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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ออกแบบศาลาแบบเปดโลงขางหอประชุมธรรมาภิบาล
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ อยากทำห อ งประชุ ม หรื อ ศาลา

เอนกประสงคแทนหองประชุมพวงพะยอมมอบสำนักการชางออกแบบศาลาแบบเปดโลงเปนศาลาแฝดสามารถ
ใชเปนที่พักรับประทานอาหารวางหรืออาหารกลางวันเวลามีการจัดอบรมหรือจัดประชุมผมวาทำแบบเปดโลง
คลายๆศาลาที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางคงไมไดใชงบประมาณมากเทาไหรหนักฝากสำนักการชางออกแบบ

เรื่องที่ 2 ปฏิทินงาน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ

ชวงนี้เปนชวงเดือนพฤษภาคมจะมี
กิจกรรมหลายอยางของกองสวัสดิการ สำนักการสาธารณสุข และกองทุน สปสช. ออกทุกวันเสารถาหากทาน
ใดวางก็มารวมกิจกรรมกับชุมชน เวลา 09.00 น. และอยากฝากทุกสำนัก/กองใหไปประชุมในสำนัก/กอง
ตัวเองพูดเนนเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตอไปและใหสงรายละเอียดและกิจกรรมตางๆนั้นไปยัง
สำนักปลัดเทศบาลเพื่อใหสำนักปลัดเทศบาลบันทึกลงไปในปฏิทินงานในเดือนนั้นๆ
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เรื่องที่ 3 ปรับปรุงซอมแซมโรงเรียนผูสูงอายุโรงเรียนครอบครัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สวนฯจีรนันทเรื่องโรงเรียน
ผูสูงอายุโรงเรียนครอบครัว หองน้ำชุด ชักโครกกดไมลง ประตูหนาตางมีปญหาฝากสำรวจและมอบใหสำนัก
การสาธารณสุขดำเนินการแกไขซอมแซมไดเลยไมตองรอสำนักการชางเพราะงานของสำนักการชางมีเยอะอยู
แลวเฉพาะสวนของเราถาทำการซอมแซมปรับปรุงไดใหดำเนินการเองไดเลย และเวลาฝนตกบริเวณลาน
คอนกรีตของโรงเรียนที่เราไปเทไมมีรางระบายน้ำทำใหน้ำทวมขังมอบสำนักการชางไปทำการเปดรองระบายน้ำ

เรื่องที่ 4 โครงการตักบาตรถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันพุธที่ 16 เชิญชวนทุกทานรวม
ทำบุญตักบาตรในโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณถนนภิรมย เวลา 06.30 น.

เรื่องที่ 5 เชิญชวนรวมกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญชวนรวมกิจกรรมวันตนไมประจำป

ของชาติมีหนังสือจากจังหวัดบอกวากรมปาไมมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติใหวันวิสาขบูชา
ของทุกปเปนวันตนไมประจำปของชาติเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาใกลจะถึงนี้คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ทานผูวาราชการจังหวัดฯจึงมีหนังสือใหทุกหนวยงานสถานที่ราชการทุกแหงรวมกันปลูกตนไมบริเวณหนวยงาน
ปา ชุมชน ที่สาธารณะ โรงเรียน ริมแมน้ำลำคลองหรือ 2 ขางทาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็สำนึกในวัน
ตนไมประจำปของชาติเลยไดรวมมือกับศิษยเการุนสายสัมพันธ 19 (รุนทานรองนพสิทธิ์) ซึ่งการจัดวันวิสาขบู
ชาไมใชจัดไดแควันเดียวแตกำหนดการจัดสัปดาหวิสาขบูชา 7 วัน คือเริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา เทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยนัดกันไววา วันที่ 24 พฤษภาคม
2561 เวลา 15.00 น. ซึ่งเปนวันเปดสัปดาหวิสาขบูชาเราจะไปเดินวิ่งพุทธบูชาวิสาขะ เสื้อที่ใสวิ่งรวม
ทำบุญสรางพุทธรูปองคใหญที่พุทธมณฑลแกงดอนกลาง จำนวน 200 บาท โดยแบงเปนคาเสื้อ จำนวน 100
บาท และรวมทำบุญฯ จำนวน 100 บาท สามารถสั่งซื้อเสื้อไดจากทานรองนพสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เตรียมตนดอกเหล็กไว จำนวน 200 ตน มอบสำนักการชางเตรียมหลุมไวสำหรับปลูกตนไมและเชิญชวนทุก
ทานไปรวมปลูกตนไมในวันวิสาขบูชาดวยกัน

เรื่องที่ 6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงซักซอมการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่จังหวัดไดดำเนินการตามยุทธการ
ฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติดโดยการปดลอมตรวจคนปราบปรามยาเสพติดเพื่อลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สามารถจับกุมผูตองหาได จำนวน
63 คน แบงเปนผูเสพโดยมีผลการตรวจปสสาวะเปนสีมวง จำนวน 44 ราย ผูครอบครอง จำนวน 10 ราย
และผูคายาบา จำนวน 12 ราย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุไดแจงกำชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการทางวินัย
กรณีขาราชการพนักงานลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยุงเกี่ยวกับยาเสพติดความละเอียดแจงแลวนั้น
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจึงใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นทุ กแห งให การสนั บสนุ นตามยุท ธการฟ าแดดสงยางระดมการกวาดลางยาเสพติดกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ตั้งงบประมาณตามแนวทาง จดทำงบประมาณป 2561
ของ อปท. หากไม ได ตั้งงบประมาณไวก็ให โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ เหลือจายจากโครงการอื่น หรือ
โครงการที่ไมจำเปนเอามาตั้งเปนรายการใหมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2.สนับสนุนการ
จัดหาชุดตรวจสารเสพติดโดยให อปท.ประสานขอมูลกับศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายเยาวชนเด็กนักเรียนกลุมเสี่ยงที่อยูในเขตพื้นที่ตำบลแตละตำบลและนำไป
จัดทำโครงการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดโดยให อปท. ได
ทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขปญหาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจาง 3.การเก็บ

- 4 รักษา 4.สำหรับการจัดทำแผนพัฒ นาทองถิ่น 4 ป ก็ใหนำเรื่องนี้เขาไปบรรจุอยูในแผนฯ 5.เนื่องจากเปน
นโยบายสำคัญซึ่งรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุใหความสำคัญอยางยิ่งจึง
ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงสนับสนุนการดำเนินการโดยเร็ว หากมีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของ
ใหชี้แจงเปนลายลักษณอักษรตอนายอำเภอ

เรื่องที่ 7 การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ เรื่องการเก็บจัดเอกสารอยากฝาก

หัวหนาสวนการงานเก็บรวบรวมเก็บเอกสารที่สำคัญๆไวทั้งเอกสารเกาและเอกสารใหมใหมัดรวมกันเปนเปน
เรื่องๆเปนหมวดหมูไวในตูหองทำงานของทานเพราะถาเกิดมีปญหาขึ้นทานจะไดคนหาเอกสารเจอไดรวดเร็ว
และงายขึ้นในการทำงาน

เรื่องที่ 8 โครงการสุขภาพดีชีวปี ลอดโรค
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการสุขภาพดีชีวีปลอดโรค รอบ
ตอไปคือวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาวัดหอไตรปฏการาม ฝากทุกทานไปเปนกำลังใหกันในการ
ทำงานครับ

เรื่องที่ 9 โครงการจังหวัดสะอาด
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ผมไปประชุม เกี่ยวกับเรื่องจังหวัด

สะอาดทานรองเทียนชัยพูดวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีขอมูลหรือไมวาสงเสริมใหพี่นองประชาชนจัดการขยะ
อินทรียใหตัวเองทำหรือยังกี่หลัง ใหเริ่มตนที่บานของผูบริหารทองถิ่นกอนรับเปนนโยบายไปวาใหผอ.สวนฯ
สมชายแจงกับพี่นองชุมชนเรื่องนี้และใหผอ.สวนฯสมชายทำถัง และมอบทุกสำนัก/กองรับนโยบายไปจัดการ
ขยะอินทรียในบานของตนเอง

เรื่องที่ 10 ความคืบหนาของถนนกาฬสินธุหนาวัดกลางฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องความคืบหนาของถนนกาฬสินธุ

หนาวัดกลางที่ไปขุดทอระบายน้ำเอาไวตอนนี้เราไดผูรับจางแลวคือเฮียอา อีสิ่งฮง สวนเรื่องของฝาทอระบาย
น้ำถนนอนรรฆนาคที่สงเสียงดังรบกวนพี่นองประชาชน มอบใหสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบใหเปนงาน
ของสำนักการสาธารณสุขในเรื่องการดูแลและซอมแซมฝาทอระบายน้ำบริเวณถนนอนรรฆนาค

เรื่องที่ 11 การกำจัดและขุดลอกผักตบชวาที่แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการขุดลอกผักตบชวาที่แกงดอน
กลางยังมีการขุดลอกอยูหรือไม

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

เลขานุการนายกเทศมนตรี เมื่อวันศุกรที่ผานมาใหเรือกลับ

แลวครับ แตรถเรายังทำงานอยูริมแกงดอนกลาง

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาดูโลงในระดับหนึ่งแลวก็ใหนำกลับไปที่
วัดหอไตรฯ เพราะผมอยากใหรีบสรางศาลชั่วคราวพระยาชัยสุนทร (หมาแพง) ใหเรียบรอย มอบผอ.ภานุเดช
หาทิศทางที่ดีและสวยงามหันหนาไปทางสะพาน

เรื่องที่ 12 งานบุญซำฮะและการสงมอบเขื่อนปองกันตลิ่งลำน้ำปาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การสงมอบเขื่อนปองกันตลิ่งลำน้ำปาว

จากสำนักงานโยธาฯจะสงมอบวันไหน ผมอยากใหจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาแนวปองกันตลิ่งใหมีผูคน
ไปออกกำลังกายจำนวนมากๆ งานบุญ ซำฮะ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่จะถึงผมอยากใหจัดกิจกรรม
รวมกันเลยใหถือวาเปนงานฉลองรับมอบแนวปองกันตลิ่งพังของลำน้ำปาวดวยเชิญชวนพี่นองประชาชนมารวม
งานมอบใหสำนักการศึกษารับผิดชอบ
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เรื่องที่ 13 ซอมแซมถนนเสนทางจักรยาน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ
ซอมแซมแลวรึยัง

เรื่ อ งเส น ทางจั ก รยานได รับ การ

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ผมไดแจงประสานไปยังผูรับจางแลว
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ ฝากงานประชาสัม พั น ธอยากให

ประสานกับสำนักการชางถาหากผูรับเหมามาซอมแซมถนนเสนทางจักรยานอยากใหไปทำขาววามีผูรับเหมามา
แกงานและซอมแซมเสนทางจักรยานที่ชำรุดเสียหายแลว

เรื่องที่ 14 ขอความรวมมือสนับสนุนเลิกใชพลาสติกหุมฝาน้ำดื่ม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอความรวมมื อสนั บ สนุ นเลิกใช
พลาสติกหุมฝาน้ำดื่มผมแจงใหทุกสำนัก/กองฝายไดรับทราบแลวนะรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดวย

เรื่องที่ 15 คำสั่งมอบอำนาจของกรณีรองนายกฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หัวหนาพงษธรทำไมไดทำคำสั่งมอบ
อำนาจใหรองนายกใหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล มีในสวนของงานสำนักการคลังนิดหนอย
ครับ

นายจำลอง

ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง

ขออนุญาตชี้แจงครับทานนายก ผมไดไปดู
เรื่องการมอบอำนาจตัวเดิมกรณีทานรองนพสิทธิ์ที่ทานรับผิดชอบสำนักการคลังฝายพัสดุและทรัพยสินในนั้น
ไมไดระบุวาใหอนุมัติในเรื่องของรายงานขอซื้อขอจางเลยไมตรงกับขอเท็จจริงที่ทานปฏิบัติงาน ผมเลยให
เพิ่มเติมใหถูกตองครับ

เรื่องที่ 16 การปองกันการกระทำที่ไมเหมาะสมในสถานที่สำคัญ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการปองกันการกระทำที่ไม

เหมาะสมในสถานที่สำคัญ ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับรายงานขาว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วามีหญิงไม
ทราบชื่อใสกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อสีดำไดถายรูปถลกเสื้อโชวหนาอก ณ บริเวณพิพิธภัณฑสิรินธร อําเภอสหัส
ขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยไดแพรภาพผานแอพพลิเคชั่นไลนและสื่อทางโซเซียลมีเดียตางๆเบื้องตนเชื่อวาเปน
ผูตองหารายเดียวกันกับผูที่ถูกจับกุมดำเนินคดีที่สะพานเทพสุดาโดยถายภาพในคราวเดียวกันแตคนละสถานที่
ผูที่ถายภาพเปนหญิงอายุ 22 ป ภูมิลำเนาอยูที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ วัยรุนชายอายุ 23 ป เปนผูถายภาพมี
ภูมิลำเนาอยูอำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีพฤติการณในการกระทำดังกลาวเพื่อขายภาพถายในกลุม
ไลนในราคาภาพถายหรือคลิปละ 300 บาท พนักงานสอบสวนจึงไดเปรียบเทียบปรับเปนเงิน จำนวน 1,000
บาท จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นจึงใหสวนราชการ
หามาตรการปองกันกวดขันดูแลพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่เปนแหลงทองเที่ยวไมใหบุคคลเขาไปกระทำ
การอันไมเหมาะสมในสถานที่สำคัญดังกลาวดวย ฝากจาเอกภราดรตรวจสอบกลอง CCTV จุดไหนที่ชำรุด
เสียหายใชงายไมไดใหรีบดำเนินการแกไขซอมแซม

เรื่องที่ 17 สัญญาณไฟจราจรขัดของและทอระบายน้ำสงกลิ่นเหม็น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกทางไป

โรงงิ้วใหแจงชางไฟฟ าไปดำเนิ นการแกไขดวยฝากจาเอกภราดร และฝากผอ.สวนฯจีรนันท แจงผอ.สวนฯ
สมชายแกไขกลิ่ น เหม็ น ที่ ท อ ระบายน้ ำสวนสาธารณะกุด น้ ำกิ น บริเวณหน าบ านท านสท.สรรเพชรและให
ตรวจสอบดูบริเวณอื่นดวยวามีจุดไหนบางที่สงกลิ่นเหม็นรบกวนพี่นองประชาชนใหดำเนินการแกไข
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เรื่องที่ 18 กรณีเรื่องรองเรียนรองทุกขไปยังศูนยดำรงธรรม
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กรณีเรื่องรองทุกขที่ทางศูนยดำรง

ธรรมติดตามและสอบถามมาตลอดและเราก็ไดรายงานแลวรายงานอีกคือเรื่องรองทุกข 1.กรณีตัดตนไมอยูขาง
ถนนบิ๊กซีมอบสำนักการชางไปดำเนินการแกไข 2.นัดไกลเกลี่ยกรณีวีรวัฒน ลิ้มสุวรรณ รองศูนยดำรงธรรมรอง
นายกวาชื่อนายกและทาวนโฮมและชื่อนายกเปนนามสกุลเดียวกันมอบสำนักการชาง 3.รองทุกขขอถนนลูกรัง
และติดไฟฟาสองสวางชุมชนกุดยางสามัคคีฝากสำนักการชางตามหนังสือในเรื่องนี้ 4.รองทุกขจากนางบัวทอง
ชาติชาลี รางระบายน้ำชำรุดฌาปนกิจเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มอบสำนักการชางตามเอกสารฉบับนี้และตรวจสอบดู
วางานไหนที่ยังไมดำเนินการใหรีบดำเนินการแกไขแลวแจงการทำงานไปยังศูนยดำรงธรรมใหทราบรายละเอียด
ดวย

เรื่องที่ 19 ของบประมาณเพื่อไปปลอยปลา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากกองสวัสดิการสังคมไปประสานกับ
ตาหลุนเรื่องที่มาของบประมาณจากเทศบาลไปปลอยปลา จำนวน 20,000 บาท ที่หนองบักเจ็กนายกยังไม
เขาใจเพราะไมบอกรายละเอียดอะไรเลยฝากกองสวัสดิการสังคมประสานงานเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 20 สนับสนุนและสงเสริมใหพี่นองประชาชนใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันนี้ทานอาจารยพลเดช เชาวรัตน

จากคณะสถาปตยกรรมมาพบผมและมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวาอยากจะตอยอดในการทำไบรทซิเคิ้ลเลนเพื่อที่จะ
สนับสนุนและสงเสริมใหพี่นองประชาชนใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ผมเลยอยากจะหารือกับทุกทานวาเราจะ
ทำอยางไรใหพี่นองประชาชนกลับมาใชจักรยานในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 21 ประเมินหนวยกูชีพกูภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เขาจะประเมิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อยาใหพลาดนะ

หัวหนาพงษธรเรื่องหนวยกูชีพกูภัยที่

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เตรียมไวเรียบรอยแลวครับ เขาจะมาตรวจ

ทางดานมาตรฐานบุคคลที่บุคคลตองผานการอบรมและการแตงกาย และมาตรฐานรถกูชีพ อุปกรณการแพทย
และศูนยป ฏิบัติการเตรียมไวเรียบรอยแลว ที่ เรารายงานไปนั้นมีรถ 2 คัน แตปจจุบั นนี้มีรถเหลือ 1 คัน
เพราะเขาจำหนายไปแลว 1 คัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รถของเราละครับ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รถของเราไมเขามาตรฐานตัวนี้ ขาดหลาย
อยางเราตองไปทำการแกไขหลายจุด เขาจะมีเจาหนาที่มาตรวจประมาณ 25 คน เราตองรับรองอาหาร
กลางวันดวย

เรื่องที่
นายพงษธร
นายจารุวัฒน
นายพงษธร

22 กำหนดวันประชุมสภา
โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขอหารือวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีเรื่องอะไรหรือไม
โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ยังไมมีเรื่องอะไรเขามา มีแคเรื่องรับรอง

รายงานการประชุมและเรื่องอื่นๆ สวนกระทูถามยังไมมีเขามาครับ ผมเสนอวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหกำหนดประชุม วันจันทรที่ 28
พฤษภาคม 2561 เปนวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
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เรื่องที่ 23 งดใชโฟมงดใชถุงพลาสติก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไหนอยางไรแลว

นางสาวดารุณี

สุดาอิ้ง

เรื่องงดใชโฟมงดใชถุงพลาสติกไปถึง

หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ ปรึกษากันไววาจะไปรณรงคในสวนของตลาด

และลงไปสำรวจดูกอน ทสจ.ประสานมาสอบถามวาเราจะลงพื้นที่วันไหนใหแจงเขาดวยเพราะเขาจะลงพื้นที่
ไปทำงานกับเรา

ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –

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 15.40 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

