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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2562 ประจำป 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอความอนุเคราะหไปตัดตนไมซอยขางศูนยโตโยตา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มี พี่ น อ งประชาชนขอความ

อนุเคราะหใหเราไปตัดตนยูคาลิปตัสสูงประมาณ 20 เมตร ที่อยูบริเวณนอกรั้วบานซึ่งบานของพี่นองประชาชน
อยูในบริเวณซอยขางศูนยโตโยตาจังหวัดกาฬสินธุ ตอนนี้ฝนฟาเริ่มตกมาแลวทางเจาของบานเริ่มกลัววาถา
หากมีพายุหนักมาตนไมจะหักลงทับบานจึงขอความอนุเคราะหใหเราไปตัดให พอผมใหวันชัยลงไปดูพื้นที่
วันชัยตอบผมวาตัดไมไดถาหากจะตัดจะตองมีคาใชจายในการเชารถเครนประมาณ 9,000 บาท แตผมไมได
ตอบเขาไปเพราะถาตอบไปแบบนั้นเราจะตองโดนโจมตีแนเขาจะมีคำถามวามาถาหากเทศบาลตัดไมไดหรือทำ
ไมไดจะใหพี่นองประชาชนทำอยางไร เพราะฉะนั้นผมจะมอบภารกิจใหสำนักการชางประสานงานและนำ

- 3 เครื่องจักรของสำนักการชางและเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกไขหรือถาหากดำเนินการไมไดมันเกินความสามารถ
ของทานแลวใหลองไปเจรจากับสำนักงานการไฟฟาขอยืมรถไฟฟารถเครนสูงแลวลงพื้นที่ไปชวยกัน เคสนี้ที่เรา
ปฏิเสธไมไดเพราะตนไมน้ันอยูบริเวณนอกรั้วบานและเปนหนาที่ของเทศบาลเราที่จะตองดูแลพี่นองประชาชน
ฝากสำนักการชางดำเนินการดวย

เรื่องที่ 2 รื้อถอนเวทีใหญบริเวณศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะไดใชเวทีอีกหรือไมเวทีใหญที่อยู
ศาลากลางหลังเกา

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ไมไดใชแลวครับ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราทำเวทีนี้ตั้งแตชวงเดือนธันวาคม
2561 เพราะฉะนั้นผมวาเราควรจะรื้อเวทีออกกอนฝากสำนักการชางดำเนินการ

เรื่องที่ 3 กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดใหเรา
รับผิดชอบอะไรบาง
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลั ด เทศบาล วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดกลางจังหวัดให เรา
ตกแตงสถานที่ในการตักบาตร โตะ เตนท สถานที่ตางๆมอบสำนักการชาง ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562
ประดับผาเตนทที่ศาลากลางหลังใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถือวาเรารับรูและไดรับมอบหมายงาน
เรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นก็เหลือแคทีมชางภาพใหไปเก็บภาพบรรยากาศแลวหลังจากนั้นใหทำเปนสตอรี่
เอาไว

เรื่องที่ 4 ทำเอกสารเผยแพรจดหมายขาวสรางความเขาใจสรางการรับรูใหกับพี่
นองประชาชนเรื่องงบประมาณตอเนื่องการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานโครงการที่เราไดรับงบประมาณมา

ดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชน งานแกไขปญหาเศรษฐกิจในจุดทวมซ้ำซาก งานทอระบายน้ำ
อยากใหงานประชาสัมพันธกองวิชาการฯ ทำเปนหนังสือเอกสารเผยแพร จดหมายขาวสรางความเขาใจสราง
การรั บ รู ใ ห กั บ พี่ น อ งประชาชนผมว า มั น จะอธิ บ ายได ดี แ ต ใ นส ว นของ YouTube ก็ ล งไปเหมื อ นเดิ ม
งบประมาณในการตอเนื่องการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คือ 1.แนวทางการพัฒนาแกงดอนกลาง พุทธ
มณฑลแก งดอนกลาง สวนสาธารณะริม แกงดอนกลาง เราไดพั ฒ นาอะไรมาบางเรียงลำดับ มาเริ่ม ตั้งแต
ทานผูวาวิโรจน รายละเอียดตางๆใหไปเอาไดที่ผอ.สำนักการชาง 2.แนวปองกันตลิ่งพังของโยธาฯ ทำตั้งแตจุด
ไหนถึงจุดไหน งบประมาณเทาไหร 3.แกไขป ญ หาน้ำทวมเขตเศรษฐกิจประมาณ 200 - 300 ลานบาท
งบประมาณปไหนอยางไรบาง และโครงการในอนาคต คือ โครงการนำสายไฟฟาลงใตดิน และสวนสาธารณะ
กุดน้ำกินเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงทั้งรอบนอกและรอบในใหสวยงาม

เรื่องที่ 5 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไดรับการประสานงานมาจากลูก

ศิษยของพระอาจารยคึกฤทธิ์เจาของการเผยแพรศาสนาโดยใชพุทธวจนก็คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจา ฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลลองหากิจกรรมเอาพนักงานของเราและพนักงานครู ประมาณ
300 คน มาฟงธรรมะเพื่อเสริมเขาไปในหลักสูตรการปฏิบัติธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม กำหนดหัวขอ

- 4 และกำหนดวันถาหากไดวันที่เหมาะสมแลวมาบอกใหผมทราบแลวเขียนเปนโครงการขึ้นมาจากนั้นผมจะนำ
โครงการไปเสนอพระอาจารยคึกฤทธิ์

เรื่องที่ 6 ประกันภัยรถยนตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องประกันภัยรถยนตของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุฝากผอ.สำนักการคลังดูรายละเอียดและพิจารณาเลือกทำประกันภัยรถยนตใหดวย ที่ผมอยาก
ใหทำประกันภัยรถยนตเพราะเปนหวงทุกคนที่ตองเดินทางบอยและตองใชรถในการเดินทางซึ่งถาหากมีประกัน
ก็จะไดคุมครองทั้งตัวคนขับและผูโดยสารถาหากเปนอะไรไปครอบครัวจะไดรับผลประโยชนบางไมมากก็นอย
ฝากผอ.ทุกสำนัก/กองที่มีรถพิจารณาเลือกรถที่จะเสี่ยงและนำเสนอใหนายกทราบ และสำนักการคลังจะนำ
รายละเอียดของประกันภัยบริษัทตางๆมาเสนอควบคูกันอีก

เรื่องที่ 7 เทศบาลตำบลภูสิงหมาศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เทศบาลตำบลภูสิงห อำเภอสหัส
ขันธ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะของเราและนำอาจารยไพบูลยไปทำเรื่องนี้ใหที่เทศบาลตำบล
ภูสิงหปรากฏวาทำไปแลวลวงหนากวาเราโดยเก็บถังขยะทั้งหมดและใหชาวบานรณรงคจัดการขยะกันเอง ทำ
ธนาคารขยะขึ้ น ในหมู บ าน และครั้งล าสุดโครงการจังหวัดสะอาดโดยสำนั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมซื้อถังทำหนังสือใหเทศบาลตำบลภูสิงหมาเอาถังขยะทางนายกฯทำหนังสือตอบวาขอปฏิเสธไมรับ
ถังขยะเนื่องจากวาเทศบาลตำบลภูสิงหทำโครงการถนนปลอดถังไมจำเปนตองใช ทางอาจารยไพบูลยเลยไป
เชียรใหนายกฯเทศบาลตำบลภูสิงหวาทางเทศบาลฯมีผลงานและนวัตกรรมใหสงรางวัลพระปกเกลาทางนายกฯ
เลยโทรมาสอบถามผมวาจะต องดำเนิ นการอยางไร ผมเลยแนะนำไปวาใหท ำหนังสือมาขอศึกษาดูงานที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุผมจะใหรองปลัดอภิวัฒ นและผอ.กองวิชาการเปนผูแนะนำ ในวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ฝากรองปลัดอภิวัฒนและผอ.กองวิชาการดวยถาหากผมวางจะมากลาวตอนรับ

เรื่องที่ 8 สำนักงานศึกษาธิการขอเชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารขอเชิ ญ ประชุ ม

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัด มอบทานรองนพสิทธิ์ไปประชุมแทนที่โรงแรมชา
ลอง ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ฝากผอ.สำนักการศึกษาไปทบทวนเรื่อง O Net เพราะผลการประเมิน
O Net ของเราต่ำกวามาตรฐานเพราะฉะนั้นอยากใหความสำคัญฝากทานผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัดของเรา

เรื่องที่ 9 กิจกรรมวันเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมวันเทศบาลผานพนมาดวยดีตอง
ขอขอบคุณพวกเราทุกคนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รางวัลพนักงานดีเดนที่เรามีการมอบใหทุกปฝากหัวหนานิกรลง
ในทะเบียนประวัติใหชัดเจนวาเปนพนักงานดีเดนปไหนอยางไรใหบันทึกไวดวย

เรื่องที่ 10 การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนระดับประเทศ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ การเตรีย มตั วในการประเมิ น เมื อ ง

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนระดับประเทศ เราปรึกษาหารือกันแลวหรือไมวาจะนำเสนอแบบไหนและสถานที่คือที่
ไหน เราจะใหใครเปนผูนำเสนอและทำนิทรรศการ ผมอยากใหกองวิชาการเอาตัวชี้วัดมาดูแลวลงไปทำการ
นำเสนอ ผมว า ที่ เราแพ เพราะการนำเสนอฝากให คิ ด และพิ จ ารณาวิ ธี ก ารพรี เซนต แ ละการนำเสนอให
หลากหลายและนาสนใจมากขึ้นกวานี้ ฝากรองปลัดอภิวัฒน ผอ.กองวิชาการ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและ
สวนการงานที่เกี่ยวของนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันใหเรียบรอย ปนี้ดีและเปนปแรกที่มีการแยกประเภท
ไมเชน นั้ นเทศบาลเมื องฯเราจะต องไปแขงขัน กับ นครฯแตป นี้ เราแยกระหวางเทศบาลเมื องฯก็แ ขงขันกั บ
เทศบาลเมืองฯ เทศบาลนครฯก็ไปแขงขันกับเทศบาลนครฯ
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เรื่องที่ 11 งานพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาสวัดกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาสวัด
กลาง พระเทพปญญาเมธี วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562 ใชเมรุนกหัสดีลิงคงบประมาณในการทำ 4 แสน
บาท เราไดรับผิดชอบเรื่องสถานที่ กางเตนท จัดเลยเอาท และเตรียมโตะ เกาอี้ มอบสำนักการชางรับผิดชอบ

เรื่องที่ 12 โครงการนวัตกรรมทองถิ่นสุดยอดรางวัลพระปกเกลา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ขอเรียนเชิ ญ เข ารวมอบรมโครงการ

นวัตกรรมทองถิ่นสุดยอดรางวัลพระปกเกลา สงรายชื่อไปอบรมแลวคือทานปลัดเทศบาลและทานผอ.กอง
วิชาการผมอยากใหไปสัมผัสและผมอาจจะเดินทางไปดวย และจะตองมีสถานที่ศึกษาดูซึ่งผมจะมาพูดเรื่อง
คิดสซาเนียใหฟงคิดสซาเนียคือโลกเสมือนจริงของเด็ก ราคาเขา 1,500 - 2,000/คน ดานในจะจัดเปนโลก
เสมือนจริงเด็กที่เขาไปอยากเปนอะไรและทำงานอะไรก็เปนไดในโลกคิดสซาเนียและหลังจากทำงานแลวก็จะ
ไดรับเงินและสามารถใชจายในคิดสซาเนียไดและถาหากจะกลับบานมาแลกเอาเงินกลับบานไดดวย ทุกอยาง
ยอสวนลงเปนเหมือนกับเด็กผมมีโอกาสไปหนึ่งครั้งและอยากจะลองหาโอกาสพาคณะครูและผูบริหารไปดูอีก
ครั้งจะไดเกิดไอเดียในการมาจัดการศึกษาการเรียนการสอนเพิ่มเติมได

เรื่องที่ 13 ศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแกน จะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ครั้งนี้เขาจะพาผูสูงอายุมาดวย

เรื่องที่ 14 จังหวัดรณรงคใหมีการทำธุง (ธง)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้ทางจังหวัดรณรงคอยากจะใหมีการ

ทำธุง (ธง) เพราะตอนนี้กำลังดังและมีคนสงภาพไปประกวดอาเซียนชนะเลิศอันดับหนึ่งเปนภาพที่ไปถายหนา
พระธาตุยาคูและมีฉากเปนทะเลธุง (ธง) ผมอยากใหทุกสวนการงานทำมาสวนการงานละ 1 ธง โรงเรียนละ 1
ธง และทั้ง 36 ชุมชนดวยชุมชนละ 1 ธง สูงประมาณ 5.5 เมตร ถาหากเรามีการจัดงานประเพณีก็จะนำธุง
ที่เราทำเองนี้ไปโชวดวย ในสวนของอุปกรณในการทำธงคือไหมพรมและลูกปดที่เราจะเตรียมใหกับทั้ง 36
ชุม ชนนั้ นผมอยากจะให ก องสวัส ดิ ก ารสังคมประสานงานกับ สำนั กการศึกษาเพื่ อหางบประมาณมาจัดซื้อ
อุปกรณในราคาประมาณ 20,000 บาท

เรื่องที่ 15 รวมพลังพัฒนาความสะอาดฟนฟูทัศนียภาพบริเวณศาลปูแฮ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจของทาน

นายอำเภอฯทานจะดำเนินการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณศาลากลางหลังใหม ในสวนของเรา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เราจะลงพื้นทีร่ วมพลังพัฒนาความสะอาดฟนฟูทัศนียภาพบริเวณ
ศาลปูแฮฝากผอ.สำนักการชางลงไปดูพื้นที่กอนและเตรียมเครื่องจักรเพราะศาลปูแฮคอยขางรก สวนในน้ำฝาก
จาเอกภราดรและนายกฤษณะรับผิดชอบจัดเจาหนาที่ลงดำเนินการใหเรียบรอย และขางบนจะมอบใหใคร
รับผิดชอบใหหัวหนาพงษธรมอบหมายหนาที่ตามความเหมาะสม การแตงกายนั้นขอใหสวมใสเสื้อสีเหลือง

เรื่องที่ 16 ประชุมจังหวัด
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ผมไดมีโอกาสไดไปประชุมที่จังหวัดฯแทนทานนายก ใน

เรื่องพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผานมาทานผูวาฯไดกลาวชื่นชมเทศบาลเราเปนงานหลักวาจัดงานไดยิ่งใหญ
และเรียบรอยทุกอยางและมีพระราชกระแสรับสัง่ ชมเชยมาที่จังหวัดกาฬสินธุดวย เรื่องตอมาคืออุปกรณที่ใชใน
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งจังหวัดโดยทานผูวามอบใหหัวหนาสำนักงานจังหวัดทำเปนทะเบียนและสง
มอบใหเทศบาลของเราเก็บไวที่พิพิธภัณฑ เรื่องที่เนนย้ำมาคือถาขาราชการที่ประสงคจะไปรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯที่จะเสด็จมาอำเภอกุฉินารายณ กาฬสินธุ และเปดปายโรงเรียนบานหวยผึ้ง และพิพิธภัณฑไดโนเสาร
ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือขาราชการไปรวมรับเสด็จดวย
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ประจำป 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ปดประชุม 15.40 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

