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19. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   ยุทธการฟาแดดสงยางแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องยาเสพติดตามยุทธการฟาแดดสงยาง
ของทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ใครที่ตรวจปสสาวะเจอแลวมีผลปสสาวะเปนสีมวงก็ทำรายงานตาม
ระเบียบทานใหดำเนินการไปตามระเบียบโดยเด็ดขาดหลังจากน้ันใหรายงานใหกับทางทานผูวาทราบในการ
ประชุม ก.ท.จ.เมื่อเดือนที่ผานมามีอยูเทศบาลหน่ึงรายงานผลการตรวจปสสาวะแลวก็ใหลูกจางออกจาก
ราชการ  เปนแคลูกจางพนักงานทั่วไปใหออกจากราชการไวกอนในที่ประชุมไมมีใครทักทวงเพราะเปนเรื่อง
เก่ียวกับยาเสพติด  แตถาหากเปนเรื่องอ่ืนๆแลวมาใหออกจากราชการไวกอนทางคณะกรรมการ ก.ท.จ.
คอนขางที่จะเขมงวดเน่ืองจากวาถาเขาไดออกจากราชการไวกอนเขาจะกินจะใชเพราะเงินเดือนก็ไมไดผลสรุป
สำนวนเสร็จสิ้นแลวรึยังแลวสรุปวาเขาผิดแลวหรือไม  เง่ือนไขในการออกจากราชการไวกอนไมไดมีอะไร
มากมายถูกแจงความดำเนินคดีหรือไมก็ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงแคน้ันแตมีรายละเอียดลงอีกวาใน
การที่จะใหออกตองมีเหตุผลคืออะไร  และกรณีที่จะใหออกจากราชการในระหวางสอบสวนคือ 1.ถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยรายแรง 2.ถูกแจงความใหดำเนินคดีกับเจาหนาที่ มีรายละเอียดคอนขางเยอะ  ของเรา
มีเสนอใครใหออกจากราชการกอนหรือไม 



- 3  - 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    มีทั้งหมด 3 คน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวจะใหใครพนจากราชการหรือไม 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    ก็ตองใหพนจากราชการต้ังแตวันที่ตรวจพบ
สารเสพติดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราตองออกคำสั่งแลวถึงจะสงไปใหเขา
เห็นชอบแลวไดดำเนินการไปแลวหรือยัง 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ผมไดรับเรื่องจากกองสวัสดิการฯเมื่อเชา
และปรากฏวาเขาลาออกไปกอนแลว  แตก็ไมมีผลเราก็ต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอยางรุนแรงและรายงาน 
ก.ท.จ. ใหออกจากราชการไวกอนดำเนินการตามระเบียบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่นำเรื่องน้ีมาพูดคืออยากกำชับใหทำตาม
ระเบียบดวยครับ 

เรื่องท่ี  2    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พรุงน้ีกรรมการประเมินธรรมาภิบาลจะ
ลงมาประเมินใหทำการเตรียมพรอมและเตรียมตัวใหดีเราเสนอนวัตกรรมเดียวคืออะไรทานรองปลัดอภิวัฒน  
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     เรื่องเก่ียวกับโครงการผูสูงอายุสุขภาพดีมีระบบดูแล
สิ่งแวดลอมเกื้อหนุน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไมรูวากรรมการที่จะมาประเมินน้ัน
เขาจะรูหรือไมวาเราเคยสงเรื่องน้ีไปต้ังแตหลายปที่แลว  ครั้งน้ันเราสง 2 – 3 นวัตกรรม เพราะฉะน้ันถา
เปนไปไดผมอยากใหเราเตรียมวากอนหนาน้ีเราทำแคไหนและหลังจากน้ันเราเพ่ิมเติมอะไรบาง คนที่จะ
นำเสนอคือใคร  
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ผูนำเสนอคือบุศรินทร คนที่ทำพาวเวอรพอยทคือผอ.
สวนฯจีรนันทแตตอนน้ีร.ต.อ.สิริวิภากำลังตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแกไขเล็กนอยครับ  ในสวนของวีดีทัศน
แนะนำเทศบาลน้ันกองวิชาการกำลังดำเนินการทำอยู   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหทุกทานใหความสำคัญใหดี
เกี่ยวกับเรื่องน้ีต้ังแตพรุงน้ีเลยนะกำชับเลย ใหเตรียมพรอมในการประเมินและอยากจะใหเชิญโรงเรียนผูสูงอายุ
มาดวย  ขอใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการประเมินเตรียมตัวใหดีในการประเมินครั้งน้ีครับ  

เรื่องท่ี  3    แกไขซอมแซมหลังคารั่วหองสำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หองสำนักการศึกษาเปนอยางไรบาง
เรื่องหลังคารั่ว 

นายคงเดช หรบรรณ     หน.หนวยศึกษานิเทศก     ยังซอมแซมไมเสร็จเรียบรอยครับยังมีรอยเปน
รูๆอยู 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใครเปนผูรับผิดชอบ 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    คือตอนน้ีเราแกไขชายคาและทดสอบรอบ
ขางดูวายังมีรอยรั่วอยูอีกหรือไม  ปรากฏวารอบขางไมมีรอยรั่วซึมและเรารอวาจะดำเนินการตีฝาหลังคาใหม
ประมาณตนเดือนตองใหสำนักการศึกษายายออกครับ 

เรื่องท่ี  4   แกไขซอมแซมหลงัคารั่วโรงเรียนเทศบาล 5 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โรงเรียนเทศบาล 5 เปนอยางไรบาง
เรื่องฝนรั่วมีใครไปลงพ้ืนที่ตรวจสอบดูใหแลวรึยัง 
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นางพัชรินทร    พิมพะจันทร     รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5     ตอนน้ีไดประสานใหชางจากราน
กาฬสินธุกอสรางไปซอมแซมแลวคะ  เวลาฝนตกตรวจสอบดูแลวก็ไมมีการรั่วซึมและตอนน้ีชางกำลังทำทอ
ระบายน้ำรอบนอกใหคะ  

เรื่องท่ี  5    ขออนุญาตใชประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัดใต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักการสาธารณสุขผมเห็นวาใครๆก็
อยากไปใชหองประชุมอยูศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่วัดใต  คนของเราก็ใจดีบริการผมเลยเรงใหหัวหนาพงษธร
ออกระเบียบแลวเสนอใหนายกเซ็นตลักษณะวามอบใหสำนักการสาธารณสุขเปนผูพิจารณาแตผมนึกวาสำนัก
ปลัดเทศบาลจะรับผิดชอบเองแลวคอยสั่งเรื่องลงไปเพราะคนเฝาหองประชุมของเรางายไมกลาปฏิเสธใครแตถา
เราเปนผูดูแลแลวพิจารณาใหเขาผมวาจะเปนการดีกวา 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    เปลี่ยนแปลงเลยหรือไมครับ เพราะผมยัง
ไมไดปดประกาศ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมอยากใหมีอะไรมาผานเรากอนแตถามอบ
ใหภาคประชาชนไปดูแลเองเขาจะไมมีการมาผานเราเลยและใครอยากจะเขาไปใชหองประชุมน้ันก็ไดโดยงาย  
ผมอยากใหมาขออนุญาตที่สำนักปลัดเทศบาลและนำหนังสือขออนุญาตน้ันไปเปดใชหองประชุมถึงจะใชได
ยกเวนเฉพาะกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุเพราะไมจำเปนตองขออนุญาตเพราะโรงเรียนผูสูงอายุเปนผูดูแล 

เรื่องท่ี  6     
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นายกตองไปเรียนหนังสือวันศุกร จะ
เดินทางชวงกลางคืนของวันพฤหัสบดีเพ่ือไปคางคืน 1 คืน เพราะฉะน้ันสำนัก/กองมีหนังสือดวนอะไรจะให
นายกดูและเซ็นตใหรีบนำมาใหนายกเซ็นตผมจะเซ็นตใหเรียบรอยในวันพฤหัสบดีกอนที่ผมจะเดินทาง  สวนวัน
ศุกรเอาเฉพาะเรื่องเรงดวนเทาน้ันนำไปใหทานรองนายกฯเซ็นตไดแตถาหากรอไดชวงเย็นของวันศุกรนายกจะ
เดินทางมาถึงบานเพราะหลังจากเรียนหนังสือเสร็จเรียบรอยนายกจะรีบเดินทางกลับทันที  ถาหากจะเดินทาง
ไปเชาเย็นกลับในวันศุกรผมเกรงวาจะไมทัน   

เรื่องท่ี  7    เตรียมตนไมไวปลูกในชวงฤดูฝน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักการชางเตรียมตนไมเอาไว
ปลูกในชวงฤดูฝนน้ี   เราคงจะตองจัดกิจกรรมปลูกตนไมอีกจะดำเนินการชวงไหนอยากใหเตรียมการใหดี  และ
ตลอดเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนจะดีเตรียมการใสเสื้อสีเหลืองฝากหัวหนาพงษธรประสานงานกับทางจังหวัดเรื่อง
กำหนดการใสเสื้อสีเหลืองวาจะใหใสวันไหนอยางไรบางหรือใหใสทุกวันจันทร-ศุกร   

เรื่องท่ี  8   การแกไขซอมแซมปรับปรุงตลาดโตรุง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตลาดโตรุงเปนอยางไรบางไดลงไป
แกไขแลวรึยังดารุณี 

นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    ลงไปแกไขแลวในบางสวน  ในสวนของเสียง
ตามสายก็ไดประสานงานกับหัวหนาศศิญาไดใหชางจากวิทยาลัยสารพัดชางลงไปซอมแซมให  และพัดลมทั้ง
ลานบนลานลางชำรุดซึ่งวันน้ีไดขออนุมัติซื้อคาปาซิเตอรพัดลมไปประมาณ 20 ตัว และทำหนังสือเชิญให
วิทยาลัยสารพัดชางมาซอมแซมใหดวย  ในสวนของการอบรมตอนน้ีก็ติดตอวิทยากรจากศูนยอุตสาหกรรมภาค 
5 เรียบรอยแลวคืออบรมแบบเขมขนเฉพาะกรรมการจำนวน 40 คน  ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 
สวนอบรมรวมคือในวันที่ 27 มิถุนายน 2561  ตอนน้ีลงไปคุยกับพอคาแมคาก็ใหความสนใจดีคะ   

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การที่พอคาแมคาในตลาดคาขายไมดี
เปนเพราะอะไร  เพราะเรารึปาวที่ทำใหเขาขายไมไดผมอยากจะสอบถาม 
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นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    การตลาดคือเทศบาลก็สงเสริมใหเกิดอาชีพอยู
แลวในสวนของระบบสาธารณูปโภคคือเราจะมองวาสวนของตลาดเองมีทั้งกลุมโตรุง กลุมตลาดสด ซึ่งทาง
ตลาดจะมาชวยคิดเปนลักษณะของยุทธศาสตรวาในอนาคตตลาดจะพัฒนาไปในรูปแบบไหน 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แตถาพอคาแมคาไมปรับปรุงรานคา
ตัวเองทั้งที่รัฐบาลสงเสริมไปแลวผมวามันก็ขึ้นอยูที่ตัวเองดูแลบริหารจัดการดวยแลวเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะใชเทศบัญญัติตองรีบบันทึกขึ้นมาเพ่ือจะไดใหสำนักการชางลงไป  แลวจะไดบรรจุในแผนฯในเทศบัญญัติ  
ถาตองใชเงินจำนวนมากประมาณ 1 แสนบาทขึ้นไปใหรีบบันทึกขึ้นมาครับ  

เรื่องท่ี  9   การกำจัดแมลงวัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเรื่องการจัดการขยะเราก็ทำใหเปน
รูปธรรม  ในการจัดการสิ่งแวดลอมเราก็ทำใหเปนรูปธรรม แตในกรณีที่เปนชวงตามฤดูกาลซึ่งมันระบาด
อยางเชนไขเลือดออกเราก็ใหเจาหนาที่ไปทำการคลอมกะโหลกกะลาเพ่ือลดยุง  ผมวาในชวงที่เปนเทศกาล
ผลไมเราควรมีการกำจัดแมลงวันหรือไมใหมีแมลงวันเลยผมวาจะเปนฝมือหรือการคิดตอยอดของการทำงานได
จะเปนนวัตกรรมในการกำจัดแมลงวันได  แนนอนวาเราไมสามารถดำเนินการเองไดเราจะตองนำ อสม. อปพร.
หรือจิตอาสามารวมกันเราตองกำจัดขยะเปยก ขยะอินทรียซึ่งเกิดจากผลไมที่เปนตัวการทำใหมีแมลงวันเยอะ  
เราลองใชอีเอ็ม ปูนขาว หรือคลอรีน ศึกษาดูวาวิธีไหนจะสามารถแกไขปญหาไดดีที่สุดรวมถึงการเก็บขยะใหทัน
กอนที่ ไขของแมลงวันจะมันฟกตัวเปนหนอน  ผมคุยกับธนัญชัยวาเรามาสรางนวัตกรรมใหมของงาน
สาธารณสุขตอยอดของการจัดการขยะเอาไวสงชิงรางวัลธรรมาภิบาลหรือพระปกเกลาฯในปตอๆไปได   

เรื่องท่ี  10   ประชุมความมั่นคงและประชุมยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประชุมเรื่องความมั่นคงมอบจาเอก
ภราดรไปประชุมแทนนายก  และการประชุมเรื่องยาเสพติดมอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายกเหมือนเดิม 

เรื่องท่ี  11    ขออนุญาตใชพื้นท่ีศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา อาคาร 2 ชั้น 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากทานผูวาฯเขียนมาวาเรื่อง
ขออนุญาตใชพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา อาคาร 2 ช้ัน เพ่ือเขาดำเนินการปรับปรุง  ยอทายใน
การน้ีจังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเพ่ือเปนการบำรุงดูแลรักษาพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุในระหวางที่ยังไม
สงมอบพ้ืนที่ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแลและเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพงบประมาณ
รายจายป 2561 จึงอนุญาตใหสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขาใชพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา 
อาคาร 2 ช้ัน เพ่ือดำเนินการปรับปรุงตามแผนงาน 

เรื่องท่ี  12   แกไขความขัดแยงในตลาดรวมใจการเกษตรและการขมขูการปลอยเงินกู 
    นอกระบบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตลาดประชารัฐไปประเมินตลาดโตรุง
เรื่องอะไรดารุณี 

นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    ประเมินเรื่องอาหารปลอดภัยแตเปนการ
ประเมินในรูปแบบของหลายๆองคกร  ไปประเมินตลาดทุงนาทองและตลาดรวมใจการเกษตรแตตลาดเทศบาล
ไมไดเขาประเมินคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องตลาดรวมใจการเกษตรคุณยาย
เยาวอยากใหมาสรุปใหมเพราะตลาดรวมใจการเกษตรไมเปนระเบียบ 

นางสุดารัตน    ศรีโยธา     หน.ฝายผลประโยชน    คุณยายเยาวอยากใหสำนักการสาธารณสุขลง
พ้ืนที่ไปดูตลาดใหอีกครั้ง  เพราะคุณยายเยาวไมสามารถเก็บเงินไดเพราะไมเจอใครเน่ืองจากไมมีคนมาขายของ
ในอาคารมีแตเพียงโตะและเอาไวเก็บของเทาน้ัน  และเรื่องถนนก็อยากใหฝายเทศกิจลงไปดูใหดวย 
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นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    ในตลาดรวมใจการเกษตรตอนน้ีฟงเสียงจาก
พอคาแมคาประเด็นคือคุณยายเยาวเวลารถที่มาลงของคันเดียวรอบเชาก็เก็บ บายก็เก็บ เย็นก็เก็บ มีการเก็บ
ทุกรอบและนอกเขตคือแถวบานตกเซงจะมีรานขายปลาซึ่งตรงน้ันเปนพ้ืนเอกชนคุณยายเยาวก็ไปเก็บซึ่งพอคา
แมคาก็บนเพราะเทากับวาพอคาแมคาตองจาย 2 เดง เลยทำใหเกิดความไมเขาใจกัน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะประชุมนอกรอบกันดีหรือไม เชิญ
คุณยายเยาว , พอคาแมคาในตลาด เจาหนาที่เทศกิจ และสำนักการสาธารณสุขมาประชุมเพ่ือพูดคุยหาขอสรุป
กัน  วาเราจะทำอยางไรจะปรับปรุงอยางไรไดบาง  มอบสำนักการคลังทำบันทึกขึ้นมาวาคุณยายเยาวตองการ
อยางไรบางแลวหลังจากน้ันจะไดเชิญทุกสวนที่เกี่ยวของเขามาประชุมหารือเพ่ือความสงบสุข 

นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง     หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    และอีกเรื่องที่พอคาแมคารองเรียนมาคือเรื่อง
ของนายหนองที่ปลอยเงินกูนอกระบบใหกับพอคาแมคาตามตลาดแตสติอาจจะไมคอยดีเทาไหร  ตอนน้ีไดไป
กอกวนตามตลาดไปขมขูและถืออาวุธปนเขาไปเดินในตลาดเลยอยากจะสอบถามทานนายกวาเราจะแกไขเรื่อง
น้ีไดอยางไรทั้งในตลาดทุงนาทองและตลาดรวมใจการเกษตร 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากจาเอกภราดรติดตามและไปหา
ขอมูลในเรื่องน้ีมาแลวมานำเสนอใหนายกทราบ 

เรื่องท่ี  13     เชิญเขารวมสมัชชาคุณธรรมแหงชาต ิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญเขารวมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติที่
กรุงเทพมหานคร  มอบใหสำนักปลัดเทศบาลทำหนังสือเดินทางไปราชการใหนายกดวย ในวันที่ 14 – 15 
มิถุนายน 2561  

เรื่องท่ี  14    ประชุมการจัดงานฉลอง 225 ป กาฬสนิธุ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 6 มิถุนายน 2561 การประชุม
เก่ียวกับการจัดงานฉลอง 225 ป กาฬสินธุ  มอบนายกันติพงษเตรียมตัวไปประชุมกับนายกที่หองประชุมฟา
แดดสงยาง เวลา 09.30 น.  

เรื่องท่ี  15    การประชุมสมารทซิตี้ 2020 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประชุมสมารทซิต้ี 2020 มอบให
รองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก  สัมมนาทิศทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะกาฬสินธุ 2020 โดยทานผูวา
ฯ  บรรยายทิศทางพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะหัวขอที่ 1.การกำหนดแนวทางนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู
ความเปนสมารทซิต้ี 2.กำหนดอัปลักษณของจังหวัดใหโดดเดนและแตกตางไมเหมือนที่อ่ืนเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันบนเวทีโลก  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.    

เรื่องท่ี  16    ขุดลอกรองน้ำเพื่อระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนน้ีเราโอนที่ดินที่เราซื้อมาเพ่ือเปด
เปนรองระบายน้ำเรียบรอยแลว  มอบใหอิงควัฒนไปวางแผนเตรียมการขุดลอกเพ่ือเปดใหน้ำลงแลวน้ำดินที่เรา
ขุดน้ันมาใชในงานอ่ืนๆไดเลย   

   เรื่องท่ี  17    เชิญชวนรวมตักบาตรพิธีบวงสรวงศาลเจาพอหลักเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงน้ีงานพิธีบวงสรวงศาลเจาพอหลักเมือง
ฝากใหแจงไปยังประธานชุมชนซอยน้ำทิพย ชุมชนโรงเลื่อย ชุมชนดอนสวรรค ชุมชนทาสินคา ใหเชิญชวนพ่ี
นองประชาชนแตละชุมชนใกลเคียงน้ันมารวมกันทำบุญตักบาตรดวยกัน  เพ่ือที่วาจะเปนถนนสายวัฒนธรรม
แลวมอบใหปูเสื่อใหประชาชนมาน่ังใสบาตรและฝากพนักงานของเราทุกคนใหมารวมใสบาตรดวยกันถึงแมเรา
จะไมมีหนาที่ในการทำงานในสวนน้ีแตก็อยากใหมารวมงานและทำบุญดวยกันครับ 
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   เรื่องท่ี  18    โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสำนักการชางโครงการปลูกตนไม 
1 ฝน 1 คน 1 ตน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ฝากสำนักการชางเตรียมหลุมและตนไมไวปลูกดวย 

เรื่องท่ี  19    การประเมินองคกรคุณธรรมภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
                            ฉบับท่ี 1 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประเมินองคกรคุณธรรมภายใต
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1  ดวยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมแหงชาติไดมีมติเห็นชอบ 
วันที่ 5 เมษายน 2561 ไดดำเนินการคัดเลือกองคกร ชุมชน อำเภอ จังหวัด คุณธรรมเพ่ือประกาศยกยองให
เปนหนวยงานคุณธรรมตนแบบเขาใหเราประเมินตนเองกอนมอบจ.ส.อ.สมชายติดตามดูแลเรื่องน้ี  การจัดทำ
บัญชีความตองการชุมชนงานน้ีเปนงานของกองสวัสดิการสังคมบัญชีความตองการชุมชนที่เราออกไปสำรวจให
บวกกับแผนชุมชนเปนความตองการแลวความตองการน้ันตองพิจารณาความเปนไปไดดวยงานน้ีผมอยาก
ดูกอนมอบกองสวัสดิการรับผิดชอบเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  20    การขับเคลื่อนการจัดการขยะใหบรรจุเปนยุทธศาสตรของจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาราชการจังหวัดจะมอบให
ทองถิ่นเปนเจาภาพในการขับเคลื่อนการจัดการขยะใหบรรจุเปนยุทธศาสตรของจังหวัดใหทำพรอมกันทั่ว
จังหวัด  โดยจะใหเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุประสานกับอาจารยดร.ไพบูลยมาขับเคลื่อนทั้งจังหวัด ตอนน้ี
อาจารยดร.ไพบูลยไปรับงานกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่จะขับเคลื่อนเปนจังหวัดปลอดถัง  แตมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุเขาก็ทำไดในระดับหน่ึงในสวนพ้ืนที่เขาอยู เชน อำเภอนามน อำเภอสหัสขันธบางตำบลที่เขามีที่ดิน
ของมหาวิทยาลัยเขาก็รณรงคไมก่ีแหงพอทำไปไดแลวก็จะมีแคไมก่ีแหงที่ใหความรวมมือแตเทศบาลตำบลภู
สิงหโดดเดนมากวาประกาศเปนเขตปลอดถังขยะ 100% วันน้ันผมไดมีโอกาสไดคุยกับทานนายกและทานปลัด
ฯเลยไดชวนมาเปนเครือขายเพ่ือเขารับประเมินรางวัลพระปกเกลาของเรา  ทานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุทานมี
นโยบายอยากใหดารุณีบันทึกแลวมอบใหผอ.สวนสมชายไปประสานกับจาสำเนียงจองวันที่อาจารยดร.ไพบูลย
จะมาเพราะเราตองจองลวงหนานานและถาทานอาจารยมาเราจะไดขับเคลื่อนงานน้ี 

เรื่องท่ี  21    จัดทำเสื้อกีฬาใหนักเรียนนักกีฬาวอลเลยบอลท่ียายมาอยูท่ีโรงเรียน 
                             เทศบาล 2 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นักเรียนนักกีฬาวอลเลยบอล จำนวน 
45 คน ที่ยายมาจากโรงเรียนลำปาว อำเภอยางตลาด เพ่ือยายมาอยูกับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  
ของเราผมอยากมอบใหผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 จัดทำเสื้อทีมเสื้อกีฬาใหนักเรียนทุกคนเพ่ือนำไปใชใสเวลาทำ
การซอมกีฬาเพ่ือเปนกำลังใจใหแกเด็กๆนักเรียนคนละ 1 ชุด  

เรื่องท่ี  22    โครงการประชารัฐรวมใจปองกันปญหาอุทกภัยในพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
จาเอกภราดร   เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    โครงการประชารัฐรวมใจปองกันปญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สนง.ปภ.รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาอยากนำนักโทษและผูถูกคุมประพฤติมา
บำเพ็ญสาธารณะประโยชนโดยการขุดลอกทอระบายน้ำ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เขาไดวันที่แนนอนแลวรึยัง 

จาเอกภราดร   เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    วันที่ 12 มิถุนายน 2561 แตสถานที่จะ
หารือกันอีกครั้ง 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทอระบายน้ำของเราที่เราขุดลอกแลวมี
ปญหาผมอยากใหลงขุดลอกอีกฝากดารุณีประสานกับวันชัยและสมชายเพราะทั้ง 2 คน จะรูรายละเอียดชัดเจน
วาจุดไหนที่เราควรจะทำการขุดลอกมากที่สุด  ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุผมขอเสนอดานหลังตลาดทุงนา
ทองขางรานกวยเต๋ียวชูชาติซอยอินทรศิริ ถนนเทศบาล 23  ถนนเทศบาล 24 และบริเวณตลาดโตรุง เราตอง
มาประชุมกันอีกครั้งเพ่ือแบงจุด  วิธีการขุดลอก และเรื่องอุปกรณในการขุดลอก  มอบจาเอกภราดร
ประสานงานน้ีกับสมชายและวันชัยเพ่ือดำเนินการนัดประชุมและมอบหมายหนาที่ในการทำงาน     
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี  15 พฤษภาคม 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.30  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

