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วันอังคารที่  29 กันยายน  2563  เวลา  13.50 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
9. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
10. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
11. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
12. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
13. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
16. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
17. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
18. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
19. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
20. นางวัชรี   คําเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
21. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
22. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
23. นางสาวภัทรวด ี พัฒนโพธิ์ รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
24. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
25. นางจริยา   พงษพันธุนา  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3  
 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. ดร.พงษพิมล  คําลอย  ผอ.สํานักการศึกษา 
7. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง 
8. นายสมบัต ิ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
9. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายทะเบียนฯ 
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10. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
11. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
12. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
13. นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
14. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
15. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
16. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
17. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
18. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
19. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
20. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
21. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
22. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
23. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
24. นางสาวนทิตา พูลเกษม หน.ฝายพัสดุฯ 
25. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
26. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
27. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
28. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
29. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
30. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
31. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
32. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
33. นายประชัน  บุตรดี  หน.ฝายวิเคราะหฯ 
34. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
35. นายนิวัชร  เครือแวงมน หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
36. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
37. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.50  น. 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เนื่องจากทานนายกฯตอง
เดินทางไปราชการเกี่ยวกับเรื่องการติดตามงบประมาณของเราที่กรุงเทพมหานคร  ทานจึงไดมอบหมายใหผม
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทน  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและ
หัวหนาสวนการงาน ครั้งที ่20/2563 ประจําป 2563 วันที ่29 กันยายน  2563 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสําคัญของชาติไทย 

นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เนื่องจากในเดือนตุลาคมจะมี
วันสําคัญของชาติและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสําคัญของชาติไทย  ทานรองปลัดรณยุทธเทศบาล
ของเราไดรับมอบหมายงานในดานใดบางครับ  
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นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล   ในวันที่ 13 ตุลาคมเนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนริม
แกงดอนกลาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563  เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่เวที
กลางพรอมฉากหลัง รถแบคโฮสําหรับขุดลอกผักตบชวา รถดั๊ม สถานที่ทิ้งผักตบชวามอบสํานักการชาง  และ
มอบทุกสํานัก/กองจัดเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมในวันนั้นดวยครับ  ในวันที่ 18 ตุลาคมเปนวันคลายวันพระ
บรมราชมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ 18 ตุลาคม 2563  
จะมีกิจกรรม “ศาสนสถาน” สถานที่จัดงานคือพระธาตุยาคู และวันที่ 23 ตุลาคมเปนวันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จะมีกิจกรรม"สาธารณูปโภค" สถานที่จัด
งานบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดหลังเกา คือจะมีการจัดตกแตงตนไม เก็บระบบสายไฟฟา สายสื่อสาร 
ทาสีทางเทา โดยเฉพาะถนนกาฬสินธุชวงหนาโรงพยาบาลฯถึงที่ทําการไปรษณีย การจัดเตรียมสถานที่เวที
พรอมฉากหลัง รถกระเชาในการตัดแตงกิ่งไมเก็บรวบสายไฟ รถดัม๊  มอบสํานักการชาง สีสําหรับทาขอบคันหิน
และผูเขารวมกิจกรรมมอบสํานักปลัดเทศบาล  สวนรายละเอียดและกําหนดการตางๆนั้นจะนําเรียนใหทุกทาน
ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อไดรับการประสานจากทางจังหวัดกาฬสินธุ  
 เร่ืองที่  2   การประชุมพอคา-แมคาตลาดชุมชนยานเมืองเกา 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     ในวันพฤหัสบดีที่ผานมาเราเชิญประชุมพอคา-
แมคาตลาดชุมชนยานเมืองเกาใหมาประชุมกันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เราไดชี้แจงใหทราบวางบประมาณใน
การจัดตลาดชุมชนยานเมืองเกาที่เราจัดกันทุกวันจันทรนั้นงบประมาณจะหมดในเดือนตุลาคมนี้และได
สอบถามพอคา-แมคาวาอยากจะขายสินคาและจัดใหมีตลาดตอหรือไม  คําตอบคือทั้งหมดอยากจะขายสินคา
และจัดใหมีตลาดตอผมก็ไดแจงไปวาถาหากอยากจะขายตอตองมีคาใชจายในเรื่องคาดูแลความสะอาดและคา
ไฟฟาเขาก็ยินดีที่จะเสียคาใชจายในสวนนี้ คือ คาไฟหลอดละ 20 บาท คาทําความสะอาด 10 บาท พัดลม
เครื่องใชไฟฟาตางๆ 10 บาท และเราจะเริ่มเก็บในวันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 เปนตนไป  และผมคิดวาถา
หากเราจะเก็บทุกอาทิตยจะไมสะดวกผมเลยขอใหจายเดือนละครั้งคือในหนึ่งเดือนนั้น มีทั้งหมด 4 จันทรที่เรา
จัดตลาดคือใหจายครั้งเดียวเลยประมาณ 120 บาท ซึ่งทางพอคา-แมคาเองก็ไมขัดของครับ  รานคาที่มีใน
ตลาดชุมชนยานเมืองเกาที่เราสํารวจมามีทั้งหมดประมาณ 150 – 160 ราน  และมาประชุมในวันนั้น
ประมาณ 130 – 140 ราน   
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่เราตองมีคาใชจายนั้นไมใช
ตองการหากําไรแตตองการใหตลาดชุมชนยานเมืองเกานั้นดําเนินการไปเรื่อยๆและนานๆเพราะงบประมาณเรา
ไมมีแตเรามีคาใชจายในเรื่องคาไฟฟาที่ตองจายรวมประมาณ 2,000 บาท  คาเครื่องเสียง คาวงคานักรองใน
การโปรโมทงานเพราะฉะนั้นเราจึงตองมีคาใชจายขึ้นมาเล็กนอยเพราะงบประมาณในการจัดตลาดของเราจะ
หมดลงในเดือนตุลาคมนี้   
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     และในการประชุมวันนั้นก็ไดเลือกประธานของ
ตลาดชุมชนยานเมืองเกาคือนายจําลอง  ใจไหว และมีตัวแทนอีก 8 คน รวมเปนทั้งหมด 9 คน ที่จะเปน
ตัวแทนของตลาดชุมชนยานเมืองเกา  ถาหากพอคา-แมคาตองการจะทําอะไรนั้นใหมาประสานกับกรรมการชุด
นี้แลวเขาจะมาประสานกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอไป และกรรมการชุดนี้จะเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อกําหนด
กติกาตางๆที่จะอยูรวมกันและทําประกาศใหพอคา-แมคาทราบทั่วกัน  แตวิธีการเก็บเงินนั้นเราจะเก็บอยางไร
เราจะนําเขาระบบหรือไมเพราะถาหากเรานําเขาระบบจะเบิกออกมาจายคาไฟฟายาก เรื่องนี้ยังไมมีการคุยกัน 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเรื่องนี้เราจะหารือกับทาน
นายกฯอีกครั้ง 
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        เร่ืองที่  3   เตรียมตอนรับทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (คนใหม) 
นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    เนื่องจากไดรับการประสานงานกับทางจังหวัดฯ ในวัน
พุธที่ 30 กันยายน 2563 ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (คนใหม) จะเดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ
ประมาณ เวลา 16.00 น. และจะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ คือ ศาลเจาพอหลักเมือง
,วัดกลาง (หลวงพอองคดํา) ,อนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและหอเจาบาน   
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝายตอนรับเตรียมเจาหนาที่
และเตรียมดอกไมธูปเทียนตามสถานที่ตางๆนั้นมอบสํานักปลัดเทบาลรับผิดชอบ ความสะอาดมอบสํานักการ
สาธารณสุขรับผิดชอบ  การแตงกายเสื้อภูไท 
นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    และในวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2563  ทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ (คนใหม) จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทานนายกฯก็ไดมอบหมาย
ภารกิจเตรียมการในการตอนรับคือในอาคารสํานักงานของเรามอบใหสํานักปลัดเตรียมการตอนรับทั้งหมด 
ความสะอาดบริเวณโดยรอบและตลอดทางเขามาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมอบสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบ  
สวนเรื่องการบรรยายสรุปมอบกองวิชาการฯใหนําเสนอผลงานที่เราประสบผลสําเร็จและงานที่โครงการที่
สําคัญๆที่เราอยากจะทําในอนาคต  และขอเชิญทุกทานรวมตอนรับทานผูวาฯ  การแตงกายเสื้อภูไทสวนเวลาที่
แนนอนนั้นจะแจงใหทราบอีกครั้งครับ 

เร่ืองที่  4   แจงรายชื่อพนักงานโอนยาย 
นายนิกร     แตมแกว    หน.ฝายอํานวยการ     ขออนุญาตแจงใหทุกทานไดทราบวาในวันที่ 2 ตุลาคม 
2563  จะมีพนักงานโอนยายมาจากกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ราย  1.นางสาวตรึงตรา  สมรภูมิ  จะ
โอนยายมาดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  2.นายกมล  สําราญเนตร  
จะโอนยายมาดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สังกัดสํานักการศึกษา  

เร่ืองที่  5    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 กลาวคําขอบคุณในการเกษียณอายุราชการ 
นายสถิตพงษ     บงศรีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ขออนุญาตเรียนคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนการงานทุกทานกระผมนายสถิตพงษ  บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  ณ วันนี้ผมได
เกษียณอายุราชการแลวและขออนุญาตลาทุกทานมา ณ โอกาสนี้  และกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร 
หัวหนาสวนการงาน คณะครูทุกทานที่ใหความกรุณาผมตั้งแตป 2529 เปนตนมา  ประมาณ 34 ป แลวที่ได
ทํางานกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอขอบคุณจากใจจริงครับ   

เร่ืองที่  6   ขอความอนุเคราะหขีดสีตีเสนงานจราจรหนาโรงเรียนเทศบาล 1 
นางวัชรี   คําเดช    รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1   ขอความอนุเคราะหใหงานเทศกิจไปขีดสีตีเสนงาน
จราจรหนาโรงเรียนเทศบาล 1 ใหใหมเนื่องจากวามีตํารวจไปล็อคลอรถของพี่นองประชาชนที่ไปจอดรถหนา
โรงเรียน  พี่นองประชาชนแจงทางโรงเรียนมาวาเขามองไมเห็นสีของเสนจราจรอยากใหเราไปทาสีตีเสนใหใหม 
นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบจาเอกภราดร
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนีใ้หเรียบรอยดวยครับ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ประจําป 2563 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่  15 
กันยายน  2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 



- 5  - 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี – 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  
4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563  ขอใหทุกสํานัก/กอง เลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  14.20   น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                 หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล 


