
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  22/๒๕61  ประจำป  ๒๕61 

วันอังคารท่ี  30 ตลุาคม  2561   เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
 

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
4. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
5. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
6. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
8. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
9. นางบุษบา  สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง 
10. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
13. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
15. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
16. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
17. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.บริหารงานทั่วไป 
18. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
19. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
20. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
21. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
22. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
23. นางสายสวาท พวงคำ  ครู.โรงเรียนเทศบาล 1 
24. นางจิณหนิภา แสงแกนสาร นักจัดการงานทั่วไป  
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
7. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
8. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
9. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
10. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 



- 2  - 
11. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
13. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
14. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
15. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
17. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
18. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
19. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
21. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
22. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
24. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
25. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
26. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
27. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
28. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
29. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
30. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
31. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
32. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
33. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
34. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
35. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
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38. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    การลงนาม MOU 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันน้ีเรามีการลงนาม MOU เพ่ือที่จะรับ
ขอเสนอไปปฏิบัติฝากหัวหนาสวนการงานทุกทานดำเนินการเต็มที่ คนที่มาวาง KPI ใหเราคืออาจารยดร.ชาญ
ชัย จารุภาชน ทานวางยุทธศาสตรใหเราต้ังแตป 2549 จนถึงตอนน้ีป 2561 เพราะฉะน้ันเมื่ออาจารยมาวาง
ยุทธศาสตรใหเราการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลของเราโดยตัวช้ีวัดที่อาจารยเขาทำก็ทำใหองคกรของ
เราเปนองคกรแหงการเรียนรูไดทุกๆงานก็มีผลงานออกมาใหเห็นเพราะฉะน้ันเราจะประมาทไมไดวาอาจารยแค
วางยุทธศาสตรเพราะการวางยุทธศาสตรน้ันสำคัญ  ใน 1 ป อาจจะมาแคประมาณ 3 ครั้ง  แลวตอนน้ี 
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ทานผูวาไกรสร กองฉลาดทานเคยใชบริการทานอาจารยดร.ชาญชัย จารุภาชน ต้ังแตอยูที่อำเภอหนองสูงใน
การวางยุทธศาสตรเรื่องผักปลอดสารเกษตรอินทรียและวางตำแหนงในการที่จะเอายุทธศาตรตไปขายไหน
อยางไรจนติดตลาดทุกวันน้ีผักปลอดสารพิษของหนองสูงเขาสูตลาดบนของผูที่จะมีอันจะกินทั้งน้ัน พอมาอยู
กาฬสินธุในการแกไขปญหาความยากจนไมรูจะทำอยางไรจะเริ่มตนอยางไรเลยเชิญทานอาจารยดร.ชาญชัย 
จารุภาชน มาวางยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนและเกิดโครงการกาฬสินธุแฮปปเนตโมเดลและมองไป
จนถึงกระทั่งวายาเสพติดก็ทำใหพ่ีนองประชาชนยากจนดวยเพราะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดรายไดที่ไดก็ไมพอเลย
เกิดยุทธการฟาแดดสงยางขึ้นมา   

เรื่องท่ี  2    มอบหมายงานชวงนายกเดินทางไปราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 
นายกจะเดินทางไปราชการเพราะฉะน้ันถาใครมีงานอะไรที่เรงดวนและตองการเสนอหนังสือใหเสนอไปยังทาน
รองปลัดรณยุทธแลวเสนอตอไปที่ทานรองนพสิทธ์ิไดเลยผมขอมอบใหทานทั้ง 2 ดูแลแทนนายก  และมีงาน
หลายงานที่ผมจะมามอบภารกิจใหทุกทานคือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. จะมี
การแถลงขาวที่เฮือนลาวหรือเฮือนภูไทบานนายกใชเปนสถานที่เพ่ือจัดงานแถลงขาวเปดตัวและสงมอบสินคา
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางความเขมแข็งสูชุมชนก็คือจะแถลงขาววาที่สนง. ททท. เขามาสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวในเมืองรองคือจังหวัดกาฬสินธุน้ันไดรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการสราง
การมีสวนรวมออกแบบกิจกรรมมีอะไรบาง สรางครอบครัวและกลุมครอบครัวและคนรุนใหมจำนวน 2 
เสนทาง รวมทั้งผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกเขาทำอะไรบางในจังหวัดกาฬสินธุเขาก็จะมานำเสนอรวมทั้งการ
ไปพัฒนาการไปตอยอดที่อำเภอสหัสขันธเรื่องไดโนเสาร ภูกุมขาวดวย  ผมมอบใหทานรองนพสิทธ์ิและเลขาฯ
อดิศักด์ิไปรวมงานแถลงขาวในครั้งน้ีแทนนายก  สวนชวงบาย เวลา 13.30 น. หลังจากงานแถลงขาวแลวน้ัน
เขาเชิญประชุมที่หองประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัด  จะเปนการวางแผนป 2562 ของการทองเที่ยววาจะ
มาทำอะไรในจังหวัดกาฬสินธุรวมกับผูวาราชการจังหวัดก็จะมีชวงที่มาเก่ียวของกับเทศบาลที่จะถูกวางในแผน
ป 2562 มี 2 งาน คือ 1.งานประเพณีสงกรานต มอบทานรองนพสิทธ์ิและเลขาอดิศักด์ิตัดสินใจและพิจารณา
ตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมเลยโดยที่ไมตองรอถามนายกใหรับนโยบายมาไดเลยถาเปนเรื่องที่ทำแลวพ่ีนองพ่ี
นองประชาชนเราจะดีขึ้นเปนการพัฒนาทองถิ่นของเราใหดีขึ้น ถาสรางสีสันและมีสิ่งๆดีดีเขามาใหพ่ีนอง
ประชาชนของเรา   2.งานที่จัดอยูบริเวณชุมชนยานเมืองเกาที่เราเพ่ิงจัดผานมา   

เรื่องท่ี  3   ธนาคารออมสินเชิญไปศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ธนาคารออมสินเชิญไปศึกษาดูงานที่
คุนหมิง  ประเทศจีน   วันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561  เขาใหเราแจงและสงรายช่ือในวันน้ีมอบ
สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแจงรายช่ือและสงรายละเอียด  ผมมอบใหทานรองนพสิทธ์ิไปรวมศึกษาดูงานใน
ครั้งน้ีแทนนายก 

เรื่องท่ี  4    กิจกรรมคุณหมอชวนวิ่ง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เดินว่ิงปนในงานคุณหมอชวนว่ิง วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2561 ทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบอกผมวาอยากจะขอใชเวทีกลางที่ลานหนาศาลา
กลางหลังเกา  ฝากผอ.สำนักการชางอยาพ่ึงไปรื้อเวทีที่เราทำไวอยูบริเวณน้ันออกใหกิจกรรมน้ีผานพนไปกอน
คอยทำการรื้อถอน  เพราะเราตองไปทำเวทีตอที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินเปนเวทีของงานลอยกระทง  ในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2561  

เรื่องท่ี  5    OTOP นวัตวิถีของดีบานฉัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตำบลภูดินไดเปดตัวชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีของดีบานฉัน  ผมเลยแวะไปดูเปนการนำเสนอผลงานผลผลิตของชุมชนในตำบลภูดินเอาไปนำ
หนายและมีกิจกรรมบนเวทีโดยมีทานนายอำเภอเมืองเปนประธานและเชิญนายกไปรวมดวย  และจะมีแหลง 
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ทองเที่ยวที่จะเปดตัวในอำเภอภูดินดวยเรื่องนวัตวิถีผมอยากใหทางกองสวัสดิการจำเอาไวตอไปจะไดยินคำวา 
นวัตวิถีเหมือนกับนวัตกรรมคือวิถีใหมของชุมชนที่จะเอามาพัฒนาตอยอดไปในทางธุรกิจหรือเชิงสรางสรรค
อะไรก็ไดและงานของกองสวัสดิการฯถาหากไปต้ังโครงการอะไรที่เกี่ยวของกับนวัตวิถีก็ถือวาคุณเปนคนทันสมัย
ในยุค 4.0 ฝากเปนนโยบายใหกับกองสวัสดิการที่หยิบเรื่องน้ีขึ้นพูดคืออยากใหใชคำวานวัตวิถีในการทำงาน
เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเริ่มตนของวิถีชุมชน วิถีเมือง วิถีการทองเที่ยว 

เรื่องท่ี  6    การจัดงานค้ำบานคูณเมือง 225 ป 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯทานอยากจะจัดงานเพ่ือรำลึก
ถึงบุญคุณของเจาเมืองผูที่ ต้ังเมืองกาฬสินธุเราจะครบ 225 ป ในปน้ีเพราะฉะน้ันในชวงปลายปเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมน้ีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมือง 225 ป แลวถาหากมีการเฉลิมฉลองจะตองมี
การรำบวงสรวง อยากใหมีคนรำบวงสรวงประมาณ 1 แสนคน เครื่องแตงกาย เสื้อผา ไมไดจัดหาใหและมอบ
วัฒนธรรมไปออกแบบทารำไมมีการซอมแตพอถึงวันนัดหมายกันมารำพรอมกันในวันจัดงานบริเวณอนุสาวรีย
พระยาชันสุนทร มอบเทศบาลฯดูแลเร่ืองการจัดสถานที่และความสะอาดบริเวณการจัดงาน  การแตงกายใหใช
ชุดภูไทหรือภูลาว  เพราะน้ันจะมีการประชุมเพ่ือจัดงานน้ีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่
หองผาเสวย ช้ัน 2 ถนนเลี่ยงเมือง ศูนยราชการจังหวดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  7   ขอความอนุเคราะหรถตู 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดวยจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมได
กำหนดจัดกิจกรรมถายภาพทางวัฒนธรรมรวมกับนางแบบระหวาง วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 โดย
ชางภาพผูไดรับรางวัลจากการประกวดภาพถายดานวัฒนธรรม ชางภาพกิตติมศักด์ิ ชางภาพรับเชิญ 40 คน 
เพ่ือมาเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมี
ความหลากหลายสรางรายไดใหกับจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ในการน้ีขอความอนุเคราะหรถตูเรื่องน้ีมอบสำนัก
ปลัดเทศบาลรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  8   กิจกรรมงานวันตอตานคอรัปชั่นสากล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักงาน ป.ป.ช.แจงวาจะจัดกิจกรรม
งานวันตอตานคอรัปช่ันสากลในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็เปนหน่ึงในพันธมิตรในการ
จัดงานวันตอตานคอรัปช่ันสากลทุกป  โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 ของเราก็มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวัน
ตอตานคอรัปช่ันมาโดยตลอดเพราะองคกรของเราเปนองคกรเครือขายของสำนักงาน ป.ป.ช. และทานจะยาย
สำนักงานของทานไปที่ศูนยราชการฯ หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ 

เรื่องท่ี  9   ดูแลและแกไขปญหากลิ่นเหม็นของน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานประเพณีลอยกระทงของเราฝาก
สำนักการสาธารณสุขเรื่องน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกินอยากใหดูแลความสะอาดและเรื่องกลิ่นเหม็นวาถาหาก
มีกลิ่นเหม็นเราจะตองแกไขอยางไรไมใชเฉพาะชวงจัดงานแตอยากใหดูแลไปตลอด 

เรื่องท่ี  10     ฝนตกน้ำทวมบริเวณตลาดทุงนาทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือรองเรียนมาถึงนายกเรื่องฝน
ตกน้ำทวมบริเวณตลาดทุงนาทองที่เคยมาโวยวายในการประชุมสภา  ฝากฝายนิติการไปดูแลและดำเนินการไป
ตามกฎหมายในเรื่องน้ีดวย 

เรื่องท่ี  11   การปฏิบัติการสื่อสารกระทรวงมหาดไทยผานแอพพิเคชั่นแอดไลน 
นายจารุวัฒน  บุญ เพิ่ ม      นายก เทศมนตรี เมื อ งกาฬ สิ น ธุ     การป ฏิ บั ติ ก ารสื่ อ ส าร
กระทรวงมหาดไทยผานแอพพิเคช่ันแอดไลนมอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องน้ีและถาหากมีเรื่องอะไร
ที่เกี่ยวของกับนายกและเรงดวนสำคัญใหแจงใหนายกทราบดวย 
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เรื่องท่ี  12    นำเสนอผลงานวิจัยโครงการสมารทซิตี ้
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเขาพบและนำเสนอผลงานวิจัย
โครงการสมารทซิต้ีฝากทานรองปลัดอภิวัฒนดูรายและเอียดขอมูลเรื่องน้ีดวย 

เรื่องท่ี  13   เชิญรวมงานมุทิตาจิตทานปลัดเทศบาลฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เย็นวันน้ีขอเชิญชวนทุกทานรวมงาน
มุทิตาจิตปลัดเทศบาลทานฉลอง  ฆารเลิศ ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เวลา 17.00 น.  และตอนน้ีไดมีการสง
มอบหมายงานของทานปลัดเฉลองใหกับทานรองปลัดรณยุทธเรียบรอยแลวและทานรองปลัดรณยุทธยัง
รักษาการในตำแหนงปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  14   อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารขอมูลเพื่อลดอุบัติเหตุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ที่โรงแรม
ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ  อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารขอมูลเพ่ือลดอุบัติเหตุมอบจาเอกภราดรไป
รวมอบรม   

เรื่องท่ี  15   กิจกรรมห้ิวตะกรา นุงซ่ิน ถือปนโต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานมี
นโยบายอยากจะรักษาสิ่งแวดลอมทานเลยคิดโครงการขึ้นมาและขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการวา
ตอไปอยาไปขอถุงพลาสติกถาหากจะซื้อของหรืออะไรใหนำถุงผาหรือตะกราไปใสงดการใชถุงพลาสติกและโฟม  
ถาหากจะกินอะไรใหนำปนโตไปใส ช่ือกิจกรรมน้ีคือ หิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต เราจะสนองนโยบายน้ีของ
ทานผูวาฯเมื่อไหรมอบงานประชาสัมพันธเลือกกำหนดวันจัดกิจกรรมนัดรวมตัวกันแตงกายและถายรูปลงสื่อ
ตางๆเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมน้ี  และฝากไววาสำนักงานไหนที่ติดอยูกับถนนสายหลักจะตองจัดสวนหยอม
หนาสำนักงานพรอมกับดูแลตัดหญาใหสะอาดสวยงามดวยก็คงจะหมายถึงถนนบายพาสที่ไมดูแลปลอยใหหญา
รกแลวใหทางหลวงหรือเทศบาลไปตัดหญา 

เรื่องท่ี  16   องคการจัดการกาซเรือนกระจก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     องคการจัดการกาซเรือนกระจกเขา
ชวนเราสงประกวดเรื่องน้ีฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขดูและพิจารณาดวย  

เรื่องท่ี  17     จัดกิจกรรมเททองหลอพระ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธุจะมีการจัดกิจกรรมทอดผาปาทอดกฐินหรือหาเงินสรางพระน้ัน  ทานเลยคิดจะจัดกิจกรรมเททอง
หลอพระ  ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 เปนการคุยกันคราวๆแตยังไมไดนำเสนอทานผูวาฯ แตเอาเปน
วากอนปใหมนาจะมีการเททองหลอพระ และมีเงินงบประมาณเทาไหรก็ทำเทาน้ันไปเรื่อยๆและทำทุกปๆ
เพราะถาเราหาเงินจากการทอดผาปาทอดกฐินแลวไมดำเนินการอะไรตอก็จะทำใหพ่ีนองประชาชนสงสัยและ
อาจเกิดการไมเขาใจไดวาไมมีการดำเนินการอะไรเลย  

เรื่องท่ี  18     โครงการจุติสุขาวด ี
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการจุติสุขาวดีที่ถูก สท.ตัด
โครงการน้ีออกไปที่เขาต้ังไว 1 แสนบาท  กิจกรรมน้ีไดติดตอวิทยากรเอาไวแลวและเขาอยากจะขับเคลื่อนผม
คุยกับดารุณีเจาของโครงการบอกวาไปเจอวิทยากรทานหน่ึงที่มีความสามารถในการบรรยาย  การดูแลผูที่อยู
ในภาวะวิกฤตระยะสุดทายทุกคนจะตองเจอความตายแตการที่จะตายอยางไรใหสุขาวดีจะตองมีการปฏิบัติกอน
ตายอยางไรน้ันก็คือการดูแลผูปวยระยะวิกฤต  เพราะฉะน้ันดารุณีเลยไปประสานงานติดตอวิทยากรเอาไวและ
เราจะเอาอสม. อพส. เขาอบรมเบ้ืองตนจะอบรมประมาณ 40 คน หลังจากน้ันก็จะมาขยายผลตอและสรางทีม
อีก 200 คน ต้ังงบประมาณ 1 แสนบาท แตถูกตัดผมอยากถามวาเทศบาลอยากจะสรางนวัตกรรมการดูแล 
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ผูปวยในระยะสุดทายและวิกฤตหรือไม  ผมเลยมาคิดวาโครงการแบบน้ีไมเคยเกิดขึ้นในทองถิ่นไหนถาหากวา
เราทำไดเราอบรมเตรียมความพรอมเตรียมคนใหรูจักวิธีการดูแล  ใหดารุณีทำโครงการและเสนอโครงการเขา
มาเพ่ือขอใชเงินรางวัลในการทำโครงการน้ี  

เรื่องท่ี  19     ผูตรวจการแผนดินมีโครงการสัญจรมาท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูตรวจการแผนดินมีโครงการสัญจรมา
ที่จังหวัดกาฬสินธุและจะมาทำโครงการรวมกันกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมของ
สำนักผูตรวจราชการแผนดินใหพ่ีนองประชาชนไดรูจักเน่ืองจากวาสถาบันพระปกเกลาลงมาประเมินและพบวา
คนในจังหวัดกาฬสินธุไมรูจักสำนักงานตรวจการแผนดินจะลงมาทำโครงการชวงปใหม 

เรื่องท่ี  20     การสรางสื่อโดยใชสมารทโฟน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สภาเด็กและเยาวชนที่เราหากรรมการ
มาโอกาสตอไปผมจะเอาวิทยากรมาสอนการสรางสื่อโดยใชสมารทโฟนจะสรางใหเขาเปนผูสื่อขาวผูรายงานขาว
ตัดตอสรางขาวอยูในสมารทโฟนแลวลง Facebook  ถาหากสำนัก/กองไหนสนใจสามารถติดตามมาเรียนรูได
ผมจะสรางผูสื่อขาวที่เปนเยาวชนใหเขารายงานกิจกรรมของเทศบาลใหเขาดำเนินการกันเองแบงกลุมเราเรียก
มาอบรมประมาณ 30 คน เปนเปน 3 กลุม ใหเวลา 1 เดือน สรางผลงานใหไดแลวนำมาเผยแพร 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 21/2561 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6  - 
 
 
 
 

ปดประชุม  15.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

