
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  3/๒๕63  ประจําป  ๒๕63 

วันอังคารที่  4  กุมภาพันธ 2563  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
7. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
9. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
10. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
12. ดร.พงษพิมล  คําลอย  ผอ.สํานักการศึกษา 
13. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 
14. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง 
15. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
16. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
17. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
18. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายทะเบียนฯ 
19. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
20. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
21. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
22. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
23. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
24. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
25. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
26. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
28. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
29. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
30. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
31. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
32. นางสาวภัทรวดี  พัฒนโพธิ์ รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
33. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
34. นางจริยา  พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
35. นางวิภารัตน  กําจร  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
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 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายสมบัต ิ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
4. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
6. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
7. นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
8. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
9. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
10. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
11. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
12. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
13. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
14. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
15. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
16. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
17. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
18. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
19. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
20. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
21. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
24. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
25. นางวัชรี   คําเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
26. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  
27. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  3/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 4 กุมภาพันธ 2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    กองทุนแมของแผนดินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนแม  รายงานใหที่ประชุมทราบดวยเพื่อขอมติที่ประชุม  
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    เรียนทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทาน ตามที่มีคําสั่งแตงตั้งใหมีคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงาน
กองทุนแมของแผนดินเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งประกอบดวยบุคคล 9 ทาน ไดแก 1.ทานปลัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  2.ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3.ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 4.ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม 5.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6.หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 7.หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการ 
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สังคม 8.นักพัฒนาชุมชนฝายพัฒนาชุมชน 9.นักพัฒนาชุมชนฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม นี่คือรายชื่อตาม
คําสั่งคณะทํางานชุดนี้มีหนาที่คัดเลือกชุมชนกองทุนแมของแผนดินเพื่อเขารับเงินพระราชทานในแตละป/ปละ 
1 ชุมชน และมีความจําเปนที่จะตองพิจารณากันเลยขออนุญาตนําเรื่องนี้เขาหารือในที่ประชุมเริ่มในระเบียบ
วาระที่ 1 คือเมื่อครั้งที่แลวมีการประชุมและไดคัดเลือกชุมชนหนองลิ้นจี่ใหเขารับเงินพระราชทาน จํานวน 
8,000 บาท ไดรับไปเรียบรอยแลวและทางจังหวัดฯโดยทานผูวาฯไดมามอบอีกครั้งและทุกชุมชนก็ไดเขารวม
พิธีดังกลาว  แตชุมชนหนองลิ้นจี่ยังไมมีดําเนินการเกี่ยวกับพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงเขาสูชุมชนดิฉันไดประสาน
เบื้องตนกับทางชุมชนแลวเขาแจงวาทางชุมชนยังไมพรอมคงจะพรอมชวงหลังงานมหกรรมโปงลาง แพรวา 
และงานกาชาดจบลง แลวจะประสานใหทราบอีกครั้ง  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แลวดิฉันไดแนบทายในวาระการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลวทุกทานสามารถอานเพ่ิมเติมได 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหรับรองรายงานการประชุมไดเลย
เพราะถือวาเปนการประชุมเพื่อใหมีความสมบูรณในการรวบรวมงานสงทางกองทุนแมของแผนดินวาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุไดมีการจัดกองทุนแมของแผนดินไปแลวประมาณ 15-16  ชุมชน  และจะมีการเพิ่มเติมชุมชน
ใหมอยูในระหวางการดําเนินการ 
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    ขอนําเสนอเรื่องเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของปที่ผานมาคือไดมีการจัดผาปาไดรับเงินมา จํานวน 110,350 บาท แตละชุมชน
ก็ไดนําไปเพ่ิมทุนไปแลวทั้ง 15 ชุมชน ตามรายละเอียดหนาที่ 1–2  ในสวนของเงินกองฯที่ 16 ที่ประชุมเลยมี
ความเห็นชอบวาใหจัดตั้งเครือขายกองทุนแมระดับตําบลขึ้นซึ่งเปนศูนยกลางของกองทุนแมทั้ง 15 ชุมชน คือ
เปนผูเก็บรักษาเงินเอาไวมีตัวแทน 3 คน เพื่อนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารเงินนั้นเก็บไวเพื่อใชจายในการณรงค
ขับเคลื่อนกองกลาง เชน มีการทํากิจกรรม รณรงคหรือทําปาย สามารถดึงเงินตัวนี้ออกมาใชจายไดโดยจะไมไป
เกี่ยวกับเงินของชุมชนอื่นๆ และในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในรางระเบียบการใชจายเงินเรียบรอยแลว ที่
ประชุมโดยมีทานเจาคณะจังหวัดฯทานเสนอใหอุดหนุนเงินกองทุนแมของแผนดินในสวนที่เปนของกองกลาง
ใหกับวัดสวางคงคาเนื่องจากวัดสวางคงคามีปญหาเรื่องเงินหายไปทั้งหมด จํานวน 8,000 บาท บัญชีถูกปดไป
เลยแกปญหาโดยวิธีการนําเงินในสวนของกองกลางมอบใหกองทุนแมของแผนดินชุมชนวัดสวางคงคาไป 
จํานวน 5,000 บาท  และพระครูฯสนับอีกประมาณ 1,100 บาท  รวมกับเงินที่ทางชุมชนหามาเองไดรวมกัน
แลวก็ครบตามจํานวนที่ไดรับพระราชทานมาครั้งแรก จํานวน 8,000 บาท ปญหานี้เลยจบไป    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวใครจะมาดูแลเรื่องนี้ตอ 

นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    คนที่รับหนาที่ดูแลตอคือประธาน อปพร. 
นางเพ็ญจันทร สีศิริ  ดิฉันใหเขาทําหนังสือมาที่เทศบาลและเราจะประสานไปใหธนาคารเปดบัญชีใหมภายใน
อาทิตยนี้ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอมูลเงินในบัญชีของทุกกองทุนแมก็
จะตองอยูที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุสวนหนึ่งถาใครมีการเพิ่มเติมหรือจายไปก็ตองมารายงานเพื่อใหมันสอดคลอง
ตองกัน  และแตละกองทุนแมก็ตองมีการทํากิจกรรมในแตละรอบปโดยเฉพาะในวันที่ 12 สิงหาคมฝากวิภา
รัตนวาเราจะเชิญชวนชุมชนที่เขามีกองทุนแมนั้นมาขับเคลื่อนอยางไรในวันที่ 12 สิงหาคมซึ่งเปนกิจกรรมวัน
แมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา  
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    ตอไปเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผล
การตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดินจะจัดระดับความเขมแข็งในการตรวจสุขภาพออกเปน 3 ระดับ คือ A 
B C  ดิฉันไดดําเนินการจัดเรียบรอยแลวเลยอยากขอมติในที่ประชุมเห็นชอบตามระดับการตรวจสุขภาพ  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    A มีที่ไหนบาง 

นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    A มีชุมชนดงปอแหงเดียว 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     B มีชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา ชุมชน
ซอยน้ําทิพย ชุมชนวัดหอไตร ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนหนองลิ้นจี่ และอีกหลายชุมชน 
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    และ C ก็คือต่ําสุดคะ  

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปมติในที่ประชุมก็เห็นชอบและ
รับรองตามท่ีเสนอมาครับ 
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    และการคัดเลือกชุมชนตนกลากองทุนแม
ของแผนดินป 2563 ปนี้มีความจําเปนที่จะตองคัดเลือก 1 ชุมชน ที่ยังไมมีการแตงตั้ง ชุมชนที่เหลือมีทั้งหมด 
23 ชุมชน ตามรายชื่อที่แนบ  ในปที่แลวชุมชนหนาโรงซอม รพช. เสนอตัวมาแลวประเมินไมผานในปนี้เราเลย
ยกยอดมาจากปที่แลวมานําเสนออีกครั้งหนึ่งและมีชุมชนหัวโนนโกสมัครเขารับเลือกโดยใชเกณฑของ ป.ป.ส.
กําหนดทั้ง 12 ขอ ที่ประชุมเห็นควรอยางไร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ป.ป.ส.จะลงมาดูหรือไมในชุมชนที่มี
กองทุนแมของแผนดิน  จะมีการลงมาเจาะลึกหรือไมเราพอที่จะสามารถแจงใหวิทยากรจาก ป.ป.ส.เขาลงพื้น
ที่มาอบรมเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนไดหรือไม 
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    เราดําเนินการทุกป/ปละ 1 ครั้ง  

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากใหลองไปหารือกับ ป.ป.ส. วา
เราจะจัดอบรมปละ 2 ครั้งไดหรือไมฝากวิภารัตนติดตามและดําเนินการเรื่องนี้ 
นางวิภารัตน    กําจร     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    ที่ประชุมรับรองหรือไม 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่ประชุมรับรองและเห็นชอบตามนี้ครับ 

 เร่ืองที่  2     สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงนี้ ส.ต.ง เขาสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุแลวอยากใหทุกสํานัก/กองเตรียมตัวและเตรียมเอกสารใหเรียบรอย  และถาหากทางส.ต.ง.
ตองการอะไรเพิ่มเติมดูแลและบริการดวยครับ 

เร่ืองที่  3    อัยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานอัยการจะเดินทางมาเยี่ยม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 13 มีนานคม 2563  ฝากทานรองศิรินันทเตรียมตอนรับ  

เร่ืองที่  4   รณรงคการลดการใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รณรงคการลดการใชถุงพลาสติก 
วันนี้เราจะรณรงคที่ตลาดสดเทศบาล เวลา 14.30 น. สําหรับตลาดทุงนาทองจะเปนวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2563  และในวันนั้นนายกไมอยูใหเชิญทานรองมานิต รองนพสิทธิ์และรองศิรินันทไปรวมกิจกรรม  

เร่ืองที่  5   ที่อยูอาศัยบริเวณคุมหวย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องที่อยูอาศัยของคุมหวยบานที่
โทรมที่ทานผูวาอยากใหทําการซอมแซมฝากกองสวัสดิการสังคมนําหนังสือรับรองของเขามาแลวนายกจะ
มอบหมายให อปพร. สํานักการชางหรือสํานักการสาธารณสุขลงพื้นที่ไปดําเนินการซอมแซมใหดูดีขึ้น 

เร่ืองที่  6   การประชุมสภา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เดือนกุมภาพันธจะมีการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ในชวงวันที่ 1 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2563  นายกจะดูวันเวลาที่เหมาะสม
อีกครั้ง  
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เร่ืองที่  7   วันรวมน้ําใจสูกาชาด 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ฝาก
หัวหนาพงษธรเตรียมตัวและนัดหมายเวลาใหชัดเจนเพื่อรวมตัวกันไปรวมมอบของวันรวมน้ําใจสูกาชาด  

เร่ืองที่  8   ปรับปรุงศูนย อปพร.แกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องปรับปรุงศูนย อปพร.แกงดอนกลาง
ผมอยากไดเสาและคานดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว   
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ทยอยสงของไปเรียบรอยแลวครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และใหทําหองน้ํา จํานวน 2 หอง ดวยครับ 

เร่ืองที่  9    ขุดเจาะถนนเพื่อวางทอระบายน้ํา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขุดเจาะถนนหนาการประปาฯเพื่อ
วางทอระบายน้ําขุดมาตั้งแตกอนเทศกาลปใหมจนทุกวันนี้ยังไมเรียบรอยใครพอจะทราบเรื่องนี้บาง  
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี     ทางผูรับเหมาที่ขุดเจาะรอบแรก
ตอนนี้ไมไดดําเนินงานตอแลวเพราะขุดไปเจอปญหาเรื่องปากทอตางระดับกันเลยไดใหคอนเซาทดูและปรึกษา
กันใหมวาแบบจะออกมาอยางไร  เพราะวาถาหากวางทอระบายน้ําไปตามที่ขุดมานั้นคือทอจะต่ํากวากัน
ประมาณ 70 เซนติเมตร   

เร่ืองที่  10    แนะนําตัวพนักงานใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แนะนําตัวพนักงานใหมที่สอบแขงขัน
ที่กรมฯเปดสอบไดบรรจุใหมเปนครั้งแรกและเลือกบรรจุที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
นางกรรณิกา  ประสานตร ี   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน    เรียนทานนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ  คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานดิฉันนางกรรณิกา ประสานตรี  สอบแขงขันได
และมาบรรจุในตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  

เร่ืองที่  11   กรีน มารเก็ต   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯอยากใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเตรียมพื้นทีใ่นการที่จัดจัดกรีน มารเก็ต  คือ ตลาดสําหรับขายผักสุขภาพ  ผมบอกเทศบาลฯเราเคยมี
อยูท่ีตลาดลาน 3  แตกอนสํานักงานเกษตรก็เคยมาใชแตชวงหลังมาคนไมมาขายเลยไมไดเปดตลาด  ผมเลยได
ปรึกษาหารือกับทานปลัดเทศบาลวาเราจะลงไปดูพื้นที่ชวงเราลงไปแจกถุงผาถาหากเปนไปไดจะมอบใหทาน
ปลัดเทศบาลพิจารณาดูวาเราจะคืนพื้นที่ในสวนที่เราจะเอามาเคลียรใหเปน กรีน มารเก็ตใหกับทางทานผูวาซึ่ง
ประสงคอยากจะจําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพ และจําหนายผลิตภัณฑออแกนิค  

เร่ืองที่  12   175 ป วัดกลางพระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญรวมพิธีเปด 175 ป วัดกลาง
พระอารามหลวง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563  ถาหากทุกทานวางไมติดภารกิจอะไรขอเชิญชวนไปรวมพิธีเปด
พรอมกัน เวลา 09.00 น.  การแตงกายชุดปฏิบัติธรรมหรือเสื้อสีขาว  

เรื่องที่  13   บิณฑบาตขาวสารอาหารแหงและหาทุนเอาไปปรับปรุงบานใหกับ 
      คนยากจน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พระอาจารยเอกรองเจาอาวาสวัดปา
พุทธมณฑลฯ  เปนเจาคณะตําบลกาฬสินธุขอเชิญชวนคณะสงฆไปบิณฑบาตขาวสารอาหารแหงและหาทุนเอา
ไปปรับปรุงบานใหกับคนยากจนโดยจะมอบเขากองทุนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อดําเนินการจําหนายหรือ
ไปปรับปรุงบานใหผูยากไร   ชวงผอ.ประโยชนเปนผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ไดเคยจัดกิจกรรมตักบาตร 



- 6  - 
ที่โรงเรียนเทศบาล 1 แลวไดรับของบิณฑบาตจํานวนมากผมเลยคิดวาอยากจะใหโรงเรียนทํากิจกรรมแบบนี้
แลวนิมนตพระอาจารยเอกมา  มอบใหโรงเรียนเทศบาล 1 ,2 และ 4 ทํากิจกรรมจัดพิธีตักบาตรประมาณ 3 
เดือน/1  ครั้ง  สลับสับเปลี่ยนกันไปแตละโรงเรียน  ใหประสานงานกับกองสวัสดิการสังคมเพื่อที่จะได
จัดเตรียม   สวนถนนสายบุญมอบกองสวัสดิการสังคมประสานงานกับทางชุมชนครับ 
   เร่ืองที่  14   ขอเชิญรวมงานเวทีสัญจรพัฒนาบริการภาครัฐในยุคดิจิตอล   

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมงานเวทีสัญจรพัฒนา
บริการภาครัฐในยุคดิจิตอล  หนังสือเขากองวิชาการเปนหนังสือของกพร.เกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวก  ทุกสํานัก/กองมีหนาที่ในการใช พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกจะตองจัดการตามกําหนด  กําหนดจัด
กิจกรรมเวทีสัญจรเรื่องการพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิตอล ในวันที่ 6 กุมภาพันธ  2563 โรงแรมพูล
แมน ขอนแกน  เชิญทานและเจาหนาที่จํานวน 5 คน  ใหทุกสํานัก/กองสงรายชื่อเจาหนาที่มาที่กองวิชาการฯ  
สํานัก/กองละ 1 คน  

เร่ืองที่  15   แผนชุมชน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องแผนชุมชนที่เราจะลงพื้นที่เพื่อ
ไปเก็บขอมูลตามแผนชุมชนทุกชุมชนนั้น  แบงเขตอยางไรแบงทุกสํานัก/กองหรือไม   
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม    แบงทุกสํานัก/กองครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ลงหมดใชหรือไมทั้งคณะกรรมการ
เขต 1,2,3 เหมือนเดิมนะ  และผมอยากใหแตละคณะกรรมการมีรองปลัดเปนหัวหนาทีมทั้ง 3 ทีม ฝากกอง
สวัสดิการฯ  ผมตั้งขอสังเกตคือการลงพื้นที่เพื่อไปเก็บขอมูลตามแผนชุมชนสวนใหญแลวเราจะไดเฉพาะ
โครงสรางพื้นฐานคือถนนหนทางทอระบายน้ํา ฯลฯ แตเรื่องตางๆ การดูแลการเจ็บไขไดปวยหรือการดูแล
ผูสูงอายุ ฯลฯ ไมมี  การที่ลงขอมูลวาอยากไดถนนหนทางพอเราไปตรวจสอบปรากฏวาใชไมไดเพราะติดวา
พื้นที่ใชไมไดหรือเปนของเอกชนเพราะฉะนั้นเวลาเราลงอยารับแตขอมูลมาใหเช็คพื้นที่ขอมูลใหเรียบรอยดวย
ถึงจะไมมีปญหาในการทํางานตอไป  

เร่ืองที่  16   แตงตั้งคณะกรรมการทํางานจัดกิจกรรมเดินแบบ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      แตงตั้งคณะกรรมการทํางานจัด
กิจกรรมเดินแบบแพรวา  มอบผอ.พงษพิมล คําลอย รวมเดินแบบในครั้งนี ้

เร่ืองที่  17   การประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทุกสํานัก/กองจะมีรายชื่อเปน
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดของแตละดานๆ  ฝากทุกสํานัก/กองไปประชุม
จะเปนการประชุมกับคณะอนกุรรมการกลุมยอยและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  18   ประกวดศูนยขอมูลขาวสาร   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความอนุเคราะหแจงเวียน
หนวยงานใหสมัครเขาประกวดศูนยขอมูลขาวสาร  ฝากกองวิชาการเอาตัวชี้วัดของศูนยขอมูลขาวสารมาดู ถา
หากเราพรอมถึงสมัครแตถาหากเรายังไมพรอมใหเราปรับปรุงใหพรอมแลวสมัครในปตอไป   

เร่ืองที่  19   ตลาดเทศบาลทั่วไทยสะอาดถูกสุขอนามัยถูกใจประชาชน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตลาดเทศบาลทั่วไทยสะอาดถูก
สุขอนามัยถูกใจประชาชนเปนของขวัญปใหมของประชาชนผมเปนหวงเรื่องตลาดการเกษตรเปนอยางไรผาน
หรือไม  
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ไมผานครับ  ไมผานในเรื่องการวางสินคากับพื้น
และที่พักรวมของขยะมลูฝอย ระบบโครงสรางบําบัดน้ําเสยเนื่องจากน้ําเราระบายไมได ปญหาอีกหนึ่งเรื่องคือ 
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หองน้ําสงกลิ่นเหม็นและการดูแลความสะอาด  ผลสรุปคือไมผานในรอบแรก และในปนี้เขาจะมาตรวจประเมิน
ทั้งหมด 4 รอบ  ฝากสํานักการคลังเรื่องหองน้ําตองใหกําชับผูประกอบการใหรักษาความสะอาด ที่ตั้งวางขยะ
มูลฝอยในสวนตลาดการเกษตรเราหาที่ตั้งรวมกลางไมไดเพราะไมมีพื้นท่ี 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวจะทําอยางไรเราจะประเมินไม
ผานเลยไมไดนะ    
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    และมีปญหาเรื่องระบบระบายน้ําเนื่องจากวา
ของเราเปนแองกระทะน้ําเลยไมระบายออก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปญหานี้มีมานานแลวพวกเราเองก็รู
ปญหาแตผมไดเตือนทานไปกอนแลววาใหไปแกไขบําบัด  และในสวนของหองน้ํานั้นเราก็เพิ่งจะดําเนินการ
ปรับปรุงใหมแตผลมาตรวจประเมินคือไมผาน  ผมบอกลวงหนาแลววาถาหากลงไปแกไขมันสามารถแกไขได  
ผมอยากทราบแนวทางแกไขและแผนจัดการทําอยางไรเมื่อไหรและเมื่อเขาจะมาตรวจประเมิน 4 ครั้ง  และใน
การประเมินครั้งตอไปจะแกไขอยางไรมีแผนการทํางานอยางไร ฝากสํานักการสาธารณสุขเสนอแนวทางให
นายกไดรับทราบดวย  เชิญทั้งสํานักการสาธารณสุขมาคุยกับนายกเรื่องตลาดลาน 3 และตลาดรวมใจ
การเกษตร 

เร่ืองที่  20   เงินผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินผูสูงอายุมีระบบจายตรงพอเงิน
ผูสูงอายุเราจายตรงมาแลวเบี้ยยังชีพที่เราจายเปนคาฌาปนกิจเราก็ตองใหสมาชิกออกไปเก็บตอนนี้ตัวสมาคม
รายงานผมวาสมาชิกทั้งหมด 2,100 คน   เก็บเงินได จํานวน 2,012 คน  เก็บเงินไดทั้งหมด จํานวน 
403,400 บาท  และจายคาพาหนะใหคนไปจัดเก็บ จํานวน 19,000 บาท  ผมวาคุมคาแตก็ยังไมสมบูรณ
เพราะฉะนั้นฝากทานรองรณยุทธติดตามในเรื่องนี้ใหหักเหมือนเดิมครับ 

เร่ืองที่  21   เทศบาลนครลําปางจะมาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศบาลนครลําปางจะมาศึกษาดูงาน 
เตรียมตอนรับ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  เวลา 09.00 น. และจะมาดูงานจุติ
สุขาวดีซึ่งมีขอมูลอยูแลว และมาดูงานบริการการแพทยฉุกเฉินสายดวน 1132 เราจะใหใครเปนคนเตรียม
ขอมูล  
นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     มอบใหนายสหดลเตรียมขอมูล
เรียบรอยครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหนําขอมูลมาใหนายกดูกอน
เพื่อที่จะไดศึกษาและเตรียมตัวบรรยาย 

เร่ืองที่  22   การดูแลปานิเวศบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องพื้นที่ตนแบบที่เขาจะประเมิน
ความพรอมในการทีจ่ะมาดูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  เรื่องขยะและเรื่องกองทุนเรียบรอย  แลวเรื่องปานิเวศไปถึง
ไหนอยางไรแลวพรอมรึยังแลวเราจะทําอยางไรเราถึงจะมีเครื่องสูบน้ําไปรดน้ําใหหญาสีเขียวสวยงาม 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    เมื่อวานนี้เองก็ไดเรงมือกันโดยใช
รถแม็คโครแขนยาวขุดแบบสุดแขนและน้ําซึมเขามา 14 ทอน ก็จะสูบจากจุดนี้เขามาดวย  และเมื่อเชาผมได
พาศูนยปาไมกาฬสินธุและชุดหนวยปองกันและพัฒนาปาไมจากอําเภอสามชัยรวมกันเดินอีกครั้งก็ไดพบไม
แปลกๆที่ไมไดมีอยูในบัญชีจํานวนมากพอสมควร  ตอนนี้เราก็ตองนําน้ําเขา 
นายพงษธร    โพธิแทน      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตอนนี้กําลังดําเนินการทําเรื่องซื้อเครื่อง
สูบน้ําและมอบใหผอ.สวนสนธยานํามาได 1 เครื่อง และรานสั่งมาอีก 2 เครื่อง ประมาณอีก 2 วัน เครื่องสูบ
น้ําจะมาถึงเราครบ 3 เครื่อง  เปนเครื่องขนาด 3 แรงมา เปนเครื่องมอเตอรไฟฟาแบบหอยโขง  
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการดูแลปานิเวศ ตนไมและ
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ มเีวรยามเฝาระวังดูแลหรือไม 
นายพงษธร    โพธิแทน      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     เมื่อดําเนินการเรียบรอยในเรื่องปานิเวศ
ผมจะใหงานปองกันจัดสายตรวจออกตรวจ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาไมสามารถปองกันไดเพราะถา
สายตรวจของเราออกจากพื้นที่มันก็ลักลอบเขาไปตัดไดเหมือนเดิม  เพราะฉะนั้นผมอยากใหมีบานพักหรือ
ศาลาเล็กๆใหเวรยามไปพักเพ่ือเฝาระวังและดูแล 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ทางสํานักการชางไดปรับปรุงปอมยามให
เรียบรอยแลวทางประตูเขา  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหัวหนาพงษธรจัดเจาหนาที่ไป
ดูแลและเฝาระวังจัดเวรยามประมาณ 2  คน  จัดตารางสลับสับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม 

เร่ืองที่  23   กีฬาศูนยเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กีฬาศูนยเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุทั้ง 2 แหง  วันที่ 14 ก.พ.63  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ถาหากทุกทานไมติดภารกิจอะไร
ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีเปดและดูเด็กนักเรียนของเรารวมทํากิจกรรมครับ 

เร่ืองที่  24   ภารกิจถายโอนจากโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องภารกิจถายโอนจากโรงเรียนทุง
ศรีเมืองประชาวิทยเพ่ือท่ีเราจะไปเอาตึก  มอบผอ.พงษพิมลทําเรื่องขอไปที่กรมฯ ขอตึก ศาลา และหองน้ํา ให
ทําเรื่องขอในป 2563 และรายงานเรื่องภารกิจถายโอน  และฝากรองปลัดประเสริฐติดตามเรื่องนี้ดวย 
    

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  21 มกราคม 2563 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  21 มกราคม 
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี –  

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2563 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2563  ขอใหทุกสํานัก/กอง เลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  14.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


