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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2562 ประจําป 2562 วันที ่23 ธันวาคม 2562 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    รณรงคการลดใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   อยากใหทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องลด
การใชถุงพลาสติกเราจะทําอยางไรมีกิจกรรมแบบไหนจะไปรณรงคที่ตลาดอยางไร  เขาเตรียมความพรอมวันที่ 
2 มกราคม 2563  ผมอยากทราบวาสํานักการสาธารณสุขทําอะไรไปแลวเพราะจะสิ้นปแลวเราตองรีบ
ดําเนินการเพราะเราเปนเมืองตนแบบเปนเมืองที่รักษาสิ่งแวดลอมฝากสํานักการสาธารณสุขไปปรึกษาหารือกัน
ถึงจะไมมีงบประมาณก็อยากจะใหลองขับเคลื่อนการรณรงคการลดใชถุงพลาสติก  อยากใหดําเนินการกอนป
ใหมเพ่ือท่ีเราจะไดประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดเตรียมการไววาหลังปใหมจะมีการลดใชถุงพลาสติก  
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เร่ืองที่  2    การประชุม ครม.สัญจร 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สืบเนื่องมาจากรองปลัดอภิวัฒนและ
ผอ.สํานักการชางไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องแผน  ทานนายกประยุทธจะมาประชุม ครม.สัญจรรอยแกนสารสิน
ประมาณเดือนมกราคม 2563 ผมเขาใจวาทานนาจะไปที่จังหวัดรอยเอ็ดและเวลาที่ ครม.สัญจรมาผูวา
ราชการจังหวัดฯจะแขงกันเสนองบประมาณจังหวัดไหนมีการเสนอโครงการมากแสดงวาเมืองนั้นเปนเมืองที่
สนใจในการพัฒนาเมืองของตนเอง  เพราะฉะนั้นผมฝากใหผอ.กองวิชาการเก็บโครงการที่เราเตรียมเอาไวแลว
รวบรวมเพ่ือเสนอใหผูวาฯนําเขาไปขอในที่ประชุม ครม. สัญจร      

เร่ืองที่  3    ปายบอกทางเขาเมือง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องปายบอกทางเขาเมืองไปถึงไหน
อยางไรแลวผมไมอยากใหรอสํานักการชาง  เพราะงานเขาเยอะและจะทําใหการทํางานลาชา 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตอนนี้ทางสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ
ทําปายบอกทางเขากิจกรรมเคานดาวปใหม สวนปายบอกทางเขาเมืองนั้นไดสํารวจและนําเสนอสงใหทางสํานัก
การชางดําเนินการ  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เคยสํารวจกันมาแลวคือปายจราจร 
ปายบอกทางเขาเมือง ปายเฉพาะกิจ  ผูที่รับผิดชอบงานนี้คืองานของสํานักปลัดเทศบาล  ฝากทาน
ปลัดเทศบาลกํากับดูแลผมวาขอมูลเกาก็ยังมีอยู 

เร่ืองที่  4   การแกไขปญหาน้ําในกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการแกไขปญหาน้ําในกุดน้ํากิน
การที่เราจะระบายน้ําในกุดน้ํากินเพื่อที่จะใหน้ํามันหมุนเวียนแกไขปญหาน้ําไมใหมันเปนสีเขียวดําเนินการไปถึง
ไหนแลวรึยัง   ฝากทานปลัดเทศบาลกํากับดูแลและติดตามเรื่องนี้ใหผมดวยในการประชุมครั้งตอไปผมจะ
สอบถามและใหทานรายงาน 

เร่ืองที่  5   จัดสวนดอกไมบริเวณหนาโรงสีรุงชัยกิจ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเคยแจงไปวาอยากไดแปลงดอกไม
และสวนดอกไมบริเวณหนาโรงสีรุงชัยกิจผมเห็นสํานักการชางนําดินไปลงแลว  ผมอยากใหนําเบี้ยดอกไมไปลง
ใหเรียบรอยและรีบดําเนินการฝากรองปลัดรณยุทธกํากับดูแลและติดตามดวย 

เร่ืองที่  6   การเปดหลุมเพื่อวางทอระบายน้ํา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การเปดหลุมเพื่อวางทอระบายน้ําที่
ถนนพรอมพรรณอุทิศผมเปนหวงวาจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนเสนนั้นพี่นองประชาชนใชสัญจรไปมาเปน
จํานวนมาก  ฝากทานปลัดเทศบาลลงพื้นที่ไปกํากับดูแลและกําชับผูรับจางใหดีอยาใหมีอันตรายเกิดขึ้นกับพี่
นองประชาชน 

เร่ืองที่  7   การจัดการขยะหลังจากที่ขอใชสนามกีฬากลางเรียบรอยแลว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ผมมีโอกาสไดแวะเขาไปดูสนามกีฬาปรากฏวาผมเห็นขยะจํานวนมากและสอบถามมาวามีการแขงขันเปตอง  
ฝากสํานักการศึกษานํารูปที่ทางเทศบาลของเราถายเก็บไวเปนหลักฐานวามีการกินอาหารมากมายแลวไมนํา
ขยะไปท้ิงสงไปที่หนวยงานที่มาขอใชสนามเปตองในวันนั้นที่ทราบมาคือสํานักงานจังหวัดฯ  ตามระเบียบการใช
สนามกีฬาไมใหมีคาจัดการขยะแตระบุไปวาผูขอใชจะตองจัดการขยะอยาใหมีขยะหลังจากที่ใชสนามกีฬาเสร็จ
เรียบรอยแลว 

เร่ืองที่  8   ขยายหองประชุมและเวทีที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัดใต 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเวทีของวัดใตผมเคยบอกไววาถา 
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หากเราไดรับรางวัลผมจะมอบเงินรางวัลให 1 ลานบาท  เพื่อขยายหองประชุมและเวทีใหแตเทาที่ทางสํานัก
การชางทํามานั้นยังไมใชแบบที่ผมตองการฝากผอ.สํานักการชางลงพื้นที่ไปดูเรื่องเวทีที่ผมตองการใหใหญขึ้น
และหองประชุมที่กวางขึ้นและทําชองดานหลังเปนหองแตงตัวและหองน้ําเหมือนกับหอประชุมธรรมาภิบาล
ของเราและใหทําทางลาดดวย  ฝากทานปลัดเทศบาลกํากับดูแลดวยครับ 

เร่ืองที่  9   ศูนยเดยแคร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศูนย เดยแครฝากสํานักการ
สาธารณสุขหางบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงานศูนยเดยแครที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใหทํา
หนังสือประสานงานไปกอนและพิจารณาดูวันเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้รีบ
ดําเนินการใหเรียบรอยฝากดวยครับ 

เร่ืองที่  10    วิธีการงบประมาณของใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วิธีการงบประมาณของใหมหลังจากที่
ทานปลัดและผอ.วิชาการไปอบรมมาแลวมีความจําเปนจะตองมาประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจาหนาที่ของทุก
สํานัก/กอง/ฝายในการเตรียมโครงการหรือไมเพื่อที่จะไดบรรจุลงในแผนและไปบรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณจะไดไปประสานกับสํานักงานงบประมาณในการขอโดยตรงของป 2564 ฝากทานปลัดเทศบาล
และผอ.กองวิชาการพิจารณาเรื่องนี้ดวย  

เร่ืองที่  11   มอบพระบรมฉายาลักษณ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องมอบพระบรมฉายา
ลักษณตามไปถึงไหนอยางไรแลว 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ไดแจงทางประธานชุมชนไปแลววาเราได
ทําบัญชีครัวเรือนใหแลวและใหประธานชุมชนไปมอบถาหากเหลือใหนํากลับคืนมาใหเรา   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวหัวหนาสํานักปลัดไดไปตามเอง
หรือไมวาชุมชนไหนไดหรือยังไมได 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ผมไดเช็คดูคราวๆบางชุมชนก็ยังไมไดรับ
เชนบานผมเองก็ยังไมไดรับครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บานนายกเองก็ยังไมไดเพราะฉะนั้น
ตองสงเจาหนาที่ลงไปติดตามวาดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวฝากทานหัวหนาสํานักปลัดในการประชุมครั้ง
ตอไปใหรายงานนายกใหทราบดวย 

เร่ืองที่  12   กิจกรรมจิตอาสา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมจิตอาสาใหหัวหนาสํานัก
ปลัดหาวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาใหเลือกชวงหลังปใหมประมาณตนเดือนมกราคม 2563 
เพราะชวงนั้นงานยังมีไมมากเราสามารถดําเนินการไดสะดวก 

เร่ืองที่  13   การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหม 2563  ฝากจาเอกภราดรและหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลกํากับดูแลงานนี้จะจัดในวันที่ 
25 ธันวาคม 2562  ณ  ลานหนาศาลากลางหลังเกา   

เร่ืองที่  14   งานอเมสซิ่งเคานดาว 2020 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจัดงานอเมสซิ่งเคานดาวฝาก
ทานปลัดเทศบาลลงพื้นที่ดูความเรียบรอยของการจัดสถานที่ชวยทานเลขาอดิศักดิ์และฝากทางโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดใหดูการแสดงของนักเรียนของทานใหเรียบรอย  และฝากงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่อง 
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ขอมูลการแสดงบนเวทีและสื่อประชาสัมพันธตางๆ  สวนการตรวจอาหารบริเวณบูทในงานฝากสํานักการ
สาธารณสุข    

เร่ืองที่  15   แผนพัฒนาการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แผนพัฒนาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมอบ
ใหสํานักการชางพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสมวาเราจะจัดกิจกรรมนี้เมื่อไหร และเราจะมีกิจกรรมอะไรบาง เรา
จะตองลงรายละเอียดใหแนชัดแลวสรุปเปนหัวขอมาเสนอใหนายกทราบ 

เร่ืองที่  16   ความยากจนและความเลื่อมล้ํา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องความยากจนและความเลื่อมล้ํา
กองสวัสดิการสังคมเราจะทิ้งเรื่องนี้ไมไดไมวาจะเปนรายที่ใหมหรือรายที่มีอยูแลว แตผมอยากใหปองกันไมใหมี
รายเกิดใหมและรายเกาตองใหลดความเลื่อมล้ําคือตองรายงานวาเขาพ่ึงพาตัวเองไดตองมีการรายงานตลอด   

เร่ืองที่  17   ทําทอระบายน้ําใหเชื่อมตอกัน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งบประมาณที่เราทําทอระบายน้ําจาก
ถนนมาประณีตมาหาทอระบายน้ําใหญที่เรากําลังขุดบริเวณหนาสํานักงานประปา  ถาหากเรามีงบประมาณ
อยากใหทําใหเชื่อมกันเลย  มอบสํานักการชางเขียนแบบตัวนี้และสงไปสํานักการคลังใหดําเนินการหาผูรับจาง
มาเพื่อดําเนินการเชื่อมกันใหเรียบรอย  เพราะเราจะไดปดถนนรอบเดียวจะไดไมทําใหพี่นองประชาชนเดือน
รอนรําคาญหลายครั้งเพราะถาหากเราทําหลายรอบก็ตองปดถนนปดชองการจราจรหลายรอบเพราะฉะนั้นผม
อยากใหดําเนินการเสร็จเรียบรอยในครั้งเดียว 

เร่ืองที่  18   ขอยืมแครไมไผ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาราชการจังหวัดทําหนังสือมา
ขอยืมแครไมไผเพื่อไปประชุมหัวหนาสวนราชการฯ  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่อําเภอกมลาไสย จํานวน 
60 ตัว  ฝากทานปลัดเทศบาลกํากับดูแลและฝากสํานักการศึกษาประสานงาน 

เร่ืองที่  19   มูธนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 26 ธันวาคม 2562  มูธนิธิ
เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศไดรับการเสนอจากมูธนิธิการเดินทางและจักรยานไทยจะมาขอ
อนุญาตเขาพบและขอขอมูลสัมภาษณเชิงลึกนายกและบุคคลากรฝากสํานักการสาธารณสุขหาขอมูลไวดวย   

เร่ืองที่  20   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 จะจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 จะจัดกิจกรรม
วันขึ้นปใหม  วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. มอบทานรองนพสิทธิ์ไปรวมกิจกรรมแทนนายก 

เร่ืองที่  21   ทําความเขาใจเรื่องการจัดทําคําของบประมาณ 
นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล    ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 จะขอทําความเขาใจกับทุก
สํานัก/กองเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณ หลักการผมอานดูแลวไมมีอะไร
มากมายแตจะเปนในเรื่องของกําหนดระยะเวลาตางๆเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะขอคุยกับทุกสํานัก/กอง
เพิ่มเติม 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                    ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2562 ประจําป 

2562 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  
2562  ประจําป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี –  

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  14.20  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


