รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 24/๒๕62 ประจำป ๒๕62
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายวิทยา
3. นายรณยุทธ
4. นายประเสริฐ
5. นายอภิวัฒน
6. นายพงษธร
7. นายภาณุเดช
8. ดร.พงษพิมล
9. นายกฤษฎา
10. นายวรวิทย
11. จ.ส.อ.สมชาย
12. นายนิกร
13. จาเอกภราดร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นางสาวสุนิสา
16. นายกันติพงษ
17. นายจำลอง
18. นายธนัญชัย
19. นางเพ็ญประภา
20. นางศศิญา
21. นายสังวาล
22. นางวัชรี
23. นายสถิตพงษ
24. นางศศิพรรณ
25. นายมานิต
26. นางสาวภัทรวดี

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายสมศักดิ์
5. นายนิติธรรม
6. นายอดิศักดิ์
7. นางสังวาลย
8. นายสมบัติ

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

บุญเพิ่ม
ภูโยสาร
หอมหวล
ออประเสริฐ
ปะกิทัง
โพธิแทน
เจริญพันธุวงศ
คำลอย
ชื่นอิ่ม
ภูอวด
โสมนัสนานนท
แตมแกว
เนตวงษ
กอสัตย
บุญศิลป
เบาจังหาร
ศรีนามล
ชูเดชวัฒนา
ภูนิลามัย
กิตติธรรม
เมืองโคตร
คำเดช
บงศรีดา
โพธิแทน
เหลื่อมกุมมาร
พัฒนโพธิ์

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการชาง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝายอำนวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
สีแพนบาล
ผอ.สำนักการคลัง
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล

9. นายกฤษณะ
10. นางสาววารัตน
11. นางจีรนันท
12. นายสมชาย
13. นางสาคร
14. นายวันชัย
15. นางสาวดารุณี
16. นายคงเดช
17. นายวุฒิไกร
18. นางณัฐนันท
19. นางสาวนันทนา
20. นางมยุรา
21. นางมยุรี
22. นายพงษฤทธิ์
23. นางสุดารัตน
24. นางรัศมี
25. นายสนธยา
26. นายธนวัฒน
27. นายปญญา
28. นายอิงควัต
29. นายนัญธชัย
30. นายชาติชาย
31. นางดวงใจ
32. นางสาวณัฐภาส
33. นางสาวพัชรินทร
34. นางมนธิดา

จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
สุเพ็งคำภา
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คำกอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน

- 2 หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2562 ประจำป 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน
2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 สมารทซิตี้
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมจะไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมารท
ซิตี้ ของกระทรวงดิจิตอลเชิญประชุมที่ศูนยราชการหองประชุมวายุภักษ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562
เปนวันอบรมคาอบรม จำนวน 5,900 บาท ผมอยากไดความรูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมขอมูลเพื่อที่จะมา
พัฒนากาฬสินธุในยุคไทยแลนด 4.0 ยังไงก็หนีไมพนเกี่ยวกับเรื่องสมารทซิตี้ ตอนนี้ทองถิ่นก็พูดถึงกันเปนอยาง
มากและทุกคนที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดเี ขาก็จะโชวเรื่องสมารทซิตี้

เรื่องที่ 2 จังหวัดไดมีการเรียกประชุมนอกรอบในภารกิจงานเดือนธันวาคม
นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ปจจุบันมีปญ หาเกี่ยวกับจังหวัด
กาฬสินธุของเราปญหาที่วาคือตอนนี้ทานผูวาฯทำงานคนเดียว เพราะรองผูวาฯ 1 คนซึ่งมีคำสั่งแตงตั้งมาเปน

- 3 รองผูวาฯในจังหวัดกาฬสินธุของเราแตไมเคยมาทำงานที่จังหวัดกาฬสินธุเลยมีเพียงแคหองทำงานและติดปาย
ชื่อเอาไวก็ชวยราชการอยูที่สวนกลาง และทานรองวีรศักดิ์ทานไดยายไปแตคำสั่งที่จะยายรองผูวาคนใหมหรือ
หัวหนาสวนขึ้นมาเปนรองผูวาฯยังไมออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือทานรองผูวาฯแคคนเดียวคือทานรองสนั่น
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานชัยธวัช เนียมศิริ ยายมาก็มีแคทานรองสนั่นคนเดียวที่คอยทำงานชวยแต
ตอนนี้ทานรองสนั่นไปอบรมจิตอาสา 904 คือการอบรมของวังในหลวง (วังทวีวัฒ นา) อบรม 50 วัน พอ
ทานผูวาทำงานคนเดียวก็จะมีหัวหนาสำนักงานจังหวัดซึ่งเปนคนชวยทำงาน เพราะทานปลัดจังหวัดลดบทบาท
การทำงานลงเพราะทานเปนทีมงานของทานผูวาไกรสรมาจากจังหวัดเพชรบูรณพอทานผูวาไกรสรยายไปทาน
ปลัดจังหวัดเองก็ตองรอดูวาทานจะไดยายไปกับทานผูวาฯไกรสรหรือไม หรือจะไดขึ้นมาเปนรองผูวาฯหรือไม
อยางไร เมื่อมีงานเยอะและทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดรับมาแลวก็บอกวาถาจะออกคำสั่งแตงตั้งแลวใหผูวา
ฯเรียกประชุมไมมีทางทันเพราะทานผูวาชัยธวัชทำงานคนเดียวและเดินทางไปทั้ง 18 อำเภอเองคนเดียว เรา
เลยตองมีการประชุมนอกรอบและสรุปรายงานการประชุมและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562
หลายๆกิจกรรมและเชิญพวกเราไปประชุมนอกรอบเปนภารกิจที่เราจะตองดำเนินการและแจงใหทุกทานได
รับทราบ

เรื่องที่ 3 พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหกรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อใหการรับเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพฯเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอเรียนเชิญทานและบุคคลากรใน
สังกัดรวมรับเสด็จ แตงกายในชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวสวมหมวกตามสังกัด ในวันที่
2-3 ธัน วาคม 2562 รว มรั บ เสด็ จ บริ เวณหน าโรงเรีย นยางตลาดวิท ยาคม เวลา 11.30 น. และ หน า
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานเวลา 15.00 น.

เรื่องที่ 4 มูลนิธิแสงแรกพัฒนา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ

มูลนิธิแสงแรกพัฒ นาซึ่งกำลังมา
ตรวจวัดคัดกรองผูที่มีความผิดปกติทางดานสายตา ตอนนี้ดำเนินการเปนวันที่ 2 เมื่อวานมีผูมารับบริการ
ประมาณ 320 คน และคาดวาจะมีผูมาคัดกรองไมต่ำกวา 300 คน ทุกวัน มูลนิธิมาในครั้งนี้คาใชจายทุก
อยางเปนของทางมูลนิธิออกคาใชจายเองทั้งหมดทั้งคาเดินทาง คาหองพักและคาอาหาร ผมเลยเห็นวาเราควร
นำของชํารวยที่เปนผาแพรวาที่เปนผาคาดเอวเปนสไบที่ผมมีเหลือประมาณ 8 ผืน นำมามอบใหเขาแตเขามา
ทั้งหมด 15 คน ผมจึงขอมอบใหผอ.มานิตไปซื้อเพิ่มเติมอีก 7 ผืน เสร็จเรียบรอยแลวจะไดใหทานรองมานิต
ไปมอบใหในวันสุดทายพรอมกับเกียรติบัตรฝากทานผอ.กฤษฎาดูแลและเตรียมพรอมในเรื่องนี้ดวยและมี
เจาหนาที่ที่มาจากโรงพยาบาลนาคูและโรงพยาบาลอื่นๆที่มาชวยเราประมาณ 10 คน ผมเลยอยากให นำ
เหรียญที่เปนเหรียญปลุกเสกมามอบใหทานรองมานิตไปมอบใหเขาฝากดวยครับ

เรื่องที่ 5 ขอความอนุเคราะหใชสถานที่จัดงานจากชมรมลีลาศที่กุดน้ำกิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความอนุเคราะหใชสถานที่จัดงาน

จากชมรมลีลาศที่กุดน้ำกิน (ชมรมนันทนาการพี่นองสามัคคี) เขาจะจัดงานบอลและงานลีลาศสุขกันเถอะเรา
หารายไดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมของชมรม ขอความอนุเคราะหเรื่องสถานที่เวทีกลาง ลานจอดรถ
ไฟฟาแสงสวางบริเวณรอบๆ และหองสุขา และนำบัตรมาจำหนายใหเรา จำนวน 3 โตะ ราคาโตะละ 2,400
บาท รวมเปน 7,200 บาท แตผมขอชวยเพียง 1 โตะ จำนวน 2,400 บาท สวนอีก 2 โตะที่เหลือฝาก
สำนักปลัดเทศบาลนำบัตรไปคืนทางชมรมดวย และฝากทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัด และหัวหนาสวนการ
งานถาใครวางฝากไปรวมงานนี้ดวยครับ
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เรื่องที่ 6 จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสรางสุขที่ปลายทางและจุติสุขาวดี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา
13.30 น. เชิญนายกไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดนิทรรศการอยูกรุงเทพฯที่ทองสนามหลวง วันที่ 5 – 14
ธันวาคม 2562 จะตองจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสรางสุขที่ปลายทางและจุติสุขาวดี เขาใหขนาดหองใน
การจัดนิท รรศการมากวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไดคุยรายละเอียดและปรึกษาหารือกัน
เรียบรอยแลว สวนวัสดุอุปกรณในการจัดใหสำนักปลัดเทศบาลเปนคนจัดการซื้อให

เรื่องที่ 7 จัดประดับตกแตงสถานที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรม วันที่

12 ธันวาคม 2562 มอบหมายเปนเอกสารและเทศบาลไดรับมอบหมายดานการจัดสถานที่ประดับตกแตง
บริเวณโดยรอบ ประดับผาและไมดอกไมประดับ ใหเขาไปจัดสถานที่ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 พรอมกับการ
จัดนิทรรศการสถานที่คือหอประชุม 80 พรรษา และมีเตนทบริเวณดานนอก เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม
2562 จะมีการจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันพอเชนกันเพราะฉะนั้นทาง อบจ. เขาก็รับผิดชอบเกี่ยวกับมีโดม
เครื่องเสียง และสถานที่ เทศบาลของเราเลยไดรับผิดชอบเรื่องประดับตกแตงสถานที่ในการจัดนิทรรศการชวย
เขาเทานั้นครับ

เรื่องที่ 8 การนำสายไฟฟาลงใตดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กอนหนานี้มีผูตรวจไฟฟาภูมิภาคเขา

มาคุยกับทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุของเรา การไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการจะนำสายไฟฟาลงใตดิน 1
จังหวัด 1 กิโล โดยใชงบประมาณของการไฟฟาฯเองไมตองมีการสมทบทุนชวยทานเลยสอบถามผมมาวา
ตองการใหทำถนนเสนไหนผมเลยแจงไปวาผมอยากไดถนนกาฬสินธุที่เคยขอไปแลวแตไมไดดำเนินการ ทานก็
ตอบผมมาวาถนนกาฬสินธุก็จะทำแตอยากให เลือกมาอีกผมเลยเสนอท านไปวาถนนถีนานนท สวนถนน
กาฬสินธุที่เราทำไวคือจากศาลเจาพอโสมพะมิตร(สถานีดับเพลิง) ยาวไปจนถึงสี่แยกสำนักงานปาไมจังหวัด
กาฬสินธุ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร งบประมาณ 70 ลานบาท การไฟฟ าออก จำนวน 40 ลานบาท และ
เทศบาลออก จำนวน 30 ลานบาท แตเราไมมีเลยประสานขอทางจังหวัดฯทำเรื่องเขา กรอ.ใหท าง กรอ.
เห็นชอบและทานผูวาไกรสรก็ไดมอบใหโยธาเปนคนดูแลแตโยธาก็ทำแบบไมสนใจเพราะไมใชงานของตัวเองเรา
ก็ทำหนังสือสอบถามไปทางโยธาก็บอกมาวาทำหนังสือสงไปแลว ตอนนี้ทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดก็รับแลว
วาของทานนายกถนนกาฬสินธุก็จะเอาและถนนถีนานนทเองก็จะเอาและระยะทางถนนถีนานนทบริเวณสี่แยก
สำนักงานปาไมไปจนถึงเสนบายพาสนั้นระยะทางยาว 3 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เขาจะใหมาทำ
คือ จำนวน 1 ลานบาท/ 1 กิโลเมตร ก็นับจากบริเวณสี่แยกสำนักงานปาไมไปจนถึงบริษัทมิตซูบิชิ มอบผอ.
ภานุเดชประสานงานและติดตามงานนี้ดวย

เรื่องที่ 9 การติดปายประชาสัมพันธ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทีมงานประชาสัมพันธเรื่องปาย

ประชาสัมพันธตามแยกตางๆหรือวงเวียน จากเดิมเราจะประชาสัมพันธแตเกี่ยวกับเรื่องการไดรับรางวัลอยู
ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นผมอยากใหปรับเปลี่ยนเปนประชาสัมพันธเรื่องการไดรับรางวัลในหนึ่ง
อาทิตยนั้นเพียงแค 2 วัน สวนที่เหลืออีก 5 วัน ใหประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุงานกิจกรรมที่ เราไดดำเนิ นการ และปายประชาสัมพั นธอยูบริเวณหนาโรงแรมริม ปาวใหขึ้นปาย
ขอบคุณสำนักงานโยธาฯที่ใหแนวปองกันตลิ่งพัง และปายประชาสัมพันธอยูหนาสำนักงานปาไมเชนกันใหขึ้น
ปายขอบคุณสำนักงานโยธาฯเรื่องทอระบายน้ำ รวมทั้งในสื่อโซเซียลตางๆของเราดวยใหลงขอบคุณและลง
เกี่ ย วกั บ การทำงานและกิ จ กรรมต า งที่ เราทำ แทนการลงประกาศว า เราได รั บ รางวั ล อะไรบ า งฝากงาน
ประชาสัมพันธดวย
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เรื่องที่ 10 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ กิจ กรรมวัน พ อ แห งชาติ วัน ที่ 5

ธันวาคม 2562 ณ ลานจอดรถศาลากลางจังหวัดหลังเกา เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตร การแตงกายชุด
ปฏิบัติราชการชุดปกติขาว เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุม หลังจากนั้นชวงบายก็จะเปนกิจกรรมจิตอาสา
ถวายเปนกุศลฯ จะมีการรื้อลำคลองมอบจาเอกภราดรประสานงานเรื่องการรื้อลำคลอง ถาเปนไปไดผมฝากรื้อ
หนองไชยวานเพราะตอนนี้วัชพืชขึ้นคอนขางมาก สวนกำหนดการที่แนชัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสารอดูอีก
ครั้งครับ

เรื่อ งที่ 11

โครงการสานพลังท องถิ่น ไทยถวายพ อของแผ น ดิ น เดิ น วิ่ งมิ นิ ฮ าล ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา

13.30 น. ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝายจัดสถานที่โครงการสานพลังทองถิ่นไทยถวายพอของแผนดินเดินวิ่ง
มินิฮาลฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมที่หองทองถิ่นมอบผอ.ภานุเดชไปประชุม และเขามีกำหนดจัด
กิจกรรม วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ สำหรับคนที่จะวิ่ง จำนวน
60-70 คน สำนักปลัดเทศบาลสงรายชื่อไปแลวเรียบรอย

เรื่องที่ 12 ประชุมจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มีการ
ประชุมจังหวัดฯ มอบทานปลัดเทศบาลไปประชุมแทนนายกแตงกายในชุดสีกากี และเวลา 15.00 น. มีพิธีที่
วัดสวางคงคาคือพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระราชชนนีพันป
หลวง ฝากทุกสำนัก/กองดวยครับ

เรื่องที่ 13

เวทีเสวนาสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผูนำภาครัฐแหงอนาคตในฐานะผูแทน
กลุมที่ 3
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือ งกาฬสิน ธุ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทาง

สถาบันพระปกเกลาเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไปรวมเวทีเสวนาสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผูนำภาครัฐแหง
อนาคตในฐานะผูแทนกลุมที่ 3 คือกลุมนายกที่ไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร ผมไดขึ้นเวทีรวมกับทานนายก
เทศบาลนครภูเก็ตใหไปรายงานวาไดความรูอะไรมาแลวเอามาดำเนินการในทองถิ่นของทานอยางไร ผมมอบ
ภารกิจใหผอ.กองวิชาการไปแลวในการทำพาวเวอรพอยนำเสนอ

เรื่องที่ 14 ประชุม กรอ.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุม กรอ. วันที่ 27 พฤศจิกายน

2562 มอบทานรองนพสิทธิ์ไปประชุมแทนนายก เรื่องการนำสายไฟฟาลงใตดินเปนโครงการที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุเสนอที่ประชุม กรอ. และทาง กรอ.ก็เสนอไปทางจังหวัดและทางจังหวัดถึงไดเอาเขาไปบรรจุแผนของ
จังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณแตปรากฏวาป 2560 – 2563 เงินงบประมาณไมไดเลยแตปนี้ทานผูวาชัยธวัช
บอกวานาจะไดฝากทานรองนพสิทธิ์ติดตามเรื่องนี้ในที่ประชุม

เรื่องที่ 15 ขอเชิญรวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญรวมพิธีรับพระราชทานพระ

บรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ขนาด 8 x 11 นิ้ว จำนวน 23 ลานแผน มอบ
ใหแกประชาชนทุกครัวเรือนแลวจะมีพิธีมอบ กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณในวันจันทรที่
9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หอประชุมจังหวัดฯ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอ
เชิญทานเขารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ การแตงตายชุดปกติขาวไมสวมหมวก
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เรื่องที่ 16 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การมอบอำนาจใหรองนายกเปนผูปฏิบัติ

ราชการแทนผมมอบอำนาจใหทานรองมานิตดูแลสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัดเทศบาล
ฝายปองกันและฝายรักษาความสงบ ในสวนของการเงินและการพัสดุก็เกี่ยวกับเรื่องการสั่งการอนุญาตการ
อนุมัติในวงเงินที่อนุมัติในฎีกาไมเกิน 5 แสนบาท ทานรองนพสิทธิ์ดูแลสำนักการศึกษา สำนักการคลัง ใน
สวนของการเงินและการพัสดุก็เกี่ยวกับเรื่องการสั่งการอนุญาตการอนุมัติในวงเงินที่อนุมัติในฎีกาไมเกิน 5 แสน
บาท ทานรองศิรินันทดูแลกองวิชาการและกองสวัสดิการสังคม การสั่งการอนุญาตการอนุมัติในวงเงินที่อนุมัติ
ในฎีกาไมเกิน 5 แสนบาท ออกคำสั่งไปเรียบรอยแลวครับ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ทสจ.เชิญไปประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมทำความดี ดวย
หัวใจจะจัดกิจกรรมวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 16.00 - 18.00 น. ที่ลานจอดรถบิ๊กซีกาฬสินธุ เทศบาลไดรับ
มอบหมายคือติดตั้งเวที สำหรับการแสดงและพิธีเปด เครื่องเสียง เกาอี้ 100 ตัว เชิญภาคประชาชนเขารวม
กิจกรรม 100 คน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด มอบสำนักการชางและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทานรองนพสิทธิ์ไปรวมกิจกรรมและ
มอบรองปลัดอภิวัฒนทำบันทึกมอบหมายงานวาแตสำนัก/กอง/ฝายไหนรับผิดชอบอะไรบาง เรื่องปานิเวศ
ดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ผมไดใชโดรนในการสำรวจและแบงพื้นที่ตางๆ
และอยูระหวางการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆครับ
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล มีกิจกรรมการเคลื่อนงานอยูคือ การสำรวจ การทำแผนที่ ขึ้น
ทะเบียน ถอดเปนชุดความรู เชื่อมโยงเครือขายวิชาการ และขยายผลไปสูพื้นที่อื่นๆ ตอนนี้อยูกิจกรรมการ
สำรวจพันธุไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การออกแบบพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศนอยูใน
กิจกรรมไหน
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล สำนักการชางจะไปดูระบบน้ำกอนวาระบบน้ำจะตองลอเลี้ยง
ไดทั้งสวน สวนการออกแบบอยางอื่นคอยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสำนักการชางสำรวจออกแบบ
ดีไซนสภาพพื้นที่ใหเหมาะสม

เรื่องที่ 17 ลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ ลดรับ
ลดใหลดใชถุงพลาสติกเรื่องนี้จะมาเปนนวัตกรรมของเราฝากทานผอ.กฤษฎาเราจะตองขับเคลื่อนเปนคูขนาน
ไปพรอมกับจังหวัดและการที่เราจะเริ่มทำในโครงการลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก แลวจะเริ่มตนที่ใครก็คือตัว
เราเองกอนเพราะฉะนั้นฝากผอ.กฤษฎาไปทำแผนที่จะขับเคลื่อนตลอดทั้งปวาจะทำอยางไร

เรื่องที่ 18 โครงการที่เราจะพัฒนายานเมืองเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการที่เราจะพัฒนายานเมืองเกา
ถนนรอบวัดกลางพระอารามหลวงมอบใหสำนักการชางรวบรวมเอกสารและรายละเอียดเอาไว วันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 สมาคมพอคาจะเชิญประชุมที่โรงแรมริมปาวผมจะนำไปจัดแสดงและเปนการประชาคม
และถายรูปประกอบ มอบนายกันติพงษขับเคลื่อนเรื่องพัฒนายานเมืองเกาครับ

เรื่องที่ 19 ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อบต.บางพระ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะมาศึกษาดูงานธรรมาภิบาล มอบรองปลัดอภิวัฒนและกองวิชาการเตรียมบรรยาย

เรื่ อ งที่ 20
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ขอเชิ ญ ประชุ ม เสริ ม สร า งศั ก ยภาพกลไกเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในเมื อ ง
และชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562
โรงแรมกานตมณีพาเลซ กรุงเทพฯ ขอเชิญประชุมเสริมสรางศักยภาพกลไกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
มอบนายอิงควัตไปประชุมกับนายก มอบสำนักปลัดเทศบาลทำเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการใหดวยครับ

เรื่องที่ 21 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ การประเมิ น สิ่ งแวดล อ มระดั บ

ยุทธศาสตรใหความสำคัญอยางสูงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติจึง
เห็ น ควรจัด ประชุม กลุม ย อยครั้งที่ 3 มี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อรายงานความกาวหน าของการศึก ษาทางเลือ กที่
เหมาะสมการพัฒนาลุมน้ำชี ขอเชิญทานหรือผูแทนไปประชุม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมชาลอง
มอบสำนักการสาธารณสุข

เรื่องที่ 22 การสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การสมัครโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดี เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่ดีสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ
ใหเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 จึงขอใหคัดเลือกนักเรียนผูที่สมควรจะ
ไดรับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน มอบสำนักการศึกษาพิจารณาเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ของเราเพื่อ
ไปรับทุนการศึกษานี้ครับ

เรื่องที่ 23 กิจกรรมวันพอของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมวันพอของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเริ่มเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล จัดรูปแบบเดิม
เหมือนทุกปที่ผานมาและมีการมอบโลพอดีเดน
นายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ฝากสำนั ก ปลั ด เทศบาลดู แ ลและ
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ประจำป
2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ
โครงการเขาไปขอรับงบประมาณแลว ทำไปขออะไรบาง

นายวรวิทย
เสพติดครับ

ภูอวด

เรื่อ งยาเสพติ ด เห็ น ว าให เราทำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอรับงบประมาณซื้ออุปกรณเพื่อตรวจหาสาร
ที่ประชุม - รับทราบ –

- 8 -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ปดประชุม 12.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

