัติงบประมาณใหสง 1.รางเทศบัญญัติงบประมาณ 2 เลม  2.สําเนาเอกสาร
ประมาณคาใชจายท่ีเปนครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีเปนสิ่งกอสราง 1 ชุด 3.สําเนาเก่ียวกับการตั้ง
งบประมาณท่ีเปนครุภัณฑ เชน ถาตั้งท่ีมีมาตรฐานครุภัณฑก็ขอสําเนา ถาเปนคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรฐานไอซีทีก็
ตองขอมาตรฐานไอซีทีดวย  แตถาตั้งราคาทองถ่ินใหมีรายการสอบราคา 3 ราน 3 บริษัทแนบไปดวย  สวนตัว
ท่ีเปนโครงการตางๆเขาใหทํารางโครงการและประมาณคาใชจายโครงการไปดวย 1 ชุด ทุกโครงการท่ีมีบรรจุ
ในงบประมาณฝากทุกสํานัก/กอง    
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตัวนี้คือสงไปใหเขาตอนท่ีจะสงใหเขา
ไปพิจารณา  เทาท่ีฟงทานรองปลัดพูดนั้นคือเอกสารในการท่ีเราจะแนบไปกับเทศบัญญัติงบประมาณตอนนี้
เปนหลักการทํางานท่ีไมไวใจทองถ่ินแลวเพราะฉะนั้นเราก็ตองแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจและทํางานใหโปรงใสทํา
ตามท่ีเขาแจงมาใหครบถวน  ฝากทางโรงเรียนและทุกสํานัก/กองเขาไปพิจารณาครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสรางและ
โครงการทุกอยางใหสอดคลองกับท่ีเขากํากับมา    
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 
 
 
 
 



- 7  - 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 14/2560 เม่ือวันท่ี  11 กรกฎาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.20  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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