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- 2 พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
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หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2562 ประจำป 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การประเมินโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุและโรงเรียนอนุกูลนารี
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 8 มกราคม 2562 จะมี

คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเทศบาล 1 เมื่อ 2 - 3 วันที่ผานมา ผอ.โรงเรียนอนุกูลนารีทานบอกผมวา
วันที่ 8 มกราคม 2562 จะเชิญ ผมไปกลาวชื่นชมในการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียน
อนุกูลนารีที่ไดเขารอบสุดทายของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ผมจึงบอกวาตรงกันกับการประเมินโรงเรียน
เทศบาลของผม และจะมอบรองนายกฯไปรวมงานแทน ทานจึงบอกวาจะทำหนังสือติดตอกลับมา หลังจาก
นั้นทานก็โทรมาบอกวาเขาเลื่อนการตรวจประเมินเปนวันที่ 9 มกราคม 2562 ผมจึงตกลงวาจะไปรวมงาน
เพราะของเทศบาลเรายังไมไดรับการติดตอมาวาจะเลื่อนหรือไม และเมื่อวานผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุก็มา
หาผมและเชิญผมไปรวมงานประเมินโรงเรียนพระราชทานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2562 เชนเดียวกัน
ความจริงแลวผมไปรวมงานไมไดทั้ง 2 โรงเรียนเพราะวันที่ 9 มกราคม 2562 จะมีการรณรงค kick off การ
ลดการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เริ่มตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2562 - 9 มีนาคม 2562 เปนเวลาประมาณ
60 วัน เทศบาลเราเปนผูจัดงานนี้โดยเชิญทานผูวาราชการมาเปนประธาน ผมจะไปรวมงานของเทศบาลเรา
ที่ชุมชนดงปอ มอบทานรองนพสิทธิ์เขารวมงานของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุแทนนายกฯ และมอบทานรอง

- 3 ศิรินันทเขารวมงานของโรงเรียนอนุกูลนารีแทนนายกฯ การที่ทานรองทั้ง 2 ทานกลาวแสดงความยินดีนั้นจะ
มีหัวขอและมีคะแนนในการประเมินวาโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดทำกิจกรรมกับทองถิ่นอยางไร ในสวนนี้จึง
อยากใหทานรองทั้ง 2 ทานกลาวเกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุไดทำ
รวมกับเรา ดังรายการตอไปนี้ ขอเชิญรองอภิวัฒนรายงานใหที่ประชุมทราบ
นายอภิวัฒ น ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล สำหรับโรงเรียนอนุกูลนารี 1. สำนักการศึกษา ชวยงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม เปนตัวแทนวัดกลางพระอารามหลวงในการจัดงานทุกครั้ง ปกติทุกชุมชนจะเขามามี
สวนรวมทุกคุมวัด แตโรงเรียนอนุกูลนารีเขาจะรับผิดชอบวัดกลางเพียงผูเดียวเพื่อใหสมเกียรติ 2. สำนักการ
สาธารณสุข งานดานการควบคุมโรค 3. สำนักปลัดเทศบาล ดานการจัดระเบียบทางเทาดูแลความสะอาดของ
พอคาแมคา 4. ดานการปองกันการทุจริต เขารวมการทำ MOU การตอตานคอรัปชั่น
นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ โรงเรียนอนุกูลนารีรวมกับเทศบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอีก 36 หนวยงาน ทำโครงการปองกันการทุจริตของ ปปช. และรวมงานกันมาตลอดและ
วันที่ประเมินเราไดรางวัลพระปกเกลาและไดรางวัลดานเครือขายการปองกันการทุจริต 5. กองสวัสดิการสังคม
เด็ ก นั ก เรีย นโรงเรีย นอนุ กู ล นารีได เข ารวมเป น สภาเด็ ก และเยาวชนเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 6.สำนั ก การ
สาธารณสุข งานธนาคารขยะ 7. การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของเทศบาลทุกครั้งจะมีโรงเรียนอนุกูลนารี
มาตั้งบูธแสดงผลงานรวมกับเทศบาลในดานตางๆ เชน ดานการจัดการขยะ และดานการปองกันการทุจริต
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข นาจะมีเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดวย แตผมไม
ทราบรายละเอียด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำหรับการทำ MOU เรื่องขยะ จะเปนงาน
ของหน.ธนัญ ชัย เขาจะลงไปรณรงคโรงเรียนปลอดถังขยะ 8. โรงเรียนเทศบาล 1 เปนเครือขาย TO BE
NUMBER ONE รวมกับ โรงเรียนอนุ กู ลนารี สำหรับ โรงเรียนอนุบ าลกาฬสินธุ 1. เขารวมโครงการเมือง
จักรยาน และใหรองนพสิทธิ์พูดภาพรวมวาไดมีการชวยงานสำนักการศึกษาดานงานประเพณีและวัฒนธรรม
สวนเรื่องอื่นๆก็ฝากรองนพสิทธิ์ประสานกับผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุเลยวาจะใหพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง
สรุปในวันที่ 9 มกราคม 2562 มอบรองศิรินันทเขารวมงานที่โรงเรียนอนุกูลนารี มอบรองนพสิทธิ์รวมงานที่
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ สวนผมจะไปรวมงานของเราที่โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เวลา 09.30 น. ณ
อาคารอเนกประสงคดงปอ

เรื่องที่ 2 การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 62
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะจัดงาน

เทศกาลเที่ ยวเมื องไทยป 62 ทั้ ง 76 จั งหวัดกั บ 1 กทม. เขาจะจั ดงานเที่ ยวเมือ งไทยเพื่ อที่ จะเชิญ ชวน
ประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติไปเที่ยวทุกภูมิภาคของดีทั่วประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัดและ 1 กทม. จะ
ปรากฏอยูในสวนลุมพินีจัดมาทุกๆปและป 2562 นี้จะเปนการจัดครั้งที่ 39 ระยะเวลาในการจัดงานคือวันที่
23 – 27 มกราคม 2562 ครั้งนี้เนื่องจากวาททท.เขาเคยมาประชาสัมพันธและรวมจัดงานที่จังหวัดกาฬสินธุ
หลายครั้งในปที่ผานมาเขาเลยอยากจะใหจังหวัดกาฬสินธุไปโชวที่งานในครั้งนี้โดยเลือกใหเปนจุดเดนของภาค
อีสานจาก 20 จังหวัด เลือกจังหวัดกาฬสินธุใหเปนจุดเดนเลย เขาขอความรวมมือจากเราและอยากจะโชว
ไดโนเสารเพราะเปนเอกลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุเขาประสานมาและเรียกเราไปประชุมเมื่อเชา
ไดรับมอบหมายงานมาในวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ทางผูจัดอยากไดไดโนเสารไมไผของเราเขากันพื้น
ที่ตั้งไดโนเสารใหเราประมาณ 3x6 เมตร จะตั้งไดโนเสารไดประมาณ 4 - 5 ตัว แลวในการเดินทางไปนั้นเรา
จะเดินทางไปอยางไรแลวคนที่ไดไปกับเราคือไปทั่วจังหวัดเลยที่มีของดีของจังหวัดกาฬสินธุ เชน ปราสาทรวง
ขาวก็จะเดินทางไปกับเราแตเขาจะนำอุปกรณ ไปจัดทำที่สถานที่จัดงานเลย ในสวนของเราจะดำเนินการ
อยางไรทานผอ.ภานุเดช

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
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ผอ.สำนักการชาง

ผมวาเราจัดทำใหเรียบรอยจากที่นี่แลวคอย
ขนยายขึ้นรถแลวนำไปตั้งไวที่บริเวณจัดงานจะงายและสะดวกกวาครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากไดตัวใหมแตทานเลขาฯนำเสนอวา
ใหนำตัวเกามาซอมแซมใหมจะดีกวาทานผอ.ภานุเดชเห็นวาอยางไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ผมเห็นดวยวาเราควรนำตัวเกาไปซอมแซม
และทาสีใหมดัดแปลงใหมเล็กนอยครับจะงายและรวดเร็วกวา และถาตัวไหนที่ไมสามารถซอมแซมไดผมก็จะ
ดำเนินการจัดทำขึ้นมาใหมเลยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหเริ่มดำเนินการไดเลยนะ เราจะตองเอาไป
จัดตั้งไวในงานกอนประมาณวันที่ 22 มกราคม 2562 เพราะงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2562 สวน
เรื่องจะทาสีไดโนเสารไมไผหรือไมนั้นมอบทานผอ.ภานุเดชปรึกษาหารือกับทานเลขาอดิศักดิ์อีกครั้ง

เรื่องที่ 3 นำเสนอรูปแบบเมืองใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 23 มกราคม 2562 มีอีกหนึ่ง

งานที่เรารวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปตยกรรมที่มาชวยเราจัดทำเมืองจักรยานทานจะมาใชหอง
ประชุมพวงพะยอมของเราจัดกิจกรรมอยางไรบางทานเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี จะมีนักศึกษาประมาณ 50 คน
และอาจารย 5 คน จะมาใหเรานำเสนอคือใหการบานเด็กและไปทำแลวนำกลับมาเสนอรูปแบบเมืองที่เรา
ตองการแบงเปน 8 กลุม เราตองการใหปรับปรุงอะไรแบบไหนหรือออกแบบผังเมือง รูปแบบเมืองสวนไหน
เชน สวนสาธารณะหรือวายานเมืองเกาอยากใหเปนยังไงก็ใหการบานนักศึกษาไปแลวเขาก็จะไปทำแลวมา
นำเสนอเราอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใครจะเปนคนนำเสนอผังเมืองรวม
ตัวแทนจากโยธาฯ มอบสำนักการชางเขียนหัวขอแนวทางการพัฒนาเมืองที่เราเตรียมการเอาไวในแผนขอมูล
ถาอยากไดอะไรเพิ่มเติมใหขอไดที่กองวิชาการฯวาเราจะพัฒนาเมืองอยางไร เชน การที่เราอยากจะพัฒนา
เมืองคืออยากจะพัฒ นาลำน้ำปาวตอยอด คือ ทำลูเดินวิ่งอยางไร ติดไฟฟาสองสวางอยางไร และจะจัดให
สวยงามอยางไรดี ในพุทธมณฑลแกงดอนกลางเราจะปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหสอดคลองกับพุทธมณฑลอยางไร
ในพื้นที่วางในพื้นที่ตางๆที่เหลืออยู บริเวณหนาอนุสาวรียสถานีดับเพลิงเราจะปรับปรุงภูมิทัศนตรงนี้ใหเปน
ลานสำหรับออกกำลังของผูสูงอายุและคนพิการไดอยางไร บริเวณริมแกงเราจะเพิ่มเติมอะไรบาง ทุงสระจะ
พัฒนาใหเปนสวนสาธารณะและเปนที่สำหรับออกกำลังกายเปนที่ปองกันน้ำทวมไดอยางไร กุดโงงจะซอมแซม
ปรับปรุงอยางไรใหสวยงามมากยิ่งขึ้น สนามกีฬาฯจะตอยอดอยางไร และฝากดูที่หนองบักเจ็กวาจะปรับปรุง
ใหสวยงามไดอยางไร ถาหากวาสายไฟฟาไดลงใตดินแลวเราจะพัฒนาถนนกาฬสินธุอยางไร ถาในวันนั้นถา
นายกไมอยูใหเชิญทานรองนพสิทธิ์ไปรวมกิจกรรมแทนนายก

เรื่องที่ 4 การตัดตนไมและเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูจัดการสำนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคเสนอโครงการกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะรวมกันตัดตนไมและเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบ จะทำ
ตารางของตลอดทั้งปวาจะเริ่มดำเนินการถนนเสนไหนอยางไรกอน ในการรวมมือกับการไฟฟาครั้งนี้ตองมอบ
สำนักการชาง สำนักการสาธารณสุขดำเนินการรับผิดชอบดวย

เรื่องที่ 5 ปรับปรุงสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องสวนสาธารณะกุดน้ำกินวันนั้นผม

ไดใหทานผอ.กฤษฎาไปเรียนทานรองผูวาฯวาจะนัดมาประชุมแลวเราก็เตรียมการเอาไวบอกใหศึกษาไปเตรียม
ขอมูลใหกองวิชาการทำพาวเวอรพอยและมอบสำนักการสาธารณสุขมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ
พอทานผอ.กฤษฎาไปคุยและปรึกษาทานรองผูวาวีรศักดิ์ทานใจรอนเรียกประชุมเลยคุยเรียบรอยก็ลงไปดูพื้นที่

- 5 ทันทีทานบอกวาเพื่อใหเปนขอมูลที่เชื่อถือไดวาไมไดมีการเขาขางกันเองทานก็ใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมาเก็บตัวอยางน้ำเอาไปตรวจเพื่อที่จะมาอางอิงวาตรงกับเราหรือไม จากตัวอยางน้ำที่เราเคย
บอกวาออกซิเจนเกินแตคาความสกปรกจะมีเดือนเวนเดือนเพราะเปนชวงที่เขื่อนปดน้ำไมปลอยน้ำลงคลอง
เพราะเราเอาน้ำจากคลองมาเติมใหกับกุดน้ำกินก็มีเหตุผลอธิบาย แลวทานผอ.ภานุเดชก็ไดประสานไปที่สำนัก
การชางของบึงพลาญชัยจังหวัดรอยเอ็ดวาเขาดูแลอยางไรก็ไดรับตอบมาวาเติมอากาศเปลี่ยนน้ำและมีการตัว
หนึ่งเติมเขาไปในน้ำเพื่อกำจัดสาหรายผมเลยถามวาเอามาจากไหนเขาตอบวาเอามาจากบอบำบัดน้ำเสียเรื่องนี้
ฝากทานผอ.กฤษฎาดำเนินการใหผมดวยใหทานปรึกษานายธนัญชัยดูวาจะหาซื้อไดจากที่ไหนอยางไรแลวลอง
นำมาใช ดู วาจะได ผ ลหรือ ไม ถ าท านยั งไม อ ยากใช ที่ กุ ด น้ ำกิ น เลยก็ ให ท านนำไปลองที่ ห นองไชยวานขาง
โรงพยาบาลสรางใหมเพราะบริเวณนั้นน้ำเขียวมากสามารถนำไปลองไดถาหากไดผลก็คอยนำมาใชที่กุดน้ำกิน
ของเราผมอยากฝากใหทดลอง สำนักงานชลประทานจะมาวันไหนอยางไรไดตามใหนายกหรือไม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง วันที่ 9 มกราคม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทานผอ.ภานุเดชและผอ.กฤษฎา
ติดตามงานนี้ดวย เขาจะไปดูดโคลนที่หวยสีทนอยูแลวเพราะฉะนั้นเลยจะลงดูดโคลนที่กุดน้ำกินของเรากอน
ฝากใหท านทั้ ง 2 ดูและประสานงานดวย และฝากสำนักการชางและสำนักการสาธารณสุข ดูแลเอาใจใส
สวนสาธารณะกุดน้ำกินของเราทุกวันดวยครับ

เรื่องที่ 6 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถนนทุงศรีเมืองบริเวณผิวจราจรทอ
1.50 เมตร ฝากสำนักการชางไปซอมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายเยอะๆใหไปรื้อและเทคอนกรีตเลยนะ

เรื่องที่ 7
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานบุญรื่นโทรประสานนายกมาวา

พรรคเพื่อไทยนำทีมโดยคุณหญิงสุดารัตนจะมาปราศรัยและจะมาขอใชสถานที่ประมาณ วันที่ 11 มกราคม
2562 แลวตอนนี้พรรคพลังประชารัฐไดมาพบปะพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุเรียบรอยประมาณ
2,000 คน พรรคภูมิใจไทยก็มาแลวเรียบรอย คุณหญิงสุดารัตนเองเลยจะมาขอใชสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุของเราเพื่อพบปะพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุเชนกันผมเลยเสนอวาทำไมไมใชลานตลาดนัด
คลองถม ทานบุญรื่นเลยบอกวามันรอนและกลัวการจราจรติดขัดผมเลยเสนอไปวาตอนนี้สนามกีฬาฯของเรา
กำลังดำเนินการปรับปรุงซอมแซมโดยเราใชงบประมาณในป 61 ปรับปรุงซอมแซมอยูในชวงนี้พอดีเกรงวาจะ
ไมสะดวก ผมเลยเสนอที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางของเราทานบุญรื่นเลยไดไปดูพื้นที่และสรุปและตกลงกันวา
จะขอใชหอประชุมธรรมะศาลาที่แกงดอนกลางพรอมบริเวณโดยรอบเพื่อกลางเตนท ผมวาการจราจรและที่
จอดรถมันสะดวกดวยคาใชจายในการเชาหอประชุมฯ ราคา 6,000 บาท สวนเตนททานจะนำมากางเอง
พรอมกับเกาอี้ สวนการขอใชพุทธมณฑลครั้งนี้มีความผิดอะไรหรือผมอานดูระเบียบแลวนั้นไมผิดเพราะเรามี
ระเบียบการขอใชชัดเจนถือวาประชาชน องคกร หนวยงาน ฯลฯใชรวมกันและยื่นคำรองขออนุญ าตใชตอ
นายกเทศมนตรีเมืองฯหรือผูที่ไดรับมอบหมายและชำระคาธรรมเนียม เพราะฉะนั้นถาหากทานบุญ รื่นทำ
หนังสือมาขอใชสถานที่ฝากหัวหนาสำนักปลัดฯดูแลและจัดการเรื่องการเปดใชหองน้ำและหอประชุมดวย

เรื่องที่ 8 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟงงานนี้

ทางสำนักนายกที่มาประชุมชุมชนและหาขอมูลหาสิ่งที่เปนคอนเซ็ปตองการทำอะไรแบบไหนเรื่องนี้มอบนาย
กันติพงษประสานงาน แลวขอมูลเรื่องนี้เปนอยางไรทานเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ขั้นตอนตอไปเขาขอใหเทศบาล
เปนเหมือนเลขางานที่จะตองคอยประสานติดตามเชิญประชุมตองตามอาจารยจากมหาวิทยาลัยและลงพื้นที่
เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่วาจะทำอะไรไดบางหลังจากนั้นก็จะใหมหาวิทยาลัยกลับไปออกแบบและราง

- 6 รูปแบบมาแลวเทศบาลก็จะตองเชิญศิลปน ชุมชนเขามานั่งปรึกษาหารือการทำงานกันวาจะเลือกรูปแบบไหน
แลวก็ใสงบประมาณเขาไปแลวนำเสนอไปสูคณะชุดนั้นขั้นตอนก็จะประมาณนี้ ทุกอยางขอใหเสร็จใหเร็วที่สุด
ไมนาจะเกินเดือนกุมภาพันธ 2562
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ตอนนี้ใครทำหนาที่ ประสานงานกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ แลวศิลปนเขาบอกหรือไมวาจะทำอะไร
นายอดิศักดิ์ อนั น ตริยะทรัพ ย เลขานุ การนายกเทศมนตรี ตอนนี้ตัวหลักคือมอบหมายให
มหาวิทยาลัยรางขึ้นมาไมใชตัวศิลปนราง ศิลปนและชาวบานคือมาเติมเต็มใหขอมูล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อาจารยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเขาก็เปน
ลู ก หลานคนเมื อ งกาฬสิ น ธุ ทั้ งนั้ น เขาเคยไปหมดเพราะฉะนั้ น มอบนายกั น ติ พ งษ ป ระสานสรุป ได อ ย า งไร
งบประมาณเทาไหรก็นำมาใหสำนักการชางของเราชวยดูใหแลวคอยสงไป และอาจารยธนพลโทรมาหานายก
เกือบทุกวันบอกวาจะไปของบประมาณมาซอมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ริมแกงดอนกลางให
เราอีกอยางถามาซอมแซมเรียบรอยแลวจะตองมีกิจกรรมคือเอากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใหนักเรียนเขามา
อบรมศิลปะ (จับปูใสกระดง) ผมเองก็บอกไปวาเราเคยทำแตเราก็ทำแคหมดงบประมาณก็เลิกทำแตอาจารย
บอกวาตองการใหทำตลอดทั้งปและบอกวาจะไปเอาโครงการมาใหผมก็แจงใหทุกทานไดทราบครับ

เรื่องที่ 9 กิจกรรมสวดมนตทุกวันพระและกิจกรรมถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรามีกิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวัน
พระ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 และโครงการถนนสายบุญ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ขอเชิญชวนทุก
คนไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกันที่ถนนภิรมย เวลา 06.30 น. และฝากเรื่องการกางเตนทถาไมมีฝนก็
ไมตองนำเตนทไปกางใหเปดโลงๆดีที่สุดและฝากทานผอ.กฤษฎาเรื่องบริเวณที่เราตั้งเกาอี้ของทานผูวาฯนั้นอยู
ตรงกับทอระบายน้ำพอดีแลวรอบที่ผานมาเรานำกอนอีเอ็มไปใสแลวปรากฏวาไมมีกลิ่นเหม็นเลยขอฝากทานดู
ดวยในโครงการถนนสายบุญครั้งตอไป

เรื่องที่ 10 เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานประชุมวิชาการที่เราเตรียม

เป น เจาภาพคุ ยกั น ไปถึ งไหนอย างไรแล วและมี ป ญ หาอุ ป สรรคอะไรหรือ ไม เห็ น ท านรองนพสิ ท ธิ์ บ อกวา
อยากจะขอใชอาคาร 7 ชั้น ศาลากลางหลังเกา วันที่เราจะจัดงานคือวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 แตเรา
จะตองเตรียมงานเอาไวทั้งบริเวณลานหนาศาลากลางหลังเกาและอาคาร 7 ชั้น เราจะใชบริเวณไหนและหอง
ไหนชั้นไหนบางทานผูวาจะอนุญาตในการใชพื้นที่หรือไม
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ขออนุญาตนำเรียนความคืบหนาสำนักการศึกษาได
เชิญ คณะกรรมการที่ รับ ผิดชอบ ผูบ ริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่ รับผิดชอบที่ ไดไปศึกษาดูงานที่ อำเภอ
นางรองมาไดมอบหมายงานกันไป 5 เรื่อง 1.คือเราเตรียมเกณฑตางๆที่เราจะแขงขันเขาประกวดมอบใหครูที่
รับผิดชอบไปดู 2.หาคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะเตรียมงานทุกอยาง 3.สรรหาคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความพรอมเกงในดานตางๆเราจะแขงขันประมาณ 33
กิจกรรม 4.ใหไปดูสถานที่บริเวณศาลากลางหลังเกาเปนหลักทั้งพิธีเปด นิทรรศการ การแขงขันกิจกรรมตางๆ
จะอยูในบริเวณศาลากลางหลังเกาทั้งหมด 5.เตรียมดูพื้นที่สำหรับที่จะไปวาดภาพศิลปะ และจะมีการเรียก
ประชุมอีกครั้งในการเตรียมการจัดงานประมาณหลังวันครูครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาอยางนั้นประมาณสิ้นเดือนมกราคม
ทุกอยางก็จะมีแผนการดำเนินงานที่เรียบรอย ใหท ำหนังสือลงแผนเอาไวใหเรียบรอยถามีอะไรตองแกไข
ปรับปรุงก็จะไดแกไขปรับปรุงไดงายขึ้นในการทำงาน
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนั กการศึ กษา จุดหลักของเราคือศาลากลางหลังเกาประมาณ
70% ในการจัดงานและสวนที่เหลือก็เปนโรงเรียนในสังกัดของเรา เชน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล

- 7 4 ซึ่งตอนนี้ไดใหหัวหนาคงเดชไปประสานเรื่องการขอใชพื้นที่อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางหลังเกาวาเราจะใชไดกี่
ชั้นมากนอยแคไหน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะสามารถใชลิฟทไดหรือไม แลว
การใชไฟฟาในอาคารนั้นทานผูวาจะวาอยางไร
นายคงเดช หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก กราบเรียนทานนายกและทานผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับเมื่อวานผมไดเขาไปดูสถานที่อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางหลังเกาตามชั้นตางๆนั้นไปดูหองแลวถาหากมี
ไฟและเราทำความสะอาดเล็กนอยก็จะสามารถใชจัดงานครั้งนี้ไดตั้งแตชั้นที่ 1 – 6 ครับ เราไดปรึกษากันแลว
จะวาใชหองไหนอยางไรบางตอนนี้รอดูแคเรื่องไฟฟาและลิฟท เพราะจะมีบางหองที่มีไฟฟาและแอรที่สามารถ
ใชไดแตก็ไมใชทั้งหมดเพราะบางหองก็ชำรุดเสียหายเล็กนอยครับเราตองเขาไปตรวจสอบอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากใหทำหนังสือไปขอใชสถานที่
กับทานผูวาฯโดยมีรายละเอียดในการทำงาน แผนการทำงานและรูปแบบที่ชัดเจนวาเราตองการใชหองไหนชั้น
ไหนอยางไร คาไฟฟาใครจายเราไดรับงบประมาณคาใชจายมาเทาไหร ไมใชวาทานผูวาฯถามอะไรมาแลวตอบ
ไมไดเพราะฉะนั้นเราตองพรอมกอนคอยทำหนังสือไปถึงทานฝากหัวหนาคงเดชดวย

เรื่องที่ 11 อาคารโครงเหล็กหนาสำนักงานทะเบียนราษฎร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผอ.ภานุเดชอาคารที่เราสรางไวให

พอคาแมคาไวขายของชั่วคราวหนาสำนักงานทะเบียนทานไดที่ตั้งวางไวที่ใหมแลวรึยัง
นายภาณุเดช เจริญ พั น ธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ไดปรึกษาหัวหนาพงษธรแลววาจะวางไว
ดานขางอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพื่อเปนที่จอดรถ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาไมเหมาะสม เพราะที่ดินที่เราตั้ง
อาคารสำนักงานอยูตอนนี้เราไดรับบริจาคจากสมัยทานนายกฯสมศักดิ์และทานก็ไดรับปากพี่นองประชาชน
แถวนี้วาจะทำถนนเพื่อใหเขาสามารถเขา-ออกที่ดินของเขาได เชน มูลนิธิขางเทศบาลเราตอนนี้และบานเรือนพี่
นองประชาชนที่อยูถัดไปคือคนที่บริจาคที่ดินนั้นเอง แตเราไมไดแยกถนน ขีดถนนและตัดถนนใหเขาเมื่อเขานำ
ที่ดินจะเขาธนาคารไมอนุมัติเพราะวาที่ดินของเขาไมติดถนนในสมัยนั้นเขาจึงมาแจงเทศบาลวาใหเทศบาลทำ
หนังสือภาระจำยอมเทศบาลจึงทำเพื่อใหเขานำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นที่ธนาคารเพื่อจะไดรับเงินมาสรางบาน ผม
เลยคิ ด ว า ทำไมเราจะต อ งทำภาระจำยอมทำไมเราไม ท ำให ถู ก ต อ งโดยการทำถนนตั ด ถนนให กั บ เขา
เพราะฉะนั้นที่ดินดานขางสำนักการสาธารณสุขดานทิศตะวันออกไปจนถึงบานผอ.สำนักการศึกษา ผมไมรูวา
เหมาะสมหรือไมใครมีความคิดเห็นอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ถนนเสนขางเทศบาลทางทิศตะวันออก
นั้นรถสวนทางกันไปมา แลวอาคารที่จะนำไปวางมีความกวางประมาณ 3 เมตร หลังคายื่นผมวาถาหากปลอย
รถใหวิ่งสวนทางกันไปมาจะเกิดอันตรายได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาถาหากไปตั้งบริเวณนั้นถนนจะ
แคบไปเลย และในอนาคตเจาของที่ดินเองก็อยากจะใหเปดทางขางสำนักงานเทศบาลฯที่เคยบริจาคไวเพราะ
ทานนายกสมศักดิ์เคยใหคำสัญญาไววาจะทำถนนใหเขาผมวาสักวันหนึ่งเราก็ตองทำตามสัญญาใหเขาอยูดี
เพราะฉะนั้นฝากสำนักการชางลองไปดูกอนวาจะวางไวบริเวณไหนถึงจะเหมาะสมและฝากหัวหนาพงษธรไปวัด
พื้นที่ดูถาหากเราดำเนินการอะไรผมอยากใหออกมาสวยงาม ใจจริงผมอยากไดหองเก็บของไปรื้อบานพักตรง
ขามบานผอ.สำนั ก การช างที่ เป น บ านไมแ ลวนำอาคารที่ เราสรางไวใหพ อคาแม คาไวขายของชั่วคราวหน า
สำนักงานทะเบียนนั้นไปตั้งวางไวแทนที่
นายพงษธร โพธิแทน หัว หน าสำนั กปลั ด เทศบาล ผมไปดูเมื่อวานผมเสียดายและวาจะ
นำไปใหฝายดับเพลิงทำเปนหองเก็บของพัสดุ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานอยาลืมวาสำนักการคลังเองก็ขอ

หองเก็บของเหมือนกันผมยังจำได เอาเปนวาสรุปใหรื้ออาคารไมที่อยูหลังเทศบาลที่นายอนุสรณเคยอยูออก
แลวไปปรับพื้นที่เอาอาคารหนาสำนักงานทะเบียนนั้นไปตั้งไวสวนเหลือประมาณกี่เมตรหรือเทาไหรก็คอยนำมา
ไวขางเทศบาลหรือที่เราคุยกันไวถาจะใหดีผมก็อยากใหเทพื้นคอนกรีตดวย มอบหัวหนาพงษธรพิจารณาดูตาม
ความเหมาะสม

เรื่องที่ 12 ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สำนักงานสาธารณสุข วันที่ 22 มกราคม 2562 มอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายก

เรื่ อ งที่ 13 เชิ ญ ประชุ ม การจั ด ทำเกณฑ แ ละมาตรฐานการประเมิ น ผลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดลอมผังเมืองรวมครั้งที่ 2
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมเสวนากลุมยอยของกรม

โยธา ดวยกรมโยธาฯจะจัดประชุมเสวนากลุมยอยจัดทำเกณฑและมาตรฐานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการและสิ่งแวดลอมผังเมืองรวมครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพการและ
สิ่งแวดลอมผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองและชุมชน ประชุมที่จังหวัดขอนแกนมอบสำนักการชางจัด
เจาหนาที่ไปประชุม ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562

เรื่องที่ 14 สำนักงาน สผ. เชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงาน สผ. เชิญประชุมที่หองแกรนด

บอลรูมโรงแรมเดอะ เวสทินแกรนด สุขุมวิท กทม. ในวันที่ 15 มกราคม 2562 มอบสำนักการสาธารณสุข
มอบหมายใหเจาหนาที่ไปประชุม

เรื่องที่ 15 เชิญประชุมการตออายุสถานบริการ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ น ธุ การตออายุสถานบริการ วันที่ 26
มกราคม 2562 มอบผอ.ภานุเดชไปประชุมแทนนายกเรื่องอนุญาตสถานบริการวาสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือไม
ประชุมที่สำนักงานปกครองจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 16 งานอุนไอรักคลายหนาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาฯเชิญชวนวาใครอยากจะไป
งานอุนไอรักคลายหนาวที่สนามเสือปา สวนอัมพร วันที่ 14 มกราคม 2562 แตงชุดไทยยอนยุค ถาใครสนใจ
จะไปสามารถแจงความประสงคได

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 26/2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
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 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ระเบียบวาดวยการใชหอประชุม ฯลฯ และการใชสนามกีฬากลางจังหวัด
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตามมติที่ประชุมครั้งที่แลวใหนำเรื่องของ

ระเบียบการใชหอประชุมและหองประชุมเขามาพิจารณาใหมซึ่งระเบียบการใชหองประชุมและหอประชุมมีอยู
3 แหง 1.ระเบียบการใชหอประชุมธรรมาภิบาลและหองประชุมพวงพะยอมซึ่งประกาศใชมาตั้งแต วันที่ 1
มกราคม 2556 อัตราคาธรรมเนียมหอประชุมธรรมาภิบาลเต็มอัตราราคา 5,000 บาท ครึ่งราคา 2,500
บาท คาบริการอื่น คาเครื่องเสียง ราคา 1,000 บาท คาเครื่องปรับอากาศเหมาจาย ราคา 1,500 บาท คา
โปรเจกเตอร ราคา 500 บาท คารักษาความสะอาด ราคา 800 บาท รวมทั้งสิ้นราคาปกติ 9,800บาท ครึ่ง
ราคา 7,300 บาท อัตราคาธรรมเนียมหองพวงพะยอมเต็มอัตราราคา 2,000 บาท ครึ่งราคา 1,000 บาท
คาบริการอื่นเหมาจาย ราคา 1,000 บาท คารักษาความสะอาด ราคา 400 บาท รวมทั้งสิ้นราคาปกติ
3,400 บาท ครึ่งราคา 2,400 บาท ใชมาทั้งหมด 6 ป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยากจะขอปรับเปนเทาไหร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล อัตราคาธรรมเนียมผมวาเหมาะสมแลวครับ
แตที่อยากจะแกไขเพิ่มเติมคือขอ 9 เดิมนั้นคือเมื่อสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาคำรองและเห็นวาสมควรที่จะ
อนุญาตคำรองใหทำความเห็นพรอมใหผูรองไปชำระคาธรรมเนียมที่สำนักการคลังใหสำนักการคลังเสนอคำรอง
ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอไป เปลี่ยนเปนเมื่อสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาคำรองและเห็นวาสมควรที่จะ
อนุญาตคำรองใหทำความเห็นพรอมใหผูรองไปชำระคาธรรมเนียมและคาบริการอื่นที่สำนักการคลังและอยาก
ใหตัดคำวาใหสำนักการคลังเสนอเปลี่ยนเปนและเสนอคำรองตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอไปครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากจะใหเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องจะตอง
ไมทำใหทรัพยสินของเทศบาลเสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ราชการกำหนดใหเพิ่มเขา
ไปดวยและจะตองเพิ่มเขาไปที่ระเบียบการใชหอประชุมธรรมะศาลาดวยฝากหัวหนาพงษธร แตอยาพึ่งเปลี่ยน
ใชแตใหแกไขเอาไวอางมติที่ประชุมนี้ ตอไปเรื่องอะไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอไปเปนอาคารธรรมะศาลาขอแกไขขอที่ 6
ใหเพิ่มเติมคำวาจะตองไมทำใหทรัพยสินของเทศบาลเสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
ราชการกำหนด อัตราคาธรรมเนียมอาคารธรรมะศาลาเต็มอัตราราคา 4,000 บาท ครึ่งราคา 2,000 บาท
คาบริการอื่นและคาไฟฟา ราคา 2,000 บาท รวมเต็มราคารา 6,000 บาท ครึ่งราคา 4,000 บาท ผมวา
เปนอัตราที่เหมาะสมแลวและบางครั้งเราก็ไดรับคาธรรมเนียมแค 1,000 บาท ในกรณีที่พระไปขอใชสถานที่
และอีกแหงคือหองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตขอแกไขขอที่ 7 คือจะตองไมทำใหทรัพยสินของเทศบาล
เสียหายและจะตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ราชการกำหนดสวนคาธรรมเนียมก็คงไวเหมือนเดิมครับ
และตอนนี้พระมาขอใชหองประชุมทุกเดือน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมเปนไรไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม
กับพระใหใชไดเลยเพราะพระจะมีการประชุมประจำเดือนของสงฆและพระไมมีรายได ในสวนของอัตรา
คาธรรมเนียมของสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุใครจะเปนผูนำเสนอ
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุวาดวยการใชสนาม
กีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2552 ระเบียบนี้ใชมาทั้งหมด 10 ปแลว
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 1.ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบเทศบาล

เมืองกาฬสินธุวาดวยการใชสนามกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2552 2.ระเบียบ
นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 3.ในระเบียบนี้ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ หมายถึง
พื้นที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุและใหหมายรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรืออาคารของสนามกีฬาแตละ
ประเภทพรอมกับทรัพยสินและสิ่งสาธารณูปโภคที่อยูภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ อุปกรณกีฬา
หมายถึงอุปกรณ หรือครุภัณ ฑ ที่ใชประจำสนามกีฬาและใหรวมถึงอุปกรณ สนามและครุภัณ ฑที่อยูในความ
รับผิดชอบดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุเคยแตงตั้งกัน
หรือไมและตั้งเพื่ออะไรเพื่อทำหนาที่ในการบริหารเกี่ยวกับการใชสนามกีฬาและการวางแผนพัฒนาสนามกีฬา
ประธานกรรมการบริหารสนามกีฬาก็คือนายกผมอานดูแลวทานผอ.สำนักการศึกษาเห็นวาอยางไรเราควรยก
รางระเบียบนี้ใหมหรือไมทานจะนำไปศึกษาใหมหรือไม
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา เมื่อวานเองก็ไดคุยกับทานผอ.สวนอยูวาเราจะยกราง
ใหมแลวคอยนำเขาที่ประชุมอีกครั้งทั้งในเรื่องคาธรรมเนียมและระเบียบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คาธรรมเนียมสนาม 1 กิจกรรมกีฬา
ราคา 1,000 บาท/วัน กิจกรรมอื่น ราคา 10,000 บาท ไมเคยไดรับเลย คาธรรมเนียมสนาม 2 กิจกรรม
กีฬา ราคา 500 บาท/วัน กิจกรรมอื่น ราคา 10,000 บาท คาน้ำประปา ราคา 500 บาท คาไฟฟาชั่วโมงละ
500 บาท ผมวารายละเอียดทั้งหมดมอบใหผอ.สำนักการศึกษาไปศึกษามาใหมและไปดูของที่อื่นวาเปน
อยางไรแบบไหนแลวคอยมานำเสนออีกครั้งทานผอ.สำนักการศึกษาเห็นวาอยางไร
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ผมเห็นดวยครับ

มติที่ประชุม - มอบผอ.สำนักการศึกษาไปศึกษาระเบียบและคาธรรมเนียมใหม
พรอมกับยกรางระเบียบใหมแลวนำเขาหารือในทีป่ ระชุมอีกครั้ง –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป

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

เรื่องที่ 1 ผูตรวจการแผนดินสัญจร ครั้งที่ 37
นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผูตรวจการแผนดินสัญ จร ครั้งที่ 37

ณ จังหวัดกาฬสิ น ธุ เขาเคยมาติ ด ต อกั บ ผมและผมเคยเลาให ที่ ป ระชุม ได รับ ฟ งวาสำนั กผูตรวจได รับ การ
ประเมินวาจังหวัดกาฬสินธุไมมีใครรูเกี่ยวกับเรื่องสำนักผูตรวจเงินแผนดินเปนอยางไรคือใครไปปรากฏวา
จังหวัดกาฬสินธุเราไมรูควรที่จะลงมาเพิ่มเติมเผยแพร ทานที่ไดรับคัดเลือกเปนผูตรวจการแผนดินคนลาสุดก็
คือผูวาสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดขึ้นไปเปนผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจการ
แผนดินทำหนาที่พิจารณาความไมถูกตองของสวนราชการ คณะผูบริหาร คณะรัฐมนตรี รัฐบาล ถาทำอะไรที่ไม
ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีอะไรอีกเยอะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไวแลวทานจะมาเปดรับ
ฟงปญ หาความทุ กขรอนและความคิดเห็นของประชาชนที่มี ตอการดำเนิน งานของภาครัฐและผูตรวจการ
แผนดิน ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หองทศพร โรงแรมริมปาว การ
สัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวมประชุม จำนวน 500 คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ ผูแทนจากองคกร

- 11 เอกชน ผูนำทองถิ่น นักวิชาการ นอกจากนั้นสำนักผูตรวจการแผนดินไดจัดใหมีกิจกรรมเสวนาของประธาน
ผูต รวจการแผ น ดิ น และผู ตรวจการแผ น ดิ น ทุ กท านให กั บ ผู น ำชุม ชนในอำเภอเมื อ ง ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 24
มกราคม 2562 ขอเชิญ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรวมเสวนาดวยบนเวที มอบกองวิชาการรวบรวม
เอกสารที่เราดำเนินการรวมกับสำนักผูตรวจการแผนดินใหนายกดวย เชน งาน MOU ที่เราเคยรวมกันกับสำนัก
ผูตรวจการแผนดิน ในการนี้สำนักผูตรวจการแผนดินจึงขอประสานความรวมมือกับนายกเทศมนตรีฯ ดังนี้ 1.
ขอเชิญทานหรือผูแทนหนวยงาน จำนวน 2 คน เขารวมรับฟงบรรยายสรุปมอบกงวิชาการฯเปนผูประสานงาน
2.ขอเชิญรวมงานเลี้ยงรับรอง 3.เชิญทานใหเกียรติกลาวตอนรับ ใหเตรียมขอมูลใหผมดวย 4.เชิญผูนำชุมชนที่
อยูในความรับผิดชอบของทานเขารวมรับฟงการเสวนาของประธานผูตรวจการแผนดิน ในวันที่ 24 มกราคม
2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มอบกองวิชาการประสานงานกับกองสวัสดิการฯเชิญผูนำชุมชนมา 5.ขอ
จุดจอดรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่สำนักผูตรวจการแผนดินพรอมจุดเชื่อมตอไฟฟาบริเวณแหลงชุมชนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงาน วันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่เขามาผมใหเลขาอดิศักดิ์
ประสานงานทานก็พอไดรับขอมูลมาบางเพราะฉะนั้นจ.ส.อ.สมชายมีอะไรสงสัยใหสอบถามและประสานกับ
ทานเลขาฯได และถาหากมีเรื่องดวนใหรายงานนายกทันทีแตถางานนั้นจ.ส.อ.สมชายสามารถดำเนินการและ
ประสานเองไดก็คอยนำมาพูดคุยกันทุกวันอังคารที่เราประชุมกันไดครับ

เรื่องที่ 2 การปรับปรุงซอมแซมกุดโงง
นายภาณุเดช เจริญ พั น ธุว งศ ผอ.สำนั กการชาง การปรับปรุงซอมแซมกุดโงงคือตอนนี้ได

รับทราบมาวาไดริบเงินประกันแลว สำนักการชางคงตองลงไปสำรวจพื้นที่ใหมเพราะที่เสนอรายการประมาณ
ราคาในชวง 3 – 4 เดือนที่แลวประมาณ 1.5 ลานบาท เกินกันไปเยอะแตตอนนี้สภาพตัวเขื่อนมันสไลดไป
เยอะผมอยากเสนอแนวคิดและแนวทางแกไขในการซอมแซมวาเราจะทำรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหมเพราะ
ตอนนี้ชาวบานถามเขามาวาทำไมไมเห็นทางผูรับจางเขามาดำเนินการ เราจะตองทำการประชาสัมพันธและขึ้น
ปายบอกหรือไมในเรื่องนี้
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ลาสุดตามที่เราแจงริบเงินประกันไปที่ธนาคาร
ทางธนาคารก็ทำหนังสือแจงเราวามาทางบริษัทผูรับเหมาเขาไปธนาคารและบอกใหธนาคารชะลอการจายเงิน
ให เราและบอกวาจะเขามาติดตอพู ดคุยกับทางเทศบาลฯกอน ทางเราเลยไดท ำหนังสือแจงไปทางบริษั ท
ผูรับเหมาวาใหเขามาคุย วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ก็ไมมาและลวงเลยมาหลายวันแลวเราเลยทำหนังสือ
ยืนยันไปที่ธนาคารอีกครั้งวาตอไปนี้ใหสงมอบเงินประกันมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยขั้นตอนตอไปหลังจาก
เรายึดเงินประกันสัญญาแลวเราถึงจะแจงเวียนในขั้นตอนของการเปนผูที่ทิ้งงานตอไปซึ่งในตอนนี้เราจะยังแจง
ไมไดเราตองรอเงินกอน จำนวน 3.5 แสนบาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้เรารอเงิน จำนวน 3.5 แสนบาท
เพราะฉะนั้นเมื่อเราไดเงินมาแลวผอ.สำนักการชางสามารถดำเนินการไดเลยวาจะทำอะไรบางในราคา 3.5
แสนบาท
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง จำนวน 3.5 แสนบาท คงจะดำเนินการอะไร
ไมได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาทำไมไดเราจะทำอยางไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ตองหาเงินงบประมาณเพิ่ม ผมจะลงพื้นที่ไปดู
อีกครั้งกอนวาเราจะดำเนินการในสวนไหนอยางไรบางและจะจัดทำปายไปติดประกาศใหพี่นองประชาชนไดรู
วาตอนนี้เทศบาลของเรากำลังดำเนินการอยางไรอยูบางครับ

เรื่องที่ 3 ปรับปรุงหองน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่ วไป ทานสท.บุญ เส็งขอใหซอมแซมหองน้ำ
ดานหลังบริเวณศูนยอาคารฟตเนสในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน แตเราขออนุญาตรื้อถอนออกเลยและจะทำ

- 12 บริเวณนั้นเปนหองเก็บของเพราะในสวนสาธารณะเราก็มีหองน้ำหลักอยูแลว และนอกจากจะอยากใหเรา
ซอมแซมหองน้ำแลวทานสท.ก็อยากจะใหเปลี่ยนเปนเปนหองชักโครกดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องที่ไมอยากซอมแซมหองน้ำดานหลัง
ศูนยอาคารฟตเนสก็ท ำตามที่สำนักการชางเห็นสมควรและเรื่องที่อยากจะเปลี่ยนใหเปนหองชักโครกก็ไป
เปลี่ยนและปรับปรุงตามที่เขาขอมาที่หองน้ำหลักของเราในสวนสาธารณะกุดน้ำกินครับ

เรื่องที่ 4 กีฬาชุมชนสัมพันธ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิ การสังคม

วันที่ 15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการ
สังคมจะจัดกีฬาชุมชนสัมพันธที่ตลาดนัดคลองถม ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนการงานทุกทานไปรวมกิจกรรม
และชวงเย็นก็เชิญรวมเปนเกียรติในงานมอบรางวัลและรวมรับประทานอาหารรวมกันครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.20 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

