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ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
9. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
10. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
11. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
12. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
13. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
14. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
15. นายธนวัฒน   สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
16. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
17. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.บริหารงานทั่วไป 
18. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
19. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
20. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
21. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
22. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
23. นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน 
24. นางอรัญญา  พุฒทอง  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
25. นายปวิช  ภูทองโปรง หน.งานปองกันฯ 
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
6. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
8. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
9. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
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10. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
12. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
15. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
16. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
17. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
18. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
19. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
20. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
21. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
22. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
23. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
24. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
25. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
26. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
27. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
28. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
29. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
32. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
33. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
34. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
35. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  15.00  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    แนะนำตัวพนักงานเทศบาลโอนยายมาใหม 

ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา     ขออนุญาตแนะนำตัวผมนายพงษพิมล คำลอย 
ผูอำนวยการสวนบริหารการศึกษา โอนยายจากสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยายมาเพ่ือรับตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เริ่มปฏิบัติงานและรับตำแหนง ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และมีอีกหน่ึงคนที่โอนยายมาคือนาย 
วีรศักด์ิเชิญแนะนำตัว 
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นายวีรศักดิ์  วรสาร  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการฯ     เรียนทานนายกและ คณะผูบริหารทุก
ทานผมนายวีรศักด์ิ วรสาร  โอนยายมาจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตทุงครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ยายมารับตำแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการฯ สังกัดสำนักการสาธารณสุข สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561       

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทุกคนในที่ประชุมยินดีตอนรับครับ  เรา
จะมีการประชุมและพูดคุยกันทุกอาทิตยในสวนของหัวหนาสวนการงานทุกสำนัก/กองและคณะผูบริหารทุก
ทานเพราะฉะน้ันมีอะไรใหนำเรื่องมาปรึกษาหารือและพูดคุยกันไดครับ   

เรื่องท่ี  2    กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 
                          กาฬสนิธุ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือมาจากวัฒนธรรมจังหวัด 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เราจะมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนตสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด
กาฬสินธุคือหลวงพอองคดำอันเชิญจากขางบนมาต้ังขางลางจะมีการจัดรถบุพชาติเพ่ืออัญเชิญพระพุทธสัมฤทธ์ิ 
และแหรอบพระอุโบสถหลังจากน้ันจะเอาไปประดิษฐานไวศาลาการเปรียญวัดกลาง มอบสำนักการศึกษาจัดรถ
บุพชาติ เวลา 11.00 น.  และจัดเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่อันเชิญพระพุทธสัมฤทธ์ิ  มอบงานประชาสัมพันธ
ใหประกาศเสียงตามสายใหพ่ีนองประชาชนไดเขารวมพิธี และใหถายรูปเอกสารกำหนดการแจกจายใหทุกคน
ไดทราบดวย  จัดสถานที่ภายในศาลาการเปรียญและตัดแตงตนไมรอบๆอุโบสถมอบสำนักการชาง  ดูแลเรื่อง
ความสะอาดมอบสำนักการสาธารณสุข  การแตงกายชุดปกติขาว ขอใหทุกทานพรอมกันที่วัดกลาง เวลา 
13.30 น.  

เรื่องท่ี  3   โครงการประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ 
ทำการขุดลอกวัชพืชบริเวณลำน้ำปาวดานหนาโรงแรมริมปาว วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
และอยากใหจิตอาสามาตัดหญาบริเวณ 2 ขางทาง  เขามอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทำเวทีพรอมทำปาย
ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการประชารัฐจังหวัดรวมใจฯ มอบสำนักการชาง สนับสนุนขาวกลอง 300 ชุด 
และบริการน้ำด่ืม อาหารวางสำหรับประธานมอบสำนักปลัดเทศบาล  จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือในการ
ตัดหญา ขุดลอก และเขงในการขนยายวัชพืช หญาและการจัดเก็บคูคลองขยะมูลฝอยเพ่ือทำความสะอาดมอบ
สำนักการสาธารณสุข    

เรื่องท่ี  4    ประชุมอนุพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยคนพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมอนุพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยคนพิการมอบนายพัฒพงษไปประชุมแทนนายก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.  

เรื่องท่ี  5    การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับปญหาการจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสีย 
   และพื้นท่ีเสี่ยงการเกิดอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับ
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษ  ในฐานะผูที่มีบทบาท
ประสานงานไดจัดทำรายช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษไดประเมินจากขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยของศูนยปองกันวิกฤตน้ำ  จึงขอใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมความพรอมในการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียต้ังแตการเตรียมรับมือกับเหตุอุทกภัยในชวงเกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุอุทกภัย
คลี่คลาย  
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เรื่องท่ี  6    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รชักาลท่ี 10   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  เปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10  ครบ 66 พรรษา  กำหนดการชวงเชาใหสำนักการ
ชางไปจัดเวทีในหอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางหลังเกา  และประดับพระฉายาลักษณ คือ ในหลวงรัชกาลที่ 
9  สมเด็จพระราชินี และในหลวงรัชกาลที่ 10 และจัดที่น่ังสงฆนิมนตพระมารับบิณฑบาตและทำพิธีรับของ
ถวาย หลังจากน้ัน เวลา 06.00 น. ก็ออกมาดานนอกเพ่ือมาตักบาตรตอที่บริเวณขางหอประชุมฝงถนนขาง
โรงเรียนเทศบาล 1 วางโตะเพ่ือตักบาตร 2 ฝง  เวลา 07.30 น. ไปปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดีที่หอง
ประชุมศาลากลางหลังใหม และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  เวลา 17.00 น. ขาราชการพ่ีนองประชาชน
มาพรอมกันเพ่ือทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
รัชกาลที่ 10  ที่ลานหนาศาลากลางหลังเกา การแตงกายตลอดทั้งวันของขาราชการแตงกายในชุดปกติขาว ใน
สวนพ่ีนองประชาชนแตงกายชุดสีขาว เหลือง นวลสุภาพ  เพราะฉะน้ันพระฉายาลักษณและสถานที่ตางๆเขา
มอบใหเทศบาลเปนผูดูแลรับผิดชอบนายกมอบใหสำนักการชางไปดำเนินการ  จัดเจาหนาที่ อปพร.ทำหนาที่
รับของบิณฑบาตจำนวนไมนอยกวา 20 คน  มอบสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการจัดเวทีฉากหลังประดับ
ผาเหลืองขาวตกแตงเวทีใหสวยงามสมพระเกียรติที่หอประชุม 80 พรรษา มอบสำนักการชาง  จัดทำแทนพิธี
สงฆสำหรับพระสงฆ จำนวน 10 รูป  พิธีปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดีที่ศาลากลางแหงใหมมอบใหเทศบาล
ประดับตกแตงเวทีหอประชุมจังหวัด ติดปายขอความพิธีถวายสัตยปฏิญาณและดำเนินการติดต้ังพระฉายา
ลักษณ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และชวงเย็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯที่ลานหนาศาลากลางหลังเกามอบ
สำนักการชางจัดสรางเวทีกลางฉากหลังเพ่ือประกอบพิธีฯ ดำเนินการจัดหาพรอมติดต้ังปายขอความพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ ดำเนินการติดต้ังพระฉายาลักษณในหลวง รัชกาลที่ 10 บริเวณฉากหลังของเวทีกลาง 
จัดทำที่วางพานพุมเงินพุมทองบนเวทีกลาง ติดต้ังไฟฟาสองสวาง จัดพนักงานควบคุมการเปดปดไฟฟาแสง
สวาง ประดับไฟแสงสีตามถนนเพ่ือความสวยงาม สรุปทั้ง 3 งานเรื่องการจัดสถานที่ประดับตกแตงเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเรารับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  7   การประเมินรางวลัธรรมาภิบาลและรางวัลพระปกเกลาทองคำ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองวิชาการผูรับผิดชอบเตรียมพรอม
อยางไรบาง  

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    ทั้งการประเมินธรรมา 
ภิบาลและพระปกเกลาฯ เราจะเตรียมความพรอมซักซอมและจัดพ้ืนที่นิทรรศการ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 
2561  เราจะปดหอประชุมไมใหใครเขาใชหอประชุมธรรมาภิบาล ต้ังแตวันที่  1 – 7 สิงหาคม 2561 เพราะ
เราจะมีการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ในวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561 และการประเมินรางวัลพระปกเกลา
ทองคำ ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 การซักซอมในการรอการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลเราจะซักซอม 
ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พรอมกับการจัดเตรียมนิทรรศการเลยในสวนการซักซอมรางวัลพระปกเกลาน้ัน
เราจะซักซอม ในวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากจาเอกภราดรและอภิญญาให
ซักซอมการนำเสนอและเตรียมความพรอมใหดี 

เรื่องท่ี  8   กิจกรรมสงเสริมตลาดเช็คอินกินเท่ียวยานชุมชนเมืองเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเตรียมกิจกรรมสงเสริมตลาด
เช็คอินกินเที่ยว วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 บริเวณถนนรอบวัดกลางพระอารามหลวง
เปนลักษณะรูปตัวยูจะมีเทศกาลเช็คอินกินเที่ยวกาฬสินธุโดย ททท.จะมาจัดกิจกรรมและจะมีการนำอาหาร
พ้ืนบานพ้ืนเมืองของคนอีสานไปโชวและจำหนายมากมายใหพ่ีนองประชาชนไดเลือก และบริเวณบานเกาชุมชน 
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เกาบริเวณน้ันก็จะมีการต้ังซุมเพ่ือที่จะขายสินคาตางๆมากมาย  จังหวัดมอบหมายกิจกรรมออกมามอบให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบเรื่องจัดสถานที่รวมกับททท.และออกแบบวางผังบริเวณการจัดงาน 

นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี   วันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2561 น้ี
ทางเจาหนาที่เขาจะเขาทำงานและตองการใหเราเคลียรทำความสะอาดหนาโรงหนังหลักเมือง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสำนักการสาธารณสุขไปรวมดูแล
ความสะอาดและเคลียรพ้ืนที่หนาโรงหนังหลักเมืองและบริเวณน้ันทั้งหมด 

เรื่องท่ี  9   การดูแลเครื่องสูบน้ำของชลประทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เครื่องสูบน้ำของชลประทานยังอยูที่เรา
หรือไม ใครเปนคนเฝา 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      เครื่องสูบน้ำเขาจัดคนมาดูแลของเขา
เอง  สวนเรื่องเบิกคาน้ำมันสำนักการชางเปนคนดูแลเหลือแตเบ้ียเลี้ยง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็สามารถเบิกได  สวนของเราก็ใหดูแล
พนักงานของเราถาเราจะเบิกคาใชจาย จสอ.สมชายแนะนำวาใหประกาศเปนเขตเฝาระวังภัยพิบัติ หลังจากน้ัน
เราจะใหใครไปเฝาเราก็สามารถต้ังเบ้ียเลี้ยงใหเขาได   

เรื่องท่ี  10   จัดประชุมสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเปนเจาภาพรวมจัดประชุม
สงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี   เปนสถาบันการเดินและขี่
จักรยานของประเทศไทยคือเขาจะนำนักปนจักรยานทองถิ่นในเขตภาคอีสานเปาหมายอยางนอย 200 คน ที่
จะมารวมกิจกรรมและมาเที่ยวงานเช็คอินกินเที่ยวดวยคือจัดงานใหเช่ือมโยงกัน วันที่ 31 สิงหาคม 2561   

เรื่องท่ี  11   การจัดการขยะอินทรยี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อีเอ็มบอลเมื่อวานเปนอยางไรบาง 

นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล     เรียบรอยดีครับไดประมาณ 1,000 กอน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    นายกอยากใหเอาถังแลวขุดหลุม  ทาง
ลงดานหลังของเทศบาลเราดานซายมือเปนที่จัดการขยะอินทรียของแมบาน พนักงานของเราที่ชอบรับประทาน
อาหารในสำนักงานฯใหนำเอาขยะอินทรียไปทิ้งที่เราจัดเตรียมไวและรายงานไปวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของ
เราก็ทำการกำจัดขยะอินทรียเหมือนกันจะเริ่มดำเนินการวันไหนก็เริ่มไดเลย 

เรื่องท่ี  12   ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหาร 
                          จัดการทรัพยากรน้ำ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การดำเนินการตามขอสั่งการจากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  จังหวัดกาฬสินธุ
พิจารณาแลวเพ่ือใหดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหอำเภอแจงสวนทองถิ่นดำเนินการดังน้ี 1.
กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เชน ผักตบชวาใหแลวเสร็จโดยเร็ว 2.จัดทำบัญชีอางเก็บน้ำในพ้ืนที่ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของ อปท. โดยระบุประเภทอาคารความจุปริมาณตำแหนงพิกัดหนวยงานและมีรายช่ือผู
ประสานงานตามแบบฟอรม 3.ตรวจสอบซอมแซมอางเก็บน้ำและแหลงน้ำสาธารณะใหอยูในความรับผิดชอบ
อยูในสภาพใชงานได งานทั้งหมดมอบสำนักการชาง 
 
 
 



- 6  - 

เรื่องท่ี  13   ความหมายของคำวากอสรางการซอมแซมการปรับปรุง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ความหมายของคำวากอสรางการ
ซอมแซมการปรับปรุงเทาที่อานดูทั้งหมดถาหากวาโครงสรางไมเปลี่ยนแปลงใหถือวาเปนการปรับปรุง  เวลา
จัดการพัสดุไมตองไปดำเนินการตามวิธีการกอสรางหนังสือมาชัดเจนเราไดทำตามน้ีหรือไม 

นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ทำตามน้ันครับ 

เรื่องท่ี  14   คัดกรองพัฒนาเด็กประถมวัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดดำเนินการดังน้ี สนับสนุนการดำเนินงานบริการคัดกรองเด็กอายุ 
30 , 42 , 60 เดือน ในศูนยพัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลใหสนับสนุนการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 
สนับสนุนใหครูพ่ีเลี้ยงในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีและใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาเด็กประถมวัย 

เรื่องท่ี  15   การจัดทำแผนฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องแผนเปนอยางไร จสอ.สมชาย 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท   หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    ปกติดีครับมีเพ่ิมเติมคือ
สำนักการสาธารณสุขเพ่ิมโครงการที่ทำสะพานเช่ือมของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

เรื่องท่ี  16   การประชุมจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมจังหวัด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561  การประชุมความมั่นคงมอบจาเอกภราดรและการประชุมยาเสพติดมอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทน
นายกเหมือนเดิมนะ 

เรื่องท่ี  17   การประชุมคณะอนุกรรมการวางผังแมบทศูนยราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 
13.30 น.  จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการวางผังแมบทศูนยราชการพิจารณาพ้ืนที่ของศาลากลางหลังเกา  

เรื่องท่ี  18   รายงานสถานะการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักการคลังรายงานสถานะการเงิน
หนอยวามีปญหาอะไรหรือไม 

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     รายรับจริงเดือน ต.ค.60 - มิ.ย.61 
จำนวน  266,998,283.26 บาท   รายจายจริงเดือน ต.ค.60 - พ.ค.61 จำนวน  218,531,863.16  
บาท  จำนวน  243,885,206.28  บาท   รายจายจริงเดือน มิ.ย.61  จำนวน  25,353,343.12 บาท
ยอดเงินคงเหลือยกไป ก.ค.61 จำนวน  23,113,076.98  บาท     

เรื่องท่ี  19   การจัดการขยะพิษของตำบลโคกสะอาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปเรียนพระปกเกลาสถาบันสันติวิธี
จะมีการใหทำเคสสำคัญเปนงานวิจัยของกลุมกอนจบและไปนำเสนอและมีการเผยแพรเขาใหไปดูวาเราจะเขา
ไปแกไขปญหาความขัดแยงอะไรไดบางในการทำงานเขาให 3 เรื่อง 1.ความขัดแยงในดานวัฒนธรรม 2.ความ
ขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอม 3.ความขัดแยงทางดานการเมือง ครั้งแรกผมจะชูเรื่องที่ดินดานหนาศาลากลางหลัง
เกาใหมาทำงานวิจัยแตคิดไปคิดมาคงไมเหมาะเลยเสนอเรื่องการจัดการขยะพิษของตำบลโคกสะอาด
เพราะฉะน้ันเขาจะมาลงพ้ืนที่ของเราที่จังหวัดกาฬสินธุและไปลงพ้ืนที่ตำบลโคกสะอาด  เบ้ืองตนเมื่อเขาลง
พ้ืนที่เราจะตองมีการนำเสนอสภาพปญหา สถานการณปจจุบันของตำบลโคกสะอาดที่เราบอกวาเปนปญหา
และเปนความขัดแยงใครขัดแยงกับใครครับ  หนวยงานราชการขัดแยงกับประชาชนที่ทำธุรกิจที่มีการทิ้งขยะ
พิษแบบไมเปนที่คือหนวยงานราชการตองการใหประชาชนจัดการขยะพิษใหถูกหลักสุขาภิบาลแตประชาชนไม
ทำแลวก็โยนใหรัฐบาลรับผิดชอบโดยการไปทำเตาเผาขยะพิษใหกับเขาเพราะฉะน้ันผมเลยถือเรื่องน้ีเขาไปทำ 
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เปนผลงานวิจัยของกลุม  อยากจะแจงใหทุกทานทราบวาเดือนหนาอาจจะมีกลุมนักศึกษาของพวกผมมาลง
พ้ืนที่และมาใชหองประชุมของเทศบาลฯ และอาจจะมีการตอนรับฝากนายธนัญชัยไปหาขอมูลจากทสจ.ขอเปน
เอกสารหรือเปนคลิปและฝากประสานกับอบต.โคกสะอาดวามีขอมูลอะไรหรือไม แลวก็ขอขอมูลเขามาบอกวา
เราจะมาลงพ้ืนที่จะมาทำวิจัยแลวชวยหาขอยุติให  อาจารยบอกวาการสานเสวนาเพ่ือใหผูประกอบการได
เขาใจไดรูถึงพิษภัยของสิ่งที่ตัวเองทำถาเขาไดรูและเขาใจก็ถือวางานวิจัยของเราประสบความสำเร็จสวนเขาจะ
เลิกหรือไมไมใชหนาที่ของเราแตเราตองใหความรูสรางความตระหนักใหกับพ่ีนองประชาชนทั้งคนที่
ประกอบการหรือไมประกอบการใหเขาไดรูทุกอยางใหรูวาภาครัฐไมตองการ ใหรูวาทุกคนรังเกียจและอนาคตที่
สิ่งที่เปนพิษที่พวกเขาทำเอาไวจะสงผลตอลูกหลานในอนาคตสวนเขาจะทำตอไปหรือไมน้ันเปนเรื่องของเขาน่ี
เรียกวาการสานเสวนาเพ่ือสรางความตระหนักรู  

เรื่องท่ี  20   โอนงบเลือกตั้งของป 2561 
นายจำลอง ศรีนามล      ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ขอหารือเรื่องโอนงบเลือกต้ังของป 2561  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เงินงบเลือกต้ังอยูที่สำนัก
ปลัดเทศบาลผมวาสำนัก/กองไหนอยากจะทำอะไรใหเสนอมาที่หัวหนาพงษธรดีกวาแลวพวกเราคอยมา
พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลกันอีกครั้ง เราจะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2561  ถาวันน้ันเรามีเวลาก็เอาเรื่องน้ีมาคุยกัน 

เรื่องท่ี  21   จัดใหชุมชนรวมทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง  
                            รัชกาลท่ี 10  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เราจัดให
ชุมชนไดวางพานพุมและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง รัชกาลที ่10 ดานหนาสำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ถาฝนตกก็ใหกางเตนทและใหกองสวัสดิการซักซอมเตรียมการ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 14/2561 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม  2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

