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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  6/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 17 มีนาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    การระบาดของไวรัส COVID-19 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ผมสั่งซื้อแอลกอฮอลขวดละ 25 
บาท  มาจํานวน 1,000 ขวด และในวันพรุงนี้เขาจะสงตัวอยางมาใหผม จํานวน 100 ขวด  เขาเลยเสนอให
ผมสั่งแบบแกลลอนเพราะจะไดไมเพิ่มขยะเพราะถาหากสั่งมาเปนแบบขวด จํานวน 1,000 ขวด  ถาหากใช
หมดก็จะมีขยะเพิ่มขึ้น 1,000 ชิ้น  ผมเลยสั่งเปนแกลลอนมาแทนและใหพนักงานของเรานําขวดไปใสเพื่อแบง
มาใช  ผมตั้งใจใชเงินสวนตัวซื้อมาแจกจายใหกับพนักงานเทศบาลของเรา   แตถาหากผมจะนําใบเสร็จมาเบิก
เงินกับทางเทศบาลของเราจะสามารถทําไดหรือไมและตองดําเนินการอยางไร   
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ใหแจงรายละเอียดตามจริงนามผูซื้อคือเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เราสงขอมูลไปเปนอยางไรเกี่ยวกับ
การทําหนากากผา  
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     อุปกรณพึ่งครบเมื่อวานตอนนี้ทางสํานักการ
สาธารณสุขไดจัดทําอุปกรณเปนแพ็คแลวแจกจายตามชุมชนที่เขามาอบรมกับเราไปเกือบครบทุกชุมชนแลว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เราติดตามดวยวาแตละชุมชนที่เรา
แจกจายอุปกรณไปนั้นจะจัดทําหนากากผาไดกี่อันใหรายงานทองถิ่นฯใหเรียบรอย  รายงานของจังหวัด
กาฬสินธุของเราไมมีผูติดเชื้อไวรัส covid - 19 รวมถึงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราดวยถาจะมีก็คงเปน
แคกลุมเสี่ยงที่ไดรับการกักตัวเพื่อดูอาการนั้นแตยังไมมีรายงานวามีการติดเชื้อ  
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ที่ไดรับการกักตัวในเขตเทศบาลของเรามี
ประมาณ 6 คน  ตอนนี้ไดผานการกักตัวแลวปลอยใหเดินทางกลับบานแลว 4 คน และในวันที่ 22 มีนาคม 
2563 จะครบระยะเวลาในการกักตัวอีก 1 คน  และในวันนี้มีมากักตัวเพิ่มอีก 1 คน    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ขอมูลที่ผมไดมาคือพวกนี้ที่เดินทาง
มาจากตางประเทศกอนที่จะผานเขามากักตัวที่จังหวัดกาฬสินธุคือถูกกักตัวอยูที่กรุงเทพฯกอนแลว 14 วัน   
และเทศกาลสงกรานตยังไมเห็นหนังสือแตไดยินขาวมาวาประกาศเลื่อน  สวนหนังสือที่ทานผูวาฯสงมาของ
ปลัดกระทรวงฯฉบับแรกคือกระตุนเศรษฐกิจใหเราจัดกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2 มาคือเรื่องโรค
ระบาดโควิด-19 ใหหลีกเลี่ยงการจัดประชุม และมีหนังสือฉบับท่ี 3 มาคือเอาโรคระบาดโควิด-19 เปนหลักแต
ถาหากจะจัดกระตุนเศรษฐกิจก็ใหพิจารณาดูตามบริบทของพ้ืนที่ใหมีการตรวจกลั่นกรองถาหากมีไขสูงไมใหเขา
สถานที่จัดกิจกรรมและแจกหนากากอนามัย ลางมือดวยเจลลางมือแอลกอฮอลทุกคน  ในวันจันทรที่ 23 
มีนาคม 2563 ที่เราจะจัดใหมีตลาดชุมชนยานเมืองเกาทุกวันจันทรนั้น  อยากใหเตรียมการกลั่นกรองดูแล 
มอบสํานักการสาธารณสุขซื้อผามาเตรียมแจกจายใหไปทําหนากากผาและเตรียมทําหนากากผาแจกใหกับ
พอคาแมคาและพี่นองประชาชนที่มาตลาดชุมชนยานเมืองเกาและใหเพิ่มมาตรการการลางมือดวยเจล
แอลกอฮอลกอนเดินเขาตลาดชุมชนยานเมืองเกาและตลาดที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ พรอมให
ความรูเรื่องไวรัส covid - 19 และวิธีการปองกันและดูแลตัวเองในชวงที่มีโรคไวรัสระบาดหนัก แตถาหากเขา
ไมใหมีการชุมนุมไมใหจัดกิจรรมอะไรตลาดชุมชนยานเมืองเกาของเราจะทําอยางไรและตลาดสด ตลาด
เทศบาลของเราดวยเพราะมันก็เขาขายเหมือนกันรูปแบบเดียวกันพอคาแมคาจะอยูอยางไรเขาตองหาเลี้ยงปาก
เลี้ยงทองและพี่นองประชาชนเองก็ตองจับจายซื้อของเพื่ออุปโภคบริโภค  ตอนนี้สถานการณเปนอยางไรเขาสู
ระยะที่ 3 แลวรึยังทานผอ.กฤษฎา  
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ตอนนี้ในสวนของโรงพยาบาลตางๆได
เตรียมพรอมประมาณ 99% แลวและคิดวาคงจะเขาสูระยะท่ี 3 อีกไมนานนี้ครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาเชนนั้นเราตองยกเลิกการจัด
ตลาดชุมชนยานเมืองเกาในวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ใชหรือไม 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ใชครับ  ถาเราไมปองกันไวกอนแลวนั้นถึง
เวลาถาหากมีการแพรระบาดมันจะไดไมคุมเสีย  เพราะเชื้อไวรัสเรามองไมเห็นซึ่งมันอันตรายมากเราไมรูวาใคร
ติดเชื้อมาแลวหรือไม  ถาหากเขามาแพรเชื้อตอโดยที่เราไมรูตัวมันก็จะเปนการแพรเชื้อขยายในวงกวางถาหาก
เราไมยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้และผมมองวามันไมเหมาะสมและเราจะควบคุมยากถาหากเราจะยังมีการจัดใหมี
ตลาดชุมชนยานเมืองเกาในชวงนี้ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตัวไหนที่เปนตัวบอกวาเสี่ยงและ
ควบคุมยาก 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     เพราะเราไมทราบวาผูที่เขามาในงานทั้งหมด
ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดหรือไมหรืออาจจะอยูในระยะฟกตัวก็เปนไปไดเพราะการวัดไขในชวงที ่
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ไวรัสกําลังเริ่มฟกตัวมันก็จะยังไมมีอาการใดๆเลยก็ได เพราะรางกายแตละคนไมเหมือนกันบางคนแข็งแรงก็
อาจจะไมมีอาการที่บงบอกวาไดรับเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแลวรึจะยังไมมีการแสดงอาการที่เปนไขมากหนักแต
มันสามารถที่จะแพรระบาดตัวไวรัสนั้นไปสูคนอ่ืนไดแลว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะแพรระบาดไปไดอยางไร  

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ในลักษณะของวิธีการแพรระบาดมันมีได
หลายวิธี  อยางเชนในกรณีในสนามมวยลุมพินีโฆษก 2 คน ที่คูกับคุณแมทธิวที่อยูในงานตลอดทั้งงานคนหนึ่ง
นั้นใสแมสปดหนาตลอดไมไดใสเพียงครั้งเดียวคือตอนไปประกาศในมวยสรุปตอนนี้คือติดเชื้อไวรัสไปแลว
เรียบรอยผมจะบอกวาการใสแมสอยางเดียวนั้นไมไดชวยปองกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 ไดมันเปนเพียงแค
องคประกอบหนึ่งเทานั้น บางคนมือไปสัมผัสสิ่งของตางๆแลวมาจับหนาตาหรือรางกายเราก็สามารถติดเชื้อได
มันสามารถเปนไปไดหมดและเราไมมีทางที่จะใหเขาลางมือไดตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นอยากแนะนําให
ประสานกับทางอาจารยธนพลและอาจารยพลเดชอีกครั้งวาในสถานการณแบบนี้เราจะเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้
ออกไปกอนดีหรือไมเพราะอาจารยธนพลและอาจารยพลเดชเปนเจาของโครงการ  เพราะสถานการณตอนนี้
คอนขางรุนแรงขึ้นเราตองคอยดูสถานการณวันตอวัน กรณีอยางวันนี้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 30 คน และคน 
30 คนนี้ไดไปสัมผัสกับอีกกี่คน รวมแลวยอดผูติดเชื้อรวมทั้งหมดในประเทศไทย 177 ราย  และอยูในกลุม
เสี่ยงที่ตองระวังอีกประมาณ 4,000 กวารายครับ  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวโครงการถนนคนเดินหนา
โรงพยาบาลกาฬสินธุเขาหยุดหรือไมนายกันติพงษ 
นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    ผมไมมีขอมูลครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พอคาแมคาเขาคงไมหยุด 

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ตองรอดูวันนี้ครับ เพราะเทาที่ติดตามขาวมา
นั้นวันนี้จะมีมติ ครม.ที่คอนขางจะชัดเจนวาในกลุมในท่ีจะตองดําเนินการยกเลิกหรือควบคุมเปนพิเศษ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในหนังสือของทานปลัดกระทรวงที่
ออกมาฉบับลาสุดทานผอ.ไดดูหรือไมมีหนึ่งขอใจความวาถาจะจัดกระตุนเศรษฐกิจก็ใหดูตามบริบทของพื้นที ่
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ไดดูครับแตเราตองรอดูมติ ครม.ในวันนี้และดู
สถานการณผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันตอวัน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราตองเตรียมตัวกันไวเพราะตลาด
ชุมชนยานเมืองเกาเรามีกําหนดจัด ในวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2563 นี้แลวขอใหมีเหตุมีผลถาหากเราจะหยุด
จัดกิจกรรม  ถาอยางนั้นตลาดเทศบาลของเราจะตองหยุดดวยหรือไม 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ยกตัวอยางประเทศอิตาลีที่เขาไมปดจะมีใน
สวนของตลาด  รานขายยา รานที่เปนอาหารทั่วไป  สาเหตุที่ไมเปดคือความจําเปนพื้นฐานเพราะถาปดหมด
ประชาชนก็จะไมมีอะไรอะไรกิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และในเมื่อเขาไมปดเขาจะปองกัน
อยางไรเราจะไดนํามาตรฐานการปองกันของเขามาใชกับเราเพื่อที่จะตอบคําถามไดวาถาหากไวรัสโควิด-19 
ระบาดมาท่ีจังหวัดกาฬสินธุของเราแลวเราไมปดตลาดเราจะตองดูแลและปองกันอยางไร   
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     สํานักการสาธารณสุขดูแลตลาดของเราคือ
สอนทําหนากากผาอนามัยและตอนนี้เราประชาสัมพันธใหรานขายของทุกรานทําความสะอาดทุกวันและใส
แมสปดหนาทุกรานและมีการตั้งเจลแอลกอฮอลใหพี่นองประชาชนที่มาจับจายซื้อของไดลางมือทําความสะอาด
มือตลอดและสํานักการสาธารณสุขใชสื่อประชาสัมพันธของตลาดใหพี่นองประชาชนใสหนากากอนามัยทุกครั้ง
ที่เดินทางออกจากบานเพื่อไปจับจายซื้อของในตลาดเพื่อความปลอดภัยของตัวทานเอง 
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะดําเนินการอยางไร ในวันที่ 
23 มีนาคม 2563   
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล     ในเมื่อมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยวาใหหามการรวมตัว
และลาสุดก็มีขอที่เปนดุลพินิจวาใหดําเนินการตามบริบทของชุมชนพื้นที่ บริบทของเราไมไดตั้งเปาเพื่อเปน
ตลาดอยางเดียวแตตั้งเปาเพื่อสืบคนทุนทางวัฒนธรรมและเรามีมาตรการในการคัดกรอง สวนการเฝาระวังเราก็
ทําไปทั้งผูคาขายและผูที่มาจับจายซื้อของดวยโดยการลางมือ สวมแมส ก็ทําตามปกติเราเองก็ใชชีวิตและความ
เปนอยูไปตามปกติในเมื่อมันยังไมถึงขั้นมีประกาศจาก ครม. มาวาใหหยุดหมดทุกอยางเราก็ตองดําเนินการไป
ตามบริบทของพื้นที่เราไปกอน  แตถาหากมีการประกาศวาอยูในระยะที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุตองหยุดทุก
กิจกรรมเราก็ตองทําตามมติของ ครม.หรือหนังสือสั่งการนั้นๆอยูแลว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และสนามกีฬากลางทางทานผอ.
สํานักการศึกษามีมาตรการอยางไร 
ดร.พงษพิมล   คําลอย    ผอ.สํานักการศึกษา     ตั้งแตเมื่อสัปดาหที่แลวที่ทานนายกไดมอบหมายผม
ก็ไดเริ่มรณรงคตั้งแตวันนั้น  1.จัดทําปายเตือนและปองกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19  2.หาน้ํายาลางมือไปไว
ทุกจุดของสนามกีฬากลางฯ  แตเมื่อสักครูทานรองปลัดอภิวัฒนสงมติ ครม.มาใหคือสั่งการใหปดสนามกีฬา
กลางจังหวัดทุกจังหวัด สนามมา สนามมวย สถานบันเทิง ผับบาร โรงเรียน มหาวิทยาลัยตางๆ  ทั่วประเทศ
เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ใหปดประมาณ 14 วัน นับตั้งแตวันนี้ เปนตนไป  
เพราะฉะนั้นเราจึงตองทําตามมติ ครม.ครับ  ในการไปวิ่งออกกําลังกายเราคงหามพี่นองประชาชนคอนขางยาก  
แตที่เราทําตอนนี้คือหามใหจัดกิจกรรมฟุตบอลไทยแลนดลีกซึ่งเราทําการปดยาวไปแลวและไมมีการจัดการ
แขงขัน   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสํานักการศึกษาทําปายงดใช
สนามกีฬากลางฯ 14 วัน เพื่อรณรงคปองกันตัวเองจากไวรัส covid - 19 ไปติดที่สนามกีฬากลางจังหวัดฯ  
แตถาหากประชาชนเขาอยากจะเปดรั้วหรือปนรั้วไปวิ่งออกกําลังกายเราก็ไปทําอะไรเขาไมได  แตเราก็ทํา
หนาที่ของเราใหเต็มที่โดยการไปปดปายประกาศแจงใหเขาไดรับทราบแตพนักงานของเรายังทํางานเหมือนเดิม 
รดน้ํา ตัดหญาและดูแลความสะอาดเหมือนเดิมครับ  และในสวนการจัดตลาดชุมชนยานเมืองเกาขางวัดกลาง
นั้นฝากนายกันติพงษไปคุยกับอาจารยวาเราขอหยุดตลาดในวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ตามมติ ครม.  
แตอีกประมาณ 2 อาทิตยเราจะดําเนินการเปดตลาดอีกครั้งถาหากสถานการณคลี่คลาย  และในสวนของที่เปน
ทีส่าธารณะและสวนสาธารณะที่ประชาชนใชรวมกันมอบใหสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบรณรงคและการติดตั้ง
ปายแจงเรื่องการดูแลตัวเองและการใชสวนสาธารณะในชวงมีไวรัส covid - 19 ระบาด  
 เร่ืองที่  2     การดูแลสวนสาธารณะกุดน้ํากินและปานิเวศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนสาธารณะกุดน้ํากินฝากดูแลเรื่อง
ดอกไม  ตนไม  ความเขียวชอุม  ความสะอาด และการแกไขปญหาน้ําของกดุน้ํากินฝากสํานักการชางและ
สํานักการสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ  สวนเรื่องปานิเวศที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ฝากสํานักการชางตอ
ทอน้ําสปริงเกอรเขาไปดานในของปานิเวศเพื่อจะไดรดน้ําปานิเวศใหทั่วถึงเพิ่มความชุมชื่นเพิ่มสีเขียวใหกับ
พื้นท่ี 

เร่ืองที่  3    รานขายของในงานกาชาด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รานขายของในงานกาชาดที่ยังเก็บไม
หมดฝากหัวหนาพงษธรลงพื้นที่ไปตรวจสอบดแูละมีขยะท่ีพอคาแมคาทิ้งเอาไวในบริเวณงานกาชาดเปนจํานวน
มากฝากสํานักการสาธารณสุขรีบดําเนินการเก็บขนยายใหเรียบรอย   
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เร่ืองที่  4   แผนพัฒนาเทศบาล 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรามีแผนพัฒนาเทศบาลอยางไรเปน
แผนแมบทจาสิบเอกสมชาย 
จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    แผนพัฒนาเทศบาลตาม
ระเบียบคือใชแผนพัฒนา 5 ป  ที่เราแกไขตามกระทรวงมหาดไทยกําหนดนี้คือแผนแมบท 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ซึ่งเราก็ทําแผนตามที่มีวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรและโครงการแนวทางในการทํางานถูกหรือไม  แลวเราจะทําอยางไรถึงจะเห็นเปนภาพใหเปน
รูปธรรม 
จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เราก็ทํายุทธศาสตรกระดาษ
แผนเดียวเพื่อเผยแพร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทานผอ.กองวิชาการฯทําใหเห็น
เปนรูปธรรมดวยทั้งหมด 14 ยุทธศาสตร 

เร่ืองที่  5   สวนสาธารณะกุดโงง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนสาธารณะกุดโงงดําเนินการไปถึง
ไหนอยางไรแลว  
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ดําเนินการไปประมาณ  30 % แลวครับ 
ตอนนี้ถมดินปรับระดับไปเรื่อยๆ   

เร่ืองที่  6   ทํา Big Cleaning Day ชวงไวรัสโควิด-19 ระบาด   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันทองถิ่นไทยสรุปไมไดจัด
เพราะฉะนั้นใหแตละสํานัก/กองทํา Big Cleaning Day  ของแตละสํานัก/กองใหกําหนดวันเวลาที่ทุกทาน
สะดวก   และในสวนของตลาดโตรุง ตลาดสดเทศบาลลาน 1,2,3  ผมเองก็อยากใหเจาหนาที่ลงพื้นที่พาพอคา
แมคาเขาทํา Big Cleaning Day  เชนกันทําเทาที่พอคาแมคาเขาจะทําไดมันจะเปนการเพิ่มความหนาเชื่อถือ
ใหกับพี่นองประชาชนไดวาเราไดสนใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและปองกันการแพรเชื้อไวรัสโควิด-19 
มอบสํานักการสาธารณสุขพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการในเรื่องนี้  

เร่ืองที่  7   กองทุนหลักประกันสุขภาพผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันนี้ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพผูสูงอายุพาผูสูงอายุที่ติดบานออกมาเพื่อรวมสนุกสนานหาความรูพบปะพูดคุย
เพื่อที่จะไดพัฒนาจากติดบานใหมาติดสังคม  แตเราจะไปบอกวาถาทานอยากปลอดภัยใหไปอยูในบาน 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     เรียนใหทราบวากลุมผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ยง  
และกําหนดการโรงเรียนผูสูงอายุของเรามีกําหนดจะปดการเรียนในชวงเดือนเมษายน  ซึ่งวันนี้เองนั้นเราก็ได
คุยกับทางครูใหญของโรงเรียนผูสูงอายุเลยวาเราจะถือโอกาสนี้ปดโรงเรียนผูสูงอายุเลย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวงานของเราที่ทําตามกองทุนฯ
จะตองยกเลิกหรือเลื่อนไปแบบไมมีกําหนดหรือไม 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     การอบรมทั้งหมดของกองทุนตอนนี้เราได
ปรึกษาหารือกันวาขอเลื่อนไปกอน 

เร่ืองที่  8   เชิญประชุม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผอ.สํานักการชางไดประชุมเบิกเงิน
โครงการที่จะมาขุดเจาะถนนแลวรึยัง  เห็นมีหนังสือมาเชิญเปนกรรมการ  ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 
ผูรับเหมาขอเบิกเงินผลการทํางาน งวดที่ 7 – 9 ทานไดไปประชุมกับเขาหรือไม  
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นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ที่ไปประชุมมาคือเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนปองกัน
ตลิ่งไปเรียบรอยแลวครับ เปนเขื่อนปองกันตลิ่งฝงตรงขามโรงแรมริมปาวที่ตรวจรับกันตัวนี้ชากวาแผนงาน
เยอะอยูตอนนี้กําลังเรงดําเนินการใหครับ     
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวตัวขุดเจาะระบบระบายน้ําของเราได
ประชุมกันรึยัง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ยังไมไดมีการประชุมตรวจรับงานครับ  มี
เฉพาะเรื่องเข่ือนปองกันตลิ่งที่ประชุมตรวจรับงานแลว 

เร่ืองที่  9   เปดทบทวนความรูพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุและคนพิการ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ทบทวนความรูที่ทานผอ.กฤษฎา
เชิญผมไปเปดพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุและคนพิการ  ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ถาตามมติ ครม. นั้นเราก็
ควรจะใหเลื่อนออกไปกอนใหผานพน 14 วัน  กอนครับ  

เร่ืองที่  10    ประชุมกองทุน สปสช.ดีเดน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองทุน สปสช.ดีเดน วันที่ 19 
มีนาคม 2563 ประชุมที่จังหวัดขอนแกนมอบจีรนันทไปประชุม 

เร่ืองที่  11    ไมมีการเกิดอุบัติเหตุหนาการประปาสวนภูมิภาค 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตามที่ใหสํานักปลัดเทศบาลทํา
หนังสือไปสอบถามตํารวจวาในพื้นท่ีกอสรางทีห่นาการประปาสวนภูมิภาคนั้นมีการเกิดอุบัติเหตุหรือไม  ตํารวจ
แจงกลับคืนมาแลววาไมมีการเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผอ.ภานุเดชสงหนังสือฉบับนี้ไปใหผูรับเหมาดวยวาเรา
สอบถามใหเรียบรอยแลว  

เร่ืองที่  12   เชิญประชุมการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญประชุมเรื่องการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน  วันที่ 20 มี.ค.63   มอบหมอบุม บุษรินทรไปประชุม  ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  13   ลงพื้นทีเ่พ่ือเคลียรและแกไขปญหาเร่ืองฟุตบาททางเทา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปปช.ที่นัดกันจะลงไปเคลียรเกี่ยวกับ
เรื่องทางเทาเปนอยางไร  
นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    วันนั้นผมอยูกับทานนายกเลยมอบใหจา
เอกภราดรไปคุยแตยังไมไดสอบถามจาเอกภราดร    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหัวหนาพงษธรประสานกับจา
เอกภราดรและสอบถามวาจะมีการลงพื้นที่ไปเคลียรและแกไขปญหาเรื่องฟุตบาททางเทาอยางไรและจะ
ดําเนินการเมื่อไหรครับ 
   เร่ืองที่  14    โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องตนใหกับชุมชน 
นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
ชุมชนขอเลื่อนออกไปกอนครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เลื่อนเลยเพราะเราตองทําตามมติ 
ครม.  ใหทุกอยางคลี่คลายแลวเราคอนเริ่มดําเนินการตอครับ 
 
 
 



- 8  - 
เร่ืองที่  15   การเบิกจายและสถานะการเงิน 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ขออนุญาตเรียนชี้แจงวาถาหากสํานัก/กองไหนจะ
เบิกเงินทางสํานักการคลังขอเลื่อนออกไปกอนเพราะจะขอเอาเงินเดือนออกกอน  เนื่องจากสถานะการเงินของ
เราไมคอยดีเทาไหรเพราะรายไดยังไมเขามา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดดูสถานะการเงินของเราอยู ถา
สํานัก/กองอยากจะเบิกก็ใหตั้งฎีกามาเหมือนเดิมครับ แตใหมารออยูที่สํานักการคลังเพื่อพิจารณาวาจะอนุมัติ
ใหเบิกตัวไหนกอนหลัง   

เร่ืองที่  16   กําหนดการประชุมประจําเดือนชุมชน 
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    การประชุมประจําเดือนชุมชนเราจะกําหนด
ประชุมวันไหนอยางไรครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หวงเวลานี้นับไปอีก 14 วัน เขาใหงด
และยกเลิกการชุมนุมทั้งหมดหลังจาก 14 วันแลวถึงจะสามารถเริ่มประชุมได  
นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ที่สอบถามมานั้นหอประชุมของเราจะวางในวันที่ 
1 และ 2 เมษายน 2563  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหกําหนดวันจัดประชุมประจําเดือน
ชุมชน ในวันที่ 1  เม.ย.63  มอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดําเนินการ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2563 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  3 มีนาคม  
2563  ประจําป  2563  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 
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ปดประชุม  15.15  น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


