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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 22/2560 ประจาํป 2560 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1   ขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานเร่ืองงานพิธีวางดอกไมจันทน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานและผูท่ี
เก่ียวของทุกทานท่ีไดรวมกันจัดงานในพิธีวางดอกไมจันทนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ เปนท่ีเรียบรอยและรวดเร็วประชาชนไมไดรอเปนเวลานานทุกอยางเปนไปตามท่ีคาดหมายไวและเรื่อง
โรงทาน เรื่องความสะอาด เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอย จิตอาสาก็ชวยเรื่องการเก็บขยะและความสะอาด
ไดดีเปนไปตามท่ีเราคาดหวังไวทุกประการเลย  ทานผูวาราชการจังหวัดฯทานวาอยางไรบางหรือไมทานปลัดฯ
เทาท่ีทานไปประชุมแทนนายกฯมา 
นายฉลอง    ฆารเลิศ     ปลัดเทศบาล    ทานผูวาราชการจังหวัดฯทานก็ฝากขอบคุณทางสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราและฝากขอบคุณทานนายกฯมาดวย  และท่ีทานฝากมายังเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
คือเก่ียวกับเรื่องนโยบายท่ีจะทําเมืองกาฬสินธุใหเปนเมืองทองเท่ียวและเปนเชิงเกษตรเพราะไมอยากใหเงินตก 
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ไปเปนของคนใดคนหนึ่งอยากใหกระจายใหกับประชาชนทุกๆคนไมใชตกไปเปนของนายทุนแลวทานก็ฝากเรื่อง
การประดับตนไมท่ีมีดอกตามฤดูกาลจัดเมืองใหสวยงาม  และทุกวันศุกรทานผูวาฯก็ไดมอบใหทานปลัดจังหวัด
ทําลานคนเมืองเพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดมีกิจกรรมและนอกจากนั้นทานยังจะจัดใหมีตลาดประชารัฐซ่ึงทานก็
ไดมอบเรื่องนี้ใหทานรองผูวาฯเปนคนรับผิดชอบดูแลซ่ึงจะตั้งทีมงานและใหหัวหนาสวนราชการตางๆท่ี
เก่ียวของเขาไปประชุมกันโดยประชาชนจะตองไปลงทะเบียน ในวันท่ี 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เปน
ตลาดประชารัฐ  และเรื่องท่ีสําคัญท่ีทานไดพูดถึงอีกนั้นก็คือเรื่องเงิน 26 ลานบาท ท่ีประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุของเรารองเรียนไปเก่ียวกับถนนหนทางท่ีจังหวัดทําแลวไมเรียบรอยทานก็ไดมอบหมายเรื่องนี้ให
รองสนั่นตรวจสอบขอเท็จจริงวาจะดําเนินการตอไปอยางไร    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเองก็ไดมีโอกาสไดพบทานผูวาฯ  
ทานเองก็ไดฝากขอบคุณพวกเราทุกคน เรื่องการประดับตนไมท่ีมีดอกตามฤดูกาลจัดเมืองใหสวยงามนั้นในชวง
เทศกาลปใหมทางสํานักการชางก็ไดเตรียมดอกดาวเรืองและทานเลขาฯก็เตรียมดอกบานชื่นไวแลว     

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    กอนจะข้ึนมาประชุมก็ไดพูดคุย
กับทีมงานไวแลวเบื้องตนผมไดเตรียมดอกบานชื่น 20,000 ถุง ดอกทานตะวัน 5,000 ถุง และดอกตอยติ่ง
เทศประมาณ 3,000 ถุง  ตอนนี้ตนกลาเราเยอะมากแตขาดคือถุงดิน    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากจะฝากทางโรงเรียนของเราท่ี
ไดเอาดอกดาวเรืองไปประดับไวท่ีหนาโรงเรียนพอถึงวันท่ีจะตองเก็บใหเก็บอยานําไปท้ิงใหคัดเลือกตนไหนท่ี
สามารถนํามาปลูกใหมไดใหคัดแยกเก็บไวสวนตนไหนท่ีตายใหคัดแยกถุงไปไวอีกสวนฝากทุกทานดวยเพราะเรา
จะเก็บไปรวมกันไวท่ีสวนไดโนเสารริมแกงดอนกลางทานเลขาฯจะบริหารจัดการเรื่องนี้เอง  สวนเรื่องกรอกดิน
ใสถุงก็เชิญชวนจิตอาสาใหมาชวยกันเหมือนเดิมและทุกวันศุกรก็จะมีกิจกรรมลานคนเมืองทานผูวาฯก็บอกวา
อยางนอยจิตอาสาท่ีอยูในเขตเทศบาลจะตองมีกิจกรรมทําทุกเดือนเราก็ไปประสานงานกับทางจังหวัดวาขอจิต
อาสาผาพันคอสีฟานั้นมาชวยบําเพ็ญประโยชนผมวายังไงคอยมาคุยกันอีกครั้ง  และภาพท่ีจะข้ึนตอไปนี้ใหข้ึน
เปนภาพของในหลวง รัชกาลท่ี 10 และใหคืนมาสถานะเดิมเพราะตอนนี้เราออกทุกขแลวและตอไปก็จะเขาสู
การสถาปนาและจะมีพิธีบรมราชาภิเษกการข้ึนครองราชยของรัชกาลท่ี 10    

เร่ืองที่  2    ออกคําสัง่เร่ืองการแตงกายพนักงานเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงเรื่องการแตงกายของพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหม   

เร่ืองที่  3    ทําไฟฟาสองสวางที่จอ LED หนาสํานักงานปาไม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จอ LED หนาสํานักงานปาไมจังหวัด
กาฬสินธุฝากหัวหนาศศิญาทําหนังสือไปหาสํานักการชางงานไฟฟาใหไปทําไฟฟาสองสวางท่ีปายแลวใหเปน
หนึ่งในปายประชาสัมพันธของเรา  และบริเวณขางลางปายนั้นอยากจะใหจัดสวนหยอมเล็กๆดวยเพ่ือความ
สวยงาม 

เร่ืองที่  4    โรงเรียนผูสูงอายุแหงใหม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โรงเรียนผูสูงอายุของเรามีกําหนดจะ
เปดโรงเรียน วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 และจะไปใชอาคารเกาของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต  ผมไดใหผอ.
สวนฯจีรนันทลงไปสํารวจพ้ืนท่ีแลวไดแจงมาวาเรงจัดซ้ือจัดจางเรื่องนี้ผมไดมอบใหผอ.สวนฯจําลองไป
ดําเนินการกอนเลยไดแจงใหทางโรงเรียนผูสูงอายุทราบวาคงไปใชอาคารท่ีวัดใตเปดการเรียนยังไมไดตองมาใช
หอประชุมธรรมาภิบาลของเราเหมือนเดิมกอนเพราะเราตองปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุแหงใหมท่ีวัดใตกอน  สิ่ง
ท่ีผมเห็นวายังไมควรใหเปดและยังไมพรอมสําหรับโรงเรียนผูสูงอายุแหงใหมคือหองประชุมท่ีเสร็จแลวแตมี
ปญหาเรื่องเสียงสะทอนและเสียงดังไมรูเรื่องเวลาพูดคุยกัน  เราจะตองแกไขปญหาเรื่องนี้กอนมอบใหผอ.สวนฯ
ธนวัฒนไปลงพ้ืนท่ีดูใหนายกดวยวาเราตองทําการแกไขอยางไรและตองใชวัสดุอุปกรณอะไรในการแกไขใหแจง 
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รายละเอียดใหทานรองปลัดอภิวัฒนไปดําเนินการตอไป  และอยากจะฝากเรื่องหองน้ําขางหลังของอาคารติด
กับโรงอาหารผอ.สวนฯจีรนันทบอกวาอยากจะใหรื้อออกผมมอบเรื่องหองน้ําใหสํานักการสาธารณสุขพิจารณาดู
วาหองน้ําบริเวณไหนท่ีสมควรจะรื้อใหรื้อหรือควรปรับปรุงก็ใหปรับปรุงซอมแซมใหดูดีและใหสะอาด  และ
อยากใหมีการประชุมกอนท่ีจะมีการเปดใชอาคารแหงนี้และอยากจะใหมาคุยกันวาในการจะใชตึกอาคาร
จะตองมีขอตกลงกันอยางไรใหทํา MOU บันทึกเอาไวเลยเพ่ือไมใหเกิดการทะเลาะกันและฝากผอ.สวนฯ
จีรนันทประสานกับกรรมการโรงเรียนผูสูงอายุวาใหลองไปรางระเบียบการใชอาคาร 

เร่ืองที่  5    กฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องกฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีเรา
ไดไปตั้งตนกฐินจํานวน 3 วัด คือ วัดเหนือ วัดปาทุงศรีเมืองและวัดชัยสุนทรนั้นตองขอขอบคุณพวกเราทุกคนท่ี
ชวยกันจนงานกฐินสําเร็จไปไดดวยดี   

เร่ืองที่  6    งานประเพณีลอยกระทง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องงานประเพณีลอยกระทงเก่ียวกับ
เรื่องวางสินคาขายหามใหวางขายฝงริมน้ํากําชับฝายเทศกิจใหติดประกาศ  และกิจกรรมบนเวทีมีการประกวด
นางงามขอใหดูเรื่องเวลาอยาจัดใหมีการประกวดท่ีดึกจนเกินไปเพราะถาดึกมากจะมีเสียงวิจารณจากพ่ีนอง
ประชาชนตองฝากกําชับดูเรื่องเวลาใหดี   

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    โรงเรียนผูสูงอายุขอรวมกิจกรรมบนเวที มี 
2 รายการ ท่ีอยากจะรวมคือ กิจกรรมเขาจังหวะและฟอนรํา   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยางไรก็ไดขอใหดูเวลาใหกระชับ  
รายการอะไรท่ีตองใชเวลานานขอใหตัดออกอาจจะใหรวม 1 รายการ ลองไปพิจารณาและบริหารเวลาใหดี 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     ขออนุญาตพูดเรื่องการลอย
กระทงบริเวณริมแกงดอนกลางหนารานอาหาร Tramonto เนื่องจากมีประชาชนจํานวนมากไดไปลอยบริเวณ
นั้นจึงอยากขอความกําลังจาก อปพร. ใหไปชวยดูรถเพราะรถติดมากการสัญจรไปมาไมสะดวก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากจาเอกภราดรจัดเจาหนาท่ี อปพร.
ไปดูแลการลอยกระทงของพ่ีนองประชาชนท่ีไดไปลอยท่ีบริเวณริมแกงดอนกลางดวยและจาเอกภราดรยังไดไป
ประชุมเรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับเรื่องงานประเพณีลอยกระทง ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เขาหามเรื่อง
อะไรบาง 

จาเอกภราดร   เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ     ทางจังหวัดไดจัดทําประกาศในเรื่องของ
โคมไฟ บังไฟ และพลุมีการกําหนดหวงเวลาท่ีชัดเจนและในประกาศตัวนี้ถือวาเปนคําสั่งทางปกครองตองถือ
ปฏิบัติและประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีขอกําหนดไวฝากหัวหนาศศิญาประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบดวยครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และมีหนังสือสั่งการมาเก่ียวกับเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบและความสะอาดในวันลอยกระทง  ทางจังหวัดมีหนังสือย้ํามาวาในการ
จัดงานวันลอยกระทงกรมสงเสริมฯขอใหจังหวัดประสานขอความรวมมือทองถ่ินเตรียมพรอมในการอํานวย
ความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดมอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งตอไป 

เ ร่ืองที่   7    งบประมาณในโครงการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดคือ 
       โครงการกอสรางลานกีฬาและสนามกีฬา   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งบประมาณในโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดคือโครงการกอสรางลานกีฬาและสนามกีฬา  ผมก็คุยกับทานผอ.ภานุเดชเผอิญวาหนังสือ
ชุมชนไหนอยากจะไดลานกีฬาหรือสนามกีฬาขอเขามาโดยมีเง่ือนไขวาชุมชนนั้นหรือวาทองถ่ินนั้นจะตองไมได
งบประมาณเก่ียวกับเรื่องลานกีฬายาเสพติดเปนเวลายอนหลัง 3 ป  และพ้ืนท่ีจะขอตองเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมียาเสพ 
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ติดระบาดระบุเอาไวในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดของศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  มีโครงการซ่ึง
สามารถเขารวมไดคือผมอยากไดสนามฟุตซอลท่ีมีหลังคาครอบท่ีสนามกีฬากลางหลังวิทยาลัยสารพัดชาง ซ่ึงก็
ถือวาอยูในชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองเปนพ้ืนท่ีระบาดยาเสพติด งบประมาณในการกอสรางไมเกิน 3 ลานบาท  
และอีกจุดไมแนใจวาจะไดหรือไมคือบริเวณกุดยางสามัคคีฝากไปทําสนามตะกรอติดไฟฟาสองสวาง  ฝากใหผอ.
สวนฯธนวัฒนดําเนินการท้ัง 2 จุดนี้ดวย  

เร่ืองที่  8    วางศิลาฤกษ สํานักงานป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสํานักการชางประสานกับทาน
เลขาฯอดิศักดิ์เพ่ือไปประสานกับสํานักงานป.ป.ช. จะมีการวางศิลาฤกษ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เขาขอ
ความอนุเคราะหใหเราจัดสถานท่ีใหและเขาขอใหทางกองสวัสดิการสังคมไปบริการน้ําดื่มบริเวณงานในวันนั้น
ดวยฝากคณะผูบริหารทุกทานไปรวมในงานวางศิลาฤกษของสํานักงานป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  9   รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากสอบถามผอ.สวนฯจําลองวา
รายรับ-รายจายของเราตอนนี้นิ่งแลวรึยัง 

นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารงานคลัง   ตอนนี้นิ่งแลวครบัท้ังรายรับและรายจาย ยอดรายรับ
ท้ังหมด 352 ลานบาท   ยอดรายจายท้ังหมด 347 ลานบาท  ยอดบวกท้ังหมดประมาณ 5.4 ลานบาท   

เร่ืองที่  10    การใชจายเงินรางวัล 4 ลานบาท 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เก่ียวกับเรื่องเงินรางวัล 4 ลานบาท พวก
เราขอเขามาเยอะมากเอาเปนวาผมจะพิจารณาเรื่องความจําเปนเรงดวนกอนและท่ีเหลือคอยมาดูกันอีกครั้ง  

เร่ืองที่  11    ระเบียบวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที ่
     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีระเบียบออกมาใหมฝากสํานัก
ปลัดเทศบาลศึกษาเก่ียวกับเรื่องระเบียบวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. 
ในหนังสือผมไดอานดูแลวเก่ียวกับเรื่องความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนทุกอยางใหนําเรื่องนั้นเขาสูท่ีประชุม
คณะกรรมการและสามารถเบิกจายไดหมดฝากใหสํานักปลัดเทศบาลไปศึกษาด ู

เ ร่ืองที่   12     ระเบียบมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ เค ร่ืองแตงกาย 
          ของเจาหนาที่ทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ระเบียบมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ินการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายมีไวประจําสํานักงานหรือประจํา
หองปฏิบัติการหรือเครื่องแตงกายท่ีจําเปนตองใชประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงใชเปนของสวนกลางหมุนเวียนหรือใชรวมกัน โดยมิไดมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยเฉพาะใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ินเปนผูพิจารณาเบิกจายตามความจําเปน เชน เครื่องแตงกาย
ชุดฝก อปพร. เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรเครื่องแบบ ฝากทุกสํานัก/กองไปศึกษาระเบียบนี ้

เร่ืองที่  13    โครงการเดิน วิ่ง ปน  ปองกันอัมพาตคร้ังที่ 3 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เปนเรื่องท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุขอ
ความชวยเหลือมาคือโรงพยาบาลกาฬสินธุจะจัดงานเดิน วิ่ง ปน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลง
กรณโดยจะจัด  ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560  เดิน 4.7 กิโลเมตร วิ่ง 10.5 กิโลเมตร และปน 30 
กิโลเมตร  เปนโครงการเดิน วิ่ง ปน  ปองกันอัมพาตครั้งท่ี 3 ของโรงพยาบาลแตครั้งนี้ใหจัดพรอมกันท่ัว
ประเทศทุกจั้งหวัด ในวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2560 ใครสนใจสามารถสมัครไดท่ีโรงพยาบาลโดยเสียเงินคา
สมัคร เดิน วิ่ง ปน  คนละ 350 บาท แลวถาหากวาใครมาสมัครก็จะไดเสื้อ 1 ตัว  พรอมเหรียญของในหลวง  
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รัชกาลท่ี 10  อีก 1 เหรียญ มีเสื้อท้ังหมด จํานวน 500 ตัว และมีเหรียญท้ังหมด  500 เหรียญ แตตองการ
คนไปรวมงาน จํานวน 1,000 คน  เขาจะมีหนังสือมาอีกครั้งและจะเชิญประชุม  สถานท่ีจัดงานคือแกงดอน
กลางมอบใหสมชายจัดเจาหนาท่ีไปตัดหญาบริเวณ 2 ขางทางของเสนทางจักรยานและบริเวณดานในของแกง
ดอนกลาง 

เร่ืองที่  14   พิธีเปดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญไปรวมพิธีเปดการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เชิญทุก
ทานถาไมติดภารกิจอะไรก็ไปรวมพิธเีปดงานไดการแตงกายชุดภูไท  

เร่ืองที่  15    การจัดระเบียบคนไรที่พ่ึงและคนขอทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอความรวมมือจัดระเบียบคนไรท่ีพ่ึง
และคนขอทาน แจงใหกองสวัสดิการฯสงเจาหนาท่ีไปรวมเขาจะมาจัดระเบียบฯท่ีลานตลาดนัดคลองถม
กาฬสินธุ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  มีตารางรายละเอียดการจัดระเบียบมาดวยฝากกองสวัสดิการสังคมใน
เรื่องนี้ดวย  

เร่ืองที่  16    รางวัลบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เก่ียวกับเรื่องรางวัลบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  แจงนายอําเภอทาคันโท นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุและนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวเก่ียวกับ
เรื่องเงินรางวัลบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสงมาท่ีจังหวัดกาฬสินธุมี 3 แหงไดคือ 1.เมืองกาฬสินธุไดจํานวน 4 
ลานบาท 2.เมืองบัวขาวไดจํานวน 1 ลานบาท 3. ท่ีผานเกณฑเอกสารแตไมไดมีการประเมิน  คืออําเภอทาคัน
โทไดจํานวน 4.7 แสนบาท  

เร่ืองที่  17    รายละเอียดการอนุมัติรายการงบประมาณรายจายป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักงบประมาณไดแจงรายละเอียด
การอนุมัติรายการงบประมาณรายจายป 2561 ไมวาจะเปนงบอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ หรืออุดหนุน
สนับสนุนกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนนทางหลวงทองถ่ินหรือเงินอุดหนุนสนับสนุนแกไขปญหาความขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภคแกประชาชน  การกอสรางและปรับปรุงประปาหมูบาน เงินอุดหนุนสําหรับคาซอมแซม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จังหวัดกาฬสินธุขอแจงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติตามรายการอนุมัติเงินประจํางวดกรมสงเสริมฯจะแจงใหทราบตอ  เราไดสนาม
กีฬาและแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอนรรฆนาค และยังบอกอีกวาท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติกฎหมายระเบียบขอบังคับมติรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของและ
มาตรฐานทางราชการใหถูกตองครบถวน  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญดวยและจะลง
นามในสัญญาไดตอเม่ือไดรับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณจากกรม  แสดงวาเราหาผูรับจางไดเลยแตใหปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีวาถึงนี้  กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ป 2562 ใหปฏิบัติ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                คร้ังที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 21/2560 เม่ือวันท่ี  17 ตุลาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  15.35  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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