รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 5 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายอดิศักดิ์
5. นายฉลอง
6. นางอุบลรัตน
7. นายประเสริฐ
8. นายอภิวัฒน
9. นายพงษธร
10. นางเพ็ญพร
11. นายภาณุเดช
12. นางจิตตา
13. นายวรวิทย
14. นายนิกร
15. จาเอกภราดร
16. นางสาวจันทรตรี
17. นางสาวสุนิสา
18. นายกันติพงษ
19. นางสาวนันทนา
20. นายจําลอง
21. นางสุดารัตน
22. นางนฐอร
23. นายธนัญชัย
24. นางศศิญา
25. จ.ส.อ.สมชาย
26. นางเพ็ญประภา
27. นายสังวาล
28. นางสาวณัฐภาส
29. นางสายัณห
30. นายสถิตพงษ
31. นางศศิพรรณ
32. นางสุมิตรา
33. นายเนรมิตร
34. นายพัฒพงษ
1.

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
อภัยโส
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
จิตตธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ภูสมปอง
ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล
พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน
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ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นางสาวศิรินันท
3. นายนิติธรรม
4. นายโพธิวัฒน
5. นายลิขิต
6. นายกฤษณะ
7. นางสาววารัตน
8. นางจีรนันท
9. นายสมชาย
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นายคงเดช
14. นายวุฒิไกร
15. นางณัฐนันท
16. นางมยุรา
17. นางมยุรี
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางรัศมี
20. นางสาวทัศนีย
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายนัญธชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางมนธิดา
29. นางสาวพัชรินทร
30. นางวิภาวดี

ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รัตนานิคม
บุญกอบ
ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
เหลานุกูล
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
แสนอุบล
ไรเกื้อ
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
คํากอน
ถิตยกุล
ชุมกาแสง

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายเทศกิจ
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 5
เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การปรับปรุงขอมูลสถานะโครงการรายจายการลงทุนและการคาดการณ
กอหนี้ผูกพันที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การปรับปรุงขอมูลสถานะโครงการรายจายการลงทุน ป 2559

และการคาดการณกอหนี้ผูกพันที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงรัดการดําเนินการจัด
ซื้อจัดจาง
- 3 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพันเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
กรมสงเสริมฯไดดําเนินการรายงานขอมูลโครงการที่คาดการณวาไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในกําหนดแ
ตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการตอพรอมแผนการกอหนี้ผูกพันเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหา
ดไทยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและสงใหสํานักงบประมาณในภาพรวมของมหาดไทยเรียบรอยแลว
แตทั้งนี้สํานักงบฯแจงวาขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายจึงขอ
ใหกรมสงเสริมการปกครองจัดทําขอมูลงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนด

เรื่องที่ 2 กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟา
ในการนี้สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุไดขอความรวมมือสํานักงานสงเสริมการปกครอง
อําเภอเทศบาลเมืองสํารวจขอมูลการวางแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่จะดําเนินก
ารในอนาคตเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตามแบบสํารวจขอมูลที่แนบมา
ขอใหสงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 3 เมษายน 2559

เรื่องที่ 3 โครงการเมืองจักรยาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอเชิญรวมสมัครเขารวมคัดเลือกและประชาสัมพันธโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ระยะนี้เปดรับสมัครดําเนินการโครงการฯตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559
ฝากผอ.เพ็ญพรประสานเรื่องนี้กับเลขาฯอดิศักดิ์

เรื่องที่ 4 การจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด สคจ.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยขอใหรวบรวมขอมูลผานระบบประมวลผลแบบจัดเก็บสถานการณทางสั
งคมฝากดวยหนาที่ของนายพัฒพงษ ใหกรอกขอมูลและสงภายในวันที่ 20 เมษายน 2559

เรื่องที่ 5 การดําเนินโครงการสรางชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ําใจสรางวิถีไทยสามัคคี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การดําเนินโครงการสรางชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ําใจสรางวิถีไทยสามัคคี
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงวากระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนไดกําหนดใหมีการดําเนินโ
ครงการสรางชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ําใจสรางวิถีไทยสามัคคีภายใตความรวมมือกรมการปกครองและกรมสงเสริ
มการปกครองทองถิ่นในการสงเสริมสนับสนุนชุมชนหมูบานใหมีการอุดหนุนเจือจานเอื้อเฟอเผื่อแผระหวางคนใ
นชุมชน ระหวางกิจกรรมการผลิต ระหวางคนกับสาธารณะสมบัติในชุมชนหมูบาน
เพื่อความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนของชุมชนหมูบานในการนี้เพื่อใหการดําเนินโครงการสรางชุมชนเ
กื้อกูลเพิ่มพูนน้ําใจสรางวิถีไทยสามัคคีดังกลาวบรรลุเปาหมายและมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจังหวัดกาฬสิน
ธุจึงขอใหอําเภอดําเนินการดังนี้ แจง อปท.
รวมดําเนินการกับชุมชนเกื้อกูลเปาหมายที่มีการสมัครกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอในการสนับงบประมาณ
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในสิ่งเกินขีดความสามารถของชุมชน แจง อปท.
สนับสนุนชุมชนหมูบานดําเนินกิจกรรมเกื้อกูลอยางนอย 2 กิจกรรม ใน 6 กิจกรรม ไดแก 1.ลงแขก
2.ลงคลอง 3.ถนนสวย 4.หนาบานหนามอง 5.แยกขยะ 6.ครัวชุมชน

ฝากนางสาวณัฐภาสดูแลเรื่องนี้ใหประสานกับผูนําชุมชนที่มีศักยภาพที่สามารถจะดําเนินการได

เรื่องที่ 6 ขอความอนุเคราะหตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชวงเทศกาลสงกรานต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอความอนุเคราะหตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559
ตํารวจภูธรจะไปตั้งเปนดานและจุดตรวจจุดสกัดอยางถาวรจึงขอความอนุเคราะหจากเทศบาลใหติดตั้งเตนท
โตะ เกาอี้ ระบบไฟฟา พรอมกรวยสะทอนแสง บริเวณหนาวัดสวางคงคา ถนนอนรรฆนาค
เขาจะสงกําลังไปตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2559
เวลา 00.01 น. ฝากสํานักการชาง
- 4 -

เรื่องที่ 7 โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลานลานคน 3 วัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลานลานคน
3 วัย จังหวัดกาฬสินธุ พมจ. จะจัดรวบรวมคน 3 วัย
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยขอเรียนเชิญทานและเจาหนาที่เขารวมงานดังกลาวและขอความร
วมมือประสานเชิญโรงเรียนผูสูงอายุในพื้นที่รวมกิจกรรมดังนี้ จัดนิทรรศการ 10 คน ขบวนพาเหรด 10 คน
การแสดง 1 ชุด ประกวดนางงามดอกลําดวนผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป 1 คน

เรื่องที่ 8 สัญญาค้ําประกัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การหักเงินรายไดของสมาชิกสหกรณ
มีรายงานแจงมาจากสหกรณออมทรัพยของพนักงานเทศบาลวาถาหากสมาชิกเปนหนี้ใหหักเงินเดือนใหสหกรณ
กอนแตปรากฏวามีเทศบาลหลายแหงไปหักใหธนาคารหรืออื่นๆกอนโดยไมหักสงใหสหกรณเลยทําใหไมมีเงินสง
ใหสหกรณ
แลวตอนนี้ก็มีพนักงานของเทศบาลเรามาปรึกษาผมหลายคนเกี่ยวกับเรื่องการไปค้ําประกันเงินกูแลวพอคนที่กูไ
มจายทางสหกรณก็จะมาเรียกเก็บเงินจากคนค้ําประกัน
กฎหมายค้ําประกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเขาเขียนไวชัดเจนลูกหนี้มีผูค้ําถาหากวาลูกหนี้ไมชํา
ระเงินจะมาหักกับผูค้ํายังไมไดจนกวาลูกหนี้ไมมีทรัพยสินถูกดําเนินคดีแลวไมมีทรัพยสินแลวจึงมาหักกับผูค้ําปร
ะกันได
แตพอตอนหลังพวกเจาหนี้ทั้งหลายฉลาดเขียนสัญญาไมใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยบ
อกวาใหผูค้ํารับผิดเสมือนลูกหนี้ชั้นตนกับลูกหนี้ (ลูกหนี้รวม)
เมื่อลูกหนี้ชั้นตนไมจายเงินความรับผิดของผูค้ําก็ตกอยูในสภาพเดียวกันกับลูกหนี้ชั้นตน
เลยไดมีการออกกฎหมายมาใหมคือกฎหมายค้ําประกันโดยระบุวากรณีที่เจาหนี้จะไปเขียนสัญญาวาใหผูค้ําประ
กันจะตองรับผิดเสมือนกับลูกหนี้ชั้นตนไมสามารถกระทําได
เพราะฉะนั้นใหดูใหดสี ัญญาที่ใหคนค้ําประกันรับผิดเสมือนลูกหนี้เองนั้นผิดกฎหมายฝากสํานักการคลัง

เรื่องที่ 9 วาระจังหวัดในป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วาระจังหวัดในป 2559 มีอยู 3 ขอ
1.ทุกตําบลดูแลผูสูงอายุเปนระบบครบวงจร
2.ทุกตําบลมีศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตนแบบและตลาดสีเขียวรองรับผลผลิตทางการเกษตร
3.สงเสริมการทองเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทย สิ่งที่เรากําลังทําอยูคือวันพรุงนี้งานวางศิลาฤกษเจาพอโสมพะมิตร
(สงเสริมการทองเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทย)
ทุกตําบลมีศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตนแบบงานนี้ผมไดมอบใหกองสวัสดิการดําเนินการไปแลวที่แกงดอนกลาง
แตยังไมสมบูรณฝากไปดําเนินการใหสมบูรณดวย วาระจังหวัดทั้ง 3 เรื่องนี้เราดําเนินการมาหมดแลวทั้ง 3
เรื่อง

เรื่องที่ 10 Big C จัดงานโครงการประเพณีสงกรานตยุคใหมใชน้ําอยางรูคุณคา

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุสงหนังสือเรียนนายกเทศมนตรีดวยจังหวัดกาฬสินธุกําหนดจัดงานโครงการปร
ะเพณีสงกรานตยุคใหมใชน้ําอยางรูคุณคาของป 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ
ลานจอดรถบริษัทบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัดมหาชน
เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานโดยใชขันน้ํารดน้ําแทนการสาด
น้ํา และไดแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอญาติผูใหญที่เคารพนับถือตามกําหนดการที่สงมานี้
เพื่อการจัดงานครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคจึงขอเรียนเชิญทานพรอมครอบครัวและบุคค
ลากรในสังกัดรวมทําบุญตักบาตรพระสงฆและรดน้ําขอพรผูสูงอายุในชุมชน ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา
08.00 น. เปนตนไป ณ ลานจอดรถ Big C
เชิญชวนทุกทานไปรวมกิจกรรมดวยกันในชวงเชาแลวหลังจากนั้นชวงบายเราก็ไปรวมกิจกรรมที่วัดกลางพระอา
รามหลวง

เรื่องที่ 11 การจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปเอเชีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมไดไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปเอเชีย
จะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศมารวมการแขงขันทั้งชายและหญิงทั้งหมด 14 ประเทศ
งบประมาณจากสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย หญิง 8 ประเทศ 16 ทีม
- 5 ชาย 9 ประเทศ 18 ทีม จํานวนหองพักหองคูจํานวน 46 หอง หองเดี่ยว 14 หอง โรงแรมริมปาว ตั้งแตวันที่
8 – 15 พฤษภาคม 2559 สวนเรื่องกิจกรรมพิธีเปดและการจัดการแขงขันจะมีขึ้นในวันที่ 12 – 14
พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลอาหารใหเราจัดหาอาหารไปขายในชวงวันที่ 12 – 14
พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30 น. – 21.00 น. ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
ฝากผอ.เพ็ญพรมอบใหเจาหนาที่ไปประสานหาแมคาเอาไวรายละเอียดก็ใหไปประสานงานกับทางโรงเรียนกาฬ
สินธุพิทยาสรรพอีกครั้ง

เรื่องที่ 12 ประชุมพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกองทุน สปสช.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ดวยสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุจะจัดประชุมพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกองทุน สปสช.
เขาบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางทองที่มีเงินคางเกิน 1 แสนบาท อยูจํานวน 57 กองทุน
กองทุนสุขภาพตําบลที่มีผลการประเมินอยูในระดับ D และ C 7 แหง ยังไมมีบันทึกผลการประเมินตนเอง
120 แหง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมสมทบในป 2559 มีอยูจํานวน 92 กองทุน
ในการนี้ขอเชิญทานหรือปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนการคลังหรือผูที่รับผิดชอบงานกองทุนเขารวมประชุม
วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. หองประชุมสาธารณสุขจังหวัดมอบทานปลัดเทศบาล , ผอ.เพ็ญพร
และสํานักการคลัง

เรื่องที่ 13 การจัดแสดงจําหนายสินคาราคาถูกของสถานีตํารวจ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไดรับหนังสือเรื่องการจัดแสดงจําหนายสินคาราคาถูกของสถานีตํารวจ
ดวยชมรมแมบานตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุไดมีหนังสือมายังตํารวจภูธรจังหวัดประสงคจะขออนุญาตจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ราคาถูกระหวางวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 9 วัน
โดยใชพื้นที่บริเวณทางเทาและผิวการจราจรบางสวนเริ่มตั้งแตริมรั้วหนาศาลากลางจังหวัดตอเนื่องถึงริมรั้วหนา
สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุทั้ง 2 ดาน
โดยการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนํารายไดสวนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลและตามโครงการ

พัฒนาการดีมีชีวิตมีสุข เพื่อขาราชการตํารวจที่มีบุตรเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ตํารวจภูธรไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดงานดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคมสวนรวมจึงเ
รียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใชพื้นดังกลาวในการจัดงานตามหวงเวลาดังกลาวโดยจะควบคุมไมใหเกิดปญหา
ดานจราจรหรือความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป

เรื่องที่ 14 รองเรียนถนนคับแคบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีผูรองเรียนไปที่สํานักงานทางหลวงชนบทวาถนนทางเขาชุมชนคุมหวยคับแคบเวลาที่รถขยะเราขับผานเขาไป
นั้นทําใหหลบหลีกกันไมได
เมื่อทางหลวงชนบทลงพื้นที่มาสํารวจก็บอกวาถนนอยูในความดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงแจงใหเราดําเนิ
นการแกไขผมจึงมอบใหนายอิงควัตลงไปสํารวจพื้นที่แลวแจงมาวาถาเราจะเดินทางเขาไปในชุมชนคุมหวยฝงข
วามือเปนที่ดินเอกชนมีกรรมสิทธิ์แตดานซายมือเปนที่ดินบุกรุกลําน้ําปาว
วันที่ประชุมกันผมไดสอบถามประธานชุมชนคุมหวยเขาบอกวาไดประชุมชาวบานแลวแถวนั้นยินยอมที่จะถอย
หลังเพื่อที่จะขยายถนนใหอีก จํานวน 1 เมตร 50 เซนติเมตร
เราก็ตั้งคณะทํางานทานปลัดเทศบาลเปนประธาน สํานักการชางเปนเลขาฯ
และมีสํานัก/กองอื่นเขาไปรวมดวยชวยกันในการดําเนินการและชวยเจรจากับชาวบาน ใหออกคําสั่งไดเลย

เรื่องที่ 15 หมูบานรักษาศีล 5
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องหมูบานรักษาศีล 5
นายสังวาลอยาลืมดําเนินการตอไปใหสําเร็จ

นายสังวาล เมืองโคตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

หน.ฝายพัฒนาชุมชน กําลังเขียนโครงการครับ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากใหดําเนินการตอไปดวย
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เรื่องที่ 16 พิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
พิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตรในสวนของมวลชนผมไดแจงในที่ประชุมแลว
แตเราจะทําอยางไรถึงจะมีประชาชนมารวมงานเยอะ

นายสังวาล

เมืองโคตร

หน.ฝายพัฒนาชุมชน

ผมประสานกับชุมชนแลวครับวาใหมารวมกันเยอะๆและประสานไปที่ชุมชนดอนสวรรค
ชุมชนซอยน้ําทิพยและชุมชนหนาโรงเลื่อย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชมรมผูสูงอายุมีนางรําชุดภูไทกี่คน
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข จากโรงเรียนผูสูงอายุ 100 คน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวของประธานสายหยุดไดกี่คน
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี ไดประมาณ 50 คน
รําพรอมกันหลังจากพิธีการเสร็จ

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมอยากใหมีประชาชนไปใหกําลังใจนางรําดวยและฝากใหหัวหนาสวนการงานไปพรอมกันตั้งแตเวลา 15.00
น. ในวันที่ 6 เมษายน 2559
ขอใหทุกคนไปรวมงานพรอมกันและทําหนาที่ตามคําสั่งการแตงกายใสชุดพื้นเมือง ผาไทย เวลา 16.00 น.
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงจะมีการทําพิธีพราหมณหลังจากนั้นจะมีการอันเชิญแผนยันตไปใหหลวงพอหนูอินท
รเจิม เพื่อเตรียมวางศิลาฤกษ เวลา 16.20 น. จะเปนพิธีสงฆ เจริญพระพุทธมนตโดยพระอาจารยหนูอินทร

จากนั้นเวลา 16.40 น.
นายกจะกลาวรายงานตอทานประธานในพิธีและประธานกลาวขอบคุณการดําเนินงานเมื่อกลาวเสร็จ เวลา
17.09 น. หลวงพอหนูอินทรและประธานจะทําพิธีตอกไมมงคลวางแผนศิลาฤกษโรยขาวตอก ดอกไม
และจะมีสาวพรหมจารีสงแผนอิฐ ทอง เงิน นาค อยางละ 3 กอน
เจาหนาที่จะนําแผนศิลาฤกษไปวางและโรยขาวตอก ถั่ว งา
ในหลุมศิลาฤกษและจะมีการสวดชยันโตตามไปดวย
หลังจากการวางศิลาฤกษเสร็จจะมีการพรมน้ํามนตเฉพาะแทนศิลาฤกษแขกผูมีเกียรติถวายซอง
รับศีลรับพรเปนอันจบพิธี จากนั้นจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและรวมรับประทานอาหารเย็น

นายสมศักดิ์ รมไทรทอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผมขอเสนอแนะวาภายในงานนาจะมีตูรับบริจาคดวย

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มอบภารกิจนี้ใหกับสํานักการคลังโดยการนําของทานรองอุบลรัตนจัดเจาหนาที่ไปรอรับบริจาคและจะมีแผนทอ
งใหบูชาดวยและฝากดูเรื่องน้ําดื่มใหเพียงพอดวย สถานที่จอดรถมอบจาเอกภราดรดูแลความเรียบรอย
หองน้ําใหเปดบริการตรงสถานีดับเพลิงและโรงพยาบาลสัตว มอบสํานักการชางดูแลเรื่องไฟฟา แสงสี เตนท
การประดับผา

เรื่องที่ 17 การประเมินความพึงพอใจการจัดการแขงขันกีฬาเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
“เทศบาลเมืองกาฬสินธุมินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีการประเมินการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน ผลจาการประเมินความพึงพอใจในการจัดการแขงขันกีฬา เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ “เทศบาลเมืองกาฬสินธุมินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 พบวา
ผูเขารวมมีความพึงพอใจในการจัดการแขงขัน สูงที่สุด
คือความเหมาะสมของประเภทการแขงขันอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 92.4
รองลงมาคือความสะดวกในการลงทะเบียนนักกีฬา อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 90.8
นอยทีส่ ุดคือเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในเสนทางอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 84.4
และมีความพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 89.14 ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการประชาสัมพันธที่อยูในเสนทางการแขงขันมีสวนรวมในการวางน้ําดื่มบริเวณที่นักกีฬาวิ่งผาน
เนื่องจากจุดบริการน้ําดื่มมีระยะทางหางเกินไป
2.อยากจะใหมีการแขงขันกีฬานี้อีกและเพิ่มเงินรางวัลในการแขงขัน 3.อยากจะใหมียาดมทุกจุด
4.เสื้อที่ระลึกนอยเกินไป 5.อยากจะเพิ่มเหรียญรางวัลมากกวานี้
- 7 -

เรื่องที่ 18 การประเมินความพึงพอใจการแขงขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน
งานมหกรรมโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2559
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล
ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน งานมหกรรมโปงลางแพรวา
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2559
พบวาผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการจัดการแขงขันสูงที่สุดคือความเหมาะสมของรางวัล
อยูในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 91.2 รองลงมาคือความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 90.4 นอยที่สุดคือการประชาสัมพันธการแขงขันอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ
84.0 และมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 88.71
สวนขอเสนอแนะในเรื่องนี้ไมมีครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม - ไมมีรายงาน ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2559
ใหเลื่อนการรายงานผลไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 กองทุนขยะรีไซเคิลเอื้ออาทรผูดอยโอกาส
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุขไดตั้งกองทุนขึ้นชื่อวากองทุนขยะรีไซเคิลเอื้ออาทรผูดอยโอกาส
โดยเริ่มตนดวยการแนะนําวิธีการแยกขยะขายให อสม. ตั้งแต 2 ปที่แลว ขณะที่ไดเงินประมาณ 20,000 บาท
ทาง อสม.จะแบงใหเรา 50% ตลอดไป วัตถุประสงคคือเมื่อเราไปเยี่ยมผูดอยโอกาส
แลวในสิ่งที่เราซื้อไมไดเชน สังกะสี สุขภัณฑ เราจะนําเงินในสวนนี้ซื้อ
จึงอยากประชาสัมพันธกับพนักงานเทศบาลทุกทานถาใครเก็บขยะรีไซเคิลไวที่บานแลวอยากจะบริจาคก็สามาร
ถนํามาบริจาคเพื่อนําเงินเขากองทุนนี้ไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
- 8 -

เรื่องที่ 2 เครื่องถายเอกสาร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ในสวนของการเสนอซอมเครื่องถายเอกสารของสํานักการศึกษาฝากทานผอ.จิตตาดําเนินการเรื่องนี้
ราคาประมาณ 27,100 บาท
และเรื่องที่รานหนึ่งมินิมารทที่อยูดานหนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุที่มาติดตอขอลงเครื่องถายเอกสารที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราเปนอยางไรผอ.สวน
ฯจําลอง

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ขณะนี้เขาเตรียมเครื่องอยูครับ
เทาที่คุยในเบื้องตนเขาก็รับกติกาและเงื่อนไขของเราได

เรื่องที่ 3 การจับปลาบริเวณแกงดอนกลาง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผมอยากหารือเรื่องการจับปลาที่แกงดอนกลางตั้งแตปใหมมานั้นมีประชาชนไดจับปลาบึกขึ้นมาประมาณ 2 –
3 ตัวแลว
ผมคอนขางเสียดายเลยอยากใหเรากันเขตพื้นที่ไมใหประชาชนเขามาจับปลาในแกงดอนกลางบางพื้นที่
เทาที่สํารวจและตรวจสอบดูคนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุเรามีไมมากสวนใหญจะเปนคนนอกพื้นที่ที่เขามาจับปล
า
ถาเรากันพื้นที่สักครึ่งหนึ่งใหเขาหาตอนบนชวงน้ําลึกปลาจะรอดเยอะเราควรมีมาตรการกอนที่ปลาในแกงดอน
กลางจะหมด

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ฝากรองอภิวัฒนดูเรื่องกฎหมายฤดูจับปลาผมวาถาเราเนนเรื่องนี้จะดีกวาที่ไปหามหรือกําหนดพื้นที่ชวงนั้นชวง
นี้ ถาเราดูกฎหมายฤดูวางไขฤดูจับปลาถาใครละเมิดใหแจงความจับไดเลย
ในความหมายของทานเลขาฯคืออยากใหกําหนดพื้นที่หามจับปลาหรือพื้นที่ที่สามารถจับปลาไดถาเปนแบบนั้นเ
ราตองกําหนดใหชัดเจนถาหากเขมงวดในเรื่องนี้และมีการสรางพุทธมณฑลเสร็จเรียบรอยเราก็สามารถทําประช
าคมและประกาศเปนเขตอภัยทานแตเราตองทําประชาคมกอนเพราะเปนพื้นที่สาธารณะ
ฉะนั้นตอนนี้ใหเนนเรื่องฤดูจับปลาฤดูวางไขเพื่อหามการจับปลาไปกอน

จาเอกภราดร

เนตวงษ

หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ

ในเรื่องของกฎหมายผมไดไปปรึกษากับทางนิติกรแลวเบื้องตนเรายังไมสามารถแจงความดําเนินคดีไดเนื่องจากเ
ปนพื้นที่สาธารณะ

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

