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เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2563 ประจำป 2563 วันที่ 17 ตุลาคม  2563 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
         เรื่องท่ี  1    ขุดเจาะน้ำจากคลองฮีโรมาท่ีกุดยางสามัคค ี

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผอ. สำนักการชางผมฝากดูแลเรื่องที่
มีประชาชนมาขอความชวยเหลือ นายสายันต ฆารพล เปนชาวบานซึ่งมีบานอยูติดกับสวนสาธารณะกุดยาง
สามัคคี อาชีพรับจางลางรถทัวรในการรับจางน้ีคือการนำน้ำมาขายใหผูมาใชบริการซึ่งน้ำที่นำมาขายก็เปนน้ำ
จากชุมชนกุดยางสามัคคี ทั้งน้ีเราไดมีการนำน้ำจากกดยางไปเติมใสกุดน้ำกิน จึงทำใหน้ำกุดยางไมเพียงพอทาง
นายสายันตจึงไดทำเรื่องขอใหเจาะน้ำจากคลองฮีโรมาเติมใสกุดยาง ซึ่งไดทำหนังสือไปขอทางฝายที่ดูแล
รับผิดชอบคือกรมชลประทานปรากฏวาอนุญาตใหดำเนินการทำเรื่องขุดเจาะได ซึ่งมีคาใชจายคือ 25,000 
บาท มอบสำนักสำนักชางพิจารณาจางเหมาบริการขุดเจาะน้ำ มอบรองรณยุทธชวยกำกับดูแลเรื่องน้ีดวย 

 
 
 



เรื่องท่ี  2  ขอใหตัดหญาและตัดแตงก่ิงไมรอบบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากใหมีการตัดหญาและตัดแตงก่ิงไม

รอบบริเวณพ้ืนที่สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี ใหบันทึกในรายงานการประชุมผมจะตามทุกนัดที่มีการ
ประชุม มอบสำนักการชางดำเนินการเรื่องนี้ 

เรื่องท่ี  3   การดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณริมลำปาวท้ัง 2 ฝง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมตองขอขอบคุณทุกคนที่ชวยกันที่ไป
ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหนาสถานีดับเพลิง ตอไปน้ีผมจะมอบงานใหแตละสำนักกองฝายชวยกัน
ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ตนเอง สิ้นปผมจะมีรางวัลให ประกวดริมตลิ่งสวยงามดีเดนยอดเย่ียม อยากใหผอ.ภานุเดช
ดูแลเรื่องไฟตกแตงใหสวยงามสวางไสวในเวลากลางคืน อยากใหผูคนที่มาพบเห็นไดประทับใจ จึงอยากจัด
กิจกรรมรวมแรงรวมใจกันเพ่ือบานเมืองของเรา เริ่มจากจุดที่ผูคนพบเห็นสัญจรผานไปผานมา คือหนาโรงแรม
ริมปาวกับวัดใต มอบทุกสำนักกองดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดวัชพืชในจุดที่ตนเองรับผิดชอบสม่ำเสมอ  

เรื่องท่ี  4   การประดับตกแตงไฟแสงสีในชวงเทศกาลปใหมประจำป 2564  
และริมน้ำปาวหนาสถานีดับเพลิง 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปน้ีเราไมไดทำอุโมงคไฟเราไมไดทำ
เรื่องไฟเพราะฉะน้ันเรื่องปใหมผมจะฝากประดับตกแตงไฟแสงสีในเมืองใหมันสวยงามฝากใหทีมงานไฟฟา
ออกแบบต้ังแตเน่ินๆครับ มอบสำนักการชางดำเนินการเรื่องน้ี 

          เรื่องท่ี  5  จัดประชุมพิจารณาทบทวน KPI   
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานอาจารยดร.ชาญชัยจะขอให
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง KPI แตละกองฝาย หาวันวางแลวใหมาทบทวน จริงๆแลวผมอยากจะใหพวกเรามา
ทบทวนก็คือจำไดไหมที่ผมชวนพลิกโฉม อยากจะจัดงานพริกโฉมการบริหารการบริการพ่ีนองประชาชนของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตละสำนักกองฝายจะพลิกโฉมอยางไรในการปฏิบัติในการบริหารงานในการบริการที่ดี
ใหแกพ่ีนองประชาชน จะพลิกโฉมอยางไร จะนิเทศอะไร จะเพ่ิมอะไร ในการทำงานของกองฝายตนเอง สิ่งไหน
ที่เรายังไมไดทำแลวเราอยากจะทำ หลังหลังจากที่พวกเราไปคิดกันมาแลวเอามานำเสนออาจารยดร.ชาญชัยให
ทานทบทวนเก่ียวกับ KPI ตัวช้ีวัดใหมอีกครั้ง อันไหนดีก็ยังคงไวอันไหนไมดีอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็
นำมาปรกึษาหารือกับทางอาจารยและกำหนดการทำงาน ที่ใหสัญญา MOU  ไวกับคณะผูบริหารเทศบาล สิ้นป
เราก็จะมาสรุปผลประเมินผล โดยมีอาจารยดร.ชาญชัยมาสรุปผลตัวช้ีวัดในครั้งน้ี มอบรองอภิวัฒนและจ.ส.อ.
สมชายประสานงานกับดร.ชาญชัยมารวมเปนวิทยากรในการจัดประชุมพิจารณาทบทวน KPI เพ่ือพัฒนาตอ
ยอดงานบริการใหกับพ่ีนองประชาชน 

         เรื่องท่ี  6  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ง ประจำป 2563  
                     วันท่ี 27 พ.ย. 63 ณ หองประชุมสภาเทศบาล 
นายจารุวัฒน     บญุเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 27 พ.ย. 2563 มีการประชุม
กรรมการเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุถูกเชิญไปบรรยายในสวนของโครงการที่เราไดรับรางวัลเพ่ือไป
ชักชวนใหทองถิ่นตางๆเอานวัตกรรมของเราไปขับเคลื่อนในทองถิ่นของเขา เราเปนตนแบบเราไดรางวัล แลวถา
เขาทำตามประชาชนก็จะไดรับการบริการที่ดีโดยตนทุนต่ำ ฉะน้ันในสวนน้ีมอบสำนักปลัดดูแลเรื่องการจัด
ประชุมดวย การประชุมสภามอบรองมานิต รองนพสิทธ์ิ และรองศิรินันท เขารวมประชุมแทน 

         เรื่องท่ี  7  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ วันท่ี 23 พ.ย. 63และวันท่ี 30 พ.ย. 63  
                    เวลา 08.30 น. ณ บริเวณดานหนาสำนักงานเทศบาล ชั้น1 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะสวดมนตไหวพระในทุกวันพระ
หากทานใดวางก็มาสวดมนตไหวพระกันดวย หากไมวางก็ไมเปนไร ใครสนใจรวมกิจกรรมก็มา เริ่ม 08.30 น. 
เพ่ือเปนสิริมงคลแกตนเองครับ 



          
         เรื่องท่ี  8  โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอนน้ีโครงการเขาวัดของเรายังมีไหม 
โครงการเขาวัดวันอาทิตยใครรับผิดชอบวิชาการหรือสวัสดิการ แลวเราจะยังเขาวัดกันอยูไหม ตองหยิบยกขึ้น
มาปดฝุนหนอยนะตอนน้ีผมวามันคลายวิกฤตแลว มอบกองวิชาการฯ พิจารณาจัดโครงการน้ีเพ่ือเปนการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีตอไป 

          เรื่องท่ี  9  โครงการตักบาตรถนนสายบุญ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทานรองเลิศบุศยทานยังอยากที่
จะรื้อฟนถนนสายบุญอีก มีอยูชวงหนึ่งทานผูวาไมมารวมงาน ผูคนก็ลดนอยลงจนเลิกไป แลวพอ
ทานเลิศบุศยมาทานก็อยากจะใหเปนงานของชุมชนเปนงานของทองถ่ิน ไมใชอยากจะใหเปนงาน
ของทางราชการ อันนั้นคือเปนเรื่องของทางจังหวัด สวนเราผมก็ฝากเอาไววาถาเราอยากจะไป
รวมงานตักบาตรตอนเชา ก็ไปตามชุมชนของพ่ีนองประชาชน เชนทางวัดหอไตรเขาก็ตักบาตรทุก
เชาวันเสารไมเคยเวนมามีมา 5-6 ปแลว สำหรับวัดหอไตร เราก็เขาไปรวมกับเขาสลับสับเปล่ียน
กันไป เดือนละครั้งผมวาพอดี ผมอยากใหมีกิจกรรมตักบาตรกับชาวบานพี่นองประชาชน มอบกอง
สวัสดิการฯจัดตารางกิจกรรมทำบุญตักบาตรระหวางสำนักกองรวมกับชุมชน โดยอยูในการกำกับ
ดูแลของรองประเสรฐิ 
        เรื่องท่ี  10  อบรมหลักเกณฑการเลือกตั้งทองถ่ิน วันท่ี 20-22 พ.ย. 63  
                     ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 20-22 พ.ย. 63 คณะสมาชิก
สภาเทศบาลและผูบริหารจะเขาอบรมที่โรงแรมชารลอง บูทรีค เก่ียวกับเรื่องหลักเกณฑการเลือกต้ังทองถิ่น 
มอบสำนักปลัดดำเนินการสมัคร เขารวมอบรมใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

         เรื่องท่ี  11   การปรับปรุงศูนย Day Care 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เขาของบประมาณในการเบิกจายใช
เงินมา มอบสำนักการคลังดูแลเรื่องการเบิกจายงบประมาณในการกอสรางดวย 

          เรื่องท่ี  12  การปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 6 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.สำนักการศึกษากับกำดูแล
เรื่องน้ีดวย 

         เรื่องท่ี  13  การประชุมบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนอื วันท่ี 25 พ.ย. 63   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบเลขาฯอดิศักด์ิติดตามการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 ลานบาทดวย 

         เรื่องท่ี  14   เบี้ยประชุมคณะกรรมการภาคกรรมการประชาชนหอศิลป 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เวลามีการประชุมในหอศิลปใหมีการ
เบิกจายงบใหมีคำสั่งออกประกาศ มอบสำนักการศึกษาดูแลเรื่องน้ีดวย 

         เรื่องท่ี  15  คารบอนฟุตพริ้นท 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เพ่ิมเติมงานของสำนักสาธารณสุขฯ 
ใหดูแลเรื่องน้ีดวย 

          เรื่องท่ี  16   ฟุตบาททางเทาถนน 1155  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการชางติดตามกำกับดูแล
เรื่องน้ีดวย 



          
          
         เรื่องท่ี  17  การใชงบประมาณของ พอช. ในการแกปญหาโควิด-19     
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิน ธุ      มอบรองรณ ยุทธแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการคัดกรองโครงการที่ชุมชนขอมาหากงบประมาณไมเพียงพอในการเบิกจายใหพิจารณาปรับลด
โครงการตามความเหมาะสม 

         เรื่องท่ี  18  การมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมเทศบาลโดยทานรองเลิศบุศย กอง
ทอง     
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการดูแลรักษาความสะอาด
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลมอบหน.วันชัยชวยดูแลเรื่องนี้ดวย การปรับปรุงเกาะกลางถนนหนาตลาดสด
เทศบาลและถนนใหสวยงามมากยิ่งข้ึน มอบสำนักการชางพิจารณาและปรับปรุง การจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูในการพัฒนาเมืองดานตางๆมอบหน.ศศิญาดำเนินการเรื่องนี้ดวย 
การดูแลรักษาศาลากลางหลังใหม-เกา และการปรับปรุงดูแลพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ มอบ
สำนักการชางดูแลดวย การประสานงานกับวัฒนธรรมจังหวัดเรื่องการจัดกิจกรรมถนนสายบุญมอบ
สำนักการศึกษาดูแลและมอบรองประเสริฐกำกับดูแลเรื่องนี้ดวย 
         เรื่องท่ี   19  คาไฟฟาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสนิธุ      
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องคาไฟฟาของสนามกีฬา
กลางเราอยากผลักใหเปนไฟฟาสาธารณะ มอบสำนักการศึกษาประสานงานกับสำนักการชางใน
เรื่องการขอยกเวนการจายคาไฟฟากับการไฟฟา ใหตัดโอนไปเปนไฟสาธารณะ 
         เรื่องท่ี  20  กระทรวงสาธารสุข ใหงดเวนการออกใบอนุญาตจัดเก็บขยะและการ
บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ
เปนเวลา 1 ป 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ออกหนังสือมาวาใหยกเวนเก่ียวกับเรื่องการออกใบอนุญาตจัดเก็บขยะและการบริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพเปนเวลา 1 ป นับจากวันที่ออกประกาศ 19 
ต.ค. 63 -20 ต.ค. 64 มอบรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องน้ีรวมกับสำนักกองที่รับผิดชอบ 

         เรื่องท่ี  21  การเตรียมความพรอมสำหรบัการจัดตั้งงบประมาณป 2564 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหแตละสำนักกองโรงเรียนตรวจสอบ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ป 62-63 และคียขอมูลลงในระบบใหถูกตอง มอบผอ.กองวิชาการ 

         เรื่องท่ี   22   การประชุมภาคีเครือขายศูนยบริการ เขต 7 วันท่ี 17-18 พ.ย. 63 
                       ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหประสานงานกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขาประชุม ฝากหน.วันชัยดวย 

         เรื่องท่ี  23    การตรวจเยี่ยมทศูนยบริการคุมครองสิทธิวันท่ี 18 พ.ย. 63 เวลา 
10.30น.          
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มอบรองศิรินันท เขารวมตอนรับ
ผูตรวจเยี่ยมแทนนายกฯ 

          เรื่องท่ี  24   กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ    



นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ทางจังหวัดไดจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day กำหนดเวลา 15.00 น. มอบหมายภารกิจใหเทศบาลเขารวมกิจกรรมโดยแตงกายดวยชุด
เหลืองสุภาพโทนสีเหลือง ใหสวนราชการ/หนวยงานนำอุปกรณทำความสะอาดมาดวย มอบสำนักการชางและ
สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

           เรื่องท่ี  25    พิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว 
วันท่ี 25 พ.ย. 63 เวลา 07.00 น. ณ บรเิวณพระบรมราชานุสาวรียลานหนาศาลากลาง  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        วันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรียลานหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ เชิญชวนทุกสำนักกองเขารวมพิธีและมอบกองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมพิธี   

          เรื่องท่ี  26    หางสรรพสินคา Big C ขอความอนุเคราะหตรวจคัดกรองในกิจกรรม
เทศกาลอาหาร ระหวางวันท่ี 25-29 พ.ย. 63 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ทานผูวาไดกำชับเรื่องการคัดกรอง 
มอบสำนักสาธารณสุขฯดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

          เรื่องท่ี  27   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเชิญรวมเสนอผลงาน เรื่องการพลิกโฉมใน
การบริการพี่นองประชาชน วนัท่ี 27 พ.ย. 63 ณ หองประชุมวายุภัค ชัน้ 4   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 27 พ.ย. 63 ไดมีการจัด
นิทรรศการ ฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบพีเปด มีบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานเวลา 10.35 น.-11.25 น. 
เรื่องกรมการปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรวมสังสรรคนวัตกรรมแหงองคการปกครองสวนทองถิ่น ณ หองประชุม
วายุภัค ช้ัน 4 ประเภทดีเลิศ 1. นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน โครงการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษระบบ
ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 2. นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุโครงการ 1132 สงตอดวยรักพิทักษชีวิต มอบ
กองวิชาการฯจัดเตรียมโครงการเพ่ือนำเสนอและฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบรวมจัดนิทรรศการ 

         เรื่องท่ี  28   กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก     
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 7 ธ.ค. 63 จัดกิจกรรมลดกาซ
เรือนกระจกจากการสัมมนากลไกลดโลกรอน ที่จังหวัดขอนแกน มอบสำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรื่องน้ี 

         เรื่องท่ี  29  เชิญประชุมพัฒนาความรวมมือดานพลังงานไฟฟาจากขยะวันท่ี 27 พ.ย. 
63 ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ      

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การพัฒนาความรวมมือดานพลังงาน
ไฟฟาจากขยะมีหนังสือเขาสำนักการสาธารณสุขฯ เขารวมรับฟงความคิดเห็นมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยสรุป
ขอมูลรูปแบบรางขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการดานขยะดวยพลังงานไฟฟา ทองถิ่นไหนที่มีขยะแลวสามารถ
เอามาผลิตเปนกระแสไฟฟาไดเปนความรูเพ่ือเปนการพัฒนาความมือของภาคเอกชนกับองคกรสวนทองถิ่น 
มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมแทนนายกฯ 

         เรื่องท่ี  30   ขอความรวมมือสนับสนุนคาจางแรงงานนักโทษลางทำความสะอาดทอ
ระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.สำนักการชางพิจารณาพ้ืนที่
ตามหลักเกณฑที่เขากำหนด 

เรื่องท่ี  31   ปรับปรุงทอระบายน้ำหนาสำนักงานเทศบาล   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักสาธารณสุขฯ จัดเจาหนาที่
เปดรองระบายน้ำหนาสำนักงานลอกทอและตัดหญาขางถนนคอนกรีตเพ่ือสะดวกตอการระบายน้ำและ
มอบหมายใหสำนักการชางเทคอนกรีตบริเวณขางรั้วคุณบุญชิตดวย   



          
 
         
         เรื่องท่ี  32   แนวทางการสรางรับรูสูชุมชน           
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รัฐบาลคุมเขมปองกันแรงงานตางดาว
ลักลอบเขาเมือง อยากใหเผยแพรแนะนำวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย กฎใหมเมื่อขับบ๊ิกไบคตองสอบใบขับขี่
เฉพาะ ชาวสวนยาง เฮ ราคาแผนยางพุงสูงสุดในรอบ 3 ป จัดเต็ม Job Expro สมัครงาน 1 ลานตำแหนง 
มอบหน.ศศิญา ดำเนินการเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  33  การคัดเลือกสตรีบุคคลและหนวยงานองคกรดีเดนเนื่องในวันสตรีสากล
ประจำป 2564 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ไดจัดกิจกรรมคัดเลือกสตรีบุคคลและหนวยงานองคกรดีเดนเน่ืองในวันสตรีสากล ภายใต
แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสูความเสมอภาค รวมตัดสินใจไรความรุนแรง ในวันที่ 8 มี.ค. 64 เพ่ือเปน
ขวัญและกำลังใจจึงจัดพิธีมอบรางวัลสตรีบุคคลและหนวยงานดีเดน มอบกองสวัสดิการพิจารณาเรื่องน้ีดวย
หากมีผลงานดีเดนใหพิจารณาสงเขาประกวด 

เรื่องท่ี  34  แจงกำชับเก่ียวกับการใชท่ีดินสาธารณประโยชนและปญหาเอกสารสิทธ์ิ  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เปนแนวทางปฏิบัติกำชับองคกรสวน
ทองถิ่นทุกแหงใหดำเนินการเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณประโยชนในพ้ืนที่ไดรับผิดชอบโดยถือปฏิบัติตามมาตรา 
122 แหงพรบ.การปกครองทองที่ ฝากจาชายไปดูแลปาอยูดงปอ หัวคูปาสาธารณะมีวัด ชาวบานควบคุมวัด
โดยไมใหมีการตัดตนไมและแบงกันคนละครึ่งเพ่ือใหบุกรุกมากไปกวาน้ี พอจะเปนแนวทางและสิทธิที่ไหน ฝาก
ใหวิชาการไปดู มีทะเบียนแลว นสร.อยูกับผอ.จำลอง ลองทำเรื่องน้ีดูจะจัดเปนระบบนิเวศการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตอยอดเปนนวัตกรรมตอไป เพ่ือใหมีคนมาปกนิคมาเที่ยวชม มอบกองวิชาการฯตรวจสอบพ้ืนที่ปา
สาธารณะขางศาลากลางหลังใหมเพ่ือจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและตอยอดเปนนวัตกรรมตอไป 

          เรื่องท่ี  35  แจงผลวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินในการจัดทำเทศบัญญัติตามพรบ.
สาธารณสุขฯ    
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแจงผลวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินในการจัดทำเทศบัญญัติตามพรบ.สาธารณสุขฯ  มอบจ.ส.อ.
สมชายดูแล 

        เรื่องท่ี  36  รางวัลศูนยบริการชุมชนไดรับมาตรฐานดานการจัดการเอชไอวี/เอดส/
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและวัณโรค (DIC : Drop In Center) ดีเดน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบกองวิชาการฯจัดทำวดีทัศน
แนะนำศูนย DIC ของเทศบาลเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและมอบสำนักการสาธารณสุขฯลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธเชิงรุกกับโรงเรียนในเขตเทศบาลดวย 

          
ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 23/2563 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ประจำป 

2563 



นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่  17 พฤจิกายน  
2563  ประจำป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี – 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
เรือ่งท่ี 1 กฎกระทรวงกำหนดคาตอบแทนรายปสำหรับผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดลวงล้ำลำน้ำ พ.ศ. 2563 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ ผูอำนวยการสำนักการชาง   ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจาก
กรมสงเสริมปกครองทองถ่ินวา กรมเจาทาแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 117 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พุทธศักราช 2556 
และที่แกไขเพ่ิมเติม และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย 
แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2477 ออกกฎกระทรวงกำหนดคาตอบแทนรายปสำหรับผูรับอนุญาต
ปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงล้ำลำน้ำ พ.ศ. 2563 ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของกรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นซ่ึงมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แลวแตกรณี
จัดเก็บคาตอบแทนรายปตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด เพ่ือใหการจัดเก็บคาตอบแทนรายป
สำหรับอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ำลำน้ำขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ำไทยพุทธศักราช 2556 ตามอัตราที่กระทรวงกำหนด 
                    มิติ ท่ีประชุม  –มอบฝายควบคุมอาคารฯ สำนักการชาง ตรวจสอบผูขออนุญาต        
ลวงล้ำลำแมน้ำ- 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 

        นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มีทานใดมีเรื่องจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ 
        เรื่องท่ี 1 การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ินในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไดรับการประสานจากกองสงเสริม
พัฒนาการศึกษาของกรม ในเรื่ององคกรสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในและประสงคจะเปนเจาภาพ
ระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการจัดการการศึกษาสวนทองถิ่นมีแผนมาให
เรา 5 ปคือป 2565 ถึง 2569 ทองถิ่นใดประสงคจะเปนเจาภาพตางๆใหแจงความประสงค โครงการที่ 1 จัด



งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นงบประมาณ 31 ลาน 5 แสนบาท ป 2565 เสนออยู 3 ทองถิ่นคือ
เทศบาลเชียงราย อบจ.เชียงใหม เทศบาลเมืองทุงสง ป 2556 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองหาดใหญ
เทศบาลนครอุดรก็จะพิจารณาอีกที ป 2567 เทศบาลเมืองพัทลุง ยังไมมีคูแขงป 2568 ถึง 2569 ยังไมมี
เทศบาลไหนจะประสงคลงป 2567 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะลงจัดระดับประเทศ ถาเรารับเปนเจาภาพ 37
ลาน 5 แสน ระดับภาคปน้ี 2565 เทศบาลเมืองนครพนมเปนเจาภาพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังวาง
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตขององคกรปกครองทองถิ่นให
งบประมาณเจาภาพละ 2 ลานบาท ปน้ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนเจาภาพ สวนของกาฬสินธุจะเอาเปนป 
2565 ฝากฝายศึกษาดูแลดวย การประชุมการจัดการทองถิ่นลูกเสือไทยปน้ีระดับประเทศเทศบาลนครแมสอด
จังหวัดตาก สวนภาคตางๆลูกเสือมีทั้งหมด 4 ภาค ยังไมมีคนลงระดับประเทศงบประมาณ 6 ลาน ระดับภาค 
1.5 ลานบาท การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยระดับประเทศงบประมาณ 
10 ลานบาท ระดับภาค 8 ลานบาท ป 2565 เทศบาลนครแมสอดป 2566 กทม.เปนเจาภาพป 2567 
อบจ.ศรีสะเกษป 2568-2569 ภาคใตกับภาคเหนือ ระดับภาคป 2565 เทศบาลนครพนม ป2566 สุรินทร
ป2567 ถึง 2568 วาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะจัดป 2566 จะประชุม
วิชาการป 2561 7 จัดประชุมกีฬาภาค มอบผอ. สำนักการศึกษาพิจารณาเตรียมการจัดงานดังน้ี งาน
มหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศป 67 ระดับภาคป 6 6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาป 66 การประชุมจัดการศึกษาทองถิ่นระดับสวนกลางป 65 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ทองถิ่นระดับกลุมจังหวัดป 65 โครงการสรุปประเมินผลคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาป 66 การจัดงาน
ลูกเสือทองถิ่นไทยระดับภาคป 68 การแขงขันกีฬานักเรียนอปท.แหงประเทศไทยระดับภาคป 67 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

ปดประชุม  12.15   น. 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางสาวรัชนี      จำเริญควร) 
                                                            นักการ  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                 หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

