
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  23/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันพุธที่  15 พฤศจิกายน ๒๕60  เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

9. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
10. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

11. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
13. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
15. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
16. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
17. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
18. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
19. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
22. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
23. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
24. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
25. นางวัชรี   คําเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
26. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
27. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
28. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
29. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
30. นายวีรยุทธ  ฆารประเดิม ศึกษานิเทศก 
 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
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5. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
6. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
7. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
8. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
12. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
13. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
14. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
15. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
16. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
18. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
19. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
20. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
21. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
22. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
23. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
24. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
25. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
26. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
27. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
28. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 23/2560 ประจําป 2560 ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1   ขอเชิญเขาเฝารับพระราชทานประกาศนียบัตรช้ันสูงพรอมเข็มพระปกเกลา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดรับหนังสือขอเชิญเขาเฝารับ
พระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพรอมเข็มพระปกเกลา บัดนี้สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรทรงพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงป 2558 
เขาเฝาเพ่ือรับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพรอมเข็มพระปกเกลา ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม 2560 
ท่ีศาลาดุสิดาลัย  มีหนังสือตอบรับมาวาเราไดรับหนังสือฉบับนี้รึยังมอบนางสาวปริยาภรณชวยสงตอบกลับไป
ดวย  

เร่ืองที่  2    พิธียายศาลากลางแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาราชการจังหวัดฯจะยายศาลา
กลางไปวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  จะมีการทําพิธีถาผมไปรวมพิธีไมไดฝากหัวหนาสํานักปลัดประสานเชิญ
ทานรองนพสิทธิ์หรือทานปลัดเทศบาลไปรวมพิธีแทนนายกดวย   และศาลากลางหลังเกาทานผูวาฯก็อยากจะ 
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ทําเปนพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุและทานอยากจะยกใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแลและรับผิดชอบและถา
เม่ือเรารับมาแลวเราตองไปศึกษาออกแบบและยื่นโครงการนี้ของบประมาณกับทางจังหวัดตอไป   ทานผูวาฯ
อยากใหพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุเปนสถานท่ีตอนรับนักทองเท่ียวถามีคนมาทองเท่ียวเมืองกาฬสินธุอยากรูเรื่อง
เมืองกาฬสินธุภายใน 1 ชั่วโมง ใหมาท่ีพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุ  

เร่ืองที่  3    โครงการฝกอบรมรวมกลุมพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอยใหองคกรปกครอง 
                         สวนทองถิ่น 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไดรับหนังสือจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจัดโครงการฝกอบรมรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาใจ
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอยคัตเตอรใหเกิดผลปฏิบัติเปน
รูปธรรมโดยมีผูเขารวมรับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 476 คน  ประกอบดวยผูวาฯ 76 จังหวัด ทองถ่ิน 76 
จังหวัด นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 324 คน  เชิญทานเขารวมรับการอบรมและแจงทองถ่ินจังหวัด 
นายกทองถ่ินฯตามบัญชีรายชื่อเขารวมอบรมดังกลาวดวยตนเอง  ประชุมวันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2560  

เร่ืองที่  4    งานปฏิบัติธรรมที่แกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานปฏิบัติธรรมท่ีแกงดอนกลางของ
เรา  ในวันท่ี 5 – 6 ธันวาคม 2560   ฝากสํานักการชางเรื่องการจัดสถานท่ีบริเวณแกงดอนกลาง  ฝากสํานัก
การสาธารณสุขตัดหญาและดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณโดยรอบเสนทางจักรยาน และเรื่องถนนบริเวณ
เสนทางจักรยานท่ีชํารุดทรุดโทรมใหตามผูรับเหมามาเรงดําเนินการดวย  สวนถนนบริเวณอ่ืนมอบสํานักการ
ชางดําเนินการซอมแซม  และมีหนังสือแจงวามีพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกําหนดวา วันท่ี  
5 ธันวาคมของทุกปเปนวันสําคัญของชาติไทยดังนี้ 1.เรียกวาวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.เปนวันชาติ 3.วันพอแหงชาติ  เพราะฉะนั้นในกิจกรรมท่ีใครเขียน
โครงกรบรรจุเอาไวก็คงจะตองปฏิบัติเหมือนเดิมเพียงแตเราจะตองเพ่ิมวันสําคัญข้ึนมาอีก 1 วัน คือวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของในหลวง รัชกาลท่ี 10  ฝากผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในสวนของหนาท่ีตัวเองท้ังเรื่องความ
สะอาด การจัดสถานท่ี โตะ เตนท  การจัดทําโรงทาน  น้ําดื่ม น้ําใช หองน้ํา และเจาหนาท่ีในการจัดระเบียบรถ
ใหรับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีดวย 

เร่ืองที่  5    ลงพ้ืนที่สํารวจความเรียบรอยบริเวณรอบๆศาลากลางแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดผัง
แมบท  ลองนึกภาพศาลากลางยายไปอยูศาลากลางแหงใหมแลวบริเวณศาลากลางหลังเกาหนาโรงพยาบาล
กาฬสินธุจะเปนอยางไรผมวาคงจะเงียบและหงอยเหงาเพราะฉะนั้นตองเปนหนาท่ีของเรา  และฝากเรื่องศาลา
กลางแหงใหมท่ีตั้งอยูบริเวณหนองซัมหมูวาถาศาลากลางยายไปแลวเราจะตองไปดูแลเรื่องอะไรบาง  เพ่ิมเติม
เรื่องอะไรบาง  ฝากสํานักการชางลงพ้ืนท่ีออกสํารวจดูเรื่องถนนหนทางการใชงานสะดวกหรือไม  ดูระบบน้ําถา
ฝนตกจะมีน้ําทวมน้ําขังบริเวณไหนบางจะแกไขปญหาอยางไร  และฝากสํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความ
สะอาด   

เร่ืองที่  6    รางวัลพระปกเกลาทองคํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปหนาผมมุงหวังวาเราจะสงดาน
เครือขายเพ่ือชิงรางวัลพระปกเกลาทองคําเราจะเอานวัตกรรมดานอะไรใหทุกทานเตรียมตัวไว  ผมอยากจะสง
โรงเรียนผูสูงอายุคือศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีเรามีองคกรเปนรูปลักษณมีอาคารมีสถานท่ีจัดการให
เรียบรอย   

เร่ืองที่  7    การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
ถาใครก็ตามท่ีเปนพ่ีนองประชาชนอยากจะทํามาคาขายแตไมมีสถานท่ีไปวางสินคาหรือไมมีชองทางการตลาด 
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ใหไปลงชื่อท่ีศูนยดํารงธรรมทุกศูนยทุกอําเภอและทุกจังหวัด  ตอนนี้มีรายงานวามีพ่ีนองประชาชนไปลงชื่อ
ประมาณ 800 คน (ท่ัวประเทศ)  พอไปลงชื่อก็จะมีเจาหนาท่ีมาถามวาตองการคาขายอะไรและอยากจะขาย
อยูในตลาดไหน  เขามีการแบงตลาดออกเปน 7 ประเภท  ถาใครอยากขายอะไรสินคาประเภทไหนก็ใหเจาะไป
แตละตลาดเลย 1.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด  ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดรวมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจํากัด  2.ตลาดประชารัฐโมเดรินเทรด คือสินคาท่ีอยูใน
หางสรรพสินคา  ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือสํานักงานพาณิชย  3.ตลาดประชารัฐวิถีชุมชน 
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 4.ตลาดประชารัฐถนนสาย
วัฒนธรรม คือ สินคาพ้ืนเมือง วัฒนธรรม ผาไหม ผาฝาย ฯลฯ ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือ
สํานักงานวัฒนธรรม 5.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได คือ ตลาด OTOP เดิมขายสารพัด ผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการตลาดคือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 6.ตลาดประชารัฐทองถ่ินสุขใจ คือ ตลาดสดของเทศบาล
ท่ีอยูในความดูแลของทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือสํานักงานปกครองสวนทองถ่ินฯ 7.
ตลาดประชารัฐตองชม ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดคือสํานักงานพาณิชยจังหวัด  ทานผูวาฯจะมีการ
จัดงานแถลงขาวเพ่ือท่ีจะเปดตัวโครงการตลาดประชารัฐ 7 ประเภท บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด  มีเวทีและ
พ้ืนท่ีแตละประเภทท่ีจะนําสินคามาโชวและขาย  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.  เสร็จ
เรียบรอยจะเปดตลาดขาย วันท่ี 5 ธันวาคม 2560  พรอมกันท่ัวประเทศ  สิ่งท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับ
มอบหมายคือการจัดเวทีเพ่ืองานแถลงขาว  เวทีการแสดง  ระบบไฟแสงสี อุปกรณบริเวณงาน ไฟตกแตง
บริเวณงานมอบสํานักการชางรับผิดชอบ  เรื่องการคัดเลือก ตรวจสอบ และประเภทสินคา  พ่ีนองประชาชนท่ี
จะมาคาขายมอบดารุณีเปนคนดําเนินการและประสานงานกับทองถ่ินฯ   

เร่ืองที่  8    เตรียมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เตรียมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  สถานท่ีในการท่ีจะรับเสด็จคือวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ วันศุกรท่ี 22 
ธันวาคม 2560  มอบสํานักการชางประสานงานกับทางจังหวัดเรื่องประดับธงทิว ผา และจัดทํา
ปายคัตเอาทพระะฉายาลักษณ 4 มุมเมือง สวนงานท่ีเราจะไดรับผิดชอบก็คงจะตามมาอีกแลวจะแจงใหทุกคน
ไดรับทราบอีกครั้ง 

เร่ืองที่  9   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดการมูลฝอย ป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากผอ.สวนฯสมชายไปศึกษาประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย ป 2560 ผมไปวิทยาการแทนทานเขาก็นําเรื่องนี้มาพูดตอนนี้เรา
รวมกับเอกชนทําไดงาย เง่ือนไขตางๆปลอดภัยและงายมากข้ึนฝากทานไปศึกษาระเบียบนี้ดวย 

เร่ืองที่  10    ขอรับสนับสนุนสนามกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      มีหนังสือจากจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดนั้นก็คงจะเปนเรื่องท่ีวาเราขอรับสนับสนุน
สนามกีฬาผอ.ภานุเดชเราจะสงไปทันหรือไมโครงการนี้อยากใหทานรีบเรงดําเนินการใหเร็วท่ีสุด   

เร่ืองที่  11    ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบสํานัก
ปลัดเทศบาลดําเนินการใหใชหองวางของสํานักงานทะเบียนของเราเปนศูนยปฏิบัติการในการชวยเหลือ
ประชาชน 

เร่ืองที่  12     ตรวจสอบงบการเงิน การจัดเก็บรายได และการจัดซื้อจัดจาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตรวจสอบงบการเงิน การจัดเก็บรายได
การจัดซ้ือจัดจาง กําหนดจะเปดการตรวจสอบงบการเงินเริ่มวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  – 30 กันยายน  
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2561  จะมีคณะทํางานแจงมาลงพ้ืนท่ีทานจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหหัวหนาหนวยรับการตรวจ
โปรดอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจเงินแผนดินจักเปนพระคุณอยางยิ่ง  
เอาเปนวานายกแจงใหพนักงานและเจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบ 

เร่ืองที่  13    การไฟฟาสวนภูมิภาคขอความอนุเคราะหใหประกาศแจงเตือนภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การไฟฟาสวนภูมิภาคขอความ
อนุเคราะหใหประกาศแจงเตือนภัย  ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอางเปนพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทําการ
ปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงินและเรียกเก็บเงินกับผูใชไฟตามบานเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุซ่ึงการ
ไฟฟาไมมีนโยบายใหพนักงานออกไปเก็บเงินแตอยางใดขอแจงใหทุกทานไดรับทราบ 

เร่ืองที่  14   ทานผูวาฯใหนโยบายแนวทางในการประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุให
นโยบายแนวทางในการประชุมทานบอกวาถาหากพบวามีการทุจริตเกิดข้ึนในหนวยงานใดหัวหนาหนวยงาน
ตองรับผิดชอบ  ขอแจงใหทุกสํานัก/กองไดรับทราบพรอมกันและฝากกําชับดูแลกันใหดีเพราะการทุจริตนั้นไม
มีอายุความถึงแมทานจะเกษียณอายุราชการไปแลวก็ตามและอยากจะกําชับผูท่ีดูแลเรื่องการจัดเก็บเอกสารให
เก็บเอกสารใหดีไมใชเพียงแคมีเลขลงรับหนังสือแตใหเก็บตัวเอกสารไวใหดีดวยเวลาท่ีเรามาคนหาจะไดเจอเพ่ือ
ประโยชนแกตัวทุกทานเองและเปนเกาะปองกันดวยฝากทุกสํานัก/กอง 

เร่ืองที่  15    เชิญประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเรียนเชิญประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลงานจะดําเนินโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาเขต 12 ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษากิจกรรมท่ี 3 
โครงการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุสัญจรชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการ
เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงขอความรวมมือใหทานโปรดแจงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูท่ีรับผิดชอบ
งานดานวิชาการในสังกัดสถานศึกษาละ 1 คน   เขารวมประชุมตามโครงการดังกลาว  วันท่ี 9 – 16 
พฤศจิกายน 2560  ณ หองประชุมโรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาสามัคคี  

เร่ืองที่  16    กิจกรรมเดิน วิ่ง ปน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมเดิน วิ่ง ปน ท่ีจะจัดข้ึนท่ีแกง
ดอนกลางมีความคืบหนาอยางไรแลวบาง 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     งานจะจัดข้ึนในวันอาทิตยท่ี 26 
พฤศจิกายน 2560 จะมีท้ัง 3 ประเภท คือ เดิน วิ่ง ปน ทางสวนกลางไดสงเสื้อมา จํานวน 500 ตัว เพ่ือให
ทุกจังหวัดไดหาผูสนับสนุนจากการขายเสื้อและเหรียญ  ชุดละ 350 บาท แตถาเราจะมาเอากับประชาชน
ท่ัวไปคาดวาจะหาผูสนับสนุนไมไดตอนนี้เลยมีหนังสืออกไปทุกหนวยงานราชการเพ่ือขอรับการสนับสนุนตรงนี้
แทน  สําหรับประชาชนท่ัวไปหรือเปาหมายผูจะเขารวมงานตองการปริมาณท่ีมาก  เพราะฉะนั้นเทศบาลเรา
ตองทําการประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนออกมารวมกิจกรรมท่ีกําหนดมาคือเดินอยางนอยตองไมต่ํากวา 
200 คน วิ่งอยางนอยตองไมต่ํากวา 200 คน  และปนจักรยานอยางนอยตองไมต่ํากวา 100 คน  และ
เทศบาลเรามีหนาท่ีอีกคือการจัดสถานท่ีหอประชุมธรรมะศาลาและการจัดทําเวที โตะ เตนท เวลาเริ่ม
ลงทะเบียน เวลา 05.00 น. และในวันนั้นจะมีโรงทานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานประชาสัมพันธมอบหัวหนาศศิญา
และการจัดสถานท่ีตางๆมอบสํานักการชางประสานงานกับทานเลขาฯแลวดําเนินการตอไป  และฝากให
ประดับตกแตงดอกไมดอกดาวเรืองรอบๆบริเวณงานเพ่ือเพ่ิมสีสันความสวยงามในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

เร่ืองที่  17    แนวทางการปฏิบัติการบริหารโครงการและงบประมาณ ป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาราชการจังหวัดมอบแนว 
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ทางการปฏิบัติการบริหารโครงการและงบประมาณ ป 2561 ใหทุกสวนราชการบริหารโครงการและ
งบประมาณท่ีไดรับใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายคําสั่ง มติ ครม. ดวยความโปรงใสถูกตองอยาใหมีปญหาหรือ
ขอรองเรียนเกิดข้ึนซ่ึงจะถือวาเปนความบกพรองของหัวหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีมอบสํานักปลัดเทศบาล
สงตอใหแจงเปนหนังสือนายกนะ  และในการจัดซ้ือจัดจางของโครงการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหทุก
สวนราชการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดหาพัสดุภาครัฐตามกรอบวงเงินของโครงการและ
อํานาจท่ีไดรับมอบจากผูวาราชการจังหวัดโดยเครงครัดหากมีกรณีแอบอางวาผูวาราชการจังหวัดใชหรือวานให
ผูหนึ่งผูใดไปเรียกรับผลประโยชนขอใหหัวหนาสวนราชการตรวจสอบสอบถามขอเท็จจริงโดยตรงตอทานผูวาฯ
ตามหมายเลขโทรศัพทของทาน  ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยท้ังติดประกาศและ
การลงเว็บไซตขอใหทุกสวนราชการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ กอนถึงวันเวลาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารจัดซ้ือจัดจาง 

เร่ืองที่  18    งานคอรัปช่ันสากล 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     งานคอรัปชั่นสากล วันท่ี 9 
ธันวาคม 2560  รูปแบบงานก็คือจะเอาหอการคาภาคเอกชนยกจากวันท่ี 6 กันยายน 2560 มาเปนวันท่ี 9 
ธันวาคม 2560  กิจกรรมของงานก็จะมีการประกวดวาดภาพ ประกวดขบวน และประกวดโครงงานของเด็กๆ
ท่ีทํากันมาในหวงระหวางปแตท่ีสําคัญท่ีเพ่ิมเขามาคือการประกวดโครงการของทองถ่ิน 2 แหง คือ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุและเทศบาลตําบลโพนงามองคกรตนแบบไมไดใหสงแตใหไปจัดนิทรรศการ  ขอความอนุเคราะห
วงดนตรีของเทศบาล 1 ไปเลนเพ่ือเปนการเชิญชวนตั้งแต เวลา 08.00 น. จนถึงชวงพิธีเปดเวลา 09.00 น. 
และหลังจากนั้นก็จะเริ่มเลนอีกชวงคือชวงท่ีขบวนแหเคลื่อนตัวไปเปนการเลนเพ่ือรอขบวนและในวันนั้นจะมี
การถายทอดสดดวย 

เร่ืองที่  19    กําหนดการประชุมสภา 
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    หารือกําหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4  ตอนนี้ยังไมมีกระทูถามเขามามีแตเรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องอ่ืนๆ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กําหนดเปนวันพฤหัสบดีท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 ทุกทานเห็นวาเหมาะสมหรือไม 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เห็นดวยครับ 

เร่ืองที่  20    การจัดงานเทศกาลปใหม 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    อยากหารือเรื่องการจัดงานเทศกาลปใหม วาจะจัด
ท่ีศาลากลางหลังเกาหรือไม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เม่ือศาลากลางจังหวัดยายไปแหงใหม
แลวเราจะไปจัดงานปใหมท่ีศาลากลางเกาหรือศาลากลางแหงใหมเราตองคิดไว  แตเราก็ยังมีเวลาสังเกตการณ
อีกประมาณเกือบเดือนใหดูความเหมาะสมแลวคอยมาตัดสินใจกันอีกครั้ง 

เร่ืองที่  21    แนะนําตัวพนักงานโอนยายมาใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แนะนําตัวพนักงานใหมท่ีโอนยายมา 

นางสาวณัฐรินทร   ถิ่นอภัย   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  สวัสดีคะดิฉันนางสาวณัฐรินทร 
ถ่ินอภัย  ยายมารับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุสังกัดสํานักการคลัง  
ยายมาจากเทศบาลตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 



- 7  - 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                คร้ังที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 22/2560 เม่ือวันท่ี  31 ตุลาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป  

 

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

ปดประชุม  12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธแิทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

