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๑๙. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

๒๐. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
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๓๓. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๔. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
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๓๖. นายพัฒพงษ  พัฒนลกัษณ นักพัฒนาชุมชน 
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 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 

3. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 

5. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
7. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

8. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
9. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
10. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
11. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 

12. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
13. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
14. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
15. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
16. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
17. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
18. นายธนวัฒน   สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
19. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
20. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
21. นายชาติชาย  คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
24. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
25. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 7/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  4 เมษายน 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    โครงการถนนสายบุญและโครงการกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เดือนเมษายนนี้จะมีกิจกรรมถนนสาย
บุญคือ วันท่ี 5 และ 19 เมษายน 2560 สํานักปลัดเทศบาลเปนเจาภาพในวันท่ี 5 เมษายน 2560  แจงให
ทุกทานไดรับทราบและไปรวมทําบุญตักบาตรดวยกันท่ีบริเวณถนนภิรมย เวลา 07.00 น.  และโครงการ
กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตยจะเขาวัดฟงธรรมวันอาทิตยท่ี 23 เมษายน 2560 ท่ีวัดใตโพธิ์คํ้า สํานักการคลังเปน
เจาภาพขอเชิญชวนทุกทาน  

 เร่ืองที่  2    รางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืนและพ้ืนที่สีเขียวดานการจัดการขยะ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ผูท่ีจะไปพรีเซ็นตแทนเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการประกวดรางวัล 
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สิ่งแวดลอมยั่งยืนและพ้ืนท่ีสีเขียวดานการจัดการขยะท่ีประเทศอินโดนีเซีย  ในวันท่ี 6 เมษายน 2560 เวลา 
09.30 น.  คณะกรรมการท่ีจะไปนั้นจะมาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือดูพ้ืนท่ีและซักถามเก่ียวกับรายละเอียด
ท่ีเขาจะไปตอบคําถามถาเผื่อวามีคณะกรรมการท่ีประเทศอินโดนีเซียซักถาม  ในวันท่ีเขาจะมานั้นเขาอยากได
รูปสวยๆในทุกมุมของเมืองกาฬสินธุผมมอบใหทุกทานไปคนหารูปสวยๆและนํามาใหนายกในวันท่ี 6 เมษายน 
2560 เวลา 08.30 น. ท่ีหองนายก  

 เร่ืองที่  3   การจัดงานวันเทศบาล 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานวันเทศบาลของเราในวัน
จันทรท่ี 24 เมษายน 2560 นี้มีกิจกรรมอยางไรบาง 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ในวันนั้นจะมีการทําบุญเลี้ยงพระ เริ่มเวลา 
09.30 น.  และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูท่ีทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลและมอบโลดีเดน
พรอมประกาศเกียรติบัตรใหกับพนักงานดีเดนหลังจากนั้นรวมรับประทานอาหารรวมกัน และไปปลูกตนไม
ในชวงบายบริเวณลานท่ีเติมน้ํามันเกาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอดวยการทํากิจกรรม 5 ส. ในแตละสํานัก/
กอง/ฝายครับ 

 เร่ืองที่  4   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 6 เมษายน 2560  เวลา 
08.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดฯ ผมจะตองไปวางพานพุมดอกไม
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศจักรีทุกพระองค และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชฯ  แตงตัวปกติขาวไวทุกข    

 เร่ืองที่  5  การจัดงานแสดงศิลปะแสดงภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ 9 และการ 
                           จัดงานประเพณีสงกรานต 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานเทศกาลสงกรานตของเรา 
วันท่ี 12 เมษายน 2560 จะมี 2 งาน  1.งานประเพณีสงกรานต เวลา 12.00 น. ท่ีวัดกลางพระอารามหลวง 
ชื่องานคือวันน้ําทิพยกตัญู วันท่ีเราแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอผูใหญและผูสูงอายุซ่ึงเราทําสืบเนื่องกันมา 
20 - 30 ป โดยสํานักพุทธสมาคมเปนเจาภาพ  แตชวงหลังมานี้ไมมีงบประมาณเลยไดมอบใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนเจาภาพจัดแตก็รวมกันจัดชวยกันเหมือนเดิมนะครับ  เม่ือวานไดประชุมกรรมการชุมชนผมก็เนน
วาใหชุมชนนําคนมาใหครบฝากทานผอ.วรวิทยติดตามเพราะทุกปมาไมครบนั้นเปนเพราะความไมใสใจของ
ประธานชมุชนเราจะทํายังไงใหมีการตรวจสอบวาเตรียมพรอมรึยังและสามารถสงรายชื่อมากอนไดหรือไม  การ
แตงกายชุดภูไทสีเขมไวทุกข  2.พิธีเปดงานแสดงศิลปะผลงานภาพเขียนของศิลปนในภาคอีสาน และจะโชว
ภาพวาดภาพเขียนซ่ึงเปนภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9  จํานวน 89 ภาพ  รอบวงเวียน
โปงลางซ่ึงถาใครผานไปมาบริเวณนั้นก็จะเห็นภาพติดตั้งอยูท่ีสํานักการชางไดเริ่มลงมือทําแลว   หลังจากทําตัว
นั้นแลวเราก็จะมาเปดรั้วบริเวณเทศบาลหลังเกาโดยนําเตนทใหญ 2 เตนทไปวางเพ่ือจะมีการแสดงภาพจาก
ศิลปนท่ีอยูในอาคาร  จะมีพิธีเปด เวลา 17.00 น. วันนี้เม่ือประชุมเสร็จนาจะมีการสรุปออกมาวาใครมีหนาท่ี
รับผิดชอบดานอะไรบาง  หลังจากพิธีเปดจะการแสดงดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุมาโชวเพลงพระ
ราชนิพนธในชวงนั้นศิลปนก็จะวาดรูปสมเด็จพระเจาอยูหัวฯแลวมอบภาพนั้นใหกับจังหวัดกาฬสินธุ   และ
หลังจากนั้นจะมีการเลี้ยงอาหารโตะจีนแกแขกผูมีเกียรติรวมท้ังศิลปน ประมาณ 200 คน  เรื่องการประดับ
ตกแตงเตนท จัดตกแตงผานั้นมอบใหโรงเรียนและเพ็ญประภามาชวยสํานักการชางประดับตกแตงเพ่ือความ
สวยงามใหสมพระเกียรติ  การจัดงานท้ัง 2 งาน  ถาขาดเหลืออะไรสามารถแจงนายกได  และเชาวันท่ี 13 
เมษายน 2560 ทําบุญตักบาตร  
นายกันติพงษ  เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    ในเรื่องของพระเม่ือเชาไดประสานทุกวัด 
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แลวไดจํานวนพระมาประมาณ 80 รูป  แตตองเผื่อเหลือเผื่อขาดไมแนใจวาจะสามารถเดินทางมาไดท้ังหมด
หรือไม  แตเรามีสํารองในเรื่องเณรฤดูรอนซ่ึงวัดประชานิยมพ่ึงบวชเณรภาคฤดูรอนไปประมาณ 10 รูป       

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็ไมเปนไรถามาไดประมาณ 50 รูป ก็
ถือวาเยอะแลว  สวนการตั้งโตะก็ใหตั้งแบบเดิมคือจัดโตะเปนวงกลมในสนามหนาศาลากลางจังหวัดเสร็จจาก
ชวงเชามาตอกันชวงเท่ียงคือขบวนแหสงกรานตฝากทานผอ.ภานุเดชเรื่องพ้ืนท่ีท่ีเขาไปขุดเจาะตามดวยอยาให
มีปญหา  เรื่องกางเตนทเลนน้ําของประชาชนก็เอาตามท่ีประชาชนสะดวกและพอใจแตไมแนใจวาจะสนุกสนาน
หรือไมเพราะปนี้รัฐบาลออกกฎหามเอาถังน้ําเพ่ือข้ึนนั่งเลนบนหลังรถกระบะ 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     มีขาวออกมาวาอนุโลมถนนสายรอง
สามารถนําถังน้ําข้ึนเลนหลังรถกระบะได 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีปญหาคือ วันท่ี 13 เมษายน 
2560 กอนท่ีจะไปรวมกันอยูศาลากลางเพ่ือรวมขบวนแหทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราทุกปจะมีการทําพิธี
อัญเชิญพระข้ึนรถและมีการแหไปในพ้ืนท่ีท่ีรถพระไมไดไปนั้นคือแหใหประชาชนไดสรงน้ําพระกอน  ผมอยาก
เชิญชวนใหหัวหนาสวนการงานทุกทานรวมไปเดินกับนายกเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนมาสรงน้ําพระดวยกันหลัง
จากนั้นเราก็จะไปรวมตัวกันท่ีจุดขบวนแหหนาศาลากลางจังหวัด  และกําชับหัวหนาสวนการงานเจาหนาท่ีทุก
คนท่ีอยูในสวนการงานของทุกทานใหปฏิบัติหนาท่ีใหเครงคัดตามคําสั่งเทศบาลท่ีแตงตั้งคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีดําเนินงานประเพณีสงกรานตใครมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรขอใหออกมาทําหนาท่ีทุกคน  ใครไมมาก็
ตองลาตามระเบียบของทางราชการ 

  เร่ืองที่  6  การจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ  ไดกําหนดใหเดือนเมษายนเปนเดือนแหงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ ป 2560  คณะอนุกรรมการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติป 2560 อนุมัติใหวันท่ี 13 เมษายนเปนวัน
ผูสูงอายุแหงชาติและเห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกลาวในการนี้คณะอนุกรรมการจัด
งานวันผูสูงอายุแหงชาติไดกําหนดใหเดือนเมษายนเปนเดือนแหงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติป 2560 
พรอมท้ังขอความรวมมือจัดกิจกรรมเนื่องวันผูสูงอายุแหงชาติป 2560 ตามธีมงานสูงวัยสูงคุณคารวมพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ขอใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุ
แหงชาติป 2560 พรอมท้ังใหอําเภอรวบรวมผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมดังกลาวสงใหจังหวัดกาฬสินธุทราบ
ภายในวันท่ี 27 เมษายน 2560  ใหไปทําปาย “สูงวัยสูงคุณคารวมพัฒนาประเทศไทย 4.0”  ท่ีวัดกลางพระ
อารามหลวงท่ีเราจะไปจัดกิจกรรมวันน้ําทิพยกตัญู ในวันท่ี 12 เมษายน 2560   

  เร่ืองที่  7    การจัดพิธสีรงน้ําพระพุทธรูปและพิธีรดน้ําขอพรผูวาราชการจังหวัด 
                          และนายกเหลากาชาดจังหวดักาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันอังคารท่ี 11 เมษายน 2560 
เวลา 14.00 น.  ณ จวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุมีการจัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปและพิธีรดน้ําขอพรผูวา
ราชการจังหวัดและนายกเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ การแตงกายชุดภูไทหรือชุดสุภาพไวทุกข  เชิญชวนทุก
ทานไปรวมกิจกรรมนี้ดวยกัน 

  เร่ืองที่  8    การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
นายจารุวัฒน   บุญเ พ่ิม      นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ    ข อสั่ ง การของผู บ ริ ห า ร
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
วากระทรวงมหาดไทยแจงผลการประชุมหารือขอราชการของกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2560  ซ่ึงมีประเด็นเก่ียวของกับการแกไขปญหาทางการศึกษาของไทยรวม 2 ประเด็น คือ 1.ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีสนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีอยูในความ 
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รับผิดชอบโดยใชกระบวนการแกไขปญหาท่ีทําใหครูไมท้ิงหองสอนและอยูกับเด็กนักเรียนรวมท้ังสราง
กระบวนการใหเด็กมีความรู กระบวนการคิดสังเคราะหวิเคราะหได 2.ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีโดยใชหลักการสําคัญในเบื้องตน 4 ประการ  ครูไมท้ิงหองสอน เด็กนักเรียนอานออกเขียนได 
เปนตัวชี้วัดในการแกไขปญหาดังกลาวจึงแจงใหทุกทานทราบ   

เร่ืองที่  9    การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน  ดวยกรมสงเสริมแจงวามีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทองถ่ินซ่ึง
ปจจุบัน อปท. ท่ีจัดการศึกษามีจํานวน 757 แหง มีสถานศึกษาในสังกัด 1,559 แหง และในระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปเปนชวงปดภาคเรียนฤดูรอนเด็กนักเรียนนักศึกษาจะมีเวลาวางจากการเรียน
ในชวงเวลาดังกลาวมักจะมีเหตุการณท่ีไมพ่ึงประสงคในลักษณะตางๆเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน นักศึกษา เชน เกิด
อุบัติเหตุการจราจรบนทองถนน การจมน้ํา ทําตัวไมเหมาะสม ติดเกมส ติดการพนัน นําไปสูการสรางปญหาให
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ กรมสงเสริมจึงขอใหสถานศึกษาในสังกัดองคปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรคในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนตามความเหมาะสม  ป 2561 ใหตั้งงบประมาณเขามา
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องโครงการกิจกรรมในระหวางปดภาคเรียน  

 เร่ืองที่  10   ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานท่ีทํางาน  แจงวากระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในสังกัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติในเรื่องมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานไมต่ํากวามาตรฐานของ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  ฝากทุกสํานัก/กองไปดูสถานท่ีทํางานของตนเองและเพ่ิมมาตรการความ
ปลอดภัยตามกฎหมายแรงงานขอใหไดรับมาตรฐานทุกสํานัก/กอง  และฝากทานผูอํานวยการทุกสํานัก/กองทุก
ทานไปลองศึกษามาตรฐานความปลอดภัยและจัดการเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตัวเอง    

 เร่ืองที่  11   การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คณะกรรมการชุมชนจะหมดวาระ ใน
วันท่ี 8 เมษายน 2560  ในชวงนี้ถาเรามีการเลือกตั้งอาจจะมีปญหาในเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานตผม
เลยอยากใหรักษาการไปกอนและในวันประชุมกรรมการชุมชนเดือนหนาเราคอยมาเริ่มตนนับหนึ่งกันเพราะยัง
อยูในหวง 45 วัน  ใหรักษาการไปกอนแลวก็ออกประกาศวาหมดวาระและใหเลือกตั้งใหมภายใน 45 วัน  
มอบใหทานผอ.วรวิทยรับนโยบายไปวาหลังเทศกาลสงกรานตหลังจากท่ีเราประชุมประจําเดือนเมษายนแลวนั้น
ใหมีการเลือกตั้งไดภายใน 20 – 30 วัน  เพราะนายกอยากใหไดมีคณะกรรมการมาประชุมในเดือนพฤษภาคม 
2560    

 เร่ืองที่  12   โครงการรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลสงกรานต  ตอนแรกจะจัดในวันท่ี 5 เมษายน 2560 คือพรุงนี้แตทานผูวาบอกวาถาเราจัดกอน
เทศกาลสงกรานตนานอาจจะไมอยูในหวงเวลาเลยใหเลื่อนไปจัด วันท่ี 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวานคณะผูจัดการของหางสรรพสินคาแม็คโครไดมาพบผมและพูด
วาเขาจะเปดหางฯ ในวันท่ี 28 เมษายน 2560  และบอกวาหนังสือรับรองอาคารยังไมเรียบรอยเขาเลยไม
กลาเปดใช  ทานผอ.ภานุเดชจะตรวจสอบและดําเนินการไดทันเขาเปดหรือไม   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    เรียบรอยทันแนนอนครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เขายังบอกอีกวา วันท่ี 5 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 น. วันท่ีเรารวมรณรงคลางสวมท่ีสวนสาธารณะกุดน้ํากินเขาจะรวมไปทําความสะอาด 
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ดวย  มอบเรื่องนี้ใหดารุณีจัดการประสานงานกับผูจัดการแม็คโครวาจะใหเขาชวยอะไรบางและเราจะจัด
กิจกรรมอยางไร 

 เร่ืองที่  13   การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
                               พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมการสนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เราทราบวาจะมีงาน
พระเมรุมาศของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในเดือนตุลาคม  พระองคทานทรงสวรรคตในวันท่ี 13 ตุลาคม 2559  
เทาท่ีทราบจะมีพิธีถวายพระเพลิงท่ัวประเทศพรอมกันในตางจังหวัดทุกจังหวัดก็จะประกอบพิธีวาง
ดอกไมจันทนและเอาดอกไมจันทนไปเผา เก่ียวกับงานสถานท่ีก็คงไมพนเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะวาสถานท่ี
ท่ีเลือกในการจัดงานพระเมรุมาศนี้คือวัดประชานิยมเราก็คงตองไปจัดเตรียมสถานท่ีและทานเจาอาวาสทาน
กําชับถามมาวาถนนท่ีทําเขาวัดจะเสร็จเรียบรอยทันหรือไมฝากผูท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ดําเนินการใหทันเพราะ
เดือนตุลาคมนี้ก็จะสิ้นปงบประมาณแลวผมคิดวาคงทันแนนอน  ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหสม
พระเกียรติและถือเปนเรื่องสําคัญดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมการสนับสนุนจังหวัดและอําเภอในการจัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯเปนไปอยางสมพระเกียรติเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีจึงขอใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมฯแจงมา 1.การจัดทําดอกไมจันทนในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯใหเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเชิญชวนผู ท่ีมีจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุมตางๆ ฯลฯ รวมจัดทํา
ดอกไมจันทนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการทํา
ดอกไมจันทนแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสมัครใจ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมนําประชาชนเขามารับการอบรมและใหผลิตดอกไมจันทนท่ีมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมแลวให
รวบรวมเก็บไวในสํานักงานของตัวเองหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมเตรียมแจกจายใหผูท่ีเขารวมพระราชพิธีถวาย
ดอกไมจันทน  ตลอดจนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสนับสนุนการจัดทําซุมถวายดอกไมจันทนของจังหวัด
และอําเภอดวย  สําหรับรูปแบบขนาดของดอกไมจันทนและซุมถวายของดอกไมจันทนรอการประสานกับ
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง 2.เชิญชวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลูกตนดาวเรืองประดับในบริเวณจัด
พิธีถวายดอกไมจันทน  สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติของพระองค
ทานเนื่องจากดอกดาวเรืองเปนสัญลักษณในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  ท้ังนี้การปลูกดาวเรืองขอใหเปนไปตามวงรอบของการเจริญเติบโตซ่ึงจะตองออกดอกในระหวางวันท่ี 
20 – 30 ตุลาคม 2560  มอบกองสวัสดิการสังคมเตรียมโครงการไวเก่ียวกับเรื่องการอบรมใหเชิญวิทยากร
มาอบรมเรื่องการทําดอกไมจันทนและเชิญคณะครู พลังจิตอาสา ผูสูงอายุ มาอบรมดวยและแจงใหทุกทาน
เตรียมตัวไววาใครมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรก็เตรียมตัวดําเนินการ  

  เร่ืองที่  14    การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เก่ียวกับเรื่องการจัดตั้งศูนยยุติธรรม
ชุมชนเปนงานของนิติกร  ตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมใหมีศูนยยุติธรรมชุมชนในทองถ่ิน 1 ศูนย ประกอบดวย
ผูนําชุมชนทุกชุมชนมาเปนกรรมการใหนายกเปนประธานกรรมการใหปลัดเปนรองประธานกรรมการและใหนิติ
กรเปนเลขาฯ  เขาไดพาผูนําชุมชนไปอบรมแลววาในการทําหนาท่ีเปนกรรมการยุติธรรมชุมชนตองทําอะไรบาง  
แตเรายังไมไดเปดศูนยทานรองปลัดอภิวัฒนเห็นวาควรจะเอาตรงไหนเปนท่ีตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน  ผมคิดวาถา
เราปรับปรุงชั้น 2 ของตึกสํานักการสาธารณสุขก็จะสามารถใชเปนศูนยยุติธรรมชุมชนได 

  เร่ืองที่  15   ประชุมแผนปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเขา
ไดรับงบประมาณสวนหนึ่งไปทําแผนปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมเคยขอทานโยธาฯวาถา 
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เปนไปไดใหสํารวจเก่ียวกับเรื่องเขตเทศบาลฯท้ังเขตเลยแลวดูวาตรงไหนท่ีจะแกไขปญหาน้ําทวมขังจะทําทอ
ตรงไหนทอขนาดเทาไรงบประมาณนี้ จํานวน 24 ลานบาท เขาจะนัดสรุปกัน วันท่ี 27  เมษายน 2560 ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  เพ่ือชี้แจงวาผลการศึกษาจะทําอยางไรฝากผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขาประชุมดวย 

  เร่ืองที่  16    ทอดผาปาสามัคคี  วัดกลางพระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 วัดกลาง
พระอารามหลวงจะทอดผาปาสามัคคีเพ่ือหาเงินไปสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  เขาขออนุญาตพิมพชื่อนายก
เปนกรรมการอุปถัมภ 

เร่ืองที่  17    กิจกรรมเดินวิ่งในวันวิสาขบูชา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สมาคมเดินวิ่งจักรยานเมืองน้ําดําเขา
จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งในวันวิสาขบูชาจะมีการวิ่งมินิมาราธอน  ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560  วิ่งในเสนทาง
จักรยานท่ีพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  จะตองดูแลปรับปรุงเสนทางในสวนไหนในเสนทางจักรยานมอบให 
ผอ.ภานุเดชชวยดําเนินการดวย 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    สํานักการชางไดประสานวาจะมี
บริษัทเขามาซอมแซมเสนทางจักรยานท่ีมันยุบมีปญหาบริเวณคอสะพานบริเวณประตูน้ําในเดือนนี้ผมเกรงวา
จะซอมแซมไมทัน วันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 นี ้

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตองแจงและกําชับไปวาใหมาซอมแซม
ใหทัน วันท่ี 7 พฤษภาคม 2560  ไมใชใหจัดงานกอนแลวคอยมาซอมแซม  

 เร่ืองที่  18    ทอดผาปาสามัคคี 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุกําหนดการทอดผาปากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพฯ  นํารายไดชวยเหลือ
เด็กยากจนเด็กดอยโอกาสทอดผาปาท่ีวัดพุทธมงคล วันท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  และพรุงนี้
ตลาดรวมใจการเกษตรจัดงานทอดผาปาสามัคคี เวลา 07.00 น. เชิญหัวหนาสวนการงานทุกทานไปพรอมกัน
กับนายก และพระอาจารยหนูอินทรจะมาเปนประธานสงฆ 

 เร่ืองที่  19    กิจกรรมสงเสริมคนดี 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบงานใหกองวิชาการเปดคอลัมน 
“พลเมืองดี”  ผูท่ีเสียสละและทําความดีใหเปดเผยแพรจดหมายขาวยกยองและเพ่ือสนับสนุนใหคนทําความด ี
วันเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน 2560 ใหสํานักปลัดเทศบาลเพ่ิมเกียรติบัตรของคนดีพลเมืองดีเขาไปดวยเพ่ือ
เปนขวัญกําลังใจในการทําความดีใหมารับกับนายกในวันนั้นดวย   

นายพงษธร      โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ตองขอความรวมมือใหทุกสํานัก/กองสง
รายชื่อมาครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหคัดเลือกสุดยอดของงานจิตอาสา 
อสม.  อปพร. ประมาณ 2 – 3 คน 

 เร่ืองที่  20  ขอความอนุเคราะหสถานที่ศึกษาดูงานดานจัดการขยะ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือขอความอนุเคราะหสถานท่ี
ศึกษาดูงานดานจัดการขยะจากเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี  เดินทางมาประมาณ 370 คน  วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2560  ตั้งแตเวลา 09.30 – 11.00 น.  1.มาศึกษาดูดานบริหารจัดการขยะและบริหารงาน
ชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชน 2.อาหารวางเครื่องดื่ม  ใครมีหนาท่ีรับผิดชอบก็ใหประสานงานและ
ดําเนินการตอไป     
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 เร่ืองที่  21   เตรียมโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.ภานุเดชเตรียมโครงการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ํากินไวในเทศบัญญัติงบประมาณป 2561 หรือไมก็เตรียมไปของบประมาณกับ
กรมสงเสริมฯ 

  เร่ืองที่  22    หนังสือจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศาลจังหวัดกาฬสินธุทําหนังสือมา 2 
ฉบับ  ในวันท่ี 27 มีนาคม 2560 เรื่องขอความอนุเคราะหและหารือแนวทางการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สิ่งท่ีสงมาดวยเขาก็อางระเบียบของศาลออกขอกําหนดพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัย อางถึงหนังสือ
ราชทัณฑ แผนท่ีแสดงเขตรักษาความปลอดภัยและความเรียบรอยในบริเวณพ้ืนท่ีอาคารศาล บานพักและลาน
จอดรถ หนังสือศาลจังหวัดกาฬสินธุ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 สืบเนื่องมาจากศาลยุติธรรมมีบทบาทภารกิจ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตางๆท่ีมาสูศาล เทาท่ีอานดูผมสรุปวาไมใหเขาไปใชหนาศาลในชวงจัดงาน
เทศกาลสงกรานตแตตอนนี้ทานยายไปแลวในเรื่องนี้ผมจะเขาไปคุยและสอบถามกับทางทานผูวาฯดวยตัวเองวา
จะดําเนินการอยางไร ในเรื่องการสําเนาเอกสารใหนายกขอใหสําเนาใหครบถวนเพ่ือท่ีผมจะไดอานถึง
รายละเอียดตางๆ  

  เร่ืองที่  23    70 บคุคลตนแบบ 7 ลานความดี  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเสนอชื่อ 70 บุคคล
ตนแบบตั้งปณิธานความดี  จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือทานกรุณาเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือก
การเขารวมในการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือก 70 บุคคลตนแบบ และเชิญชวนตั้งปณิธานการทําความดีเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เชิญชวนหนวยงานของทานท่ีมี
กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการตั้งปณิธานความดีท่ีไดดําเนินการอยูแลวถามี  รวมสงรายละเอียดเขาไปท่ี
สํานักงานวัฒนธรรม  มอบใหสํานักการศึกษาไปพิจารณาคัดเลือกครูและบุคคลท่ีดีท่ีเปนตนแบบและถาสํานัก/
กองไหนอยากจะเสนอรายชื่อใครเขามาใหเสนอไปท่ีสํานักการศึกษาครับ 

  เร่ืองที่  24   หนังสือกําชับใหดูแลเกี่ยวกับเร่ืองพระบรมรูป พระบรมสาทิสลักษณ 
                          ที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที ่9   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือกําชับใหดูแลเก่ียวกับเรื่อง
พระบรมรูป พระบรมสาทิสลักษณท่ีเก่ียวกับในหลวง รัชกาลท่ี 9  กําชับวาใหดูและเก็บรักษาใหดีใหอยูใน
สภาพเรียบรอยสงางามสมพระเกียรติและตองดูแลรักษาทําความสะอาดพรอมท่ีจะใชเปนสถานท่ีจัดงานรัฐพิธี  
ฝากกําชับทุกสํานัก/กอง   

  เร่ืองที่  25   พิจารณาการใชจายเงินรางวัล 3.5 ลานบาท   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินรางวัลเราตอนนี้กองวิชาการเสนอ
ข้ึนมาแลวในการพิจารณาใชจายเงินรางวัลงบประมาณ 3.5 ลานบาท  ผมอนุมัติไปแลวตอไปจะดําเนินการ
อยางไร 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน     รองปลัดเทศบาล    ตอไปก็ขอทําเรื่องขออนุมัติซ้ือเลย 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักปลัดเทศบาลจะมีปรับปรุงหอง
ประชุมเล็กบนอาคารสํานักงานสาธารณสุขชั้น 2 ผมใหมีการรื้อทุบ แกไข ฉาบเรียบ ปรับปรุงหองน้ํา หนาตาง 
แกไขใหเปนหองสวยงามอนุมัติเงินงบประมาณท่ีเหลือท้ังหมดประมาณ 147,730 บาท  ถาหากวาสํานักการ
ชางประมาณราคาไปเทาไหรก็ทําไปเทานั้นถามีเงินงบประมาณเหลือใหไปจัดซ้ือโตะ เกาอ้ี ครุภัณฑ เครื่องเสียง
เพ่ือท่ีจะเปนหองประชุมและอีกหนึ่งหองคือเปนหองนันทนาการของพนักงานเทศบาลทุกคน  งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เลื่อยยนต 1 เครื่อง ฝายรักษาความสงบ รถยนตตรวจการเทศกิจ 1 คัน ราคา 800,000 
บาท  กองวิชาการฯโปรแกรมคอมพิวเตอรรองทุกข 200,000 บาท สํานักการชาง เลื่อยยนต 0.9 แรงมา 12  
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นิ้ว 2 เครื่อง 11,000 บาท  และรถจักรยานยนต 43,000 บาท  สํานักการสาธารณสุข ปรับปรุงกองทุนจิต
อาสา 200,000 บาท เลื่อยยนต 6.5 แรงมา 1 เครื่อง 59,000 บาท  เปนเงินเอาไปปรับปรุงโรงเรียน
ผูสูงอายุ 1,300,000 บาท และจัดงบประมาณ 150,000 บาท ใหโรงเรียนเทศบาล 1 ไปจัดตั้งวงและ
นักรองนักดนตรี   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ชุดไมคลอย 1 ชุด  30,000 บาท และกลองวงจรปด 
50,000 บาท จํานวน 8 จุด   โรงเรียนเทศบาล 4 กลองวงจรปด 50,000 บาท จํานวน 8 จุด  โรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ มีเครื่องเลนสนามกลางแจงท่ีขอมา 240,000 บาท  ไปเลือกซ้ือใหดี  ชุดสนามเด็กเลนใน
รมบานนอย 2 หลัง 1 ชุด  ปายชื่อโรงเรียน 20,000 บาท  พัดลมขนาดใบพัด 16 นิ้ว 34 ตัว 51,000 
บาท   พัดลมอุตสาหกรรมแบบสไลด 18 นิ้ว 6 เครื่อง  15,000 บาท อุโมงคหนอนนอยหลากสี 8,500 
บาท   ถาหากเงินเหลือจากทุกโครงการแลวจะนําไปรวมกันแลวใหสํานักการคลัง  

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน     รองปลัดเทศบาล    ขอซักซอมความเขาใจในการจัดซ้ือจัดจาง
เนื่องจากเปนเงินรางวัลการจัดซ้ือจัดจางก็ตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุยังไมใหเอาของมาแตละสํานัก/กอง
ใหทําเรื่องขออนุมัติมาท่ีพัสดุกอนเพ่ือจะใหทานปลัดเทศบาลและทานรองนพสิทธิ์ดูวาสินคาจะซ้ือท่ีไหนอยางไร
เกินราคาครุภัณฑหรือไม 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่  21  มีนาคม 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี  21  มีนาคม 
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   ขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล  
นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     มีการยื่นคํารองเก่ียวกับการขอตอ
ใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลมาท้ังหมด 3 ราย เปนรายเดิมท้ังหมดท่ีทําสัญญากับเรามายาวนานเปนเวลา 30 ป ซ่ึง
จะสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 31 มีนาคม 2560  เลยไดยื่นมาเพ่ือขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลอีก 1 ป โดยในคํา
รองขออนุญาตชําระเปนรายเดือน 3,800 บาท เทาเดิม สวนใบอนุญาตก็คือปละ 5,000 บาท เทาเดิม   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป เขาเลยตองขอตอ
อายุมาทุกป   ผมอยากทราบวารายเดือนท่ีจาย 3,800 บาท มีมาก่ีปแลวละผมขอราคาท่ีเขาไปบริการใหกับ
ประชาชนเขาคิดราคาอยางไรเทาไหรในการเสนอขออนุมัติจะตองมีรายละเอียดแบบนี้เพ่ือประกอบใหพิจารณา
ดวย   ท่ีเสนอมานั้นขอมูลไมเพียงพอใหพิจารณาไดจะตองไปสอบถามเขาวาเขาเอาเกณฑอะไรคิดในการเก็บ
คาบริการกับพ่ีนองประชาชนและในหนึ่งเดือนเขาไดสูบสิ่งปฏิกูลก่ีครั้งบานก่ีหลังไมรวมโรงแรมไมรวมหอพักซ่ึง
งานเขาจะมีรายไดเทาไหร  ฝากใหไปหาขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาแลวนํามาเสนอขออนุมัติอีกครั้ง 
  

  มตทิี่ประชุม   - ใหไปหาขอมูลและรายละเอียดเพ่ือมาประกอบการพิจารณาอีกคร้ัง – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2560  ขอใหทุกสํานัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   
 

เร่ืองที่  1    รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหรายงานเรื่องการเงินใหนายกและ
ผูเขารวมประชุมไดทราบสถานะการเงินในตอนนี้ดวย 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภาผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 59- 
มี.ค. (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   ประมาณการไว 24,131,000 บาท เขามาแลวจํานวน 17,014,868.94 
บาท  2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   ประมาณการไว  12,186,000 บาท เขา
มาแลวจํานวน 3,944,708.52 บาท  3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   ประมาณการไว 
9,475,000 บาท เขามาแลวจํานวน 3,829,130.63  บาท 4.หมวดรายไดจากทุน  ประมาณการไว 
200,000 บาท เขามาแลวจํานวน 63,500 บาท  5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา ประมาณการไว 
1,590,000 บาท ยังไมมีเขามา   6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – มี.ค. 60 ประมาณการไว 
7,210,500 บาท เขามาแลวจํานวน  3,674,961.70 บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  
ประมาณการไว 54,792,500 บาท จากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60 จํานวน 31,079,285.39 บาท  7.
หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   ประมาณการไว 135,300,000 บาท เขามาแลวจํานวน  
55,393,927.74 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ประมาณการไว 58,685,960บาท เขามาแลวจํานวน  
66,578,337  บาท ดานการศึกษา  ประมาณการไว 116,427,128 บาท   เขามาแลวจํานวน   
27,088,033  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 93,666,370 บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 
180,139,583.13 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60  จํานวน 
8,907,816  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – มี.ค.60   จํานวน 
449,586.54 บาท   เงินรางวัลบริหารจัดการฯ  จํานวน 3,500,000 บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค.98 – 
มี .ค.60  จํานวน 180,139,583.13  บาท  รายจายจริ ง เดือน ต.ค.59 – ก.พ.60  จํ านวน 
128,588,168.31 บาท  รายจายจรงิเดือน มี.ค.60 จํานวน 20,852,632.31 บาท  ยอดเงินคงเหลือยก
ไป เม.ย. 60 จํานวน  30,698,782.51  บาท 

เร่ืองที่  2    มอบหมายใหเจาหนาที่สํานักการชางเขาประชุมกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ทานผอ.ภานุเดชในการประชุมกรรมการ
ชุมชนผมไมเห็นสํานักการชางไปนั่งในท่ีประชุมเลยฝากทานผอ.ภานุเดชกําหนดออกคําสั่งไปเลยวาในวันประชุม
กรรมการชุมชนมอบใหผอ.สนธยาไปเขาประชุมดวยเพ่ือรับงานท่ีเก่ียวกับสํานักการชางและชี้แจงใหกรรมการ
ชุมชนไดรับทราบขอเท็จจริง   มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.30 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

