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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เน่ืองจากทานนายกฯติด
ภารกิจเดินทางไปราชการจึงไดมอบหมายใหผมเปนประธานในการประชุมครั้งน้ีแทน  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2562 ประจำป 2562 วันที่ 29 
ตุลาคม 2562   
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    เทศกาลงานง้ิวของจังหวัดกาฬสินธุ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศกาลงานง้ิวของจังหวัด
กาฬสินธุเขาขอความอนุเคราะหใหสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดในชวงขบวนแห และขอ
ประสานเรื่องจำนวนนักเรียน 100 คน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ที่จะใหไปถือธงในขบวนแห 
ฝากงานปองกันใหนับรถดับเพลิงไปฉีดน้ำทำความสะอาดสถานที่สมาคมพอคากอนวันงาน   
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เรื่องท่ี  2    ประชุมกับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อวานน้ีผมไปประชุมแทน
ทานนายกฯกับสมาชิกวุฒิสภา เน้ือหาที่สมาชิกวุฒิสภา มาพูดคือเกี่ยวกับเรื่องแผน 20 ป มีความเปนมา
อยางไรและประเด็นสำคัญคือเขาจะใหทางผูที่มีปญหาในเรื่องการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบ
ตางๆมีอะไรเสนอแนะใหกับทางสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือไปแกกฎหมาย แตสวนมากที่ผมเห็นมีคนมาเสนอก็จะเสนอ
แตเรื่องรองเรียนตางๆ เชน เรื่องที่ดินออกโฉนดทับซอน ฯลฯ ไมใชขอกฎหมายที่สมาชิกวุฒิสภา ตองการ
เพราะที่ สมาชิกวุฒิสภาตองการคือขอขัดของในการใชกฎหมายและการใชระเบียบตางๆเอาไปแก  มันไมใช
หนาที่ของ สมาชิกวุฒิสภา ผมคิดวาเรื่องแกไขปญหาความเดือนรอนนาจะเปนหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร แตก็ไมเปนไรทางสมาชิกวุฒิสภา ก็รับเรื่องไปให  ผมมีเรื่องที่อยากจะพูดแตไมสามารถพูดไดเพราะ
เวลามีไมเพียงพอและเน่ืองจากเปนการประชุมใหญเรื่องที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องผังเมือง  เปนอยางไรแลวทาน
ผอ.ภานุเดชไดประกาศใชแลวรึยัง  

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     เปดใชไมนาจะเกินตนปน้ีครับ เปนฉบับแกไข
ลาสุดเรียบรอย 

เรื่องท่ี  3    ปานิเวศ 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตามที่ทานนายกฯไดมอบนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานปา
นิเวศที่แกงดอนกลาง  คณะกรรมการดำเนินงานก็ไดประชุมกำหนดขอบขายกิจกรรมมาอาทิตยที่แลวเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานผมไดนัดหมายคณะกรรมการทุกทานใหไปทบทวนลงสำรวจพ้ืนที่  ในวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 ชวงบายเพ่ือไปสำรวจปานิเวศที่แกงดอนกลางเพ่ือใหรูพ้ืนที่ ตนไม พันธุไม รูสภาพทางเดินที่เปนจริง 
หลังจากสำรวจเสร็จเรียบรอยก็จะไดใหทีมชุดสำรวจประกอบไปดวยคณะคุณครูและทุกสำนัก/กองที่ได
มอบหมายจะไดวางแผนกำหนดโซนออกไปสำรวจในรายละเอียดตอไป และจะไดขึ้นทะเบียน ทำแผนที่ และ
สรุปมาเปนบทเรียน   

เรื่องท่ี  4    ประเพณีลอยกระทง 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อวานน้ีผมก็ไดประชุม
กับคณะกรรมการชุมชนในเรื่องของการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงซึ่งมติสรุปออกมาวาจัดขึ้น  ในวันจันทร
ที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน มีการประกวดแขงขัน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1.ประกวด
ขบวนแหกระทงของชาวคุมวัด  2.ประกวดหนูนอยนพมาศแทนการประกวดนางนพมาสเน่ืองจากวาพ่ีนอง
ชุมชนคุมวัดไมพรอมสงเขาประกวดเพราะมีคาใชจายในการประกวด 3.ประกวดผูบรรยายชาวคุมยังเหมือนเดิม
แตกำหนดเพ่ิมกรอบที่จะใหพูด 4.ประกวดกระทงสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ (รีไซเคิล) เปน 4 กิจกรรมหลัก
สวนรายละเอียดน้ันขอมอบใหนายกันติพงษไดอธิบายใหคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานไดทราบ 
นายกันติพงษ   เบาจังหาร     หน.ฝายสงเสริมประเพณี      เก่ียวกับการประชุมงานประเพณีลอย
กระทงเมื่อวานน้ีน้ันไดหารือในที่ประชุมประเด็นที่ 1.คือการจัดกิจกรรมในการประกวด 2.งบประมาณในการ
สนับสนุน ซึ่งในที่ประชุมสรุปกันวาเรามีการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมตามที่ทานปลัดนำเรียนไปแลวน้ัน  ซึ่ง
รายละเอียดมีดังตอไปน้ี 1.มีการประกวดขบวนแหกระทง เงินรางวัลเทาเดิมคือ ชนะเลิศไดรับเงินรางวัล 
10,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเงินรางวัล 
6,000 บาท  รางวัลชมเชยไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  2.ประกวดผูบรรยายชาวคุม  ชนะเลิศไดรับเงิน
รางวัล 1,500 บาท  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเงิน
รางวัล 800 บาท  3.ประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญจากวัสดุธรรมชาติ (รีไซเคิล)  ชนะเลิศไดรับเงินรางวัล 
10,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรบัเงินรางวัล 
5,000 บาท  รางวัลชมเชยไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท สวนการประกวดหนูนอยนพมาศน้ันเปนมติในที่
ประชุมวาใหจัดการประกวดหนูนอยนพมาศแทนการประกวดนางนพมาศเน่ืองจากชุมชน คุมวัด ไมใหการ 
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สนับสนุนคือเขาไดรับการสนับสนุนจากเราไปแตวารายการการประกวดน้ีเขาไมสง เพราะเวลาที่นางงามไดรับ
เงินรางวัลพ่ีเลี้ยงนางงามก็นำเงินไปเองโดยไมมอบใหทางชุมชนเลยทำใหเกิดปญหาและขัดแยงกันเอง  ที่
ประชุมของเราเลยมีมติกันวาใหประกวดหนูนอยนพมาศโดยเด็กน้ันจะตองมีชวงอายุต้ังแต 5 – 6 ขวบ  ซึ่ง
หลักเกณฑในการประกวดน้ันเราเปดกวางเลยสามารถสงไดทุกคน เชน หางราน โรงเรียน ประชาชน ชุมชน คุม
วัด ฯลฯ       

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดจะหนูนอยนพมาศจะใหใครมาเปนกรรมการ 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร     หน.ฝายสงเสริมประเพณ ี     ตอนน้ีกำลังหารือคณะทานผูอำนวยการ
โรงเรียนอยูครับ  ผมปรึกษากันวาปกติน้ันเราจะมีกิจกรรมของผูสูงอายุและสถานศึกษาในสังกัดเราในการแสดง
ตอนเย็นแตปน้ีเราจะขอความอนุเคราะหจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุใหมาชวยแสดงสลับกับวงดนตรีของเรา
ที่เราเตรียมไวครับ      

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหดูเรื่องไฟฟาใหดีเพราะป
กอนน้ันไฟฟาไมพอ  ถาหากทำการต้ังหมอไฟฟาเพ่ิมทันก็ไมเปนไรแตถาหากไมทันเราตองมีแผนสำรองคือ
พูดคุยเรื่องการเชาตูไฟฟามาเตรียมการไวลวงหนา  และถาหากมีปญหาอุปสรรคอะไรใหรีบแกไขกอนวันงานให
เรียบรอย  และฝากเรื่องการเตรียมการตอนรับแขกผูมีเกียรติฯ 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร     หน.ฝายสงเสริมประเพณี      ปน้ีไดเปลี่ยนชุดตอนรับใหมคือใหทาน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 เปนประธานและใหคณะครูทุกโรงเรียนในสังกัดของเรารับหนาที่เปนฝายตอนรับ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากไดคนที่สามารถ
รูจักแขกผูมีเกียรติไดเกือบทั้งหมดเพราะจะไดสามารถบอกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการตอนรับไดวาแขกผูมี
เกียตริคนน้ันคือใคร  เราจะใหใครรับผิดชอบหนาที่น้ี 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    ขอเสนอใหหน.ศศิญาและนางสาวประภา 
วรินทรเปนผูรวมตอนรับคะเพราะนาเปนคนที่รูจักแขกผูมีเกียรติคอนขางเยอะเพราะทำงานฝายประชาสัมพันธ 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และใหฝายตอนรับไป
ศึกษาโดยใหไปดูรูปถายวาแขกผูมีเกียรติของเรามีนาตาอยางไร ช่ืออะไร เพ่ือการทำงานที่ไมผิดพลาดเหมือนป
ที่ผานมา 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร     หน.ฝายสงเสริมประเพณี      ประเด็นเรื่องงบประมาณเงินสนับสนุน
คุมวัดทั้ง 9 คุมวัด  มีอยู 2 กอน คือ 1.จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.จากองคการบริการสวนจังหวัดฯ รวมกัน
เปน 200,000 บาท มอบใหวัดกลาง 24,000 บาท นอกน้ันก็คุมวัดละ 22,000 บาท  รวมเปน 200,000 
บาท  นัดมอบเงินใหกับชาวคุม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปญหาของเงินสนับสนุนคือองคการบริหารสวน
จังหวัดคือเขาจะจายเงินเปนเช็คใหเรากอนวันงาน 3 วัน และเราดำเนินการเบิกจายกอนลวงหนาประมาณ 1 
อาทิตยเพ่ือใหชุมชนไดไปเตรียมงาน  และขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องที่ทานผอ.ภานุเดชเรียกไปคุยเรื่องทำอุโมงค
ธุงทานออกแบบอุโมงคและชุดไฟประดับในบริเวณงานแตอุปกรณเสริมตองเปนธุง  แตธุงที่ผมมีตอนน้ันได
หายไปกับน้ำชวงที่น้ำทวมแลวไมมีเหลือเลย  เพราะฉะน้ันฝากทุกสำนัก/กองและมอบกองสวัสดิการสังคม
ประสานกับทางชุมชนใหชวยกันทำธุงชวยกันในระหวาง 10 วันที่เหลือกอนจะถึงวันงานประเพณีลอยกระทง
ครับ  

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องธุงทำไดแคไหนก็แค
น้ันครับเราไมกำหนดวาจะตองทำเทาไหร  เพราะเราจะนำไฟมาประดับตกแตงเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงามอยู
แลวฝากทุกคนดวย  
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เรื่องท่ี  5    จัดประชุมวิชาการและรับรางวัลพระปกเกลาฯ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดประชุมวิชาการครั้ง
น้ี เริ่มวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน  2562  

นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล     เปนการประชุมวิชาการที่กรุงเทพและเปนการรับรางวัล
พระปกเกลาฯและไปจัดนิทรรศการดวย 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากรองปลัดอภิวัฒนและ
ทานผอ.กองวิชาการจัดเจาหนาที่  พลังมวลชนที่มีสวนรวม และทีมงานจุติสุขาวดีไปรวมดวยครับ 

เรื่องท่ี  6    การขอใชเงินรางวัลฯ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การขอใชเงินรางวัล
เรียบรอยแลวรึยัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนกัการคลัง    ทานนายกใหทำตามลำดับความสำคัญกอนหลัง   

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนน้ีกำลังหาบริษัทที่ทำ
รถ 6 ลอ  ใหสำนักการศึกษาอยู งบประมาณใหไวประมาณ 1.4 ลานบาท  เมื่อสักครูบริษัทโทรฯมาหาผมแลว
หลังจากประชุมเสร็จผมจะโทรฯกลับไปสอบถามอีกครั้ง   เรื่องปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเปน
อยางไรบางทานผอ.ภานุเดช  

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     ตอนน้ีกำลังเขียนแบบและประมาณการอยู
ครับ  งบประมาณที่ต้ังไว 5 แสนบาท  เราก็จะปรับปรุงภูมิทัศนดานขางดวย  

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในแบบโยธาฯประมาณ
การมา 2.3 แสนบาท  ทำไมทานผอ.ภานุเดชถึงบอกวา 5 แสนบาท   

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     จำนวน 5 แสนบาท คือรวมการปรับปรุงภูมิ
ทัศนดานขางและเปลี่ยนกระเบ้ืองดานหนาของอาคารฟตเนส  เรื่องน้ีเราต้ังในงบประมาณป 2563 
งบประมาณ 5 แสนบาท  และเรื่องเงินรางวัลที่ทางสำนักการชางไดงบประมาณมาจัดซื้อโดรนน้ันตอนน้ีเราได
จัดซื้อและทดสอบการใชงานที่บริเวณแกงดอนกลางเพ่ือสำรวจดูปานิเวศครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 21/2562 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม  2562 ประจำป 2562 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  
2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่  15 
ตุลาคม 2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      - ไมมี – 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 
4 เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  14.30  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

