
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  11/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  31 พฤษภาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
 

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
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30.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
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36. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

ผูไมมาประชุม  
1. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  31 
พฤษภาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
 เรื่องที่  1  แจงงานของทานผูวาราชการฯ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การแจงงานจากทานผูวาราชการฯ  
ทานกําหนดเปนงานประจําเดือนมิถุนายน  2559  เราจะตองดําเนินการหลายเรื่องที่ทานไดสั่งใหเราทํา  
ชวงที่พักรับประทานอาหารทางจาจังหวัดทานก็โทรมาสอบถามเรื่องปายซึ่งผมก็สั่งไปแลว  
ถาจะถามถึงเสนทางเสด็จแลวมีปายอยูก็นาเกลียด  
ปายตรงหัวมุมบานจาจังหวัดเปนปายที่เราเก็บเงินจากผูที่มาขอโฆษณาเราสามารถที่ 
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จะเก็บไดเพราะวันที่ทานเสด็จคือ  วันที่  5  กรกฎาคม  2559  ฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะทํางานไดอยู  
ผมอยากใหผอ.สํานักการชาง  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ใหมากันครบถวนแลวคอยไปชี้แจง  
ความจริงผมใหรองประเสริฐ  ออประเสริฐไปประชุมแทนผูวาฯก็คงจะโทรหาผมเชนกัน 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล    ผมไปกับผอ.สนธยา  
สีหานนทและผอ.สนธยาไดอธิบายเรื่องเวทีที่โรงแรมริมปาว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูวาถามใชหรือไม  
ปกติทานจะถามหานายกฯเพราะไมเห็นกันหลายงาน  แตผมติดประชุมชุมชนซึ่งก็มีความจําเปน  
ทุกครั้งที่มีการประชุมจังหวัดผมก็จะสงรองประเสริฐ  ออประเสริฐเขาประชุมแทน  
เรื่องเกี่ยวกับงานรับเสด็จคอยสรุปงานกันอีกครั้งหนึ่ง 
 เรื่องที่  2  ขอบคุณหัวหนาสวนการงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตองขอบพระคุณหัวหนาสวนการงาน  
ทานรองนายกเทศมนตรี  
คณะผูบริหารทุกทานที่ไดปฏิบัติหนาที่ในชวงที่ผมไมอยูเนื่องจากผมไปเขาศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน  เปนการไปเอาความรูใหมเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงแนวทางการทํางานและสรางโครงการ  
สรางนวัตกรรมใหม  นักศึกษารุนที่ผมไปเรียนมีทั้งหมด  100  คน    แตเขาอบรม  95  คน  
คาฝกอบรมทานละ  120,000  บาท  ไมรวมคาเดินทางไปตางประเทศที่จะตองออกเอง  ไดเงินเกือบ  12  
ลานบาท  ตอนที่ไปเรียนก็มีแตระดับใหญๆทั้งนั้น  นายกเทศมนตรีจากเมืองตางๆ  
ของอบจ.เราก็มีรองนายกฯจงกลรัตน  ประธานสภาอุทัย  และสจ.พลากรก็ไปเรียนดวย  
มีทั้งภาคธุรกิจและภาคขาราชการเขารวมอบรมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน  
ผมตามไปเรียนที่หัวหินวันนั้นเปนวันที่เขาปฐมนิเทศและไดมีการเลือกประธานและไดเลือกนายกฯยโสธรเปนป
ระธานรุนแตตอนนั้นทานกลับมางานบุญบั้งไฟไมไดอยู  
ถาจะเอานายกฯยโสธรเปนประธานตองหาเงินเขากองทุนใหนายกยโสธร  เขาบริจาคกันไดเงินทั้งหมด  
700,000  บาท  ทานนายกฯยโสธรจึงตกลงเปนประธานให  3  เดือนพรอมกับเงิน  700,000  บาท  
สัปดาหหนาจะไปเรียนอีกวันศุกรกับวันเสารผมจะเดินทางไปวันพฤหัสบดีตอนเย็นและไปเรียนตอนเชาวันศุกร  
เย็นวันเสารก็จะมีการรับประทานอาหารดวยงบ  700,000  บาทนี้  ไดความรูหลายอยางครับ  
อาจารยก็ไดฉายภาพรัชสมัยของรัชการที่ปกครองแตละยุคตั้งแตมีการกอตั้งประเทศไทย  
เมื่อไมนานมานี้เขาก็ไดไปสรางเปนการบรรยายเรื่องนิติเมืองวัฒนธรรม  โดยทานนวรัตน  พงษไพบูลย  
สรางโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมมาบรรยายเอง  
ไปครั้งนี้เขาเปลี่ยนเครื่องสแกนนิ้วมือใหมรวดเร็วมาก  สมัยทานนายกฯภิญโญ  
รัตนศาสตรผมไดยินวาพวกเราเคยสแกนนิ้วมือเขา – ออก  
ตอนเขางานไมเปนไรเพราะใครมาตอนไหนก็มาสแกนแตตอนเลิกงานตองรอคิวสแกนพรอมกันเพราะมีเครื่องส
แกนเครื่องเดียวทําใหมันชา  ผมไปเห็นเครื่องสแกนของสถาบันพระปกเกลาแลววางนิ้วลงไปอานทันที  ไมถึง  
1  วินาทีมันรายงานเลย  เราจะเอาเครื่องสแกนนิ้วมือดีไหมจะไดตั้งใจทํางาน  
เห็นอะไรดีๆก็อยากเลาใหฟงครับก็คงเอาไวกอนแลวกัน   

 เรื่องที่  3  ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เมื่อเชาไดมีการประชุมคณะกรรมการชุมชน  ผมไดแจงคณะกรรมการใหทราบในหลายๆเรื่อง  เชน  
เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เปนเงินเดือนของเด็กแรกเกิด  
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ทานผูวาราชการฯทําหนังสือมาใหนายกฯลงพื้นที่เพื่อเปดรับการสมัครวาใครเกิดใหมที่มีเหตุผ



ลพอที่จะไดรับเงินคาอุปการะเลี้ยงดูเด็กจากรัฐบาลเดือนละ  600  บาท  อายุเด็ก  1 - 3 
ปที่เขาจะดูแลแตเงื่อนไขของผูขอจะตองเปนผูที่อยูในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน  
หลังจากเปดรับสมัครเปนที่เรียบรอยจะสงรายชื่อไปให  พมจ.เปนผูพิจารณาหลังจากนั้น  
พมจ.จะสงเจาหนาที่ลงไปดูเองวาแตละคนอยูในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจนหรือไม  
เรื่องนี้มอบภารกิจใหกับกองสวัสดิการและสังคมเปนผูดําเนินการ 
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 เรื่องที่  4    การออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เทศบาลไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ  ตําบลกาฬสินธุ  
ฝากคณะกรรมการทุกทานเพราะจะตองลงไปทําประชาคมยกรางกรอบธรรมนูญสุขภาพชุมชน  ทั้งหมด  4  
ชุมชนที่เปนชุมชนนํารอง 

 เรื่องที่  5  เบ้ียเล้ียงการเดินทางไปราชการ  (ประชาคมจัดทําแผน  LA 21) 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ  
(ประชาคมจัดทําแผน  LA 21)เมื่อคราวที่แลวทําเรื่องเบิกเรียบรอยหรือยังครับ 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    
ทําฎกีาเบิกจายเงินเสนอไปที่สํานักการคลังแลวครับแตยังไมไดจาย 
ตอนนี้รอโอนงบประมาณอยูเพราะงบประมาณไมเพียงพอ  คงไมเกิน  2 – 3  วัน          
สํานักการคลังคงจายได 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใหเรงดําเนินการดวยเพราะคนรอเขาก็รอ   
 เรื่องที่  6  งานอบรมวันที่  6  มิถุนายน  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานอบรมวันที่  6  มิถุนายน  2559  
เปดรับสมัครชุมชนละกี่คนเราประชาสัมพันธใหแลว  ฝากคุณธนัญชัย  
ดูแลเรื่องนี้เพราะมันจะไปเกี่ยวของกับชุมชนพอเพียง  เรื่องสมุนไพรก็เปนงานของกองสวัสดิการฯ  
เขาใหสํารวจวาวิถีชีวิตพื้นบานชุมชนไหนที่ใชสมุนไพร  มีใครที่มีความรูดานสมุนไพร 

 เรื่องที่  7  พรบ.อํานวยความสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทาง  
กพร.เชิญเทศบาลและสวนราชการที่ตองปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชนเขาประชุมเพื่อ
สอบถามวาหลังจากที่มี  พรบ.อํานวยความสะดวกออกมาแลวเราบริการเขาไดไหม  
พี่นองประชาชนปฏิบัติตามไดไหม  เขาใหผมพูดผมก็บอกวาเกี่ยวกับเรื่องคูมือประชาชนผมทํามาตั้งแตป  
2548  แลว  รองอภิวัฒน  ปะกิทังก็บอกวาทําตั้งแตป  2547  แลวครับ  แตมันก็ใกลเคียงกันผมก็จําไมได  
เรามาประชุมเพื่อลดขั้นตอนลงไปอีกวาอันไหนที่ทําใหเร็วยิ่งขึ้น  
จังหวัดอื่นก็เชนเดียวกันไมไดเปนปญหาของผูปฏิบัติและไมเปนปญหาของผูที่มาขอรับบริการ  
เนื่องจากทุกวันนี้โลกมีความทันสมัย  ประชาชนก็ฉลาดขึ้น  
รูจักสิทธิของตนเองวาจะใชชองทางไหนเพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ   

 เรื่องที่  8  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน        
มหามงคลฯ  1  ตําบล  1  หมูบาน  1  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  มอบใหผอ.กองสวัสดิการสังคมไปคัดเลือก   
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมา  1  ชุมชน  



นําปราชญชาวบานหรือผูที่จะเขารวมโครงการเปดประชุมหาแนวทางในการทํางานดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุ
มชนนั้นใหเต็มรูปแบบ   

 เรื่องที่  9  ประชุมชดเชย  สปสช. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมชดเชยของ  สปสช.วันที่  1  
มิถุนายน  2559  ผมจะเขารวมประชุมดวย 

 เรื่องที่  10    การสรางทีมงานพนสารเคมี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
การสรางทีมงานพนสารเคมีเขาใหเพิ่มขึ้นมาอีก  1  ทีมและลงพื้นที่พนอีก  1  
รอบกอนที่จะเขาฤดูระบาดเดือนนี้อีกครั้ง  ฝากผอ.สมชาย  ใหดําเนินกิจกรรมการพนหมอกควันดวย   
 
 

- 5  - 

 เรื่องที่  11  ประชาสัมพันธเรื่องโกหนู 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องนี้เปนงานที่สํานักการศึกษารับผิดชอบ  
สวนเรื่องการประชาสัมพันธฝากกองวิชาการฯประชาสัมพันธเปดรับสมัครโกหนูใหกับสํานักการศึกษาดวย  
และอยากใหลูกหลานเรามาสมัครกันเยอะๆเพื่อรวมแขงขันกัน 

 เรื่องที่  12  เทศบาลเมืองวังสะพุงจะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เทศบาลเมืองวังสะพุงจะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่  23  -  24  มิถุนายน  
2559  
สัปดาหที่ผานมาเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแพรวก็มาดูและคงจะมีมาแบบนี้เรื่อยๆเพราะชื่อเสียงโรงเรียนผูสูง
อายุเราติดตลาดแลวเหลือแคการพัฒนาและตอยอดวาจะดําเนินการไปทิศทางใด 

 เรื่องที่  13  โครงการปลูกปาทาฝน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนนี้เขาประกาศแลววาเขาเขตฤดูฝน  
และมีหนังสือจากทานผูวาราชการฯวาใหหนวยงานของทานจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ  70  ป  9  มิถุนายน  2559  
ฝากสํานักการชางใหดูแลเรื่องนี้  
สถานที่ใหใชบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางและใหพนักงานของเราลงไปปลูกเอง  
ใหเราใชดินใหมตนไมจะตองเกิดใหไดจริงเพื่อเตรียมเปนพุทธมณฑลของจังหวัดเรา 

 เรื่องที่  14  วันออกเสียงลงประชามติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การออกเสียงลงประชามติจะจัดขึ้น  
ในวันที่  7  สิงหาคม  2559  เวลา  08.00 น. -  16.00 น.  
เตือนหัวหนาสวนการงานทุกสวนใหไปใชสิทธิของตนเอง  อยากใหไปใชสิทธิใหมากที่สุด  ทานจะเลือกใคร  
มีความเห็นอยางไรก็แลวแตทาน  เวลาทานไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยาพูดเยอะเกินไปเพราะจะผิด พรบ.  
มีโทษทางอาญาดวย  อยาไปแสดงความคิดเห็นหรือเอาความคิดตัวเองแทรกเขาไปขณะที่บรรยาย 

 เรื่องที่  15  การกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหสํานักการชางติดตามเรื่องนี้ดวย  
สวนเรื่องการรับบริจาคเงินเราจะเริ่มเมื่อไหร  ของชุมชนกับกองฝายเราจะออกพื้นใหเริ่มทําวันที่  13  
มิถุนายน  2559  
จนถึงสิ้นเดือนเลยใหไปออกตารางใหมสวนเรื่องการประสานงานหลวงพอหนูอินทรเรื่องกําหนดวันทานผูวาราช



การฯมอบใหปลัดกับผอ.สํานักพุทธศาสนาและใหชวนจาจังหวัดไปดวยเพื่อจะไดออกฎกีาผาปาและดําเนินการ
ตอไป 

 เรื่องที่  16  ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อวานผมไดไปประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดกาฬสินธุ  
ทานผูวาราชการฯอยากใหเราแตงบานแตงเมืองตั้งแตเดือนมิถุนายน  
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ  70  ป  ธงเราสั่งหรือยังครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง   เรื่องธงเราประดับไปบางสวนแลว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
สิ่งที่ทานตองการคือประดังธงใหหมดทั้งเมือง  แตงบานแตงเมืองใหสวยงาม  ตนไมก็ใหตัดใหเรียบรอย  
ทานบอกวาใหเนนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธจากกองวิชาการฯใหขอความรวมมือจากประชาชนใหประดับธงช
าติ  ธงทิวใหสวยงามทั้งเมือง  และในวันที่  9  มิถุนายน  2559  จะมีการตักบาตรตอนเชา  เราตองกางเตนท  
โตะ – เกาอี้และโตะนักเรียนในการใสบาตร  ฝากผอ.สํานักการชางดูแลดวย  
สวนการจัดงานบุญซําฮะของสํานักการศึกษาก็จัดไปทานผูวาราชการฯจะสงใครมาเปนประธานก็ไมเปนไปไมเป
นไร  ถาไมสงผมก็จะเปนเองเพราะเปนงานบุญของเราครับ  
เขามีบัตรเชิญมาดวยเรื่องนี้มอบใหหัวหนาสํานักปลัดไปประสานเรื่องการรับบัตรเชิญครับ 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    ผมไดแจงความประสงคไปแลว  15  คนครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เขามีบัตรเชิญมาใหเราอีกและใหกรอกบัตรเชิญไปอีก  และมีแกวที่ระลึกใบละ  200  บาท  
ใหเก็บเงินใหดวยครับ 

 เรื่องที่  17    การจัดสรางพระประธานประจําพุทธมณฑล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตอนนี้ทานผูวาราชการฯบอกแลววาคงจะหลอไมเสร็จทั้งองคแตจะทําพิธีหลอเศียรกอน  
ทิศทางที่ทานเลือกคือพระพุทธฟาแดดสูงยางสมัยทวาราวดี  
หากหลอทั้งองคจะตองใชเงินเยอะทานจึงบอกวาใหทานผูวาราชการฯทานอื่นมาทําตอ  
ผมจึงคิดวาถาทําจะทําการหลอพระฐานเราจะตองเสร็จ  งบประมาณเราไดมาแลว  2  ป  ปหนาจะขอไปอีก  
10  ลานบาท  จะไดทั้งหมดประมาณ  30  ลานบาท  
ซึ่งก็ยังไดไมถึงครึ่งเพราะงบประมาณในการสรางฐานประมาณ  60  ลานบาท  ทานผูวาวินัย  วิทยานุกูล  
ชวยเราเทาไหรก็เทานั้น  ถาผูวาราชการฯมาใหมทานจะมีนโยบายทําตอหรือไมก็คอยวากันและ 
เราก็จะบรรจุงบประมาณเขาไปในแผนอยางไรก็ตองไดครับ   

 เรื่องที่  18  การประชาสัมพันธรับบริจาคการสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอแจงใหพวกเราไดรับทราบวาตอนนี้เราตอกเสาเข็ม  หลอเสา  เทคานเรียบรอยแลวและกําลังจะเทพื้น  
ในสวนเรื่องเงินใหเราหาคูขนานกันไปตามที่บอกใหขอรับบริจาคโดยการประชาสัมพันธเสียงตามสาย  
มอบใหรองผอ.สุนสิาทําสปอตโฆษณาสงหอกระจายขาวโดยประสานกับหน.ศศิญา   

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เรื่องคานใหสํานักการชางไปแยกออกมาขนาดสั้นยาวไมเทากันตองไปประมาณราคาออกมาวาขนาดสั้นราคาเท
าไรและขนาดยาวราคาเทาไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กอนที่จะทําสปอตโฆษณาใหรองผอ.สุนิสานําไปใหทานรองนพสิทธิ์ดูกอนเพื่อความถูกตอง 



 เรื่องที่  19  การกอสรางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทานผูวาราชการจังหวัดทานพูดตอเรื่องผูรับเหมากอสรางศาลากลางจังหวัดแหงใหมยืนยันวาเดือนกรกฎาคม 
2560 ศาลากลางแหงใหมจะแลวเสร็จซึ่งแผนการทํางานของผูรับเหมาออกมาแลว  
ผูรับเหมาบอกวาศาลากลางที่จังหวัดกาฬสินธุเปนศาลากลางหลังที่ 19 
ที่บริษัทนี้ไดทําการกอสรางศาลากลางมาเพราะฉะนั้นการทํางานก็งายเพราะเขารูวิธีการทํางานหมดแลว  
เพราะฉะนั้นเราตองเตรียมการขอที่ดินเพื่อที่จะทําเปนสวนสาธารณะอุทยานรัชกาลที่ 1 
ทานผูวาฯเลยมอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุและอบจ. 
รับผิดชอบเรื่องนี้และใหไปพิจารณากันวาใครจะดูแลสวนไหนหนาศาลากลาง  
ผมมอบเรื่องนี้ใหสํานักการคลังเพื่อที่จะไดไปประสานกับราชพัสดุเตรียมที่ดินไว 

 เรื่องที่  20  ชุมชนริมแกงดอนกลางจัดงานทําบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ชุมชนริมแกงดอนกลางจะจัดงานทําบุญริมแกง  วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2559 สวดมนตเย็น 
และวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2559 ตักบาตร  
ถานายกเดินทางกลับมาไมทันฝากทานรองนพสิทธิ์ไปรวมงานแทนนายกในวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2559 

 เรื่องที่  21   รอตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาลป 2559  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการคัดเลือก อปท. 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแจงมาวาจะมีการตรวจประสานเกณฑชี้วัดคุณสมบัติคะแ
นนคอรทีมและจะมาในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2559 
ตอนนี้ยังไมกําหนดวาจะมาในเดือนไหนอยากใหเตรียมพรอมเอาไวเปนหนังสือแจงเตือนมาวาใหเราเตรียมการไ
วเพื่อรอตรวจประเมิน  
จ.ส.อ.สมชายมีอะไรที่ยังไมเรียบรอยและสํานัก/กองไหนยังไมสงเกี่ยวกับเรื่องการรอการประเมินคอรทีม 
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จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    
การมาตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาลป 2559  เขาแจงมาวาประมาณเดือนมิถุนายน 2559  
สิ่งที่จะตรวจคือ 1.ตรวจศูนยขอมูลขาวสาร 2.คอรทีมดานการบริหารจัดการ 3.ตรวจเกณฑชี้วัดธรรมาภิบาลป 
2559 ที่เรากรอกไปวาเรามีอะไรในตัวนั้น 
4.ตรวจนวัตกรรมเปนการตรวจที่นานและเนนตรวจมากกวาทุกขอที่เอยมา  
สิ่งที่เราไมสมบูรณคือเอกสารการตรวจคอรทีมของป 2558 
ดานการบริหารจัดการตองรบกวนสํานัก/กองที่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับคอรทีมดานการบริหารจัดการที่เราตรวจไปแล
ว และในสวนของโครงการนวัตกรรม 2 ตัว ที่เราสงคือ 
ดานความปลอดภัยและดานผูสูงอายุก็คงจะตองเตรียมเอกสารประกอบใหพรอม    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ดานความปลอดภัยจาเอกภราดรจะตองประสานเครือขาย พันธมิตร 
ศูนยปองกันของเราใหเตรียมเอกสารใหครบถวนและพรอมที่สุดเพราะเราเอาผลงานของศูนยมาโชววาเราไดรว
มดําเนินการอะไรบาง 

 เรื่องที่  22   ขอเชิญเขารวมสัมมนาโครงการบูรณาการประสานความรวมมือปองกัน 
                          การทุจริต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอเชิญเขารวมสัมมนาโครงการบูรณาการประสานความรวมมือปองกันการทุจริต 
เขาจะมาที่จังหวัดขอนแกนวันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559 



ซึ่งวันนั้นผมไมอยูตองเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯผมมอบใหรองนพสิทธิ์และหัวหนาพงษธรไปเขารวมสัมมนา
แทนนายก 

 เรื่องที่  23  แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  
ฝากทุกสํานัก/กองที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนผมเตือนทุกสํานัก/กองที่จะตองมีการอุดหนุนใหไปดูระเ
บียบใหดี  

 เรื่องที่  24  การแกไขปญหากรณีระบายนํ้าเสียลงแหลงนํ้าสาธารณะบึงไฮ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การแกไขปญหากรณีระบายน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะบึงไฮ  
ในการนี้เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมบึงไฮปองกันความเสื่อมโทรมใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดกํากับดูแลควบ
คุมสถานประกอบการแหลงกําเนิดมลพิษในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 
ลดและบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานกอนออกไปใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลตําบลหลุบพิจารณาจัดทํา
แผนโครงการจางที่ปรึกษาศึกษาออกแบบการแกไขบําบัดน้ําเสีย  
ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับเทศบาลตําบลหลุบดําเนินการบําบัดคุณภาพน้ําเสียใหเปนบึงประดิษฐ  
หลังจากหนังสือฉบับนี้ออกมาเราก็นัดประชุมการทํางานอีกครั้งวาจะดําเนินการอยางไร 

 เรื่องที่  25   ขอใหตรวจสอบการกอสรางสวมที่รานอาหารญ่ีปุนสึนามิ ซูชิบาร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอใหตรวจสอบการกอสรางสวมที่รานอาหารญี่ปุนสึนามิ ซูชิบาร  
เขารองเรียนมาก็ใหลงไปตรวจสอบเราจะไดทําหนังสือตอบเขาไดเพราะเขาลงชื่อมาดวยไมใชดําเนินการไปอยา
งไรแลวก็เงียบเราตองทําหนังสือตอบไปดวยวาไดดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวมอบนายธนัญชัยทําหนังสือต
อบในเรื่องนี้ 

 เรื่องที่  26  แนวทางแกไขปญหานํ้าทวมขังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ขอแจงใหทุกทานไดรับทราบวากรมโยธาธิการและผังเมืองจะจางบริษัทเอกชนมาออกแบบและศึกษาความเหม
าะสมในการปองกันน้ําทวมในเขตชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ 24.9 ลานบาท เปนโครงการในป 
2560 ตอไปจะเปนแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชนเราเปนระบบ   
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 เรื่องที่  27   ขอใหแกไขปญหาความเดือนรอนหนาปากซอยนํ้าทิพย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอใหแกไขปญหาความเดือนรอนหนาปากซอยน้ําทิพยเมื่อทําการแกไขเรียบรอยแลวใหสมชายทําหนังสือแจงใ
หเขาไดรับทราบวาเราดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวไมตองรอนิติกรทําหนังสือตอบให 

 เรื่องที่  28  การจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มีหนังสือจากจังหวัดกาฬสินธุกําชับมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ อปท. 
ใหไปศึกษาทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
เขากําชับมาวาสํานักงานตรวจเงินแผนดินมาตรวจดูแลวการตั้งโครงการอบรมศึกษาดูงานและไปดูงานตางประเ
ทศใชเงินรัฐบาลเหมือนไปเที่ยวไมไดประโยชนเขาก็เลยกําชับมา 

 เรื่องที่  29  การตรวจสอบดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การตรวจสอบดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  
ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจากกรมที่ดินวาสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบดําเนินงานโครงการบริหา
รจัดการที่ดินสาธารณะประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อกําจัดความยากจนและพัฒนาชนบทและมีขอตรวจพบขอเส
นอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลที่ดินสาธารณะไมเรียกเก็บคาตอบแทน
ตามมาตรา 9/1 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินระเบียบที่เกี่ยวของจึงขอแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินโครงการทั้
งที่แจกและยังไมแจกหนังสืออนุญาตใหเรียกเก็บเงินคาตอบแทนโดยออกขอบัญญัติทองถิ่นและแบงคาตอบแท
นที่ไดรับของทองถิ่นใหสํานักงานที่ดิน  
ตามวิธีการจัดเก็บคาตอบแทนและซักซอมการทําความเขาใจกับประชาชนผูที่ไดรับอนุญาตมอบรองปลัดอภิวัฒ
นศึกษาและหาขอมูลที่ดิน นสร. 
ใหไปสํารวจดูวามีที่ดินสาธารณะวามีการอนุญาตหรือไมเพราะผมจําไดวาไมมีการอนุญาตแตถาเขาเขาไปอยูแล
วนั้นอยูอยางไรฝากรองปลัดอภิวัฒน 

 เรื่องที่  30  ใหพิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียนนักศึกษาตอการมีสวนรวมใน 
                           โครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอใหพิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียนนักศึกษาตอการมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครอ
งสวนทองถิ่น  
ดวยจังหวัดไดรับแจงจากกรมโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเสริมสรางนวัตกรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยวาใหนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ อปท. 
แตละจังหวัดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองในชุมชนทองถิ่นของตัวเอง อาทิ 
การจัดการประชาคมหมูบาน ประชุมสัมมนาของผูใหญบานกํานัน 
ประชุมผูบริหารทองถิ่นและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินนโยบายของทองถิ่น 
การดําเนินกิจกรรมตางๆอันกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพและหนา
ที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการนี้จังหวัดจึงขอความรวมมืออําเภอแจงทองถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจาร
ณาใหนักเรียนนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่นตามบทบาทภารกิจหนาที่  
ฝากทานผอ.โรงเรียนทุกทานไปพิจารณาดูใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการประชุมและเรียนรูในการประชุมหั
วหนาสวนการงานของเราก็ไดและฝากทานผอ.ติดตามงานดวย 

 เรื่องที่  31  กิจกรรมรณรงคตอตานการคามนุษย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ 
หองโถงศาลากลางจะมกีิจกรรมเปดการรณรงคตอตานการคามนุษย เวลา 09.30 น. ผมจะไปดวยตัวเอง 

 เรื่องที่  32  ประชุม ป.ป.ช. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ประชุม 
ป.ป.ช. ที่กรุงเทพผมมอบใหรองปลัดอภิวัฒนและจ.ส.อ.สมชายไปประชุมแทนนายก  
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 เรื่องที่  33   ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของจังหวัด  



เขาใหหนวยราชการลดการใชพลังงานลง 10% ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเตรียมความพรอมของ อปท. 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีการจัดประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในการนี้ขอใหทานมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานเขาประชุม 
มอบผอ.สวนฯสนธยาเขารวมประชุม 

 เรื่องที่  34  การจัดงานประชารัฐรวมใจถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ 
                            พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การจัดงานประชารัฐรวมใจถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
ในการนี้เพื่อใหจัดงานประชารัฐรวมใจเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติจังหวัดจึงขอแจงใหจํานวนข
าราชการและพนักงาน สมาชิกสโมสร  เราแจงไปแลวใชหรือไม 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    แจงไปจํานวน 15 คน  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทานผูวาฯบอกวาไดใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดทําหนังสือเปนการดเชิญใหเจาหนาที่ไปเอามาดวย 

 เรื่องที่  35  ประชุมเตรียมการตอนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
อยูกันครบทุกคนแลวนะเผอิญเมื่อเชาผมติดประชุมคณะกรรมการชุมชนผมเลยไมไดเขาประชุมการเตรียมรับเส
ด็จสมเด็จพระเทพฯ 
ผมเลยไดมอบใหรองปลัดประเสริฐไปเขาประชุมแทนเปนอยางไรบางรายงานใหทุกทานในที่ประชุมไดรับทราบ
รวมกัน 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    
ที่ไดไปเขารวมประชุมทางจังหวัดไดทํารางคําสั่งมอบหมายงานของแตละหนวยงานตางๆ 
และมีการนําเสนอคือสมเด็จพระเทพฯจะเสด็จในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 
การถวายความปลอดภัยเปนเรื่องของตํารวจและทหารรับผิดชอบ  
เรื่องยานพาหนะมอบสํานักงานขนสงรับผิดชอบ  น้ํามันเชื้อเพลิงมอบสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบ 
การปฐมพยาบาลมอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบ  
หองประทับรับรองมอบสํานักงานเหลากาชาดและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานรับผิดชอบ  
การกอสรางพลับพลามอบสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  จัดหาโตะ เกาอี้ จํานวน 200 ตัว 
มอบสํานักงานเหลากาชาดและอบจ.รับผิดชอบ  จัดนิทรรศการมอบตําบลนาจารย  
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  
จัดทําหนังสือที่ระลึกมอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
สํานักงานเทศบาลไดรับมอบหมายหนาที่ใหปรับพื้นโดยรอบของอาคารเหลากาชาดและตัดกิ่งไมของตนมะมวง
ที่ยื่นออกมา ทาสีฟุตบาทที่เปนสีขาว-สีแดง สีขาว-สีเหลืองใหม 
การจัดเตรียมหองถายรูปมอบสํานักงานเหลากาชาดและโยธาฯจังหวัด 
การจัดหาเงินทูลฯเกลามอบสํานักงานเหลากาชาด  
และสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับมอบหมายอีกหนึ่งเรื่องคือประดับธงชาติธงตราสัญลักษณรอบเมืองก
าฬสินธุและดูแลความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สวนเรื่องเสนทางราชองครักษจะลงพื้นที่จริง 
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
แลวจะเชิญหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของมาประชุมอีกครั้งถึงจะรูรายละเอียดทั้งหมดวาเสนทางไหนทรงเสด็จ
ผานและจุดไหนตองทําอยางไรบาง     



 เรื่องที่  36   โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมที่สํานักปฏิบัติธรรมวัดปาโพนวิมาน 
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
เทศบาลโดยสํานักปลัดเทศบาลไดจัดทําโครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมปนี้จัดขึ้นวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559  
ที่สํานักปฏิบัติธรรมวัดปาโพนวิมาน 
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อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ขอเรียนเชิญทุกทานและขอใหทานแจงผูใตบังคับบัญชาทราบและใหสํานัก/กองแจงรายชื่อผูที่มีความประสงคจ
ะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ไดที่สํานักปลัดเทศบาลในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 
และจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้งครับ   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    
จากการเขารวมประชุมยาเสพติดกับทางจังหวัดเมื่อวานนี้การจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุในร
อบเดือนที่ผานมาไมมี แตมีการจับกุมบริเวณใกลเคียงจับได 14,000 เม็ด  ที่หลักกิโลเมตรที่ 10 บานหวยโพธิ์ 
ไมมีผูตองหาลักษณะการสงยาคือการใชโทรศัพทมือถือสื่อสารกันแลววางยาเสพติดไวตามจุดตางๆ 
ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ตํารวจไดซุมอยูนานแลวไมมีใครออกมาเอายาเสพติดที่ไดถูกวางไวตํารวจเลยไดออกไปเก็
บยึดเอายาเสพติดที่มัดไวในถุงที่วางไวขางหลักกิโลเมตรนั้น 
 

ทีป่ระชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ 

เรื่องที่  1    มอบหมายเจาหนาที่ไปดูแลบริเวณแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เรื่องยาเสพติดทานผูการเจอผมเลยไดบอกกับผมวาในบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางมีการสงยาเสพติดกัน
เกิดขึ้น  
เราจะมีมาตรการดูแลอยางไรซึ่งเวลาที่ผมทํางานผมมีแนวทางในการทํางานและคิดเสมอวาเมื่อกอสรางอาคารต
างๆหรือสถานที่ตางๆแลวใครจะไปดูแลรักษา  
การสรางไมยากแตพอสรางเสร็จเราจะปลอยทิ้งก็ไมไดเราตองหาคนไปดูแลนั้นคือภาระ เชน หองประชุม 
หองน้ํา 
บริเวณสวนสาธารณะพุทธมณฑลแกงดอนกลางเมื่อสรางเสร็จแลวจะปลอยใหรกรางไมมีคนดูแลทําความสะอา



ดปลอยใหเกาและทรุดโทรมไปอยางนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเราตองมีเจาหนาที่ไปกํากับดูแล  
แลวเราจะมอบหมายใหใครไปดูแลในแกงดอนกลางของเราจะมีการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยอยางไรดี 
ใครจะผูรับผิดชอบงานนี้เปนงานของใคร 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
ผมวางานนี้ควรมอบใหสํานักการชางเปนผูดูแลเพราะเปนสวนสาธารณะและมอีาคารตางๆโดยมีการจางเหมาบ
ริการเขาไปดูแลครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เห็นดวยกับหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ถาจางเหมาไดก็อยากจะดําเนินการเลยครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จางประมาณกี่คน 
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นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     ประมาณ 3 คน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    3 
คนนี้จะใหดูแลในแกงดอนกลางแตงานปองกันจะใหดูแลบริเวณรอบนอกริมแกงดอนกลางใหขี่จักรยานดูทุกครึ่ง
ชั่วโมงหรือทุก 1 ชั่วโมง เพื่อดูความเรียบรอย   
อยากจะใหดําเนินการและบริหารใหผมดวยชวยๆกันเพื่อบานเมืองที่นาอยูและมีความปลอดภัย  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  15.20 น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


