รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 13/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายอดิศักดิ์
3. นายฉลอง
4. นายอภิวัฒน
5. นายพงษธร
6. นายภาณุเดช
7. นายนิกร
8. นางสาวจันทรตรี
9. นายกฤษณะ
10. นางจีรนันท
11. นางสาวสุนิสา
12. นางสาวนันทนา
13. นายจำลอง
14. นางมยุรา
15. นางสุดารัตน
16. นางเพ็ญประภา
17. นางศศิญา
18. จ.ส.อ.สมชาย
19. นางสายสวาท
20. นางสาวเปรมฤดี
21. นางจริยา
22. นายกิตติศักดิ์

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายสมศักดิ์
5. นายนิติธรรม
6. นายประเสริฐ
7. นายวรวิทย
8. นายสมบัติ
9. นายลิขิต
10. จาเอกภราดร
11. นางสาววารัตน
12. นายสมชาย

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
ภูนิลามัย
นักบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
พวงคำ
ครู โรงเรียนเทศบาล 1
มูลวิไล
ครู โรงเรียนเทศบาล 2
พงษพันนา
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
สิงคะจันทร
ครู โรงเรียนเทศบาล 4
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
ออประเสริฐ
ภูอวด
สันคำ
ไชยภู
เนตวงษ
วิวัฒนการ
ไชยเดช

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

13. นางสาคร
14. นายวันชัย
15. นางสาวดารุณี
16. นายคงเดช
17. นายวุฒิไกร
18. นางณัฐนันท
19. นายกันติพงษ
20. นางมยุรี
21. นายพงษฤทธิ์
22. นางรัศมี
23. นายสนธยา
24. นายธนวัฒน
25. นายปญญา
26. นายอิงควัต
27. นายธนัญชัย
28. นายนัญธชัย
29. นายชาติชาย
30. นางดวงใจ
31. นายสังวาล
32. นางสาวณัฐภาส
33. นางสาวพัชรินทร
34. นางมนธิดา
35. นางวัชรี
36. นายสถิตพงษ
37. นางศศิพรรณ
38. นายมานิต
39. นางพัชรินทร

- 2 แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คำกอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
คำกอน
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริห ารและหั วหน าสวนการงาน ครั้งที่ 13/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เตรียมการประเมินรางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องที่เราประชุมกันเมื่อวานนี้เกี่ยวกับ

เรื่องรอการประเมินฝากหัวหนางาน 5 งาน เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี(ธรรมาภิบาล) และนวัตกรรมดานการจัดการขยะ ฝากใหไปกำกับดูแลในสายงานของตัวเองใหเรียบรอยทั้ง
เรื่องการบรรยาย การจัดเตรียมสถานที่ดูงาน และเตรียมนิทรรศการ

เรื่องที่ 2 การแกไขปญหาน้ำทวมขังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อคืนชวงที่ฝนตกนายกนั่งอยูที่บาน
และฟงเสียงฝนปรากฎวาไมไดตกแรงเทาไหรแตตกคอนขางนาน และไดดูกลอง TV วงจรปดบริเวณสี่แยกไฟ

- 3 แดงสำนักงานปาไมมาดูก็เห็นน้ำขังแตไมมีรถดับเพลิงมาสูบน้ำหรืออะไรเพราะเปนชวง 3 – 4 ทุม แลวซึ่ง
อาจจะเปนชวงที่รานคาบานเรือนบริเวณนั้นปดกันหมดแลวเลยทำใหไมมีน้ำกระเซ็นเขาไปในบานเรือนที่อยู
อาศัยของพี่นองประชาชน แลวผมก็มาดูที่จุดหนาบขส. จุดสามแยกวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุเปนจุดที่น้ำทวม
ซ้ำซากแตพอผมดูแลวก็ไมมีอะไรหนาเปนหวงรถสัญจรไปมาสะดวก แตเวลาประมาณ 23.30 น. มีโทรศัพท
เขามาหานายกเปนเจาหนาที่ของสำนักงาน TOT แจงวาบานพอเขาอยูหลังการไฟฟามีคนนำดินไปถมแลว
ขวางทางน้ำทำใหน้ำไมไหลน้ำเลยทวมบานพอเขา ผมเลยไดประสานงานกับดับเพลิงใหไปเปดทางน้ำแตทำ
ไมไดเลยตองการรถแม็คโครไปขุดเพื่อเปดทางน้ำเลยแตติดตอทางสำนักการชางของเราบอกไมสามารถติดตอ
คนขับรถแม็คโครได เวลา 24.00 น. ผมเลยโทรหาหัวหนากฤษณะใหดำเนินการแกไขเรื่องนี้ใหผมหัวหนา
กฤษณะก็รับไปดำเนินการแตเราตองใชรถหนาตักหลังขุดเพื่อดำเนินการผมเลยไดติดตอนายกิ๊กเพื่อนำรถหนา
ตักหลังขุดมาทำการแกไขหลังจากนั้นเขาก็โทรมารายงานนายกวารถไปถึงเวลา 01.00 น. และเจาหนาที่
ทำงานจนถึง เวลา 03.00 น. เปดทางน้ำเรียบรอย แตน้ำที่อยูในบานนั้นยังคงอยูผมเลยมอบใหหัวหนา
กฤษณะไปทำการสูบน้ำออกจากบานใหเขา

เรื่องที่ 3 ขอความอนุเคราะหไปติดโคมไฟสองสวาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายนิยม โนนสินชัย บานอยูถนนขาง
ศาลหลักเมืองบอกวาอยากไดโคมไฟไปติดบริเวณฟุตบาทหนาบานมอบสำนักการชางไปดำเนินการเรื่องนี้ให
เรียบรอย และฝากเรื่องการกรอกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาใหทำเปนประจำ

เรื่องที่ 4 การขุดลอกทอระบายน้ำ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การขุดลอกทอระบายน้ำที่เราจะ

เตรียมกันเอาไวหลังจากที่เราประเมินกันเรียบรอยแลวมอบใหผอ.สวนฯสมชายเลือกทอระบายน้ำเพื่อทำการขุด
ลอกตอไป เห็นจิตอาสาตางๆเลือกลอกทอระบายน้ำบริเวณถนนชัยสุนทร โตรุงกาฬสินธุ ฝากติดตามและ
ดำเนินการเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 5 การดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขางเรือนจำ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ขางเรือนจำใหมอบหมายเจาหนาที่ไปดูแลอยางสม่ำเสมอดวยฝากหัวหนาพงษธรเพราะมีคนคอย
จับผิดเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราอยู
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอนนี้กำลังทำการจางเหมาและชวงหลัง
เลิกงานของพนักงานจางเหมา เจาหนาที่ดับเพลิงของเราจะทำการดูแลตอครับ

เรื่องที่ 6 ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุและคนพิการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุและคน

พิการอยากใหเราไปทุบรั้วขางโรงเรียนที่ติดกับหอประชุมชั้น 1 เพื่อทำทางเชื่อมเดินจากระเบียงหองเขาสู
หอประชุมไดเลยมอบเรื่องนี้ใหสำนักการชางลงพื้นที่ไปสำรวจเตรียมสอบวาเราสามารถทุบรั้วของอาคารเพื่อ
เชื่อมตอใหเปนทางเดินไปยังหอประชุมไดหรือไม และฝากผอ.สวนฯจีรนันทดูเรื่องความระเรียบรอยภายใน
โรงเรียนผูสูงอายุดวย

เรื่องที่ 7 ลงทะเบียนครุภัณฑรถดับเพลิงที่รับมาจากประเทศญี่ปุน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องรถดับเพลิงของเราที่ไดมาจาก
ประเทศญี่ปุนไดลงทะเบียนครุภัณฑของเทศบาลหรือไม

นายจำลอง

ศรีนามล

ผอ.สวนบริหารงานคลัง ไดลงทะเบียนของเราแตไมไดไปจดทะเบียนอยู

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาลงทะเบียนครุภัณฑกับเราแลวก็ถือ

ขนสงครับ

วาเปนทรัพยสินของราชการแลวหรือไม
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นายจำลอง ศรีนามล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

ผอ.สวนบริหารงานคลัง ใชครับ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเราสามารถจะเบิกน้ำมันเติมรถคัน

นายจำลอง

ศรีนามล

ผอ.สวนบริหารงานคลัง ไดครับเพราะเปนทรัพยสินของทางเทศบาลฯที่

นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม

นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ผมมอบใหนายกฤษณะไปแนะนำ

นี้หรือจางคนขับรถคันนี้ไดหรือไม
ใชในงานราชการ

เทศบาลตำบลหลุบวาใหลงรับเปนครุภัณฑของทางราชการและเสนอทานผูวาฯก็สามารถเบิกน้ำมันและจาง
คนขับรถได ไมตองไปสนใจ สตง. เพราะเราทำถูกตองตามระเบียบของทางราชการไมไดผิดอะไรเพราะรถใชใน
งานราชการก็ตองเบิกคาใชจายไดในเรื่องของคาน้ำมันและจางคนขับ สวนเรื่องที่เราไมมีทะเบียนรถก็เปน
อำนาจของขนสงไมใชอำนาจ สตง. จะมาจับเราเพราะเปนเรื่องของงานขนสง

เรื่องที่ 8 การประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ จะมี ก ารลงมาประเมิ น รางวั ล
พระปกเกลาทองคำ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ฝากทุกทานทุกสวนการงานที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมการ
ประเมินใหดี

เรื่องที่ 9 การปลูกตนรวงผึ้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการปลูกตนไม เราจะทำการปลูก

ตนรวงผึ้งและจะนำมาปลูกที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา เรามีทั้งหมด 10 ตน สอบถามไปยัง
โรงเรียนในสังกัดของเรา รวมทั้งโรงเรียนผูสูงอายุดวยวาตองการนำไปปลูกหรือไมและมอบสำนักปลัดเทศบาล
หาวันสำคัญที่เราจะทำการปลูกตนรวงผึ้งดวย

เรื่ อ งที่ 10 ประสานกั บ ชมรมจั ก รยานให ม าร ว มเข า ฉากป น จั ก รยานและเดิ น
วิ่งบริเวณรอบแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา

14.30 – 15.30 น. ที่เราจะลงแกงดอนกลางมอบทานเลขาอดิศักดิ์ประสานกับชมรมจักรยานใหมารวมเขา
ฉากปนจักรยานและเดิน วิ่ง ที่ถนนเสนทางจักรยานบริเวณรอบแกงดอนกลางใหดวยวามีประชาชนมาใชบริการ
และมาออกกำลังกาย

เรื่องที่ 11 การกำจัดแมลงวัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สวนฯจีรนันทเรื่องการกำจัด

แมลงวันที่อยูวัดประชานิยมไปถึงไหนอยางไรแลว ถาทานกำจัดแมลงวันไมไดจะไปแกไขเรื่องยุงลายไดอยางไร
ขอกำชับใหกำจัดแมลงวันใหหมดไปจากวัดประชานิยมดวยถาทานไมสามารถฉีดยาฆาไดทานก็ตองรีบขนยาย
ขยะที่ มี ให พนจากพื้นที่วัดโดยเร็วกอนที่แมลงวันจะมาและหลังจากนั้นฉีดอีเอ็มตามเขาไปฝากดำเนินการ
โดยเร็ว

เรื่องที่ 12 เปดทางน้ำแกไขปญหาน้ำทวมขัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผอ.ภานุเดชเรานำรถไปเปดทางน้ำ
ไวทุกจุดแลวหรือไมตามที่เราเคยทำ

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เหลือจุดบายพาสครับกำลังดำเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหรีบดำเนินการและทำเหมือนที่เราเคย
ทำมาตลอดทุกปเลยนะ
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เรื่องที่ 13 ชุมชนเมืองเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องเมืองเกาสรุปวาเปนอยางไรทาน
เลขาฯผมไมไดไปคุยดวย

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

เลขานุการนายกเทศมนตรี ตอนนี้กำหนดการคือคณะที่มา

บอกวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่มุงให ททท. ใหจังหวัดกาฬสินธุเปนกาฬสินธุโมเดลเรื่องอาหารพื้นถิ่นที่จะตอง
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
การเปดถนนคนเดินเลยที่จะเปดในโซนตรงนี้เพียงแตวาจะเริ่มแคมเปนจะเริ่มตนเดือนหนาเปนตนไปที่จะตอง
เปดรายชื่อรานที่เขารวมโครงการเพื่อที่จะใหคนไดไปกินแลวไปแชรกันจนกวาจะถึงวันงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมีเพื่อนที่จังหวัดขอนแกนเอาหนังสือ
มาใหเปนลักษณะคลายๆพ็อกเก็ตบุคเกี่ยวกับชวนชิมและรวบรวมรานอาหารตางที่รสชาติอรอยแนะนำให
นักทองเที่ยวไดรับรูถาเปนไปไดอยากใหหัวหนาศศิญาลองรวบรวมดูโดยประสานกับ ททท. วารานไหนที่เดน
และรสชาติ อ รอ ยที่ สุ ด ขออย าให ผิ ด พลาดลองดำเนิ น การดู น ะ ทำในรูป แบบพ็ อ กเก็ ต บุ ค ที่ เทศบาลเมื อ ง
กาฬสิน ธุแ นะนำให บรรยายสถานที่ข องรานเสนทางและรสชาติอาหารดวย ททท. เขาจะโปรโมทจังหวัด
กาฬสินธุของเรา และงานตอไปคือไดโนสินธุถิ่นอารตไดวันที่รึยัง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ใช
พื้นที่ตลาดโรงสีเปนสถานที่ในการจัดงาน

เรื่องที่ 14 โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ขอรายงานเมื่อวานประมาณ เวลา 10.00 น.

ไดรับการประสานงานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเจาหนาที่ลงพื้นที่โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง เฟสที่
5 อยูบริเวณสะพานวัดใตฝงซายมือยาวประมาณ 1,100 เมตร งบประมาณป 2562 เบื้องตนยังไมทราบ
งบประมาณที่แนนอน

เรื่องที่ 15 จัดการจราจรชวงเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปดภาคเรียน

ตองการใหเตรียมความพรอมดานการจราจรและความปลอดภัยและบริเวณหนารั้วมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ใหจัดการจราจรและเรื่องการจอดรถฝากสำนักปลัดเทศบาลประสานงานจราจรและอปพร. และฝากใหไปขีดสี
ตีเสนใหชัดเจน

เรื่องที่ 16 ขโมยเขาบานพักประชาชนชุมชนหนองผักแวน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องขโมยเขาบานพักประชาชนขโมย

ทรัพยสิน เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยที่ทำการชุมชนหนองผักแวนไดรับหนังสือรองเรียนรองทุกข
จากนางสาวปนทอง อารียมิตร แจงวาเมื่อคืนวันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2561 ไดมีขโมย 1 คน เขาไป
ลักทรัพยสิน เชน ไขไก นมเปรี้ยว ขนุน แตงโม ในตูเย็นหลังจากนั้น วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 03.00
น. ก็ไดเขาไปขโมยอีกเขาใจวาเปนขโมยคนเดิมเพราะขโมย ไขไก ไขเค็ม โคก น้ำสมคั้น ฯลฯ นางสาวปนทอง
เปนเจาของบานอยูเพียงลำพังคนเดียวลักษณะของบานมีมั่นคงแข็งแรงมีรั้วรอบขอบชิดแตลืมใสกุญแจรั้วบาน
และตูเย็นก็ตั้งอยูดานนอกของตัวบานไมไดอยูในหองภายในบานเลยทำใหขโมยเขาไปขโมยอาหารในตูเย็นได
จึงขอความกรุณาจากทานนายกฯจัดชุดลาดตระเวนออกไปตรวจในยามวิกาล เพื่อใหประชาชนในชุมชนมั่นใจ
ในชีวิตและทรัพยสินตตอไปฝากหัวหนาพงษธรรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้
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เรื่องที่ 17 ความรวมมือใหสำรวจขอมูลคนพิการเพื่อเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากกองสวัสดิการสังคมผมไดรับการ

กำชับมาเมื่อเขาประชุมเกี่ยวกับเรื่องคนพิการเขาบอกวามีหนังสือรองเรียนไปถึงสำนักนายกเรื่องไมไดสิทธิ์การ
เปนผูพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยขอความรวมมือใหสำรวจขอมูลคนพิการเพื่อ
เขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐพบวาจังหวัดกาฬสินธุมีคนพิการอยู จำนวน 16,000 คน ที่ยังไมเขาถึงระบบ
สวัสดิการแหงรัฐมอบใหกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบงานนี้และรายงานไปใหเรียบรอย สวนเรื่องโรงเรียน
ผูสูงอายุอะไรที่ยังไมมีหรือไมเรียบรอยใหผอ.สวนฯจีรนันททำบันทึกขึ้นมาประสานมายังสำนักการชางเพื่อ
ขอรับงบประมาณมาพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการของเรา

เรื่องที่ 18 การเตรียมความพรอมในการปองกันแกไขปญหาอุทกภัยน้ำทวมฉับพลัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเตรียมความพรอมในการปองกัน
แกไขปญหาอุทกภัยน้ำทวมฉับพลันน้ำปาไหลหลากดินโคลนถลม จังหวัดพิจารณาแลวเพื่อเตรียมความพรอมใน
การปองกันใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เปนแนวทางภาพรวม

เรื่องที่ 19 การลงคะแนนเสียงในการประชุมประชาคมหมูบาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบหัวหนาพงษธรไปศึกษาเกี่ยวกับ

เรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมประชาคมหมูบาน เขาถามวาเวลาที่เราลงไปทำประชาคมเพื่อรับทราบ
ความตองการไทยนิยมยั่งยืนหรือเพื่อบรรจุเปนแผนชุมชนถามวาคนที่ไมมีสำเนาทะเบียนบานในชุมชนมารวม
แสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนนหรือยกมือไดหรือไม ในหนังสือฉบับนี้ตอบมาวาการแสดงความคิดเห็นคนที่
ไมมีสำเนาทะเบียนบานแตมาอาศัยอยูนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นไดแตถาหากจะใหลงคะแนนเสียงหรือยก
มือควรจะใหเฉพาะคนที่มีสำเนาทะเบียนบานอยูนั้นเทานั้น เพราะฉะนั้นถาเราจะนำเรื่องที่ดินหนาศาลากลาง
หลังเกาทำประชาคมวาควรจะนำที่ดินบริเวณนั้นมาทำอะไรเราควรตองถามคนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
หรือวาจะถามคนที่อยูตางอำเภอฯ นี้เปนคำตอบไดเลยวาเราตองถามและใหลงคะแนนเสียงหรือยกมือไดคือ
คนที่มีสำเนาทะเบียนบานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในการทำประชาคมจะตองจัดทำในสวนของผูมีสวนได
เสียแตคนที่ อยู ตางอำเภอฯไม มี สวนเกี่ยวของและไมมีสวนไดเสียอะไรเพราะไมไดอยูในเขตเทศบาลเมื อง
กาฬสินธุ

เรื่องที่ 20 ทบทวนความจำกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ ทบทวนความจำกิจกรรมในเดือน

มิถุนายนตอดวยเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมในชวงนี้มีงานสำคัญมากแสดงวาเราจะกาวเขาสูไตรมาส
สุดทายงานแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป ปพ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เราจะเตรียมการปรับ
แผนถาสำนัก/กอง/ฝายใดอยากจะพัฒนาปรับปรุงซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง เอาเขามาเพิ่มเติมในแผนฯให
เรียบรอย และหลังจากเราบรรจุแผนเสร็จเราจะไดเตรียมจัดทำงบประมาณรวบรวมความตองการเครื่องไม
เครื่องมืออุปกรณของแตละสำนัก/กอง/ฝายเพื่อที่จะบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณและแตละสำนัก/
กอง/ฝาย อยาลืมมีหนี้มีกำหนดระยะเวลาเทาไหรจะตองทำใสเขาไปในงบประมาณเอาไวดวย และอีกเรื่องคือ
จะมีคณะกรรมการประเมินที่เราเคยถูกประเมินเปนประจำทุกปจะมาในชวงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
คณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลจะลงรอบสุดทายในหวงเดือนกรกฎาคม สถาบันพระปกเกลาจะลง
พื้นที่ ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 และจะมาประเมินในชวงเดือนสิงหาคม 2561 สิ่งแวดลอมภาค
10 ก็จะลงพื้นที่ดูวัดที่วัดปาทุงศรีเมืองและลงพื้นที่ใหเราแนะนำในโครงการประกวดเมืองนาอยูระดับภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รางวั ล เมื อ งสิ่ ง แวดล อ มยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะมาประเมิ น ในวั น ที่ 2 กรกฎาคม 2561
พระปกเกลาฯจะลงพื้นที่ถอดบทเรียนโครงการครอบครัวเขมแข็งไรความรุนแรงของประธานชุมชนทาสินคา
และจะมี การประเมิน ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลหรือ ประเมิน LPA ซึ่งผลของการประเมิ น จะสงผลต อการ
ประเมินเทศบาลในปตอไปเรื่องนี้สำคัญทุกสำนัก/กองตองชวยกัน
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เรื่องที่ 21 สวดเจริญพระพุทธมนตทแี่ กงดอนกลางทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนทุกสำนัก/

กองแบงงานและมอบหมายงานเรียบรอยแลวใชหรือไมที่จะไปสวดเจริญพระพุทธมนตปฏิบัติธรรมที่แกงดอน
กลาง มอบทานปลัดเทศบาลฯเปนตัวหลักและไปรวมในการจัดกิจกรรมนี้ตลอดเลยนะ

เรื่องที่ 22 สำรวจการใชพลังงานแบบประหยัด
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ บริษั ท เอกชนจะมาสำรวจการใช

พลังงานแบบประหยัดเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนแอร เปนงบประมาณของกระทรวงพลังงาน มอบสำนักการชาง
สำรวจและสอบถามรายละเอียดเรื่องงบประมาณ เรามีแนวโนมวาจะไดงบประมาณตัวนี้มาแนนอนฝากทาน
ผอ.ภานุเดชติดตามและประสานงานดวย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เบื้องตนไดมอบใหงานไฟฟาลงสำรวจเสาไฟฟา
ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลไดจำนวนหลอดมาแลวประมาณ จำนวน 859 หลอด มีขอมูลแลวครับ

เรื่องที่ 23 ขอความอนุเคราะหจัดเจาหนาที่เทศกิจไปจัดระเบียบรถหนาโรงเรียน
นางสายสวาท พวงคำ ประธานสภาพนักงาน ขอความอนุเคราะหเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 1 มี

ปญ หาเรื่องการจราจรติดขัดและไมเปนระเบียบชวงหลังเลิกเรียน เนื่องจากถนนแคบและรถสัญ จรไปมา
คอนขางเยอะฝงดานหนาโรงพยาบาลทำใหเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุชวงหลังเลิกเรียนอยากขอใหงานเทศกิจเขา
ไปจัดระเบียบรถ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่
เทศกิจเขาไปเปานักหวีดและจัดระเบียบรถหนาโรงเรียนเทศบาล 1 ชวงชั่วโมงเรงดวนหลังเลิกเรียน

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 12/2561 เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
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
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ปดประชุม 15.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

