รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 13/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายอดิศักดิ์
3. นายวิทยา
4. นายรณยุทธ
5. นายประเสริฐ
6. นายอภิวัฒน
7. นายพงษธร
8. นายภาณุเดช
9. ดร.พงษพิมล
10. นายกฤษฎา
11. นางสังวาลย
12. นายวรวิทย
13. จ.ส.อ.สมชาย
14. นายนิกร
15. จาเอกภราดร
16. นางสาวจันทรตรี
17. นายกฤษณะ
18. นางจีรนันท
19. นางสาวสุนิสา
20. นางมยุรา
21. นางเพ็ญประภา
22. นางศศิญา
23. นางวัชรี
24. นายสถิตพงษ
25. นางศศิพรรณ
26. นายมานิต
27. นางสาวภัทรวดี
28. นางกิ่งเพชร
29. นางวิภาวดี
30. นางวชิราภรณ

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
คําลอย
ผอ.สํานักการศึกษา
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
คําเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนโพธิ์
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ธารพร
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ชุมกาแสง
รก. หน.ศพด. ทม. กส. 1
อันเสน
รก. หน.ศพด. ทม. กส. 2

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายสมศักดิ์

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
รมไทรทอง

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5. นายนิติธรรม
6. นายสมบัติ
7. นายสังวาล
8. นายสมชาย
9. นางสาคร
10. นายวันชัย
11. นางสาวดารุณี
12. นายคงเดช
13. นายวุฒิไกร
14. นางณัฐนันท
15. นายกันติพงษ
16. นางสาวนันทนา
17. นายจําลอง
18. นางมยุรี
19. นายพงษฤทธิ์
20. นางสุดารัตน
21. นางรัศมี
22. นายสนธยา
23. นายธนวัฒน
24. นายปญญา
25. นายอิงควัต
26. นายธนัญชัย
27. นายนัญธชัย
28. นายชาติชาย
29. นางดวงใจ
30. นางสาวณัฐภาส
31. นางสาวพัชรินทร
32. นางมนธิดา

รัตนานิคม
สันคํา
เมืองโคตร
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คํากอน

- 2 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2563 ประจําป 2563 วันที่
2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การนําสายไฟฟาลงใตดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

23 มิถุนายน

ผมมอบใหทานปลัดเทศบาลไป
ประชุมกับการไฟฟาแทนเรื่องการนําสายไฟฟาลงใตดินของเราที่ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานขอจาก
แยกสํ านั กงานป าไมไปจนถึงแยกวั ด ประชานิ ย มยาว 1,350 เมตร ในวงเงิน งบประมาณ 58 ล านบาท
งบประมาณในสวนนี้จะไดในปงบประมาณ 2563-2566 ตอนนี้อยูในระหวางการสํารวจออกแบบคิดวาได
แนนอนและในสวนของถนนกาฬสินธุเราขอไปในงบกระตุนเศรษฐกิจซึ่งไมรูวาจะไดรึปาว และทานปลัดแจงอีก

- 3 วาไฟฟาสาธารณะ 10% ไดรับคําแนะนําใหเปลี่ยนจากหลอดแสงจันทรเปน LED ที่เราทําโครงการไปขอก็
เงียบที่เราจะเปลี่ยนเปนหลอด LED เราขอไปแลวจากกองทุนพลังงานของกระทรวงพลังงานก็เงียบครับ

เรื่องที่ 2 สรางการรับรู
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สรางการรับรูใหกับพี่นองประชาชน
ฝากงานประชาสัมพันธ สรางการรับรูทําโครงการตางๆลงชุมชน อสม.อปพร. ฝากกองสวัสดิการฯและฝากทาง
โรงเรียนสรางการรับรูเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตใหมใหกับนักเรียนเพื่อไปเผยแพรตอใหกับผูปกครองไดรับรู

เรื่องที่ 3 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องการใชไฟฟาของอาคารพิพิธภัณฑ
ของดี เมืองกาฬสิ นธุ มอบสํานั กการช างไปประสานวาเราจะสามารถนํ ามาใช รวมกับ ไฟฟาสาธารณะของ
เทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ ไ ด ห รื อ ไม ให ไ ปขอติ ด ตั้ งมิ เ ตอร น้ํ าประปาให เ รี ย บร อ ย และการซอ มแซมอาคาร
พิพิธภัณฑมอบสํานักการศึกษาประสานกับทางสํานักการชางเพื่อชี้จุดวาบริเวณที่เราควรปรับปรุงซอมแซมมี
บริเวณจุดไหนบางรวมทั้งหลังคาที่รั่วดวยใหรีบดําเนินการแกไข และใหพิจารณาหาจุดติดตั้งครุฑและทําการ
ติดตั้งใหเรียบรอย มอบสํานักการชางปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร 2 ชั้น และมอบงานเทศกิจฯไปตีเสน
ขาว-ดํา-แดง มอบสํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดระหวางทางเชื่อมอาคาร 2 ชั้นและอาคาร 7 ชั้น และ
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งฉีดพนยาดวย พิธีเปดในวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางสํานักการศึกษามีการ
เตรียมการไวอยางไรแลวบาง
ดร.พงษพิมล คําลอย ผอ.สํานักการศึกษา กําหนดการพิธีเปดคือในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เราจะกางเตนท 4 หลังดานหนาอาคารและมีเวทีทางทิศตะวันออกและมีพิธีเปดดานหนาอาคารโดยเราจะเชิญ
ทานผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานและทานนายกเปนผูกลาวรายงานหลังจากนั้นเราจะเชิญไปชมหอศิลป
ดานลางและขึ้นไปบนชั้น 2 เพื่อชมพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุของเราครบเรียบรอยเราก็จะเดินทางโดย
รถรางเพื่อไปเปดงานตลาดชุมชนยานเมืองเกา ณ ถนนขางวัดกลางพระอารามหลวง เวทีเปดจะมีการแสดง
ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุนี้คือกําหนดการและเราก็ไดสงหนังสือเชิญทุกหนวยงานในจังหวัด
กาฬสินธุใหมารวมงานเรียบรอยแลว สวนความพรอมของอาคาร 2 ชั้น (ศาลากลางหลังเกา) เราไดขอความ
รวมมือกับโรงเรียนเทศบาล 2 ไปชวยเช็คทําความสะอาดเล็กๆนอยๆ การแตงกายขอใหทุกทานแตงกายในชุด
ภูไท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องนี้ฝากทานปลัดเทศบาลฯติดตามงาน
ตามคําสั่งมอบหมายงานวาใครมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องไหนบางใหดําเนินการใหดี สวนเรื่องถนนฝากสํานักการ
ชางเรงติดตามใหผูรับเหมาดําเนินการการซอมแซมถนนใหเรียบรอยโดยเฉพาะบริเวณ 7 แยกหนองแซง ลงไป
ทางโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติฯใหเรงผูรับเหมาใหรีบดําเนินการซอมแซมถนนใหเรียบรอยเพราะเรา
จะทําการเปดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้แลวฝากดวยครับ สวนเรื่องการมอบถุงยังชีพ
ให แกป ระชาชนผูได รั บ ผลกระทบจากมาตรการป องกัน ไวรั สโควิ ด-19 ในเดื อนกรกฎคม 2563 จํ านวน
2,532 ครัวเรือน สถานที่ใหใชหอประชุม 80 พรรษา กางเตนทบริเวณดานนอกหอประชุมดวย และให
เชิญทานผูวาฯมาเปนประธานในวันเปดวันแรกที่เราจะทําการมอบถุงยังชีพ มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ
ดําเนินการ เรื่องขอมูลประชาชนขอใหถูกตองสมบูรณและเรียบรอยฝากกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอมูลตอนนี้เหลืออีกประมาณ 7 ชุมชน คาดวาจะ
แลวเสร็จกอนการมอบถุงยังชีพแนนอน ที่เราตองแกไขเพราะวารายชื่อซ้ําซอนกันครับ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ที่ผมคิดไวคือเราจะทําการมอบถุงยังชีพ
ประมาณ 3 วัน เพราะผูเดือดรอนไดรับผลกระทบมีทั้งหมด 3 เขต ผมจะมอบวันละ 1 เขต คือ เขต1,2,3
รวม 3 วัน อาจจะแบงเปนรอบเชาและรอบบายเพื่อลดความหนาแนนของพี่นองประชาชน
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สวนพี่นองประชาชนที่ตกหลนที่ไมไดมา
รับในวันที่เราแจกใหมาขอรับเองไดที่หองประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รอสํานักการคลังสรุป
เรียบรอยแลวมอบใหสํานักปลัดเทศบาลกําหนดวันเวลาที่แนชัดอีกครั้งในการดําเนินการในเรื่องนี้ และเดือน
กรกฎาคมเปนเดือนของในหลวง รัชกาลที่ 10 ของเราเพราะฉะนั้นเตรียมจัดประดับตกแตงไฟใหสวยงามฝาก
สํานักการชางและหลังจากนั้นก็จะเปนเดือนสิงหาคมทานผูวาฯแจงใหผมทราบวาจะจัดงานใหญเปนงานวันพระ
พันปหลวงและไดขอความรวมมือจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหชวยเตรียมจัดงานดวย เรื่องพักชําระหนี้ถาหาก
เปนไปไดพักไดผมก็อยากใหพักไวกอนเพราะเงินงบประมาณของเราไมเขา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผมเสนอไปแลวครับ เสนอจายไป 2 ตัว
และ เสนอใหพักชําระหนี้ไป 3 ตัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมจะพิจารณาดูอีกครั้ง สวนเรื่องการ
แกไขน้ําทวมขังถนนในหมูบานหมอสมอาจ ฝากสํานักการชางติดตามและดําเนินการแกไขใหเรียบรอย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้ลงพื้นที่แลว มีการขุดวางทอระบายน้ํา
และนําน้ําไปลงดานขางของหมูบาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาหากทําแบบนั้นชาวบานก็จะนําดินไป
ปดทอเหมือนเดิมเพราะเขาไมใหไปปลอยน้ําลงที่นาของชาวบานอยูแลวครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เราจะลองดําเนินการไปกอนในระยะสั้นถา
หากในระยะยาวเรามีเครื่องสูบน้ําที่เราตั้งไวในงบประมาณป 2563 ซึ่งเราเตรียมซื้อ 2 ตัว นําไปไวที่ถนน
บริเวณโรงแรมชาลองและอีก 1 ตัว วาจะแบงมาติดตั้งภายในถนนของหมูบานหมอสมอาจครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ และใหดูเรื่องถนนในหมูบานวาเขายกให
เปนทางสาธารณะแลวรึยัง การเฝาระวังฝนตกน้ําทวมในชวงฤดูฝน ฝากงานปองกันฯ รายงานระดับน้ําฝนให
นายกทราบดวย และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงไหนอยางไรแลว
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ไดจัดซื้อวัสดุอุปกรณเรียบรอยแลว และกําลัง
ดําเนินการกอสรางทําซุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเรื่องสมานฉันทปองดองไทยพุทธ
มุสลิมไดวันแลวหรือไม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เขายังไมกําหนดครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากกองสวัสดิการติดตามและดําเนินการ
ใหเรียบรอยและมอบใหทานรองปลัดรณยุทธเปนผูกํากับดูแล

เรื่องที่ 4 โรงเรียนเตรียมการในการเปดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนจะเปดการเรียนการสอนแลวฝากใหงานเทศกิจดูแลเรื่องการจัดการจราจรบริเวณหนาโรงเรียน ฯลฯ
และจัดระเบียบรถ จัดระเบียบพอคา-แมคาใหเรียบรอย ทางโรงเรียนตองการขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่
ของเราไปชวยเตรียมการ สถานที่ในการเปดการเรียนการสอนอยางไรหรือไม
นางกิ่งเพชร ธารพร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 6 ตองการรถดับเพลิงไปฉีด
ลางทําความสะอาดหอประชุมและโรงอาหาร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบงานป อ งกั น รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการประสานงานกับทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 และใหทุกสํานัก/กอง/ฝาย ชวยกันลงไปบิ๊กคลีนนิ่งเดย
โรงเรียนเทศบาล 6 โดยมอบใหเพ็ญประภาเปนผูแบงและมอบหมายงาน ฝากทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
และทานผูบริหารทุกทานชวยกันกํากับดูแลดวย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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นายมานิต

เหลื่อมกุมมาร

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 4 ขอความอนุเคราะห

รถไปเก็บขนกิ่งไมและขยะภายในโรงเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

นายจารุวัฒน

บุญเพิม่

นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

มอบสํ า นั ก การสาธารณสุ ข
รับผิดชอบ และใหไปฉีดพนยากันยุงใหกับทุกโรงเรียนในสังกัด ใหเรียบรอยกอนเปดภาคเรียนครับ
นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์ รก. ผอ.โรงเรี ย นเทศบาล 5 โรงเรี ย นเทศบาล 5 ขอความ
อนุเคราะหรถดับเพลิงไปฉีดลางทําความสะอาดอาคารอเนกประสงค จํานวน 2 รถ และเก็บทําความสะอาดรัง
นกที่อยูบนหลังคาอาคารอเนกประสงค ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ชวงเชา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหคุณครูประสานงานกับงานปองกัน
ฯเพื่อลงพื้นที่ไปดําเนินการแกไขในเรื่องที่ขอความอนุเคราะหมาครับ และโรงเรียนเทศบาล 1 อยากเตรียม
ความพรอมกอนเปดโรงเรียนมอบสํานักการสาธารณสุขใหงานเฉพาะกิจฯลงพื้นที่เพื่อไปชวยเคลียรทําความ
สะอาดโรงเรียน ใหทางโรงเรียนเทศบาล 1 ประสานงานกับผอ.สวนสมชายในเรื่องนี้ครับ

เรื่องที่ 5 การอนุรักษพันธุพืช
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 4 มีการอบรมเรื่อง
อนุรักษพันธุพืช วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ฝากทางโรงเรียนเตรียมขอมูลใหนายกดวย

เรื่องที่ 6 การกําจัดผักตบชวา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การกําจัดผักตบชวา ทางสํานักการ
โยธาฯ จะประสานมายังสํานักการชางเพื่อขอใชพื้นที่บริเวณแกงดอนกลางในการกําจัดผักตบชวาเพื่อปองกัน
ปญหาน้ําทวมและการกรีดขวางทางน้ํามอบสํานักการชางรับผิดชอบ

เรื่องที่ 7 เรงรัดการบริหารงบประมาณรายจายป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรงรัดการบริหารงบประมาณรายจาย
ป 2563 ตามแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะ
กิจตอนนี้ไปถึงไหนแลวถนนทุงศรีเมืองฯของเรา
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง อยูระหวางประกาศและรอรายงานไปจังหวัดฯ
ตามที่เขากําหนด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีอยู 2 เรื่อง ในหนังสือนี้คือเรงรัดให
จัดซื้อจัดจางหลังจากที่เขาคืนมาแลว ผมไดเห็นสํานักการคลังและสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้แลว ฝาก
ติดตามดําเนินการเรื่องนี้ตอไปดวยครับ

เรื่องที่ 8 ติดตามเงินของผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการติดตามเงินของผูสูงอายุมอบกอง
สวัสดิการสังคมรีบติดตามดําเนินการ เพราะผมไดใหเจาหนาที่สอบถามกรมฯไปทางกรมฯบอกวาไมยังเห็น
หนังสือ

เรื่องที่ 9 การขอรับงบประมาณฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องงบประมาณ 4 แสนลานบาท
ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอไปประมาณ 286 ลานบาท ผมไมแนใจวาเราจะไดถึง 10% หรือไม เขาใหเรา
จัดลําดับใหเราจัดลําดับ 1.ถนนถีนานนท 2.ทางเขาเมืองกุดยางสามัคคี 3.สายไฟฟาลงใตดิน ไมรูวาเราจะได
หรือไมตองรอลุนกันครับ

เรื่องที่ 10 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดูแลรักษาเสนทางถนนเฉลิมพระ

- 6 เกีย รติ ฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการดํ าเนิน โครงการ 1 จั งหวัด 1 ถนน เฉลิ มพระเกียรติฯบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ใหผู ที่ได
รับผิดชอบในสวนไหนรับผิดชอบในสวนนั้นอยางตอเนื่อง และใหมีสวนรวมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน
นายพงษธร โพธิแทน หัว หน า สํา นัก ปลัด เทศบาล ผมเสนอไปวา จะพิ จารณาวัน เวลาที่
เหมาะสมในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อจัดโครงการนี้ครับ

เรื่องที่ 11 วันตอตานยาเสพติดโลก
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

แนวทางการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางการรับรูเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก มอบกองสวัสดิการสังคมและงานประชาสัมพันธรับผิดชอบ และ
ฝากรองปลัดรณยุทธกํากับดูแลในเรื่องนี้ สํานักงานปองกันยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดแจงแนวทางการรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายเยาวชน
ประชาชนและหมูบาน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ องคกร ศาสนาและหนวยงานภาคี ภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ รับรูและเห็นความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก ป 2563 โดยเขามามีสวนรวมเปนกําลัง
สําคัญในการแกไขปญหายาเสพติด จึงเรียนเชิญทานใหไปอานสาสน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มอบทาน
ปลัดฯไปแทนนายก

เรื่องที่ 12 รองเรียนถนนชํารุด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ร องเรีย นถนนชํารุ ด ถนนกุด ยาง
สามัคคี ซอยราตรีอุทิศ บอกวารถบรรทุกดินที่ไปทําเขื่อนปองกันตลิ่งพังวิ่งบนถนนสายนี้ทําใหถนนชํารุดพัง
เสียหาย ใหแจงสํานักงานโยธาฯ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง แจงเรียบรอยแลวครับ และผมจะลงพื้นที่ไปดู
เพราะเขาแจงวาจะคืนผิวจราจรวันอาทิตยที่ผานมาถาหากฝนไมตก

เรื่องที่ 13 การฝกอบรมอาชีพ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม

การฝกอบรมอาชีพที่วิทยาลัยสารพัดชาง วันที่

26 มิ.ย.63

นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบรองนพสิทธิ์ไปแทนนายก
เรื่องที่ 14 แนวปองกันตลิ่งจากกรมโยธาฯ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ไดรับการแจงประสานจากบริษัทที่ปรึกษา
ออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งกรมโยธาธิการฯ จะลงพื้นที่บริเวณซอยน้ําทิพยตอจากของเดิมไปอีกประมาณ 600
เมตร ในป 2564 เขาจะลงมาตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ บริ เ วณสถานี ดั บ เพลิ ง หญ า ขึ้ น
คอนขางรกมากเพราะชวงฤดูฝนหญาจะขึ้นเร็วมากและรกทําใหมองไปไมสะอาดตาไมสวยงาม ฝากสํานัก
ปลัดเทศบาลจัดเจาหนาทีใ่ หไปทําความสะอาดและตัดหญาใหเรียบรอย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 12/2563 เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2563 ประจํ า ป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

