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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2562 ประจำป 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2562 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    สมารทซิตี้ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมจะไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมารท
ซิต้ี  ของกระทรวงดิจิตอลเชิญประชุมที่ศูนยราชการหองประชุมวายุภักษ  วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 
เปนวันอบรมคาอบรม จำนวน 5,900 บาท  ผมอยากไดความรูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมขอมูลเพ่ือที่จะมา
พัฒนากาฬสินธุในยุคไทยแลนด 4.0 ยังไงก็หนีไมพนเกี่ยวกับเรื่องสมารทซิต้ี ตอนน้ีทองถิ่นก็พูดถึงกันเปนอยาง
มากและทุกคนที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดีเขาก็จะโชวเรื่องสมารทซิต้ี  

เรื่องท่ี  2    จังหวัดไดมีการเรียกประชุมนอกรอบในภารกิจงานเดือนธันวาคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับจังหวัด
กาฬสินธุของเราปญหาที่วาคือตอนน้ีทานผูวาฯทำงานคนเดียว  เพราะรองผูวาฯ 1 คนซึ่งมีคำสั่งแตงต้ังมาเปน 
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รองผูวาฯในจังหวัดกาฬสินธุของเราแตไมเคยมาทำงานที่จังหวัดกาฬสินธุเลยมีเพียงแคหองทำงานและติดปาย
ช่ือเอาไวก็ชวยราชการอยูที่สวนกลาง และทานรองวีรศักด์ิทานไดยายไปแตคำสั่งที่จะยายรองผูวาคนใหมหรือ
หัวหนาสวนขึ้นมาเปนรองผูวาฯยังไมออกเพราะฉะน้ันก็จะเหลือทานรองผูวาฯแคคนเดียวคือทานรองสน่ัน  
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานชัยธวัช เนียมศิริ ยายมาก็มีแคทานรองสน่ันคนเดียวที่คอยทำงานชวยแต
ตอนน้ีทานรองสน่ันไปอบรมจิตอาสา 904 คือการอบรมของวังในหลวง (วังทวีวัฒนา) อบรม 50 วัน พอ
ทานผูวาทำงานคนเดียวก็จะมีหัวหนาสำนักงานจังหวัดซึ่งเปนคนชวยทำงาน  เพราะทานปลัดจังหวัดลดบทบาท
การทำงานลงเพราะทานเปนทีมงานของทานผูวาไกรสรมาจากจังหวัดเพชรบูรณพอทานผูวาไกรสรยายไปทาน
ปลัดจังหวัดเองก็ตองรอดูวาทานจะไดยายไปกับทานผูวาฯไกรสรหรือไม  หรือจะไดขึ้นมาเปนรองผูวาฯหรือไม
อยางไร  เมื่อมีงานเยอะและทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดรับมาแลวก็บอกวาถาจะออกคำสั่งแตงต้ังแลวใหผูวา
ฯเรียกประชุมไมมีทางทันเพราะทานผูวาชัยธวัชทำงานคนเดียวและเดินทางไปทั้ง 18 อำเภอเองคนเดียว เรา
เลยตองมีการประชุมนอกรอบและสรุปรายงานการประชุมและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 
หลายๆกิจกรรมและเชิญพวกเราไปประชุมนอกรอบเปนภารกิจที่เราจะตองดำเนินการและแจงใหทุกทานได
รับทราบ   

เรื่องท่ี  3   พระราชทานปริญญาบตัรแกผูสำเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหกรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
เพ่ือใหการรับเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพฯเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอเรียนเชิญทานและบุคคลากรใน
สังกัดรวมรับเสด็จ แตงกายในชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวสวมหมวกตามสังกัด ในวันที่ 
2-3 ธันวาคม 2562 รวมรับเสด็จบริเวณหนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคม เวลา 11.30 น. และ หนา
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานเวลา 15.00 น.  

เรื่องท่ี  4   มูลนิธิแสงแรกพัฒนา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มูลนิธิแสงแรกพัฒนาซึ่งกำลังมา
ตรวจวัดคัดกรองผูที่มีความผิดปกติทางดานสายตา ตอนน้ีดำเนินการเปนวันที่ 2 เมื่อวานมีผูมารับบริการ
ประมาณ 320 คน และคาดวาจะมีผูมาคัดกรองไมต่ำกวา 300 คน ทุกวัน  มูลนิธิมาในครั้งน้ีคาใชจายทุก
อยางเปนของทางมูลนิธิออกคาใชจายเองทั้งหมดทั้งคาเดินทาง คาหองพักและคาอาหาร  ผมเลยเห็นวาเราควร
นำของชํารวยที่เปนผาแพรวาที่เปนผาคาดเอวเปนสไบที่ผมมีเหลือประมาณ 8 ผืน  นำมามอบใหเขาแตเขามา
ทั้งหมด 15 คน ผมจึงขอมอบใหผอ.มานิตไปซื้อเพ่ิมเติมอีก 7 ผืน  เสร็จเรียบรอยแลวจะไดใหทานรองมานิต
ไปมอบใหในวันสุดทายพรอมกับเกียรติบัตรฝากทานผอ.กฤษฎาดูแลและเตรียมพรอมในเรื่องน้ีดวยและมี
เจาหนาที่ที่มาจากโรงพยาบาลนาคูและโรงพยาบาลอ่ืนๆที่มาชวยเราประมาณ 10 คน ผมเลยอยากใหนำ
เหรียญที่เปนเหรียญปลุกเสกมามอบใหทานรองมานิตไปมอบใหเขาฝากดวยครับ 

เรื่องท่ี  5    ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ีจัดงานจากชมรมลีลาศท่ีกุดน้ำกิน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอความอนุเคราะหใชสถานที่จัดงาน
จากชมรมลีลาศที่กุดน้ำกิน  (ชมรมนันทนาการพ่ีนองสามัคคี) 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
งานถาใครวางฝากไปรวมงานน้ีดวยครับ  
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เรื่องท่ี  6    จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสรางสขุท่ีปลายทางและจุติสุขาวด ี  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
13.30 น.  เชิญนายกไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดนิทรรศการอยูกรุงเทพฯที่ทองสนามหลวง วันที่ 5 – 14 
ธันวาคม 2562  จะตองจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสรางสุขที่ปลายทางและจุติสุขาวดี  เขาใหขนาดหองใน
การจัดนิทรรศการมากวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร  ซึ่งเรื่องน้ีผมก็ไดคุยรายละเอียดและปรึกษาหารือกัน
เรียบรอยแลว สวนวัสดุอุปกรณในการจัดใหสำนักปลัดเทศบาลเปนคนจัดการซื้อให       

เรื่องท่ี  7    จัดประดับตกแตงสถานท่ี วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรม  วันที่ 
12 ธันวาคม 2562  มอบหมายเปนเอกสารและเทศบาลไดรับมอบหมายดานการจัดสถานที่ประดับตกแตง
บริเวณโดยรอบ ประดับผาและไมดอกไมประดับ ใหเขาไปจัดสถานที่ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 พรอมกับการ
จัดนิทรรศการสถานที่คือหอประชุม 80 พรรษา และมีเตนทบริเวณดานนอก  เน่ืองจากวันที่ 5 ธันวาคม 
2562 จะมีการจัดพิธีและกิจกรรมเน่ืองในวันพอเชนกันเพราะฉะน้ันทาง อบจ. เขาก็รับผิดชอบเก่ียวกับมีโดม 
เครื่องเสียง และสถานที่  เทศบาลของเราเลยไดรับผิดชอบเรื่องประดับตกแตงสถานที่ในการจัดนิทรรศการชวย
เขาเทาน้ันครับ 

เรื่องท่ี  8    การนำสายไฟฟาลงใตดิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กอนหนาน้ีมีผูตรวจไฟฟาภูมิภาคเขา
มาคุยกับทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุของเรา  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการจะนำสายไฟฟาลงใตดิน 1 
จังหวัด 1 กิโล โดยใชงบประมาณของการไฟฟาฯเองไมตองมีการสมทบทุนชวยทานเลยสอบถามผมมาวา
ตองการใหทำถนนเสนไหนผมเลยแจงไปวาผมอยากไดถนนกาฬสินธุที่เคยขอไปแลวแตไมไดดำเนินการ  ทานก็
ตอบผมมาวาถนนกาฬสินธุก็จะทำแตอยากใหเลือกมาอีกผมเลยเสนอทานไปวาถนนถีนานนท  สวนถนน
กาฬสินธุที่เราทำไวคือจากศาลเจาพอโสมพะมิตร(สถานีดับเพลิง) ยาวไปจนถึงสี่แยกสำนักงานปาไมจังหวัด
กาฬสินธุ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร งบประมาณ 70 ลานบาท การไฟฟาออก จำนวน 40 ลานบาท และ
เทศบาลออก จำนวน 30 ลานบาท แตเราไมมีเลยประสานขอทางจังหวัดฯทำเรื่องเขา กรอ.ใหทาง กรอ.
เห็นชอบและทานผูวาไกรสรก็ไดมอบใหโยธาเปนคนดูแลแตโยธาก็ทำแบบไมสนใจเพราะไมใชงานของตัวเองเรา
ก็ทำหนังสือสอบถามไปทางโยธาก็บอกมาวาทำหนังสือสงไปแลว  ตอนน้ีทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดก็รับแลว
วาของทานนายกถนนกาฬสินธุก็จะเอาและถนนถีนานนทเองก็จะเอาและระยะทางถนนถีนานนทบริเวณสี่แยก
สำนักงานปาไมไปจนถึงเสนบายพาสน้ันระยะทางยาว 3 กิโลเมตร  เพราะฉะน้ันงบประมาณที่เขาจะใหมาทำ
คือ จำนวน 1 ลานบาท/ 1 กิโลเมตร  ก็นับจากบริเวณสี่แยกสำนักงานปาไมไปจนถึงบริษัทมิตซูบิชิ  มอบผอ.
ภานุเดชประสานงานและติดตามงานน้ีดวย 

เรื่องท่ี  9    การติดปายประชาสัมพันธ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทีมงานประชาสัมพันธเรื่องปาย
ประชาสัมพันธตามแยกตางๆหรือวงเวียน  จากเดิมเราจะประชาสัมพันธแตเก่ียวกับเรื่องการไดรับรางวัลอยู
ประมาณเกือบหน่ึงเดือนเพราะฉะน้ันผมอยากใหปรับเปลี่ยนเปนประชาสัมพันธเรื่องการไดรับรางวัลในหน่ึง
อาทิตยน้ันเพียงแค 2 วัน สวนที่เหลืออีก 5 วัน ใหประชาสัมพันธเก่ียวกับเรื่องการทำงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุงานกิจกรรมที่เราไดดำเนินการ และปายประชาสัมพันธอยูบริเวณหนาโรงแรมริมปาวใหขึ้นปาย
ขอบคุณสำนักงานโยธาฯที่ใหแนวปองกันตลิ่งพัง และปายประชาสัมพันธอยูหนาสำนักงานปาไมเชนกันใหขึ้น
ปายขอบคุณสำนักงานโยธาฯเรื่องทอระบายน้ำ  รวมทั้งในสื่อโซเซียลตางๆของเราดวยใหลงขอบคุณและลง
เกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรมตางที่ เราทำ  แทนการลงประกาศวาเราไดรับรางวัลอะไรบางฝากงาน
ประชาสัมพันธดวย 
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เรื่องท่ี  10    กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมวันพอแหงชาติ วันที่ 5 
ธันวาคม 2562  ณ ลานจอดรถศาลากลางจังหวัดหลังเกา  เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตร การแตงกายชุด
ปฏิบัติราชการชุดปกติขาว  เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุม   หลังจากน้ันชวงบายก็จะเปนกิจกรรมจิตอาสา
ถวายเปนกุศลฯ จะมีการรื้อลำคลองมอบจาเอกภราดรประสานงานเรื่องการรื้อลำคลอง  ถาเปนไปไดผมฝากรื้อ
หนองไชยวานเพราะตอนน้ีวัชพืชขึ้นคอนขางมาก  สวนกำหนดการที่แนชัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสารอดูอีก
ครั้งครับ   

เรื่องท่ี  11    โครงการสานพลังทองถ่ินไทยถวายพอของแผนดินเดินวิ่งมินิฮาลฟ 
                             มาราธอนเฉลิมพระเกียรตฯิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
13.30 น.  ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝายจัดสถานที่โครงการสานพลังทองถิ่นไทยถวายพอของแผนดินเดินว่ิง
มินิฮาลฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมที่หองทองถิ่นมอบผอ.ภานุเดชไปประชุม  และเขามีกำหนดจัด
กิจกรรม  วันที่ 8 ธันวาคม 2562  บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  สำหรับคนที่จะว่ิง จำนวน 
60-70 คน สำนักปลัดเทศบาลสงรายช่ือไปแลวเรียบรอย 

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

เรื่องท่ี  13     เวทีเสวนาสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผูนำภาครัฐแหงอนาคตในฐานะผูแทน 
                            กลุมท่ี 3 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทาง
สถาบันพระปกเกลาเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไปรวมเวทีเสวนาสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผูนำภาครัฐแหง
อนาคตในฐานะผูแทนกลุมที่ 3 คือกลุมนายกที่ไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร  ผมไดขึ้นเวทีรวมกับทานนายก
เทศบาลนครภูเก็ตใหไปรายงานวาไดความรูอะไรมาแลวเอามาดำเนินการในทองถิ่นของทานอยางไร ผมมอบ
ภารกิจใหผอ.กองวิชาการไปแลวในการทำพาวเวอรพอยนำเสนอ 

เรื่องท่ี  14    ประชุม กรอ. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประชุม กรอ. วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562  มอบทานรองนพสิทธ์ิไปประชุมแทนนายก เรื่องการนำสายไฟฟาลงใตดินเปนโครงการที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุเสนอที่ประชุม กรอ. และทาง กรอ.ก็เสนอไปทางจังหวัดและทางจังหวัดถึงไดเอาเขาไปบรรจุแผนของ
จังหวัดเพ่ือขอรับงบประมาณแตปรากฏวาป 2560 – 2563  เงินงบประมาณไมไดเลยแตปน้ีทานผูวาชัยธวัช
บอกวานาจะไดฝากทานรองนพสิทธ์ิติดตามเรื่องน้ีในที่ประชุม 

เรื่องท่ี  15    ขอเชิญรวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญรวมพิธีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10  ขนาด 8 x 11 น้ิว จำนวน 23 ลานแผน มอบ
ใหแกประชาชนทุกครัวเรือนแลวจะมีพิธีมอบ  กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณในวันจันทรที่ 
9 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หอประชุมจังหวัดฯ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  จึงขอ
เชิญทานเขารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ การแตงตายชุดปกติขาวไมสวมหมวก   
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เรื่องท่ี  16    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การมอบอำนาจใหรองนายกเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนผมมอบอำนาจใหทานรองมานิตดูแลสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัดเทศบาล  
ฝายปองกันและฝายรักษาความสงบ  ในสวนของการเงินและการพัสดุก็เก่ียวกับเรื่องการสั่งการอนุญาตการ
อนุมัติในวงเงินที่อนุมัติในฎีกาไมเกิน 5 แสนบาท  ทานรองนพสิทธ์ิดูแลสำนักการศึกษา สำนักการคลัง  ใน
สวนของการเงินและการพัสดุก็เกี่ยวกับเรื่องการสั่งการอนุญาตการอนุมัติในวงเงินที่อนุมัติในฎีกาไมเกิน 5 แสน
บาท  ทานรองศิรินันทดูแลกองวิชาการและกองสวัสดิการสังคม การสั่งการอนุญาตการอนุมัติในวงเงินที่อนุมัติ
ในฎีกาไมเกิน 5 แสนบาท  ออกคำสั่งไปเรียบรอยแลวครับ   

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    ทสจ.เชิญไปประชุมเก่ียวกับกิจกรรมทำความดี  ดวย
หัวใจจะจัดกิจกรรมวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 16.00 - 18.00 น. ที่ลานจอดรถบ๊ิกซีกาฬสินธุ  เทศบาลไดรับ
มอบหมายคือติดต้ังเวที  สำหรับการแสดงและพิธีเปด เครื่องเสียง เกาอ้ี 100 ตัว   เชิญภาคประชาชนเขารวม
กิจกรรม 100 คน  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  มอบสำนักการชางและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มอบทานรองนพสิทธ์ิไปรวมกิจกรรมและ
มอบรองปลัดอภิวัฒนทำบันทึกมอบหมายงานวาแตสำนัก/กอง/ฝายไหนรับผิดชอบอะไรบาง  เรื่องปานิเวศ
ดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ผมไดใชโดรนในการสำรวจและแบงพ้ืนที่ตางๆ  
และอยูระหวางการดำเนินการขั้นตอนอ่ืนๆครับ 

นายวิทยา  ภูโยสาร   ปลัดเทศบาล   มีกิจกรรมการเคลื่อนงานอยูคือ  การสำรวจ การทำแผนที่ ขึ้น
ทะเบียน ถอดเปนชุดความรู  เช่ือมโยงเครือขายวิชาการ  และขยายผลไปสูพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอนน้ีอยูกิจกรรมการ
สำรวจพันธุไม 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การออกแบบพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศนอยูใน
กิจกรรมไหน  

นายวิทยา     ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล   สำนักการชางจะไปดูระบบน้ำกอนวาระบบน้ำจะตองลอเลี้ยง
ไดทั้งสวน สวนการออกแบบอยางอ่ืนคอยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการชางสำรวจออกแบบ
ดีไซนสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสม   

เรื่องท่ี  17    ลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ ลดรับ
ลดใหลดใชถุงพลาสติกเรื่องน้ีจะมาเปนนวัตกรรมของเราฝากทานผอ.กฤษฎาเราจะตองขับเคลื่อนเปนคูขนาน
ไปพรอมกับจังหวัดและการที่เราจะเริ่มทำในโครงการลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก  แลวจะเริ่มตนที่ใครก็คือตัว
เราเองกอนเพราะฉะน้ันฝากผอ.กฤษฎาไปทำแผนที่จะขับเคลื่อนตลอดทั้งปวาจะทำอยางไร 

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

เรื่องท่ี  19    ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อบต.บางพระ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จะมาศึกษาดูงานธรรมาภิบาล มอบรองปลัดอภิวัฒนและกองวิชาการเตรียมบรรยาย 
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เรื่องท่ี  20    ขอเชิญประชุมเสริมสรางศักยภาพกลไกเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
                              และชุมชน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562  
โรงแรมกานตมณีพาเลซ กรุงเทพฯ ขอเชิญประชุมเสริมสรางศักยภาพกลไกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชน  
มอบนายอิงควัตไปประชุมกับนายก  มอบสำนักปลัดเทศบาลทำเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการใหดวยครับ 

เรื่องท่ี  21    การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรใหความสำคัญอยางสูงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติจึง
เห็นควรจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานความกาวหนาของการศึกษาทางเลือกที่
เหมาะสมการพัฒนาลุมน้ำชี  ขอเชิญทานหรือผูแทนไปประชุม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมชาลอง 
มอบสำนักการสาธารณสุข 

เรื่องท่ี  22    การสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาเรียนด ี
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การสมัครโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดี เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่ดีสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ
ใหเปดรับสมัครต้ังแตวันที่  4 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562  จึงขอใหคัดเลือกนักเรียนผูที่สมควรจะ
ไดรับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน  มอบสำนักการศึกษาพิจารณาเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ของเราเพ่ือ
ไปรับทุนการศึกษาน้ีครับ    

เรื่องท่ี  23    กิจกรรมวันพอของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     กิจกรรมวันพอของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562  กิจกรรมเริ่มเวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  จัดรูปแบบเดิม
เหมือนทุกปที่ผานมาและมีการมอบโลพอดีเดน  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากสำนักปลัดเทศบาลดูแลและ
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี  12 พฤศจิกายน  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องยาเสพติดเห็นวาใหเราทำ
โครงการเขาไปขอรับงบประมาณแลว  ทำไปขออะไรบาง 

นายวรวิทย     ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ขอรับงบประมาณซื้ออุปกรณเพ่ือตรวจหาสาร
เสพติดครับ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  12.00  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

