รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 18/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายนพสิทธิ์
๓. นางสาวศิรินันท์
๔. นายนิติธรรม
๕. นางอุบลรัตน์
๖. นายประเสริฐ
๗. นายอภิวัฒน์
๘. นางเพ็ญพร
๙. นายวรวิทย์
๑๐. นายพงษ์ธร
๑๑. นายนิกร
๑๒. นางสาวจันทร์ตรี
๑๓. นายกฤษณะ
๑๔. นางจีรนันท์
๑๕. นายสมชาย
๑๖. นางสาคร
๑๗. นางสาวดารุณี
๑๘. นางสาวสุนิสา
๑๙. นางเพ็ญประภา
๒๐. นายวุฒิไกร
๒๑. นางณัฐนันท์
๒๒. นายกันติพงษ์
๒๓. นายจําลอง
๒๔. นางมยุรา
๒๕. นางมยุรี
๒๖. นายธนวัฒน์
๒๗. นางนฐอร
๒๘. นายธนัญชัย
๒๙. นางศศิญา
๓๐. จ.ส.อ.สมชาย
๓๑. นายสังวาล
๓๒. นายสถิตพงษ์

บุญเพิ่ม
กุลเจริญวิรัตน์
หล่อตระกูล
รัตนานิคม
กิตติยุทธโยธิน
ออประเสริฐ
ปะกิทงั
ศุภสุข
ภูอวด
โพธิแท่น
แต้มแก้ว
กอสัตย์
จีนซื่อ
ธารไชย
ไชยเดช
แต้มแก้ว
สุดาอิ้ง
บุญศิลป์
ภูนิลามัย
ภูนาโท
เหล่านุกูล
เบ้าจังหาร
ศรีนามล
ภูจริต
ไชยบัง
สิทธิกานต์
อภัยโส
ชูเดชวัฒนา
กิตติธรรม
โสมนัสนานนท์
เมืองโคตร
บงศรีดา

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายเทศกิจ
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายการเจ้าที่
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

๒

๓๓. นางสุมิตรา
๓๔. นางแม้นรัตนา
๓๕. นางวัชรี
๓๖. นางรัศมี
๓๗. นางจริยา

ภูผาลา
กาญจันดา
คําเดช
พลเทียน
พงษ์พันธุ์นา

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ประธานสภาพนักงาน
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
2. นายสมศักดิ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นายอดิศักดิ์
อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. นายฉลอง
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
5. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง
6. นายลิขิต
ไชยภู
หน.ฝ่ายปกครอง
7. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
8. นายโพธิวัฒน์
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
9. นางสาววารัตน์
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
10.นายวันชัย
จันทร์สว่าง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
11.นายคงเดช
หรบรรณ์
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
12.นางสาวนันทนา
สุเพ็งคําภา
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
13.นายพงษ์ฤทธิ์ ธารสวิง
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
14.นางสุดารัตน์ ศรีโยธา
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
15.นางรัศมี
แสนอุบล
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
16.นายสนธยา
สีหานนท์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
17.นายปัญญา
หมั่นผดุง
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
18.นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
19.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
20.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21.นางมนธิดา
คําก้อน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22.นางสาวณัฐภาส์
การรินทร์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
23.นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
24.นายประโยชน์
ฆารไสว
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
25.นางสาวสุภาพ
บุญเพิ่ม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
26.นางวิภาวดี
ชุมกาแสง
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 18/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16

๓

มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อตอนเช้า เวลา 10.00 น. ผมไป
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือเรียกว่าการประชุม กบจ. จังหวัดเราได้รับ
งบประมาณมางบประมาณตัวนี้เรียกว่างบ CEO จังหวัดทุกจังหวัดจะได้รับเงินมาแล้วแต่งานที่บรรจุเอาไว้ใน
แผนและโครงการที่ทําเสนอไปขอก่อนหน้านี้ประมาณ 2 ปี นี้เป็นงานของกลุ่มยุทธศาสตร์ของสํานักงานจังหวัด
และพอเรียบร้อยผ่านที่ประชุม กบจ. เป็นแผนเสร็จแล้วถึงส่งไปที่กรุงเทพฯและพอไปถึงท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะต้องไปนําเสนอต่อที่ประชุมของกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าโครงการไหนจะได้
หรือไม่ได้ งบประมาณนี้เลยเรียกว่างบผู้ว่าฯ CEO บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการบริหารเงิน CEO งบประมาณตัวนี้ก็
จะเอามาเป็ น งบประมาณยุ ท ธศาสตร์ เ ร่ ง ด่ ว นตามวาระจั ง หวั ด และตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด เพื่ อ ที่ จ ะให้
สอดคล้อง พองบประมาณมาก็จะมาจัดซื้อจัดจ้างและบางงานก็จะมีการฟันราคากันทําให้เงินในการจัดซื้อจัด
จ้างเหลือพอเงินเหลือจ่ายมาท่านผู้ว่าสามารถที่จะเสนอเปลี่ยนแปลงเอาเงินเหลือจ่ายไปใช้ต่อโครงการนั้น
โครงการนี้ได้แต่จะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ของเราได้เป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย แล้วจากการที่มีเงินงบประมาณผู้ว่าฯ CEO เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของ
เราก็ไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณตัวนี้ท้องถิ่นอื่นๆไม่ได้เพราะเขาถือว่า
ท้องถิ่นต่างๆนั้นมีเงินสนับสนุนท้องถิ่นอยู่แล้ว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราได้มาทุกปีในปีแรก 2554 เราได้
ถนนรอบแก่งดอนกลางผ่านสํานักงานทางหลวงชนบท 15 ล้านบาท ปีที่ 2 เราได้ลานอเนกประสงค์ซึ่งเป็น
ลานจอดรถของพุทธมณฑลแก่งดอนกลางอีกประมาณ 15 ล้านบาท ผ่านสํานักงานจังหวัด ปีที่ 3 เราได้ฐาน
พระพุทธรูปงบประมาณ 15 ล้านบาท แต่มีเงินเหลือจ่ายท่านผู้ว่าฯเลยนําเงินไปเปลี่ยนเป็นโครงการต่างๆแล้ว
เชิญประชุมและขอความเห็นชอบส่วนใหญ่งานที่ท่านผู้ว่าฯเอามาเปลี่ยนก็เป็นงานที่ท่านเอาไปแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา และสิ่งที่ท่านนําเสนอว่าเงินเหลือจ่ายท่านก็จะเอาไปใช้จ่าย
เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดคือกาฬสินธุ์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย
ผ้าไหมแพรวาสู่สากล ท่านบอกว่าจะให้มีการจัดแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยที่แหลมโนนวิเศษ
สะพานเทพสุดาหนึ่งปีเขาจะจัดแข่งขันกันภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ 4 ฤดูกาล 4 ครั้ง
ฤดู ก าลสุ ด ท้ า ยจะอยู่ ใ นช่ ว งเดื อ นนี้ ไ ตรมาสสุ ด ท้ า ย แต่ ช่ ว งเดื อ นนี้ เ ราไม่ พ ร้ อ มเพราะน้ํ า ในเขื่ อ นไม่ มี
เพราะฉะนั้นก็เลยจะไปจองแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยจากสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมภ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยท่านคาดหวังว่าจะเชิญคนที่มาเที่ยวงานบุญคูณลานก็มาดูเจ็ตสกีและ
เที่ยวงานบุญคูณลานต่อแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะกลายเป็นเมืองที่มีกีฬาทางน้ําและใช้เป็นกีฬาในการพักผ่อนได้
ด้วย และก่อนที่จะเกษียณราชการจะต้องทํา MOU กับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยให้ได้เพื่อที่จะตกลงกัน
ว่าชิงแชมป์สนามแรกจะต้องมาชิงแชมป์กันที่แหลมโนนวิเศษสะพานเทพสุดา และท่านผู้ว่าฯก็พูดถึงพิพิธภัณฑ์
ท่านมีเงินเหลือเอาไปทําพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ท่านมอบนโยบายไปแล้วว่าจะมีการสัมมนาหลักสูตร
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่ มัธยม ประถม และท้องถิ่น นําหลักสูตรของแต่ละแห่งมาสัมมนากันเพื่อจัดเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นกลางให้รู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เรามีของดีอะไรให้เด็กเยาวชนเราสามารถเล่าเรื่องตํานานเมือง
กาฬสินธุ์ได้และใช้เป็นสถานที่ดูงานนั้นก็คือใช้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ของเราไม่อย่างนั้นทําพิพิธภัณฑ์ก็
ไม่มีคนมาดูเมื่อไม่คนมาดูก็จะทําให้พิพิธภัณฑ์เสื่อมโทรม ท่านบอกว่าตั้งงบประมาณให้หัวละ 150 บาท เป็น
ค่าอาหารกลางวันให้เด็กแต่ครูก็จะเอาเงินจํานวน 150 บาท รวมกันไปจ้างเหมารถมาดูและให้เด็กห่ออาหาร
กลางวันมากินแทนถ้าทําอย่างนี้เงินแค่ 150 บาท/คน ก็จะสามารถพาเด็กมาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ได้นํามาเลยทั่ว
ทั้งจังหวัดเด็กก็จะได้รับความรู้ด้วยเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาเสร็จแล้วให้มีการสอบและประเมินผลได้เลย

๔

ว่าเมื่อเด็กมาเดินดูพิพิธภัณฑ์แล้วแจกกระดาษข้อสอบให้เลยจะต้องสอบได้เพราะไปศึกษามาทันทีและสนใจ นี้
คือแนวทางที่ท่านผู้ว่าจะพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เราต่อไป และจะมีการรายงานเกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบผู้ว่าฯ CEO ว่าตอนนี้จัดซื้อจัดจ้างไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดแล้วเราอยู่ในลําดับไหนสรุปแล้ว
เราอยู่ลําดับที่ 2 รองจากจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเวลาที่ท่านผู้ว่าพูดมาผมก็มา
คิดถึงเรื่องงานของเราว่าเราไม่เคยตามดูเลยว่าเทศบัญญัติงบประมาณของเรามาถึงเดือนมิถุนายนแล้วเราใช้
จ่ายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไปตามแผนหรือไม่และเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เพราะไตรมาสสุดท้ายแล้วเราจะทําทัน
หรือไม่ ผมอยากทราบมอบให้ผอ.ส่วนฯจําลองรายงานว่าแต่ละเดือนเราใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเท่าไรเหลือกี่
เปอร์เซ็นต์เป็นไปตามแผนหรือไม่และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร พอพูดถึงเงินเหลือจ่ายเราก็มีเงินเหลือจ่ายจาก
กุดโง้งเหมือนกัน 1.8 ล้านบาท ผมขอถือโอกาสนี้หารือกันว่าจะนําไปใช้อะไรได้บ้างผมจะมอบให้สํานักการช่าง
ทํางานต่อไป ผอ.ภานุเดชมาเสนอว่าอยากจะไปสร้างอาคารโรงเรือนที่กุดโง้งคนที่ออกแบบกุดโง้งทําอย่างไร
ช่วยอธิบาย
นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ ที่กุดโง้งจะมีศาลา SML เก่าเล็กๆซึ่งเป็น
ของชุมชนและเป็นห้องเก็บของถ้าเรามีการปรับปรุงกุดโง้งแล้วตรงนั้นก็คงจะได้รื้อและใช้ประโยชน์อีกไม่ได้
ฉะนั้นชุมชนก็จะไม่มีที่ประชุม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนไม่เคยประชุมสร้างแค่ใช้สําหรับ
เก็บของ
นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ ถ้าในกรณีเงินเหลือจ่ายของอุดหนุน
เฉพาะกิจถ้าเราไม่ย้ายสถานที่จะอนุมัติง่ายถ้าเราทําที่กุดโง้งจะสามารถอนุมัติได้เลย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมอยากได้ไปซื้อเครื่องบําบัดน้ําเสียจะ
สามารถทําได้หรือไม่ถ้าเราซื้อเครื่องบําบัดน้ําเสียมาลงที่กุดโง้ง ตัวละ 100,000 บาท ถ้าเราซื้อ 5 ตัว ก็
500,000 บาท ที่เหลืออีก 1,300,000 บาท เอาไปออกแบบทําศาลาอเนกประสงค์ที่กุดโง้งตามนั้นและ
เครื่องทําน้ําเสียก็ไม่ได้ติดตายตัวเราสามารถย้ายไปบําบัดน้ําเสียที่สวนสาธารณกุดน้ํากินหรือที่อื่นๆได้ด้วยถ้า
บริเวณนั้นมีปัญหา เรื่องน้ําเสียสามารถเป็นไปได้เพราะการที่เราไปขุดลอกทําให้ระบบนิเวศมันเสียและน้ําของ
ชาวบ้านที่ใช้ไหลลงไปก็สามารถทําให้เน่าได้การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเราสามารถเขียนเป็น
โครงการได้ สรุปเงินจํานวน 1,800,000 บาท ที่เหลือมอบให้นายธนวัฒน์นําไปทําศาลาอเนกประสงค์และ
ห้องเก็บของที่ทําการชุมชนเพื่อที่ชุมชนจะได้ใช้ในการประชุมและเหลืออีกจํานวน 500,000 บาท ให้นําไปซื้อ
เครื่องบําบัดน้ําเสียของกุดโง้งมอบสํานักการช่างทําโครงการให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ งานต่อไปที่ท่านผู้ว่าฯ
พู ด คื อ งานปั่ น เพื่ อ แม่ ทั่ ว ประเทศ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2558 สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานระยะทาง 25 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆก็ควรจะจัดให้สอดคล้องกับ
ท่านด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ก็รายงานไปว่าจะปั่นจักรยานระยะทาง 25 กิโลเมตร เหมือนกันแต่อาจจะแค่รอบ
แก่งดอนกลางและหลังจากนั้นก็จะมาปลูกต้นไม้ท่านผู้ว่าฯเลยฝากอยากให้เขียนภาพเปอร์สเปคทีฟว่าในบริเวณ
สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางจะมีบริเวณที่เป็นเนินไดโนเสาร์ ลู่เดินวิ่ง หายทรายเทียม สระว่ายน้ํา ซุ้มโค้งซึ่ง
เป็นอาคารให้เด็กไปเตะฟุตบอล พอถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ให้นําภาพเปอร์สเปคทีฟนี้ไปติดเป็นฉากหลัง
และต้องเตรียมสถานที่คนประมาณ 1,000 คน จะต้องไปปลูกต้นไม้และเราเลือกปลูกต้นไม้อยู่ 2 ชนิด คือ 1.
ต้นตะแบก 2.ต้นนางพญาเสือโคร่ง เราจะขุดหลุมยังไงให้คน 1,000 คน ไปปลูกงานนี้มอบสํานักการช่างหารือ
กันว่าจะปลูกยังไงส่วนเรื่องต้นไม้สํานักงานจังหวัดจะหามา เราในส่วนของเจ้าของพื้นที่จะเตรียมที่บริเวณไหน
เพื่ อ ให้ เ ขาปลู ก ต้ น ไม้ ฝ ากสํ า นั ก การช่ า งเตรี ย มเรื่ อ งสถานที่ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย และฝากเรื่ อ งการปลู ก ต้ น ดอก
ทานตะวันให้ออกดอกให้ทัน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 มอบผอ.ส่วนฯสมชายดําเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

เรื่องที่ 2 เตรียมเปิดทางน้ําและตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้ในช่วงฤดูฝน

๕

นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์ เตรียมเปิดทางน้ําตรงไหนที่ยังไม่

เรียบร้อยซึ่งเราทํามาแล้วแต่ให้ทําอีก อย่างเช่นตรงแถวหน้าเรือนจําเราต้องเตรียมทางน้ําต้อนรับฤดูฝนที่กําลัง
จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นฝากทางสํานักการช่างดําเนินการ และช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังจะเข้าฤดู
ฝนหญ้าก็ขึ้นเร็วประชาชนตัดหญ้ากันเยอะผมอยากจะให้สํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดบริเวณข้าง
ถนนและเก็บกวาดเศษหญ้าและใบไม้ และแก้ไขปัญหาสวนสาธารณะกุดน้ํากินอยากให้ใส่ใจช่วยกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําเสีย

เรื่องที่ 3 โครงการจัดระเบียบถนน จัดการจราจร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวานผมไปประชุมกับท่านผู้ว่าฯ
นายอําเภอเมืองของเราชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะจัดระเบียบถนนจัดการจราจรท่านเลยบอกว่าเรา
ประชาสัมพันธ์ได้ เราก็จัดเตรียมสถานที่ให้ท่านผู้ว่าฯมาปล่อยแถวแล้วทําข่าวพวกเราก็เดินทางจ่าเอกภราดร
รับงานไปแล้วเราก็เตรียมความพร้อมให้นายกรายงานวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นฝากทางสํานักปลัดเทศบาล
เตรียมคํากล่าวรายงานและนัดวันที่ท่านผู้ว่าฯว่างก็เชิญให้ท่านมาปล่อยแถวเพื่อเราจะได้เดินเท้าบอกตามห้าง
ร้านต่างๆที่เอาเก้าอี้เอาสิ่งกีดขวางมาวางเพื่อไม่ให้คนเอารถมาจอดนั้นย้ายสิ่งกีดขวางออก

เรื่องที่ 4 นัดประชุมเรื่อง พ.ร.บ. โรงแรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรมเรามีนัดประชุมช่วง
เช้า วันที่ 24 มิถุนายน 2558 แต่ท่านนายอําเภอเมืองบอกไม่ว่างเลยขอเลื่อนนัดประชุมไปเป็นช่วงบ่ายของ
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ผมได้เซ็นหนังสือไปแล้ว ฝากสํานักการช่างเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่จะนําเสนอในที่
ประชุมเตรียมเอกสารให้พร้อม ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผังเมือง สีที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้สํานักการช่างไม่
สามารถที่จะรับรองอาคารในการที่จะไปจดทะเบียนเป็นโรงแรม ท่านปลัดจังหวัดและท่านนายอําเภอบอกว่า
ขอให้เทศบาลรับรองอาคารไปท่านก็จะออกใบอนุญาตให้เลย

เรื่องที่ 5 จัดซื้อจัดจ้างโครงการตามเทศบัญญัติ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างผมก็ได้มอบผอ.
ส่วนฯจําลองเตรียมเร่งในการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเพราะเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วกลัวว่าจะไม่ทัน วันนี้ผมก็
อนุมัติไปแล้ว 7 – 8 โครงการ แล้วเหลืออะไรอีกที่สํานักการช่างทําส่งมาครั้งที่แล้วที่ประชุมกันเรามอบสํานัก
การช่างไปว่าจะต้องทําส่งสํานักการคลังภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 มอบผอ.ส่วนฯจําลองไปตรวจสอบดู
อีกครั้งว่าสํานักการช่างส่งมาเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เรื่องที่ 6 งานบวชลูกชายท่านรองอธิบดีกรมการขนส่ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ งานบวชลูกชายท่านรองอธิบดีเขานัด
ประชุมกันที่วัดประชานิยมว่าเขาจะมีการจัดอย่างไรและขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่าขอ
เต้นท์วันนั้นผมมอบหมายให้จ่าเอกภราดรไปประชุมแล้วก็ได้บันทึกตามที่เขาได้เสนอขึ้นมา ส่วนงานไหนที่เรา
ทําไม่ได้เพราะผิดระเบียบก็ให้เราบันทึกขึ้นมาเลย และท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งท่านจะมาบวชลูกชายทําไม
ผมถึงได้ใส่ใจขนาดนี้เพราะท่านรองคนนี้ได้ไปพูดในที่ประชุมช่วยให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เงินกองทุนในการ
ใช้ ร ถใช้ ถ นน จํ า นวน 10 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ เ รานํ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาสั ญ ญาณไฟจราจรและกล้ อ ง CCTV
เพราะฉะนั้นงานไหนที่เราช่วยได้เราจะช่วยแต่งานไหนที่ช่วยแล้วจะมีปัญหาเป็นประเด็นก็ให้บันทึกขึ้นมาว่าไม่
สามารถที่จะดําเนินการได้

เรื่องที่ 7 ประมูลรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์รางวัลฉลากกาชาด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่ารถโตโยต้า
ฟอร์จูนเนอร์ที่เป็นรางวัลในฉลากกาชาดไม่มีคนมารับ และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ

ท่านผู้ว่าฯก็เลยนํา

๖

ออกมาประมูลขายพัสดุด้วยวาจาใครสนใจให้ไปประมูลในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 13.30 น.

เรื่องที่ 8

การจัดกิจกรรมในโครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการบริการชุมชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมได้รับหนังสือจากสํานักการศึกษา
ก่อนที่จะมาเข้าประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมในโครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
บริการชุมชน ด้วยสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามได้รับมอบหมายจากสถาบันพละศึกษา การ
ท่องเที่ยว และกีฬาให้พัฒนาบุคลากรด้านพละศึกษา กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
พัฒนาการกีฬานันทนาการอย่างยั่งยืนในโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
บริการชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพละศึกษาสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬากับกรมส่งเสริมโดยจัดให้มีการอบรมเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
พละศึกษากีฬานันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขออนุญาตให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 19 – 28
มิถุนายน 2558 ในการนี้นักศึกษาจะเข้าปรึกษาหารือท่าน ในวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2558 อนึ่งเมื่อ
นักศึกษาลงพื้นที่แล้วขอความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึ่งพอใจ อย่าลืมนัดวิชิตไว้และ
มอบเรื่องนี้ให้ท่านรองนพสิทธิ์ดําเนินการ

เรื่องที่ 9 พุทธสถานซั่นซินขอความอนุเคราะห์เต้นท์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พุทธสถานซั่นซินขอความอนุเคราะห์
เต้นท์ จํานวน 5 หลัง วันที่ 20 มิถุนายน 2558 มอบสํานักการช่างรับไปดําเนินการ

เรื่องที่ 10 มีหนังสือมาขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรื่องให้คําแนะนําที่ดี
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี เ รื่ อ งดี ม าพู ด ให้ ทุ ก ท่ า นฟั ง เรี ย น
นายกเทศมนตรีขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และพนักงาน ข้าพเจ้านางวรรณี เนื่องสมศรี เป็นครูโรงเรียน
อนุกูลนารีที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 7 ถนนผังเมือง 2 บายพาสหัวคู ได้มาขอ
คําปรึกษาเรื่องที่ดินกับทีมทนายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยได้รับคําแนะนําจากท่าน
เหล่านั้นอย่างดีเยี่ยมและเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้ทําหนังสือมาขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และ
เจ้าหน้าที่ทีมทนาย (นิติกร) ณ โอกาสนี้ ผมมอบให้หัวหน้าศศิญาไปประชาสัมพันธ์ชื่นชมคนทําดี

เรื่องที่ 11 การก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล 3 สาขาดงปอ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่เราขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างโรงเรียนอุบาล 3 วัดเหนือ ไปเป็นโรงเรียนอนุบาล 3 สาขาดงปอ ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
อนุญาตแล้วเรียบร้อย

เรื่องที่ 12

การประชุมชี้แจงตอบแบบสํารวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การประชุมชี้แจงตอบแบบสํารวจ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 มอบ
รองปลัดอภิวัฒน์ไปประชุม

เรื่องที่ 13 การจัดงานมหกรรมหมอลําภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าฯเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดงานมหกรรมหมอลําภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์กําหนด
จัดงานโครงการมหกรรมการแสดงพื้นบ้านมหกรรมหมอลําภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกวันอังคาร

๗

เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ เวทีหน้าที่ว่าการอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ มุ่งเน้นการรณรงค์
ส่งเสริมความเป็นไทยและส่งเสริมสนับสนุนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

เรื่องที่ 14 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วม
ดําเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อให้ดําเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหา
มงคลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องตลอดเวลา 3 ปี มกราคม 2558 – ธันวาคม 2560 จึงขอให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือดังนี้ 1.สนับสนุนร่วมดําเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ในทุกชุมชนหมู่บ้านในหลักการ 1 ชุมชน 1 ปณิธานความดี โดยการตั้งปณิธานความดีในรูปของหน่วยงานและ
รายงานผลของการดําเนินงานโดยตรงต่อสํานักปลัดสํานักนายกให้ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 2.
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินการตามปณิธานความดีทราบตั้งไว้แล้วให้อําเภอรวบรวมผลตาม
แบบรายงานกําหนดแจ้งให้ทราบ รอบแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รอบสองวันที่ 30 ตุลาคม 2558 แล้ว
กองสวัสดิการสังคมเตรียมทําอะไรบ้างท่านผอ.วรวิทย์
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จะให้ชุมชนเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าชุมชนแต่ละ
ชุมชนให้เขาเลือกกิจกรรมที่จะทําว่าต้องการทําอะไร เช่น ตักบาตรทําบุญหรือถนนสายบุญ งานบุญต่างๆที่ละ
ลดแอลกอฮอล์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตอนนี้ที่ผมไปประชุมและไป MOU
เกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้าน ชุมชนรักษาศีล 5 หน.สังวาลก็ไปมาแล้วนายกก็ได้ลงนามไปแล้วตอนนี้เขาหมดไปแล้ว 1
ไตรมาส และไตรมาสสุดท้ายแล้วแต่เรายังไม่ทําอะไรเลยในส่วนของชุมชนแล้วท่านผอ.วรวิทย์ทําอะไรอยู่
ชุมชนรักษาศีล 5 มีอยู่ 36 ชุมชน จัดกิจกรรมไปแค่ 1 ชุมชน และ 2 ครั้ง แล้วที่เหลืออีก 35 ชุมชน ทําอะไร
ไปแล้วบ้างในเรื่องปณิธานความดีทําไมไม่ชวนเอาโครงการชุมชนรักษาศีล 5 เข้ามาให้เขาขับเคลื่อนเป็น
ปณิธานความดีหรือไม่การรักษาศีล 5 เอาเป็นว่าผมฝากให้นําโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลไปผนวกกับ
โครงการชุมชนรักษาศีล 5 อยู่ในหมวดของคนดี ฝากท่านรองศิรินันท์ตามเรื่องนี้กับกองสวัสดิการสังคมด้วย
และให้กองสวัสดิการสังคมไปประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินงานและลองคิดดูว่าจะขับเคลื่อนงานอย่างไร

เรื่องที่ 15 ท่านประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่านนัดประชุม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ท่านประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาล
เมืองท่านนัดประชุม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา มอบท่าน
รองนพสิทธิ์ไปประชุมแทนนายกเพราะวันนั้นผมเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่ 16 เชิญประชุมถอดบทเรียนขยะต้นทางสู่ชุมชนปลอดขยะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ถอดบทเรียนขยะต้นทางสู่ชุมชนปลอด
ขยะ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน
2558 มอบผอ.ส่วนฯสมชายและหัวหน้าฝ่ายฯธนัญชัยไปประชุม

เรื่องที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญท่านหรือผู้แทน 2 ท่าน เข้าร่วม
สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 มอบผอ.ส่วนฯสมชายและหัวหน้าฝ่ายฯธนัญชัยไปประชุม

๘

เรื่องที่ 18 ศูนย์ อปพร. สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กฤษณะพูดเรื่อง อปพร.ให้นายกฟังสรุป
เรื่องหน้าที่ อปพร. ตามระเบียบของกฎหมาย

นายกฤษณะ จีนซื่อ หน.ฝ่ายเทศกิจ

สรุปผมทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน อปพร.
ผู้อํานวยการศูนย์คือท่านนายกเทศมนตรีและศูนย์ อปพร. ที่เรากําลังก่อสร้างใหม่นั้นสร้างไปได้แล้วประมาณ
90 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเรื่องปัญหาในเร่องของการทําบุญถ้ามันยุ่งยากผมก็ให้เลื่อนไปก่อนและในส่วนของ
ท่านประธานผมก็ถามว่ามีอะไรพูดหรือไม่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไร ผมก็แนะนําท่านว่าโดยระเบียบแล้วท่านก็คือ
ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร. ไม่ ใ ช่ ผู้ ที่ จ ะสั่ ง ใช้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี เ พี ย งท่ า นเดี ย วคื อ ท่ า น
ผู้อํานวยการศูนย์ที่จะสั่งใช้ อปพร. ได้ต่อไปการปฏิบัติงานก็จะมีหนังสือคือคําร้องเสมือนหนึ่งว่าตอนนี้เรามีคํา
ร้องทั่วไปอยู่แล้วก็จะเสนอตามลําดับชั้นขึ้นมา วาระการดํารงตําแหน่งของคณะทํางานประสานงานชุดนี้มี
ระยะเวลา 2 ปี ถ้าท่านเป็นมา 2 วาระแล้วนั้นท่านไม่สามารถเป็นได้อีกโดยเฉพาะตําแหน่งประธานและ
ตําแหน่งเลขานุการฯก็นําเรียนที่ประชุมให้ทราบ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือรองประเสริฐและ
หัวหน้าพงษ์ธรโปรดฟังเราตั้งศูนย์ อปพร. อยู่ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางเป็นที่ทําการของ อปพร. และ
ผมเห็นความตั้งใจของเขาในการที่อยากได้ศูนย์นี้โดยการไปตกแต่งอาคาร ทาสีและซ่อมแซมกันเองเพราะอยาก
ได้ศูนย์ อปพร. ในส่วนของการที่จะประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่นจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเราจะได้เตรียม
สถานที่เพื่อรองรับตัวนั้น การที่ผมเอาศูนย์ อปพร. ไปไว้ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางนั้นก็คือผมจะให้
อปพร. ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนที่ไปออกกําลังกายที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลางอีกครั้งจะต้องมีการจัดเวรแบ่งเวรในช่วงหัวค่ําและช่วงเช้ามืดที่ประชาชนไปออกกําลังกาย ผมอยาก
หารือรองประเสริฐและหัวหน้าพงษ์ธรว่าเราพอที่จะจัดงบประมาณเป็นเหมือนกับสายตรวจจักรยานเอาให้เขา
ในกรณีที่เข้าเวรได้หรือไม่จะต้องทําเป็นโครงการหรืออย่างไรหรือจะต้องเตรียมการเอาไว้ในเทศบัญญัติหน้า
หรือเราจะจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางให้กับพี่น้องประชาชน
และตัวศูนย์ก็จะมีงบประมาณในการขับเคลื่อนท่านรองประเสริฐ หัวหน้าพงษ์ธรและนายกฤษณะลองไป
ปรึกษากันและหาทางช่วยเหลือประคับประครองให้กิจการ อปพร. ของเรามุ่งสู่เป้าหมายศูนย์ อปพร. ดีเด่น
ระดับจังหวัด แล้วผมจะเชิญพวกที่เป็นหัวแถวของ อปพร. มาเพื่อมาทําความเข้าใจกันว่าคณะผู้บริหารก็จะประ
คับประครองให้ อปพร. เรามีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายสามารถดําเนินการได้แล้วต่อไปอาจจะมอบพื้นที่ให้เขา
ดูแลว่าเขาจะต้องตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ และทําความสะอาด ฝากไว้ด้วยสําหรับเรื่องงบประมาณและให้นาย
กฤษณะเอาระเบียบ กฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง อปพร. มาให้นายกอ่านด้วย

เรื่องที่ 19 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นปีนี้จัดที่
จังหวัดชัยภูมิ เจ้าภาพคือ อบจ.ชัยภูมิ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้ทุกท่านเชิญท่านรองนพสิทธิ์และตกลงกัน
ว่าจะเดินทางไปอย่างไรใช้รถกี่คันและถ้านายกไม่ติดราชการอะไรจะเดินทางไปด้วย

เรื่องที่ 20 ขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหนังสือเรียนนายกเทศมนตรีเขียนที่
สวนสาธารณะกุดน้ํากินขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ด้วย
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกายของประชาชนทั่วไปได้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยมีสภาพดังนี้ 1.น้ําในสวนสาธารณะกุดน้ํากินมีสภาพ
เสื่อมโทรมสีขุ่นมัวสกปรกเป็นอย่างมากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนที่ไปนั่งพักผ่อนและออกกําลังกายหากปล่อยปะ
ละเลยนานไปอาจจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพของประชาชน มีปลาตัวใหญ่ขนาด 2 – 3 กิโลกรัม ตายหลายตัว
หากปล่อยให้น้ําสกปรกอย่างนี้อาจทําให้ปลาตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2.มีขยะบนเรือที่จอดอยู่ในน้ําและขยะโดยรอบ

๙

บริเวณ 3.สภาพทั่วไปหญ้าขึ้นรก ต้นไม้โดยรอบไม่ได้ตกแต่งทําให้ไม่น่าดูไม่สมกับเป็นแหล่งพักผ่อนของจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดงามตาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และแขกผู้มาเยือน
ขอท่านได้โปรดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมบริเวณนี้จะได้รับการแก้ไขจากท่านโดยเร็ว ลงชื่อนายวราวุฒิ กล้าหาญ บ้านเลขที่ 111/1 ถนนผ้า
ขาว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ให้ สํ า นั ก การช่ า งรั บ นโยบายไปภายในสั ป ดาห์ นี้ ต้ น ไม้ ทุ ก ต้ น ของ
สวนสาธารณะกุดน้ํากินต้องได้รับการตัดตกแต่ง หญ้าตัดให้เรียบร้อย ห้องน้ําพื้นผิวและฟุตบาททางเท้าบริเวณ
รอบสวนสาธารณะกุดน้ํากินที่เป็นหินแล้วพังเราไม่เคยซ่อมแซมมอบให้ไปดําเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนของ
สํานักการสาธารณสุขให้ดูแลเรื่องความสะอาดขยะต้องไม่มีทั้งในน้ําและบนบก เรื่องน้ําเสียตอนนี้เราก็พยายาม
แก้ไขปัญหากันอยู่มอบผอ.ส่วนฯสมชายไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ภายในวัน
จันทร์ผมจะเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเอง และสํานักการศึกษาดูแลเรื่องฟิตเนตก็ต้องดูแลเรื่อง
กระจก เก้าอี้ เครื่องเล่น ขอให้ดูแลให้สวยงามและน่าเข้าไปใช้บริการ ขอให้หนังสือฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่มา
ขอความอนุเคราะห์ในหน้าที่ของเราฝากทุกสํานัก/กองรับผิดชอบในงานและหน้าที่ของตัวเองให้ดี มอบให้รอง
อภิวัฒน์ไปทําหนังสือตอบนายวราวุฒิ กล้าหาญว่านายกได้สั่งการลงไปแล้วและขอให้ท่านช่วยตรวจสอบด้วยว่า
ผลออกมาเป็นอย่างไร

เรื่องที่ 21 ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อวานนายก
ได้ไปประชุมและมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเองจากกรุงเทพฯ มาเพื่อออกแบบศาลากลาง
หลังใหม่เป็นศูนย์ราชการที่หนองซัมหมูจากการที่เราประชุมกันเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าธนารักษ์มาขอคืน
พื้นที่แล้วเราก็ตกลงคืนพื้นที่ให้สรุปแผนผังศาลากลางตอนนี้มาแล้ว เพราะฉะนั้นศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่จะ
อยู่ระหว่างบ้านหัวคูกับบ้านดงปอตัดตรงด้านหน้าจะเป็นสระน้ําและปีหน้าเงินงบประมาณมาแน่ๆจํานวน 147
ล้านบาท เพื่อมาปรับปรุงพื้นที่ในการเตรียมเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ค รั้ ง ที่ 17/ 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๕ 8
ประจําปีงบประมาณ 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ยาเสพติ ด ในรอบเดื อ นที่ ผ่ า นมาไม่ มี ร ายงาน
ผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

๑๐

มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 พ.ร.บ.หอพัก
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพักเขาโอนให้ท้องถิ่นและมีผล
บังคับใช้ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปให้ อปท. เตรียมบุคคลากรและรายละเอียดต่างๆศึกษาแนวทาง
เพื่อจัดเตรียม พ.ร.บ.หอพัก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จะมอบให้สํานัก/กองไหนดูแลสําหรับ
เรื่องนี้
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล
เรื่องนี้จะสัมพันธ์กับกองสวัสดิการสังคมเดิมอยู่ที่งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม รูปแบบที่เคยเป็นคณะกรรมการและปัจจุบันก็ยังเป็น
ของกับทีมจังหวัดอยู่ ที่เป็นกรรมการด้วยก็จะมีฝ่ายสํานักการคลัง ฝ่ายสํานักการช่าง และฝ่ายกองสวัสดิการ
สังคมที่เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวานผมได้ไปประชุมเรื่องนี้กับ
ท่านผู้ว่าฯและท่านบอกว่า วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จะเป็นวันที่ออกไปตรวจโรงแรมและเดินสํารวจว่า
โรงแรมไหนที่หลบเลี่ยงไม่จดทะเบียนเป็นโรงแรม สถานที่ไหนที่หลบเลี่ยงไม่ จดทะเบียนเป็นหอพักจะใช้
มาตรการจับและปรับ
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ท่านผอ.วรวิทย์เข้าใจผิดว่าเป็นคณะกรรมการร่วมก็คือตัว
นี้ต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ออกใบอนุญาตหอพัก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ใช่ครับการขอใบอนุญาตคนที่เป็นนาย
ทะเบียนอนุญาตให้ตั้งเป็นหอพักนั้นคือนายกเทศมนตรีของท้องถิ่นนั้น มอบให้กองสวัสดิการสังคมกลับไป
ศึกษาเรื่องนี้ให้ดี

เรื่องที่ 2 การเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
นายนิกร แต้มแก้ว หน.ฝ่ายอํานวยการ
ขออนุญาตแจ้งเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 มีผู้ประสงค์ลงชื่อไปร่วมปฏิบัติ
ธรรมทั้งหมด 42 คน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ จํานวน 50 คน แต่
ไป 42 คน ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่บังคับเอาเฉพาะคนที่อาสาอยากจะไป ผมว่าโอกาสที่เราจะพาไปมีไม่มากเพราะ
เราไม่มีงบประมาณแต่เมื่อไปแล้วก็อยากจะให้ไปศึกษาและเรียนรู้วิธีการฝึกจิต กําหนดจิต ควบคุมจิตว่าทํา
อย่างไร

เรื่องที่ 3 ซื้อเตาเผาศพปลอดควันให้วัดสว่างคงคา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องการซื้อเตาเผาศพปลอดควันให้กับ
วัดสว่างคงคาเป็นงานและหน้าที่ของเราเพราะเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาฌาปนกิจและแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง
ประชาชนเป็นหน้าที่ของเทศบาล การที่เราซื้อเตาเผาศพให้กับวัดนั้นจะมีผลดีคือไม่มีควันออกมาเลยและ
ชุมชนแถบนั้นก็จะปลอดภัย มอบผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 ไปหาข้อมูลกับวัดประชานิยม วัดชัยสุนทร เรื่อง
ราคาและเตาประเภทไหนดีเพื่อมาดูกําลังของประชาชนในการฌาปนกิจแต่ละครั้งว่าจะไหวหรือไม่ และดูใน
เรื่องระเบียบว่ามีปัญหาหรือไม่ที่เราจะซื้อแล้วนําไปติดตั้ง มอบรองปลัดอุบลรัตน์ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีก

๑๑

ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑5.30 น.

