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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2562 ประจำป 2562 วันที่ 30 เมษายน  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   ขอความอนุเคราะหไปตัดตนไมซอยขางศูนยโตโยตา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มี พ่ีนองประชาชนขอความ
อนุเคราะหใหเราไปตัดตนยูคาลิปตัสสูงประมาณ 20 เมตร ที่อยูบริเวณนอกรั้วบานซึ่งบานของพ่ีนองประชาชน
อยูในบริเวณซอยขางศูนยโตโยตาจังหวัดกาฬสินธุ  ตอนน้ีฝนฟาเริ่มตกมาแลวทางเจาของบานเริ่มกลัววาถา
หากมีพายุหนักมาตนไมจะหักลงทับบานจึงขอความอนุเคราะหใหเราไปตัดให  พอผมใหวันชัยลงไปดูพ้ืนที่ 
วันชัยตอบผมวาตัดไมไดถาหากจะตัดจะตองมีคาใชจายในการเชารถเครนประมาณ 9,000 บาท แตผมไมได
ตอบเขาไปเพราะถาตอบไปแบบน้ันเราจะตองโดนโจมตีแนเขาจะมีคำถามวามาถาหากเทศบาลตัดไมไดหรือทำ
ไมไดจะใหพ่ีนองประชาชนทำอยางไร  เพราะฉะน้ันผมจะมอบภารกิจใหสำนักการชางประสานงานและนำ 
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เครื่องจักรของสำนักการชางและเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือแกไขหรือถาหากดำเนินการไมไดมันเกินความสามารถ
ของทานแลวใหลองไปเจรจากับสำนักงานการไฟฟาขอยืมรถไฟฟารถเครนสูงแลวลงพ้ืนที่ไปชวยกัน  เคสน้ีที่เรา
ปฏิเสธไมไดเพราะตนไมน้ันอยูบริเวณนอกรั้วบานและเปนหนาที่ของเทศบาลเราที่จะตองดูแลพ่ีนองประชาชน
ฝากสำนักการชางดำเนินการดวย 

เรื่องท่ี  2    รื้อถอนเวทีใหญบริเวณศาลากลางหลังเกา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะไดใชเวทีอีกหรือไมเวทีใหญที่อยู
ศาลากลางหลังเกา 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนกัการชาง    ไมไดใชแลวครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราทำเวทีน้ีต้ังแตชวงเดือนธันวาคม 
2561 เพราะฉะน้ันผมวาเราควรจะรื้อเวทีออกกอนฝากสำนักการชางดำเนินการ 

เรื่องท่ี  3    กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา 
                        ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดใหเรา
รับผิดชอบอะไรบาง 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลางจังหวัดใหเรา
ตกแตงสถานที่ในการตักบาตร โตะ เตนท สถานที่ตางๆมอบสำนักการชาง ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 
ประดับผาเตนทที่ศาลากลางหลังใหม 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถือวาเรารับรูและไดรับมอบหมายงาน
เรียบรอยแลว เพราะฉะน้ันก็เหลือแคทีมชางภาพใหไปเก็บภาพบรรยากาศแลวหลังจากน้ันใหทำเปนสตอรี่
เอาไว  

เรื่องท่ี  4    ทำเอกสารเผยแพรจดหมายขาวสรางความเขาใจสรางการรับรูใหกับพี่         
                         นองประชาชนเรื่องงบประมาณตอเนื่องการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   งานโครงการที่เราไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชน งานแกไขปญหาเศรษฐกิจในจุดทวมซ้ำซาก งานทอระบายน้ำ 
อยากใหงานประชาสัมพันธกองวิชาการฯ ทำเปนหนังสือเอกสารเผยแพร จดหมายขาวสรางความเขาใจสราง
การรับรู ใหกับ พ่ีนองประชาชนผมวามันจะอธิบายได ดีแตในสวนของ YouTube ก็ลงไปเหมือนเดิม  
งบประมาณในการตอเน่ืองการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คือ 1.แนวทางการพัฒนาแกงดอนกลาง  พุทธ
มณฑลแกงดอนกลาง  สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง  เราไดพัฒนาอะไรมาบางเรียงลำดับมาเริ่มต้ังแต
ทานผูวาวิโรจน รายละเอียดตางๆใหไปเอาไดที่ผอ.สำนักการชาง  2.แนวปองกันตลิ่งพังของโยธาฯ ทำต้ังแตจุด
ไหนถึงจุดไหน งบประมาณเทาไหร 3.แกไขปญหาน้ำทวมเขตเศรษฐกิจประมาณ  200 - 300 ลานบาท 
งบประมาณปไหนอยางไรบาง  และโครงการในอนาคต คือ โครงการนำสายไฟฟาลงใตดิน  และสวนสาธารณะ
กุดน้ำกินเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงทั้งรอบนอกและรอบในใหสวยงาม   

เรื่องท่ี  5    การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไดรับการประสานงานมาจากลูก
ศิษยของพระอาจารยคึกฤทธ์ิเจาของการเผยแพรศาสนาโดยใชพุทธวจนก็คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจา  ฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลลองหากิจกรรมเอาพนักงานของเราและพนักงานครู ประมาณ 
300 คน มาฟงธรรมะเพ่ือเสริมเขาไปในหลักสูตรการปฏิบัติธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม กำหนดหัวขอ 
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และกำหนดวันถาหากไดวันที่เหมาะสมแลวมาบอกใหผมทราบแลวเขียนเปนโครงการขึ้นมาจากน้ันผมจะนำ
โครงการไปเสนอพระอาจารยคึกฤทธ์ิ 

เรื่องท่ี  6    ประกันภัยรถยนตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องประกันภัยรถยนตของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุฝากผอ.สำนักการคลังดูรายละเอียดและพิจารณาเลือกทำประกันภัยรถยนตใหดวย  ที่ผมอยาก
ใหทำประกันภัยรถยนตเพราะเปนหวงทุกคนที่ตองเดินทางบอยและตองใชรถในการเดินทางซึ่งถาหากมีประกัน
ก็จะไดคุมครองทั้งตัวคนขับและผูโดยสารถาหากเปนอะไรไปครอบครัวจะไดรับผลประโยชนบางไมมากก็นอย  
ฝากผอ.ทุกสำนัก/กองที่มีรถพิจารณาเลือกรถที่จะเสี่ยงและนำเสนอใหนายกทราบ  และสำนักการคลังจะนำ
รายละเอียดของประกันภัยบริษัทตางๆมาเสนอควบคูกันอีก   

เรื่องท่ี  7    เทศบาลตำบลภูสิงหมาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เทศบาลตำบลภูสิงห อำเภอสหัส
ขันธ  มาศึกษาดูงานเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะของเราและนำอาจารยไพบูลยไปทำเรื่องน้ีใหที่เทศบาลตำบล
ภูสิงหปรากฏวาทำไปแลวลวงหนากวาเราโดยเก็บถังขยะทั้งหมดและใหชาวบานรณรงคจัดการขยะกันเอง  ทำ
ธนาคารขยะขึ้นในหมูบาน  และครั้งลาสุดโครงการจังหวัดสะอาดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมซื้อถังทำหนังสือใหเทศบาลตำบลภูสิงหมาเอาถังขยะทางนายกฯทำหนังสือตอบวาขอปฏิเสธไมรับ
ถังขยะเน่ืองจากวาเทศบาลตำบลภูสิงหทำโครงการถนนปลอดถังไมจำเปนตองใช  ทางอาจารยไพบูลยเลยไป
เชียรใหนายกฯเทศบาลตำบลภูสิงหวาทางเทศบาลฯมีผลงานและนวัตกรรมใหสงรางวัลพระปกเกลาทางนายกฯ
เลยโทรมาสอบถามผมวาจะตองดำเนินการอยางไร  ผมเลยแนะนำไปวาใหทำหนังสือมาขอศึกษาดูงานที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุผมจะใหรองปลัดอภิวัฒนและผอ.กองวิชาการเปนผูแนะนำ  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562  ฝากรองปลัดอภิวัฒนและผอ.กองวิชาการดวยถาหากผมวางจะมากลาวตอนรับ  

เรื่องท่ี  8    สำนักงานศึกษาธิการขอเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สำนักงานศึกษาธิการขอเชิญประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัด  มอบทานรองนพสทิธ์ิไปประชุมแทนที่โรงแรมชา
ลอง  ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ฝากผอ.สำนักการศึกษาไปทบทวนเรื่อง O Net เพราะผลการประเมิน 
O Net ของเราต่ำกวามาตรฐานเพราะฉะน้ันอยากใหความสำคัญฝากทานผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัดของเรา  

เรื่องท่ี  9    กิจกรรมวันเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมวันเทศบาลผานพนมาดวยดีตอง
ขอขอบคุณพวกเราทุกคนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  รางวัลพนักงานดีเดนที่เรามีการมอบใหทุกปฝากหัวหนานิกรลง
ในทะเบียนประวัติใหชัดเจนวาเปนพนักงานดีเดนปไหนอยางไรใหบันทึกไวดวย 

เรื่องท่ี  10    การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมตัวในการประเมินเมือง
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนระดับประเทศ  เราปรึกษาหารือกันแลวหรือไมวาจะนำเสนอแบบไหนและสถานที่คือที่
ไหน  เราจะใหใครเปนผูนำเสนอและทำนิทรรศการ  ผมอยากใหกองวิชาการเอาตัวช้ีวัดมาดูแลวลงไปทำการ
นำเสนอ  ผมวาที่ เราแพเพราะการนำเสนอฝากใหคิดและพิจารณาวิธีการพรีเซนตและการนำเสนอให
หลากหลายและนาสนใจมากขึ้นกวาน้ี ฝากรองปลัดอภิวัฒน ผอ.กองวิชาการ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและ
สวนการงานที่เกี่ยวของนัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันใหเรียบรอย  ปน้ีดีและเปนปแรกที่มีการแยกประเภท
ไมเชนน้ันเทศบาลเมืองฯเราจะตองไปแขงขันกับนครฯแตปน้ีเราแยกระหวางเทศบาลเมืองฯก็แขงขันกับ
เทศบาลเมืองฯ  เทศบาลนครฯก็ไปแขงขันกับเทศบาลนครฯ  
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เรื่องท่ี  11    งานพระราชทานเพลงิศพเจาอาวาสวัดกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาสวัด
กลาง พระเทพปญญาเมธี วันที่  14 – 17 มิถุนายน 2562  ใชเมรุนกหัสดีลิงคงบประมาณในการทำ 4 แสน
บาท เราไดรับผิดชอบเรื่องสถานที่ กางเตนท จัดเลยเอาท และเตรียมโตะ เกาอ้ี มอบสำนักการชางรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  12    โครงการนวัตกรรมทองถ่ินสุดยอดรางวลัพระปกเกลา   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเรียนเชิญเขารวมอบรมโครงการ
นวัตกรรมทองถิ่นสุดยอดรางวัลพระปกเกลา  สงรายช่ือไปอบรมแลวคือทานปลัดเทศบาลและทานผอ.กอง
วิชาการผมอยากใหไปสัมผัสและผมอาจจะเดินทางไปดวย  และจะตองมีสถานที่ศึกษาดูซึ่งผมจะมาพูดเรื่อง
คิดสซาเนียใหฟงคิดสซาเนียคือโลกเสมือนจริงของเด็ก ราคาเขา 1,500 - 2,000/คน ดานในจะจัดเปนโลก
เสมือนจริงเด็กที่เขาไปอยากเปนอะไรและทำงานอะไรก็เปนไดในโลกคิดสซาเนียและหลังจากทำงานแลวก็จะ
ไดรับเงินและสามารถใชจายในคิดสซาเนียไดและถาหากจะกลับบานมาแลกเอาเงินกลับบานไดดวย  ทุกอยาง
ยอสวนลงเปนเหมือนกับเด็กผมมีโอกาสไปหน่ึงครั้งและอยากจะลองหาโอกาสพาคณะครูและผูบริหารไปดูอีก
ครั้งจะไดเกิดไอเดียในการมาจัดการศึกษาการเรียนการสอนเพ่ิมเติมได  

เรื่องท่ี  13    ศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน จะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
ครั้งน้ีเขาจะพาผูสูงอายุมาดวย 

เรื่องท่ี  14    จังหวัดรณรงคใหมีการทำธุง (ธง) 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนน้ีทางจังหวัดรณรงคอยากจะใหมีการ
ทำธุง (ธง) เพราะตอนน้ีกำลังดังและมีคนสงภาพไปประกวดอาเซียนชนะเลิศอันดับหน่ึงเปนภาพที่ไปถายหนา
พระธาตุยาคูและมีฉากเปนทะเลธุง (ธง) ผมอยากใหทุกสวนการงานทำมาสวนการงานละ 1 ธง โรงเรียนละ 1 
ธง และทั้ง 36 ชุมชนดวยชุมชนละ 1 ธง  สูงประมาณ 5.5 เมตร   ถาหากเรามีการจัดงานประเพณีก็จะนำธุง
ที่เราทำเองน้ีไปโชวดวย  ในสวนของอุปกรณในการทำธงคือไหมพรมและลูกปดที่เราจะเตรียมใหกับทั้ง 36 
ชุมชนน้ันผมอยากจะใหกองสวัสดิการสังคมประสานงานกับสำนักการศึกษาเพ่ือหางบประมาณมาจัดซื้อ
อุปกรณในราคาประมาณ 20,000 บาท  

เรื่องท่ี  15    รวมพลังพัฒนาความสะอาดฟนฟูทัศนียภาพบริเวณศาลปูแฮ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจของทาน
นายอำเภอฯทานจะดำเนินการ  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  ที่บริเวณศาลากลางหลังใหม  ในสวนของเรา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เราจะลงพ้ืนที่รวมพลังพัฒนาความสะอาดฟนฟูทัศนียภาพบริเวณ
ศาลปูแฮฝากผอ.สำนักการชางลงไปดูพ้ืนที่กอนและเตรียมเครื่องจักรเพราะศาลปูแฮคอยขางรก  สวนในน้ำฝาก
จาเอกภราดรและนายกฤษณะรับผิดชอบจัดเจาหนาที่ลงดำเนินการใหเรียบรอย  และขางบนจะมอบใหใคร
รับผิดชอบใหหัวหนาพงษธรมอบหมายหนาที่ตามความเหมาะสม  การแตงกายน้ันขอใหสวมใสเสื้อสีเหลือง 

เรื่องท่ี  16    ประชุมจังหวัด 
นายวิทยา  ภูโยสาร      ปลัดเทศบาล    ผมไดมีโอกาสไดไปประชุมที่จังหวัดฯแทนทานนายก ใน
เรื่องพิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่ผานมาทานผูวาฯไดกลาวช่ืนชมเทศบาลเราเปนงานหลักวาจัดงานไดย่ิงใหญ
และเรียบรอยทุกอยางและมพีระราชกระแสรับสัง่ชมเชยมาที่จังหวัดกาฬสินธุดวย เรื่องตอมาคืออุปกรณที่ใชใน
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิน้ันซึ่งจังหวัดโดยทานผูวามอบใหหัวหนาสำนักงานจังหวัดทำเปนทะเบียนและสง
มอบใหเทศบาลของเราเก็บไวที่พิพิธภัณฑ  เรื่องที่เนนย้ำมาคือถาขาราชการที่ประสงคจะไปรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯที่จะเสด็จมาอำเภอกุฉินารายณ กาฬสินธุ และเปดปายโรงเรียนบานหวยผึ้ง และพิพิธภัณฑไดโนเสาร
ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือขาราชการไปรวมรับเสด็จดวย  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  17 เมษายน 
2562  ประจำป  2562  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  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.40  น. 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

