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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2562 ประจำป 2562 วันที่ 25 มิถุนายน  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   โครงการอบรมธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรมสำหรับพนักงานเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เทศบาลของเรามีโครงการที่จะ
อบรมพนักงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุคือการอบรมธรรมะใหกับพนักงาน  โดยไดเชิญพระอาจารยคึกฤทธ์ิ
มาบรรยายธรรมในโครงการธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรมสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว  แตไมจำเปนตองมาทั้งหมดถาหากใครมีภารกิจอะไรในการทำงานก็ไป
ทำงานไดแตสำหรับใครที่พอจะมีเวลาก็อยากจะใหมารวมอบรมและรับฟงธรรมะดวยกัน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และเมื่อเราเชิญพระอาจารยคึก
ฤทธ์ิมาลูกศิษยของพระอาจารยก็อยากจะมารวมรับฟงและอบรมดวยผมเลยเหน็ดวยและรับปากไปแลววาจะ 
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จัดเตรียมสถานที่ให  เขาแจงมาวาลูกศิษยพระอาจารยจะมาประมาณ 1,000 คน เพราะฉะน้ันฝากสำนัก
ปลัดเทศบาลจัดหอประชุมธรรมาภิบาลตามที่ผมเสนอคือเอาโซฟาต้ังบนพรมดานหนา และสำหรับพวกเราทุก
คนน่ังเกาอ้ีสีขาวทั้งหมดโดยแถวที่ 1 และ 2 ใหเปนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานและหลังจากน้ันก็จะ
เปนพนักงานเทศบาลของเราสวนลูกศิษยของพระอาจารยก็จัดใหมาน่ังเสริมกับพนักงานเราใหเต็มหอประชุม  
และถาหากวาหอประชุมธรรมาภิบาลไมเพียงพอเน่ืองจากถาหากคนมาเยอะก็ใหไปจัดหองประชุมพวงพะยอม
เพ่ิมเติมโดยมอบใหกองวิชาการฯนำจอโปรเจคเตอรและเครื่องเสียงไปติดต้ังเดินสายทำการถายทอดการอบรม
จากหอประชุมธรรมาภิบาลไปยังหองประชุมพวงพะยอมและถาหากคนมาเยอะกวาที่เราคาดการณไวก็ใหจัด
เกาอ้ีเพ่ิมที่โถงกลางระหวางหองประชุมพวงพะยอมและหอประชุมธรรมาภิบาลและนำจอโปรเจคเตอรและ
เครื่องเสียงไปติดต้ังเดินสายถายทอดออกมาใหสำหรับผูที่จะน่ังรับฟงอบรมบริเวณดานนอกน้ีดวยเหมือนกัน  
ผมฝากเรื่องเกาอ้ีขอใหจัดมาใหเพียงพอ  ผมวาถาหากเปนไปไดอยากขอทอดผาปากับพนักงานของเราเพ่ือใส
ซองถวายพระอาจารยคึกฤทธ์ิจะมากนอยน้ันแลวแตทุกทานเลยในการจัดเบรคสำหรับพวกเราเทาน้ันที่มีสิทธ์ิ
รับผมก็อยากจะใหจัดเปนถุงเซ็นตรับแลวเขาไปอบรมเลย  ผมไมอยากใหมีการหยุดพักเบรคแลวออกมาขาง
นอกผมอยากใหอบรมยาวฝากสำนักปลัดเทศบาลเตรียมงานและดูแลรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  2    มหกรรมการจัดการศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2562   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2562 วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  ผมฝากเรื่องการจราจรและ
สถานที่จอดรถ ณ ลานหนาศาลากลางหลังเกา  ฝากจาเอกภราดรบริหารตามสถานการณ  เทศกิจและอปพร.
จะตองไดรับการอบรมกอนปฏิบัติงานจริง  ฝายปฏิคมตองเตรียมความพรอมและสำนัก/กองไหนที่ไดรับ
มอบหมายอะไรจะตองดำเนินงานของตัวเองใหเรียบรอยฝากทุกทานดวย 

เรื่องท่ี  3    การประชุมยาเสพติดและความมั่นคง  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ประชุม
เรื่องยาเสพติดมอบผอ.วรวิทยไปประชุม และประชุมความมั่นคงมอบจาเอกภราดรไปประชุม 

เรื่องท่ี  4   การจัดทำแผนปองกันสาธารณภยั 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดทำแผนปองกันสาธารณ
ภัยกฤษณะไปประชุมแทนผมมาเปนอยางไรบาง 

นายกฤษณะ จีนซ่ือ    หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    เปนเรื่องรางแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกปผนวกกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป 2558  มีอะไรเพ่ิมเติม
ขึ้นมาในสวนของความเสี่ยงของภัยคณะกรรมการก็ไดพิจารณากันควรที่จะเพ่ิมความเสี่ยงอะไรและอยางไรบาง 
ก็เปนที่เรียบรอยแลวทั้งหมดทั้งมวลก็เปนแผนที่เราทำทุกปอยูแลว 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเตรียมความพรอมปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัยคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทยป 2562 ฤดูฝนปน้ีจะเริ่มตนประมาณ
ปลายสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมเปนตนไปโดยในชวงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุก
หนาแนนและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเปนพายุฤดูรอนเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบน  สถานการณดังกลาว
มักกอใหเกิดสถานการณอุทกภัย วาตภัยและดินถลมสงผลตออันตรายของชีวิตและทรัพยของประชาชนเลยให
เตรียมความพรอมปองกันปญหาอุทกภัย  ฝากกฤษณะเตรียมการใหพรอม 

เรื่องท่ี  5     การแขงขันกีฬาของโรงเรียนผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันน้ีมีการแขงขันกีฬาของโรงเรียน
ผูสูงอายุก็ผานพนไปไดดวยดี  ยังไมไดสรุปบทเรียนนะวาไปดูงานที่วังน้ำเย็นมาไดอะไรและสิ่งไหนที่เราจะรับมา
ดำเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงการดูแลผูสูงอายุของเรา 
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เรื่องท่ี  6     วันสมเด็จพระนารายณมหาราช 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มติคณะรัฐมนตรี  กำหนดใหวันที่ 11 
กรกฎาคมของทุกปเปนวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนการปฏิวัติเปนการ
ปฏิรูปการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเพ่ือรองรับการที่เราจะตอสูการการลาอาณานิคม   ใหออก
คำสั่งไปรวมพิธี  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น.  เปนตนไป  แตงเครื่องแบบชุดปกติขาว  

เรื่องท่ี  7     ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมคณะกรรมการชุมชนเลื่อนไป
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา  08.30 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ    

  เรื่องท่ี  8     การประเมิน LPA   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เตรียมตัวรองรับการประเมิน LPA  
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   

เรื่องท่ี  9   ชุมชนยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมขอตามงานของอาจารยธนพลที่
อาจารยเคยมอบหมายภารกิจเอาไว  กองวิชาการเปนคนรับงานเปนอยางไรบาง 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    คุยกับทีมนักวิจัยแลวและเขา
ใหแบบวิจัยมาไวสวนการจะลงพ้ืนที่ตอนไหนทีมของวิจัยจะมาทำความเขาใจกับเราอีกครั้งหน่ึง  เบ้ืองตนที่คุย
กับทีมวิจัยคือทานอาจารยอีกทานหน่ึงที่จะมาเปนหัวหนาทีมในการสำรวจออกแบบจะมาเปนทางการอีกครั้ง
แตที่มาในวันน้ันคือมาทำความเขาใจกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุกอนในฐานะของเจาของพ้ืนที่ครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมลองไปสอบชาวพ่ีนองประชาชนที่มี
บานบริเวณรอบๆวัดกลางพระอารามหลวงหรือชุมชนยานเมืองเกาแลวดูเขาพอใจเพราะเจาของบานแตละหลัง
คอยขางมีอายุแลวและเขาคิดวาถาเรามีตลาดใหเปดขายสินคาในยานชุมชนเมืองเกาน้ีเขาจะไดเปดรานขายของ
นำสินคาออกมาขาย  เราตองรอเขามาทำวิจัยและทำประชาคมตามกำหนดกอนครับ 

เรื่องท่ี  10   การพัฒนาคูคลองลำน้ำปาวและการทำตัวดักผักตบชวาในแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การพัฒนาคูคลองลำน้ำปาวผมอยาก
ใหหาโอกาสและวันที่เพ่ือลงไปพัฒนาอีกครั้งในเดือนหนา  และอยากฝากอีกเรื่องคือเพ่ือปองกันไมใหผักตบชวา
เขามาในแกงดอนกลาง  มอบสำนักปลัดเทศบาลทำตัวดักผักตบชวาคือซื้อไมไผนำมามัดรวมกันผูกติดกันแลว
นำไปผูกไวใตสะพานในระดับน้ำเพ่ือเวลาที่ผักตบชวาจะผานมาในแกงดอนกลางน้ันมันจะติดกับดักไมไผน้ีไม
สามารถขามไปไดเหมือนกับที่ฝายพอเพียงของจาเอกภราดรถามีอะไรสงสัยในการทำไมไผใหสอบถามทาน
เลขาฯอดิศักด์ิไดเพราะทานเคยทำมากอนและในสวนผักตบชวาที่มีอยูแลวน้ันก็ใหทำการเก็บตอไปอยาใหเหลือ 

เรื่องท่ี  11     การเลิกใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่คณะกรรมการมาประเมินรางวัล
เมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนของเราทานบอกวาปไหนที่จะเลิกใชถุงพลาสติก ถาผมจำไมผิดคือป  2565  
เพราะฉะน้ันฝากสำนักการสาธารณสุขลองไปขอมูลและเขาไปดูแนวทางแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเรื่องการรณรงคขยะพลาสติก  แลวปน้ีขอตกลงรวมกันของอาเซียนที่มีการประชุมกันที่
กรุงเทพฯที่ผานมาน้ันขอตกลงรวมกันคือเรื่องขยะทะเล 

เรื่องท่ี  12     การฟนฟูตนไมในเขตเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การฟนฟูตนไมในเขตเทศบาลที่มี 2 ขาง
ทางที่ปลูกตนคูณแลวมันแหวงมอบทานเลขาอดิศักด์ิลองสำรวจหาหรือซื้อตนไม ตนคูณแลวนำไปปลูกเพ่ิมเติม 
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ใหเต็มตลอดถนนทุกสายที่เปนตนคูณอยูแลว เชน ถนนขางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ใหเตรียมดินเตรียมตนไม
ในการปลูกสวนการตกแตงตัดกิ่งใหสวยงามใหเปนงานของสำนักการชางดำเนินการ  

เรื่องท่ี  13     การประชุมแผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันน้ีมีการประชุมแผนอัตรากำลังของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เอาเขา กทจ. ผลสรุปคณะกรรมการไมตัดแมแตตำแหนงเดียวอนุมัติทุกอยางตามที่เรา
ขอมา  เยอะที่สุดไดตามที่ขอ  ตอนน้ีอัตรากำลังเราผานหมดเพราฉะน้ันงานจางเหมาของเราที่เตรียมตัวเอาไวก็
ใหกำลังใจเขาวายังไงก็จะไดขึ้นมาทำงานเปนพนักงานจางแนนอน  

เรื่องท่ี  14     ประชุมสรุปเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องที่เราจะประชุมสรุปเทศบัญญัติ
งบประมาณไดวันหรือยังทานผอ.สำนักการคลัง  

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนกัการคลัง    เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น.    

เรื่องท่ี  15    ประดับตกแตงตนไมดอกไมบริเวณวงเวียนใหเปนแบบถาวร  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอบคุณสำนักการชางที่ไดประดับ
ตกแตงวงเวียนดวยตนไมดอกไมใหสวยงามแตที่เราทำน้ันเปนการทำเฉพาะกิจแบบช่ัวคราว  แตทานผูวาฯ
อยากใหเทศบาลของเราตกแตงเปนแบบถาวรใหทำเปนสวนหยอมทั้งวงเวียนไดโนเสารและวงเวียนตางๆมอบ
ใหทานเลขาอดิศักด์ิพิจารณาดูชวยสำนักการชางดวย 

เรื่องท่ี  16     โครงการคลินิกคลังทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการคลินิกคลังทองถิ่น ในวันที่ 
4 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางหลังเกา มอบผอ.สำนักการคลังเขารวมประชุม  

เรื่องท่ี  17    การประเมินสำนักงานทะเบียนดีเดน  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินสำนักงานทะเบียนดีเดนรู
วันที่เขาจะมาแลวรึยังครับ 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
เรื่องสถานที่ผมจะคุยกันในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จะพัฒนารอบนอกสวนเรื่องวีดีทัศนก็ไดสงใหงาน
ประชาสัมพันธเรียบรอยแลวครับ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากรูหัวขอและอยากรูตัวช้ีวัดการ
ประเมิน  กองวิชาการเตรียมขอมูลใหนายกดวย  แลวอยากกำชับเรื่องการนำเสนอใหนำเสนอใหดีที่สุด 

เรื่องท่ี  18     การพนหมอกควัน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องพนหมอกควันเปนอยางไรบาง
เรียบรอยทุกชุมชนแลวหรือไม 
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ชวงน้ีก็ยังคงเนนย้ำใหดำเนินการพนหมอกควัน
ตอเน่ืองไปตลอดครับเพราะปน้ีเปนปที่ระบาดของไขเลือดออกและชวงน้ีก็เปนชวงฤดูฝน  ตอนน้ีมีผูปวยเปน
ไขเลือดออกจำนวน 6 ราย  แตยังไมมีผูเสียชีวิต 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากจะใหเวนระยะสั้นๆแลว
ดำเนินการพนตอเน่ืองเลยครับ 

เรื่องท่ี  19     โปรแกรม OBS 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โปรแกรม OBS เปนอยางไรบางเขา
บอกวาไมมีใครนิยมเพราะเทศบาลของเราไมมีใครเฝาระวัง OBS เวลาที่กรอกขอมูลมาก็ไมตอบกลับ   

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตอนน้ี OBS มีปญหาเรื่องความ 
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เสถียรโดยเฉพาะระบบ IOS ในสวนของระบบแอดดรอยยังพอไปไดในบางเครื่องแต IOS คือใชไมไดเลยครับ  
ทาง TOT ก็ไดเขามาคุยกับผมเรื่องที่จะเปลี่ยนไปใชแอพฯของ TOT คุยถึงสภาพปญหาที่เราใช OBS ใหเขาฟง
และใหเขาลองไปปรับของ TOT ใหมันงายในการใชและเขาก็รับปากเราวาจะไปปรับแลวจะมานำเสนออีกครั้ง  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    TOT เสนอคอนขางแพงเราตองดูใหดี 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เบ้ืองตนเราจะมีคาบริการ
อินเตอรเน็ตเดือนละ 2,500 บาท ซึ่งผมมองวาไมแพงแตเราก็ตองดูวาเขาจะปรับเปลี่ยนใหเราใชงานไดดีและ
งายแคไหนในการใชงาน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.กองวิชาการติดตามและ
ประสานงานเรื่องน้ีดวย 

เรื่องท่ี  20     กำชับคณะกรรมการควบคุมงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องคณะกรรมการควบคุมงาน
โครงการการกอสรางหรือทำทอระบายน้ำตางๆน้ันตองตรวจสม่ำเสมอปลอยปละละเลยไมไดใหกำกับติดตาม
อยางใกลชิดฝากผอ.สำนักการชาง  

เรื่องท่ี  21     O-Net 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หลังจากงานมหกรรมการจัด
การศึกษาฯเสร็จเรียบรอยแลวฝากทานผอ.ศึกษาการศึกษาดำเนินการลุยเรื่อง O-Net ใหผมดวย  

เรื่องท่ี  22     หนังสือขอบคุณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาราชการจังหวัดทำหนังสือมา
ขอบคุณที่ไดรวมกันตอนรับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดฯจึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
น้ี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรวมทั้ งสิ่ งศัก ด์ิที่ท านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยาหัวฯและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคไดโปรดดลบันดาลใหทานและเจาหนาที่ใน
สังกัดมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงประสบแตความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพ่ึง
ปรารถนาทุกประการ 

เรื่องท่ี  23     การประชุมรับรองคุณภาพขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประชุมรับรองคุณภาพขอมูลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน อันน้ีจะเปนการประชุม จปฐ. เพ่ือดำเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคขอเชิญทานเขา
รวมประชุมรับรองขอมูลพัฒนาชุมชน วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  24    การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา 
                   สิริกิต  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชชนนีพันปหลวง วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 
15.00 น. ณ วัดสวางคงคา  แตงกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพ  มอบสำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให
เจาหนาที่ทุกสำนัก/กองไปรวมพิธี 

เรื่องท่ี  25     การพัฒนาตลาดโตรุงใหเปนศูนยอาหารสุขภาพ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จากการที่ผมไปศึกษาเลาเรียนที่
ประเทศสิงคโปรผมจะนำมาประยุกตใชในงานของเราคือการพัฒนาตลาดโตรุงใหเปนศูนยอาหารสุขภาพ ฝาก
ใหทุกทานไปเสาะหาเชฟที่ทำอาหารปรุงอาหารสุขภาพและสามารถเปนวิทยากรไดขอแบบมีช่ือเสียงหรือมีราน
เปนของตนเองแลวประสบความสำเร็จ  เราจะใหเขามาอบรมและพาพอคาแมคาตลาดโตรุงทำอาหารไปพรอม 
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กันแลวก็ชิมกันถาหากอรอยผมวาแบบน้ีถึงจะเปลี่ยนความคิดพอคาแมคาไดและอาจจะสนใจมารวมกิจกรมกับ
เราไดและสามารถพัฒนาศูนยอาหารโตรุงใหเปนศูนยอาหารเพ่ือสุขภาพได  

เรื่องท่ี  26     ขอสงมอบขันสาครพรอมฝาปดท่ีขันตักน้ำและกลองบรรจุคนโทน้ำ 
                              อภิเษกใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเก็บรักษา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอสงมอบขันสาครพรอมฝาปดที่ขัน
ตักน้ำและกลองบรรจุคนโทน้ำอภิเษก  ทางจังหวัดมีหนังสือเอาขันสาครฝาปดและที่ตักน้ำที่เราใชในการ
ประกอบพิธีอภิเษกน้ำและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 น้ันเอามาใหกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุพิจารณาเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุเพ่ือเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของจังหวัดกาฬสินธุตอไป  มอบสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาดูแลรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  27     แกไขปญหาน้ำเสียไหลลงหนองน้ำสาธารณะบึงไฮ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อดีตปลัดเทศบาลทานฉลอง ฆารเลิศไป
สรางโรงแรมชาลองฯ ตรงขามทางเขาสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุแลวในการสรางโรงแรมทานก็จะรูวาน้ำจะตอง
ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำทานเลยทำบอบำบัดน้ำเสียใหโดยใหทางสำนักการชางออกแบบบอบำบัดน้ำเสีย บอดัก
ไขมัน โดยรับน้ำจากโรงแรมแลวไปต้ังอยูนอกเขตเขาโดยใชเงินของปลัดฉลองทำเองแตกอนที่จะทำทานไดทำ
หนังสือไปขออนุญาตสำนักงานเทศบาลตำบลหลุบ ปลัดเทศบาลตำบลหลุบปฏิบัติหนาที่แทนนายกตอบมาบอก
วาอนุญาตตามแบบแปลนที่สำนักการชางเขียนไปผลสุดทายใชงานไปบอกเกิดปญหามารองเรียนที่สำนักการ
สาธารณสุขบอกน้ำเสียของโรงแรมไหลลงไปที่บึงไฮเราก็ไปแกไขให ทานฉลองเองก็ไปดำเนินการแกไขเชนกัน  
แตชาวบานแถวน้ันบอกแกไขไมไดและรับไมได  ชาวบานก็นำปูนไปปดก้ันไมใหน้ำไหลไมใหน้ำผานผมก็บอกวา
ไมเปนไรเพราะเปนเขตและพ้ืนที่ของเขาสวนเขตและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของผมก็จะหาวิธีแกไขปญหาใน
เขตของผม  แตตอนน้ีทำหนังสือมาวาจากกรณีดังกลาว วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อำเภอเมืองกาฬสินธุได
มอบหมายใหศูนยดำรงธรรมลงพ้ืนที่ตรวจขอเท็จจริงสอบถามพระครูปริยัติ สมจาโร และราษฎรซึ่งเปนผูรอง 
และผูไดรับความเดือนรอนวากรณีดังกลาววายังไดรับความเดือนรอยอีกหรือไม  ทราบวายังมีน้ำเสียจาก
บานเรือนที่อยูในชุมชนติดกับโรงแรมชาลองฯ ไหลซึมของจากจุดที่มีการถมดินปดทับทอระบายน้ำไหลลงสู
หนองน้ำสาธารณะบึงไฮทำใหราษฎรบานเตาไห หมู 4 ยังไดรับความเดือนรอนจากปญหาดังกลาวเพ่ือเปนการ
แกไขปญหาดังกลาวขอรองเรียนศูนยดำรงธรรมอำเภอเมืองจึงขอใหทานตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาเรง
ดำเนินการแกไขปญหา เขาอยากปดเราก็ปดไปแตทำการปดไมดีเองแลวถาหากจะใหเราไปดำเนินการใหมัน
เปนการทำนอกเขตของเราและเทศบาลตำบลหลุบอนุญาตใหทานฉลองดำเนินการเองเราจะตอบหนังสือฉบับน้ี
อยางไร  ผมวาใหยืนยันตามหนังสือฉบับเดิมที่นายธนัญชัยตอบไปเลยคือ 1.ไดต้ังสถานีสูบน้ำแลว 2.เราไดรับ
อนุญาต 3.ถาหากปดกันทางน้ำดีน้ำก็คงจะไมไหล  เราเองก็แกไขตามบทบาทและอำนาจของเราแลวทานผอ.
ภานุเดชจะไปติดสถานีสูบน้ำจะดำเนินการอยางไรเตรียมการอยางไรบาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     ตอนน้ีหาสเปคเครื่องสูบน้ำอยูและจะนำเขา
แผนฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.สำนักการชางติดตามเรื่องน้ี
ดวย 

เรื่องท่ี  28     แกไขปญหาน้ำทวมขังถนนมาประณีตเทศบาล 27 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถนนมาประณีตเทศบาล 27 มี
ปญหาเรื่องน้ำทวมขังระบายไมทันถาหากมีฝนตกลงมา  ผมมอบใหสำนักการสาธารณสุขลงพ้ืนที่สำรวจดูใหผม
หนอยวาทอระบายน้ำขางลางน้ันอุดตันหรือไมหลังจากน้ันรายงานใหผมทราบดวย   

เรื่องท่ี  29    จิตอาสา กองกำลัง 904 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานรองอธิบดีที่มาประเมินเมือง 
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สิ่งแวดลอมยั่งยืนของเราตอนไปรับประทานอาหารกันทานถามผมวาทานนายกรูเรื่องหรือไมวาตอนน้ีกองกำลัง 
904 สงทหารชาย 1 คน และทหารหญิง 1 คน ยศนายพันมาประจำทุกจังหวัดฝงตัวอยูในจังหวัดเพ่ือคอยรับ
ฟงและรายงานกองกำลัง 904 วาในจังหวัดน้ีทำอะไรมีความเคลื่อนไหวอยางไรมีการต้ังชุมนุมเพ่ือที่จะตอตาน
หรือไม  และทานผูวาฯไดทำหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชนหรือไมเหมือนกับคอยเปนหูเปนตา
ผมเลยบอกไปวาผมไมทราบ  ทานรองอธิบดีเลยบอกทานนายกไมรูแตผมเช่ือวาทานผูวาฯรู  ผมเลยมาคิดดูวา
อาจจะเปนจริงเพราะชวงน้ีทานผูวาฯน้ันใหแตเราออกงานจิตอาสาตลอดและกำชับมาวาใหคนที่เปนจิตอาสามี
หมวกมีผาพันคอน้ันเก็บหมวกและผาพันคอติดไวในรถยนตสวนตัวของตนเองเลยและถาหากมีเหตุที่จะตองไป
ระงับเหตุใหสวมหมวกและผูกผาพันคอลงไปปฏิบัติหนาที่ไดเลยแตตองรายงานนายกคณะผูบริหารหรือ
ปลัดเทศบาลกอนและถายรูปรายงานดวย 

เรื่องท่ี  30     ทำหองเก็บของใหสำนักการคลังดานหลังสำนักงานเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทำหองเก็บของใหสำนักการคลังจะ
ดำเนินการไดเมื่อไหรสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ตอนน้ีกำลังใหผูรับเหมาทำประมาณราคา
วัสดุมาใหครับ  ตองมีการถมดินปรับพ้ืนที่กอน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักปลัดเทศบาลติดตาม
ดำเนินการดวย 

เรื่องท่ี  31     สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสนามกีฬาผมไดรับรายงานมาวา
โดมที่เราไปเทปูนน้ัน 1.สีรอน 2.น้ำขังอาจจะเปนการเทพ้ืนไมไดระดับ เพราะฉะน้ันเตรียมการแกไขที่เราจะนำ
ยางลงก็ใหเขาปรับระดับใหไดหลังจากน้ันนำยางไปลง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     ตอนน้ีเรื่องยางปูสอบถามราคาไปแลวราคา
ประมาณ 5 – 6 แสนบาท  ผมวามอบใหสำนักการศึกษานำเขาญัตติแลวผมจะหาสเปคและรายละเอียดให   

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากไดไฟสองสวางดวยฝากสำนัก
การศึกษาและสำนักการชางติดตามดำเนินการใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  32    เตรียมงานปลูกตนไมท่ีสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนสาธารณะกุดน้ำกินที่เราจะปลูกตน
รวงผึ้งตนไมประจำตัวในหลวง รัชกาลที่ 10  ผมอยากใหเตรียมตนไมทั้งตนรวงผึ้งและตนไมอ่ืนๆ เตรียมไว
ประมาณ 30 ตน (ไมปา) เราจะทำการปลูกกันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ใหเตรียมการจัดงานไวไดเลย
ครับมอบสำนักการชาง 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.10  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

