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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ใหประชาสัมพันธโครงการทำถนนหนาวัดกลางใหกับพี่นองประชาชนได
รับทราบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมกรรมการเมืองหรือประชุมกรมการ

จังหวัดหั วหน าสวนราชการ เมื่ อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทานผูวาฯพู ดเกี่ยวกับเรื่องใหป ระชาสัมพั นธ
โครงการทำถนน 26 ล า นบาท ถนนหน า วั ด กลางที่ ว างท อ ระบายน้ ำ ของเราต อ จากถนน 1155 ผ า น
โรงพยาบาลกาฬสินธุผูรับเหมาถูกยกเลิกทานผูวาฯก็ไปขอรับงบประมาณที่เหลือมาไดมา 9.6 ลานบาท และ
มอบใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทำการประกาศจัดซื้อจัดจางมีคนมาซื้อแบบไป 12 ราย แตพอถึงวันที่จะตอง
มาเคาะราคาไมมีใครเคาะราคา เลยตองเริ่มตนนับหนึ่งใหมการประชาสัมพันธของเราก็รายงานตอพี่นอง
ประชาชนใหทราบวาเราเปดประมูลไปแลว 1 ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูมาเสนอราคาซึ่งกรมโยธาฯจะตองทำตาม
ระเบียบอีกก็คือเปดประมูลใหมอีกครั้งก็แจงไปยังพี่นองประชาชนอีกครั้งวาทางจังหวัดไมไดนิ่งนอนใจและ
พยายามหาทางแกไขใหพี่นองประชาชนอยู
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เรื่องที่ 2 โครงการขอรับเงินบริจาคมากอสรางพระพุทธรูปองคใหญที่พุทธมณฑล
แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ

ของเราทำโครงการขอรับเงินบริจาคมากอสรางพระพุทธรูปองคใหญที่เปนพระประธานของพุทธมณฑลแกง
ดอนกลางตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยกำลังออกแบบคิวอารโคดของการบริจาคผานสมารทโฟน ทานผูวาย้ำวา
กิจกรรมการหลอพระการทอดผาปาพระพุทธรูปองคใหญของพุทธมณฑลเราจะเปนหนึ่งในกิจกรรมฉลองเมือง
225 ป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 อาจจะมีการขอพระราชทานนามพระพุท ธรูปจากในหลวง
รัชกาลที่ 10 หรือสมเด็จพระเทพฯ หรือสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็มอบใหกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาไป
ศึกษาวาจะขอพระราชทานนามอยางไร

เรื่องที่ 3 โครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาฯย้ำวาอยากใหเทศบาลเมือง

กาฬสินธุทำโครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลางแลวใหทำเปนกิจกรรมใหญเชิญทานผูวาฯมาเปน
ประธานและเชิญ จิตอาสาที่ เป น จิตอาสางานพระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอากลุมนั้นมาลงพื้นที่รื้อผักตบชวาในบริเวณแกงดอนกลาง ไดรับคำแนะนำจาก
ทานเลขาฯอดิศักดิ์วาใหไปรื้อผักตบชวาบริเวณในสวนที่เขาไปตกปลากันที่ติดกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ ขอ
ความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการใหมาชวยกันทำกิจกรรมนี้เพราะเราจะทำเปนกิจกรรมใหญมอบใหสำนัก
การชางดำเนินการรวมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองโดยมีทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนประธาน

เรื่องที่ 4 สงเสริมใหมีการปลูกตนไมใหญ หรือตนกลวยใหเปนแนวกันลม
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ทานผูวาอยากใหเทศบาลของเรา

ประชาสัมพันธชักชวนพี่นองประชาชนและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมใหญ หรือตนกลวยใหเปนแนวกันลมคือ
วิธีการที่จะลดความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย มอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบและดำเนินการ

เรื่องที่ 5 โครงการถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ โครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ 4 ป

2561 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนภิรมย เวลา 06.30 น. เชิญชวนทุกทานไปรวมทำบุญตัก
บาตรถนนสายบุญโดยพรอมกัน

เรื่องที่ 6 โครงการ Government Communication Channel (GCC)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวาสำนัก

นายกรัฐมนตรีไดจัดทำโครงการ Government Communication Channel (GCC) มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญของรัฐบาลไปยังขาราชการทุกกระทรวงในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคทั่วประเทศแบบทางเดียวคือ one way communication ผานแอพพลิเคชั่นไลนเปนกลุมไลน 3 ระดับ
โดยกลุมไลนระดับที่ 1 จะทำหนาที่รับขาวสารจากรัฐบาลแลวสงตอขอมูลไปยังกลุมไลนระดับที่ 2 และสง
ตอไปยังกลุมไลนระดับที่ 3 ตามลำดับ เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญ ของรัฐบาลเปนไปอยาง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเปนไปดวยความเรียบรอยจังหวัดจึงขอใหทานดำเนินการดังตอไปนี้ 1.เขารวมกลุม
ไลนระดับที่ 2 ชื่อ GCC2_มท_กส ผานคิวอารโคดดานลางและจัดตั้งกลุมไลนระดับที่ 3 GCC3 ประกอบดวย
ขาราชการ พนักงานราชการและเจาหนาที่ในสังกัดทุกคนเขาเปนสมาชิกกลุมพรอมทั้งตั้งชื่อตามที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1.เมื่อผูวาราชการจังหวัดสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมไลนระดับที่ 2 ใน
ชื่อ GCC2_มท_กส แลวใหทานเปนผูสงตอขอมูลขาวสารไปยังกลุมไลนระดับที่ 3 ทราบตอไป 3.จัดสงผล
การดำเนินจัดกลุมไลนทั้ง 3 ระดับ ใหกับจังหวัดทราบภายใน วันที่ 2 เมษายน 2561 งานนี้มอบสำนัก
ปลัดเทศบาลดำเนินการและรับผิดชอบงานนี้
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เรื่องที่ 7 การเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวคู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวคู

มาใชเปนชื่อถนนเลี่ยงเมืองหัวคูทานผูวาไดมอบภารกิจใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพื่อดำเนินการแกไข
ผมจึงมอบใหหัวหนาลิขิตและสำนักปลัดเทศบาลรับไปดำเนินการ สรุปคือเราจะเอารายงานการประชุมของ
ทางสำนักงานจังหวัดเดือนที่ผานมา ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในรายงานการประชุมนั้นจะมีวาระเพื่อ
พิจารณาคือวาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนแลวในการจัดทำทานผูวาฯก็ไดมอบใหเทศบาลเปนคนดำเนินการ
เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมีหลักเกณฑและเงื่อนไขอะไรในการเปลี่ยนชื่อฝากสำนักปลัดเทศบาลทำตามระเบียบ

เรื่องที่ 8 ทำบุญทอดผาปาสามัคคีสมทบกองทุนคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือขอเรียนเชิญทำบุญทอดผาปา

สามัคคีสมทบกองทุนคนกาฬสินธุไมท้ิงใครไวขางหลัง ทอดผาปาในวันที่ 19 เมษายน 2561 มอบสำนัก
ปลัดเทศบาลออกรับบริจาคและรวบรวมเงินเพื่อไปสมทบทุนในการทำบุญทอดผาปาในครั้งนี้

เรื่องที่ 9 กิจกรรมประจำเดือนเมษายนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ กิจกรรมประจำเดือนเมษายนของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เราขออนุญาตกับทางกองกำลังคือโครงการรณรงคอุบัติเหตุ , ประเพณีสงกรานต ,
ถนนสายบุญ , วันเทศบาล , โครงการพนักงานดีเดน , ประชุมหอกระจายขาวและทอดผาปาสามัคคี เรื่องวัน
เทศบาลเปนงานของสำนักปลัดเทศบาลกิจกรรมในวันนั้นจัดเหมือนเดิมหรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล วันเทศบาลเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระ
ถวายปนโต มีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน ทานนายกอานสารและมีการอบรมดานวินัยโดยทานผอ.ประวิทย
เปรื่องการ

เรื่องที่ 10 การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตในถนนสงกรานต (ถนนขาวก่ำ)
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมา

ชวยงานเราในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตในถนนสงกรานต (ถนนขาวก่ำ) จังหวัดกาฬสินธุ มอบหัวหนา
ศศิ ญ านั ด ททท. สำนั ก การช าง และสำนั ก การศึ ก ษามาประชุ ม เพื่ อ ปรึก ษาหารือ เตรีย มการจั ด กิ จกรรม
อยางเชน ไดโนเสารไมไผที่เราเตรียมไวจะนำไปตั้งจุดไหนอยางไร และไดโนเสารพนน้ำ อุโมงคน้ำจะนำไปตั้ง
ไวบริเวณไหน เราจะมาพูดคุยกันในวันนั้น นัดประชุมวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หองประชุมนายก และให
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนแตงกายดวยชุดภูไทในชวงประเพณีสงกรานต ชื่องานประเพณีสงกรานต
ของเราปนี้มีชื่อวา “สงกรานตดีโนศิลป ถิ่นคนนารัก”
นางศศิญา กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา
11.00 น. จะเชิญเจาหนาที่ตำรวจมารวมประชุมดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะมีการจัดงานแถลงขาว ในวันที่ 9
เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณวงเวียนไดโนเสารมอบสำนักการศึกษาไปดูสถานที่วาจะจัดโตะ
เกาอี้และเวทีอยางไรจะหันหนาไปทิศทางไหนถึงจะไมกระทบกับแสงแดด และจัดใหไดมุมมองที่ดีและสวยงาม
ในการถายภาพและฝากดูแลเรื่องเครื่องเสียงที่นำมาใชในการจัดงานแถลงขาวขอใหเลือกใหดีและสามารถใช
งานไดดีไมติดขัด
นางศศิญ า กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ อยากขอความรวมมือจากทุก
สำนัก/กองใหมารวมงานแถลงขาว ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ดวยคะ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทุกสำนัก/กองใหจัดเจาหนาที่
มารวมงานแถลงขาวในวันนั้นดวยสำนัก/กองละประมาณ 20 คน
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เรื่องที่ 11 โรงเรียนผูสูงอายุแหงใหม (วัดใต)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนผูสูงอายุแหงใหมที่ตั้งอยูในวัดใต

จะเปดใชโรงเรียน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มอบใหผอ.สวนฯจีรนันทเชิญพระและผูสูงอายุมาประชุม
และใหทำแผนมาดวยวาแตละหองจะใชประโยชนอะไรอยางไรบาง วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 –
11.00 น. และมอบให ส ำนั ก การช างไปตรวจสอบศาลาหลังเล็กที่ ตั้งอยูห น าวัดใตห ลังจากนั้ นใหท ำการ
ซอมแซมและปรับปรุงแกไขใหดีดวย

เรื่องที่ 12 ใหยายหรือรื้อถอนศาลาชุมชนบริเวณโรงเรียนเทศบาล 5
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องศาลาชุมชนที่อยูบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ มอบสำนักการชางลงไปสำรวจพื้นที่วาเราจะสามารถนำศาลาหลังนั้นหลบเขามาดานในได
อีกหรือไม หรือจะทำการรื้อถอนแลวสรางใหมใหเรงดำเนินการเรื่องนี้ดวนโดยใชเงินรางวัลของเรา

เรื่องที่ 13

ขอความอนุเคราะหจับสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลเพื่อนำสงไป
สถานที่พักสัตว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงพยาบาลกาฬสินธุมีหนังสือมาขอ

ความอนุเคราะหใหเทศบาลไปจับสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลฯแลวใหนำสงไปสถานที่พักสัตวของกรม
ปศุสัตว ผมเลยเกษียนหนังสือวาเทศบาลมีหนาที่บริการสาธารณะสวนโรงพยาบาลฯนั้นเปนสถานที่ราชการ
มอบใหฝายนิติการเสนอความเห็นวาการปฏิบัติในที่ราชการควรทำอยางไร เทศบาลของเรามีหนาที่บริการ
สาธารณะโรงพยาบาลเปนสถานที่ราชการไมใชที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราไมมีสิทธิ์เขาไปจับสุนัขหรือแมวใน
สถานที่ราชการนอกจากวาเขาจะจับสุนัขและแมวแลวนำออกมาใหเรา แลวเราจะฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหฟรี
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.ส ว นบริ ก ารสาธารณสุ ข ฯ แต ในหนั งสือ ที่ โรงพยาบาลขอความ
อนุเคราะหมาคือใหเราไปจับใหแลวใหสงตอไปที่ปศุสัตว ซึ่งที่ปศุสัตวไมมีที่พักฟนเราไมสามารถดำเนินการได

เรื่องที่ 14 งานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

เทศกาลสงกรานต 7 วัน อันตราย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศาลาชุมชนทาสินคา เวลา 13.00 น.
ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมกิจกรรมนี้พรอมกัน

เรื่องที่ 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานีมาศึกษา
ดูงาน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจั งหวัดอุ ดรธานี จะมาศึ ก ษาดูงาน วัน ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ขอให เจ าหนาที่
เทศบาลเปนวิทยากรบรรยายความรู มอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมงานและรับผิดชอบ

เรื่อ งที่ 16

ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารรว มในการช ว ยเหลื อ ประชาชนขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอำเภอ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากจังหวัดฯแจงมาหารือการ

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื้อหาในหนังสือสรุป
ใจความไดวาอำเภอคำมวงจังหวัดกาฬสินธุทำศูนยจัดซื้อจัดจางของทุกอปท.ในทองที่และอางวาการตั้งศูนยนี้
เปนศูนยเหลือประชาชน กรณีเทศบาลตำบลคำมวงจะจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่บริการสถานที่กลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอคำมวง คือเทศบาล
อำเภอคำมวงอยากหาสถานที่กลางเพื่อเปนศูนยชวยเหลือประชาชนตามกฎหมายและจะขอเงินจากทองถิ่น

- 6 อื่นๆเปนเงินอุดหนุนมาใชจายในการตั้งศูนยนี้จะไดหรือไม ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับการหารือจากอำเภอคำ
มวงวากรณี เทศบาลอำเภอคำมวงจะจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ที่อยูในพื้นที่ใหบริการของ
สถานที่กลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอคำมวง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดใหสำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นอำเภอเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดกาฬสินธุไดแจงซักซอมแนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือฯ ขอ 3 ความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวน
ราชการที่ไดรับมอบหมายใหเปนสถานที่กลางจึงสามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ดังนั้นการที่
เทศบาลตำบลคำมวงจะจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ที่อยูในพื้นที่บริการของสถานที่กลางและ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาแทนสถานที่กลางดังกลาวจะขัดกับหนังสือซักซอมแนวทางดังกลาวหรือไม
ซึ่งอำเภอคำมวงมีความเห็นวาตามมติที่ประชุมของผูบริหารอปท.ที่มอบหมายใหเทศบาลอำเภอคำมวงเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบเปนสถานที่กลางเพื่อรับเงินไปเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนระดับอำเภอและดำเนินการจัดซื้อจัดจางแทนสามารถดำเนินการไดและชอบดวยประกาศ
จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวสงหนังสือมาใหเราแลวบอกวาเห็นชอบและสามารถดำเนินการได

เรื่องที่ 17 ตรวจสอบโครงการลุกล้ำลำน้ำปาวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชวงกลางวันผมเขาไปตรวจสอบโครงการ

ลุกล้ำลำน้ำปาวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ฝงซายมือบริเวณสะพานทางเขาเมืองกอนถึงวัดใตที่เรา
ดำเนินการอยูนั้นสวยงามมาก วันนี้ผมไดสำรวจลำน้ำปาวในโครงการเดียวกันนี้แตเปนฝงดานขวามือทั้งหมด
ผานหลังโรงสีและผานไปยังหนาโรงแรมริมปาว ระยะทาง 1,190 เมตร งบประมาณป 2561 จำนวน 70
ลานบาท และงบประมาณป 2562 ระยะทาง 1,100 เมตร จำนวน 110 ลานบาท มอบสำนักการชางทำ
โครงการนี้และประชาสัมพันธไดเลยเมื่อเขาสงมอบงานเรียบรอยแลวเราคอยมาหาวิธีการเชื่อมใหตอเนื่องเพื่อพี่
นองประชาชนจะไดมาออกกำลังกาย เดิน วิ่ง และปนจักรยานได ประดับตกแตงไฟฟาใหสวยงาม

เรื่องที่ 18 หองประชุมใหมที่อยูชั้น 2 ของสำนักการสาธารณสุข
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หองประชุมใหมที่อยูชั้น 2 ขางบนหอง
สำนักการสาธารณสุขผมเกรงวาเครื่องเสียงจะไมพอเราจะทำอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ผมวาลองใชของเดิมไปกอนและตอนนี้ผมก็
มอบใหเจาหนาที่ออกแบบเวทีและติดตั้งผามานฉากหลัง และจะลองเครื่องเสียงถาเสียงไมสะทอนมากก็คงไม
ตองติดซับเสียงที่และในสวนโตะที่ไมพอก็จะสั่งมาเพิ่มและเครื่องเสียงผมก็ลงในแผนฯไวเรียบรอยแลว

เรื่องที่ 19 รายงานการเงิน
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได

ขอสรุปรายงานการเงิน รายรับจริงเดือน
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จำนวน 181,707,795.57 บาท รายจายจริงเดือนตุลาคม 2560 –
กุ ม ภาพั น ธ 2561 จำนวน 133,099,547.93 บาท รายจ า ยจริ ง เดื อ นมี น าคม 2561 จำนวน
22,305,636.71 บาท รวมรายจายจริงจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 155,405,184.64 บาท
ยอดเงินคงเหลือยกไปเมษายน 2561 จำนวน 26,302,610.93 บาท

เรื่องที่ 20 วางศิลาฤกษวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 18 เมษายน 2561 จะมีพิธีวาง

ศิลาฤกษวัดปาทุงศรีเมือง ผมไดฝากทานผอ.ภานุเดชไปวางแผนรื้อเคลียรพื้นที่และอยากใหสำนักการชางและ
สำนักการสาธารณสุขทำงานดวยกันในกรณีที่เขามีการปรับปรุงกอสรางและรื้อถอนเพราะขยะและวัสดุกอสราง
ที่ทิ้งวางไวไมเปนระเบียบ สำนักการชางมีหนาที่ในการไปสำรวจขออนุญาตปลูกสรางอยูแลวสำนักการ

- 7 สาธารณสุ ขใหดูและทำหนังสือตามไปเลยวาขยะและเศษวัสดุกอสรางทั้งหลายนั้นจะนำไปทิ้งไหนหรือให
คำแนะนำกับผูรับเหมากอสรางวาควรนำขยะพวกนั้นไปทิ้งไหนอยางไร
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
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 ขอบิ ณ ฑบาตต น ตะเคี ย น จำนวน 2 ต น ที่ ยื น ต น ตายภายในบ อ บำบั ด
น้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมใหผอ.สวนฯจำลองไปศึกษาแลวมาบอก

ผมวาดูโฉนดแลวไมปรากฏวาเปนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุแมกระทั่งการขอยกเลิกการเปนที่ดินสาธารณะ
ของกุดน้ำลัดก็ไมบอกวาใครเปนเจาของที่ดิน ผอ.สวนฯจำลองเลยบอกวาไปปรึกษากับเจาหนาที่สำนักงาน
ที่ดินวาในกรณีแบบนี้ใครจะเปนเจาของสำนักงานที่ดินเลยตอบวาถาเปนที่ดินสาธารณะอยูในเขตอำเภอไหนก็
อำเภอเมืองเปนผูรับผิดชอบ
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ทานใหผมไปปรึกษากับสำนักงานที่ดินวาถา
ที่ดินบริเวณนี้ไมใชของเทศบาลฯจะเปนที่ดินของใครผมเลยเห็นวาสำนักการชางไปประสานกับสำนักงานที่ดิน
เปนประจำเลยฝากใหสำนักการชางไปประสานเรื่องนี้ แตเทาที่ผมดูในเอกสารสิทธิ์ตางๆนั้นไมปรากฏวาเปน
ที่ดินของเทศบาลฯเพียงแตวามีประกาศราชกิจจานุเบกษาวาไดถอนจากที่ดินสาธารณะแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อเปนแบบนี้พระอยากไดตนตะเคียน 2
ตน เราจะทำอยางไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ผมไปประสานกับทางสำนักงานที่ดินแลวเขา
แจงผมวาใหไปประสานกับอำเภอกอนเพราะวาอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เขาแจงผมมาแบบนี้
ครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่เรื่องนี้ไมมีขอสรุปแบบนี้เพราะผอ.สวนฯ
จำลองบอกวาเดิมที่ดินกุดน้ำลัดเปนที่ดินสาธารณะประโยชนประชาชนใชรวมกันเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอเพิก
ถอนที่ดินสาธารณะประโยชนแปลงนี้เพื่อเอามาทำบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ ผมเลยบอกผอ.สวนฯจำลอง
ไปวาในเมื่อเทศบาลเปนผูขอเพิกถอนมาทำเปนบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลที่ดินบริเวณนี้จะเปนที่ดินของใคร
ไดถาไมใชของเทศบาลเมืองกาฬสินธุแตจำลองก็ยังยืนยันวาไมมีชื่อวาเปนที่ดินของเทศบาล แลวที่เทศบาลเรา
ไปขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชนมาจะเปนไปไดหรือวาจะขอเพิกถอนฯเพื่อใหไปเปนที่ดินของหนวยงาน

- 8 อื่นๆเพราะฉะนั้นเราขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชนก็ตองมาอยูในความดูแลของเทศบาลฯเราอยูแลว
แลวถาผอ.สวนฯจำลองบอกวาตามเอกสารแลวไมมีอะไรที่ปรากฏวาเปนที่ดินของเทศบาลในเมื่อทานวาเปน
เชนนั้นเราจะไปทำบอบำบัดน้ำเสียของเทศบาลไดอยางไร ผมอยากไดขอสรุปเพราะฉะนั้นใหผอ.สวนฯจำลอง
นำเรื่องนี้ไปหารือกับนิติกร และใหไปศึกษาวาการจำหนายตองปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาลการจำหนายมี
อะไรบ าง เชน การเป ดประมูล การใหโดยเสนห า การใหโดยสาธารณะกุศล จ.ส.อ.สมชายมีความเห็นวา
อยางไรในเรื่องนี้
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ในกรณีนี้เมื่อเราเพิกถอน
ที่ดินสาธารณะแลวนำมาทำบอบำบั ดน้ำเสียของเทศบาลแลวนั้น ในกระบวนการเพิ กถอนจะมีอาณาเขต
สาธารณะอยูเรียกวาเทศบาลเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนั้นโดยผลของกฎหมายเรียบรอยไมตองมีการสงมอบ
ไดโดยผลของกฎหมาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตก็เอาเปนวาใหผอ.สวนฯจำลองนำเรื่องนี้
ไปหารือกับนิติกรตามที่ผอ.สวนฯจำลองเสนอมา ประเด็นแรกเทศบาลจะสามารถยกตนตะเคียนใหกับพระได
หรือไม แ ละประเด็น ที่ 2 คื อจะยกให โดยวิ ธีไหนอยางไร ถานิ ติกรมี ขอสรุป อยางไรมอบผอ.สวนฯจำลอง
ดำเนินการเรื่องนี้ตอไป

มติที่ประชุม - มอบผอ.สวนฯจำลองนำเรื่องนี้ไปหารือกับฝายนิติการเพื่อหาขอสรุป –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561 ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานไปในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 17.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
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