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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 17 กันยายน 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
และมีรางวัลกลับมาดวยผมขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ไดรับรางวัล ผมอยากใหไดทักษะสายวิชาการ
ดวย ขอขอบคุณทานผูบริหารและผูปกครองทุกทานที่ไดชวยดูแลลูกๆนักเรียนของเรา 

เรื่องท่ี  2    การจำหนายแผนทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจำหนายแผนทองเงินรายไดในการ
จำหนายเราเก็บรวบรวมไดเทาไหรผมอยากใหนำสงสำนักพระพุทธศาสนาเทาที่เราจำหนายไดใหแจงยอดไป   
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และถาเราเก็บไดอีกภายหลังหรือจำหนายเพ่ิมไดอีกก็คอยนำสงไปอีกรอบ  และแผนทองที่เหลือมอบสำนัก
การศึกษาไปคุยกับเจาคณะอำเภอเมืองฯวาจะดำเนินการแบงกันจำหนายอยางไรตอไป 

เรื่องท่ี  3   การเตรยีมการตอนรับทานประวิตร วงษสุวรรณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมการตอนรับทานรอง
นายกรัฐมนตรีทานประวิตร วงษสุวรรณ ทานจะมาแจกโฉนดที่ดินคืนใหพ่ีนองประชาชนในกรณีที่ทานมอบ
นโยบายใหกับทางตำรวจปราบนายทุนเงินกูและกาฬสินธุของเราเปนจังหวัดที่จะแกไขปญหาความยากจนสวน
หน่ึงที่คนจังหวัดกาฬสินธุยากจนก็คือเมื่อเดือดรอนแลวไปกูเงินนายทุนแลวนายทุนใหเซ็นตแตช่ือไวตัวเลขที่กูก็
ไมไดกรอกลงไปหรือบางคนใหกรอกตัวเลขก็ใหกรอกจำนวนเยอะกวาที่กูและไดรับเงินกูมา และไมใชแคใหกู
เฉยๆยังมีการใหจดทะเบียนจำนองดวยแลวเวลาที่ผิดนัดไมจายเงินพวกนายทุนก็ไปฟองบังคับจำนองก็แพเขา
ทุกรายและทำอะไรนายทุนไมไดเพราะเขาไดตามกฎหมาย  ที่จังหวัดอุดรธานีมีปญหากรณีแบบน้ีเยอะมากทาน
รองนายกรัฐมนตรีทานประวิตร วงษสุวรรณ เลยไดมอบใหทางตำรวจดำเนินการกับนายทุนเงินกูที่จังหวัด
อุดรธานีแลวไดผลก็คือตำรวจไปคนแลวเจอวานายทุนเก็บเอกสารสัญญากูที่ยังไมไดกรอกขอมูลถูกต้ังเปนขอหา
ปลอมแปลงเอกสารเปดรับลูกหน้ีเงินกูใหมาแจงความรองทุกขวานายทุนเงินกูปลอมแปลงเอกสารเพราะวาให
ลงช่ือเอาไวในเอกสารที่มีขอความไมสมบูรณครบถวนแลวเอาเอกสารฉบับน้ันไปกรอกและลงขอมูลเอง  ถาหาก
ไปเจอการรับจำนำรถและการยึดรถก็โดนขอหาฉอโกงประชาชนนายทุนเงินกูเมื่อกลัวความผิดน้ีก็เลยนำคืนให
พ่ีนองประชาชนที่นำไปกูและจำนำไวเพราะอยางไรก็ไดมาคุมดอกคุมตนแลวและกลัวความผิดดวยเลยตองยอม
คืนโฉนดที่ดินและทรัพยสินที่พ่ีนองประชาชนนำไปจำนำเงินกู  ทานรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเรื่องน้ีไป
เลยไดโฉนดกลับมาแจกคืนใหพ่ีนองประชาชน  ของจังหวัดกาฬสินธุเราไมเยอะประมาณ 1,200 ราย ทาน
ประวิตร วงษสุวรรณจะมามอบโฉนดคืน  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561  งานตางๆทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุทานบอกจะมอบหมายภารกิจใหเมื่อมอบภารกิจมาเราก็สามารถเบิกงบราชการไปดำเนินการ
ใหไดตามระเบียบตอนน้ีงานสวนมากจะไปอยูสำนักการชางเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ เวที เตนท โตะ เกาอ้ี 
กองวิชาการรับผิดชอบเรื่องการทำปายตางๆ และสำนักปลัดเทศบาลรับดูแลเรื่องซื้อน้ำและบริการน้ำ จำนวน 
10,000 ขวด  ถาเรามีอะไรเพ่ิมเติมที่อยากจะซื้อวัสดุเพ่ิมเติมเพ่ือมาทำงานน้ีใหเบิกเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อได    

เรื่องท่ี  4    การวางทอระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการวางทอระบายน้ำเมื่อพายุจะ
เขาเราเตรียมการระบายน้ำของแกงดอนกลางอยางไร   

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง   เราทำการขนทอไปวางไวรอที่จะดำเนินการ
แลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนน้ีพายุกำลังจะเขาแลวพ่ีนอง
ประชาชนที่บานหนองบัวเห็นวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราไดซื้อที่ดินไวเพ่ือขุดลอกทำการระบายน้ำแตเวลาที่
พายุเขาน้ำยังคงไปทวมตนขาวพ่ีนองประชาชนอยู 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง   ตอนน้ีไปปรับระดับลำคลองที่เราขุดไวไปปรับ
ระดับลง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากใหไปวางทอระบายน้ำที่ฝายที่
เราคุยกันวาจะทำคือทางเขาหมูบานรีบดำเนินการใหนายกดวยนะทานผอ.ภานุเดช 

เรื่องท่ี  5    ปรับพื้นดินและเทพื้นคอนกรีตท่ีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการชางไปปรับพ้ืนดินและ
เทพ้ืนคอนกรีตใตตนไทรในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ที่วัดใตใหดูระดับใหดีอยาใหมีน้ำขัง 
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เรื่องท่ี  6    การประกวดสวนสาธารณะ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสำนักการชางเตรียมการเรื่องการ
ประกวดสวนสาธารณะ  ใหลงไปปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ำกินใหสะอาดและสวยงามขึ้นใชเงินที่มีอยูจาง
เหมาดำเนินการเลย 

เรื่องท่ี  7   ทำหนังสือถึงทานผูวาฯในกรณีท่ีสภาฯตัดงบประมาณในการกอสรางถนน
และทอระบายน้ำศูนยราชการฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องโครงการที่ทางสภาฯตัด
งบประมาณของเราผมไมไดรูสึกอะไรเพราะวาไปตัดในสวนของศูนยราชการโดยทางสภาอางวาประชาชนไมได
รับผลประโยชน  ถามวาถนน ทอระบายน้ำที่ศูนยราชการที่เราจะทำชาเร็วก็ตองทำใชหรือไมแลวงบประมาณ
ในปน้ีเรามีเราต้ังเอาไวแตมาตัดทิ้งไปเฉยๆ  มอบสำนักปลัดเทศบาลเตรียมขอมูลทั้งหมดและทำหนังสือไปถึง
ทานผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสงเรื่องน้ีใหสภาทบทวนอีกครั้งหน่ึง  

เรื่องท่ี  8   เจ็บปวยฉุกเฉิน เรียก  1132 บริการจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการประชาสัมพันธบริการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน เรียก 1132 บริการจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหประชาสัมพันธเหมือนเดิมอยางตอเน่ืองและมอบ
หัวหนาพงษธรกำกับนายกฤษณะใหจัดเจาหนาที่ดูแลเรื่องการรับสายโทรศัพทตลอดเวลาอยาใหเกิดปญหาเรื่อง
โทรไปแลวไมมีคนรับนะ 

เรื่องท่ี  9   กองทุน สปสช. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองทุน สปสช. เรามีอยู 2 กองทุน 1.
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองทุนน้ีที่เราเอามาใชเงินประมาณ 4 ลานบาท/ป เปน
เงินรายหัวของประชาชนและเอามาจัดกิจกรรมภาคประชาชนลงไปขับเคลื่อนดานสุขภาพใหประชาชน 2.
กองทุนเกี่ยวกับการบริการผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพ่ึงพิง ไดมีการเชิญทองถิ่นที่มีกองทุนที่อยูในเขตดูแลของกรม
อนามัยขอนแกนไปนำเสนอผลงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็ไปนำเสนอผลงานโดยผอ.สวนฯจีรนันทได
นำเสนอกับนองที่ดูแลศูนยทั้ง 2 กองทุนถึงผลงานผลปรากฏวาทั้งภาคอีสานที่ประเมินกันซึ่งอยูในความดูแล
ของเขตขอนแกนกรมอนามัย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไมไดรับรางวัลแต
ผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพ่ึงพิงของเราเราไดรางวัลชนะเลิศระดับเขตถือวาเปนผลงาน 

เรื่องท่ี  10   การจำหนายสินคาหนาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจำหนายสินคาหนาโรงเรียน
เมืองกาฬสินธุที่ทานผอ.โรงเรียนแจงมาวาขายไมเปนเวลาและทิ้งขยะสกปรก  หัวหนาพงษธรรายงานขึ้นมาวา
กำชับแลวผมอยากใหเชิญพอคาแมคามาเซ็นตหนังสือรับทราบวากลาวตักเตือนเปนหนังสือและใหตอบหนังสือ
ไปถึงทานผอ.โรงเรียนเมืองกาฬสินธุวาเราไดวากลาวตักเตือนพอคาแมคาและใหมาเซ็นตรับทราบแลว  เราก็สง
หนังสือฉบับน้ันไปใหทางโรงเรียนดวยถาหากพอคาแมคาทำผิดอีกโรงเรียนก็สามารถใชเอกสารฉบับน้ีไปแจงได
วาจะใหเทศบาลทำการยกเลิกการผอนผันในการจำหนายสินคาหนาโรงเรียน 

เรื่องท่ี  11   การแขงขันน้ำตาลหวานเกมส 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2561 
เดินทางไปแขงขันน้ำตาลหวานเกมสที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  เดินทางไปทั้งหมด 123 คน  ขอให
เดินทางปลอดภัยและขอใหทุกคนโชคดีในการแขงขัน  

เรื่องท่ี  12    พระปกเกลาลงพื้นท่ี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรรมการสถานศึกษาพรุงน้ีจะเดินทาง
ไปดูงานผมขอเวลา 09.00 – 09.30 น. เพราะพรุงน้ีพระปกเกลาจะเดินทางมาทั้งหมด 6 คน ผมจะมอบให 
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นายจักรพันธเดินทางไปรับที่สนามบินขอนแกนมอบสำนักปลัดเทศบาลทำเรื่องใหไปรับดวยในวันที่ 18 
กันยายน 2561 เขาจะมาลงพ้ืนที่ภาคเชาที่หองประชุมสภาแหงน้ีและมอบนายธนัญชัยประสาน 3 หนวยงาน 
สนง.อุตสาหกรรม  สนง.สาธารณสุข และสนง.สิ่งแวดลอม  ใหมานำเสนอสภาพปญหาและสาเหตุ ชวงพัก
กลางวันไปรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็ลงพ้ืนที่บอขยะอำเภอฆองชัย 

เรื่องท่ี  13   การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมฝากเรื่องการตรวจปสสาวะหาสาร
เสพติดของเจาหนาที่และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราอยากใหดูและตรวจอยางเขมงวด กำชับผูที่
ดูแลรับผิดชอบดวย 

เรื่องท่ี  14   กิจกรรมรณรงคทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหจัดกิจกรรมรณรงคทำความดีดวย
หัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก  มอบสำนักการสาธารณสุขต้ังช่ือโครงการใหกับตัวน้ีแลวเราก็ดำเนินการ
และมีกิจกรรมทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก 

เรื่องท่ี  15   โครงการเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถ่ินของกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาจารยธนพลทานเปนกรรมาธิการของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ทานจะเอาโครงการมาลงที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุทานจะมาวันที่ 6 – 7 
สิงหาคม 2561 จะมีโครงการเก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นของกาฬสินธุนำงบประมาณมาใหและใหเราไป
จางศิลปนทองถิ่นของเราสรางงานดานศิลปะตามกำแพง รายละเอียดที่จะปรากฏในกำแพงหรือเรื่องราวที่จะ
เขียนจะตองเปนเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นเลาเรื่องไดทานอยากใหหากำแพงยาวๆงานน้ีผม
มอบใหสำนักปลัดรับผิดชอบเดินทางไปรับที่สนามบินขอนแกน วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หลังจากน้ันพาทานไป
ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามและทานอาหารกลางวันเรียบรอยก็พาทานเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุรับประทาน
อาหารเย็นและพักผอนที่โรงแรมชาลอง  ต่ืนเชาเราก็จะพาทานลงพ้ืนที่ที่เราเตรียมเอาไวหลังจากน้ันก็ไปสง
ทานที่สนามบินขอนแกน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561  มอบสำนักปลัดเทศบาลดูแลและรับผิดชอบในการ
เตรียมการตอนรับและการเดินทาง  สวนการเลือกพ้ืนที่กำแพงและถนนน้ันฝากสำนักปลัดประสานกับทาน
เลขาอดิศักด์ิเลือกกำแพงที่ยาวและพิจารณานำมาใหเลือกหลายๆจุด 

เรื่องท่ี  16   แจงผลการคัดเลือกพื้นท่ีดำเนินงานกองทุนดีเดนประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แจงผลการคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินงาน
กองทุนดีเดนประจำป 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพดีเดนระดับจังหวัดในการน้ีขอเชิญทาน 5 คน ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน เราไปแลวและเราไดรางวัล
ชนะเลิศระดับเขตมาแลวยินดีดวยครับ  

เรื่องท่ี  17    มีหนังสือใหเราสนับสนุนงานของจิตอาสา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องจิตอาสาที่จะไปขุดลอกทาสินคา
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีมติ ครม. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานของจิตอาสาใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวจึงมีมติมอบหมาย 1.ใหนายธีรภัทร ประยูร
สิทธิ  ผูตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกมาดำเนินการที่เก่ียวของ 2.ใหสวนราชการใหความรวมมือ
จังหวัดจึงแจงมาใหความรวมมือสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวของโดยเร็วอยางเครงครัด  มีหนังสือฉบับน้ีมาใหเรา
สนับสนุนงานของจิตอาสา 

เรื่องท่ี  18   โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีวัดปาพุทธมงคล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 19 กันยายน 2561 ชวงเชาจะ
มีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่วัดปาพุทธมงคล (หลวงปูหนูอินทร) เปนโครงการของสำนักปลัดเทศบาลมอบ
ทานปลัดเทศบาลไปรวมงานปฏิบัติธรรมในครั้งน้ีแทนนายกและเชิญชวนทุกคนไปรวมกิจกรรมน้ี 
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เรื่องท่ี  19   โครงการเมืองท่ีเปนมิตรตอเด็กเยาวชนกิจกรรมพื้นท่ีสรางสรรคตอเด็ก 
                           และเยาวชน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจัดโครงการเมืองที่เปนมิตรตอเด็กเยาวชนกิจกรรมพ้ืนที่สรางสรรคตอเด็กและเยาวชน  โดยมี
วัตถุประสงคโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเมืองที่เปนมิตรตอเด็กและเยาวชนปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในกลุมเด็กและเยาวชน  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนเปาหมายเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ รวม 50 คน  ใน
วันที่ 15 , 22 , 29 กันยายน 2561  ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา ในการน้ีเพ่ือ
ดำเนินการใหเรียบรอย พมจ.จึงขอทานรวมเปนเกียรติเปดโครงการ ในวันที่ 15 , 22 , 29 กันยายน 2561  
ณ  สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา  ตอไปคือวันที่ 22 กันยายน 2561 มอบทานปลัดเทศบาล
ไปแทนนายก  สวนในวันที่ 29 กันยายน 2561 น้ันผมจะไปรวมงานเอง 

เรื่องท่ี  20   ขอเชิญรวมงานมุทิตาจิตผูเกษียณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 20 กันยายน 2561 ขอเชิญ
รวมงานมุทิตาจิตผูเกษียณ  จะจัดงานมุทิตาจิตใหกับรองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการตลอดทั้ง
นายอำเภอที่เกษียณราชการในป 2561  มอบทานปลัดเทศบาลไปแทนนายก   

เรื่องท่ี  21   ใหทำปายเตือนหามท้ิงขยะบริเวณรอบๆแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากสอบถามงานที่เคยฝากใหไป
ดำเนินการในการประชุมครั้งที่แลวเรื่องใหทำปายไปติดหามทิ้งขยะบริเวณรอบๆแกงดอนกลางบริเวณที่เขา
ชอบนำขยะไปทิ้งกันทำปายเตือนไปติดแลวรึยังและผมอยากใหนำปายกลองไปติดหลอกดวยมอบจาเอกภราดร
ไปดำเนินการใหผมโดยเร็วดวย 

เรื่องท่ี  22   เตรียมการปองกันแกไขปญหาอุทกภัยดินถลมคลื่นลมแรง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เตรียมการปองกันแกไขปญหาอุทกภัย
ดินถลมคลื่นลมแรงเหมือนกับเตือนทุกครั้งจังหวัดก็ออกหนังสือมาวาเตือนแลวเราจะตองแกไขและเตรียมการ
ปองกันถาเราไมทำก็ถือวาบกพรอง  พวกเราก็พยายามดำเนินการฝากทานผอ.สำนักการชางเรื่องการระบายน้ำ
ออกจากแกงดอนกลางดวยถาเราทำไดก็ถือวาปลอดภัย  

เรื่องท่ี  23   โครงการปลูกตนไมบนถนนสายหลกัและสายรองในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    โครงการปลูกตนไมบนถนนสายหลักและสาย
รองในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุโดยมีทานผูวาเปนประธานโดยเปนการติดตามงานในเรื่องการปลูกตนไมบนถนน
สายหลัก บริเวณเสนทางหมายเลข 12 จากบริเวณบานหัวนาคำผานอำเภอยางตลาดและผานเขาถนนบายพาส
ของเราไปออกทางไปอำเภอสมและเด็จสิ้นสุดที่เขตอำเภอสมเด็จ  เรารายงานแลววาเราไดดำเนินการไปแลว 
ทานจะมีการติดตามตลอดเสนทางวาอยูในพ้ืนที่และความรับผิดชอบของใครและตนไมตางๆใหไปขอที่ สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทานเนนย้ำเรื่องรูปปนไดโนเสารที่อยูตามเสนทางตางๆวาในเดือน
พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเทพฯจะเสด็จที่พิพิธภัณฑสิรินธร อำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ใหเรา
ปรับปรุงภูมิทัศนและปรับปรุงใหทาสีตัวไดโนเสารใหสวยงามและซอมแซมถนนที่เปนหลุมเปนบอ   

เรื่องท่ี  24   สำนักการศึกษาโดยโรงเรยีนไดสงประกวดแผนพัฒนาการศึกษา 
ดร.พงษพิมล คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา     สำนักการศึกษาโดยโรงเรียนไดสงประกวดแผนพัฒนา
การศึกษาไดรับรางวัลมา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 4 ไดระดับดี ไดรับเงินรางวัล จำนวน 45,000 
บาท และโรงเรียนเทศบาล 1 ไดระดับพอใช ไดรับเงินรางวัล จำนวน 35,000 บาท และเมื่อสัปดาหที่แลว
ทางกรมสงเสริมไดจัดสรรงบประมาณ SBMLD ใหกับโรงเรียนที่ทำโครงการสงไปที่กรมฯ โรงเรียนเทศบาล 1  
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จำนวน 440,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน  700,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 
350,000 บาท  โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 500,000 บาท 

เรื่องท่ี  25   ตักบาตรถนนสายบุญ 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     วันพุธที่ 19 กันยายน 2561  มีกิจกรรมตักบาตรถนน
สายบุญบริเวณถนนภิรมย  เวลา 06.30 น.  โดยมีสำนักการชางเปนเจาภาพในการจัดครั้งน้ี  ขอเชิญชวนทุก
สำนัก/กองไปรวมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญดวยกันครับ 

เรื่องท่ี  26   ฝากสำนักการชางดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นอง 
                            ประชาชนในเบื้องตน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.ภานุเดชเวลาที่เรามีปญหา
เก่ียวกับเรื่องผูรับเหมาปญหาที่มันเกิดทานก็จะแจงวาแจงไปแลวๆ  แตทอระบายน้ำที่เสียงดัง และหลังคาที่รั่ว
น้ันยังรั่วอยูหรือไมเพราะฉะน้ันผมก็อยากจะฝากวาทานแจงไปก็แจงไปตามหนังสือแตการบรรเทาความเสียหาย
เบ้ืองตนมันนาจะเปนเราที่ดำเนินการไปกอนเพราะพอคาแมคาถายรูปมาใหผมดูวาในวันที่ฝนตกหลังคาตลาด
รั่วทำใหน้ำรั่วลงมาโดนของที่เขาขาย  เพราะฉะน้ันอะไรที่เราแกไขไดกอนก็อยากจะใหดำเนินการแกไขใน
เบ้ืองตน เชน นำผาไวนิลหรือผาเตนทไปปดใหกอน เปนตน    
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    เรื่องฝาทอระบายน้ำที่สงเสียงดังสำนักการ
ชางก็ลงไปดำเนินการแกไขในเบ้ืองตนเรียบรอยแลวครับ  และตอนน้ีผูรับเหมาก็ทำหนังสือตอบกลับเรามาแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และผมอยากฝากอีกเรื่องคือเรื่องแนว
ปองกันตลิ่งพังลำน้ำปาวผมอยากใหทำโครงการพัฒนาใหสวยงาม  เงินรางวัลที่เรามีพอที่จะนำไปพัฒนาความ
สวยงาม เชน ปลูกตนไมหรือประดับตกแตงอะไรใหสวยงามขึ้นไดหรือไมฝากสำนักการชางดวย 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 18/2561 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่  4 กันยายน  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดฝากผู
ที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมการไวดวยและใหปฏิบัติอยางเครงครัดในการตรวจหาสารเสพติดทุกครั้งดวย 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  15.20  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

