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เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  4/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 4 กุมภาพันธ 2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    การแขงขันมวย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การแขงขันมวยศึกขวัญดาว 56 
กาฬสินธุเมืองน้ําดําสูบัลลังกโลก วันที่ 20 มีนาคม 2563 มวยนานาชาติเวทีมวยชั่วคราวหนาหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุหลังเกาเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและตานภัยยาเสพติด  แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 
 เร่ืองที่  2     การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนรายจายป 64 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนรายจายป 64 ฝากผอ.สมชายอานแลวสรุปชวยนายกดวยครับ   

เร่ืองที่  3    เนติบัณฑิตไทย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงนี้เนติบัณฑิตไทยเปดรับสมัคร
เพื่อใหเขาไปอบรมผมเองในฐานะศิษยเกาก็อยากจะสมัครเขาไปเรียน  เพราะเขาเคยเปดรับสมัครมาแลวครั้ง 
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หนึ่งผมไมไดไป  ในครั้งนี้เลยอยากจะสมัครไปแตมีปญหาตรงที่เนติบัณฑิตไทยกับกรมสงเสริมฯไมไดจับคู
เพื่อที่จะอนุญาตใหไปอบรมได  ผมเลยไดปรึกษาหารือกับทานปลัดเทศบาลวาผมจะสามารถเดินทางไปอบรม
ไดหรือไมที่เนติบัณฑิตไทยทานปลัดฯเลยบอกวามันมีขอยกเวนอยูหนึ่งขอวาถาหากวาทานผูวาฯอนุญาตไป
เรียนอะไรก็ไดผมเลยยังไมสมัครเขาไปอบรมจนกวาจะไดรับอนุญาตจากทานผูวาฯ  ผมเลยทําเรื่องขออนุญาต
ทานผูวาฯไปกอนและทานเองก็อนุญาต  คาสมัคร จํานวน 19,000 บาท เรียนเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย  
ทั้งหมด 5 อาทิตย  ที่ผมอยากไปเรียนคืออยากจะไดความรูเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปกครองเพื่อที่จะไดมาเตือน
และถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ของเราในการทํางาน แตในวันเสารที่ 29 กุมภาพันธ 2563 มีพนักงาน
เทศบาลของเราจะแตงงานผมเลยตองอยูเปนประธานในงานแตงงาน  เพราะฉะนั้นมอบสํานักปลัดเทศบาลทํา
เรื่องขออนุญาตใชรถพรอมคนขับ  เพื่อที่จะไดรีบเดินทางไปเรียนที่เนติบัณฑิตไทยได   และอีกหนึ่งอาทิตยผม
เองก็ตองเดินทางไปประเทศฟลิปปนสเพราะฉะนั้นก็จะไมไดไปเรียนอีกแตทางเนติบัณฑิตไทยก็ไดแจงวาถาหาก
มีการลาถูกตองมีหนังสือการลาไปที่ถูกตองก็ถือวาไปราชการไมถือเปนวันขาด     

เร่ืองที่  4   การจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมวันวาเลนไทนของงาน
สภาเด็กและเยาวชนที่ตลาดโตรุงกาฬสินธุ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เปนอยางไรบาง  
ดร.พงษพิมล    คําลอย    ผอ.สํานักการศึกษา     ขออนุญาตแจงใหทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูปกครองของเด็กท่ีมารวมกิจกรรมเขาแจงวาเด็กไปลงทะเบียนตั้งแต เวลา 16.00 น. แต เวลา 21.00 น. ยัง
ไมไดแสดงบนเวทีผมเลยแจงไปวากิจกรรมของเราคอนขางเยอะ เขาเลยบอกวาอยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้
เดือนละครั้งผมเลยแจงวาจะนําเรียนในที่ประชุมใหไดรับทราบ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมการแสดงที่ตลาดโตรุง
ผมก็วาดีเปนการสงเสริมการขายใหตลาดโตรุงของเราเอง  แตการดําเนินการอะไรก็แลวแตเราตองพิจารณา
และมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 

เร่ืองที่  5   ถนนคนเดินชุมชนยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหวางแผนและจัดกิจกรรม 
ถนนคนเดินชุมชนยานเมืองเกาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ บริเวณถนนผาขาวขางวัดกลางฯเริ่มตั้งแตบานอดีตผอ.
ประโยชนยาวไปจนถึงโรงงานไสกรอกปลาใหพิจารณาดูวาจะดําเนินการอยางไร   และผมคิดวาควรจะมีปาย
แนะนําประวัติบาน 100 ปนี้เปนของใครทําเหมือนปายเรียนรูตามบานเกาหลังตางๆบนถนนผาขาวที่เราจัดทํา
เปนถนนคนเดินชุมชนยานเมืองเกา  และเชิญมาไหวพระหลวงพอองคดําเพราะเราพึ่งจะฉลองวัดกลาง 175 ป  
มอบทานปลัดเทศบาล ทานรองนพสิทธิ์ พิจารณาดําเนินการหลังจากงานมหกรรมโปงลางฯเรียบรอยแลว 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล     ที่คุยกันไวคือเราจะทดลองเปดไปกอนสักหนึ่งครั้ง กอนที่จะ
ทําพิธีเปดจริง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กอนที่จะดําเนินการเปดจริงๆผม
อยากใหเชิญอดีตผอ.ประโยชนและเจาของบานที่อยูบนถนนเสนนั้นมาทําความเขาใจวาเราจะดําเนินการ
อยางไรในกิจกรรมนี้  เชิญไปประชุมที่วัดกลางฯหรือตามที่ทุกทานเห็นสมควรครับ 

เร่ืองที่  6   การมอบนโยบายขอสั่งการนายกรัฐมนตร ี
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การมอบนโยบายขอสั่ งการ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยดานการใชรถใชถนนในชวงเทศกาลตางๆ อยาใหเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิตในชวงเทศกาลเหมือนกับที่เราทํามาทุกๆป ฝากสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องนี ้

เร่ืองที่  7   การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มหกรรมโปงลางแพรวาและงาน
กาชาด ฝากทานปลัดฯ ทานรองปลัดฯ ผอ.สํานักการชางใหเดินเขาไปดูความเรียบรอยบริเวณการจัดงาน  
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ดูเรื่องการจัดสถานที่โดยเฉพาะเวทีที่เปนเงินของ อบจ. แตใชใหเราดําเนินการจัดทําเวทีให  ผมไมแนใจวาจะ
ถูกใจทางวัฒนธรรมหรือนาฏศิลปหรือไมเพราะเขาใชเปนเวทีในการเปดงาน  และมีการวางผังการจัดงานที่
เปลี่ยนไปจากทุกปและฝากสํานักการสาธารณสุขดูเรื่องความสะอาด  ฝากสํานักการศึกษาดูสนามตะกรอใหดูดี
และสวยงาม   ฝากสํานักการชางเรื่องการแสดงชวงกลางวันที่มีแดดสองไปบนเวทีเยาวชนและเวทีผูสูงอายุให
แกไขใหเรียบรอย  และจังหวัดฯเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด ใน
วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 14.00 น.   ณ ศูนยราชการฯ ฝากทุกสํานัก/กองที่มีสวนเกี่ยวของใหเดินทางไป
ประชุมพรอมกันกับนายก 

เร่ืองที่  8   จัดอบรมเรื่องผังเมืองรวม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องผังเมืองซึ่งทางสํานักการชางจะจัด
อบรม  ในวันที่ 20  กุมภาพันธ 2563 เผอิญวาผังเมืองรวมของเรารอบนี้มันประกาศใชใหมมันจะตองอธิบาย
ใหแจงขาวสารใหเทศบาลตําบลโพนทอง  เทศบาลตําบลหลุบ  เทศบาลตําบลลําพาน และองคกรเอกชน 
หอการคา สมาคมพอคา สภานักธุรกิจ สภาอาเซียน บรรดาพอคาไดรับรูรับทราบและเชิญเขารวมประชุมดวย 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     สงหนังสือไปยังสมาคมตางๆเรียบรอยแลว 

เร่ืองที่  9    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทบทวนงานเรื่องแรกคือเรื่องโรงสีดุล
สมดุลฝากสํานักการชางดําเนินการปรับพื้นที่ใหเรียบรอย และอยาลืมใสเขาไปในเทศบัญญัติป 2564 ทําถนน
คอนกรีต คสล. สวนทอระบายน้ําเอาไวทีหลัง , การแกไขน้ําในกุดน้ํากินใหรีบดําเนินการแกไขเรื่องน้ําเขียวและ
น้ําเสีย  , การจัดเวรยามดูแลพิพิธภัณฑ ศาลากลางหลังเกามอบหน.พงษธรนํากุญแจไปลอคและดูแลชวงงาน
กาชาดใหเรียบรอยเพราะผมกลัววาสิ่งของจะสูญหายและอยาใหมีคนไปทําสกปรกไดฝากดูแลดวย , ผมเปน
หวงเรื่องสนามกีฬากลางฯ  ฝากจ.ส.อ.สมชายสอบถามไปยังเทศบาลเมืองบัวขาววาเขาไดของบประมาณสราง
สระวายน้ําจากใครและใหเราทําเรื่องไปของบประมาณเพื่อมาสรางดวยเชนกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดฯ 
หลังจากนั้นเราจะไดเปดใหเด็กนักเรียนในสังกัดของเรารวมทั้งพี่นองประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุไดมาเรียน
วายน้ํา  และถาหากเราจะกอสรางสนาม 2 เปนสนามฟุตบอลหญาเทียมและทําหลังคาแบบโดมเราจะตองใช
งบประมาณเทาไหรฝากผอ.ภานุเดชทํารายละเอียดมาใหนายกไดดูดวย , ศูนย อปพร.แกงดอนกลางที่วาทํา
หองน้ํามอบหัวหนาพงษธรไปดูดวยวาดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว , เรื่องทําทางลาดโรงพยาบาลกาฬสินธุ
บริเวณถนน  1155 ใหดูเรื่องความปลอดภัยฝากผูควบคุมงานและผอ.สํานักการชางติดตามดูอยาใหมีเศษฝุน
หรือเศษตะปูตกหลน , กําหนดเปดประชุมสภา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 , เรื่องผลการทดสอบ O NET 
ฝากใหติดตามและปรับปรุงพัฒนา O NET ใหมันเห็นผลชัดเจนขึ้นมาใหเห็นดวย , กิจกรรมการลดการใช
ถุงพลาสติกยังใหดําเนินการการไปเรื่อยๆและทําการประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับรูดวยฝากสํานัก
การสาธารณสุขและฝากเรื่องความสะอาดของตลาดรวมใจการเกษตรกําชับใหดูแลอยางเขมงวด  

เร่ืองที่  10    งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทรและพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตร งานโปงลาง แพรวา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 
เตรียมงานไปถึงไหนแลว นางรํา ดนตรี ทารํา การบริหารจัดการคนที่จะเขาไปรับถวยเปนลูกหลานเจาพอโสม
พะมิตร กระบวนการทุกอยางเรียบรอยแลวหรือไม   
ดร.พงษพิมล คําลอย      ผอ.สํานักการศึกษา     ไดประชุมกับหัวหนาฝายสงเสริมฯอยูตลอดไดเตรียม
งานไปแลวในระดับหนึ่ง ในสวนนางรําไดมอบหมายใหโรงเรียนในสังกัดของเรารับผิดชอบตอนนี้ก็เกินเปาฯที่เรา
ตั้งไวแลวครับ  และจุดที่จะรับกาน้ําก็ปรับโฉมใหมไมไดทําแบบเดิม  สวนการจัดพิธีในครั้งนี้เราก็ไดนํา
ขอบกพรองในการจัดงานปที่แลวมาพิจารณาดูและปรับเปลี่ยนการทํางานใหดยีิ่งขึ้นครบั  
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เร่ืองที่  11    การใชเงินรางวัล 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินรางวัลที่เราไดมาประมาณ 4 ลาน
บาท ตอนนี้เราจัดซื้อจัดจางไปบางแลว สวนเรื่องรถที่จะซื้อใหสํานักการศึกษานั้นซื้อแนนอนแตวายังจะใหอยู
ในความดูแลของสํานักปลัดแตสํานักการศึกษาสามารถใชได น้ํามัน คนขับ สํานักปลัดเทศบาลก็จะเปน
ผูรับผิดชอบแตสํานักการศึกษาหรือสํานัก/กองอื่นๆก็สามารถขอใชไดตามปกติแตเพียงแคสํานักปลัดเทศบาล
เปนผูดูแล  สิ่งที่เราจะกาวลวงไมไดในการใชเงินรางวัลครั้งนี้คือ รถหกลอของสํานักปลัดเทศบาล  ปรับปรุง
โรงเรียนผูสูงอายุ  สวนเรื่องอื่นที่ขอเอาไวหลังจากนั้นผมมีภารกิจสําคัญที่จําเปนตองนําเงินมาทําคือ 1.การ
เตรียมพื้นถนน 1155 เพื่อรองรับการเชื่อมตอตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาล  ระหวางโรงพยาบาลกาฬสินธุกับ
ตึกอุบัติเหตุซึ่งเราจะตองเตรียมถนนเตรียมฟุตบาทเพื่อใหรองรับกับการเชื่อมตอเวลาสงคนไขหรือสัญจรไปมา
ของหมอและเจาหนาที่ของโรงพยาบาล  ถนน 1155 คือถนนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะฉะนั้นเรา
จะตองนําเงินของเราเพื่อไปดําเนินการปรับปรุงทาสีขาวแดงหามจอดตลอดแนวบริเวณนั้นใหเรียบรอยเพื่อ
ความปลอดภัย  เรื่องนี้เราไมไดตั้งงบประมาณไวเราจึงตองนําเงินรางวัลที่เราไดนั้นไปดําเนินการ  สวนที่ 2 คือ
ผมจะเอาไปเติมเต็มศูนย 1132 เราจําเปนตองมีแอพพิชั่นและตั้งศูนยคลายศูนยอํานวยความปลอดภัยซึ่งใช
งบประมาณ 1 – 2 แสนบาท เราจะตองปรับปรุง 1132 ใหเปนศูนยการแพทยฉุกเฉินที่สมบูรณ  ถาอะไรที่ทํา
ไดจะเริ่มดําเนินการทํากอนซึ่งมีอยู 2 สวน ที่เราจําเปนที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน  และอะไรที่นายก
รับปากไวแตยังไมไดทําตามตองขอโทษทุกทานไวดวยเพราะงานนี้เปนงานที่เรงดวนที่เราตองรีบเรงดําเนินการ
กอน  แตในสวนเงินรางวัลที่เหลือก็จะเปนการพิจารณารวมกันกับของทุกทานอีกตอไป  เรื่องรถของสํานักการ
สาธารณสุขถาหากในปนี้ผมใหไมไดทานก็นําใสเขาไปในปงบประมาณ 2564  สวนโรงเรียนเทศบาล 5 ที่
อยากไดอะไรที่แจงผมมานั้นเราคอยมาดูกันในชวงทายๆวาจะสามารถดําเนินการใหไดหรือไมครับ       

เร่ืองที่  12   การขุดเปดทอระบายน้ําบริเวณถนนประดิษฐ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถนนประดิษฐที่มีประชาชนโพสแสดง
ความไมพอใจลงในโซเชียลมีเดียเรื่องทีผู่รับเหมาไดขุดเปดทอระบายน้ําทําใหการจราจรติดขัดและฝุนละอองที่มี
จํานวนมาก  ผมอยากใหสํานักการชางโพสอธิบายใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวาทางเทศบาลไดแจงไปยัง
ผูรับเหมาใหดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว  เพื่อทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนวาเราเองก็ไมไดนิ่ง
นอนใจและดําเนินการแกไขใหแลวครับ 

เร่ืองที่  13   โครงการความรวมมือระหวางประเทศแหงเมืองฮิโรชิมา ประจําป 63 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      โครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศแหงเมืองฮิโรชิมา ประจําป 63  สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ
ญี่ปุนประจําประเทศสิงคโปรแจงวาเมืองฮิโรชิมากําลังเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศแหงเมืองฮิโรชิมา ประจําป 63 ซึ่งดําเนินโครงการโดยการฝกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนหลักใน
เบื้องตนกําหนดการฝกอบรมประมาณ 60 วัน ระหวางชวงวันที่ 26 มิถุนายน – 26 กันยายน 2563 และขอ
ความรวมมือกรมสงเสริมฯคัดเลือกเสนอชื่อผูเขารวมโครงการ จังหวัดฯแจงอําเภอแจงทองถิ่นผูใดสนใจสมัคร
เขารวมเชิญสงใบสมัครถึงผูอํานวยการกลุมงานวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาของกรมสงเสริม  แจงใหทุกทานไดทราบ
เทานั้นวามีโครงการนี้แตนายกไมไดเดินทางไปแนนอนครับเพราะระยะเวลาในการไปอบรมนั้นยาวนานถึง 2 
เดือน  
   เร่ืองที่  14   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขอมติเวียนคณะกรรมการ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหขอเงินในงบประมาณไมเกิน 2 
แสนบาท มอบกองสวัสดิการไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้ 
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เร่ืองที่  15   ขอเชิญรวมประชุมกลไกวิชาการ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มหาวิทยาลัยขอนแกนขอเชิญรวม
ประชุมกลไกวิชาการ  กลุมวิจัยความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับภาคีสัมพันธ วิเทศสัมพันธ ของ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. ดําเนินโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคี
เครือขายสุขภาวะภาคอีสานในระยะที่ 2  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการทํางานและพัฒนา
ศักยภาพเครือขายภาคีสุขภาวะภาคอีสานในโครงการนี้ไดเล็งเห็นแลววาทานเปนผูมีความรูความสามารถและผู
ขับเคลื่อนงานดานสุขภาวะในพื้นที่กาฬสินธุ  จึงใครขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563  
ที่โรงแรมชาลอง   มอบดารุณีไปประชุมแทนนายก 

เร่ืองที่  16   ประชุมสถิติ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมสถิติ วันที่ 20 กุมภาพันธ 
2563  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดฯ  มอบผอ.สมชายไป
ประชุมแทนนายก 

เร่ืองที่  17   โครงการสนับสนุนความเปนพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานเลขาสภาผูแทนจัดโครงการ
สนับสนุนความเปนพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใหยั่งยืนกิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตยป 63 สําหรับเยาวชนชายหญิงชั้นมัธยมตอนปลายสายสามัญสายอาชีพและอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทา อายุ 15-20 ป  2 รุน  จํานวน 160 คน ระยะเวลารุนละ 10 วัน  สถาบันวิชาการ TOT ซอยงาม
วงศวาน  เพื่อใหดําเนินงานกิจกรรมยุวชนเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหทานเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการดังกลาวใหนักเรียนที่สนใจไดเขารวมกิจกรรมสืบคนขอมูล แจงใหทุกทานไดรับทราบ 

เร่ืองที่  18   ขอเชิญชวนใหรวมแตงกายดวยผาแพรวาหรือผาพื้นเมือง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ - 6 
มีนาคม 2563  จะมีการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนใหรวมแตง
กายดวยผาแพรวาหรือผาพื้นเมืองในหวง  วันที่ 14 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม  2563  ยกเวนวันจันทร ถาหาก
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดผานพนไปแลวนั้นใหแตงกายผาแพรวาหรือผาพื้นเมืองทุกวันศุกร
แจงใหทุกทานไดรับทราบ 

เร่ืองที่  19   ขอเชิญรวมเปนเกียรติงานโสเหลขันโตกพาแลง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเปนเกียรติงานโสเหล
ขันโตกพาแลงของสมาคมสตรีอาเซียน วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563  ณ รานแมเนื่อง อําเภอยางตลาด มอบ
รองศิรินันทไปรวมงานนี้แทนนายก 

เร่ืองที่  20   วัดใตติดตอขอสัมภาษณนายกเร่ืองที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาวะ    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พระอาจารยที่วัดใตทําหนังสือมาขอ
สัมภาษณนายกแตไมบอกรายละเอียดวาจะมาวันไหนเมื่อไหร  และจะมาขอสัมภาษณเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาสุข
ภาวะ   มอบจีรนันทไปประสานและศึกษาดูรายละเอียดเรื่องนี้ใหดวย 

เร่ืองที่  21   แจงผลคดี 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อัยการจังหวัดทานไดแจงผลคดีมาวา
ถนนขางโรงสีบุญสมดุลตอนนี้สํานักงานอัยการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเมื่อศาลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาของ
จําเลยทั้ง 2 ยอมมีผลใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณภาค 4 ซึ่งพิพากษาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ชนะคดีเต็มตามฟอง  
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เร่ืองที่  22   ขออนุเคราะหเขาศึกษาดูงานฝงกลบขยะ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุขอความ
อนุเคราะหเขาศึกษาดูงานฝงกลบขยะ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563  มอบสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบ  

เร่ืองที่  23   ฌาปนกิจสหกรณการเกษตรเมือง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฌาปนกิจสหกรณการเกษตรเมืองใคร
ขอเชิญไปรวมเปนเกียรติในงาน  มอบผอ.วรวิทยไปแทนนายก 

เร่ืองที่  24   พิจารณาคัดกรองแผนงานโครงการการบริหารจัดการน้ําที่สามารถ  
                   ดําเนินงานไดทันในป 2563 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ      ด วยกระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําพิจารณาคัดกรองแผนงานโครงการ
การบริหารจัดการน้ําที่สามารถดําเนินงานไดทันในป 2563  ประกอบกับสถานการณภัยแลงที่มีแนวโนม
รุนแรงขึ้นสงผลใหประชาชนประสบความเดือนรอนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรัฐบาลจึงมีแนวทางแกไข
ปญหาและบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนจากภัยแลงอยางเรงดวนโดยมุงเนนการกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝน
ที่จะมาถึง  เพื่อใหเปนการเพิ่มรายไดและจางแรงงานใหกับประชาชนในพื้นที่โดยใหจังหวัดรวบรวมโครงการ
จากหนวยจากสวนทองถิ่นเปนโครงการใน 3 ลักษณะคือ 1.ขุดลอกและปรับปรุงแหลงน้ําเดิม 2.ขุดลอกแหลง
น้ําใหม 3.ฝายชะลอน้ํา โดยจังหวัดแจงนายอําเภอ แจงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แจงนายกเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ แจงนายกเทศบาลเมืองกุฉินารายณเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยมอบหมาย
ใหกรมสงเสริมแจงและใหเสนอโครงการแผนการโครงการน้ํากระตุนเศรษฐกิจเสนอผานการปกครองพื้นที่ เรา
ทําแลวรึยังเรื่องนี ้
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     สงใบรายงานไปเกี่ยวกับการขุดบริเวณสระ
อโนดาตแกงดอนกลางโดยใชงบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเอง ผมไดรายงานไปแลวเรียบรอย   

เร่ืองที่  25    รายงานของทางสํานักการศึกษา 
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี      มี 2 เรื่องที่จะนําเรียนในที่ประชุมเรื่อง
แรกคือเรื่องการจัดการประกวดวงโปงลางมีการประกวด 3 ประเภท ก,ข,ค ถวยพระราชทานซึ่งโรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ของเราก็ผานเขาไปรอบชิงชนะเลิศในประเภท ค  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประเภท ค คือถวยรางวัลของผูวาฯ
ใชหรือไม      
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี      ใชครับ ในอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งเขา
คัดเลือกรอบ CD ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ผานเขา 1 ใน 4 และ 4 ทีมนี้ก็จะมีเงินรางวัลใหทั้งหมด  อีก
เรื่องคือไปคัดเลือกเกี่ยวกับคณะกรรมการในการประกวดมีการเพิ่มเติมและคาตอบแทนใหคณะกรรมการตาม
หลักของผูทรงคุณวุฒิ สวนที่เกี่ยวกับเทศบาลโดยตรงคือเรื่องการบวงสรวงซึ่งภารกิจหลักที่ทางจังหวัดฯ
มอบหมายใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องสถานที่ เครื่องเสียง และรําบวงสรวง พิธีบวงสรวง
และพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาเมืองฯ ภารกิจที่เขามอบและกําชับเปนพิเศษคือเรื่องเครื่องเสียงซึ่งนางรํา
ทั้งหมด 2,500 คน  อยากใหมีการกระจายไมอยากใหมีแคจุดเดียว  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหไปวางแผนในการทํางานให
เรียบรอยวาจะขยายและวางเครื่องเสียงไปในทิศทางใดไดบาง  และฝากสํานักปลัดเทศบาลเรื่องสถานที่จอดรถ
และการจราจรอยาใหติดขัดเพราะนางรํานั้นมีการเดินทางมาจากตางอําเภอดวย และเรื่องหองน้ําใหทําหนังสือ
ขอความกรุณาวาอาจจะตองรบกวนใชหองน้ําบานเรือน อาคารใกลเคียง ขอความรวมมือดวยฝากงาน
ประชาสัมพันธสื่อสารประสานไปยังบานใกลเรือนเคียงฝากพิจารณาดําเนินการ   
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นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี      และเรื่องงานปฐมพยาบาลโรงพยาบาล
กาฬสินธุขอรับสนับสนุนศูนย 1132 ของเราเปนจุดบริการที่ศาลหลักเมือง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักการศึกษาออกคําสั่ง
มอบหมายงานใหแตละสํานัก/กองใหเรียบรอยวาสํานัก/กองไหนมีหนาที่รับผิดชอบงานในสวนไหนอยางไร 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ 2563 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ 
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 – 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


