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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เชิญไปรับโลศูนย อปพร.ดีเดน และ อปพร.ดีเดน
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เชิญ ไปรับโลศูนย อปพร.ดีเดน และ อปพร.

ดีเดน ที่ไดไปรับรางวัลเปนศูนยอปพร.ประเภทเทศบาลเมืองมีทั้งหมด 7 ศูนย 1.ศูนยอปพร.เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 2.ศูนยอปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร 3.ศูนยอปพร.เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค 4.ศูนย
อปพร.เทศบาลเมืองปตตานี 5.ศูนยอปพร.เทศบาลเมืองแพร 6.ศูนยอปพร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรี 7.ศูนยอปพร.เทศบาลเมืองกระบี่ เชิญไปรับที่ศูนยเยาวชนกทม.ไทย-ญี่ปุนดินแดง วันที่ 22 มีนาคม
2561
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เรื่องที่ 2 ขออนุเคราะหสนับสนุนบัตรการบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ขออนุ เคราะห ส นั บ สนุ น บั ต รการ

บรรยายธรรมะเพื่อการกุศลของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้สภาวัฒนธรรมขอความอนุเคราะหจาก
ทานไดใหการสนับสนุนบัตรการกุศลดังกลาวและไมขอรับบริจาคและเรี่ยไรใดๆนอกจากการจำหนายบัตรการ
กุศลโดยไมมีการบังคับใดๆ แตขออนุเคราะห 5 บัตร/บัตรละ 2,000 บาท ใหสนับสนุนไป 1 บัตร จำนวน
2,000 บาท

เรื่องที่ 3 ประชุมสังฆาธิการสงฆ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วัดกลางพระอารามหลวงจะมีการ
ประชุมสังฆาธิการสงฆ จำนวน 200 รูป วันที่ 29 มีนาคม 2561 วัดกลางไดขอความรวมมือมาใหสำนักการ
ชางและสำนั ก การสาธารณสุ ขเข าไปจัด สถานที่ แ ละดู แ ลเรื่อ งความสะอาดให กับ ทางวัดดวยฝากให ติ ดต อ
ประสานงานกับทานพระอาจารยเลขาฯชรินทร

เรื่องที่ 4 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงสงกรานต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงสงกรานตเพื่อเปนการปองกันและลดความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุในชวงสงกรานตจึงขอให อปท.ใน
พื้นที่สนับสนุนและรวมดำเนินการตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดแลวใหรายงานผลการ
ดำเนินงานการปองกันในชวงเทศกาลสงกรานตเปนขอมูลเบื้องตน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มอบจา
เอกภราดรรับไปดำเนินการ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ไดรับทราบมาวาจะมีการตั้งจุดตรวจที่ชุมชน
ทาสินคา (จุดเดิม) พรอมทั้งมีพิธีเปดงานบริเวณนั้นดวย และจะมีการเดินเคาะบาน มีการรณรงคทั่วเมือง
กาฬสินธุ

เรื่องที่ 5 พิธสี วดเจริญพระพุทธมนต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรามีการสวดเจริญพระพุทธมนต ในวัน
พุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีสวดเจริญ
พระพุทธมนตโดยพรอมเพรียงกัน

เรื่องที่ 6 การประชุมเพื่อมอบนโยบายซักซอมความเขาใจแกผูประกอบการสถาน
บริการและสนามไกชนกัดปลา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมเพื่อมอบนโยบายซักซอม

ความเขาใจแกผูประกอบการสถานบริการและสนามไกชนกัดปลา มอบทานปลัดเทศบาลไปประชุมแทนนายก
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. หองประชุมฟาแดดสงยาง

เรื่องที่ 7 ตนตะเคียนทอง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ที่ บ อ บำบั ด น้ ำ เสี ย ของเรามี ต น

ตะเคียนทอง ทานผูจัดการบอบำบัดน้ำเสียมาแจงใหผมทราบวาพระมาเห็นตนตะเคียนทองแลวอยากได เรา
จะมีวิธีการอยางไรเพื่อที่จะจำหนายจะทำการเปดประมูลหรือใชวิธีการอยางไรผอ.สวนฯจำลองเลยแจงผมวาถา
เพื่อสาธารณะกุศลเราสามารถอุทิศใหหรือบริจาคไดผมจึงไดฝากผอ.สวนจำลองไปศึกษาระเบียบ และตอนนี้
ทางวัดจึงทำหนังสือมาวาจะนำตนตะเคียนทองนี้ไปทำซุมประตูโขงวัดคือจะไมไดเอาไปแปรรูปแตจะนำไปทั้ง
ตน ผมจึงแจงไปวาใหทำหนังสือมาและจะตองออกคาใชจายเองทั้งหมดทั้งเรื่องการตัด เก็บ และขนยาย ฝาก
ผอ.ฯสวนจำลองไปศึกษาระเบียบและถาเราจะอุทิศเพื่อเปนสาธารณะกุศลเราตองนำเขาที่ประชุมขอความ
เห็นชอบจากใครหรือไม ฝากไปศึกษาและทำใหถูกตองตามระเบียบแลวมานำเสนอใหนายกทราบ
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เรื่องที่ 8 เรียกเก็บคาไฟฟาในสนามกีฬาเปตอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชมรมกีฬาเปตองทำหนังสือมาวาดวย

ชมรมกีฬาเปตองไดรับแจงจากนายพิชิต จันทร จะเรียกเก็บคาไฟฟาในสนามกีฬาเปตองที่ประชุมกรรมการจึง
มีมติที่ประชุมขอผอนพันออกไปกอน เทาที่ผมรูที่ผานมาไมเคยมีการจายเลยแตถาเลนในเวลาที่กำหนดเปดปด
ไฟฟาไมเปนไรแตถาเลนเกินเวลาที่กำหนดจะตองเสียคาไฟฟาเหมือนกับสนามอื่นๆ ขอตกลงของเราคือกำหนด
เปดไฟฟาถึง เวลา 20.00 น. หลังจากนั้นใหปดไฟฟาทันทีทุกสนามใหมีการทำบันทึกและทำสัญญากันเชิญ
ทานประธานชมรมเปตองมาทำสัญญาเองเลยมอบสำนักการศึกษารับไปดำเนินการ

เรื่องที่ 9 กิจกรรมถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตามที่จังหวัดกาฬสินธุรวมกับเทศบาล

เมืองกาฬสินธุจัดกิจกรรมถนนสายบุญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน
สำหรับเดือนมีนาคมจะมีขึ้นในวันพรุงนี้ คือวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 น. ในการนี้เพื่อสืบ
ทอดวัฒ นธรรมชุม ชนจึ งขอเรียนเชิ ญ ท านพรอ มครอบครัวและบุ ค ลากรพรอมทั้ งแจงผู น ำชุ ม ชนมอบกอง
สวัสดิการสังคมนำรถประชาสัมพันธออกไปประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนทั้ง 3 ชุมชน ที่เราทำหนังสือขอ
ความรวมมือไปในแตละเดือน/เดือนละ 3 ชุมชน ใหมารวมทำบุญในกิจกรรมถนนสายบุญดวยกันครับ

เรื่องที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวิตผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพึ่งพิง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

และแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐเพื่อใหดำเนินการ
โครงการพัฒนาผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพึ่งพิงเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอความรวมมือแจงทองถิ่นผูบริหาร
ทองถิ่นเขารวมประชุม วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. มอบรองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก

เรื่องที่ 11 การประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุ ม ที่ จังหวัดมหาสารคาม วัน ที่ 27 มีน าคม 2561 ขอเสนอโครงการรองรับ การตรวจราชการของ
ผูบริหารระดับสูง มอบทานเลขาอดิศักดิ์ไปประชุมแทนนายก

เรื่ อ งที่ 12

ซั ก ซ อ มแนวทางปฏิ บั ติ ง านและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านใน
การชวยเหลือประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ซักซอมแนวทางปฏิบัติงานและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กำชับวาถามีเหตุการณอะไรที่
พอจะชวยเหลือเบื้องตนก็ชวยเหลือและพยายามดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน และรีบเรียกประชุม
ศูนยชวยเหลือประชาชนฝากหัวหนาฝายกฤษณะดวย

เรื่องที่ 13

ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรม
ความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดจัดโครงการอบรม
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นป 2561 เพื่อเปนการสงเสริม
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสรวมทั้งการจัดกิจกรรมกลาวปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี องคการบริหารสวนจังหวัดจึงขอเชิญทาน
นายก ปลัด และสมาชิกฯแหงละ 3 ทาน เขารวมอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริมปาว
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เรื่องที่ 14 ขอความอนุเคราะหขอมูลและสัมภาษณเพื่อประกอบการเขียนรายงาน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอความอนุ เคราะห ข อ มู ล และ

สัม ภาษณ เพื่ อประกอบการเขียนรายงาน นั กศึ กษาจะทำรายงานเพื่ อประกอบการศึกษาการบริห ารการ
ปกครองทองถิ่นบนฐานเครือขายความรวมมือเพื่อคุมครองเด็กและผูดอยโอกาสบทเรียนจากเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท มอบรองปลัดอภิวัฒนรับผิดชอบดูแล
เรื่องนี้

เรื่องที่ 15 เรียนหลักสูตรการสรางเสริมสันติสขุ รุน ที่ 9
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือเชิญนายกไปเรียนหลักสูตร

การสรางเสริม สั น ติ สุ ข รุ น ที่ 9 สมั ค รได ตั้งแต วัน ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ – 23 มี น าคม 2561 มอบสำนั ก
ปลัดเทศบาลดำเนินการสมัครการเรียนหลักสูตรนี้ใหนายกดวย

เรื่องที่ 16 ขอความอนุเคราะหปรับเตียงผูสูงอายุติดบาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือมาถึงนายกเกี่ยวกับเรื่องขอ

ความอนุเคราะหปรับเตียงผูสูงอายุติดบาน เนื่องจากคุณหมอกายภาพบำบัดเห็นสมควรทำเตียงใหผูสูงอายุลุก
ขึ้นไดสะดวกสบายยิ่งขึ้นผูสูงอายุคือนางทองหลอ มงคลเคหา อยูกมลชัยพัฒนา 1 คนที่ขอมาคือ อสม. ฝาก
กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบงานนี้

เรื่องที่ 17 การจัดงานประเพณีสงกรานต ป 61
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

ชื่ อ ประเพณี ส งกรานต ที่ จั งหวั ด
กาฬสินธุปนี้มีชื่อวา “สงกรานตไดโนศิลป ถิ่นคนนารัก” ถนนขาวก่ำ ผมไดคุยกับทางการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) แตยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจน ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เรายังมีกิจกรรมเหมือนเดิมคือ
ชวงเที่ยงเรามีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผูสูงอายุที่วัดกลางรวมกับพุทธสมาคมเรียกวาวันน้ำทิพยกตัญู และชวงเย็น
มีกิจกรรมการประกวดของทางชุมชน สวนสถานที่เราจะใชบริเวณไหนเพราะปที่ผานมาเราใชสถานที่ของ
สนามหนาศาลากลางหลังเกา
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี ตองรอดู ททท. พื้นที่ของเขาสวนใหญจะอยู
บริเวณไหน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) เขาเนน วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 เพราะฉะนั้นวันที่ 12 เมษายน 2561 เพราะฉะนั้นเปน
เรื่องของเราซึ่งเปนงานประจำของเรา เวทีที่สำนักการชางทำชวงงานกาชาดยังอยูเราก็ใชเวทีนี้เพื่อจัดกิจกรรม
พาแลงกิจกรรมของทางชุมชนชวงเย็นของวันที่ 12 เมษายน 2561 ใหทำกิจกรรมเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำ
มาทุกๆปฝากสำนักการศึกษา วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ตักบาตรที่สนามหนาศาลากลาง
หลังเกา และหลังจากนั้นชวงเที่ยงก็รวมขบวนแหของชาวคุมวัดและปลอยขบวนไปตามเสนทางเดิมเหมือนทุกป
ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขาอยากจะใหเราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องถนนสงกรานตที่ไมมีรถเขาเพื่อจะ
ใหทำเปนถนนคนเดินแลวในสวนของถนนคนเดินอยากจะใหมีการเอาไดโนเสารไปตกแตงตั้งแตบริเวณวงเวียน
โรงมวยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวงเวียนไดโนเสารหนาวัดสวางคงคา เสนทางประมาณ 200 เมตร และผมอยาก
ใหลองหาที่ตั้งไดโนเสารที่สะทอนแสงของเราหลังจากนั้นใหเอาไดโนเสารพนน้ำมาตั้งไวกอนที่ประชาชนจะรอด
อุโมงคน้ำดวยฝากสำนักการชางใหทำอุโมงคน้ำยาวประมาณทอน้ำประปา 12 เมตร ทำเปนชวงๆใหดูเหมือน
มันยาวและทำใหใหญกวาทุกๆปที่ผานมาครับ ในสวนรถดับเพลิงที่เราเตรียมน้ำไวเติมก็สามารถนำไปจอดรอ
ไดทั้งในบริเวณวัดสวางคงคาและลานที่วางบริเวณวงเวียนโรงมวย สวนขบวนแหของเราจะไปจบที่บริเวณไหน
เราจะจบที่วัดสวางคงคาเลยดีหรือไม
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามที่ไดคุยกันบริเวณเวทีหลัก

- 6 บริเวณหนาวัดสวางคงคาก็จะมีการเปดงานตรงนี้เทาที่ทราบมาขบวนก็ควรจะจบบริเวณนี้ เพราะจะตอง
มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพื่อถายทอดสด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาจบบริเวณหนาวัดสวางคงคาขบวน
จะตองเลี้ยวกลับถนน 1155 เพื่อไปที่สนามหนาศาลากลางหลังเกาแตคนที่เดินรวมอยูในขบวนใหมารวมตัว
กันที่หนาเวทีบริเวณวงเวียนไดโนเสารทั้งหมด จะมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันอีกครั้งกับ ททท. ในวัน
พรุงนี้แตวันนี้เปนการพูดคุยกันคราวๆระหวางพวกเรากันเองกอน แตที่ผมเปนหวงคือถาหากขบวนแหของเรา
ไปไมสิ้นสุดถนนสงกรานตจะเปนอะไรหรือไมยังก็ตองมาคุยกันในกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งครับ และในบริเวณวัดทาง
ททท. ก็จะจัดใหมีกิจกรรมยอนยุค กอเจดียทราย ฯลฯ เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็ตองแจง
ใหทางวัดทราบและขออนุญาตทางวัดดวย ในการจัดงานครั้งนี้ใชงบประมาณของทาง ททท. ซึ่งเราจะตองจัด
ชุมชนเขาไปรวมกิจกรรมในวัดดวย ในวันที่ 13 เมษายน 2561 พิธีเปดงาน เวลา 15.00 น. ณ วงเวียน
ไดโนเสารหนาวัดสวางคงคา แตงกายยอนยุคดวยชุดพื้นเมืองภูไทที่เปนเอกลักษณของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
ขอใหเนนชุดที่เปนเอกลักษณพื้นเมืองของเราเพราะตองอยูคูกับเราชาวจังหวัดกาฬสินธุสวนใครจะแตงกายยอน
ยุคแบบไหนก็สามารถแตงไดตามที่ทานสะดวกและดูแลวเหมาะสมครับ และผมอยากฝากหัวหนาฝายกฤษณะ
เรื่องบริหารการเขา-ออกเสนทางกำกับจราจรไมใหมีรถสวนทางกันขอฝากเรื่องการจัดการจราจรดวย และผม
อยากใหทำปายประชาสัมพันธขนาดใหญที่มีเนื้อหาเนนคำวา “สงกรานต ไดโนศิลป ถิ่นคนนารัก” ถนนขาวก่ำ
และใหมีรายชื่อของผูสนับสนุนงานนี้ดวยฝากสำนักการศึกษาดำเนินการใหเรียบรอย

เรื่อ งที่ 18 ชุ ม ชนหนองลิ้ น จี่ ข อรั บ สนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณเป น เงิ น รางวั ล ใน
การแขงขันเรือ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชุมชนหนองลิ้นจี่ขอรับสนับสนุนเงิน

งบประมาณเปนเงินรางวัลในการแขงขันเรือ ไมเกิน 10,000 บาท ผมวาใหเราตั้งงบประมาณและเขียน
โครงการขึ้นมาเพื่อเปนประเพณีของทางชุมชนที่จะจัดแขงขันทุกปเลย และฝากนายกันติพงษลงไปดูสถานที่วา
เราสามารถจัดกีฬามวยทะเลในกุดน้ำกินไดหรือไมใหไปปรึกษาหารือกับนางสายหยุด และถาหากทำไดก็ฝาก
สำนักการชางไปดำเนินการทำเสามวยทะเลไดเลยและใหมอบอุปกรณเซฟตี้ใหเขาดวย และมอบใหหัวหนา
ฝายกฤษณะจัดเจาหนาที่มาเพื่อเตรียมการกูภัยทางน้ำฝากกำชับดูเรื่องความปลอดภัยดวย

เรื่องที่ 19 การสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาฯสั่งเอาไวในที่ประชุมเรื่องการ

สรา งอนุ ส าวรี ย ท าวหมาแพง ผมมอบให ส ำนั ก การศึ ก ษาไปศึ ก ษาประวั ติ ข องท าวหมาแพงการก อ สรา ง
อนุสาวรียนั้นจะตองใชคาใชจายเยอะพอสมควรผมจึงอยากใหทำเปนโครงการแตเบื้องตนใหทำศาลกอนและ
เรื่องสถานที่มีคนเสนอมาวาใหไปกอสรางที่โคกดอนหอย (บริเวณทุงสระ) หรือสวนสาธารณะแกงดอนกลางก็
มาพิ จ ารณาตามความเหมาะสมอี ก ครั้งหนึ่ งแต จ ะต อ งรายงานความคื บ หน าให ท านผู วาราชการจั งหวัด ฯ
รับทราบตลอด

เรื่องที่ 20 ติดปายเตือนหามรถบรรทุกหนักวิ่งบนถนนอนรรฆนาค
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รถหนักวิ่งบนถนนอนรรฆนาคมอบ
หัวหนาฝายกฤษณะติดตามเรื่องปายติดเตือนหามรถบรรทุกหนักวิ่งบนถนนอนรรฆนาคใหรีบนำมาติดและรีบ
ทำการประชาสัมพันธเผยแพรใหทั่วทั้งในกลุมไลนและเฟสบุค

เรื่องที่ 21 เปดใชงาน Facebook ของแตสำนัก/กอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทุกสำนัก/กองใหไปเปดการใช

งาน Facebook ของสำนัก/กองตนเองและมอบหมายใหเจาหนาที่เฝาระวัง FB ของตนเองและคอยแชร FB
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุถาหากไมมีอะไรจะแชรเกี่ยวกับสำนัก/กองตนเอง แตถาหากในสำนัก/กองตนเองมี

- 7 กิจกรรมก็ใหทำการแชรกิจกรรมของสำนัก/กองตนเองลงใน FB ที่ทำการเปดใชงานไวไดเลยขอความรวมมือทุก
สำนัก/กอง/ฝาย

เรื่องที่ 22 แกไขปญหาน้ำทวมขัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผอ.ชิน วิทยาลัย นาฏศิลป กาฬสินธุ

เขาบอกวาตามที่เทศบาลเมืองไดทำถนนคอนกรีตระหวางบานเลขที่ 19 และ บานเลขที่ 20 เชื่อมตอถนนกุด
ยางสามัคคีถนนดังกลาวสรางเสร็จเรียบรอยแลวประมาณป 2558 แตเนื่องจากไมไดวางทอระบายน้ำ 2 ขาง
จึงทำใหเวลาฝนตกไมมีทางระบายน้ำเปนสาเหตุเดือดรอนทำใหน้ำทวมขังบานเรือนฝากสำนักการชางประสาน
กับ ท านผอ.ชินเรื่องท อระบายน้ ำแตเบื้ องตนอยากให ไปเปดรองระบายน้ ำชั่วคราวให เขาและให เตรียมทำ
โครงการบรรจุแผนในงบประมาณป 2562 ฝากสำนักการชางดำเนินการ

เรื่องที่ 23 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดการสิ่งแวดลอมในวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 ขอเชิญ

ประสานดำเนินงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดการสิ่งแวดลอมในวัด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราวัด
ปาทุงศรีเมืองมีปาเยอะมอบสำนักการสาธารณสุขไปประสานนิมนตทานเจาอาวาสไปรวมประชุมกับเราดวย

เรื่องที่ 24 การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่
จังหวัด
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการ

จัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเพื่อเปนสนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ใหมีกลไกลเชื่อมโยงระดับหมูบานชุมชนจึงขอใหแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดำเนินการดังนี้ 1.ใหคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯทำหนาที่เชนเดียวกับ
คณะทำงานดานอำนวยความเปนธรรมในคณะหมูบานซึ่งมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 1.1รับเรื่องรองเรียนรับคำขอ
เพราะฉะนั้นหนาที่ของกองวิชาการคือเผยแพรเอกสารฉบับนี้ใหกับทุกชุมชนไดรับรูรับทราบ การสงเรื่อง
คณะกรรมการชุมชนขอใหสงเรื่องที่รับจากประชาชนไปยังศูนยขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมจังหวัดผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมและสงเรื่องใหศูนยดำรงธรรมหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบคูขนานเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอการใหบริการไมใชใหมารายงานเรานะแตให
ไปรายงานศูนยดำรงธรรมมอบกองวิชาการติดตามและดำเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 25 การแกปญหาผักตบชวา
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองขอ

ความอนุเคราะหขอมูลแกปญหาผักตบชวาตามบันทึก MOU เราดำเนินการไปแลว 1 ครั้งอยูที่กุดคลาและครั้ง
ที่ 2 ก็เรียบรอยแลว มอบหัวหนาฝายกฤษณะประสานกับทางสำนักการชางรายงานรูปภาพและแผนการ
ทำงานใหจังหวัดทราบทุกครั้งดวย

เรื่องที่ 26 การจัดทำหนังสือราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดทำหนังสือราชการลงนามนาย

ไกรสร กองฉลาด ดวยปจจุบันการจัดทำหนังสือราชการของหนวยงานโดยเฉพาะกรณีที่มีลักษณะคลายกัน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมักจะใชแฟมขอมูลเรื่องเดิมในคอมพิวเตอรมาปรับแกไขหรือเพิ่มเติมขอความใหเปนไป
ตามเรื่องที่จะดำเนินการซึ่งการดำเนินการการจัดทำหนังสือราชการในลักษณะดังกลาวอาจกอใหเกิดความไม
ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ เชน รูปแบบหนังสือที่คาดเคลื่อนการใชคำราชาศัพทหรือถอยคำที่ไมถูกตอง
เหมาะสมรวมทั้งการสะกดคำศัพทผิด เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวขางตนจังหวัดจึงขอใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับกำชับเจาหนาที่ในสังกัดทุกระดับใหใชความระมัดระวังในการจัดทำหนังสือราชการรวมทั้งตรวจสอบ
ตรวจทานการใชรูปแบบหนังสือราชการ การใชคำราชาศัพทถอยคำสำนวนและการสะกดคำศัพทใหเปนไปตาม

- 8 ระเบียบงานสารบรรณและมีความถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับ
ทราบดวย ฝากหัวหนาทุกสวนการงานกำชับดูแลเรื่องนี้ใหนายกดวย

เรื่องที่ 27 โครงการตรวจสอบการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการตรวจสอบการกอสรางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอยไมเกิดความเสียหายแกทางราชการจึงกำชับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้ 1.ให อบจ.ตรวจสอบความเหมาะสม ความพรอมสถานที่กอนที่จะดำเนิน
โครงการพรอมป องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ทางราชการหากไมส ามารถดำเนินโครงการไดอัน
เนื่องจากสถานที่เกิดไมพรอมใหพิจารณาดำเนินการกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี ใหเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุแ ละเทศบาลเมื องบั วขาวตรวจสอบความเหมาะสมความพรอมของสถานที่ ก อนที่ จะดำเนิ น การ
โครงการเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางราชการหากไมสามารถดำเนินโครงการไดอันเนื่องจาก
สถานที่เกิดไมพรอมใหพิจารณาดำเนินการกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี กำชับโครงการไหนมีความ
พรอมหรือไมมีความพรอมปญหาก็คือสำนักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบโครงการกอสรางของ อปท.พบวา
ไดดำเนิน การจัดจ างตามโครงการจนได ตัวผูรับจางแลวแตไมส ามารถดำเนิน โครงการไดเนื่ องจากสถานที่
ดำเนินการกอสรางไมมีความพรอมทำใหไมสามารถสงพื้นที่มอบงานใหผูรับจางจึงยกเลิกการประกวดราคา ซึ่ง
สำนักงานตรวจเงินแผนเดินเห็นวากระทรวงมหาดไทยควรจะกำชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดำเนินการ
ของเรามีกรณีทำหลังคาตลาดลาน 1 ลงนามสัญญาแลวแตเขาไปกอสรางไมไดเพราะพอคา-แมคาไมมีที่สำหรับ
ไปขายของชั่วคราว และชวงหลังพอยายออกมาใหผูรับเหมาเขาทำงานกลับไมมีการไปดำเนินการกอสราง
พอคา-แมคาเลยบอกวาจะยายกลับที่เดิม กรณีอยางนี้และอีกหลายๆกรณีที่มีปญหาอยูตองฝากสำนักการชาง
ใหผูควบคุมงานดูแลใหดี

เรื่องที่ 28 การขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ การขออนุญ าตใชพื้ นที่เพื่อดำเนิน

โครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ตามที่จังหวัดกาฬสินธุไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณงบบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในเรียกวางบภาค
และงบประมาณอื่นๆที่ไดรับการจัดสรรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุนั้นเนื่องจากมีสวนราชการอำเภอไดจัดสรร
งบประมาณดั งกล าวขางตนประสบป ญ หาอุป สรรคในการเขาดำเนินโครงการในพื้ นที่เนื่ องจากยังไมไดรับ
อนุญาตการเขาดำเนินโครงการจากหนวยงานที่กำกับดูแลผูรับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อใหการทำงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยตามระเบียบจึงไดแจงใหกับทางสวนราชการอำเภอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการใน
พื้น ที่ ในป 2561 ดังนี้ 1.กอนดำเนิน โครงการให ข ออนุ ญ าตการใชพื้น ที่ กับ หนวยงานเจาของพื้ น ที่ 2.นำ
เอกสารการไดรับอนุญาตจากเจาของพื้นที่การประกอบขออนุมัติโครงการทุกครั้ง 3.หากมีปญหาอุปสรรคให
ดำเนินการรายงานใหจังหวัดทราบ

เรื่องที่ 29 ประชุมการถายทอดความรูเสริมสรางศักยภาพใหกับ อปท.ครั้งที่ 4
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ กรมสงเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดลอมมี

ประชุม การถ ายทอดความรูเสริม สร างศั ก ยภาพให กั บ อปท.ครั้งที่ 4 เรื่อ งสภาพอากาศโลกเพื่ อ นำมาทำ
คารบอนฟุตพริ้นท ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน มอบผอ.สวนฯสมชายไป
ประชุม

เรื่องที่ 30 การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินสาธารณะที่มีการ
บุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ป 61
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ป 61 ผมอยากหารือทุกทานใน

- 9 หนังสือฉบับนี้บอกวาถาที่ตรงไหนเปนที่ดินสาธารณะแลวเปนพื้นที่ที่มีคนบุกรุกอยูแตถาทองถิ่นเห็นวาควรจะ
นำที่ดินสาธารณะตรงนั้นมาแกไขปญ หาการบุกรุกและขจัดความยากจนก็ขอใหเสนอเขาไปภายในจังหวัด
เพื่อที่จะมีวิธีการเพิกถอนที่ดินสาธารณะหรือมีวิธีการแกไขปญหาอื่นๆได แตเราก็ไมไดนำเสนอจนถึงตอนนี้เขา
มีหนังสือมาทวงถามวาจึงขอใหทบทวนสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชนในเขตรับผิดชอบอีกครั้ง หากมีที่ดิน
แปลงใดเหมาะสมและมีความประสงคจะจัดทำโครงการโปรดแจงอำเภอทราบภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2561
หากพนกำหนดดังกลาวหรือไมไดรับผลถือวาไมประสงคจะใหจัดทำโครงการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณะ
ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ในป 61

เรื่องที่ 31 แจงมติครม.เรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงมติ ครม.เรื่องขอเสนอเชิงนโยบาย

การอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา จังหวัดกาฬสินธุยานชุมชนการคาเกาคือรอบวัดกลางพระอารามหลวงเปน
มติของ ครม. ประกาศเปนยานชุมชนเกาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษในทองที่ในจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 32 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมี

มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย ใหออกขอกำหนดทองถิ่น กำหนดวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยในตลาด ลด
ปริมาณคัดแยกขยะมีถังขยะหรือไม ใชนอย ใชซ้ำ กลับนำมาใชใหม ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยงดการใชกลอง
โฟมและใชถุงผาแทนถุงพลาสติก คัดแยกเศษอาหาร เศษผัก คัดแยกขยะทั่วไป หลักการแบบเดียวกับเรามอบ
ดารุณีรับผิดชอบเรื่องนี้

เรื่องที่ 33 การใชประโยชนในพื้นที่แหลงน้ำสาธารณะ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ การใช ป ระโยชน ในพื้ น ที่ แ หล งน้ ำ

สาธารณะ เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยจังหวัดไดรับแจงจากกระทวงมหาดไทยวาการจัดการน้ำใน
พื้นที่แหลงน้ำสาธารณะไมเหมาะสมและไมเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดย
นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาวาใหเรงพิจารณาแกไขปญหาโดยดวนเปนผลจากการบริหารจัดการปลอยปะละเลย
จะตองไมเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และในทุกพื้นที่จะตองมีผูรับผิดชอบเพื่อใหการดำเนินเกี่ยวกับการใชประโยชนใน
พื้นที่แหลงน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุเปนไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีจึงขอใหองคกรปกครอง
สวนท องถิ่น กำกับ ดู แ ลในพื้ น ที่ แ หล งน้ ำสาธารณะให เหมาะสมตรงตามวัต ถุป ระสงค มอบสำนั ก การชาง
ตรวจสอบพื้นที่แหลงน้ำสาธารณะตรงไหนที่ไมสามารถบริหารจัดการหรือไมสามารถกอใหเกิดประโยชนได
อยางสูงสุดตามเอกสารฉบับนี้ผมยังไมเห็นสำนักการชางรายงานเรื่องนี้ มอบใหไปดูแหลงน้ำกุดน้ำลัดหลัง
หมูบานจารุพัฒนาวาเขาใชพื้นที่แหลงน้ำเปนอยางไรบาง
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

