รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 2/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายมานิต
3. นายนพสิทธิ์
4. ดร.ศิรินันท
5. นายอดิศักดิ์
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายวรวิทย
10. นายนิกร
11. จาเอกภราดร
12. นางสาวจันทรตรี
13. นางจีรนันท
14. นางสาวสุนิสา
15. นายคงเดช
16. นายวุฒิไกร
17. นางณัฐนันท
18. นายกันติพงษ
19. นางสาวนันทนา
20. นายจำลอง
21. นางมยุรา
22. นางสุดารัตน
23. นายธนวัฒน
24. นายธนัญชัย
25. นางเพ็ญประภา
26. นางศศิญา
27. จ.ส.อ.สมชาย
28. นายสังวาล
29. นางศศิพรรณ
30. นายมานิต
31. นางพัชรินทร
32. นางลักขณา
33. นางสายสวาท
34. นายพัฒพงษ
35. นายวีรยุทธ

.......................................................

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
คันธสม
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
พวงคำ
ประธานสภาพนักงาน
พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน
ฆารประเดิม ศึกษานิเทศก

ผูไมมาประชุม

1. นายสมศักดิ์
2. นายนิติธรรม
3. นายฉลอง
4. นายภาณุเดช
5. นายสมบัติ
6. นายลิขิต
7. นายกฤษณะ
8. นางสาววารัตน
9. นายสมชาย
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นางมยุรี
14. นายพงษฤทธิ์
15. นางรัศมี
16. นายสนธยา
17. นายปญญา
18. นายอิงควัต
19. นายนัญธชัย
20. นายชาติชาย
21. นางดวงใจ
22. นางสาวณัฐภาส
23. นางสาวพัชรินทร
24. นางมนธิดา
25. นางวัชรี
26. นายสถิตพงษ

- 2 รมไทรทอง
รัตนานิคม
ฆารเลิศ
เจริญพันธุวงศ
สันคำ
ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
ไชยบัง
ธารสวิง
แสนอุบล
สีหานนท
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คำกอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน
คำเดช
บงศรีดา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการชาง
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 23 มกราคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ทบทวนงานที่นายกมอบหมาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทบทวนงานผมจะนำเรื่องที่บันทึกเอาไว

ในการประชุมครั้งที่แลวมาสอบถามทุกทานวาทำไปถึงไหนอยางไรแลว เรื่องแรกที่บันทึกเอาไวในรายงานการ
ประชุมคือการประชุมงบ กบจ.ตอนนี้ผมก็ไดใหทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปตกรรมเขาไดไปเขียน
และเสนอมามอบใหรองปลัดประเสริฐขึ้นเปนโครงการแลวประสานไปยัง กบจ.เพื่อที่จะขอรับงบเหลือจาย
มอบทานเลขาอดิศักดิ์ไปประชุมแทนนายกในการประชุม กบจ.ในวันพรุงนี้ เรื่องตอมาคือเรื่องการดูแลศาลา
กลางหลังเกาเมื่อสัปดาหที่ผานมาทางสำนักงานจังหวัดไดสงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการรับมอบพื้นที่ดานหนาของ
ศาลากลางและอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ดานหนาของศาลากลางบริเวณเสาธงและพื้นที่บริเวณหนาศาลากลางเปน
ลานคอนกรีตใหเราเซ็นรับและเสนอไปยังทานผูวาจะลงนามเปนทานสุดทายเมื่อเรารับมอบพื้นที่มาแลวจะตอง

- 3 มี ค นดู แ ลและรับ ผิ ด ชอบผมขอมอบให ส ำนั ก ปลั ด เทศบาลตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ ไปตรวจสอบและสำรวจ
พิจารณา วางแผนแนวทางในการที่จะปรับปรุงในเบื้องตน ทำเปนบันทึกหรือคำสั่งวาเรื่องความสะอาด การ
ดู แ ลบริเวณเสาธงจะมอบหมายให ใครเป น ผูดูแ ลและสวนไหนที่ เราจะซอ มแซม มอบให จาเอกภราดรไป
วางแผนวาจะใหจอดรถอยางไร จัดการจราจรตีเสนการจอดรถบริเวณลานคอนกรีตให เป นระเบี ยบ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่อยากจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานคอนกรีตขอใหสะอาดและ
สวยงาม ตีเสนการจอดรถใหชัดเจน ฟุตบาททางเทาภายในภายนอก และเรื่องสวดมนตเจริญพระพุทธมนต
ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน มีหนังสือสั่งการมาแลววาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติสถานที่
เลือกใชศาลาธรรมะศาลาพุทธมณฑลแกงดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ แตในเดือนมกราคมนี้จะจัดขึ้นในวัน
จันทรที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ภารกิจที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับมอบหมายคือ 1.จัด
สถานที่ ณ อาคารธรรมะศาลา มอบสำนักปลัดเทศบาล 2.จัดอาสนะสงฆสำหรับพระสงฆ 18 รูป มอบสำนัก
การชาง 3.จัดสถานที่ประชุมพระสังฆาธิการสำหรับสงฆ จำนวน 100 รูป มอบสำนักปลัดเทศบาล 4.จัดโตะ
หมูบูชา จำนวน 1 ชุด มอบสำนักการชาง 5.จัดชุดรับแขกสำหรับประธานในพิธี มอบสำนักการชาง 6.จัดเกาอี้
สำหรับ ผู รวมพิ ธี 300 ตั ว มอบสำนั ก การช าง 7.ประชาสั ม พั น ธเชิญ ชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุรวมพิธี มอบกองวิชาการฯ และเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องความสะอาดมอบสำนักการสาธารณสุข และมอบ
ให อปพร.และเทศกิจเขาไปจัดระเบียบการจราจรบริเวณภายในงานพิธี ใหออกเปนคำสั่งเพราะเราจะตองจัด
ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน สวนเรื่องพระบรมฉายาลักษณของพระนางเจาสิริกิติ์และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรซึ่งในเอกสารไมมีแตผมวาควรจะตองทำฝากสำนักการชางประสานกับสำนัก
พระพุทธศาสนาและดำเนินการดวย เรื่องตอไปคือเรื่องฝาทอถนนอนรรฆนาคที่สงเสียงดังรบกวนประชาชน
เวลานอนมอบสำนักการชางลงไปดูและดำเนินการแกไขใหดวย และอีกเรื่องคือสวนสาธารณะกุดโงงที่เราไป
เปดแลวนั้นผมอยากจะทำเพิ่มคือเดิมเขามีศาลา SML ที่เขาสรางขึ้นแลวเราไปรื้อเพราะจะมาทำสวนสาธารณะ
นั้นตอนนี้ผมอยากใหไปสรางใหชาวบานใหมเพื่อเขาจะไดเก็บวัสดุอุปกรณของชุมชนสงเปลือยเหมือนเดิมและ
เรื่องความสะอาดฝากสำนักการสาธารณสุขคุยกับคนที่กวาดชุมชนใหเพิ่มพื้นที่กวาดสวนสาธารณะดวยหรือจะ
หาเจ า หน า ที่ ข องเราเพื่ อ เข า ไปทำความสะอาดฝากให ไปพิ จ ารณาและฝากสำนั ก การช า งงานสวนเรื่ อ ง
สวนสาธารณะกุดน้ำกินดานในใหจัดสวนใหสวยงามอยากใหเอาใจใสสวนดานในตัดแตงตนไมใหดูสวยงาม
เรื่องแจกผาหมมอบสำนักการสาธารณสุขประสานทานบุญรื่นดวยทานจะรวมบริจาคผาหมอีก จำนวน 200
ผืน ใหเราไปทำการแจก เรื่องการซอมแซมผาเตนทของชุมชนหนองผักแวนมอบสำนักการชางลงไปสำรวจและ
ดำเนิ น การต อไป และต อไปคื อ เรื่อ งครูแ ละนั ก เรียน จำนวน 30 คน ที่ เป น นั กกี ฬ าวอลเลย บ อลของที ม
โรงเรียนลำปาวเขามีความประสงคอยากยายมาอยูในสังกัดของโรงเรียนเทศบาลของเราเพราะมีปญหากับผอ.
ของโรงเรียนลำปาวเรื่องเงินงบประมาณที่ใชสำหรับดูแลนักเรียนนักกีฬาที่เคยไดแตพอทานผอ.คนใหมยายเขา
มาแลวไมมีงบประมาณในสวนนี้เลยทำใหเขาอยากยายมาขออยูกับโรงเรียนเทศบาลของเรา ทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 ของเราทานเองก็สนใจอยากไดเขามาอยูที่โรงเรียนดวยโดยมีขอเสนอคือใหมานอนที่หอประชุม
เอนกประสงคของโรงเรียนเทศบาล 2 แตผมมองวาไมเหมาะสมเพราะโรงเรียนเราตั้งอยูในวัดในสวนของ
นักเรียน 30 คน ก็มีผูหญิงดวยเพราะฉะนั้นคงไมเหมาะสม แลวถาเรารับเขามาอยูกับเราจริงจะใหไปทานขาว
กลางวันที่ไหนเพราะเงินอุดหนุนรายคนก็ไมมี ผมมองวาเปนโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสรางทีมสรางชื่อเสียง
จากกีฬาวอลเลยบอลไดถาเราไดทีมนี้มาจะชวยทุกทานเห็นวาอยางไร มอบใหโรงเรียนเทศบาล 1 – 4 ไป
ปรึกษาหารือกันเรื่องหาที่พักใหกับเด็กนักเรียนทั้ง 30 คน วาจะเชาบานที่ไหนและราคาคาเชาบานเทาไหรหา
ขอมูลมาเสนอใหนายกทราบ เรื่องการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เมื่อเดือนที่ผานมามีผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุตาย 42 คน เปนสมาชิกของฌาปนกิจสงเคราะห จำนวน 10 คน ตอไปเรื่องการเบิกคาใชจาย
ของ อปพร.

นายพงษธร โพธิแทน
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หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอนนี้อยูระหวางเสนอเปลี่ยนคำชี้แจงและ

โอนงบประมาณซึ่งเราโอนจากหมวดคาใชสอยไปเขาหมวดคาตอบแทน เพราะตามระเบียบใหมเขาใหเบิกจาย
ในหมวดคาตอบแทน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รอบละเทาไหร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล อปพร. เดิมเราสั่งใช 12 ชั่วโมง รับไปจาย
240 บาท แตระเบียบใหมเราสั่งทำงานถาเกิน 8 ชม. ใหเพิ่มขึ้นอีก 60 บาท รวมเปน 300 บาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเวลากลางคืนทำงานยังไงและเรา
จายคาตอบแทนเทาไหร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต 17.00 – 06.00 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 300 บาท/คน ผมวาจะใชเงินเยอะ
เพราะฉะนั้นลองไปคุยกันดูวาจะลดจำนวนคนไดหรือไม มอบหัวหนาสำนักปลัดตรวจเช็คและไปพิจารณาดูวา
จะลดปริมาณคนไดหรือไมอยางไรเพื่อเปนการลดคาใชจาย และมีหนังสือเชิญหัวหนาสวนการงานไปรวมในพิธี
การสวดเจริญพระพุทธมนตฝากสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือ

เรื่องที่ 2 โครงการสำนักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) ป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคมไดสง

ใหนายธนัญชัยไปประชุมแทนนายกเกี่ยวกับเรื่อง Green Office ก็ไดสรุปมาใหนายกทราบวาเขาเชิญชวนใหไป
ประกวดองคกรสีเขียวคือโครงการสำนักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป 2561 ซึ่งมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
สำนักงานและกิจกรรมตางๆภายในสำนักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดโดยการใชทรัพยากรและ
พลังงานอยางรูคุณคามีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและที่สำคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ ขอใหปลูกตนไมในโรงเรียน
และสำนักงานเยอะๆจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาได ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการคือ
ไดรับโลและเกียรติบัตรแสดงการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยมีอายุการ
รับรอง 3 ป สำนักงานสามารถลดตนทุนจากการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ มี
ภาพลักษณที่ดีในการมีสวนรวมอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยกระดับสำนักงาน
ใหไดมาตรฐานการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทศบาลเราจะสมัครหรือไมมอบสำนักปลัดเทศบาลไป
ศึกษาและมีอะไรสงสัยใหสอบถามนายธนัญชัยในการประชุมครั้งตอไปมาแจงใหนายกทราบ

เรื่องที่ 3 กิจกรรมอุนไอรักคลายหนาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมอุนไอรักคลายหนาวผมอนุมัติ

แลวฝากใหดูแลลูกหลานของเราดวย เขามีหนังสือแนะนำในการใชจายเงินเพื่อที่จะเบิกเปนคาใชจายในการไป
แสดงในโครงการนี้ใหเบิกในลักษณะเดียวกันกับที่เราไปแขงขันกีฬามอบรองปลัดประเสริฐไปศึกษาดู

เรื่องที่ 4 โครงการชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญชวนสมัครรวมโครงการชุมชน

ปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะผมอยากเห็นโรงเรียนของเราปลอดถังขยะอยากใหทานผอ.ทุกโรงเรียนลองไป
ดำเนินการและศึกษาดูวาจะทำอยางไรใหนักเรียนในโรงเรียนของเรารูจักแยกขยะเปนตั้งแตยังเด็ก และขอเชิญ
เขารวมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองคความรูชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ขอเชิญประชุม จำนวน
10 แหง แหงละ 1 คน ผูแทนโรงเรียน 20 แหง แหงละ 1 คน เขารวมอบรม จัดอบรมที่จังหวัดขอนแกน

เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธแจงเตือนการแพรระบาดของแกงคคอลเซ็นเตอร
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ประชาสัมพันธแจงเตือนการแพร
ระบาดของแกงคคอลเซ็นเตอร เขาบอกวาไดรับแจงจากสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขอความ

- 5 รวมมื อ ประชาสั ม พั น ธ แ พร ระบาดของแก งค ค อลเซ็ น เตอร เนื่ อ งจากมี แ ก งค ค อลเซ็ น เตอร แ อบอ างเป น
เจาหนาที่ของศาลโทรศัพทไปหลอกลวงผูเสียหายโดยกลุมมิตรฉาชีพมักจะอางวาผูเสียหายมีเงินในบัญ ชีที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด หากตองการพิสูจนความบริสุทธิ์ตองโอนเงินมาใหสำนักงาน ป.ป.ง. ตรวจสอบ ทำให
เหยื่อตกใจกลัวจนหลงเชื่อและโอนเงินใหกับกลุมมิตรฉาชีพจนตองสูญเสียเงินเปนจำนวนมาก สำนักงาน ป.ป.ง.
ชี้แจงวาไมมีหนวยงานใดของรัฐโทรศัพทไปหาประชาชนใหโอนเงินเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์และอยาหลงเชื่อเมื่อ
ไดรับโทรศัพทดังกลาวจึงแจงสำนัก/กองทราบ

เรื่องที่ 6 ขอศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อบต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาขอ

ศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลและป อ งกั น การทุ จ ริ ต มอบกองวิ ช าการเตรี ย มนำเสนอ วั น อั งคารที่ 13
กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ขอความอนุเคราะหสนับสนุนอาหารวางและเครื่องดื่ม ผม
อยากฝากทุกทานเรื่องถามีทองถิ่นโทรฯมาและขอดูงานพรอมกับขออาหารใหพิจารณาใหดีเพราะบางทองถิ่น
มาขอศึกษาดูงานและขอรับประทานอาหารแตไมไดมีความสนใจใสใจในการดูงานและการบรรยายของเราเพียง
แคตองการมาขอรับประทานอาหารแคนั้นถาแบบนี้ผมอยากใหปฏิเสธไปเลยแจงไปวาเราไมมีงบประมาณใน
สวนนี้ และถาอยากมาศึกษาดูงานจริงๆตองขอเวลาใหเราไดบรรยายจริงๆ 2 – 3 ชั่วโมง ฝากทุกสำนัก/กอง/
ฝายพิจารณาดวย

เรื่องที่ 7 ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ของเราทำโครงการไวเลยเพื่อตรวจและพิสูจนตัวเองทั้งครูและนักเรียน ใหโรงเรียนเทศบาล
2 ประสานกับกองสวัสดิการสังคมเพื่อเบิกเงินงบประมาณในการมาซื้อที่ตรวจ

เรื่องที่ 8 หนังสือติดตามทวงงานจากศาลากลางฯ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือติดตามทวงงานจากศาลา

กลาง ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหจังหวัดทราบ 1.นางสาวธิติมา นาชัยฤทธิ์ ถนนชัยสุนทรสงเปลือยวามีที่ดินพื้นที่ขางเคียงปลอยน้ำลงสูถนน
ลูกรังซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน 2.นายนัฐวุฒิ ปรีทรัพย ตำบลหลุบ อำเภอเมือง อางวามีผูกอกำแพงปด
กั้นถนนหมูบานสันสุนีย จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเกิด
ความชัดเจนและบรรลุผลโดยเร็วจังหวัดขอใหทานตรวจสอบติดตามเรื่องดังกลาวอยางใกลชิดชี้แจงทำความ
เขาใจกับผูรองในแนวทางในการแกไขปญหาผลเปนประการใดรายงานพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหจังหวัดทราบ
งานนี้แสดงวาอยูที่นิติกร มอบกองวิชาการฯและฝากนิติกรลงไปดำเนินการติดตามและรายงานใหนายกทราบ
ทั้ง 2 เรื่อง

เรื่องที่ 9 เปดศูนยชวยเหลือประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

พรุงนี้เปดศูนยชวยเหลือประชาชนที่

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา 09.30 น. มีรายละเอียดอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขอเรียงกำหนดการดังนี้นะครับ เวลา
09.00 น. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการศูนย หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล
คณะกรรมการหอกระจายขาวมาพรอมกันที่สำนักงานเทศบาล และเวลา 09.30 น. ทานนายกเปนประธาน
และทานปลัดกลาวรายงานแตทานปลัดฯไดมอบทานรองปลัดประเสริฐกลาวรายงานแทน หลังจากนั้นก็ตัด
ริบบิ้นเปดงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมขอขอมูลในการเปดศูนยชวยเหลือ
ประชาชนใหผมไดอานกอนดวยวามีวัตถุประสงคและที่มาที่ไปอยางไรและหลักการและเหตุผล
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เรื่องที่ 10 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแล
อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการขอใชพื้นที่เพื่อพัฒนาศาลา

กลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา ตามที่ทานไดขออนุญ าตใชอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกาดานหนา 2 ชั้น
พรอมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบและลานจอดรถบริเวณดานหนาเสาธงเพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑของดี
เมืองกาฬสินธุเปนศูนยการศึกษา เรียนรูประวัติศาสตรเพื่อสรางความภาคภูมิใจในประวัติความเปนมาของ
บรรพบุรุษและวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อพัฒนาเปนศูนยสงเสริมสุขภาพของประชาชนนั้น ในคราวประชุม
คณะกรรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัด ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา
ดานหนา 2 ชั้น พรอมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบและลานจอดรถบริเวณดานหนาเสาธงในการนี้จังหวัดกาฬสินธุจึง
ขอใหทานลงนามในบันทึกขอตกลงรับมอบพื้นที่

เรื่องที่ 11 แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เกี่ยวกับเรื่องทำแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติเขาใหเราสงรายชื่อบุคลากรเขาไปรวมเปนคณะกรรมการเปนคณะทำงานในการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เราสงใครไป
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี ผมครับจะมีการประชุมในวันพรุงนี้

เรื่องที่ 12 การจัดงานบุญซำฮะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากฝากนายกันติพงษเรื่องงานบุญ

ซำฮะของเรา เมื่อเชาผมไปดูสถานีดับเพลิงและคิดภาพออกวาปกติเราทำบุญซำฮะตอนเชาจะมีการบวงสรวงที่
หอเจาบานและชวงเย็นจะมีการสวดมนตเย็นที่ศาลหลักเมืองและพอชวงเชาอีกวันก็ใสบาตรที่ศาลหลักเมือง
แตรอบนี้ถาเราจะยายมาสวดมนตเย็นกันที่ลานหนาศาลเจาพอโสมพะมิตรที่สถานีดับเพลิงจะเหมาะสมหรือไม
เพราะผมอยากใหมีกิจกรรมมาจัดบริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตรเลียบลำน้ำปาวของเรา สรางบรรยากาศและ
ความสวยงามใหกับสถานที่ของเราฝากสำนักการชางลงไปดูสถานที่ ตนไม ไฟฟา จัดตกแตงใหสวยงามทั้ง 2
ฟากฝ งเลี ย บลำน้ ำปาวบริเวณสถานี ดั บ เพลิ ง และอยากให ห าคนมาออกร าน จั ด การแสดง มอบให น าย
กันติพงษไปคุยและปรึกษากับทีมวัฒนธรรมของทานและชุมชน

เรื่องที่ 13 การจัดงานโปงลางแพรวา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

การจัด งานโปงลางแพรวารอบนี้
ทานผูวาราชการจังหวัดทานอยากจะเปดฟรีใหกับประชาชนไมตองเสียคาผานประตู แตถาจะไปดูดนตรีหรือดู
อะไรภายในงานที่มีคาใชจายหรือมีการจำหนายบัตรก็เสียคาใชจายกันเอง

เรื่องที่ 14 โครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง

เบื้องตนวิธีการทำงานคือเราจะตองสำรวจวามีผูยากจน ยากไร ซึ่งชวยเหลือตัวเองไมได มีกี่คน อยูชุมชนไหน
และอยูบานเลขที่เทาไหร นายพัฒพงษบอกวามีชุมชนเสนอเขามา จำนวน 150 คน ผมเลยบอกวาผมตองการ
ภาพถายบานที่อยูอาศัยและภาพถายเจาของครอบครัวและรายละเอียดของขอมูลวาเจาบานชื่ออะไร บานหลัง
นี้อาศัยอยูกี่คน อายุเทาไหร มีรายไดอยางไร นายพัฒพงษบอกวาขอเวลา 5 วัน ในการไปเก็บขอมูล จำนวน
150 คน จะลงไปเก็บขอมูลคนเดียว ผมถามวาจะทำไดหรือไมคนเดียวเขาตอบผมมาวาทำได และหลังจากที่
เราไดขอมูลตัวนี้มาเราจะเชิญประชุมคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาความยากจนหรือไมทิ้งใครไว
ขางหลังเพื่อจะมาพิจารณาวาแตละรายเราจะลงไปชวยเหลือไดอยางไร ผมอยากทราบรายละเอียดวันนี้วาเปน
อยางไรแลวผมจะนัดประชุมไดวันไหนฝากนายสังวาลติดตามเรื่องนี้กับนายพัฒพงษใหนายกดวย เพราะตอนนี้
เราควรตองประชุมไดแลวแตยังไมรูรายละเอียดอะไรเลยนายพัฒพงษบอกวาสามารถดำเนินการคนเดียวไดแต

- 7 จนถึงวันนี้ผมยังไมทราบขอมูลเลย ผมอยากใหกระตือรือรนเพราะการลงพื้นที่เพียงคนเดียวเพื่อไปเก็บขอมูล
150 คน มันไมสามารถทำไดในกองตองชวยกัน และเรื่องจัดตั้งศูนยอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายอำเภอก็คือโครงการที่จะมาแกไขปญหาความยากจน
เปนงานของนายพัฒพงษทั้ง 2 งาน เพราะฉะนั้นใหมาแจงใหนายกทราบในวันพรุงนี้

เรื่องที่ 15 การแกไขปญหายางพาราเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกรายยอย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีประเด็นขอสั่งการจากทานอธิบดีกรม

ส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ประชุ ม และมอบหมายเพื่ อ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรมในการบริก าร
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประเด็นดังนี้ 1.การแกไขปญหายางพาราเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู
ปลูกรายยอย ทานมอบนโยบายวาใหไปออกแบบถาใครขอถนนที่ทำดวยยางพาราจะไดรับงบประมาณมา
เจตนาเขาคื อ ต อ งการอยากจะแก ไขป ญ หาให กั บ เกษตรกร ในการนี้ ก รมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่ น ได
ตอบสนองมาตรการดังกลาวโดยกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นไดสำรวจพบวาในขณะนี้มีความ
ตองการใชยางพาราจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ตัน จึงเปนที่มาของการขอใหจังหวัดแจงประสานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทำโครงการปรับปรุงถนนที่มีสวนผสมของยางพาราหรือสิ่งกอสรางอื่นๆที่ใชยางพาราเปนลำดับ
แรกอยางนอย 1 โครงการ ในปงบประมาณ 2562 โดยขอใหจังหวัดสงรายละเอียดและโครงการดังกลาวให
กรมสงเสริมทราบภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 ผมมาคุยเรื่องนี้กับทานผอ.ภานุเดชทานบอกวาถาจะทำ
ถนนดวยยางพารานั้นไมทนทานตอการใชงาน

เรื่องที่ 16 การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ น ธุ การอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพเปนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษพันธพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
กรมสงเสริมจึงไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของจำนวน 3 เรื่อง ไดแก 1.การรวบรวมขอมูลปราญชาวบานดาน
สมุนไพร 2.การรวบรวมสมุนไพรที่มีความโดดเดนใน อปท. 3.การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหาพื้นที่ปลูก
รวบรวมสมุนไพรหากมีการสานตอดำเนินการตามนี้จะสงผลใหกรมสงเสริมกลายเปนศูนยกลางขอมูลเรื่อง
สมุนไพรของประเทศในอนาคต
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน ผมไดคุยกับทานเลขาฯอดิศักดิ์ไวแลววารอบนี้จะ
ดำเนินการใหประสบผลสำเร็จใหไดครับ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากเรื่องสวนสมุนไพรและถาหาก
เปนไปไดอยากฝากใหทางโรงเรียนเนนเรื่องสวนสมุนไพร โครงการสนับสนุน อปท.อนุรักษพันธุพืชหัวหนา
สังวาลไปประชุมแทนนายกเมื่อวานเปนอยางไรบาง
นายสังวาล เมื องโคตร หน.ฝายพั ฒ นาชุม ชน สืบเนื่องจากโครงการของสมเด็จพระเทพฯ
โครงการอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดำริฯตอนนี้จังหวัดกาฬสินธุไดสมัครเขารวมและไดเชิญชวนในสวนของ
อปท.เขารวมดวยกัน ในปจจุบัน อปท.ในจังหวัดกาฬสินธุทั้งหมดที่สมัครเขาไปรวมมี จำนวน 19 แหง แตที่เขา
ตอบรับมาแลวมี 1 แหง คือ อบต.สายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ถาเขาตอบรับมาแลวจะมีเลขรหัส
ของการเขารวมในโครงการนี้ ในสวนของเรามี 2 อยาง คือ เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนซึ่งผม
ไดสำเนาเอกสารใหกับทางโรงเรียนแลวแตที่ไปประชุมมาจะมี สพฐ.และโรงเรียนของ อบจ. ยังไมเห็นมีโรงเรียน
ของเทศบาล ในการประชุ มนั้ นคือเขาขอความกรุณ าใหท องถิ่นเราเขาสมัค รเขารวมและการเขารวมตอง
นำเสนอในโครงการนี้เขาในวาระการประชุมกอนและขอมติที่ประชุมวาจะเขารวมโครงการนี้หรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มติที่ประชุมเปนเอกฉันทวาจะเขารวม
โครงการนี้ใหดำเนินการสมัครได
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน และแผนที่ของพื้นที่ รางแมบท ซึ่งผมจะนำเรียน
นายกวารางตัวอยางเปนอยางไรในสวนของเปาหมายของโครงการก็เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ

- 8 ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนในสวนของประเทศไทยและแผนแมบทของ อปท.คือการดำเนินงานใน 3
ฐาน ทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบาน คือ ไมไดเนน
ในเรื่อ งของต น ไม อ ย างเดี ย วคื อ ทุ ก อย างที่ เกี่ ย วกั บ ทรัพ ยากรของเรา ในส วนของท อ งถิ่ น จะมี ทั้ งหมด 8
กิจกรรม 3 ดาน 1.ดานการบริหารการจัดการ 2.ดานการดำเนินงาน 3.ดานการติดตามประเมินผล หลังจาก
เราสมัครเขาไปแลวถาเราจะสงเจาหนาที่ไปอบรมในเรื่องดานนี้หรือจะใหเจาหนาที่ของโครงการมาฝกอบรมให
ก็ไดแตใหเราสมัครเขาไปกอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาใจแลวครับ ชื่อโครงการสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงเรียนเขารวมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เขาขอใหเทศบาลสมัครและหมายถึงโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเราก็จะไดรวมสมัครขับเคลื่อน
ไปในทิศทางของเทศบาล 1.ใหทำสวนสมุนไพรสวนสวนพฤกษศาสตรอนุรักษพันธุพืช โครงการนี้สามารถ
รวมกันกับสมุนไพรไดและหลังจากนั้นหาคนศึกษาและรับผิดชอบเวลาที่จะขับเคลื่อนใหเชิญมาประชุมมาอบรม
เราสมัครไปและบอกวาเรามีโรงเรียนในสังกัดเทาไหรและมีความสนใจในการสมัครและการขับเคลื่อน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพ ย เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมขอเปลี่ยนสถานที่ทำสวน
สมุนไพรเดิมจากสถานที่ของหัวหนาสังวาลที่เตรียมไวเปลี่ยนเปนบริเวณตนจามจุรีตรงโคงที่ผมเคลียรดินไวซึ่งมี
บริเวณเยอะและมีคนดูแลซึ่งผมจะทำที่พักใหอยูนั้นไดตลอดซึ่งแปลงเดิมที่หัวหนาสังวาลทำมันเล็กไปและผม
เองตั้งใจจะทำเรื่องปุย ชีวภาพใหดวยและแปลงสมุนไพรตางๆผมอยากใหอยูบริเวณเดียวกัน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดครับทำตามที่ทานเลขาฯอดิศักดิ์
เสนอมาและสวนพื้นที่เดิมเราจะยกใหจุติสุขาวดีเพราะมีรั้วรอบขอบชิดสามารถใชเปนที่เก็บของได งานนี้มอบ
ใหหัวหนาสังวาลรับผิดชอบ 1.สมัคร 2.ในรายงานการประชุมใหเขียนไปดวยวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี
โรงเรียนในสังกัดเทาไหรและพรอมที่จะเขารวมประชุมทั้งภาพรวมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถาเปนไปไดอยากใหแฝงเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวนสุมนไพรเขาไป
ในโครงการนี้ดวยกัน มอบใหกองสวัสดิการโดยหัวหนาสังวาลเปนผูรับผิดชอบและดำเนินการประสานกับทุก
โรงเรียน และหลังจากสมัครแลวก็ใหติดตอวิทยากรเพื่อที่จะมาอบรมใหกับพวกเราวาจะขับเคลื่อนกันอยางไร

เรื่องที่ 17 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักโลก
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักโลก
เปดรับสมัครผูที่มีจิตใจในการรักสิ่งแวดลอมและจะชวยเหลือดูแล เริ่มมาสมัครเปนอาสาสมัครโดยมีอายุตั้งแต
7 ป ขึ้นไป หนาที่คือจะตองเปนบุคคลที่มีความสนใจและมีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการ
ทำงานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเองโดยใชชื่อยอ
วา อ.ถ.ร. ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเปน อ.ถ.ร. ไดจะตองคุณสมบัติในเบื้องตนคือมีสันชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา 7 ป
และมีภูมิลำเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น มีความสมัครและมีจิตอาสารวมดำเนินกิจกรรมดาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมปฏิกูล มูลฝอย รวมถึงการปกปองสิ่งแวดลอม ขอใหสมาชิก อ.ถ.ร.ทุกคนเปน
แกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาดของบานเมืองและขยะมูลฝอย พรอมทั้งขอใหทองถิ่นทุก
จังหวัดดำเนินการจัดการรณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติกในการทำบุ ญ ตักบาตรของประชาชนในทุก
เทศกาล อยางเชน ปใหม สงกรานต รณรงคใหงดใชถุงพลาสติกโดยการทำปายรณรงคประชาสัม พั นธทุก
จังหวัด มอบเปนโครงการใหกับผอ.สวนสมชายไปดำเนินทำโครงการรณรงคการลดการใชถุงพลาสติกแลวหัน
มาใชถุงผาแทน

เรื่องที่ 18 รายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้คงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประเมินกรอบการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเปนการประเมินรอบที่ 1 ตามที่จังหวัด อำเภอแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้คงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งกู

- 9 เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนาที่แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานรายได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนจัดเก็บเอง ป 2560 เรื่องนี้เราทำอยูแลวแลวรายงานการกอหนี้ สถานะหนี้
คงคางเราทำแลวรึยังมอบใหสำนักการคลังไปตรวจสอบดู

เรื่องที่ 19 กูเงินซื้อรถขยะ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องกูเงินซื้อรถขยะของสำนักการ
สาธารณสุขผานแลว ใหเสนอรายละเอียดสเปคของรถขยะไปรีบดำเนินการเพราะจะไมทัน
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ตอนนี้ผมตั้งกรรมการกำหนดคุณสมบัติ มีผม
และนายวันชัยและนายธนัญชัยรวมกัน จะใหเสร็จภายในอาทิตยนี้
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รีบเรียกประชุมกันและขอใหพรุงนี้
เรียบรอย เพราะจะไดรีบไปดำเนินการซื้อรถขยะ

เรื่องที่ 20 ทอดผาปาเพื่อกอสรางศาลาพักศพของวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศาลาพักศพของวัดปาทุงศรีเมืองถูก

ตนไมลมทับพังเสียหาย ผมเลยไดใหนายอิงควัตไปสำรวจออกแบบและประเมินราคารูปแบบออกมาเรียบรอย
ศาลาที่ออกแบบมาใหญกวาศาลาเดิม ประเมินราคามาทั้งหมด 1.9 ลานบาท ผมเลยอยากเสนอใหทอดผาปา
สามัคคีเพื่อหาเงินมากอสรางศาลาพักศพใหกับวัดปาทุงศรีเมืองโดยมีทางชุมชนชวยดวย แตเทศบาลเปน
เจาภาพโดยมีสำนักการศึกษารับผิดชอบดูแลงานนี้ใหเตรียมโครงการและประสานกับเจาอาวาสวัดปาทุงศรี
เมืองเรื่องวันที่ที่เราจะทำการทอดผาปาและคุยเรื่องรายละเอียดงานตางๆ วันที่ 24 เมษายน 2561 เปนวัน
เทศบาล เราจะเลือกวันนั้นในการทอดผาปาสามัคคีเพื่อเปนกิจกรรมการทำบุญในวันเทศบาลของเรา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 วัน
เทศบาลของเรามีกิจกรรมทั้งภาคเชาและภาคบาย มีการอบรมดานวินัย เวลา 11.00 – 16.00 น. โดยมี
ทานอดีตผอ.สวนวินัยประวิทย เปรื่องการ เปนวิทยากรอบรมดานวินัยใหกับเราในวันเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหไปพิจารณาดูวาจะจัดกิจกรรมอะไร
กอน-หลัง หรือจะทอดผาปาหลังงานวันเทศบาล 1 วัน ใหไปปรึกษากันและพิจารณาดู และผมฝากสำนักการ
ชางไปทำภาพขึ้นประชาสั มพั นธให สวยงามและพิ มพ ฎีกาผาปาใหท างสำนักการศึกษาเพื่อเชิญ ชวนพี่นอง
ประชาชนใหมารวมทำบุญดวยกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 สงสำเนาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้ธนารักษทำหนังสือมาหาเราและไป
ตรวจสอบอาคารตลาดลาน 2 และแจงมาวาในสวนของตลาดลาน 2 ตอนนี้ทรุดโทรมหยากไยขึ้นอยากใหทาสี

- 10 โครงหลังคา ก็มอบใหสำนักการชางไปทำงบประมาณและดำเนินการเลยจะจางเหมารึจะดำเนินการอยางไรก็
เสนอขึ้นมา สวนเรื่องสงสำเนาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ ธนารักษพื้นที่กาฬสินธุแจงเรื่อง
การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ ถนนเทศบาล 23 รานบุญยงเภสัชออกไปอีก 1 ป โดยตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังนี้ 1.ตองปรับปรุงซอมแซมอาคารราชพัสดุ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงแลวแจงให
เจาหนาที่ธนารักษพื้นที่กาฬสินธุตรวจสอบ 2.เมื่อดำเนินการตามขอ 1 เรียบรอยแลวใหบันทึกการตออายุ
สัญญาเชาพรอมชำระคาธรรมเนียมตางๆ ตามเงื่อนไข
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได จะอธิบายคือทางเราไดลงประสานและ
กำลั งทำหนั งสื อ เสนอแจงเป น ลายลั กษณ อั กษรตอนนี้ ป ระสานทางเขา เขาทาสี ภ ายในเรียบรอยเหลือแต
ภายนอกของอาคารบุ ญ ยงคื อ หมายถึ งว าถ าเสร็ จ เรีย บร อ ยแล วจะประสานทางสำนั ก การช างว าให ล งไป
ตรวจสอบใหกับเราแคนั้นซึ่งเรื่องนี้ไดคุยกับทานผอ.ภานุเดชเรียบรอยแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวนายอิงควัตนำเรื่องนี้เขาที่ประชุมทำไม
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได ไมทราบคะเพราะเรื่องนี้สำนักการคลัง
ไมไดนำเขาที่ประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำหรับอาคารสวนที่ตอเติมโดยไมไดรับ
อนุญาตขอใหทานจัดทำแบบแปลนสวนที่ตอเติมโดยแสดงรายการสวนที่ตอเติมตรงตามขอเท็จจริงไปยื่นขอให
เจาหนาที่พนักงานทองถิ่น เพื่อพิจารณาวาผิดเทศบัญญัติหรือไมอยางไร แลวนำหลักฐานการพิจารณาของเจา
พนักงานทองถิ่นพรอมแบบแปลนสงใหสำนักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุพิจารณาตอไป เมื่อเขาสอบถามเรื่อง
รานบุญยงมาเราไปตรวจสอบถาไมผิดไมมีการตอเติมก็ถือวาเรียบรอย และฝากนายธนวัฒนบอกกับนายอิงค
วัตดวยวาถาหากนำเรื่องเขาที่ประชุมแลวไมอยูอธิบายจะมีผลอยางไรก็คือไมมีใครรูถึงเจตนาของการนำเรื่อง
นั้นๆเขาหารือในที่ประชุมเพราะฉะนั้นก็ใหนำเรื่องนี้เขามาหารือใหมในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม - ใหนำเรื่องนี้เขาหารือใหมในการประชุมครั้งตอไปเพราะครัง้ นีผ้ ูนำเรื่อง
เขาทีป่ ระชุมไมเขาประชุม –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.45 น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(ไปราชการ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

