รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 7/๒๕๕7 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้เข้าประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายเข็มชาติ
๓. นายนพสิทธิ์
๔. นายนิติธรรม
๕. นางสาวศิรินันท์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายวิเชียร
๙. นางเพ็ญพร
๑๐. นายอภิวัฒน์
๑๑. นายวรวิทย์
๑๒. นายพงษ์ธร
๑๓. นายนิกร
๑๔. นายลิขิต
๑๕. จ่าเอกภราดร
๑๖. นางสาวจันทร์ตรี
๑๗. นางจีรนันท์
๑๘. นายสมชาย
๑๙. นายจําลอง
๒๐. นางมยุรา
๒๑. นางสาวนันทนา
๒๒. นางมยุรี
๒๓. นางสุดารัตน์
๒๔. นายภานุเดช
๒๕. นางนฐอร
๒๖. นายสนธยา
๒๗. นางวิภาวดี
๒๘. นายมานิต
๒๙. นายพิษณุ
๓๐. นางพัชรินทร์

บุญเพิ่ม
ฆารไสว
กุลเจริญวิรัตน์
รัตนานิคม
หล่อตระกูล
ฆารเลิศ
เปียจําปา
สมภาร
ศุภสุข
ปะกิทัง
ภูอวด
โพธิแท่น
แต้มแก้ว
ไชยภู
เนตวงษ์
กอสัตย์
ธารไชย
ไชยเดช
ศรีนามล
ภูจริต
สุเพ็งคําภา
ไชยบัง
ศรีโยธา
เจริญพันธุวงศ์
อภัยโส
สีหานนท์
ชุมกาแสง
เหลื่อมกุมมาร
ศรีพลหงษ์
พิมพะจันทร์

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายพัสดุฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้างานป้องกันฯ
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

๒

๓๑. นางสายัณห์
๓๒. นางจริยา

จิตต์ธรรม
พงษ์พันธุ์นา

รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

ไชยศิวามงคล
ร่มไทรทอง
ออประเสริฐ
บุญกอบ
วิวัฒนการ
แต้มแก้ว
จันทร์สว่าง
สุดาอิ้ง
บุญศิลป์
หรบรรณ์
ภูนิลามัย
ธารสวิง
หมั่นผดุง
คําก้อน
พิมพ์บุตร
กิตติธรรม
โสมนัสนานนท์
คําก้อน
ฆารไสว
บงสีดา
บุญเพิ่ม
ภูผาลา

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
หน.ฝ่ายนิติการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมานิต
๒. นายสมศักดิ์
๓. นายประเสริฐ
๔. นายโพธิวัฒน์
๕. นางสาววารัตน์
๖. นางสาคร
๗. นายวันชัย
๘. นางสาวดารุณี
๙. นางสาวสุนิสา
10. นายคงเดช
11. นางเพ็ญประภา
12. นายพงษ์ฤทธิ์
13. นายปัญญา
14. นายชาติชาย
15. นางดวงใจ
16. นางศศิญา
17. จ.ส.อ.สมชาย
18. นางมนธิดา
19. นายประโยชน์
20. นายสถิตพงษ์
21. นางสาวสุภาพ
22. นางสุมิตรา

-

ลาป่วย -

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 24 ธันวาคม
2556

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ปฏิทินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับเรื่องปฏิทินเทศบาลเราไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วผม
เลยคิดว่าปีนี้จะทําและมีรูปแบบมาให้ที่ประชุมได้ดูปฏิทินมีทั้งหมด 6 แผ่น แผ่นละ 2 เดือน หน้าปกก็จะเป็น
วิสัยทัศน์เทศบาล “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล” กองวิชาการต้องนําไปแก้ไขเพราะไม่มีคําว่า
“เป็น”แต่จริงๆนั้นคือ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล 9 ความสําเร็จแห่งปี ” ผมอยากจะให้เพิ่ม 9

๓

รางวัลเข้าไปด้วยและให้ใส่เลขเข้าไปด้วย เช่น 1.รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ฯลฯ และแผ่นข้างในก็จะเป็น
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ว่ากาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมมาภิบาลจะมียุทธศาสตร์อยู่ 13 ยุทธศาสตร์ ก็จะลง
ทั้งหมด 6 แผ่น รวมกับหน้าปกปฏิทินเรามีทั้งหมด 7 แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานยุทธศาสตร์ที่เราแสดงไม่ได้
มีผลงานอะไรแต่เป็นผลงานตามยุทธศาสตร์ ฝากผอ.อภิวัฒน์ตรวจเช็คดูรายละเอียดให้ดีอย่าให้ผิดพลาดและ
วารสารเทศบาลฉบับสวัสดีปีใหม่

เรื่องที่ 2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 26 ธันวาคม 2556 จะมีการเปิดโครงการรณรงค์
ป้องกันอุ บัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเราร่ วมรณรงค์ทุ กปี และในปีนี้จ่ าเอกภราดรบอกว่ าดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วทุกอย่างให้ท่านนายกเตรียมไปอ่านรายงานกับท่านผู้ว่าฯ

เรื่องที่ 3 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 27 ธันวาคม 2556 จะมีการแข่งขันกีฬาชุมชนของ
เราปีนี้จะแบ่งออกเป็น 6 สี และจะมีการเดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาเสร็จเรียบร้อยจะมีการฉลอง
สําหรับผู้นําชุมชนเป็นการเลี้ยงปีใหม่

เรื่องที่ 4 เงินอุดหนุนทั่วไป
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ตอนนี้มีเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนอํานาจหน้าที่โอนมาที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครบแล้วจะไม่โอนมาอีกแล้วนอกนั้นจะเป็นเงินบริการสาธารณสุข เป็นอาหารเสริมนม
อาหารกลางวัน ผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เงินตามอํานาจหน้าที่เมื่อปีที่แล้วมา 26.8 ล้านบาท
เงินมาปีนี้ 27.9 ล้านบาท เกินขึ้นมา 1.1 ล้านบาท เงินที่เกินขึ้นมานั้นอย่าไปคิดอะไรเพราะเป็นเงินเดือนที่
เพิ่มขึ้นมา 9,000 – 15,000 บาท เพราะฉะนั้นแล้วไม่คุ้ม พอรัฐบาลออกคําสั่งให้เพิ่มเงินเดือนแก่ลูกจ้าง
9,000 – 15,000 บาท เรามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 1 ล้านบาท แต่ที่เขาให้เรามาแค่ 1.1 ล้านบาท

เรื่องที่ 5 ประกาศให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตภัยหนาว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
เขตภัยหนาวทั้งจังหวัด พี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอากาศหนาวหน้าที่ของท้องถิ่น
คือให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องประชาชนคือนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน มอบให้ท่านปลัด
และหัวหน้าพงษ์ธรทําเรื่องขอซื้อผ้าห่มกันหนาว จํานวน 1,500 ผืน จะเพียงพอหรือไม่เพราะประชากรเรามี
ทั้งหมด 53,000 คน มีผู้สูงอายุ ผู้รับเบี้ยยังชีพ 5,500 คน ถ้าจะซื้อตามจํานวนผู้สูงอายุคงเป็นไปไม่ได้ผม
เลยคิดว่าเราจะนัดผู้สูงอายุมารับเงินเบี้ยยังชีพและเราก็แจกผ้าห่มกันหนาวในวันนั้นใครมาก็ได้รับแจกและผมก็
จะไปขอยาจากสํานักงานสาธารณสุขฝากท่านผอ.เพ็ญพรประสานในการขอยาสามัญประจําบ้านจากสํานักงาน
สาธารณสุขว่ามีหรือไม่ เราจะแจกผ้าห่มและยายังมีอะไรอีกที่เราพอจะแจกให้ผู้สูงอายุได้ในห้องประชุมเรามี
ประมาณ 300 คน แต่ถ้าจะมาจริงๆก็คงประมาณ 500 คน เราจะนําผ้าห่มแจกประมาณ 500 ผืน และที่
เหลืออีก 1,000 ผืน เราจะไปแจกตอนที่เราออกเทศบาลเคลื่อนที่แล้วผ้าห่มจํานวนที่เหลือจะเพียงพอหรือไม่
ฝากท่านผอ.วรวิทย์ไปประสานกับทางป้องกันจังหวัดเพื่อขอผ้าห่มกันหนาวอีก จํานวน 1,000 ผืน และ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราทําเรื่องซื้อ 1,500 ผืน

เรื่องที่ 6 การอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พรุ่งนี้จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เวลา 09.00 น. อสม. มาประชุมรวมแล้วประมาณ 100 คน ถ้ามีผ้าห่มกันหนาวให้เขาก็คงจะดีผ้า
ห่มกันหนาวเดิมของเรามีหรือไม่ 100 ผืน เพราะเราจะซื้อใหม่อยู่แล้วเราก็นําผ้าห่มเดิมมาแจก อสม.ก่อน
ท่านผอ.เพ็ญพรเผอิญว่าถุงที่ห่อหุ้มผ้าห่มเดิมนั้นเสื่อมสภาพหมดอายุเราจะนําไปบรรจุและห่อใหม่ในวันนี้ให้ได้

๔

100 ผืน อยากจะสร้างขวัญกําลังให้ อสม. เพราะเรียกเขามาอบรมอยากให้เขาทํางานดูแลผู้ป่วยตามกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข พรุ่งนี้ประมาณ 180 คน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไหนบอกว่าชุมชนละ 3 คน รวมเป็น 100 คน
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ชุมชนละ 3 คน แต่จะมีวัดและโรงเรียนด้วย
รวมเป็น 180 คน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เราจะไปยืมมาก่อนได้หรือไม่และทําเรื่องเบิกภัยหนาว ให้
ไปเช็คดูก่อนว่าผ้าห่มกันหนาวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เดิมเรามีเท่าไรถ้าไม่พอก็จะได้ทําเรื่องยืมก่อนเพราะ
ยังไงเราก็จะทําเรื่องซื้ออยู่แล้ว จํานวน 1,500 ผืน ฝากท่านปลัดเทศบาลทําเรื่องการยืมมาก่อนคงไม่ผิดอะไร

เรื่องที่ 7 สวดมนต์ข้ามปี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ท่านวัฒนธรรมจังหวัดโทรมาบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปี
ปีนี้คือสวดมนต์คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2557 ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุก
คนที่มีใจแสวงบุญทั้งหลายไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน มีความเชื่อกันว่าในปีใหม่ถ้าผู้ใหญ่หรือบิดามารดาได้
อวยพรให้ลูกหลานประสบความสุขความเจริญและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยนั้นพร
ใดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีพุทธศักราชใหม่ถ้าหากใครได้รับพรนั้นใครได้ประสบสิ่งที่ดีๆในตอนต้นปีผลคือตลอดทั้ง
ปีนั้นผู้นั้นจะได้พบแต่สิ่งดีๆ เขาได้เขียนไว้หนังสือ “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน” แทนที่เราจะไปเคาท์ดาวน์ใน
สถานบันเทิงหรือดื่มเหล้าข้ามปีเราก็มาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่
31 ธันวาคม ถึงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม และปีนี้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเลยบอกว่า
เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เมืองกาฬสินธุ์จะไปสวดมนต์อยู่รอบอนุสาวรีย์พระยาชัย
สุ น ทร ผมเลยบอกท่ า นวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ว่ า ผมไปวั ด มาเมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ท างวั ด ได้ ขึ้ น ป้ า ยเชิ ญ ชวนให้
พุทธศาสนิกชนมาสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัด ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ไปที่วัดและหลังจากที่คุยกับท่านเจ้า
อาวาสวัดกลางคือเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรากับพระครูอาจารย์เจริญและเห็นดีด้วยว่าจะเอาอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทรเป็นสถานที่สวดมนต์ข้ามปีโดยจะให้พระนั่งสวดมนต์บนเก้าอี้อยู่ข้างบนรอบๆอนุสาวรีย์ และ
บริเวณโดยรอบข้างล่างของอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรก็จะเป็นบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ร่วมนั่งสวดมนต์ข้ามปี
ด้วยกัน และข้อสําคัญคือเรื่องไฟแสงสว่าง สปอร์ตไลท์ นี้คือแนวคิดของท่านวัฒนธรรมจังหวัดแต่ผมก็บอกว่า
จะต้องให้ไปเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนตอนนี้ท่านวัฒนธรรมยังไม่ได้ไปเรียนและหารือกับ
ท่านผู้ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ก็เตรียมตัวไว้ถ้ามีคําสั่งมาจะได้ดําเนินการได้ทันที

เรื่องที่ 8 งานฉลอง 220 ปี กาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยู่
จังหวัดชัยภูมิถ้าอยากจะให้เมืองมีความเจริญก้าวหน้าพี่น้องประชาชนอยู่เป็นสุขมีความเป็นสิริมงคลเวลา
บวงสรวงเจ้าพ่อโสมพะมิตรให้รํารอบอนุสาวรีย์ไม่ใช่ไปรําแค่ด้านหน้าเหมือนที่เราทํามาทุกครั้ง ทําไม่ผมถึงได้
คุยเรื่องนี้ขึ้นมากับท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพราะว่าในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นวันฉลอง 220 ปี ใน
การตั้งเมืองกาฬสินธุ์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับผิดชอบพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองเก่าคือ พระยาชัยสุนทร (เจ้าพ่อ
โสมพะมิตร) เราได้รับผิดชอบพิธีบวงสรวงคนที่จะเสด็จมาในพิธีบวงสรวงคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี แล้วเราจะเตรียมงานบวงสรวงอย่างไรให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราบวงสรวงโดยมีท่านผู้ว่า
เป็นประธาน รอบนี้เรามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานเรายังจะบวงสรวงเหมือนเดิมหรือไม่ ท่าน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลยแนะนําว่าจังหวัดชัยภูมินั้นนําคนจํานวนเป็นร้อยมารําบวงสรวงรอบอนุสาวรีย์และ
พี่น้องประชาชนก็จะได้รับอานิสงนี้คือความเชื่อ และในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดพิธีบวงสรวงผมว่า
เราควรมาระดมสมองเตรี ย มสิ่ ง แปลกใหม่ เ ตรี ย มพิ ธี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ พราะว่ า ท่ า นประธานคื อ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขวัญใจของปวงชนชาวไทย ฝากงานนี้ให้ท่านผอ.วิเชียรและผู้บริหาร
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โรงเรียน คณะครู คิดและคุยกันว่ารูปแบบงานและพิธีการเราจะทําอย่างไรให้ยิ่งใหญ่แล้วเราค่อยมานําเสนอ
และคุยกันอีกครั้ง

เรื่องที่ 9 งานต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
งานต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็
เรียบร้อย ท่านผู้ว่าก็ชื่นชมและท่านนายกรัฐมนตรียังฝากขอบคุณมายังพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ให้
การต้อนรับอย่างดีและมาต้อนรับเป็นจํานวนมาก

เรื่องที่ 10 การจัดงานนิทรรศการและงานวันเด็ก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี งานนิทรรศการและงานวันเด็ก วันที่ 10 – 11 มกราคม
2557 เป็นอย่างไรบ้างท่านผอ.สํานักการศึกษา

นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นงานแสดงนิทรรศการ
กําหนดการคืองานจะเริ่มเปิดให้คนที่สนใจดูนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. กิจกรรมตอนบ่ายโดยเวทีกลาง
จะใช้เวทีที่ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์โดยเราจะเปลี่ยนฉากหลังและเริ่มการแสดงของเด็กตั้งแต่เวลา
16.00 น. เนื่องจากมีรายการแสดงทั้งหมด 25 รายการ ส่วนพิธีเปิดจริงๆนั้นคือเวลา 18.00 น. ที่เราได้
เรียนเชิญท่านผู้ว่ามาร่วมชมวีดีทัศน์ การแสดงเด็ก และการจับฉลากสลับกันไปเมื่อวานเท่าที่สํารวจเบื้องต้น
โต๊ะจีนเราได้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่ 234 โต๊ะ ทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน การแสดงต่างๆเราก็จะเน้น
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นหลัก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี จํานวน 234 โต๊ะ ผู้ปกครองออกเงินซื้อ
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ใน 234 โต๊ะ จะมีโต๊ะผู้ปกครองประมาณเกือบ 200
โต๊ะ ซึ่งบางโรงเรียนตัวเลขยังไม่นิ่งคือจะเพิ่มขึ้นอีก เรากันเอาไว้สําหรับโต๊ะ กรรมการศึกษา สมาชิกสภา
เทศบาล และหัวหน้าส่วนหรือแขกที่เราเรียนเชิญคงจะเน้นกิจกรรมเรื่องของแสง สี เสียง ก็จะทําให้พอสมควร
และส่วนของรางวัลการจับฉลากก็จะมีทุกโต๊ะแต่จะทําอย่างไรเพื่อให้กิจกรรมบนเวทีไหลลื่นตัวนี้เราประชุม
แก้ไขกันแล้ว และกิจกรรมบนเวทีก็จะมีการแสดงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 รายการ เริ่มตั้งแต่เวลา
16.00 น. ต่อด้วยการแสดงของเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 10 รายการ ที่เหลือก็จะมีของ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 10 รายการ เป็นร้องเพลงรายการละ 1 เพลง และต่อด้วยโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จะให้ต่อเนื่องแบบไม่ให้ขาดช่วงในช่วงกิจกรรมก็จะไม่ให้เกิน 22.00 น. ก็คงจะปิด
ได้ ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ช่วงเช้าก็จะมีขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
มาเข้าศาลากลางจังหวัดบริเวณด้านหลังเวทีที่ถนนกาฬสินธุ์ รูปแบบคล้ายคลึงกับปีที่แล้วแต่เราได้ประสานไป
ยังสภาเด็กถ้าพร้อมก็จะมาร่วมด้วย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผอ.วรวิทย์รับไปประสานให้พร้อมเพราะเราลงทุนกับสภา
เด็กเยอะมากและตัวประธานสภาก็เป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและให้เขาจัดการแสดงมามอบ
ให้ท่านไปประสานเพราะสภาเด็กมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา และมีการวางผังเบื้องต้นวางรูปแบบว่าในเวทีทั้งหมดเรา
จะวางเต้นท์อย่างไรรวมทั้งเอ็กซ์ตรีมที่เขาจะไปบางส่วนเพราะส่วนหนึ่งเขาไปแข่งกีฬา ส่วนเวทีตักบาตรตอน
เช้าของวันที่ 1 มกราคม 2557 จะใช้เวทีเดิมที่หันหน้าเข้าศาลากลางจังหวัดและเต้นท์ใหญ่เราจะนําออกมา
เป็นคู่ขนาน 2 ข้าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องเลื่อนเต้นท์ออกมาใช่หรือไม่
นายวิเชียร สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ใช่ครับเพราะตอนนี้เต้นท์อยู่ติดกับอนุสาวรีย์จะต้องเลื่อน
ออกมา
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ในการเลื่อนจะต้องใช้คนจํานวนมากในการเคลื่อนย้าย
เพราะเป็นเต้นท์ใหญ่ แต่ถ้าเอาไว้ที่เดิมผมก็มองว่าไม่เหมาะ ที่ผมถามเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมอยากรู้ความ
พร้อมของท่านผอ.วิเชียรว่าได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันแสดงนิทรรศการและงานวันเด็กพร้อมรึยังและ
ท่านก็พูดได้ถือว่าท่านได้คุยและปรึกษาหารือกันมาแล้ว และเรื่องที่ 2 ที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องการจัดพื้นที่หน้า
ศาลากลางว่าเต้นท์ใหญ่และเวทีควรอยู่ที่ไหน และบริเวณไหนเป็นเวทีตักบาตรซึ่งเดิมเราเคยใช้เวทีตักบาตร
เป็นเวทีเปิดงานวันเด็กแล้วครั้งนี้เราจะทําอย่างไร ผมว่าพอมีเวลายังไงท่านผอ.ภานุเดชก็ลองคุยกับท่านผอ.
วิเชียร ถ้าหากว่ามีเวลาท่านผอ.ภานุเดชลองดูว่าถ้าเราจะโยกย้ายหรือรื้อเต้นท์ใหญ่ไปวางไว้จุดไหนถึงจะ
เหมาะสมและเรื่องเต้นท์ในงานวันปีใหม่และงานวันเด็กที่เราจะยืมมาเพื่อให้ส่วนราชการหรือโรงเรียนต่างๆของ
เราไปออกนิทรรศการและไปแจกของหรือจัดกิจกรรมให้ดําเนินการให้เรียบร้อยเราถึงจะได้ลงมือทํางานต่อไป
ได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้ว

เรื่องที่ 11 งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติจังหวัดขอนแก่น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ช่วงนี้จังหวัดขอนแก่นมีงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 เขาจัดเหมือนกับงานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่ผมเห็น
คนที่ไปในงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติเขาถ่ายรูปมาให้ดูก็สวยงามดีแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม ผม
ว่างานนี้คงใช้เงินประมาณ 10 ล้านบาท ในค่าจัดดอกไม้และอยู่ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ แต่นั้นเป็นนโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นที่ท่านจะให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอีเว้นท์จะมีการจัดงานระดับชาติทุก
เดือนนี้คือนโยบายของท่าน และใครว่างก็เชิญชวนไปดูได้วันนี้ผมก็ให้ทีมช่างถ่ายภาพของกองวิชาการไปเก็บ
รายละเอียดมาและมาดูกันว่าเราจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะเนรมิตสวนสาธารณะแก่งดอน
กลางของเราให้เหมือนกับเขา

เรื่องที่ 12 วันครู
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2557 เราจัดงาน
เหมือนเดิมคือที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เชิญท่านผู้ว่าเป็นประธานและเชิญนายกไปอ่าน
รายงานถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรผมก็จะไปเองแต่ถ้าผมไม่ว่างก็มอบให้ท่านรองนพสิทธิ์เตรียมตัวไว้ด้วย

เรื่องที่ 13 การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 9 มกราคม 2557 ผอ.อภิวัฒน์เตรียมความพร้อมใน
การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลจะมีการประชุมหรือไม่

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 8
มกราคม 2557 เขาจะมาพักที่โรงแรมริมปาว จํานวน 7 คน จองห้องไว้ทั้งหมด 5 ห้อง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี การประเมินจะมีช่วงเช้าช่วงบ่ายจะเป็นการดูงานจนถึง
เวลา 15.00 น. สิ่งที่เราจะให้คณะกรรมการไปดูงานคือกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท่านผอ.เพ็ญพรผม
เป็นห่วงเรื่องทางเข้าเราจะเดินทางเข้าทางไหนก็ไม่สวยแต่เราจะพาคณะกรรมการท่านเข้าทางถนนอนรรฆนาค
และจะตกแต่งถนนอย่างไรให้ดูสวยงามและคณะกรรมการที่มาประเมินก็เป็นชุดเดียวกับที่ไปประเมินที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและการไปประเมินที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นคณะกรรมการก็ประทับใจมากเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการ
เปรียบเทียบถ้าหากเราสู้จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้ มี 5 รางวัล แต่มีผู้เข้ารอบคัดเลือก 12 เทศบาล ท่านผอ.เพ็ญ
พรรั บ บทหนั ก เรื่ อ งทางเข้ า ถนนหนทางและบริ เ วณที่ ค ณะกรรมการไปดู ง านคื อ กองทุ น จิ ต อาสาพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม วัสดุสิ่งของต้องประสานงานกับหัวหน้าจําลองว่าอย่าเพิ่งขายของหมดเพราะเราต้องนํามาโชว์ใน
วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะกรรมการจะต้องไปนําเสนอด้วยตัวเองและเกี่ยวกับเรื่องโครงการเทศบาลต้าน
ทุจริตก็ต้องเชิญคณะกรรมการต่างๆเข้ามาร่วมอยู่ที่นี้และในการนําเสนอของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าที่ผมสอบถาม
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มาคือเขาเชิญเข้ามาในห้องประชุมหลังจากนําเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วท่านรองณุชากรก็
นําเสนอ 2 นวัตกรรม ที่ส่งสมัครโดยพาวเวอร์พอยต์และหลังจากนั้นคณะกรรมการก็ซักถามเสร็จเรียบร้อยก็พัก
กลางวันพาคณะกรรมการไปรับประทานอาหารและหลังจากนั้นก็เดินทางไปดูงาน เผอิญว่า 2 นวัตกรรม ของ
จังหวัดร้อยเอ็ดมีนวัตกรรมที่เป็นของโรงเรียนและคนที่ต้อนรับอยู่ที่โรงเรียนก็คือนักเรียนเป็นคนกล่าวต้อนรับ
และพาคณะกรรมการเดินดูงานในโรงเรียนเป็นความสามารถพิเศษของนักเรียนที่นําเสนอ ถ้าจะเทียบกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราก็เป็นคนละโครงการและเป็นคนละนวัตกรรมเพราะฉะนั้นท่านผอ.อภิวัฒน์เตรียมไว้
อย่างไร แล้วจะพาคณะกรรมการไปรับประทานอาหารกลางวันที่ไหน

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เรื่องอาหารกลางวันยังไม่ได้เตรียมส่วน
วีดีทัศ น์นําเสนอจะนํ าเสนอเป็น 2 นวัตกรรม ทําไว้เรียบร้อ ยแล้วถ้ าเราจะเพิ่มเติ มแนะนํ าเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าเพิ่มเติมเยอะก็จะทําให้น่าเบื่อแต่ถ้าอยู่ในวีดีทัศน์ที่ท่าน
นําเสนอนวัตกรรมแล้วมีเรื่องราวของเทศบาลอยู่ด้วยก็จะดีแล้วเวลาทําวีดีทัศน์นําเสนอผมไม่เคยได้ดูก่อนเลย
เพราะเพิ่งทําเสร็จแล้วนํามาเปิดเลย ความจริงต้องเตรียมการไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด แผน 2 ให้ทํา
พาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับเรื่องโครงการตอนที่เราประเมิน ป.ป.ช.เอาตัวนั้นมาทบทวนนวัตกรรมละ 1 ชุด ถ้าหาก
ว่าตัววีดีทัศน์ไม่ดีและไม่เหมาะ เพราะว่าเราจะต้องดึงความสนใจให้คณะกรรมการอยู่จนกระทั่งถึงเที่ยงและ
เราก็พาคณะกรรมการไปทานข้าวที่สวนดอนธรรมหรือไม่เราก็ถามท่านก่อนว่าต้องการทานอะไร และหลังจาก
นั้นเราก็จะพาคณะกรรมการไปดูงานที่เดียวเพราะว่าการดูงานเรื่องเทศบาลต้านทุจริตเป็นการดูงานที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกินบ่าย 3 โมง เราจะต้องบริหารเวลาอย่างไรเพื่อให้เขาอยู่ถึง
บ่าย 3 โมง ฝากผอ.อภิวัฒน์เพราะความหวังอยู่ที่เงินรางวัล จํานวน 2 ล้านบาท
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ขอเรียนปรึกษาท่านนายกถ้าสมมุติว่าเราจะเสนอ
ในเชิงต่อยอดถ้าโรงเรียนเรามีการนําขยะรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นดอกไม้ ฯลฯ เราจะนํามาเสริมจะทําให้ดีขึ้น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ได้เพราะโรงเรียนก็ทําอยู่แล้ว
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข วิธีการเราจะให้ดูงานที่กองทุนจิตอาสาและดูงาน
ที่โรงเรียนด้วยได้หรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
ได้ก็ถือเป็นการเพิ่มเวลาขึ้นด้วยแล้วธนาคารขยะของ
โรงเรียนเทศบาลเราพร้อมหรือไม่แล้วเอาขยะไปต่อยอดทําอะไรบ้างท่านผอ.สํานักการศึกษาและท่านผอ.
โรงเรียนลองปรึกษาหารือและคุยกันดูเพื่อเป็นการต่อยอดเราก็นํานักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์
ค้ํา มารวมกันที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เพราะสถานที่จะสะดวกกว่า
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข และอยากจะให้เอาโครงการถุงพลาสติกที่เรา
กําลังก่อสร้างลงไปในวีดีทัศน์หรือพาวเวอร์พอยต์ในการนําเสนอเพราะว่าเป็นการต่อยอดและได้เงินมาเป็นของ
ชุมชนเราก็เชิญชุมชนมา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ใช่ถือเป็นการต่อยอดท่านผอ.อภิวัฒน์เข้าใจหรือไม่
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เข้าใจครับแต่ต้องดูอีกครั้งว่าวีดีทัศน์ที่ทํา
ไปแล้วนั้นได้นําเรื่องนี้ใส่เข้าไปรึยัง

เรื่องที่ 14 เปิดอาคารใหม่ของสมาคมผู้สูงอายุฌาปนกิจสงเคราะห์
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

วันที่ 8 มกราคม 2557 เปิดอาคารใหม่ของสมาคม
ผู้สูงอายุฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝากทุกคนให้ไปช่วยกันด้วยที่อาคารบริเวณด้านหลังหอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 6/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕6
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2556 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากการที่เข้าร่วมประชุมเรื่องยาเสพติดเมื่อเช้าในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็มี 1 ราย คือ มีการซุกซ่อนยาบ้าในทวารหนักของนักโทษที่จะนําเข้าไปในเรือนจําจาก
การสืบทราบของทางตํารวจก็บอกว่าในช่วงเวลาขึ้นศาลมีคนนํายาบ้ามาให้นักโทษในห้องน้ําและทําการซุกซ่อน
ไว้ในทวารหนักประมาณ 188 เม็ด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไปตรวจพบแล้วจับได้ที่ไหน
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตรวจพบและจับได้ที่เรือนจํา

เรื่องที่ 2 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางานในการจัดงาน
มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2557
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด ประจําปี 2557 และขอเชิญหัวหน้าคณะทํางานและ
เลขานุการคณะทํางานทุกคณะเข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด ในวันพุธที่
25 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมมอบให้กรรมการทุกคนที่ถูกตั้งเข้าไปเป็นคณะทํางาน
ไปประชุมด้วยเพราะผมติดภารกิจที่จังหวัดมหาสารคาม ในคําสั่งจังหวัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับผิดชอบ
ฝ่ายจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร มีนายกเป็นหัวหน้าคณะทํางานผมมอบให้ท่านรองนพสิทธิ์ไป
ประชุมแทนเพราะเป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน ฝ่ายจัดสร้างเวทีกลาง และจัดหาแสง สี เสียงประจําเวทีกลาง
ฝ่ายติดตั้งและตกแต่งพระบรมสาทิสลักษณ์ ฝ่ายจัดสร้างกองอํานวยการ มีท่านรองเข็มชาติเป็นรองหัวหน้า
คณะทํางาน มอบท่านผอ.ภานุเดชไปประชุมรับงานแทน ฝ่ายจัดหาห้องน้ําที่ใช้ในงาน มีท่านรองมานิตเป็น
หัวหน้าคณะทํางาน มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทนและแจ้งเปลี่ยนชื่อรองหัวหน้าคณะทํางานจากท่าน
ผอ.เสาวณีเป็นท่านผอ.เพ็ญพรด้วย ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและวอลเล่ย์บอลชายหาด มีท่าน
นายกเป็นหัวหน้าคณะทํางานมอบท่านรองนพสิทธิ์ไปประชุมแทน และฝ่ายรักษาความสะอาดภายในบริเวณ
งาน มีท่านรองมานิตเป็นหัวหน้าคณะทํางานมอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอต่อสัญญาพื้นที่วางขายน้ํา

๙

นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ นายธนากร แซ่โค้ว เช่าพื้นที่เพื่อขายน้ําใน
บริเวณเทศบาลหลังเก่า มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2557 มีความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าโดยชําระค่าเช่าเดือนละ 1,250 บาท เท่าเดิม เนื่องจากบริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านจําหน่ายกาแฟซึ่งทําให้รายได้ลดลง นําเข้าในที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมว่าจะให้ทําการต่อ
สัญญาหรือไม่ สัญญา 1 ปี เท่าเดิม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีใครคัดค้านหรือไม่ ราคาเท่าเดิม สัญญา 1 ปี เท่าเดิม
ใครมีข้อมูลหรือเห็นว่าเขาขายดีควรที่จะเพิ่มค่าเช่าหรือขายไม่ดีควรที่จะลดราคาค่าเช่าลง ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้ต่อสัญญา 1 ปี ในราคาเท่าเดิม

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ต่อสัญญา 1 ปี ในราคาเท่าเดิม เรื่องที่ 2 ขอต่อใบอนุญาตดูดสิ่งปฏิกูล
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ มีการยื่นคําร้องเข้ามา 3 ราย ขอต่ออายุ
สัญญาดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไปอีก 1 ปี เนื่องจากสัญญาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม
2557 และยินดีจะอุทิศเงินค่าตอบแทนเดือนละ 3,800 บาท เท่าเดิมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ ครั้ง
จํานวน 5,000 บาท เท่าเดิม นําเข้าในที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมว่าจะให้ต่อสัญญาหรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าจ่ายค่าตอบแทนเท่าเดิมแล้วสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้
เป็นอย่างไร น้ํามันแพงขึ้นหรือไม่ ถ้าน้ํามันแพงขึ้นแล้วเขาขออนุญาตเราเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเดิมแต่
ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเพราะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะอนุญาตหรือไม่
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ควรที่จะอนุญาต
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีใครไม่เห็นด้วยและมีเหตุผลอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้ต่อสัญญาดูดสิ่งปฏิกูลอีก 1 ปี ในราคาเท่าเดิม

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุญาตให้ต่อสัญญาดูดสิ่งปฏิกูล ในราคาเท่าเดิม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดมี

เรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 สรุปผลการออกสังเกตการณ์ผู้มารับบริการส้วมตลาดโต้รุ่ง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มอบให้
เจ้าหน้าที่สํานักการคลังได้ออกสังเกตการณ์ผู้มารับบริการส้วมตลาดโต้รุ่งทั้งลานบนและลานล่าง ก่อนพิจารณา
การต่อสัญญา 1 ปี และขอลดค่าเช่าจากเดือนละ 3,010 บาท มาเป็นเดือนละ 2,000 บาท ทางสํานักการ
คลังเลยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจและสังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2556 สรุปผล
ออกมาคือส้วมตลาดโต้รุ่งลานบน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,181 บาท และมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนละ 5,933
บาท เขาขาดทุน 746 บาท และส้วมตลาดโต้รุ่งลานล่าง รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,772 บาท และมีค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนละ 6,128 บาท เขาขาดทุน 356 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ค่าใช้จ่ายของเขามีอะไรบ้างและเขาเอาอะไรคิดค่าใช้จ่าย
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่ว นพัฒ นารายได้ 1.ค่า ใช้ จ่า ยของเขาคื อค่า เช่ าเดิ ม คนละ
1,505 บาท/เดือน 2.ค่าน้ําประปาเดือนละ 575 บาท 3.ค่าไฟฟ้าเดือนละ 300 บาท 4.ค่าไฟฟ้าส่วน
กลางเดือนละ 70 บาท 5.ค่ากระดาษทิชชู่เดือนละ 200 บาท 6.ค่าน้ํายาล้างมือเดือนละ 189 บาท 7.ค่า
น้ํายาล้างถูพื้นเดือนละ 109 บาท 8.ค่าสบู่เดือนละ 40 บาท และจะมีที่ไม่ใช่รายจ่ายประจําของเขามีค่าไม้

๑๐

กวาด 45 บาท ค่าแรงที่จะต้องจ่ายให้คนดูแลอีกเดือนละ 3,000 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ค่าแรงคือเขาคิดให้ตัวเขาเองวันละ 100 บาท เพราะเขา
ไปดูแลเองแสดงว่าเขาไม่ได้ขาดทุนแต่เขาคิดค่าแรงตัวเองเพิ่มเข้าไปเลยทําให้เขาขาดทุน แล้วเขาขอลดราคา
ลงอย่างไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ขอลดค่าเช่าจากเดือนละ 3,010 บาท เดิม
จะตกคนละ 1,505 บาท มาเป็นเดือนละ 2,000 บาท เพื่อจะตกคนละ 1,000 บาท และราคาครั้งแรกที่
เราเปิดประมูลเราตั้งไว้ที่เดือนละ 2,000 บาท เขาเลยอยากจะขอให้ลดลงมาเป็นเดือนละ 2,000 บาท
เท่ากับตอนที่คณะกรรมการเปิดประมูลครั้งแรก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ครั้งแรกที่เขาประมูลในราคาเท่าไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ประมูลในราคา 3,010 บาท
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เราจะต่อรองเป็น 2,500 บาท ได้หรือไม่ที่ประชุมเห็นว่า
อย่างไรสมควรหรือไม่เพราะว่าเขาไปเก็บเงินจากผู้มารับบริการห้องน้ําห้องส้วมที่ตลาดโต้รุ่งคนละ 3 บาท ทั้ง
ลานบนและลานล่าง รายละเอียดก็อยู่ในเอกสารที่สํานักการคลังได้นํามาให้ดูและช่วยกันพิจารณา ผมเห็นว่า
ควรมอบให้สํานักการคลังไปต่อรองขอเป็นเดือนละ 2,500 บาท นั้นพอที่จะลดค่าเช่าให้ได้แต่ถ้าจะให้ลด
เหลือเดือนละ 2,000 บาท ผมมองว่าไม่เหมาะสมเท่าไร มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้า
ไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑6.10 น.

