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1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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17. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
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22. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
23. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
24. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
25. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
26. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
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30. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2562 ประจำป 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร ิ

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพ่ือใหการจัดกิจกรรมขยายผลฝกอบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริโดยวิทยากรจาก 904 จึงขอใหทานเขารวมกิจกรรม วันที่ 
15 กุมภาพันธ 2562 ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม)  เวลา 09.00 น. มอบรองนพสิทธ์ิไปแทนนายกแตง
กายในชุดสีกากีแขนยาว 

เรื่องท่ี  2    การดูแลแหลงน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การดูแลแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิและการ
เตรียมน้ำมีหนังสือมาแลวชัดเจน  เรามีคณะกรรมการแลวโดยมีสำนักปลัดเทศบาลเปนเลขาฯใหนัดประชุมกัน
และตองคำนวณใหดีวาจะดำเนินการอยางไรชวงไหนและมอบเพ็ญประภาไปซื้อสารสมมาทดลองในชวงเดือน
กุมภาพันธวาเราจะตองใชระยะเวลาเทาไหรในการดำเนินการในแตละขั้นตอน  และถาเราจะใชสารสมก็คงจะ 
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ดำเนินการจริงๆน้ันชวงเดือนมีนาคมแตเรื่องการซื้อจุลินทรียเราก็เตรียมการเอาไวดวย  ในสวนของสารสมน้ัน
เขามีแบบชนิดผงดวยเราก็นำมาโรยลงไปในน้ำของกุดน้ำกินทั้งหมดจะใชเจ็ทสกีหรือเรือในการนำสารสมไปโรย
ลงน้ำก็ไปพิจารณาดูใหรีบนัดประชุมแลวดำเนินการไดเลย  

เรื่องท่ี  3    โครงการแยกขยะกอนท้ิง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการแยกขยะกอนทิ้งเราติด
อันดับสุดทายพ้ืนที่ที่ยังไมไดดำเนินการ 74% ลำดับสุดทายของจังหวัด  เดือนมีนาคมถึงจะครบกำหนดสิ้นสุด
การดำเนินโครงการ  และในวันน้ีนายกจะออกไปรวมโครงการดวย     

เรื่องท่ี  4    การสรางการรับรู 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไปติดตามการสรางการรับรูถึงผลงานของ
เทศบาลฯ แลวเตรียมผลงานป 61 เรียบรอยแลวรึยัง 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     เตรียมแลวครับ เตรียม
นำเสนอรูปแบบ VCD และเปนหนังสือแตหนังสือน้ันยังไมเรียบรอย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหนำหนังสือมาใหนายกอานดวย การสราง
การรับรูจะมีเรื่อยๆผมจะอธิบายใหฟงแตถางานไหนที่ทำไปแลวก็ดำเนินการไป สวนการนำเสนอผมอยากใหมี
นำเสนอแบบใหนาสนใจซึ่งเราจะตองมีการพัฒนาใหมีการนำเสนอที่แปลกใหม  

เรื่องท่ี  5    งานบวงสรวงและฟอนภูไท 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานกาชาดกันติพงษไปประชุมมาเปน
อยางไรบาง 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    เมื่อเชาจังหวัดเชิญประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม
ฟอนภูไทผมเลยนำกำหนดการกิจกรรมบวงสรวงไปรวมประชุมดวย  เพราะรำภูไทเปนสวนหน่ึงในกิจกรรม
บวงสรวงของเรา  หลังจากที่เราทำพิธีบวงสรวงเรียบรอยก็จะมีการรำภูไท 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากกันติพงษเลยวาการรำใชเวลา
เทาไหร  และเราควรเริ่มบวงสรวงและรำในเวลาก่ีโมงใหพิจารณาดูความเหมาะสมของสภาพอากาศ  และเรื่อง
คาใชจายในการทำกาน้ำที่เขาจะเอากับเรา จำนวน 1 แสนบาท เรามีเงินทุน  แตจะมีคาใชจายในการทำ
ขันหมากเบ็งอีกสั่งไปแลวรึยัง  

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี     ยังไมไดสั่งครับเพราะผมประสานไป
สำนักงานวัฒนธรรมเขายังไมใหคำตอบไดวาจะถึง 20 คน หรือ 100 คน หรือไม   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การดำเนินการหลอตองมีขั้นตอนและ
ใชเวลาเพราะฉะน้ันจะมารอคำตอบที่แนชัดไมได  ถาหากเราสั่งมาแลวขายไมไดเราก็สามารถเก็บไวขายไดอีก
ในการจัดงานครั้งตอไป  ใหเตรียมการและเบิกเงินทำโครงการเลยในการทำขันหมากเบ็ง  ผมเปนหวงให
กำหนดระยะเวลาในการจัดพิธีใหดีและจำนวนของขันหมากเบ็งก็ใหพิจารณาดู  กำหนดจำนวนคนรำประมาณ 
2,500 คน  และมีคาน้ำและอาหาร 100 บาท/คน  และมีโควตาใหเทศบาล จำนวน 200 คน  สวนใครที่
อยากจะรำสามารถรวมรำไดแตถาเกิน จำนวน 200 คน ก็คือไมมีคาน้ำคาอาหารใหน่ีคือหลักเกณฑสวนการ
แตงกายไมไดกำหนดและบังคับวาจะตองใสชุดภูไทอยางเดียว  

เรื่องท่ี  6    พรรคการเมืองมาขออนุญาตใชสถานท่ีราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาหากมีพรรคการเมืองมาขอใชธรรมะ
ศาลาขออนุญาตเทศบาลเราควรจะอนุญาตหรือไมอยางไร  รอบกอนที่มาขอใชสถานที่เราก็วาจะอนุญาตแตมี
หนังสือมาวาใหเราวางตัวเปนกลางถาหากวาขอใชที่สาธารณะหรือที่ของเอกชนผมวาก็คงไมเปนไรแตถาหากจะ
มาขอใชที่ของหนวยงานราชการเราจะอนุญาตไดหรือไม 
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นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ตามความคิดของผม  ผมก็วาสามารถ
ใชไดโดยคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลให
ทำหนังสือไปสอบถามหารือ กกต. หากพรรคการเมืองมาขอใชสถานที่ราชการ อยางเชน หองประชุม 
หอประชุมเราจะสามารถอนุญาตใหใชสถานที่น้ันๆไดหรือไม อยางไร  

เรื่องท่ี  7   ประชุมการเดินจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  7 กุมภาพันธ 2562 ประชุม
การเดินจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ ที่สำนักงานปกครองหองปลัดจังหวัด เวลา 09.00 น.  มอบนายกันติพงษไป
ประชุม 

เรื่องท่ี  8    การแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฝากกรรมการทุกคณะเพราะเขาออกคำสั่งนายกลงนามแลวมีคณะกรรมการฝายสถานที่เสียง แสง ผอ.ภานุเดช 
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย หัวหนาพงษธร  คณะกรรมการจัดการแขงขัน ผอ.สำนักการศึกษา ฝาย
พิธีกร ผอ.สถิตพงษ  ฝายปฐมพยาบาล หัวหนากฤษฎา ฝายประชาสัมพันธ ผอ.สมชาย ฝายประเมินผล ผอ.
สมชาย  

เรื่องท่ี  9   กรีนซิตี้ไทยแลนด 4.0   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สิ่งแวดลอมภาค 10 เชิญนายกไปเปน
วิทยากรบรรยาย  กรีนซิต้ีไทยแลนด 4.0  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.    

เรื่องท่ี  10     ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณออม
ทรัพยครูมอบผอ.วรวิทยไปเปนตัวแทนนายก   

เรื่องท่ี  11     ประชุมวางแผนและดำเนินการระบบรักษาความเย็นของวัคซีนปองกัน 
                             พิษสุนัขบา   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเรียนเชิญทานหรือผูแทนผูรับผิดชอบ 
2 ทาน เขารวมประชุมวางแผนและดำเนินการระบบรักษาความเย็นของวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา  ประชุมวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2562 ที่ขอนแกนมอบสำนักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปประชุม 

เรื่องท่ี  12    การจัดมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น กำหนดจัดในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  แลวทางผูที่รับผิดชอบในการวางแผนเพ่ือที่จะจัดงานมี
เรื่องอยากจะมาทำความเขาใจกับพวกเราทุกสำนัก/กองและจะไดขอความรวมมือในการดำเนินการจะนำเสนอ
โดยพาวเวอรพอยท 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     เรียนผูคณะบริหารและหัวหนาสวนการ
งานทุกทานในที่ประชุม  ทางสำนักการศึกษาโดยหนวยศึกษานิเทศกก็จะนำเสนอสืบเน่ืองจากที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดแจงความประสงคไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือรับเปนเจาภาพงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 เราจะกำหนดจัดงานภายใตคอน
เซ็ปที่วาวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  และทางเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดจะเปนเจาภาพระดับประเทศจะจัดงานในวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 เพราะฉะน้ันเราจะตองจัด
งานกอนประมาณ 1 เดือน เพ่ือที่จะจัดสงเอกสารขอมูลตอไปยังระดับประเทศ  สำหรับขอมูลที่ทางสำนัก
การศึกษามอบใหทางหัวหนาสวนการงานทุกทานรายละเอียดก็จะเปนรางที่เราไดเตรียมการประชุมของ 
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คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่เรียบรอยแลวซึ่งเราก็รางทีโออารเสร็จ
เรียบรอยพรอมที่จะนำสงอปท.ที่จะเขารวมการแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำเรียนคณะผูบริหาร
ไดรับทราบที่สำคัญๆซึ่งสถานที่เราจะจัดอยูที่ลานหนาศาลากลางหลังเกาซึ่งเราไดทำหนังสือขออนุญาตแลวก็
ไดรับการตอบกลับมาวาอนุญาตใหใชสถานที่เรียบรอยแลว  ขอใหทุกทานดูแผนผังไปดวยในการนำเสนอคือเรา
จะใชพ้ืนที่ทุกสวนที่เปนลานหนาศาลากลางหลังเการวมทั้งบริเวณลานหนาศาลจังหวัดฯ  สถานที่จัดกิจกรรม
การแขงขันที่สำคัญ คือ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ ใช
เปนสถานที่แขงขันวิชาการและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุไปดูสถานที่แลวแตยังไมทำบันทึกที่จะใชคือพ้ืนที่
หอประชุมเปดโลงโรงอาหารเดิมที่เขาปรับปรุงใหมตอนน้ีปรับปรุงเรียบรอย  และอีกหน่ึงสถานที่คือวิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ     

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทำไมถึงไปใชมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     เราจะใชอาคารอเนกประสงคน้ันจัดการ
แขงขันโครงงานเราจะไมใหครูหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเขาไปขางใน  เราจะปดหองใหอยูแคกรรมการและ
นักเรียนเทาน้ัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทำไมไมไปดูหองประชุมของโรงเรียน
ผูสูงอายุของเราแลวที่จะไปใชสถานที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุจะไปใชบริเวณไหนเพ่ือจัดกิจกรรมอะไร  ผม
มองดูแลววาทั้ง 2 สถานที่ที่กาวมามันไกลจากศาลากลางซึ่งเปนศูนยกลางการจัดงานเพราะฉะน้ันทำไมไมหา
สถานที่ของเราที่คิดวาใกลกับศาลากลางหลังเกาเพ่ือความสะดวกในการเดินทางอยากใหลองพิจารณาดูในเรื่อง
น้ี    

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ    ในสวนของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุเรา
ใช 4 หอประชุม ใชในการแขงขันการประกวดระดับศูนยพัฒนาเด็กทั้งหมดทั้ง 5 กิจกรรม และปฐมวัยทั้งหมด
จะอยูในบริเวณน้ันหมดคือแยกประเภทไปเลย  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บริเวณลานหนาศาลากลางใหคำนวณ
พ้ืนที่วาลงตัวหรือไมกับอปท.ที่จะมารวมสวนฝงที่อยูดานหลังธนาคารกรุงไทยคืออะไร 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ    เปนรานคาสวัสดิการของตลาดโตรุง เวที
กลางจะหันหลังใหกับหอประชุม 80 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จะมีพิธีเปดชวงเย็นในเวทีหลังจาก
ที่เราประกวดการแขงขันกิจกรรมการแสดงเสร็จเรียบรอยเวทีจะวางภาคกลางคืนจะไมมีประชาชนเขามาดูราน
นิทรรศการของแตละ อปท. ผมเลยอยากเสนอวาใหนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุมาแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีการจำนวนสินคา OTOP ใหกับ อปท.ที่เขาออกรานนิทรรศการและผูที่มารับประทาน
อาหารเย็นในบริเวณน้ัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมดูตอนน้ีเรื่องน้ันไมใชปญหาแต
ปญหาคือเรื่องสถานที่จอดรถอยูบริเวณไหน 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ    อยูลานบริเวณหนาศาลจังหวัดกาฬสินธุ 
และลานหนาสำนักงานเทศบาลหลังเกา  ในสวนลานสถานีตำรวจน้ันขออนุญาตใชพ้ืนที่ไปแลวแตยังไมตอบ
กลับมาครับ   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากฝากเรื่องการกันรถของญาติ
ผูปวยที่มาโรงพยาบาลกาฬสินธุไมใหเขามาจอดในบริเวณการจัดงานประมาณ 1 – 2 วัน ใหกันพ้ืนที่ไวกอน
เลยเพ่ือความสะดวกในการทำงานและการจัดระบบรถการจอดรถมอบหัวหนาพงษธรรับผิดชอบดูแลและ
ประสานกับตำรวจจราจรจัดระเบียบใหดี  และพ้ืนที่ในการจัดวางเตนทที่จะใหจัดนิทรรศการใหจัดการใหอยูใน
พ้ืนที่เดียวกันและไมใหลุกล้ำเขาไปบริเวณหนาศาลฯใหอยูในพ้ืนที่ลานคอนกรีตเทาน้ันเพราะหลังจากลาน 
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คอนกรีตน้ันคือสนามหญาที่เปนฝงของศาลใหเตรียมไวสำหรับจอดรถเทาน้ัน  แตในแผนผังที่สำนักการศึกษา
เสนอมาน้ันไมคอยเรียบรอยใหไปแกไขตามที่ผมเสนอไปและทำขึ้นมาใหมเพราะถาหากเอาแผนผังน้ีใหกับคน
ที่มาจากตางจังหวัดดูเขาจะงง     

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ    ฉบับน้ีเปนรางครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การที่จะนำเสนอเขาที่ประชุมจะตองมี
ความพรอมที่จะดำเนินการไมใชนำเขามาแลวโดนตำนิ 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     สวนการแสดงบนเวทีในชวงกลางวันจะไม
มีเวทีวางเลย เวทีที่ 1 คือเวทีกลางเปนการประกวดรองเพลงประกอบจินตลีลา เวทีที่ 2 หนาอำเภอเมืองฯ 
เปนการประกวดของระดับมัธยม จะเปนโดมครอบคลุมเวทีทั้งหมดทำรูปแบบเหมือนที่เราตอนรับทานประวิตร  
วงษสุวรรณ   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาจะทำโดมครอบคลุมทั้งหมดจะตอง
ทำแผนผังมาใหมทำยาวมาทั้งหมดแตรูปแบบที่นำเสนอมาน้ันมันไมใชใหไปทำมาใหม  ไมตองทำแบบรางเอา
แบบจริงที่พรอมใชงานผมจะรอดูรูปแบบที่เสร็จสมบูรณเรียบรอยแลวเทาน้ัน  แลวตองการอะไรจากที่ประชุม   

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     จะหารือ TOR  แบบสำรวจความตองการ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไหนๆเราก็จะขายวัฒนธรรมของจังหวัดเราแลวในหัวขอที่ 22.การประกวด
ดนตรีพ้ืนบานหรือวงโปงลางทางคณะกรรมการประสานงานวิชาการเลยอยากหารือวาเราจะมีการประกวดวง
โปงลางดวยหรือไม  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวที่อำเภอนางรองปที่แลวมีการ
ประกวดหรือไม   
นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     ไมมีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเคยไดยินมาวาเคยมีการประกวด
แลวจังหวัดกาฬสินธุไดเปรียบเลยมีการตัดออกไป  แลวถาหากครั้งน้ีเราเปนเจาภาพในการจัดงานเองแลวเราจะ
มีการประกวดโปงลางมันไมเหมาะสมและไมควรทำ  ปที่ผานมาที่อำเภอนางรองทำกิจกรรมอะไรบางเราก็ทำ
ตามน้ันไมตองเพ่ิมเติม 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ    จะสง TOR พรอมกับแบบตอบรับใหกับ 
อปท. ที่จะรวมตามที่ผมไดสำรวจสถิติของหนังสือสถิติตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ป 60 เราจะมีทั้งหมด 
240 อปท. ทั่วภาคอีสาน  สิ่งที่อยากขอความอนุเคราะหคือเวทีกลางที่จะมีพิธีเปดอยากใหสำนักการชาง
ดำเนินการใหและการกางเตนท การสรางรานนิทรรศการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยากใหสำนักการชาง
ออกแบบใหดวย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องน้ีไมใชปญหาแตถาอยากจะขอ
ความอนุเคราะหใหสำนัก/กองไหนชวยอะไรก็ตองทำแผนผังมาใหเรียบรอยกอนพรอมที่จะหารือและ
ดำเนินงาน  สวนการสรางรานนิทรรศการมันเปนงานของสำนักการศึกษาซึ่งสำนักการชางไมเคยทำและไมรู
แนวทางการจัดกิจกรรมน้ันๆของทาน  เพราะฉะน้ันทานจะตองออกแบบและวางคอนเซ็ปมาเสนอใหผอ.สำนัก
การชางไดทราบถึงวิธีการทำงานไมใชใหสำนักการชางดำเนินการเองทั้งหมดเพราะไมใชงานของสำนักการชาง
เขาไมรูรายละเอียดการทำงานของทาน เรื่องตอไปมีอะไรอีกหรือไม 
นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     ขอความอนุเคราะหจากกองวิชาการเรื่อง
การติดปายประชาสัมพันธ 4 มุมเมือง  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักงานจังหวัดเปนเจาของปาย  
ทานจะยกใหกองวิชาการทำทั้งหมด  ทั้งการออกแบบดีไซนและงบประมาณใชหรือไม 
นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     ใชครับ 
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นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักการศึกษามีแบบอยู
แลวก็แคเติมขอความและนำไปใหกองวิชาการทำปายใหก่ีปายและขออนุญาตสำนักงานจังหวัดขึ้นปายติดก็เทา
น้ันเอง  จะใหกองวิชาการดำเนินการและใชงบประมาณทั้งหมดมันไมใชเพราะเราก็ตองออกแบบใหเขา  สวน
เรื่องงบประมาณเราก็มีในโครงการอยูแลว   

ดร.พงษพิมล   คำลอย     ผอ.สำนักการศึกษา    ขออนุญาตนำเรื่องน้ีไปปรึกษาหารือและแกไข
ปรับปรุงการนำเสนอการทำงานอีกครั้งแลวจะนำมาเสนอทานนายกและที่ประชุมใหมอีกครั้งครับ 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหทานพาเจาหนาที่
สำนักชางไปวัดพ้ืนที่ใหชัดเจนทั้งเรื่องจุดกางเตนทในโดมและรานคาสวัสดิการตางๆรานอาหารบริเวณภายใน
งานแลวทำแผนผังขึ้นมาใหมใหถูกตองเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมเพราะที่พูดมา
ทั้งหมดน้ันเรายังไมไดงานอะไรเลย 

นายวีรยุทธ   ฆารประเดิม    ศึกษานิเทศกชำนาญการ     เรื่องสุดทายหลังจากที่เราสงแบบตอบรับ
ไปยัง อปท.เสร็จเราจะมาทำรูปเลม หลักเกณฑ และเชิญตัวแทนอปท.แตละอปท.ประชุมรับหลักการและแถลง
ขาว  ในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562  ที่โรงแรมริมปาว    

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากฝากการทำงานใหทุกสำนัก/
กองไดรับทราบวา  การที่เราจะมาขอความรวมมือจากสำนัก/กองอ่ืนก็ตองมีความพรอมในการนำเสนอเพราะ
สำนัก/กองอ่ืนเขาไมรูคอนเซ็ปงานของเราเพราะฉะน้ันเราตองออกแบบและดีไซนงานออกมาใหเขาแลวคอยขอ
ความอนุเคราะหขอรวมมือใหเขาดำเนินการใหเรางานถึงจะออกมาในรูปแบบที่เราตองการและถูกตองตามคอน
เซ็ปงานน้ันๆ  ฝากสำนักการศึกษาใหไปแกไขปรับปรุงแผนผังใหลงตัวและชัดเจนเตรียมความพรอมกอนนำมา
เสนอครับ 

เรื่องท่ี  13    โครงการจับปูใสกระดง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีงานของจังหวัดที่เชิญเราไปประชุม
โครงการจับปูใสกระดงทานผูวามีแนวคิดวาเด็กและเยาวชนควรจะมีกิจกรรมมาทำอะไรก็ไดเก่ียวกับงานที่ทาง
จังหวัดจัดใหเพ่ือใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยผูใหญเปนผูสนับสนุนอยากใหจัดกิจกรรมทุกเดือน  เผอิญวา
เดือนน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีกิจกรรมวันวาเลนไทนใหกับสภาเด็กและเยาวชน  เราต้ังงบประมาณไวที่
กองสวัสดิการทานเลขาฯอดิศักด์ิเลยบอกวาใหเราบูรณาการเอาวันวาเลนไทนของเราทำโครงการจับปูใสกระดง
ดวยเลย  สวนรายละเอียดมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี     ในหวงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่รับมา
คือเดือนกุมภาพันธคือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 คือวันวาเลนไทนใชงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม  
และหวงที่  2 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562  เปนงานศิลปะ ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบกันติพงษประสานงานกับทาน
เลขาอดิศักด์ิเพ่ือจะไดเชิญสำนัก/กองเขาประชุมเพ่ือหารืออีกครั้งในการดำเนินงาน  

เรื่องท่ี  14   หมูบานสีขาว ชุมชนสีขาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เก่ียวกับเรื่องหมูบานสีขาว ชุมชนสีขาว
ทางรัฐบาลบอกวาไมใชใหเราไปบอกวาใหเลิกเสพเลิกคา  แตการที่จะใหเขาเลิกเสพเลิกคาไดจะตองมีอาชีพซึ่ง
ทางทองถิ่นหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองหาชองทางในการฝกฝนอาชีพใหกับเขาและเตรียมทุกอยาง
ใหเขาเพ่ิมเขามาในกรณีขจัดยาเสพติดในการทำใหครัวเรือนสีขาวหมูบานสีขาว 
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เรื่องท่ี  15     เงินบูชาแผนทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินบูชาแผนทองเทาที่สำนัก
พระพุทธศาสนารายงานเราประมาณ 10 ลานบาท  แผนทองที่เหลือใหสงคืนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ   

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กันติพงษเอาแผนทองมา
จำนวนกี่แผนแลวนำคืนไปกี่แผน 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี     รับมา จำนวน 34,000 แผน  นำคืน
ประมาณหมื่นกวาแผน 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทำไมจำนวนเงินถึงไดแค 
3.8 แสนบาท  ถาหากขายไป 20,000 แผน จำนวนเงินตองไดมากกวาน้ีตองไดประมาณ 6 แสนบาท   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แสดงวากันติพงษทำงานแจกแผนทอง
ไปแลวไมมีการทำบันทึกไว 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี     มีสรุปรายงานทุกอาทิตย  แตมีสวนที่
รับผิดชอบไป  สงคืนไมครบครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหไปคุยกันใหเรียบรอยเพราะจะเปน
การทำใหเขาไมไวใจเรา  เพราะฉะน้ันรายละเอียดตองชัดเจนและหาคำตอบมาใหได 

เรื่องท่ี  16   จัดงานวันมาฆบูชา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ         วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 สำนัก
พระพุทธศาสนาจะจัดงานวันมาฆบูชาโดยใชอาคารธรรมะศาลาเปนสถานที่จัดงาน  มอบหัวหนาพงษธร
ประสานผอ.สำนักพระพุทธศาสนาอยากใหไปเตรียมสถานที่ ที่จอดรถและความสะอาดบริเวณอาคารธรรมะ
ศาลาและกิจกรรมมีอะไรบาง 

เรื่องท่ี  17     ขอเชิญรวมแตงกายดวยผาพื้นเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 – 17 มีนาคม 2562 ยกเวนเฉพาะทหารกับตำรวจนอกน้ันชุดพ้ืนเมืองหมด
แมกระทั่งวันจันทรซึ่งตองใสชุดขาราชการก็ไมตองใสใหใสชุดผาพ้ืนเมืองแทนมอบสำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่ง
และมอบกองวิชาการประชาสัมพันธ 

   เรื่องท่ี  18   รายงานจากทางหลวงชนบท 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางหลวงชนบทรายงานในที่ประชุมวา
ไดรับงบประมาณดำเนินการสรางเสนบายพาสฝงทิศตะวันตกใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะกินพ้ืนที่ 2 ตำบล 
คือ ตำบลกาฬสินธุและตำบลโพนทองบริเวณเลี้ยวเขาอางหวยสีทน ความกวางถนน 60 เมตร ระยะทาง 2.8 
กิโลเมตร   

เรื่องท่ี  19   การจัดงานค้ำบานคูณเมืองกาฬสินธุ 225 ป 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาใหสำนักงานสถิติไปสำรวจตอน
ที่จะมีการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงเจาเมืองคนแรกกาฬสินธุฉลองเมือง 225 ป  โครงการจะจัดงานค้ำบานคูณ
เมืองกาฬสินธุ 225 ป  ความตองการที่จะใหจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 95.6% คือคนอยากรำจำนวนมากผู
ฟอนรำมาจากทุกอำเภอ 95% สถานที่ฟอนตองการเริ่มจากอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 94.4% เพลงและทา
ฟอนเหมือนกัน 94% เวลาที่ใชฟอน 15 นาที 93% แตงกายคนฟอนชุดพ้ืนเมือง 90% จำนวนคนฟอน 1 
แสนคน 77.7%  ทานผูวาพอเห็นสถิติน้ีก็อยากจะใหมีการรำ    
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เรื่องท่ี  20   ประกาศรายชื่อโรงเรียนพอเพยีง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประกาศรายช่ือโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินทั่วประเทศ   เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   

เรื่องท่ี  21   ประสานแผนพื้นท่ีหรือแผนชุมชน   
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     เน่ืองจากวาปน้ีการประสานแผนในพ้ืนที่หรือ
แผนชุมชน  แตเดิมน้ันจะออกประมาณเดือนมิถุนายนแตปน้ีมีหนังสือมาแลวใหเรียบรอยภายในเดือนมกราคม 
และเดือนกุมภาพันธและใหพิจารณาเรื่องแผนป 64  ผมคุยและปรึกษากับผอ.สมชายไปแลวเลยจะลงไปป 63 
และป 64 ไปดวย  ออกคำสั่งเรียบรอยแลวทั้งหมดจะประกอบไปดวยสำนักการชาง สำนักการสาธารณสุข 
และกองวิชาการ  ซึ่งจะลงรวมกับกองสวัสดิการสังคมและนำทีมโดยทานรองปลัดฯทั้ง 3 ทาน  3 เขต  สวน
ทานนายกและทานรองนายกก็จะเปนฝายอำนวยการที่จะลงไปรวมถาทานสะดวก  เรื่องที่ทานนายกแจงเรื่อง
พ้ืนที่สีขาว ชุมชนสีขาวน้ันผมไดคุยกับณัฐภาสเบ้ืองตนแลวและจะนำเรื่องน้ีไปประสานคุยกับทางชุมชนดวย
ครับ เริ่มออกพ้ืนที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562  เวลา 17.30 น. ออกตารางไปเรียบรอยแลวและหลังจาก
ออกคำสั่งไปแลวก็จะขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการทุกทานที่มี ช่ือมาใหทางกองวิชาการมาช้ีแจง
รายละเอียดทั้งหมดจะไดเปนไปในแนวเดียวกัน   

เรื่องท่ี  22   สถานธนานุบาลและสำนักการคลังรายงานสถานะการเงิน  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหสถานธนานุบาลและสำนักการคลัง
รายงานสถานะการเงิน 

นายสมบัติ   สันคำ ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562   ทรัพย
คงเหลือประจำเดือนมกราคม 2562   จำนวน 4,807 รายการ จำนวนเงิน 76,808,500 บาท เงินสด
คงเหลือ จำนวน 7,242 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 27,169.23 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จำนวนที่ใชไป  -
44,546,568.61 บาท  ทรัพยหลุดจำนำเดือนสิงหาคม 61 จำนวน 64 ราย จำนวนเงิน 688,500 บาท  
กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนมกราคม 62  จำนวน  117,070 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 61 – 
31 ม.ค.62  จำนวน 398,908  บาท รับจำนำ  1,754 ราย จำนวนเงิน 26,971,800 บาท  เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนธ.ค.61  จำนวน 177 ราย  จำนวนเงิน  565,100 บาท  ไถถอน จำนวน 1,686  ราย จำนวนเงิน 
26,091,500 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธ.ค.61  จำนวน 185 ราย จำนวนเงิน 3,756,900 บาท ดอกเบ้ียรับ
จำนำ จำนวน 778,116.75 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธ.ค.61   จำนวน 147,585 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ 1 
ต.ค 61 – 31 ม.ค.62   จำนวน 3,501,463.75 บาท    
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-
ม.ค.62  (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-ม.ค.62  1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 61-ม.ค.62  เขามาทั้งหมด 3,030,541.65 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 
61-ม.ค.62  เขามาทั้งหมด 3,422,499.60  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ม.ค.62  เขา
มาทั้งหมด 2,078,267.74  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 
61-ม.ค.62   เขามาทั้งหมด 1,263,965 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-ม.ค.62   เขามา
ทั้งหมด 550บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-ม.ค.62  จำนวน 
9,795,823.99  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 61-มค.62  เขามาทั้งหมด 41,657,387.03 
บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  71,768,708  บาท ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  
30,703,215  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 53,094,898 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 
153,925,134.02 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-ม.ค.62  จำนวน  
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16,205,243.91  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – ม.ค.62  จำนวน 
1,154,085.63 บาท  รายรับจริง 1 ต.ค.61 - 31 ม.ค.62 จำนวน  153,925,134.02 บาท  รายจาย
จริง 1 ต.ค.61 - 31 ม.ค.62  จำนวน  116,619,732.84 บาท  ผลตางรายรับสูงกวารายจาย (ยอดยกไป 
เดือน กุมภาพันธ 2562  จำนวน  37,305,401.18  บาท 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี  22 มกราคม 2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  22 มกราคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม  2562  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.10  น. 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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