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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผม
ขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 4/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  21
กุมภาพันธ 2560 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    มีหนังสือสั่งการเร่ืองการยายของผูจัดการโรงรับจํานํา 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือเชาไดทราบวาทาน
ผูจัดการโรงรับจํานําจะยาย วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 ทานจะยายไปท่ีไหนครับใหทานกลาวอะไรสัก
เล็กนอยครับ  

นายโพธิวัฒน  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล   เรียนทานประธานในท่ีประชมุครับ  ผมนายโพธิวัฒน 
บุญกอบ  ผมไดทํางานท่ีโรงรับจํานําของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประมาณ 7 ป 4 เดือน  ตอนนี้ไดรับหนังสือสั่ง
การใหไปรับงานท่ี อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และจะมีผูมารับตําแหนงผูจัดการโรงรับจํานําของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุคนใหมมาจากเทศบาลตําบลหนองไผลอม จังหวัดนครราชสมีา   
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นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูจัดการจะเกษียณอายุ
ราชการเม่ือไหรครับ 

นายโพธิวัฒน  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    จะเกษียณอายุราชการตอนอายุ 61 ป ครับ อีก
ประมาณ 1 ปครึ่งก็จะไดเกษียณอายุราชการแลวครับ 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปกติแลวจะไมไดทํางานท่ีเดิม
นานขนาดนี้แตทานผูจัดการอยูเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรานานมากถึง 7 ป เปนเพราะทานทํางานดีและไมเคยมี
ปญหาในการบริหารงานโรงรับจํานํารวมท้ังดูแลพนักงานของทานในโรงรับจํานําไดดีไมมีเรื่องทุจริตและมีเรื่อง
ภายในองคกรเลย  ในโอกาสนี้ขอเปนตัวแทนทานนายกฯขอขอบคุณทานเปนอยางสูงและขอใหทานไปรับ
ราชการในท่ีทํางานแหงใหมมีแตคนรักและมีความสุขในการทํางาน  และเรายังมีของท่ีระลึกมามอบใหทานดวย
เปนรูปหลอรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตรปลุกเสกเรียบรอยแลวครับ 

 เร่ืองที่  2    เทศบาลนครสุราษฎรธานีพาคณะมาศึกษาดูงาน 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 
ทานนายกฯไดมอบหมายใหผมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีมาดูงานกองทุนกับงาน
ผูสูงอายุ ผมวาเวลานอยเวลาท่ีเราจะพรีเซนตขอใหพูดใหกระชับท่ีสุด  ขอใหทานหัวหนาสวนฯมารวมตอนรับ
กับผมดวยนะครับ 

 เร่ืองที่  3   การประชุมจัดงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การจัดงานโปงลางวันไหน
ใครเขาประชุมเชิญครับ 

นายกันติพงษ  เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    หนาท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ มีเรื่องเวทีกลาง จุดบูชาของมงคล พิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรในงานโปงลาง มี
ท้ังหมด 3 ขอนี้   งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรเนื่องในงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป 
2560  ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูรับผิดชอบในพิธีนี้  ผมขอนําเรียนกําหนดการคราวๆไวกอน  และจะมี
การประชุมพิธีกรและผูท่ีเก่ียวของอีกครั้ง  กําหนดการมีดังนี้  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 ชวงเวลา 07.00 
น. เราจะมีพิธีบวงสรวงฯซ่ึงจะมีพิธพีราหมณและพิธีถวายตัวเปนลูกหลานทานเจาเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ก็จะเชิญขาราชการพอคาประชาชนมารวมงานตามกําหนดการ เวลา 07.15 น. ทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุก็จะเดินทางมาถึงซ่ึงหลังจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญทานประธานจุดธูปเทียนตรงโตะเครื่องบวงสรวง  และ
จะมีพิธีการถวายตัวเปนลูกหลานทานเจาเมืองก็นําโดยทานผูวาราชการจังหวัดปละทานนายกเหลากาชาด และ
ตอดวยชุดตอไป  3 ชุด รวมท้ังหมดเปน 19 ทาน  และพิธีตอไปคือพิธีรําบวงสรวงซ่ึงเม่ือเชาคณะผูบริหารของ
โรงเรียนเทศบาลฯของเราก็ไดประชุมกันในสวนของคณะทํางานนะครับวาจะเพ่ิมเติมรายละเอียดอะไรข้ึนบางก็
ไดประชุมกันเรียบรอยแลวครับ  หลังจากท่ีจบการแสดงรําบวงสรวงก็จะเปนการลาเครื่องสังเวยแลวก็เปนอัน
จบพิธีการ   

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ใครมีขอเสนอแนะเรื่อง
บวงสรวงเพ่ิมเติมหรือไมครับ  สวนเรื่องเวทีเปนอยางไรบางทานผอ.ภานุเดชเรียบรอยหรือไมเขาใหเราทําก่ีเวที 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    มี 3 เวที 1.เวทีกลาง 2.เวทีเยาวชน 3.เวทีงาน
บวงสรวงฯ  มีการปรับเปลี่ยนบางเล็กนอยเก่ียวกับปายไวนิลแตรับรองวาเสร็จทันแนนอนครับ 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สวนเรื่องล็อคขายของในงาน
กาชาดก็ยังไมเต็มและบริษัทโตโยตากาฬสินธุปนี้ก็ไมไดมาเชาพ้ืนท่ีจอดรถหนาสํานักงานเทศบาลฯหลังเกาของ
เราทําใหรายไดเราหายไป 100,000 บาท ยอดเขาเทศบาลก็นอยลงแตคาใชจายในการจัดทําเวทีเทาเดิมแตก็
ไมเปนไรครับ  สวนเรื่องจุดบูชาของมงคลขอใหทําปายไวนิลท่ีมีจุดเดนชัดท่ีหนาสนใจเพ่ือพ่ีนองประชาชนจะได 
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สนใจมาบูชากันเยอะๆ  ใหรองอุบลรัตนจัดเวรใหมีเจาหนาท่ีไปทําหนาท่ีในจุดบูชาของมงคลดวยตามความ
เหมาะสม  สวนวันท่ีเราบวงสรวงขอใหนําเหรียญและรูปหลอรูปเหมือนฯไปโชวดวยเผื่อวาจะมีประชาชนสนใจ
บูชาไปในวันนั้นดวย   

 เร่ืองที่  4   งานครบรอบ 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากใหทานปลัดเทศบาลพูด
ถึงเรื่องงานครบรอบ 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายฉลอง    ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล    สําหรับงานนี้ผมไดเรียกประชุมคณะทํางานตามคําสั่งซ่ึงสรุป
งานครบรอบ 80 ป เทศบาลของเรามติท่ีประชุมคือเราจะจัดงานในภาคเชาโดยมีการเลี้ยงพระและเชิญหัวหนา
สวนราชการ ประธานชุมชน อ.ส.ม. และนายกเทศมนตรีในจังหวัดกาฬสินธุมารวมเปนเกียรติโดยเราจะเชิญ
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุมาเปนประธาน  และหลังจากท่ีเราเลี้ยงพระเสร็จก็จะเปนพิธีการโดยท่ี
ทานผูวาฯเปนประธานและนายกอานรายงานในชวงกลาวรายงานของทานนายกก็จะใหทานพูดถึงผลงานท่ีผาน
มาและในอนาคตทานมีวิสัยทัศนในการท่ีจะสรางเมืองกาฬสินธุอยางไรเปนการสรุปท้ังหมดและก็จะไดเชิญ
ทานผูวาฯกลาวเปดงาน  และหลังจากนั้นจะมีการจัดนิทรรศการของแตละสํานัก/กองอยากใหแตละสํานัก/กอง
รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการตั้งแตผลงานท่ีเปนอดีตตั้งแตป 80 ข้ึนมาท่ีเรามีกอตั้งของเทศบาลรวมถึง
พัฒนาการของเทศบาลเมืองมีการพัฒนาในสํานัก/กองอยางไร  เราจะใชพ้ืนท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เราจะมีเครื่องดื่ม กาแฟ ไวคอยบริการแตจะไมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนั้นและชวงบาย
เราจะเริ่ม เวลา 15.00 น. จะมีกิจกรรมเปดปายในวันครบรอบ 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีทุงสระตอนนี้
ทางสํานักการชางไดออกแบบพ้ืนท่ีแลวเราก็จะใหรีบเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนงานครบรอบ 80 ป 
เทศบาลฯอยางแนนอน  สวนเรื่องตนไมท่ีนําไปปลูกอยากไดตนไมใหญผมและสํานักการชางจะปรึกษากับทาน
เลขาฯและทานรองมานิตเพ่ือดูความสวยงามเหมาะสมในเรื่องของตนไมและจะไปเช็คราคาดูแลวไปดูแตละจุด
วาเราควรนําตนไมชนิดไหนลงจุดไหนบางเพราะเราอยากใหงานออกมาดูดี   

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องตนไมใหญเราตอง
พิจารณาใหดีดูเรื่องดินดวยเพราะถาดินเราไมดีอาจจะทําใหตนไมตายไดและถาเปนตนไมใหญราคามันคอยขาง
จะสูง   ผมวาเราตองไปสํารวจดินดูกอนเพราะดินเราขุดข้ึนมาจากขางลางซ่ึงเปนดินเหนียวดินท่ีไมสามารถท่ี
รากจะขยายตัวผมหวงตรงนี้ตองพิจารณารอบคอบดวย 

นายฉลอง    ฆารเลิศ    ปลดัเทศบาล    ตองฝากสํานักการชางเลือกเรื่องตนไมท่ีเหมาะสมท่ีเราจะนําไป
ปลูกใหเปนสาธารณะบริเวณนั้นคือตนอะไร  มอบสํานักการชางและทานเลขาฯปรึกษาหารือกันเรื่องตนไม 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบทานปลัดเทศบาล
นําเสนอเรื่องนี้อีกครั้งในการประชุมวันอังคารครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ 2560 ประจําป 

2560 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     จากรอบเดือนท่ีผานมามีการจับกุมยาเสพติดอยู
ในพ้ืนท่ีของชุมชนหนองไชยวานและชุมชนซอยน้ําทิพย จังหวัดกาฬสินธุเราจับไดประมาณ 6,000 เม็ด และ
ชวงอาทิตยนี้กองสวัสดิการสังคมก็ไดรับการประสานงานจากศูนยปราบปรามยาเสพติดซ่ึงไดตรวจสอบกับผูท่ี
เก่ียวของกับยาเสพติดท่ีพนโทษตอนนี้กําลังลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูลเพ่ือหาทางชวยเหลือหรือมีแนวทางดู
พฤติกรรมกับประธานชุมชนอยูครับประมาณ 3 ราย 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เร่ืองที่  1    กูเงิน 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องกูเงินซ้ือของสํานักการ
สาธารณสุขและสํานักการชางเปนอยางไร  รูวาเลื่อนแตเราเตรียมไวรึยัง 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง      เรียนทานประธานในเรื่องท่ีจะขอกูเงินในสวน
ของเครื่องจักรของสํานักการชางและสํานักการสาธารณสุขทางสํานักการคลังไดเช็คเรื่องคุณสมบัติใหเรียบรอย
แลว  พรอมท่ีจะทําเปนญัตติก็คงจะเหลือในสวนของโครงการของการกอสรางศูนยเครื่องจักรก็จะไดพิจารณา
เปนในโอกาสตอไปท่ีจะกูมาดําเนินการพรอมกัน 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ยอดท่ีเราทราบเทาไหร  

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ประมาณ 20 ลานบาท  

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ในเรื่องของศูนยเครื่องจักรกลทางสํานักการ
ชางก็ไดสงแบบและประมาณราคาใหทางสํานักการสาธารณสุขเรียบรอยแลวครับ ในยอดตัวนี้ประมาณ 13 
ลานบาท  

เร่ืองที่  2    โรงเรียนผูสูงอายุ 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เก่ียวกับเรื่องโรงเรียน
ผูสูงอายุท่ีจะใชเงินรางวัลธรรมาภิบาลไปถึงไหนแลว 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ตอนนี้ก็รวบรวมรายการเหลือแคเครื่อง
เสียงท่ีจะรอใหทานรองฯพิจารณาใหในสวนของเรื่องโตะ เกาอ้ี ครุภัณฑทางการแพทยก็ไดรวบรวมใกลจะเสร็จ
เรียบรอยแลวคะ 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เอารายละเอียดมาใหผมวา
จะเอาเครื่องเสียงหองอะไรบาง  

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    หองประชุม หองคาราโอเกะ และเครื่อง
เสียงเล็กอยูหองปฏิบัติธรรม มีท้ังหมด 3 หอง 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และผมขอฝากเรื่องแบบของ
โรงเรียนผูสูงอายุมันไมเยอะเพราะนายกบอกไมใหเปลี่ยนพ้ืน  ใหใชพ้ืนเดิมเราไปเนนในเรื่องครุภัณฑเพราะเรา
ยังไมรู เลยวาจะมีคนเขาไปใชบริการหองมากนอยเพียงใดถาไปปรับเปลี่ยนมากก็จะเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  14.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

