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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 23 มกราคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   ทบทวนงานท่ีนายกมอบหมาย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทบทวนงานผมจะนำเรื่องที่บันทึกเอาไว
ในการประชุมครั้งที่แลวมาสอบถามทุกทานวาทำไปถึงไหนอยางไรแลว  เรื่องแรกที่บันทึกเอาไวในรายงานการ
ประชุมคือการประชุมงบ กบจ.ตอนน้ีผมก็ไดใหทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปตกรรมเขาไดไปเขียน
และเสนอมามอบใหรองปลัดประเสริฐขึ้นเปนโครงการแลวประสานไปยัง กบจ.เพ่ือที่จะขอรับงบเหลือจาย  
มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุมแทนนายกในการประชุม กบจ.ในวันพรุงน้ี  เรื่องตอมาคือเรื่องการดูแลศาลา
กลางหลังเกาเมื่อสัปดาหที่ผานมาทางสำนักงานจังหวัดไดสงหนังสือเก่ียวกับเรื่องการรับมอบพ้ืนที่ดานหนาของ
ศาลากลางและอาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่ดานหนาของศาลากลางบริเวณเสาธงและพ้ืนที่บริเวณหนาศาลากลางเปน
ลานคอนกรีตใหเราเซ็นรับและเสนอไปยังทานผูวาจะลงนามเปนทานสุดทายเมื่อเรารับมอบพ้ืนที่มาแลวจะตอง 
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มีคนดูแลและรับผิดชอบผมขอมอบใหสำนักปลัดเทศบาลต้ังคณะกรรมการเพ่ือไปตรวจสอบและสำรวจ
พิจารณา วางแผนแนวทางในการที่จะปรับปรุงในเบ้ืองตน  ทำเปนบันทึกหรือคำสั่งวาเรื่องความสะอาด การ
ดูแลบริเวณเสาธงจะมอบหมายใหใครเปนผูดูแลและสวนไหนที่เราจะซอมแซม  มอบใหจาเอกภราดรไป
วางแผนวาจะใหจอดรถอยางไร จัดการจราจรตีเสนการจอดรถบริเวณลานคอนกรีตใหเปนระเบียบ  และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งที่อยากจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณลานคอนกรีตขอใหสะอาดและ
สวยงาม ตีเสนการจอดรถใหชัดเจน  ฟุตบาททางเทาภายในภายนอก  และเรื่องสวดมนตเจริญพระพุทธมนต
ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน  มีหนังสือสั่งการมาแลววาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติสถานที่
เลือกใชศาลาธรรมะศาลาพุทธมณฑลแกงดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ แตในเดือนมกราคมน้ีจะจัดขึ้นในวัน
จันทรที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ภารกิจที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับมอบหมายคือ 1.จัด
สถานที่ ณ อาคารธรรมะศาลา  มอบสำนักปลัดเทศบาล 2.จัดอาสนะสงฆสำหรับพระสงฆ 18 รูป มอบสำนัก
การชาง 3.จัดสถานที่ประชุมพระสังฆาธิการสำหรับสงฆ จำนวน 100 รูป มอบสำนักปลัดเทศบาล  4.จัดโตะ
หมูบูชา จำนวน 1 ชุด มอบสำนักการชาง 5.จัดชุดรับแขกสำหรับประธานในพิธี มอบสำนักการชาง 6.จัดเกาอ้ี
สำหรับผูรวมพิธี 300 ตัว มอบสำนักการชาง 7.ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรวมพิธี มอบกองวิชาการฯ  และเพ่ิมขึ้นมาคือเรื่องความสะอาดมอบสำนักการสาธารณสุข และมอบ
ให อปพร.และเทศกิจเขาไปจัดระเบียบการจราจรบริเวณภายในงานพิธี  ใหออกเปนคำสั่งเพราะเราจะตองจัด
ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน  สวนเรื่องพระบรมฉายาลักษณของพระนางเจาสิริกิต์ิและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรซึ่งในเอกสารไมมีแตผมวาควรจะตองทำฝากสำนักการชางประสานกับสำนัก
พระพุทธศาสนาและดำเนินการดวย  เรื่องตอไปคือเรื่องฝาทอถนนอนรรฆนาคที่สงเสียงดังรบกวนประชาชน
เวลานอนมอบสำนักการชางลงไปดูและดำเนินการแกไขใหดวย  และอีกเรื่องคือสวนสาธารณะกุดโงงที่เราไป
เปดแลวน้ันผมอยากจะทำเพ่ิมคือเดิมเขามีศาลา SML ที่เขาสรางขึ้นแลวเราไปรื้อเพราะจะมาทำสวนสาธารณะ
น้ันตอนน้ีผมอยากใหไปสรางใหชาวบานใหมเพ่ือเขาจะไดเก็บวัสดุอุปกรณของชุมชนสงเปลือยเหมือนเดิมและ
เรื่องความสะอาดฝากสำนักการสาธารณสุขคุยกับคนที่กวาดชุมชนใหเพ่ิมพ้ืนที่กวาดสวนสาธารณะดวยหรือจะ
หาเจาหนาที่ของเราเพ่ือเขาไปทำความสะอาดฝากใหไปพิจารณาและฝากสำนักการชางงานสวนเรื่อง
สวนสาธารณะกุดน้ำกินดานในใหจัดสวนใหสวยงามอยากใหเอาใจใสสวนดานในตัดแตงตนไมใหดูสวยงาม  
เรื่องแจกผาหมมอบสำนักการสาธารณสุขประสานทานบุญรื่นดวยทานจะรวมบริจาคผาหมอีก จำนวน 200 
ผืน ใหเราไปทำการแจก  เรื่องการซอมแซมผาเตนทของชุมชนหนองผักแวนมอบสำนักการชางลงไปสำรวจและ
ดำเนินการตอไป  และตอไปคือเรื่องครูและนักเรียน จำนวน 30 คน ที่เปนนักกีฬาวอลเลยบอลของทีม
โรงเรียนลำปาวเขามีความประสงคอยากยายมาอยูในสังกัดของโรงเรียนเทศบาลของเราเพราะมีปญหากับผอ.
ของโรงเรียนลำปาวเร่ืองเงินงบประมาณที่ใชสำหรับดูแลนักเรียนนักกีฬาที่เคยไดแตพอทานผอ.คนใหมยายเขา
มาแลวไมมีงบประมาณในสวนน้ีเลยทำใหเขาอยากยายมาขออยูกับโรงเรียนเทศบาลของเรา  ทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 ของเราทานเองก็สนใจอยากไดเขามาอยูที่โรงเรียนดวยโดยมีขอเสนอคือใหมานอนที่หอประชุม
เอนกประสงคของโรงเรียนเทศบาล 2 แตผมมองวาไมเหมาะสมเพราะโรงเรียนเราต้ังอยูในวัดในสวนของ
นักเรียน 30 คน ก็มีผูหญิงดวยเพราะฉะน้ันคงไมเหมาะสม  แลวถาเรารับเขามาอยูกับเราจริงจะใหไปทานขาว
กลางวันที่ไหนเพราะเงินอุดหนุนรายคนก็ไมมี  ผมมองวาเปนโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสรางทีมสรางช่ือเสียง
จากกีฬาวอลเลยบอลไดถาเราไดทีมน้ีมาจะชวยทุกทานเห็นวาอยางไร มอบใหโรงเรียนเทศบาล 1 – 4 ไป
ปรึกษาหารือกันเรื่องหาที่พักใหกับเด็กนักเรียนทั้ง 30 คน  วาจะเชาบานที่ไหนและราคาคาเชาบานเทาไหรหา
ขอมูลมาเสนอใหนายกทราบ  เรื่องการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  เมื่อเดือนที่ผานมามีผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุตาย 42 คน เปนสมาชิกของฌาปนกิจสงเคราะห จำนวน 10 คน  ตอไปเรื่องการเบิกคาใชจาย
ของ อปพร. 
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นายพงษธร   โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ตอนน้ีอยูระหวางเสนอเปลี่ยนคำช้ีแจงและ
โอนงบประมาณซึ่งเราโอนจากหมวดคาใชสอยไปเขาหมวดคาตอบแทน  เพราะตามระเบียบใหมเขาใหเบิกจาย
ในหมวดคาตอบแทน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รอบละเทาไหร 

นายพงษธร   โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    อปพร. เดิมเราสั่งใช 12 ช่ัวโมง รับไปจาย 
240 บาท แตระเบียบใหมเราสั่งทำงานถาเกิน 8 ชม. ใหเพ่ิมขึ้นอีก 60 บาท รวมเปน 300 บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวเวลากลางคืนทำงานยังไงและเรา
จายคาตอบแทนเทาไหร 

นายพงษธร   โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ต้ังแต 17.00 – 06.00 น.   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     300  บาท/คน  ผมวาจะใชเงินเยอะ
เพราะฉะน้ันลองไปคุยกันดูวาจะลดจำนวนคนไดหรือไม  มอบหัวหนาสำนักปลัดตรวจเช็คและไปพิจารณาดูวา
จะลดปริมาณคนไดหรือไมอยางไรเพ่ือเปนการลดคาใชจาย  และมีหนังสือเชิญหัวหนาสวนการงานไปรวมในพิธี
การสวดเจริญพระพุทธมนตฝากสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือ 

เรื่องท่ี  2    โครงการสำนักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) ป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคมไดสง
ใหนายธนัญชัยไปประชุมแทนนายกเกี่ยวกับเรื่อง Green Office ก็ไดสรุปมาใหนายกทราบวาเขาเชิญชวนใหไป
ประกวดองคกรสีเขียวคือโครงการสำนักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป 2561 ซึ่งมีหลักเกณฑและเง่ือนไข
สำนักงานและกิจกรรมตางๆภายในสำนักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดโดยการใชทรัพยากรและ
พลังงานอยางรูคุณคามีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและที่สำคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ  ขอใหปลูกตนไมในโรงเรียน
และสำนักงานเยอะๆจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาได ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการคือ
ไดรับโลและเกียรติบัตรแสดงการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยมีอายุการ
รับรอง 3 ป  สำนักงานสามารถลดตนทุนจากการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  มี
ภาพลักษณที่ดีในการมีสวนรวมอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และยกระดับสำนักงาน
ใหไดมาตรฐานการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เทศบาลเราจะสมัครหรือไมมอบสำนักปลัดเทศบาลไป
ศึกษาและมีอะไรสงสัยใหสอบถามนายธนัญชัยในการประชุมครั้งตอไปมาแจงใหนายกทราบ 

เรื่องท่ี  3    กิจกรรมอุนไอรักคลายหนาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมอุนไอรักคลายหนาวผมอนุมัติ
แลวฝากใหดูแลลูกหลานของเราดวย  เขามีหนังสือแนะนำในการใชจายเงินเพ่ือที่จะเบิกเปนคาใชจายในการไป
แสดงในโครงการน้ีใหเบิกในลักษณะเดียวกันกับที่เราไปแขงขันกีฬามอบรองปลัดประเสริฐไปศึกษาดู    

เรื่องท่ี  4    โครงการชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญชวนสมัครรวมโครงการชุมชน
ปลอดขยะ  โรงเรียนปลอดขยะผมอยากเห็นโรงเรียนของเราปลอดถังขยะอยากใหทานผอ.ทุกโรงเรียนลองไป
ดำเนินการและศึกษาดูวาจะทำอยางไรใหนักเรียนในโรงเรียนของเรารูจักแยกขยะเปนต้ังแตยังเด็ก  และขอเชิญ
เขารวมอบรมเพ่ิมศักยภาพพัฒนาองคความรูชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ  ขอเชิญประชุม จำนวน 
10 แหง แหงละ 1 คน ผูแทนโรงเรียน 20 แหง แหงละ 1 คน เขารวมอบรม จัดอบรมที่จังหวัดขอนแกน  

เรื่องท่ี  5    ประชาสัมพันธแจงเตือนการแพรระบาดของแกงคคอลเซ็นเตอร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประชาสัมพันธแจงเตือนการแพร
ระบาดของแกงคคอลเซ็นเตอร เขาบอกวาไดรับแจงจากสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขอความ 
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รวมมือประชาสัมพันธแพรระบาดของแกงคคอลเซ็นเตอร  เน่ืองจากมีแกงคคอลเซ็นเตอรแอบอางเปน
เจาหนาที่ของศาลโทรศัพทไปหลอกลวงผูเสียหายโดยกลุมมิตรฉาชีพมักจะอางวาผูเสียหายมีเงินในบัญชีที่
เก่ียวของกับยาเสพติด  หากตองการพิสูจนความบริสุทธ์ิตองโอนเงินมาใหสำนักงาน ป.ป.ง. ตรวจสอบ ทำให
เหย่ือตกใจกลัวจนหลงเช่ือและโอนเงินใหกับกลุมมิตรฉาชีพจนตองสูญเสียเงินเปนจำนวนมาก สำนักงาน ป.ป.ง. 
ช้ีแจงวาไมมีหนวยงานใดของรัฐโทรศัพทไปหาประชาชนใหโอนเงินเพ่ือพิสูจนความบริสุทธ์ิและอยาหลงเช่ือเมื่อ
ไดรับโทรศัพทดังกลาวจึงแจงสำนัก/กองทราบ 

เรื่องท่ี  6    ขอศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อบต.วังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาขอ
ศึกษาดูงานเรื่องธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตมอบกองวิชาการเตรียมนำเสนอ  วันอังคารที่  13 
กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ขอความอนุเคราะหสนับสนุนอาหารวางและเครื่องด่ืม  ผม
อยากฝากทุกทานเรื่องถามีทองถิ่นโทรฯมาและขอดูงานพรอมกับขออาหารใหพิจารณาใหดีเพราะบางทองถิ่น
มาขอศึกษาดูงานและขอรับประทานอาหารแตไมไดมีความสนใจใสใจในการดูงานและการบรรยายของเราเพียง
แคตองการมาขอรับประทานอาหารแคน้ันถาแบบน้ีผมอยากใหปฏิเสธไปเลยแจงไปวาเราไมมีงบประมาณใน
สวนน้ี  และถาอยากมาศึกษาดูงานจริงๆตองขอเวลาใหเราไดบรรยายจริงๆ 2 – 3 ช่ัวโมง  ฝากทุกสำนัก/กอง/
ฝายพิจารณาดวย  

เรื่องท่ี  7    ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 ของเราทำโครงการไวเลยเพ่ือตรวจและพิสูจนตัวเองทั้งครูและนักเรียน ใหโรงเรียนเทศบาล 
2 ประสานกับกองสวัสดิการสังคมเพ่ือเบิกเงินงบประมาณในการมาซื้อที่ตรวจ 

เรื่องท่ี  8    หนังสือติดตามทวงงานจากศาลากลางฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือติดตามทวงงานจากศาลา
กลาง ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหจังหวัดทราบ 1.นางสาวธิติมา นาชัยฤทธ์ิ ถนนชัยสุนทรสงเปลือยวามีที่ดินพ้ืนที่ขางเคียงปลอยน้ำลงสูถนน
ลูกรังซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน 2.นายนัฐวุฒิ ปรีทรัพย ตำบลหลุบ อำเภอเมือง อางวามีผูกอกำแพงปด
ก้ันถนนหมูบานสันสุนีย จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเกิด
ความชัดเจนและบรรลุผลโดยเร็วจังหวัดขอใหทานตรวจสอบติดตามเรื่องดังกลาวอยางใกลชิดช้ีแจงทำความ
เขาใจกับผูรองในแนวทางในการแกไขปญหาผลเปนประการใดรายงานพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหจังหวัดทราบ 
งานน้ีแสดงวาอยูที่นิติกร  มอบกองวิชาการฯและฝากนิติกรลงไปดำเนินการติดตามและรายงานใหนายกทราบ
ทั้ง 2 เรื่อง  

เรื่องท่ี  9   เปดศูนยชวยเหลือประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พรุงน้ีเปดศูนยชวยเหลือประชาชนที่
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เวลา 09.30 น. มีรายละเอียดอยางไร  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ขอเรียงกำหนดการดังน้ีนะครับ เวลา 
09.00 น. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการศูนย หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล   
คณะกรรมการหอกระจายขาวมาพรอมกันที่สำนักงานเทศบาล  และเวลา 09.30 น. ทานนายกเปนประธาน
และทานปลัดกลาวรายงานแตทานปลัดฯไดมอบทานรองปลัดประเสริฐกลาวรายงานแทน  หลังจากน้ันก็ตัด
ริบบ้ินเปดงาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมขอขอมูลในการเปดศูนยชวยเหลือ
ประชาชนใหผมไดอานกอนดวยวามีวัตถุประสงคและที่มาที่ไปอยางไรและหลักการและเหตุผล 
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เรื่องท่ี  10   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแล 
    อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องการขอใชพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา ตามที่ทานไดขออนุญาตใชอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกาดานหนา 2 ช้ัน 
พรอมทั้งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบและลานจอดรถบริเวณดานหนาเสาธงเพ่ือพัฒนาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑของดี
เมืองกาฬสินธุเปนศูนยการศึกษา เรียนรูประวัติศาสตรเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในประวัติความเปนมาของ
บรรพบุรุษและวัฒนธรรมอันดีงามและเพ่ือพัฒนาเปนศูนยสงเสริมสุขภาพของประชาชนน้ัน  ในคราวประชุม
คณะกรรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัด ครั้งที่  12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา 
ดานหนา 2 ช้ัน พรอมทั้งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบและลานจอดรถบริเวณดานหนาเสาธงในการน้ีจังหวัดกาฬสินธุจึง
ขอใหทานลงนามในบันทึกขอตกลงรับมอบพ้ืนที่   

เรื่องท่ี  11    แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องทำแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติเขาใหเราสงรายช่ือบุคลากรเขาไปรวมเปนคณะกรรมการเปนคณะทำงานในการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เราสงใครไป 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณ ี  ผมครับจะมีการประชุมในวันพรุงน้ี 

เรื่องท่ี  12     การจัดงานบุญซำฮะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากฝากนายกันติพงษเรื่องงานบุญ
ซำฮะของเรา  เมื่อเชาผมไปดูสถานีดับเพลิงและคิดภาพออกวาปกติเราทำบุญซำฮะตอนเชาจะมีการบวงสรวงที่
หอเจาบานและชวงเย็นจะมีการสวดมนตเย็นที่ศาลหลักเมืองและพอชวงเชาอีกวันก็ใสบาตรที่ศาลหลักเมือง  
แตรอบน้ีถาเราจะยายมาสวดมนตเย็นกันที่ลานหนาศาลเจาพอโสมพะมิตรที่สถานีดับเพลิงจะเหมาะสมหรือไม
เพราะผมอยากใหมีกิจกรรมมาจัดบริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตรเลียบลำน้ำปาวของเรา สรางบรรยากาศและ
ความสวยงามใหกับสถานที่ของเราฝากสำนักการชางลงไปดูสถานที่ ตนไม ไฟฟา จัดตกแตงใหสวยงามทั้ง 2 
ฟากฝงเลียบลำน้ำปาวบริเวณสถานีดับเพลิง  และอยากใหหาคนมาออกราน จัดการแสดง มอบใหนาย 
กันติพงษไปคุยและปรึกษากับทีมวัฒนธรรมของทานและชุมชน 

เรื่องท่ี  13     การจัดงานโปงลางแพรวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดงานโปงลางแพรวารอบน้ี
ทานผูวาราชการจังหวัดทานอยากจะเปดฟรีใหกับประชาชนไมตองเสียคาผานประตู  แตถาจะไปดูดนตรีหรือดู
อะไรภายในงานที่มีคาใชจายหรือมีการจำหนายบัตรก็เสียคาใชจายกันเอง 

เรื่องท่ี  14   โครงการกาฬสินธุไมท้ิงใครไวขางหลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง 
เบ้ืองตนวิธีการทำงานคือเราจะตองสำรวจวามีผูยากจน ยากไร ซึ่งชวยเหลือตัวเองไมได มีก่ีคน อยูชุมชนไหน 
และอยูบานเลขที่เทาไหร  นายพัฒพงษบอกวามีชุมชนเสนอเขามา จำนวน 150 คน ผมเลยบอกวาผมตองการ
ภาพถายบานที่อยูอาศัยและภาพถายเจาของครอบครัวและรายละเอียดของขอมูลวาเจาบานช่ืออะไร บานหลัง
น้ีอาศัยอยูกี่คน อายุเทาไหร มีรายไดอยางไร  นายพัฒพงษบอกวาขอเวลา 5 วัน ในการไปเก็บขอมูล จำนวน 
150 คน จะลงไปเก็บขอมูลคนเดียว  ผมถามวาจะทำไดหรือไมคนเดียวเขาตอบผมมาวาทำได  และหลังจากที่
เราไดขอมูลตัวน้ีมาเราจะเชิญประชุมคณะกรรมการที่เราต้ังขึ้นมาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนหรือไมทิ้งใครไว
ขางหลังเพ่ือจะมาพิจารณาวาแตละรายเราจะลงไปชวยเหลือไดอยางไร  ผมอยากทราบรายละเอียดวันน้ีวาเปน
อยางไรแลวผมจะนัดประชุมไดวันไหนฝากนายสังวาลติดตามเรื่องน้ีกับนายพัฒพงษใหนายกดวย  เพราะตอนน้ี
เราควรตองประชุมไดแลวแตยังไมรูรายละเอียดอะไรเลยนายพัฒพงษบอกวาสามารถดำเนินการคนเดียวไดแต 
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จนถึงวันน้ีผมยังไมทราบขอมูลเลย  ผมอยากใหกระตือรือรนเพราะการลงพ้ืนที่เพียงคนเดียวเพ่ือไปเก็บขอมูล 
150 คน  มันไมสามารถทำไดในกองตองชวยกัน  และเรื่องจัดต้ังศูนยอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายอำเภอก็คือโครงการที่จะมาแกไขปญหาความยากจน
เปนงานของนายพัฒพงษทั้ง 2 งาน เพราะฉะน้ันใหมาแจงใหนายกทราบในวันพรุงน้ี  

เรื่องท่ี  15    การแกไขปญหายางพาราเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกรายยอย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีประเด็นขอสั่งการจากทานอธิบดีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ประชุมและมอบหมายเพ่ือที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกรมในการบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประเด็นดังน้ี 1.การแกไขปญหายางพาราเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผู
ปลูกรายยอย ทานมอบนโยบายวาใหไปออกแบบถาใครขอถนนที่ทำดวยยางพาราจะไดรับงบประมาณมา
เจตนาเขาคือตองการอยากจะแกไขปญหาใหกับเกษตรกร  ในการน้ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
ตอบสนองมาตรการดังกลาวโดยกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นไดสำรวจพบวาในขณะน้ีมีความ
ตองการใชยางพาราจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ตัน จึงเปนที่มาของการขอใหจังหวัดแจงประสานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทำโครงการปรับปรุงถนนที่มีสวนผสมของยางพาราหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆที่ใชยางพาราเปนลำดับ
แรกอยางนอย 1 โครงการ ในปงบประมาณ 2562 โดยขอใหจังหวัดสงรายละเอียดและโครงการดังกลาวให
กรมสงเสริมทราบภายในวันที่ 12 มกราคม 2561  ผมมาคุยเรื่องน้ีกับทานผอ.ภานุเดชทานบอกวาถาจะทำ
ถนนดวยยางพาราน้ันไมทนทานตอการใชงาน  

เรื่องท่ี  16    การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษพันธพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ 
กรมสงเสริมจึงไดดำเนินการในสวนที่เก่ียวของจำนวน 3 เรื่อง ไดแก 1.การรวบรวมขอมูลปราญชาวบานดาน
สมุนไพร 2.การรวบรวมสมุนไพรที่มีความโดดเดนใน อปท. 3.การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหาพ้ืนที่ปลูก
รวบรวมสมุนไพรหากมีการสานตอดำเนินการตามน้ีจะสงผลใหกรมสงเสริมกลายเปนศูนยกลางขอมูลเรื่อง
สมุนไพรของประเทศในอนาคต   

นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน    ผมไดคุยกับทานเลขาฯอดิศักด์ิไวแลววารอบน้ีจะ
ดำเนินการใหประสบผลสำเร็จใหไดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากเรื่องสวนสมุนไพรและถาหาก
เปนไปไดอยากฝากใหทางโรงเรียนเนนเรื่องสวนสมุนไพร  โครงการสนับสนุน อปท.อนุรักษพันธุพืชหัวหนา
สังวาลไปประชุมแทนนายกเมื่อวานเปนอยางไรบาง 

นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน    สืบเน่ืองจากโครงการของสมเด็จพระเทพฯ
โครงการอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดำริฯตอนน้ีจังหวัดกาฬสินธุไดสมัครเขารวมและไดเชิญชวนในสวนของ 
อปท.เขารวมดวยกัน ในปจจุบัน อปท.ในจังหวัดกาฬสินธุทั้งหมดที่สมัครเขาไปรวมมี จำนวน 19 แหง แตที่เขา
ตอบรับมาแลวมี 1 แหง คือ อบต.สายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ถาเขาตอบรับมาแลวจะมีเลขรหัส
ของการเขารวมในโครงการน้ี  ในสวนของเรามี 2 อยาง คือ เก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนซึ่งผม
ไดสำเนาเอกสารใหกับทางโรงเรียนแลวแตที่ไปประชุมมาจะมี สพฐ.และโรงเรียนของ อบจ. ยังไมเห็นมีโรงเรียน
ของเทศบาล  ในการประชุมน้ันคือเขาขอความกรุณาใหทองถิ่นเราเขาสมัครเขารวมและการเขารวมตอง
นำเสนอในโครงการน้ีเขาในวาระการประชุมกอนและขอมติที่ประชุมวาจะเขารวมโครงการน้ีหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มติที่ประชุมเปนเอกฉันทวาจะเขารวม
โครงการน้ีใหดำเนินการสมัครได 

นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน    และแผนที่ของพ้ืนที่ รางแมบท ซึ่งผมจะนำเรียน
นายกวารางตัวอยางเปนอยางไรในสวนของเปาหมายของโครงการก็เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ 
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ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนในสวนของประเทศไทยและแผนแมบทของ อปท.คือการดำเนินงานใน 3 
ฐาน ทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบาน คือ ไมไดเนน
ในเรื่องของตนไมอยางเดียวคือทุกอยางที่เกี่ยวกับทรัพยากรของเรา  ในสวนของทองถิ่นจะมีทั้งหมด 8  
กิจกรรม 3 ดาน  1.ดานการบริหารการจัดการ 2.ดานการดำเนินงาน 3.ดานการติดตามประเมินผล  หลังจาก
เราสมัครเขาไปแลวถาเราจะสงเจาหนาที่ไปอบรมในเรื่องดานน้ีหรือจะใหเจาหนาที่ของโครงการมาฝกอบรมให
ก็ไดแตใหเราสมัครเขาไปกอน  

นายจารวุัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เขาใจแลวครับ  ช่ือโครงการสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงเรียนเขารวมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  เขาขอใหเทศบาลสมัครและหมายถึงโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเราก็จะไดรวมสมัครขับเคลื่อน
ไปในทิศทางของเทศบาล 1.ใหทำสวนสมุนไพรสวนสวนพฤกษศาสตรอนุรักษพันธุพืช โครงการน้ีสามารถ
รวมกันกับสมุนไพรไดและหลังจากน้ันหาคนศึกษาและรับผิดชอบเวลาที่จะขับเคลื่อนใหเชิญมาประชุมมาอบรม 
เราสมัครไปและบอกวาเรามีโรงเรียนในสังกัดเทาไหรและมีความสนใจในการสมัครและการขับเคลื่อน    

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี     ผมขอเปลี่ยนสถานที่ทำสวน
สมุนไพรเดิมจากสถานที่ของหัวหนาสังวาลที่เตรียมไวเปลี่ยนเปนบริเวณตนจามจุรีตรงโคงที่ผมเคลียรดินไวซึ่งมี
บริเวณเยอะและมีคนดูแลซึ่งผมจะทำที่พักใหอยูน้ันไดตลอดซึ่งแปลงเดิมที่หัวหนาสังวาลทำมันเล็กไปและผม
เองต้ังใจจะทำเรื่องปุยชีวภาพใหดวยและแปลงสมุนไพรตางๆผมอยากใหอยูบริเวณเดียวกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไดครับทำตามที่ทานเลขาฯอดิศักด์ิ
เสนอมาและสวนพ้ืนที่เดิมเราจะยกใหจุติสุขาวดีเพราะมีรั้วรอบขอบชิดสามารถใชเปนที่เก็บของได  งานน้ีมอบ
ใหหัวหนาสังวาลรับผิดชอบ 1.สมัคร 2.ในรายงานการประชุมใหเขียนไปดวยวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี
โรงเรียนในสังกัดเทาไหรและพรอมที่จะเขารวมประชุมทั้งภาพรวมเพ่ือที่จะขับเคลื่อนเก่ียวกับโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และถาเปนไปไดอยากใหแฝงเก่ียวกับเรื่องการจัดสวนสุมนไพรเขาไป
ในโครงการน้ีดวยกัน มอบใหกองสวัสดิการโดยหัวหนาสังวาลเปนผูรับผิดชอบและดำเนินการประสานกับทุก
โรงเรียน  และหลังจากสมัครแลวก็ใหติดตอวิทยากรเพ่ือที่จะมาอบรมใหกับพวกเราวาจะขับเคลื่อนกันอยางไร 

   เรื่องท่ี  17    โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรกัโลก  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักโลก 
เปดรับสมัครผูที่มีจิตใจในการรักสิ่งแวดลอมและจะชวยเหลือดูแล เริ่มมาสมัครเปนอาสาสมัครโดยมีอายุต้ังแต 
7 ป ขึ้นไป หนาที่คือจะตองเปนบุคคลที่มีความสนใจและมีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการ
ทำงานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเองโดยใชช่ือยอ
วา อ.ถ.ร. ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเปน อ.ถ.ร. ไดจะตองคุณสมบัติในเบ้ืองตนคือมีสันชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา 7 ป 
และมีภูมิลำเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ัน มีความสมัครและมีจิตอาสารวมดำเนินกิจกรรมดาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมปฏิกูล มูลฝอย รวมถึงการปกปองสิ่งแวดลอม  ขอใหสมาชิก อ.ถ.ร.ทุกคนเปน
แกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาดของบานเมืองและขยะมูลฝอย  พรอมทั้งขอใหทองถิ่นทุก
จังหวัดดำเนินการจัดการรณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติกในการทำบุญตักบาตรของประชาชนในทุก
เทศกาล อยางเชน ปใหม สงกรานต รณรงคใหงดใชถุงพลาสติกโดยการทำปายรณรงคประชาสัมพันธทุก
จังหวัด  มอบเปนโครงการใหกับผอ.สวนสมชายไปดำเนินทำโครงการรณรงคการลดการใชถุงพลาสติกแลวหัน
มาใชถุงผาแทน   

      เรื่องท่ี  18  รายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้คงคางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประเมินกรอบการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเปนการประเมินรอบที่ 1  ตามที่จังหวัด อำเภอแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหน้ีคงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งกู 
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เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือดำเนินโครงการตามอำนาจหนาที่แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานรายได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนจัดเก็บเอง ป 2560 เรื่องน้ีเราทำอยูแลวแลวรายงานการกอหน้ี สถานะหน้ี
คงคางเราทำแลวรึยังมอบใหสำนักการคลังไปตรวจสอบดู  

เรื่องท่ี  19    กูเงินซ้ือรถขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องกูเงินซื้อรถขยะของสำนักการ
สาธารณสุขผานแลว  ใหเสนอรายละเอียดสเปคของรถขยะไปรีบดำเนินการเพราะจะไมทัน  

นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ตอนน้ีผมต้ังกรรมการกำหนดคุณสมบัติ มีผม
และนายวันชัยและนายธนัญชัยรวมกัน จะใหเสร็จภายในอาทิตยน้ี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รีบเรียกประชุมกันและขอใหพรุงน้ี
เรียบรอย  เพราะจะไดรีบไปดำเนินการซื้อรถขยะ  

เรื่องท่ี  20    ทอดผาปาเพื่อกอสรางศาลาพักศพของวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศาลาพักศพของวัดปาทุงศรีเมืองถูก
ตนไมลมทับพังเสียหาย  ผมเลยไดใหนายอิงควัตไปสำรวจออกแบบและประเมินราคารูปแบบออกมาเรียบรอย
ศาลาที่ออกแบบมาใหญกวาศาลาเดิม ประเมินราคามาทั้งหมด 1.9 ลานบาท   ผมเลยอยากเสนอใหทอดผาปา
สามัคคีเพ่ือหาเงินมากอสรางศาลาพักศพใหกับวัดปาทุงศรีเมืองโดยมีทางชุมชนชวยดวย  แตเทศบาลเปน
เจาภาพโดยมีสำนักการศึกษารับผิดชอบดูแลงานน้ีใหเตรียมโครงการและประสานกับเจาอาวาสวัดปาทุงศรี
เมืองเรื่องวันที่ที่เราจะทำการทอดผาปาและคุยเรื่องรายละเอียดงานตางๆ  วันที่ 24 เมษายน 2561 เปนวัน
เทศบาล เราจะเลือกวันน้ันในการทอดผาปาสามัคคีเพ่ือเปนกิจกรรมการทำบุญในวันเทศบาลของเรา  
นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 วัน
เทศบาลของเรามีกิจกรรมทั้งภาคเชาและภาคบาย  มีการอบรมดานวินัย เวลา 11.00 – 16.00 น. โดยมี
ทานอดีตผอ.สวนวินัยประวิทย เปรื่องการ เปนวิทยากรอบรมดานวินัยใหกับเราในวันเทศบาล     
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหไปพิจารณาดูวาจะจัดกิจกรรมอะไร
กอน-หลัง  หรือจะทอดผาปาหลังงานวันเทศบาล 1 วัน ใหไปปรึกษากันและพิจารณาดู  และผมฝากสำนักการ
ชางไปทำภาพขึ้นประชาสัมพันธใหสวยงามและพิมพฎีกาผาปาใหทางสำนักการศึกษาเพ่ือเชิญชวนพ่ีนอง
ประชาชนใหมารวมทำบุญดวยกัน   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9  มกราคม 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  9 มกราคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   สงสำเนาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสด ุ
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนน้ีธนารักษทำหนังสือมาหาเราและไป
ตรวจสอบอาคารตลาดลาน 2 และแจงมาวาในสวนของตลาดลาน 2 ตอนน้ีทรุดโทรมหยากไยขึ้นอยากใหทาสี 
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โครงหลังคา  ก็มอบใหสำนักการชางไปทำงบประมาณและดำเนินการเลยจะจางเหมารึจะดำเนินการอยางไรก็
เสนอขึ้นมา  สวนเรื่องสงสำเนาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ ธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุแจงเรื่อง
การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ ถนนเทศบาล 23 รานบุญยงเภสัชออกไปอีก 1 ป โดยตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังน้ี 1.ตองปรับปรุงซอมแซมอาคารราชพัสดุ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงแลวแจงให
เจาหนาที่ธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุตรวจสอบ 2.เมื่อดำเนินการตามขอ 1 เรียบรอยแลวใหบันทึกการตออายุ
สัญญาเชาพรอมชำระคาธรรมเนียมตางๆ ตามเง่ือนไข  

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     จะอธิบายคือทางเราไดลงประสานและ
กำลังทำหนังสือเสนอแจงเปนลายลักษณอักษรตอนน้ีประสานทางเขา เขาทาสีภายในเรียบรอยเหลือแต
ภายนอกของอาคารบุญยงคือหมายถึงวาถาเสร็จเรียบรอยแลวจะประสานทางสำนักการชางวาใหลงไป
ตรวจสอบใหกับเราแคน้ันซึ่งเรื่องน้ีไดคุยกับทานผอ.ภานุเดชเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวนายอิงควัตนำเรื่องน้ีเขาที่ประชุมทำไม 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     ไมทราบคะเพราะเรื่องน้ีสำนักการคลัง
ไมไดนำเขาที่ประชุม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำหรับอาคารสวนที่ตอเติมโดยไมไดรับ
อนุญาตขอใหทานจัดทำแบบแปลนสวนที่ตอเติมโดยแสดงรายการสวนที่ตอเติมตรงตามขอเท็จจริงไปย่ืนขอให
เจาหนาที่พนักงานทองถิ่น เพ่ือพิจารณาวาผิดเทศบัญญัติหรือไมอยางไร  แลวนำหลักฐานการพิจารณาของเจา
พนักงานทองถิ่นพรอมแบบแปลนสงใหสำนักงานธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุพิจารณาตอไป เมื่อเขาสอบถามเรื่อง
รานบุญยงมาเราไปตรวจสอบถาไมผิดไมมีการตอเติมก็ถือวาเรียบรอย  และฝากนายธนวัฒนบอกกับนายอิงค
วัตดวยวาถาหากนำเรื่องเขาที่ประชุมแลวไมอยูอธิบายจะมีผลอยางไรก็คือไมมีใครรูถึงเจตนาของการนำเรื่อง
น้ันๆเขาหารือในที่ประชุมเพราะฉะน้ันก็ใหนำเรื่องน้ีเขามาหารือใหมในการประชุมครั้งตอไป 
      มติที่ประชุม    -  ใหนำเรื่องนี้เขาหารือใหมในการประชุมครั้งตอไปเพราะครัง้นีผู้นำเรื่อง 
                                          เขาทีป่ระชุมไมเขาประชุม – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  16.45  น. 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)             (ไปราชการ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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