รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 16/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายอดิศักดิ์
5. นายฉลอง
6. นายรณยุทธ
7. นายประเสริฐ
8. นายอภิวัฒน
9. นายภาณุเดช
10. ดร.พงษพิมล
11. นายกฤษฎา
12. นางบุษบา
13. จ.ส.อ.สมชาย
14. นายพงษธร
15. นายสมบัติ
16. นายนิกร
17. นางสาวจันทรตรี
18. นายกฤษณะ
19. นางจีรนันท
20. นายสมชาย
21. นางสาวดารุณี
22. นางสาวสุนิสา
23. นายวุฒิไกร
24. นางณัฐนันท
25. นางสาวนันทนา
26. นายจำลอง
27. นางมยุรา
28. นางมยุรี
29. นายธนัญชัย
30. นางเพ็ญประภา
31. นางศศิญา
32. นายสังวาล
33. นางสาวณัฐภาส
34. นางสาวพัชรินทร
35. นางมนธิดา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
คำลอย
ผอ.สำนักการศึกษา
ชื่นอิ่ม
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
ภูนิลามัย
หน.บริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
คำกอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

36. นางวัชรี
37. นายสถิตพงษ
38. นางศศิพรรณ
39. นายมานิต
40. นางวิภารัตน

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายนิติธรรม
4. นายวรวิทย
5. นายลิขิต
6. จาเอกภราดร
7. นางสาววารัตน
8. นางสาคร
9. นายวันชัย
10. นายคงเดช
11. นายกันติพงษ
12. นายพงษฤทธิ์
13. นางสุดารัตน
14. นางรัศมี
15. นายสนธยา
16. นายธนวัฒน
17. นายปญญา
18. นายอิงควัต
19. นายนัญธชัย
20. นายชาติชาย
21. นางดวงใจ
22. นางพัชรินทร

- 2 คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
กำจร
นักพัฒนาชุมชน
ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
ภูอวด
ไชยภู
เนตวงษ
วิวัฒนการ
แตมแกว
จันทรสวาง
หรบรรณ
เบาจังหาร
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คำกอน
พิมพบุตร
พิมพะจันทร

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
พนักงานบัญชี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แนะนำตัวพนักงานโอนยายมาใหม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

ขอแนะนำตั วพนั ก งานในสายงาน
ผูบริหารของเราเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 5 ราย ทานแรกปลัดเทศบาล
ตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ทานรณยุทธ หอมหวล ทานมาดำรงตำแหนงรองปลัดระดับสูงที่
เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ และท านต อไปคือท านผอ.กฤษฎา ชื่น อิ่ม ผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมยายมาจากเทศบาลเมืองกระทุมแบน และทานผอ.บุษบา สหกิจวัฒนา ผูอำนวยการสำนักการคลัง
ยายมาจากเทศบาลตําบลแมเมาะ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง และทานดร.พงษพิมล คำลอย ผูอำนวยการ

- 3 สำนักการศึกษา ยายมาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และทานสุดทายทานผอ.สมชาย โสมนัสนานนท จาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมารับตำแหนงผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมใน
ฐานะตัวแทนของผูบริหารและพนั กงานทุกคนยินดีตอนรับทุกทานเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ผมมีหนังสือบทสวดมนตมอบใหทุกทานเพราะวาเทศบาลเรามีกิจกรรมทุกวันพระที่
เปนวันราชการเราจะมารวมสวดมนตไหวพระดวยกันที่ดานลางบริเวณหองโถงที่มีที่ตั้งองคพระฯตั้งอยูโดย
นายกจะเปนผูนำในการสวดมนตเองเชิญชวนทุกทานดวย และเราจะมีการประชุมกันทุกวันอังคารในสวนวัน
อังคารนี้เราเรียกการประชุมนี้วาการประชุม คผบ. ซึ่งเราจะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาหเวนสัปดาหสวนใน
สัปดาหที่เวนจะเปนการประชุมกาแฟยามบายเปนการนัดประชุมนอกรอบเปนการประชุมที่ไมเปนทางการมาก
นักเราจะใชหองประชุมใหมที่อยูบนชั้น 2 ของสำนักการสาธารณสุข แตการประชุม คผบ. จะเปนการประชุม
ที่เปนทางการและมีการถอดรายงานการประชุมออกมาแบบเต็มรูปแบบดวยและใชหองประชุมสภาฯ แหงนี้
และถาหากทานทั้งหลายมีเรื่องที่จะปรึกหารือกับการทำงานของทุกสำนัก/กองก็สามารถนำเรื่องเขามาหารือใน
ที่ประชุมไดหรือถาหากทานอยากคุยหรือปรึกษากับนายกเปนการสวนตัวก็สามารถเขาไปพบผมไดตลอดผมมา
ทำงานคอนขางเชา

เรื่องที่ 2 ซื้อที่ดินในชุมชนเกษตรสมบูรณเพื่อทำเปนที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อเดือนที่ผานมาผมก็บอกใหหัวหนา

สวนการงานทุ ก ๆท านวาเรามี งานและกิ จกรรมของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมอยู 3 กิจกรรม 1.
กิจกรรมการทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป แผนจะตองเสร็จเรียบรอยทุกโครงการที่พวกทานทั้งหลายบรรจุเอาไว
ในเทศบัญญัติจะตองมีในแผนและเมื่อเชาผมเซ็นตหนังสือประกาศใชแผนเสนอทานประธานสภาฯ เพื่อที่จะ
ประกาศใช แผนพั ฒ นาเทศบาล 4 ป ฝากผอ.กองวิชาการดูวาโครงการในเทศบั ญ ญั ติตัวไหนที่จะเกี่ยวกับ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจะตองมีในแผนฯ มีหนึ่งตัวที่นายกไมแนใจเพราะพึ่งฝากเขามามีในแผนคือการซื้อ
ที่ดินในชุม ชนเกษตรสมบู รณ เพื่ อที่ จะจัดสรางทำเปนที่ท ำการชุม ชนเกษตรสมบูรณ คนที่ตองเสนอคือกอง
สวัสดิการสังคมแตกองสวัสดิการสังคมไมไดเสนอผมไปเจอในแผนแลวพี่นองประชาชนอยากไดเผอิญวามีคนใน
ชุมชนเกษตรสมบูรณเอาที่มาจัดสรรขาย ราคา 7 – 8 แสนบาท ที่ดินประมาณ 100 ตารางวา (เศษ) ผมเลย
ได ม อบหมายให เจ า หน า ที่ ไปเช็ ค ราคาประเมิ น ก็ ต กราคาประเมิ น ตารางวาละ 2,000 บาท ประมาณ
200,000 บาท ไมหนาจะเกิน 300,000 บาท แตราคาที่เขาตั้งขาย ราคา 7 – 8 แสนบาท ถาหากเราจะตั้ง
เงินงบประมาณในเทศบัญญัติตามที่เขาประกาศขายผมวาพวกเราอาจจะเสี่ยงตอการถูกสอบสวนแตถาหากจะ
ตั้งตามราคาประเมินคือ 200,000 บาท แลวเขาตั้งขาย 500,000 บาท เราก็ไมสามารถซื้อได ผมเลยคิดวา
เราจะตั้งราคาประมาณ 300,000 บาท สูงกวาราคาประเมินนิดหนอยเพราะที่ดินมากกวา 100 ตารางวา
ราคานี้หนาจะปลอดภัย สวนตางอีกประมาณ 200,000 บาท ผมวาจะพาพี่นองประชาชนทำการทอดผาปา
เพื่อหาเงินมาสมทบทุน เรื่องแผนผมฝากผอ.กองวิชาการใหดูทุกโครงการถาเปนไปไดอยากใหดูดวยตัวเองและ
งบประมาณรายจายของเทศบัญญัติตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดทายแลวนิ่งหมดแลวเหลือแคสำนักการชางที่จะคิดเงิน
ใหกับกองวิชาการฯ

เรื่องที่ 3 การประเมินรางวัลตางๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลตอง

ขอขอบคุณทุกทานดวยผมรูวาทุกทานตั้งใจทำเต็มที่แลวผลจะออกมายังไงก็คงตองแลวแตการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำก็ผานไปแลวเมื่อวานในสวนรางวัลเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืนเราติดอันดับเขาไปประเมินระดับประเทศในป 62 และการประเมินประสิทธิภาพ LPA รายงานมาแลว
94 คะแนน การประเมิน LPA จะเป นผลคะแนนในการสงประเมินรางวัล ธรรมาภิ บาลของทุ กปเขาจะดู
คะแนน LPA ดวยวาไดเทาไหร
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เรื่องที่ 4 มอบหมายงานใหรองปลัดทั้ง 3 ทาน ดูแลสำนัก/กอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานปลัดเทศบาลไดมอบหมายงานให

รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน ดูแลงานและรับผิดชอบงานผมขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม มอบทานรองปลัด
รณยุทธรับผิดชอบดูแลสำนักปลัดเทศบาลและสำนักการสาธารณสุข ยกเวนเรื่องธุรการ งานกิจการสภา ฝาย
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล ฝายอำนวยการ งานทะเบียนของสำนักปลัดเทศบาล เรื่องที่เปนอำนาจ
หนาที่ของปลัดโดยตรงก็ใหเสนอผานทานปลัดเทศบาล มอบทานรองปลัดประเสริฐรับผิดชอบดูแลสำนัก
การศึกษาและกองสวัสดิการสังคม มอบทานรองปลัดอภิวัฒ นดูแลรับผิดชอบดูแลสำนักการชางและกอง
วิชาการฯ กรณีที่ทานปลัดเทศบาลไมอยูผูที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาการคือทานรองปลัดทั้ง 3 ทาน

เรื่องที่ 5 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องการกำจัดแมลงวันที่วัดประชา
นิยมฝากสำนักการสาธารณสุขเรงดำเนินการและรายงานผลใหนายกทราบเพราะมอบเรื่องนี้ใหไปดำเนินการ
นานแลวอยากทราบรายละเอี ยดและการทำงานวามี ค วามคื บหน าไปถึงไหนอยางไรแลว เรื่องสำนั กงาน
ทะเบียนดีเดนตอนนี้เราชิงชนะเลิศอยูเพราะปที่ผานมาเราไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ปน้ีเราเขาชิงและคาด
วาจะควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตองรอดูกันวาผลจะออกมาเปนอยางไร เกี่ยวกับเรื่องการเฝาระวังเวลาฝน
ตกหากฝนตกแรงอยางเมื่อวานเราตั้งกติกากันเอาไววาใหงานปองกันฯนำรถดับเพลิงไปจอดขวางถนนเพื่อไมให
ชาวบานสัญจรไปมาเพราะน้ำอาจจะกระเซ็นเขาบานพี่นองประชาชนบริเวณขางทางได ผมอยากใหรายงาน
ความเคลื่อนไหวในชวงที่มีฝนตกพายุเขา ฝากหัวหนาพงษธรดูแลและประสานงานกับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเราใหนำรถดับเพลิงไปจอดขวางถนนทุกครั้งที่มีฝนตกหนักและอยากใหรายงานปริมาณน้ำฝน
วาชวงฝนตกที่ผานมาปริมาณน้ำฝนเปนกี่มิลลิเมตร (มิลลิลิตร) หนวยบริการฉุกเฉิน 1132 ตอนนี้เราเนน
พิเศษเราจะเรียกศรัทธากับพี่นองประชาชนในการบริการ 1132 กูชีพกูภัย การแพทยฉุกเฉิน เจ็บปวยฉุกเฉิน
เรีย กใช เรา 1132 เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ บริก ารฟรีต ลอด 24 ชั่ ว โมง ฝากงานประชาสั ม พั น ธ ท ำการ
ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบและนำคลิปที่เราทำไวไปเปดใหพี่นองประชาชนไดดูดวย วา
เรามีบริการนี้และพรอมจะใหบริการพี่นองประชาชนและมอบหมายภารกิจใหมีเจาหนาที่ดูแลและเฝาศูนยนี้
ตลอดคอยรับโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับเรื่องรถการแพทยฉุกเฉิน 1132 นี้ผมจะตั้งศูนยบรรจุเอาไว
ในเทศบัญญัติงบประมาณแลวเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและ GPS ระบุจุดที่เรียกใชบริการรถของเรา เรื่อง
ตอไปคือเรื่องสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติขางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุตอนนี้ดีขึ้นสะอาดและสวยงามมากขึ้น
แตติดเรื่องพอคาแมคาที่ขายของบริเวณนั้นฝากสำนักการสาธารณสุขเชิญพอคาแมคามาประชุมกับนายกเพื่อ
จัดระเบียบการขายสินคาและมีกติการวมกันฝากผอ.สวนสมชายไปรางกติกาขึ้นมา ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุมีหลายจุดที่ควรแกไขฝากผอ.ภาณุเดชเขาไปแกไขจุดที่มีปญหาใหเรียบรอย เรื่องตอไปคือเรื่องตลาด
สดลาน 1 เปนอยางไรบาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง คงไมทันเพราะผูรับจางไมมีความคืบหนา
เทาไหร เราคงตองนำเรื่องนี้เขาที่ประชุมสภา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กำหนดแลวเสร็จของงานคือกอนวันที่
21 กันยายน 2561 แตผูรับจางทำไมเสร็จเมื่อผูรับจางทำไมเสร็จเองแลวเหตุผลที่เราจะขยายเวลาขยายการ
จายเงินไมมี
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตเรื่องนี้ทางสำนัก
การสาธารณสุขไดมาปรึกษาหารือเรื่องการเขียนญัตติผมใหคำแนะนำไปวา งบประมาณตัวนี้เปนงบป 60 ซึ่ง
เราไดกอหนี้ผูกพันไวในป 60 ปลายปงบประมาณคือวันที่ 13 กันยายน 2560 พอเรากอหนี้ผูกพันแลวทาน
นายกก็ขอกันเงินเบิกอีก 1 ป คือจะตองเบิกจายในปงบประมาณ 61 ถาเราดูตามสัญญาการวาจางระยะเวลา
สิ้นสุด วันที่ 21 กันยายน 2561 ถาผูรับจางทำตามสัญญาก็ถือวาไมมีปญหาสามารถเบิกจาย

- 5 ไดเราเลยไมไดใหเหตุผลที่วาผูรับจางจะไมลงมือในการกอสรางเราใหเหตุผลในลักษณะวาในการสงมอบพื้นที่
เดิมในการเริ่มสัญญาจางของ วันที่ 13 กันยายน 2560 เราไมสามารถจะสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางไดทำให
เปนปญหาและอุปสรรคในการกอสรางซึ่งจะทำใหการเบิกจายงบประมาณในป 61 ไมทันภายในปงบประมาณ
เลยใชเหตุผลตัวนี้ในการขอขยายการจายเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไมเห็นดวยเพราะไมใชปญหาและ
อุปสรรคของเรา เหลาพอคาแมคาไมไดเปนปญหาและอุปสรรคของการกอสรางเพราะในชวงที่เรายายพอคา
แมคาไปไวในพื้นที่ขายของชั่วคราวเราก็ไดขยายเวลาใหผูรับจางแลว พอหลังจากนั้นเราก็มอบพื้นที่ใหกับผูรับ
จางแตเขาไมลงพื้นที่เพื่อทำงานเอง ประธานตลาดโทรมาแจงนายกวาเรงใหพอคาแมคาออกจากพื้นที่ 2 – 3
สัปดาห แตผูรับจางไมมีการลงมือทำงานเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไมใชปญหาที่เกิดจากเราหรือเกิดจากพอคา
แมคาแตเปนปญหาที่เกิดจากผูรับจางที่ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามเวลา แตถาบอกเหตุผลที่วาเรา
สงมอบงานใหเขาไมไดเพราะพอคาแมคาไมออกจากพื้นที่ใหเขาเขาทำงานแบบนั้นก็เหมือนเราผิดซึ่งจริงๆแลว
ความผิดไมไดอยูที่เราเพราะเราสงมอบพื้นที่ใหเขากอนแลวแตเขาไมลงมือทำงานเองเพราะฉะนั้นเขาตองเสีย
คาปรับเพราะเขาทำงานไมทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไวสัญญา
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ถาเราจะใชเหตุผลที่หนัก
แนนจริงๆคือเราตองบอกเลิกสัญญาเขากอน ซึ่งเปนเรื่องใหญและเหตุท่ีจะบอกเลิกสัญญากรณีที่ผูรับจางไม
เขาไปดำเนินการตามสัญญาจาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จ.ส.อ.สมชายจะไปบอกเลิก
สัญญาไดอยางไรในเมื่อสัญญายังไมหมดมันจะหมด วันที่ 21 กันยายน 2561 ถึงเขาจะไมทำงานมันก็อยูใน
เวลาของเขาถาหากเขาบอกวาเขาสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญ ญาจะวา
อยางไร เราจะบอกเลิกสัญญาเขาไมไดแคไปแกไขบอกวาเงินที่เราจะขอเขาสภาคือเงินกันไวเพื่อจะจายเหลื่อม
ปไมเกี่ยวกับวาทำทันไมทันไดหรือไมแบบนี้
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใชครับ ความผิดพลาดมันเกิดจากเขา
ไมไดเกิดจากเราเพราะฉะนั้นตองทำไปตามจริง ถาเราจะนำเรื่องนี้เขาสภาตองเขารอบหลัง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ถาเราจะนำเขาในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 สัญ ญายังไมสิ้นสุดเราไมควรนำเขาสภา ถาจะนำเขาตองหลังจากที่สัญ ญาสิ้นสุดแลวคือ
หลังจาก วันที่ 21 กันยายน 2561
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมวาระ 2 วาระ 3
หมดสัญญาไปแลวกันเงินไมได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาอยางนั้นก็นำเขาสภา ในวันที่ 15
สิงหาคม 2561
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข สรุปวาญัตติตัวนี้ก็ยังไมทำขึ้นไป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรุปวาในการทำญัตติเขาสูสภาใหราง
ญัตติตามความจริงคือเปนความผิดของผูรับจางที่ไมลงพื้นที่ดำเนินงาน สวนจะนำเขาสภาเมื่อไหรก็ใหดูตาม
ความเหมาะสม

เรื่องที่ 6 ปฏิทินงานของแตละเดือน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เราจะมีปฏิทินงานของแตละเดือน

ออกมากอนลวงหนาฝากทานผอ.ทุกสำนัก/กองถาหากจะมีกิจกรรม หรือโครงการอะไรในเดือนตอไปเราจะตอง
สงใหสำนักปลัดเทศบาลเพื่อที่จะมาทำเรื่องบรรจุไวในแผนปฏิทินงานของแตละเดือน
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เรื่องที่ 7 การจำหนายแผนทอง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ เรื่องการจำหน ายแผน ทองเหลื อ
ทั้งหมดเทาไหร เราไดรับมา 35,000 แผน สำนักการศึกษาในการประชุมครั้งตอไปสรุปใหนายกทราบดวย

เรื่องที่ 8 กิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2561
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ชวงเดือนมหามงคล 12 สิงหาคม

2561 เราจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรม
ของจังหวัดกำหนดการคือ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณถนน
ขางหอประชุม 80 พรรษาดานโรงเรียนเทศบาล 1 พี่นองประชาชนแตงกายเสื้อพระราชทานโทนสีฟาออน
และขาราชการแตงชุดปกติขาว เวลา 09.00 น. กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ฯ บริเวณหอประชุมศูนยราชการจังหวัด (แหงใหม) แตงกายในชุดปกติขาว เวลา 17.00 น. พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ บริเวณลานดานหนาศาลากลางหลังเกา ขาราชการแตงกายใน
ชุดปกติขาว และพี่นองประชาชนแตงกายเสื้อโทนสีฟาออน และเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรายังมีกิจกรรม
วางพานพุมในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และเรื่องการจัดสถานที่ที่ทางจังหวัดมอบหมายมานั้นมอบสำนักการชางรับผิดชอบ

เรื่องที่ 9 การประเมินผลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประเมินผลผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทำไปถึงไหนอยางไรแลว ไดศึกษาหมดแลวหรือไม มีอะไรที่จะตองทำ

จ.ส.อ.สมชาย

โสมนัสนานนท

หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน

ตัวนี้ที่ทำในทุกเดือน
คือการใชไฟฟา การใชน้ำมันและการใชกระดาษ สวนอื่นตอนนี้กำลังรวบรวมขอมูลคิดวานาจะไดที่ 80%
เพราะวาเปนขอมูลถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ฝากทุกสำนัก/กองเขาให ลงขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องปริมาณการใชไฟฟาและน้ำมัน อยากใหชวยกันประหยัดในชวงนี้โดยเฉพาะการใชไฟฟาเพราะจะ
เห็นหนวยและตัวเลขชัดเจน ฝากผอ.กองวิชาการติดตามและดูเรื่องนี้ใหนายกดวย

เรื่องที่ 10 วันงดดื่มสุราแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจาก

กระทรวงมหาดไทยขอความรวมมื อจังหวัดดำเนิ น การตามมติ ครม. เมื่ อวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2561 แจง
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแหงชาติ ป 61 พรอม
จัดใหมีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในชวงเขาพรรษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแหงชาติใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 1.เผยแพรประชาสัมพันธคำขวัญของนายก โอวาทจากผูนำศาสนาเนื่องในวันงดดื่มสุรา
แหงชาติ และประชาสัม พั นธเชิ ญ ชวนรวมลงนามปฏิญ าณตนงดดื่ม สุราในชวงเขาพรรษา และสามารถใช
รองเรียนการฝาฝนกฎหมายดานการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดทางเว็ปไซต

เรื่องที่ 11 การจัดงานเช็คอินกินเที่ยวชุมชนเมืองเกา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ เมื่ อ วานผมไปแถลงข าวร ว มกั บ

สำนักงาน ททท. เพื่อที่จะรวมงานกับ ททท. จัดงานเช็คอินกินเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุบริเวณสถานที่จัดงานคือ
บริเวณรอบๆวัดกลางพระอารามหลวง ถนนโสมพะมิตร ถนนธนะผล และถนนผาขาว เปนชุมชนเมืองเกาและ
ททท.ก็ใหศิลปนมาวาดภาพกราฟฟตี้เพื่อเปนจุดสำหรับใหพี่นองประชาชนไดไปถายรูปเช็คอิน และบริเวณ
รอบๆจะมีการจัดรานอาหาร รานขายสินคาตางๆในชวงวันจัดงาน มีกิจกรรมบนเวทีมากมาย เวทีของเราจะอยู
ที่หนาโรงหนังหลักเมืองเกา ขอสำคัญคือในชวงเวลาจัดงาน เวลา 16.00 – 22.00 น. จะปดถนนชวงออก
ประตูวัดกลางเพื่อไมใหประชาชนนำรถเขามาไดเพราะฉะนั้นพี่นองประชาชนสามารถนำรถไปจอดในวัดกลาง
ได การเตรียมสถานที่เขามอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบสวนการจัดงานทั้งหมด ททท. จะดำเนินการ

- 7 เรามีหนาที่จัดเตรียมสถานที่มอบสำนักการชางและรักษาความสะอาดในบริเวณการจัดงานและโดยรอบมอบ
สำนักการสาธารณสุข งานจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ฝากประชาสัมพันธให
พี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบและมาเดินเที่ยวงานเช็คอินกินเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของเรายานชุมชนเมืองเกา
ดวย

เรื่องที่ 12 การจัดการน้ำเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องจัดการน้ำเสียทานผอ.ภาณุเดชเขา

ใหเราตั้งงบประมาณเพื่อที่จะใชกับ อจน. แตผมใหนิติกรไปดูสัญญาในสัญญา MOU ที่เราลงนามกับ อจน. เขา
บอกวาเราจะตองตั้งงบประมาณใหกับ อจน.หลังจากที่ อจน.บริหารมาแลว 1 ป ผมอยากถามทานผอ.ภาณุเดช
วา อจน. ไดบริหารหรือไมในปที่ผานมา
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ไมครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเมื่อไมไดบริหารเราทำหนังสือไปขอ
ผลัดเปนป 2563 ไดหรือไมอางเหตุผลนี้ มอบนิติกรรางหนังสือไปถึง อจน. เนื่องจาก อจน. มีหนังสือมาวาให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุตั้งงบประมาณไวในป 2562 จำนวน 2 – 3 ลานบาท เปนงบประมาณในการบริหารบอ
บำบัดน้ำเสียของ อจน. ตามบันทึกตกลงความรวมมือกันระหวาง อจน.กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตในบันทึก
บอกวาเทศบาลจะตองตั้งงบประมาณอุดหนุนใหกับ อจน.หลังจากที่ อจน.บริหารงานมาแลว 1 ป แตเมื่อปที่
ผานมา อจน. ไมไดบริหารเพราะระบบบำบัดน้ำเสียยังไมสมบูรณ ที่จะทำดังนั้นจึงขอขยายเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายซึ่งเราจะตองออก 70%

เรื่องที่ 13 การคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษา
เพื่อเขารับรางวัลพระราชทานใหเริ่มดาวนโหลดใบสมัครไดแลว ระดับปฐมศึกษาสงใบสมัครภายในวันที่ 30
สิงหาคม 2561 และระดั บมั ธยมศึก ษาให สงใบสมัครที่ เขตพื้ น ที่มัธยมศึกษาเขต ที่ 24 ภายในวัน ที่ 30
สิงหาคม 2561 เชนเดียวกันโรงเรียนไหนอยากจะสงใหไปประเมินตัวเองกอน

เรื่องที่ 14 ดูแลและแกไขปญหาน้ำทวมขัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากโครงการชลประทานหวย

สีท นมาถึงนายกเทศมนตรีเมื องกาฬสินธุวาถึงแมวาชวงนี้ไมมีฝนตกแตปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำก็ยังสูงอยู
เพราะฉะนั้นอางเก็บน้ำก็จะปลอยน้ำออกมาเรื่อยๆแตประตูน้ำของอางเก็บน้ำหวยสีทนไมมีประตูเขาเลยใช
วิธีการกาลักน้ำคือทำทอแลวนำน้ำออกมาเองตามธรรมชาติไมตองใชเครื่องสูบน้ำถาเปนไปไดของเราหลายๆที่
อยากใหสำนักการชางไปดูบริเวณหลังวัดหอไตรฯ(ทุงสระ) ดูวาน้ำไหลเขา-ไหลออกเปนอยางไรอยาใหน้ำเขาไป
ทวมบานของพี่นองประชาชนได และใหสามารถระบายน้ำจากหลังบานของพี่นองประชาชนลงมาพื้นที่ใหได
ฝากผอ.ภาณุเดชดวย

เรื่องที่ 15 อาหารนองผูหิวโหยเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเรงรัดดำเนินการตามพระราชดำรัส

ของสมเด็จพระเทพฯเกี่ยวกับเรื่องอาหารนองผูหิวโหยเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย จังหวัดกาฬสินธุขอให
อำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดำเนินงานตามพระราชดำรัสของ
สมเด็จพระเทพฯเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย รายละเอียดเปนอยางไรใหไปศึกษาเอา
เอกสารฉบับนี้เขาสำนักปลัดเทศบาลสวนจะทำอยางไรตอไปก็ใหไปศึกษาเองนะครับ

เรื่องที่ 16 รางวัลคาของแผนดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจากกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นวาไดรับการประสานจากสำนักปลัดสำนักนายกธรรมเนียบรัฐบาลวาคณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติไดมีประกาศเรื่องหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชน เพื่อ

- 8 รับรางวัลคาของแผนดินโดยกำหนดใหมีการพิจารณาสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชนเพื่อรับรางวัลคาของ
แผนดิน จำนวน 6 ดาน ไดแก ดานเกษตรของชุมชน ดานการศึกษาของชุมชน ดานการสาธารณสุขของชุมชน
ดานการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน ดานการสงเสริมและพัฒนาชีวิตของชุมชน และดานการสงเสริมอนุรักษ
ภาษาท องถิ่นของชุมชน ในการนี้สำนักปลัดสำนักนายกขอความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคล องคกรหรือชุมชนซึ่งมีผลงานดานการศึกษาของชุมชน ไดแก ประเภทบุคคล
องคกร ชุมชนประเภทละ 1 ราย เขาแจงมาใหเราเสนอภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรื่องที่ 17 เสนอคัดเลือกพอดีเดนในวันพอแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหสำนักปลัดเทศบาลเสนอชื่อพอดีเดน

เพื่อไปพิจารณาคัดเลือกในวันพอแหงชาติที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สมาคมกำหนดหนวยงานละ
ไมเกิน 1 คน มอบสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาแลวเสนอรายชื่อไปเพื่อใหจังหวัดฯคัดเลือกพอดีเดนในวันพอ
แหงชาติ

เรื่องที่ 18 รายงานสถานะการเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักการคลังรายงานสถานะการเงิน
หนอยวามีปญหาอะไรหรือไม

นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายรับจริงเดือน ต.ค.60-ก.ค.61 จำนวน

323,206,479.56 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวน 243,885,206.28 บาท รายจาย
จริงเดือนก.ค.61 จำนวน 24,715,862.41 บาท รวมรายจายทั้งหมด 268,601,068.69 บาท ยอดเงิน
คงเหลือยกไปเดือน ส.ค.61 จำนวน 54,605,410.87 บาท

เรื่องที่ 19 สงญัตติเขาสภา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตทานนายกญัตติที่จะสงสมาชิกตอง

สงสำนักปลัดเทศบาลภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ชวงเชาเพราะผมจะตองสงสมาชิกสภาฯในชวงบาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงสรางพื้นฐานตัวเลขนิ่งแลวรึยัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง สงไปยังกองวิชาการเรียบรอยแลวครับเหลือ
แคตัวงานอาคารและงานของสำนัก/กองอื่นตอนนี้ตองเรงเรื่องแบบและเรื่องประมาณราคาเขาสภาฯดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องแบบทำที่หลังก็ไดแตทานตองสง
ตัวเลขกอน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ตองสงไปพรอมกันครับทั้งราคาและแบบ วันที่
10 สิงหาคม 2561 ชวงเชาคงจะสงไมทันอยากจะขอสงประมาณชวงบายหรือชวงเย็น
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาไมสง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ชวงเชาจะไมทันเพราะเราประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝากผอ.กองวิชาการติดตามและเรงกับสำนักการ
ชางแลวกันครับเพราะทานจะตองนำไปตรวจทานกอน

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 15/2561 เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผล
การปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป

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

ปดประชุม 16.00 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

