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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   เตรียมการประเมินรางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องที่เราประชุมกันเมื่อวานน้ีเกี่ยวกับ
เรื่องรอการประเมินฝากหัวหนางาน 5 งาน  เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมย่ังยืน การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี(ธรรมาภิบาล)  และนวัตกรรมดานการจัดการขยะ ฝากใหไปกำกับดูแลในสายงานของตัวเองใหเรียบรอยทั้ง
เรื่องการบรรยาย การจัดเตรียมสถานที่ดูงาน  และเตรียมนิทรรศการ 

เรื่องท่ี  2    การแกไขปญหาน้ำทวมขังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อคืนชวงที่ฝนตกนายกน่ังอยูที่บาน
และฟงเสียงฝนปรากฎวาไมไดตกแรงเทาไหรแตตกคอนขางนาน  และไดดูกลอง TV วงจรปดบริเวณสี่แยกไฟ 
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แดงสำนักงานปาไมมาดูก็เห็นน้ำขังแตไมมีรถดับเพลิงมาสูบน้ำหรืออะไรเพราะเปนชวง 3 – 4 ทุม แลวซึ่ง
อาจจะเปนชวงที่รานคาบานเรือนบริเวณน้ันปดกันหมดแลวเลยทำใหไมมีน้ำกระเซ็นเขาไปในบานเรือนที่อยู
อาศัยของพ่ีนองประชาชน แลวผมก็มาดูที่จุดหนาบขส. จุดสามแยกวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุเปนจุดที่น้ำทวม
ซ้ำซากแตพอผมดูแลวก็ไมมีอะไรหนาเปนหวงรถสัญจรไปมาสะดวก  แตเวลาประมาณ 23.30 น. มีโทรศัพท
เขามาหานายกเปนเจาหนาที่ของสำนักงาน TOT แจงวาบานพอเขาอยูหลังการไฟฟามีคนนำดินไปถมแลว
ขวางทางน้ำทำใหน้ำไมไหลน้ำเลยทวมบานพอเขา  ผมเลยไดประสานงานกับดับเพลิงใหไปเปดทางน้ำแตทำ
ไมไดเลยตองการรถแม็คโครไปขุดเพ่ือเปดทางน้ำเลยแตติดตอทางสำนักการชางของเราบอกไมสามารถติดตอ
คนขับรถแม็คโครได เวลา 24.00 น. ผมเลยโทรหาหัวหนากฤษณะใหดำเนินการแกไขเรื่องน้ีใหผมหัวหนา
กฤษณะก็รับไปดำเนินการแตเราตองใชรถหนาตักหลังขุดเพ่ือดำเนินการผมเลยไดติดตอนายก๊ิกเพ่ือนำรถหนา
ตักหลังขุดมาทำการแกไขหลังจากน้ันเขาก็โทรมารายงานนายกวารถไปถึงเวลา 01.00 น. และเจาหนาที่
ทำงานจนถึง เวลา 03.00 น.  เปดทางน้ำเรียบรอย  แตน้ำที่อยูในบานน้ันยังคงอยูผมเลยมอบใหหัวหนา
กฤษณะไปทำการสูบน้ำออกจากบานใหเขา   

เรื่องท่ี  3    ขอความอนุเคราะหไปติดโคมไฟสองสวาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นายนิยม โนนสินชัย  บานอยูถนนขาง
ศาลหลักเมืองบอกวาอยากไดโคมไฟไปติดบริเวณฟุตบาทหนาบานมอบสำนักการชางไปดำเนินการเรื่องน้ีให
เรียบรอย  และฝากเรื่องการกรอกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาใหทำเปนประจำ 

เรื่องท่ี  4   การขุดลอกทอระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขุดลอกทอระบายน้ำที่เราจะ
เตรียมกันเอาไวหลังจากที่เราประเมินกันเรียบรอยแลวมอบใหผอ.สวนฯสมชายเลือกทอระบายน้ำเพ่ือทำการขุด
ลอกตอไป  เห็นจิตอาสาตางๆเลือกลอกทอระบายน้ำบริเวณถนนชัยสุนทร โตรุงกาฬสินธุ  ฝากติดตามและ
ดำเนินการเรื่องน้ีดวย 

เรื่องท่ี  5    การดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขางเรือนจำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ขางเรือนจำใหมอบหมายเจาหนาที่ไปดูแลอยางสม่ำเสมอดวยฝากหัวหนาพงษธรเพราะมีคนคอย
จับผิดเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราอยู 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      ตอนน้ีกำลังทำการจางเหมาและชวงหลัง
เลิกงานของพนักงานจางเหมา  เจาหนาที่ดับเพลิงของเราจะทำการดูแลตอครับ 

เรื่องท่ี  6   ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุและคนพิการ  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุและคน
พิการอยากใหเราไปทุบรั้วขางโรงเรียนที่ติดกับหอประชุมช้ัน 1  เพ่ือทำทางเช่ือมเดินจากระเบียงหองเขาสู
หอประชุมไดเลยมอบเรื่องน้ีใหสำนักการชางลงพ้ืนที่ไปสำรวจเตรียมสอบวาเราสามารถทุบรั้วของอาคารเพ่ือ
เช่ือมตอใหเปนทางเดินไปยังหอประชุมไดหรือไม  และฝากผอ.สวนฯจีรนันทดูเรื่องความระเรียบรอยภายใน
โรงเรียนผูสูงอายุดวย 

เรื่องท่ี  7    ลงทะเบียนครุภัณฑรถดับเพลิงท่ีรับมาจากประเทศญี่ปุน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องรถดับเพลิงของเราที่ไดมาจาก
ประเทศญี่ปุนไดลงทะเบียนครุภัณฑของเทศบาลหรือไม 

นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ไดลงทะเบียนของเราแตไมไดไปจดทะเบียนอยู
ขนสงครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาลงทะเบียนครุภัณฑกับเราแลวก็ถือ
วาเปนทรัพยสินของราชการแลวหรือไม 
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นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ใชครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวเราสามารถจะเบิกน้ำมันเติมรถคัน
น้ีหรือจางคนขับรถคันน้ีไดหรือไม 
นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ไดครับเพราะเปนทรัพยสินของทางเทศบาลฯที่
ใชในงานราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมมอบใหนายกฤษณะไปแนะนำ
เทศบาลตำบลหลุบวาใหลงรับเปนครุภัณฑของทางราชการและเสนอทานผูวาฯก็สามารถเบิกน้ำมันและจาง
คนขับรถได  ไมตองไปสนใจ สตง. เพราะเราทำถูกตองตามระเบียบของทางราชการไมไดผิดอะไรเพราะรถใชใน
งานราชการก็ตองเบิกคาใชจายไดในเรื่องของคาน้ำมันและจางคนขับ  สวนเรื่องที่เราไมมีทะเบียนรถก็เปน
อำนาจของขนสงไมใชอำนาจ สตง. จะมาจับเราเพราะเปนเรื่องของงานขนสง 

เรื่องท่ี  8   การประเมินรางวลัพระปกเกลาทองคำ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีการลงมาประเมินรางวัล
พระปกเกลาทองคำ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561  ฝากทุกทานทุกสวนการงานที่มีสวนเก่ียวของเตรียมการ
ประเมินใหดี  

เรื่องท่ี  9   การปลูกตนรวงผ้ึง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการปลูกตนไม เราจะทำการปลูก
ตนรวงผึ้งและจะนำมาปลูกที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา เรามีทั้งหมด 10 ตน สอบถามไปยัง
โรงเรียนในสังกัดของเรา รวมทั้งโรงเรียนผูสูงอายุดวยวาตองการนำไปปลูกหรือไมและมอบสำนักปลัดเทศบาล
หาวันสำคัญที่เราจะทำการปลูกตนรวงผึ้งดวย 

เรื่องท่ี  10   ประสานกับชมรมจักรยานใหมารวมเขาฉากปนจักรยานและเดิน  
                             วิ่งบริเวณรอบแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 
14.30 – 15.30 น. ที่เราจะลงแกงดอนกลางมอบทานเลขาอดิศักด์ิประสานกับชมรมจักรยานใหมารวมเขา
ฉากปนจักรยานและเดิน ว่ิง ที่ถนนเสนทางจักรยานบริเวณรอบแกงดอนกลางใหดวยวามีประชาชนมาใชบริการ
และมาออกกำลังกาย 

เรื่องท่ี  11   การกำจัดแมลงวัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากผอ.สวนฯจีรนันทเรื่องการกำจัด
แมลงวันที่อยูวัดประชานิยมไปถึงไหนอยางไรแลว  ถาทานกำจัดแมลงวันไมไดจะไปแกไขเรื่องยุงลายไดอยางไร  
ขอกำชับใหกำจัดแมลงวันใหหมดไปจากวัดประชานิยมดวยถาทานไมสามารถฉีดยาฆาไดทานก็ตองรีบขนยาย
ขยะที่มีใหพนจากพ้ืนที่วัดโดยเร็วกอนที่แมลงวันจะมาและหลังจากน้ันฉีดอีเอ็มตามเขาไปฝากดำเนินการ
โดยเร็ว 

เรื่องท่ี  12   เปดทางน้ำแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.ภานุเดชเรานำรถไปเปดทางน้ำ
ไวทุกจุดแลวหรือไมตามที่เราเคยทำ 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง    เหลือจุดบายพาสครับกำลังดำเนินการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหรีบดำเนินการและทำเหมือนที่เราเคย
ทำมาตลอดทุกปเลยนะ 
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เรื่องท่ี  13   ชุมชนเมืองเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเมืองเกาสรุปวาเปนอยางไรทาน
เลขาฯผมไมไดไปคุยดวย 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    ตอนน้ีกำหนดการคือคณะที่มา
บอกวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่มุงให ททท. ใหจังหวัดกาฬสินธุเปนกาฬสินธุโมเดลเรื่องอาหารพ้ืนถิ่นที่จะตอง
นำเสนออาหารเดนของจังหวัดกาฬสินธุขึ้นมาจะตองใหทานผูวาฯหรือคนเดนในจังหวัดไดไปกินไปแชรออกไป
เขาจะเอาสื่อตางๆของ ททท. และเขาจะทำพีอารใหฟรี วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 
ที่จะไปจัดงานในโซนชุมชนเมืองเกา เวทีจะทำที่หนาโรงหนังเกาหลักเมืองและจะกระจายไปจนถึงโรงงาน 
ไสกรอกปลากาฬสินธุและรานอาหารในจังหวัดดังๆประมาณ 50 – 60 ราน  ที่จะมารวมในงานและจะมีอีก 
18 จังหวัด ทั่วภาคอีสานที่จะตองสง 1 อยาง มารวมและจะเปนงานอารตตางๆที่จะเขามารวมขายงานเหมือน
การเปดถนนคนเดินเลยที่จะเปดในโซนตรงน้ีเพียงแตวาจะเริ่มแคมเปนจะเริ่มตนเดือนหนาเปนตนไปที่จะตอง
เปดรายช่ือรานที่เขารวมโครงการเพ่ือที่จะใหคนไดไปกินแลวไปแชรกันจนกวาจะถึงวันงาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมมีเพ่ือนที่จังหวัดขอนแกนเอาหนังสือ
มาใหเปนลักษณะคลายๆพ็อกเก็ตบุคเก่ียวกับชวนชิมและรวบรวมรานอาหารตางที่รสชาติอรอยแนะนำให
นักทองเที่ยวไดรับรูถาเปนไปไดอยากใหหัวหนาศศิญาลองรวบรวมดูโดยประสานกับ ททท. วารานไหนที่เดน
และรสชาติอรอยที่สุดขออยาใหผิดพลาดลองดำเนินการดูนะ  ทำในรูปแบบพ็อกเก็ตบุคที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุแนะนำใหบรรยายสถานที่ของรานเสนทางและรสชาติอาหารดวย  ททท. เขาจะโปรโมทจังหวัด
กาฬสินธุของเรา  และงานตอไปคือไดโนสินธุถิ่นอารตไดวันที่รึยัง   

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ใช
พ้ืนที่ตลาดโรงสีเปนสถานที่ในการจัดงาน 

เรื่องท่ี  14   โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง    ขอรายงานเมื่อวานประมาณ เวลา 10.00 น. 
ไดรับการประสานงานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเจาหนาที่ลงพ้ืนที่โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง เฟสที่ 
5 อยูบริเวณสะพานวัดใตฝงซายมือยาวประมาณ 1,100 เมตร  งบประมาณป 2562 เบ้ืองตนยังไมทราบ
งบประมาณที่แนนอน 

เรื่องท่ี  15   จัดการจราจรชวงเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปดภาคเรียน
ตองการใหเตรียมความพรอมดานการจราจรและความปลอดภัยและบริเวณหนารั้วมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ใหจัดการจราจรและเรื่องการจอดรถฝากสำนักปลัดเทศบาลประสานงานจราจรและอปพร. และฝากใหไปขีดสี
ตีเสนใหชัดเจน 

เรื่องท่ี  16   ขโมยเขาบานพักประชาชนชุมชนหนองผักแวน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องขโมยเขาบานพักประชาชนขโมย
ทรัพยสิน เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยที่ทำการชุมชนหนองผักแวนไดรับหนังสือรองเรียนรองทุกข
จากนางสาวปนทอง อารียมิตร แจงวาเมื่อคืนวันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2561  ไดมีขโมย 1 คน เขาไป 
ลักทรัพยสิน เชน ไขไก นมเปรี้ยว ขนุน แตงโม ในตูเย็นหลังจากน้ัน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 03.00 
น.  ก็ไดเขาไปขโมยอีกเขาใจวาเปนขโมยคนเดิมเพราะขโมย ไขไก ไขเค็ม โคก น้ำสมคั้น ฯลฯ นางสาวปนทอง
เปนเจาของบานอยูเพียงลำพังคนเดียวลักษณะของบานมีมั่นคงแข็งแรงมีรั้วรอบขอบชิดแตลืมใสกุญแจรั้วบาน
และตูเย็นก็ต้ังอยูดานนอกของตัวบานไมไดอยูในหองภายในบานเลยทำใหขโมยเขาไปขโมยอาหารในตูเย็นได 
จึงขอความกรุณาจากทานนายกฯจัดชุดลาดตระเวนออกไปตรวจในยามวิกาล  เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมั่นใจ
ในชีวิตและทรัพยสินตตอไปฝากหัวหนาพงษธรรับผิดชอบดำเนินการเรื่องน้ี 
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เรื่องท่ี  17   ความรวมมือใหสำรวจขอมูลคนพิการเพื่อเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากกองสวัสดิการสังคมผมไดรับการ
กำชับมาเมื่อเขาประชุมเก่ียวกับเรื่องคนพิการเขาบอกวามีหนังสือรองเรียนไปถึงสำนักนายกเรื่องไมไดสิทธ์ิการ
เปนผูพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยขอความรวมมือใหสำรวจขอมูลคนพิการเพ่ือ
เขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐพบวาจังหวัดกาฬสินธุมีคนพิการอยู จำนวน 16,000 คน ที่ยังไมเขาถึงระบบ
สวัสดิการแหงรัฐมอบใหกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบงานน้ีและรายงานไปใหเรียบรอย  สวนเรื่องโรงเรียน
ผูสูงอายุอะไรที่ยังไมมีหรือไมเรียบรอยใหผอ.สวนฯจีรนันททำบันทึกขึ้นมาประสานมายังสำนักการชางเพ่ือ
ขอรับงบประมาณมาพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการของเรา 

เรื่องท่ี  18   การเตรียมความพรอมในการปองกันแกไขปญหาอุทกภัยน้ำทวมฉับพลัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมความพรอมในการปองกัน
แกไขปญหาอุทกภัยน้ำทวมฉับพลันน้ำปาไหลหลากดินโคลนถลม จังหวัดพิจารณาแลวเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การปองกันใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการตามแนวทางน้ีเปนแนวทางภาพรวม  

เรื่องท่ี  19   การลงคะแนนเสียงในการประชุมประชาคมหมูบาน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหัวหนาพงษธรไปศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมประชาคมหมูบาน เขาถามวาเวลาที่เราลงไปทำประชาคมเพ่ือรับทราบ
ความตองการไทยนิยมย่ังยืนหรือเพ่ือบรรจุเปนแผนชุมชนถามวาคนที่ไมมีสำเนาทะเบียนบานในชุมชนมารวม
แสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนนหรือยกมือไดหรือไม  ในหนังสือฉบับน้ีตอบมาวาการแสดงความคิดเห็นคนที่
ไมมีสำเนาทะเบียนบานแตมาอาศัยอยูน้ันสามารถแสดงความคิดเห็นไดแตถาหากจะใหลงคะแนนเสียงหรือยก
มือควรจะใหเฉพาะคนที่มีสำเนาทะเบียนบานอยูน้ันเทาน้ัน  เพราะฉะน้ันถาเราจะนำเรื่องที่ดินหนาศาลากลาง
หลังเกาทำประชาคมวาควรจะนำที่ดินบริเวณน้ันมาทำอะไรเราควรตองถามคนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
หรือวาจะถามคนที่อยูตางอำเภอฯ  น้ีเปนคำตอบไดเลยวาเราตองถามและใหลงคะแนนเสียงหรือยกมือไดคือ
คนที่มีสำเนาทะเบียนบานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในการทำประชาคมจะตองจัดทำในสวนของผูมีสวนได
เสียแตคนที่อยูตางอำเภอฯไมมีสวนเก่ียวของและไมมีสวนไดเสียอะไรเพราะไมไดอยูในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  20   ทบทวนความจำกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทบทวนความจำกิจกรรมในเดือน
มิถุนายนตอดวยเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมในชวงน้ีมีงานสำคัญมากแสดงวาเราจะกาวเขาสูไตรมาส
สุดทายงานแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป  ปพ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 เราจะเตรียมการปรับ
แผนถาสำนัก/กอง/ฝายใดอยากจะพัฒนาปรับปรุงซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง เอาเขามาเพ่ิมเติมในแผนฯให
เรียบรอย  และหลังจากเราบรรจุแผนเสร็จเราจะไดเตรียมจัดทำงบประมาณรวบรวมความตองการเครื่องไม
เครื่องมืออุปกรณของแตละสำนัก/กอง/ฝายเพ่ือที่จะบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณและแตละสำนัก/
กอง/ฝาย  อยาลืมมีหน้ีมีกำหนดระยะเวลาเทาไหรจะตองทำใสเขาไปในงบประมาณเอาไวดวย  และอีกเรื่องคือ
จะมีคณะกรรมการประเมินที่เราเคยถูกประเมินเปนประจำทุกปจะมาในชวงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
คณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลจะลงรอบสุดทายในหวงเดือนกรกฎาคม  สถาบันพระปกเกลาจะลง
พ้ืนที่ ในวันที่ 24 – 26  กรกฎาคม 2561 และจะมาประเมินในชวงเดือนสิงหาคม 2561 สิ่งแวดลอมภาค 
10 ก็จะลงพ้ืนที่ดูวัดที่วัดปาทุงศรีเมืองและลงพ้ืนที่ใหเราแนะนำในโครงการประกวดเมืองนาอยูระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนซึ่งจะมาประเมิน ในวันที่  2 กรกฎาคม 2561  
พระปกเกลาฯจะลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนโครงการครอบครัวเขมแข็งไรความรุนแรงของประธานชุมชนทาสินคา  
และจะมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือประเมิน LPA ซึ่งผลของการประเมินจะสงผลตอการ
ประเมินเทศบาลในปตอไปเรื่องน้ีสำคัญทุกสำนัก/กองตองชวยกัน  
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เรื่องท่ี  21   สวดเจริญพระพุทธมนตท่ีแกงดอนกลางทุกวันท่ี 28 ของทุกเดือน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนทุกสำนัก/
กองแบงงานและมอบหมายงานเรียบรอยแลวใชหรือไมที่จะไปสวดเจริญพระพุทธมนตปฏิบัติธรรมที่แกงดอน
กลาง  มอบทานปลัดเทศบาลฯเปนตัวหลักและไปรวมในการจัดกิจกรรมน้ีตลอดเลยนะ 

เรื่องท่ี  22   สำรวจการใชพลังงานแบบประหยัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บริษัทเอกชนจะมาสำรวจการใช
พลังงานแบบประหยัดเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนแอร เปนงบประมาณของกระทรวงพลังงาน  มอบสำนักการชาง
สำรวจและสอบถามรายละเอียดเร่ืองงบประมาณ  เรามีแนวโนมวาจะไดงบประมาณตัวน้ีมาแนนอนฝากทาน
ผอ.ภานุเดชติดตามและประสานงานดวย 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง    เบ้ืองตนไดมอบใหงานไฟฟาลงสำรวจเสาไฟฟา
ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลไดจำนวนหลอดมาแลวประมาณ จำนวน 859 หลอด มีขอมูลแลวครับ 

เรื่องท่ี  23    ขอความอนุเคราะหจัดเจาหนาท่ีเทศกิจไปจัดระเบียบรถหนาโรงเรียน 
นางสายสวาท   พวงคำ    ประธานสภาพนักงาน   ขอความอนุเคราะหเน่ืองจากโรงเรียนเทศบาล 1 มี
ปญหาเรื่องการจราจรติดขัดและไมเปนระเบียบชวงหลังเลิกเรียน  เน่ืองจากถนนแคบและรถสัญจรไปมา
คอนขางเยอะฝงดานหนาโรงพยาบาลทำใหเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุชวงหลังเลิกเรียนอยากขอใหงานเทศกิจเขา
ไปจัดระเบียบรถ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่
เทศกิจเขาไปเปานักหวีดและจัดระเบียบรถหนาโรงเรียนเทศบาล 1  ชวงช่ัวโมงเรงดวนหลังเลิกเรียน 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่  12 มิถุนายน  
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  
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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

