
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  6/๒๕61  ประจำป  ๒๕61 

วันอังคารท่ี  20 มีนาคม 2561   เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
10. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
11. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
12. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
14. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
15. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
16. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
17. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
18. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
19. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
20. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
21. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
22. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
23. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
24. นางจริยา   พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
25. นางพนิดา  วิจารณปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
26. นางสาวเปรมฤดี มูลวิไล  ครู โรงเรียนเทศบาล 2 
27. นางสายสวาท  พวงคำ  ประธานสภาพนักงาน 
28. นางพิสมัย  แสงชำนิ  นักทรัพยากรบุคคล 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
5. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
6. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
7. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
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8. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
10. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
12. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
15. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
17. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
18. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง  
22. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
24. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
25. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
29. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
30. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
31. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
32. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
33. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
34. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   เชิญไปรบัโลศูนย อปพร.ดเีดน  และ อปพร.ดีเดน 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     เชิญไปรับโลศูนย 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.เทศบาลเมืองกระบ่ี เชิญไปรับที่ศูนยเยาวชนกทม.ไทย-ญี่ปุนดินแดง วันที่ 22 มีนาคม 
2561 
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เรื่องท่ี  2    ขออนุเคราะหสนับสนุนบัตรการบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขออนุเคราะหสนับสนุนบัตรการ
บรรยายธรรมะเพ่ือการกุศลของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ในการน้ีสภาวัฒนธรรมขอความอนุเคราะหจาก
ทานไดใหการสนับสนุนบัตรการกุศลดังกลาวและไมขอรับบริจาคและเรี่ยไรใดๆนอกจากการจำหนายบัตรการ
กุศลโดยไมมีการบังคับใดๆ  แตขออนุเคราะห 5 บัตร/บัตรละ 2,000 บาท  ใหสนับสนุนไป 1 บัตร จำนวน 
2,000 บาท    

เรื่องท่ี  3    ประชุมสังฆาธิการสงฆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วัดกลางพระอารามหลวงจะมีการ
ประชุมสังฆาธิการสงฆ จำนวน 200 รูป วันที่ 29 มีนาคม 2561  วัดกลางไดขอความรวมมือมาใหสำนักการ
ชางและสำนักการสาธารณสุขเขาไปจัดสถานที่และดูแลเรื่องความสะอาดใหกับทางวัดดวยฝากใหติดตอ
ประสานงานกับทานพระอาจารยเลขาฯชรินทร    

เรื่องท่ี  4    การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงสงกรานตเพ่ือเปนการปองกันและลดความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุในชวงสงกรานตจึงขอให อปท.ใน
พ้ืนที่สนับสนุนและรวมดำเนินการตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดแลวใหรายงานผลการ
ดำเนินงานการปองกันในชวงเทศกาลสงกรานตเปนขอมูลเบ้ืองตน  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มอบจา
เอกภราดรรับไปดำเนินการ     

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   ไดรับทราบมาวาจะมีการต้ังจุดตรวจที่ชุมชน
ทาสินคา (จุดเดิม) พรอมทั้งมีพิธีเปดงานบริเวณน้ันดวย และจะมีการเดินเคาะบาน  มีการรณรงคทั่วเมือง
กาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  5    พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรามีการสวดเจริญพระพุทธมนต ในวัน
พุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีสวดเจริญ
พระพุทธมนตโดยพรอมเพรียงกัน  

เรื่องท่ี  6    การประชุมเพื่อมอบนโยบายซักซอมความเขาใจแกผูประกอบการสถาน 
  บริการและสนามไกชนกัดปลา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประชุมเพ่ือมอบนโยบายซักซอม
ความเขาใจแกผูประกอบการสถานบริการและสนามไกชนกัดปลา  มอบทานปลัดเทศบาลไปประชุมแทนนายก 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.  หองประชุมฟาแดดสงยาง    

เรื่องท่ี  7    ตนตะเคียนทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่บอบำบัดน้ำเสียของเรามีตน
ตะเคียนทอง ทานผูจัดการบอบำบัดน้ำเสียมาแจงใหผมทราบวาพระมาเห็นตนตะเคียนทองแลวอยากได  เรา
จะมีวิธีการอยางไรเพ่ือที่จะจำหนายจะทำการเปดประมูลหรือใชวิธีการอยางไรผอ.สวนฯจำลองเลยแจงผมวาถา
เพ่ือสาธารณะกุศลเราสามารถอุทิศใหหรือบริจาคไดผมจึงไดฝากผอ.สวนจำลองไปศึกษาระเบียบ  และตอนน้ี
ทางวัดจึงทำหนังสือมาวาจะนำตนตะเคียนทองน้ีไปทำซุมประตูโขงวัดคือจะไมไดเอาไปแปรรูปแตจะนำไปทั้ง
ตน  ผมจึงแจงไปวาใหทำหนังสือมาและจะตองออกคาใชจายเองทั้งหมดทั้งเรื่องการตัด เก็บ และขนยาย  ฝาก
ผอ.ฯสวนจำลองไปศึกษาระเบียบและถาเราจะอุทิศเพ่ือเปนสาธารณะกุศลเราตองนำเขาที่ประชุมขอความ
เห็นชอบจากใครหรือไม  ฝากไปศึกษาและทำใหถูกตองตามระเบียบแลวมานำเสนอใหนายกทราบ 
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เรื่องท่ี  8    เรียกเก็บคาไฟฟาในสนามกีฬาเปตอง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชมรมกีฬาเปตองทำหนังสือมาวาดวย
ชมรมกีฬาเปตองไดรับแจงจากนายพิชิต จันทร  จะเรียกเก็บคาไฟฟาในสนามกีฬาเปตองที่ประชุมกรรมการจึง
มีมติที่ประชุมขอผอนพันออกไปกอน  เทาที่ผมรูที่ผานมาไมเคยมีการจายเลยแตถาเลนในเวลาที่กำหนดเปดปด
ไฟฟาไมเปนไรแตถาเลนเกินเวลาที่กำหนดจะตองเสียคาไฟฟาเหมือนกับสนามอ่ืนๆ ขอตกลงของเราคือกำหนด
เปดไฟฟาถึง เวลา 20.00 น. หลังจากน้ันใหปดไฟฟาทันทีทุกสนามใหมีการทำบันทึกและทำสัญญากันเชิญ
ทานประธานชมรมเปตองมาทำสัญญาเองเลยมอบสำนักการศึกษารับไปดำเนินการ   

เรื่องท่ี  9   กิจกรรมถนนสายบุญ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตามที่จังหวัดกาฬสินธุรวมกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุจัดกิจกรรมถนนสายบุญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี  กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน
สำหรับเดือนมีนาคมจะมีขึ้นในวันพรุงน้ี คือวันพุธที่ 21 มีนาคม  2561 เวลา 06.30 น.  ในการน้ีเพ่ือสืบ
ทอดวัฒนธรรมชุมชนจึงขอเรียนเชิญทานพรอมครอบครัวและบุคลากรพรอมทั้งแจงผูนำชุมชนมอบกอง
สวัสดิการสังคมนำรถประชาสัมพันธออกไปประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนทั้ง 3 ชุมชน  ที่เราทำหนังสือขอ
ความรวมมือไปในแตละเดือน/เดือนละ 3 ชุมชน ใหมารวมทำบุญในกิจกรรมถนนสายบุญดวยกันครับ   

เรื่องท่ี  10   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตผูสูงอายุท่ีอยูในสภาวะพึ่งพิง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางประชารัฐเพ่ือใหดำเนินการ
โครงการพัฒนาผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพ่ึงพิงเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอความรวมมือแจงทองถิ่นผูบริหาร
ทองถิ่นเขารวมประชุม  วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. มอบรองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  11    การประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 มีนาคม 2561  ขอเสนอโครงการรองรับการตรวจราชการของ
ผูบริหารระดับสูง   มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี   12     ซักซอมแนวทางปฏิบัติ งานและรายงานผลการปฏิบัติงานใน 
          การชวยเหลอืประชาชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ซักซอมแนวทางปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กำชับวาถามีเหตุการณอะไรที่
พอจะชวยเหลือเบ้ืองตนก็ชวยเหลือและพยายามดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน และรีบเรียกประชุม
ศูนยชวยเหลือประชาชนฝากหัวหนาฝายกฤษณะดวย 

เรื่องท่ี  13     ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน 
      ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรม
ความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนจังหวัดจัดโครงการอบรม
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นป 2561 เพ่ือเปนการสงเสริม
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสรวมทั้งการจัดกิจกรรมกลาวปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี องคการบริหารสวนจังหวัดจึงขอเชิญทาน
นายก ปลัด และสมาชิกฯแหงละ 3 ทาน  เขารวมอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริมปาว   
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เรื่องท่ี  14   ขอความอนุเคราะหขอมูลและสัมภาษณเพื่อประกอบการเขียนรายงาน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอความอนุเคราะหขอมูลและ
สัมภาษณเพ่ือประกอบการเขียนรายงาน  นักศึกษาจะทำรายงานเพ่ือประกอบการศึกษาการบริหารการ
ปกครองทองถิ่นบนฐานเครือขายความรวมมือเพ่ือคุมครองเด็กและผูดอยโอกาสบทเรียนจากเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท  มอบรองปลัดอภิวัฒนรับผิดชอบดูแล
เรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  15    เรียนหลักสูตรการสรางเสริมสันติสขุ รุนท่ี 9   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือเชิญนายกไปเรียนหลักสูตร
การสรางเสริมสันติสุข รุนที่ 9  สมัครไดต้ังแต วันที่ 26 กุมภาพันธ – 23 มีนาคม 2561  มอบสำนัก
ปลัดเทศบาลดำเนินการสมัครการเรียนหลักสูตรน้ีใหนายกดวย  

เรื่องท่ี  16    ขอความอนุเคราะหปรับเตียงผูสูงอายุติดบาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือมาถึงนายกเก่ียวกับเรื่องขอ
ความอนุเคราะหปรับเตียงผูสูงอายุติดบาน  เน่ืองจากคุณหมอกายภาพบำบัดเห็นสมควรทำเตียงใหผูสูงอายุลุก
ขึ้นไดสะดวกสบายย่ิงขึ้นผูสูงอายุคือนางทองหลอ มงคลเคหา อยูกมลชัยพัฒนา 1 คนที่ขอมาคือ อสม. ฝาก
กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบงานน้ี  

   เรื่องท่ี  17    การจัดงานประเพณีสงกรานต ป 61 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ช่ือประเพณีสงกรานตที่จังหวัด
กาฬสินธุปน้ีมีช่ือวา “สงกรานตไดโนศิลป ถิ่นคนนารัก” ถนนขาวก่ำ   ผมไดคุยกับทางการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) แตยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจน  ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เรายังมีกิจกรรมเหมือนเดิมคือ
ชวงเที่ยงเรามีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผูสูงอายุที่วัดกลางรวมกับพุทธสมาคมเรียกวาวันน้ำทิพยกตัญู  และชวงเย็น
มีกิจกรรมการประกวดของทางชุมชน  สวนสถานที่เราจะใชบริเวณไหนเพราะปที่ผานมาเราใชสถานที่ของ
สนามหนาศาลากลางหลังเกา 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี   ตองรอดู ททท. พ้ืนที่ของเขาสวนใหญจะอยู
บริเวณไหน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท.) เขาเนน วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 เพราะฉะน้ันวันที่  12 เมษายน 2561 เพราะฉะน้ันเปน
เรื่องของเราซึ่งเปนงานประจำของเรา เวทีที่สำนักการชางทำชวงงานกาชาดยังอยูเราก็ใชเวทีน้ีเพ่ือจัดกิจกรรม
พาแลงกิจกรรมของทางชุมชนชวงเย็นของวันที่ 12 เมษายน 2561  ใหทำกิจกรรมเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำ
มาทุกๆปฝากสำนักการศึกษา   วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.  ตักบาตรที่สนามหนาศาลากลาง
หลังเกา และหลังจากน้ันชวงเที่ยงก็รวมขบวนแหของชาวคุมวัดและปลอยขบวนไปตามเสนทางเดิมเหมือนทุกป  
ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขาอยากจะใหเราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องถนนสงกรานตที่ไมมีรถเขาเพ่ือจะ
ใหทำเปนถนนคนเดินแลวในสวนของถนนคนเดินอยากจะใหมีการเอาไดโนเสารไปตกแตงต้ังแตบริเวณวงเวียน
โรงมวยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวงเวียนไดโนเสารหนาวัดสวางคงคา เสนทางประมาณ 200 เมตร  และผมอยาก
ใหลองหาที่ต้ังไดโนเสารที่สะทอนแสงของเราหลังจากน้ันใหเอาไดโนเสารพนน้ำมาต้ังไวกอนที่ประชาชนจะรอด
อุโมงคน้ำดวยฝากสำนักการชางใหทำอุโมงคน้ำยาวประมาณทอน้ำประปา 12 เมตร ทำเปนชวงๆใหดูเหมือน
มันยาวและทำใหใหญกวาทุกๆปที่ผานมาครับ  ในสวนรถดับเพลิงที่เราเตรียมน้ำไวเติมก็สามารถนำไปจอดรอ
ไดทั้งในบริเวณวัดสวางคงคาและลานที่วางบริเวณวงเวียนโรงมวย  สวนขบวนแหของเราจะไปจบที่บริเวณไหน
เราจะจบที่วัดสวางคงคาเลยดีหรือไม    
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย   เลขานุการนายกเทศมนตร ี   ตามที่ไดคุยกันบริเวณเวทีหลัก 
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บริเวณหนาวัดสวางคงคาก็จะมีการเปดงานตรงน้ีเทาที่ทราบมาขบวนก็ควรจะจบบริเวณน้ี  เพราะจะตอง
มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพ่ือถายทอดสด 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาจบบริเวณหนาวัดสวางคงคาขบวน
จะตองเลี้ยวกลับถนน 1155 เพ่ือไปที่สนามหนาศาลากลางหลังเกาแตคนที่เดินรวมอยูในขบวนใหมารวมตัว
กันที่หนาเวทีบริเวณวงเวียนไดโนเสารทั้งหมด  จะมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันอีกครั้งกับ ททท. ในวัน
พรุงน้ีแตวันน้ีเปนการพูดคุยกันคราวๆระหวางพวกเรากันเองกอน  แตที่ผมเปนหวงคือถาหากขบวนแหของเรา
ไปไมสิ้นสุดถนนสงกรานตจะเปนอะไรหรือไมยังก็ตองมาคุยกันในกรณีน้ีอีกครั้งหน่ึงครับ  และในบริเวณวัดทาง 
ททท. ก็จะจัดใหมีกิจกรรมยอนยุค กอเจดียทราย ฯลฯ เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็ตองแจง
ใหทางวัดทราบและขออนุญาตทางวัดดวย  ในการจัดงานครั้งน้ีใชงบประมาณของทาง ททท.  ซึ่งเราจะตองจัด
ชุมชนเขาไปรวมกิจกรรมในวัดดวย  ในวันที่ 13 เมษายน 2561  พิธีเปดงาน เวลา 15.00 น. ณ วงเวียน
ไดโนเสารหนาวัดสวางคงคา  แตงกายยอนยุคดวยชุดพ้ืนเมืองภูไทที่เปนเอกลักษณของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
ขอใหเนนชุดที่เปนเอกลักษณพ้ืนเมืองของเราเพราะตองอยูคูกับเราชาวจังหวัดกาฬสินธุสวนใครจะแตงกายยอน
ยุคแบบไหนก็สามารถแตงไดตามที่ทานสะดวกและดูแลวเหมาะสมครับ  และผมอยากฝากหัวหนาฝายกฤษณะ
เรื่องบริหารการเขา-ออกเสนทางกำกับจราจรไมใหมีรถสวนทางกันขอฝากเรื่องการจัดการจราจรดวย  และผม
อยากใหทำปายประชาสัมพันธขนาดใหญที่มีเน้ือหาเนนคำวา “สงกรานต ไดโนศิลป ถิ่นคนนารัก”  ถนนขาวก่ำ  
และใหมีรายช่ือของผูสนับสนุนงานน้ีดวยฝากสำนักการศึกษาดำเนินการใหเรียบรอย   
       เรื่องท่ี  18    ชุมชนหนองลิ้นจี่ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณเปนเงินรางวัลใน 
                               การแขงขันเรือ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ชุมชนหนองลิ้นจี่ขอรับสนับสนุนเงิน
งบประมาณเปนเงินรางวัลในการแขงขันเรือ  ไมเกิน 10,000 บาท  ผมวาใหเราต้ังงบประมาณและเขียน
โครงการขึ้นมาเพ่ือเปนประเพณีของทางชุมชนที่จะจัดแขงขันทุกปเลย  และฝากนายกันติพงษลงไปดูสถานที่วา
เราสามารถจัดกีฬามวยทะเลในกุดน้ำกินไดหรือไมใหไปปรึกษาหารือกับนางสายหยุด และถาหากทำไดก็ฝาก
สำนักการชางไปดำเนินการทำเสามวยทะเลไดเลยและใหมอบอุปกรณเซฟต้ีใหเขาดวย  และมอบใหหัวหนา 
ฝายกฤษณะจัดเจาหนาที่มาเพ่ือเตรียมการกูภัยทางน้ำฝากกำชับดูเรื่องความปลอดภัยดวย 

เรื่องท่ี  19    การสรางอนสุาวรียทาวหมาแพง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาฯสั่งเอาไวในที่ประชุมเรื่องการ
สรางอนุสาวรียทาวหมาแพง  ผมมอบใหสำนักการศึกษาไปศึกษาประวัติของทาวหมาแพงการกอสราง
อนุสาวรียน้ันจะตองใชคาใชจายเยอะพอสมควรผมจึงอยากใหทำเปนโครงการแตเบ้ืองตนใหทำศาลกอนและ
เรื่องสถานที่มีคนเสนอมาวาใหไปกอสรางที่โคกดอนหอย (บริเวณทุงสระ)  หรือสวนสาธารณะแกงดอนกลางก็
มาพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึงแตจะตองรายงานความคืบหนาใหทานผูวาราชการจังหวัดฯ
รับทราบตลอด 

เรื่องท่ี  20    ติดปายเตือนหามรถบรรทุกหนักวิ่งบนถนนอนรรฆนาค 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รถหนักว่ิงบนถนนอนรรฆนาคมอบ
หัวหนาฝายกฤษณะติดตามเรื่องปายติดเตือนหามรถบรรทุกหนักว่ิงบนถนนอนรรฆนาคใหรีบนำมาติดและรีบ
ทำการประชาสัมพันธเผยแพรใหทั่วทั้งในกลุมไลนและเฟสบุค    

เรื่องท่ี  21    เปดใชงาน Facebook ของแตสำนัก/กอง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบทุกสำนัก/กองใหไปเปดการใช
งาน Facebook ของสำนัก/กองตนเองและมอบหมายใหเจาหนาที่เฝาระวัง FB ของตนเองและคอยแชร FB 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุถาหากไมมีอะไรจะแชรเกี่ยวกับสำนัก/กองตนเอง  แตถาหากในสำนัก/กองตนเองมี 
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กิจกรรมก็ใหทำการแชรกิจกรรมของสำนัก/กองตนเองลงใน FB ที่ทำการเปดใชงานไวไดเลยขอความรวมมือทุก
สำนัก/กอง/ฝาย 

   เรื่องท่ี  22    แกไขปญหาน้ำทวมขัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผอ.ชิน วิทยาลัย นาฏศิลป กาฬสินธุ  
เขาบอกวาตามที่เทศบาลเมืองไดทำถนนคอนกรีตระหวางบานเลขที่ 19 และ บานเลขที่ 20 เช่ือมตอถนนกุด
ยางสามัคคีถนนดังกลาวสรางเสร็จเรียบรอยแลวประมาณป 2558  แตเน่ืองจากไมไดวางทอระบายน้ำ 2 ขาง 
จึงทำใหเวลาฝนตกไมมีทางระบายน้ำเปนสาเหตุเดือดรอนทำใหน้ำทวมขังบานเรือนฝากสำนักการชางประสาน
กับทานผอ.ชินเรื่องทอระบายน้ำแตเบ้ืองตนอยากใหไปเปดรองระบายน้ำช่ัวคราวใหเขาและใหเตรียมทำ
โครงการบรรจุแผนในงบประมาณป 2562 ฝากสำนักการชางดำเนินการ 

   เรื่องท่ี  23    โครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและจัดการสิ่งแวดลอมในวัด   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 ขอเชิญ
ประสานดำเนินงานโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดการสิ่งแวดลอมในวัด  ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราวัด
ปาทุงศรีเมืองมีปาเยอะมอบสำนักการสาธารณสุขไปประสานนิมนตทานเจาอาวาสไปรวมประชุมกับเราดวย 

   เรื่องท่ี  24    การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นท่ี 
                           จังหวัด 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด  จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเพ่ือเปนสนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพ้ืนที่ใหมีกลไกลเช่ือมโยงระดับหมูบานชุมชนจึงขอใหแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดำเนินการดังน้ี 1.ใหคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯทำหนาที่เชนเดียวกับ
คณะทำงานดานอำนวยความเปนธรรมในคณะหมูบานซึ่งมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 1.1รับเรื่องรองเรียนรับคำขอ 
เพราะฉะน้ันหนาที่ของกองวิชาการคือเผยแพรเอกสารฉบับน้ีใหกับทุกชุมชนไดรับรูรับทราบ  การสงเรื่อง
คณะกรรมการชุมชนขอใหสงเรื่องที่รับจากประชาชนไปยังศูนยขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมจังหวัดผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมและสงเรื่องใหศูนยดำรงธรรมหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบคูขนานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอการใหบริการไมใชใหมารายงานเรานะแตให
ไปรายงานศูนยดำรงธรรมมอบกองวิชาการติดตามและดำเนินการเรื่องน้ี 

   เรื่องท่ี  25    การแกปญหาผักตบชวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองขอ
ความอนุเคราะหขอมูลแกปญหาผักตบชวาตามบันทึก MOU เราดำเนินการไปแลว 1 ครั้งอยูที่กุดคลาและครั้ง
ที่ 2 ก็เรียบรอยแลว  มอบหัวหนาฝายกฤษณะประสานกับทางสำนักการชางรายงานรูปภาพและแผนการ
ทำงานใหจังหวัดทราบทุกครั้งดวย 

   เรื่องท่ี  26   การจัดทำหนังสือราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดทำหนังสือราชการลงนามนาย
ไกรสร กองฉลาด ดวยปจจุบันการจัดทำหนังสือราชการของหนวยงานโดยเฉพาะกรณีที่มีลักษณะคลายกัน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมักจะใชแฟมขอมูลเรื่องเดิมในคอมพิวเตอรมาปรับแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหเปนไป
ตามเรื่องที่จะดำเนินการซึ่งการดำเนินการการจัดทำหนังสือราชการในลักษณะดังกลาวอาจกอใหเกิดความไม
ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ เชน รูปแบบหนังสือที่คาดเคลื่อนการใชคำราชาศัพทหรือถอยคำที่ไมถูกตอง
เหมาะสมรวมทั้งการสะกดคำศัพทผิด เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวขางตนจังหวัดจึงขอใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับกำชับเจาหนาที่ในสังกัดทุกระดับใหใชความระมัดระวังในการจัดทำหนังสือราชการรวมทั้งตรวจสอบ
ตรวจทานการใชรูปแบบหนังสือราชการ การใชคำราชาศัพทถอยคำสำนวนและการสะกดคำศัพทใหเปนไปตาม 
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ระเบียบงานสารบรรณและมีความถูกตองเหมาะสม ทั้งน้ีใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับ
ทราบดวย  ฝากหัวหนาทุกสวนการงานกำชับดูแลเรื่องน้ีใหนายกดวย 

   เรื่องท่ี  27   โครงการตรวจสอบการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการตรวจสอบการกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอยไมเกิดความเสียหายแกทางราชการจึงกำชับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังน้ี 1.ให อบจ.ตรวจสอบความเหมาะสม ความพรอมสถานที่กอนที่จะดำเนิน
โครงการพรอมปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการหากไมสามารถดำเนินโครงการไดอัน
เน่ืองจากสถานที่เกิดไมพรอมใหพิจารณาดำเนินการกับเจาหนาที่ผูเก่ียวของตามควรแกกรณี ใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและเทศบาลเมืองบัวขาวตรวจสอบความเหมาะสมความพรอมของสถานที่กอนที่จะดำเนินการ
โครงการเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางราชการหากไมสามารถดำเนินโครงการไดอันเน่ืองจาก
สถานที่เกิดไมพรอมใหพิจารณาดำเนินการกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  กำชับโครงการไหนมีความ
พรอมหรือไมมีความพรอมปญหาก็คือสำนักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบโครงการกอสรางของ อปท.พบวา
ไดดำเนินการจัดจางตามโครงการจนไดตัวผูรับจางแลวแตไมสามารถดำเนินโครงการไดเน่ืองจากสถานที่
ดำเนินการกอสรางไมมีความพรอมทำใหไมสามารถสงพ้ืนที่มอบงานใหผูรับจางจึงยกเลิกการประกวดราคา ซึ่ง
สำนักงานตรวจเงินแผนเดินเห็นวากระทรวงมหาดไทยควรจะกำชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดำเนินการ  
ของเรามีกรณีทำหลังคาตลาดลาน 1 ลงนามสัญญาแลวแตเขาไปกอสรางไมไดเพราะพอคา-แมคาไมมีที่สำหรับ
ไปขายของช่ัวคราว และชวงหลังพอยายออกมาใหผูรับเหมาเขาทำงานกลับไมมีการไปดำเนินการกอสราง
พอคา-แมคาเลยบอกวาจะยายกลับที่เดิม  กรณีอยางน้ีและอีกหลายๆกรณีที่มีปญหาอยูตองฝากสำนักการชาง
ใหผูควบคุมงานดูแลใหดี 

   เรื่องท่ี  28   การขออนุญาตใชพื้นท่ีเพื่อดำเนินโครงการในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขออนุญาตใชพ้ืนที่เพ่ือดำเนิน
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ  ตามที่จังหวัดกาฬสินธุไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณงบบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในเรียกวางบภาค  
และงบประมาณอ่ืนๆที่ไดรับการจัดสรรในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุน้ันเน่ืองจากมีสวนราชการอำเภอไดจัดสรร
งบประมาณดังกลาวขางตนประสบปญหาอุปสรรคในการเขาดำเนินโครงการในพ้ืนที่เน่ืองจากยังไมไดรับ
อนุญาตการเขาดำเนินโครงการจากหนวยงานที่กำกับดูแลผูรับผิดชอบ  ดังน้ันเพ่ือใหการทำงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยตามระเบียบจึงไดแจงใหกับทางสวนราชการอำเภอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการใน
พ้ืนที่ในป 2561 ดังน้ี 1.กอนดำเนินโครงการใหขออนุญาตการใชพ้ืนที่กับหนวยงานเจาของพ้ืนที่ 2.นำ
เอกสารการไดรับอนุญาตจากเจาของพ้ืนที่การประกอบขออนุมัติโครงการทุกครั้ง 3.หากมีปญหาอุปสรรคให
ดำเนินการรายงานใหจังหวัดทราบ    

   เรื่องท่ี  29   ประชุมการถายทอดความรูเสริมสรางศักยภาพใหกับ อปท.ครั้งท่ี 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมี
ประชุมการถายทอดความรูเสริมสรางศักยภาพใหกับ อปท.ครั้งที่ 4 เรื่องสภาพอากาศโลกเพ่ือนำมาทำ
คารบอนฟุตพริ้นท  ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี  ขอนแกน  มอบผอ.สวนฯสมชายไป
ประชุม 

   เรื่องท่ี  30   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินสาธารณะท่ีมีการ 
                          บุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ป 61 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ป 61 ผมอยากหารือทุกทานใน 
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หนังสือฉบับน้ีบอกวาถาที่ตรงไหนเปนที่ดินสาธารณะแลวเปนพ้ืนที่ที่มีคนบุกรุกอยูแตถาทองถิ่นเห็นวาควรจะ
นำที่ดินสาธารณะตรงน้ันมาแกไขปญหาการบุกรุกและขจัดความยากจนก็ขอใหเสนอเขาไปภายในจังหวัด
เพ่ือที่จะมีวิธีการเพิกถอนที่ดินสาธารณะหรือมีวิธีการแกไขปญหาอ่ืนๆได  แตเราก็ไมไดนำเสนอจนถึงตอนน้ีเขา
มีหนังสือมาทวงถามวาจึงขอใหทบทวนสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชนในเขตรับผิดชอบอีกครั้ง  หากมีที่ดิน
แปลงใดเหมาะสมและมีความประสงคจะจัดทำโครงการโปรดแจงอำเภอทราบภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2561 
หากพนกำหนดดังกลาวหรือไมไดรับผลถือวาไมประสงคจะใหจัดทำโครงการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณะ
ที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ในป 61   

   เรื่องท่ี  31   แจงมติครม.เรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงมติ ครม.เรื่องขอเสนอเชิงนโยบาย
การอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา  จังหวัดกาฬสินธุยานชุมชนการคาเกาคือรอบวัดกลางพระอารามหลวงเปน
มติของ ครม. ประกาศเปนยานชุมชนเกาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษในทองที่ในจังหวัดกาฬสินธุ 

   เรื่องท่ี  32   แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมี
มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย  ใหออกขอกำหนดทองถิ่น กำหนดวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยในตลาด ลด
ปริมาณคัดแยกขยะมีถังขยะหรือไม ใชนอย ใชซ้ำ กลับนำมาใชใหม ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยงดการใชกลอง
โฟมและใชถุงผาแทนถุงพลาสติก คัดแยกเศษอาหาร เศษผัก คัดแยกขยะทั่วไป  หลักการแบบเดียวกับเรามอบ
ดารุณีรับผิดชอบเรื่องน้ี 

   เรื่องท่ี  33   การใชประโยชนในพื้นท่ีแหลงน้ำสาธารณะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การใชประโยชนในพ้ืนที่แหลงน้ำ
สาธารณะ  เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยจังหวัดไดรับแจงจากกระทวงมหาดไทยวาการจัดการน้ำใน
พ้ืนที่แหลงน้ำสาธารณะไมเหมาะสมและไมเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาวาใหเรงพิจารณาแกไขปญหาโดยดวนเปนผลจากการบริหารจัดการปลอยปะละเลย
จะตองไมเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ และในทุกพ้ืนที่จะตองมีผูรับผิดชอบเพ่ือใหการดำเนินเก่ียวกับการใชประโยชนใน
พ้ืนที่แหลงน้ำสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุเปนไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีจึงขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกำกับดูแลในพ้ืนที่แหลงน้ำสาธารณะใหเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค  มอบสำนักการชาง
ตรวจสอบพ้ืนที่แหลงน้ำสาธารณะตรงไหนที่ไมสามารถบริหารจัดการหรือไมสามารถกอใหเกิดประโยชนได
อยางสูงสุดตามเอกสารฉบับน้ีผมยังไมเห็นสำนักการชางรายงานเรื่องน้ี  มอบใหไปดูแหลงน้ำกุดน้ำลัดหลัง
หมูบานจารุพัฒนาวาเขาใชพ้ืนที่แหลงน้ำเปนอยางไรบาง 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี   6  มีนาคม 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  6  มีนาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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