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เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 4/2562 ประจำป 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   การเตรียมน้ำในแหลงน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องที่อยากจะเลาใหฟงคือเมื่อวานมี
นักขาวสอบถามและอยากจะรูเก่ียวกับเรื่องการเตรียมความพรอมในการเตรียมน้ำในแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือไป
ในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 เตรียมการไปถึงไหนอยางไรแลวพอมาถามผมเลย
ตอบไปวาไมใชหนาที่ของนายกฯที่จะตองมาแถลงขาวเพราะงานน้ีเปนงานของจังหวัดฯ  ควรที่จะตองให
ทานผูวาราชการจังหวัดเปนผูแถลงขาวน้ี  สวนผมมีหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมน้ำและเตรียมสถานที่ในการ
ตักน้ำในแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  นักขาวเลยประสานงานแถลงขาวกับทานผูวาฯนัดวันแถลงขาวกันในวันเสารในชวง
เชาสิ่งที่ทานผูวาฯกังวลคือเรื่องน้ำในกุดน้ำกินเนาในวันน้ันมีอจน.นำเครื่องมือในการตรวจมาดวย และเมื่อวาน
จากการที่เราทำมาทั้งหมดแลวไดเก็บน้ำขึ้นมาตรวจน้ันปรากฏวาผาน  และไดขอมูลจากศึกษาไปใหทานผูวาฯ
ไดอานวาเราดำเนินการเตรียมน้ำศักด์ิสิทธ์ิมาประมาณ 4 ครั้งแลวต้ังแตป พ.ศ.2542 ป พ.ศ.2550 ป พ.ศ. 
2554 และป พ.ศ.2562 คือครั้งน้ี  และทานผูวาฯเองก็ขอบคุณและแถลงขาวใหเราดวยวาเทศบาลดูแลแหลง 
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น้ำไดดีดูแลเอาใจใสแหลงน้ำไดดีสวนการดำเนินการก็ใหนายกไดพูดผมก็พูดและอธิบายไปตามการทำงานของ
เราน้ันก็คือการตอบแตขอเท็จจริงคือสำนักการชางทำเรื่องระบายน้ำออกเรียบรอยแลวรึยัง  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ไดลงไปดำเนินการตรวจสอบแลวจุดที่ระบาย
น้ำออกตรงฝายมันหนักกวาที่เราคาดคิดไว  เพราะผมลงพ้ืนที่ลงไปในฝายเองดานทอระบายน้ำทออกมีตะแกรง
เหล็กขนาดใหญปดก้ันไวตรงที่รั่วคือรั่วหลังตะแกรงเหล็กเมื่อเราสูบน้ำออกและลงไปดูเวลาจะซอมแซมตองรื้อ
ตัวตะแกรงออกเวลาลงไปน้ำจากขางนอกก็เขามาทั้งหมดถาเราลงไปปดขางในขางนอกก็เขาลงไปปดขางนอก
ขางในการเขาซึ่งทำใหการทำงานมันยากมากตองระบายน้ำออกใหหมดถึงจะสามารถซอมแซมไดสำนักการชาง
พยายามทำทุกวิถีทางแลวแตการซอมแซมน้ันยากมากๆ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานรองมานิตไดลงพ้ืนที่ไปดูดวย
หรือไม 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ไดลงพ้ืนที่ดวยครับในการแกไขปญหา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาหากซอมแซมตัวน้ันไมไดและไม
อยากจะซอมแซม อยางที่ผมคุยไวละวาเราจะเปดถนน 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    เปดถนนย่ิงยากเพราะทางเดินที่เราเดินขาม
ฝายเราจะทำลอดใตทางเดินมันทำยากเพราะมันอยูใตน้ำถาจะใหคนไปมุดน้ำทำมันทำไมได  ความเห็นผมคือ
จะตองต้ังเครื่องสูบตองทำระยะยาวและถาหากเราจะตองตอนน้ีคือสูบตัวผิวน้ำขึ้นไมตองลงลึกมากผมจะลอง
ดำเนินการดู 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ถาหากใชวิธีแบบที่ทานที่ปรึกษาแนะนำ
จะทำไดหรือไม  เอาถังไปต้ังจุดๆไหนก็ไดใหเปนรัศมีวงกลมแลวกันน้ำใหน้ำลนเขาไปขางในแลวสูบน้ำจากขาง
ในออกไปผิวน้ำก็จะไหลออกไป 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ปริมาณน้ำเยอะก็จะดันขางถังกลมๆโอกาสที่
น้ำจะซึมเขามามีเยอะ  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปคือทำไมไดถาหากจะทำตองรื้อทำ
ใหมหมด ตองปลอยน้ำออกหมดถึงจะแกไขซอมแซมได  ตอนน้ีสิ่งที่ตองทำคือสะพานทางเดินที่เราจะเดินลงไป
ตักน้ำเพราะฉะน้ันฝากสำนักการชางและอีกเรื่องคือเรื่องศาลาที่จะใหพระน่ังใหทาสีและซอมแซมใหเรียบรอย
สวยงาม  ความสะอาดในน้ำและบริเวณรอบๆกุดน้ำกินมอบสำนักการสาธารณสุข ตนไมและหญาในกุดน้ำกิน
มอบสำนักการชางดูแล  สวนเรื่องตนไมบริเวณรอบๆกุดน้ำกินฝากเลขาอดิศักด์ิไปคุยและประสานงานกับทาง
ทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดถาหากทานใหตนไมมาปลูกก็จะไดเพ่ิมความรมรื่นและสวยงามขึ้นอีก  และมอบ
ผอ.สำนักการชางดูแลในบริเวณเกาะกลางกุดน้ำกินเรื่องงานไฟฟา งานสวนใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  2    งานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัด 
                         กาฬสินธุ   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงน้ีงานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชแตงต้ังรองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ  ในการน้ีคณะสงฆจังหวัดกาฬสินธุขอเชิญรวมเปนเกียรติใน
งานพิธีสมโภช วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562  เวลา 10.00 น.  ณ  ศาลาเอนกประสงควัดสวางคงคา  ผอ.
สำนักพระพุทธศาสนามอบใหนายกไปรวมพิธีแทนโดยใหใสเครื่องแบบสีกากีแขนยาวเพ่ือไปอานพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราชแตงต้ังรองเจาคณะจังหวัด  และที่แจงวาใหเชิญหัวหนาสวนการงานไปรวม 10 ทาน แลว
แตงชุดปกติขาวน้ันมอบผอ.สถิตพงษไปศึกษาใหดีในเรื่องการแตงกาย  เพ่ือเปนเกียรติกับทานเจาคณะจังหวัด
วัดสวางคงคาที่โรงเรียนเราไปอยูในวัดทานแลวทานก็เมตตาผมอยากใหทุกทานที่วางไปรวมพิธีทุกคนถาหากใส
เครื่องแบบชุดสีกากีไดทุกคนก็จะเปนการดี 
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เรื่องท่ี  3    กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจเพื่อพัฒนาภูมิทัศนสวนสาธารณะ 
                         กุดน้ำกิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวย
หัวใจเพ่ือพัฒนาภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบสำนักปลัดเทศบาลเตรียมอุปกรณ
เครื่องมือไวสำหรับจิตอาสาที่จะมาลงพ้ืนที่และเตรียมบริการน้ำด่ืมพรอมผาเย็นดวย  มอบกองวิชาการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนมารวมกิจกรรมและชวยกันรักษาความสะอาดนอกจากน้ันสิ่งที่ทานผอ.สำนักการ
สาธารณสุขเปนหวงคือผูกอการรายฝากสำนักปลัดเทศบาลจัด อปพร.เฝาตลอด 24 ชม.  

เรื่องท่ี  4    การเตรยีมงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเตรียมงานมหกรรมโปงลางแพรวา
กาฬสินธุ  มีหนังสือจากไปรษณียอนุญาตใหใชพ้ืนที่หนาสำนักงานและหองน้ำของไปรษณียไดแลวเพราะในชวง
เชาของงานบวงสรวงจะมีนางรำประมาณ 2,000 – 3,000 คน  มอบงานเทศกิจประสานกับทางตำรวจเรื่อง
การจอดรถและการจราจร  และพ้ืนที่จากไหนถึงไหนการปูพรมแดงจะตองปูจากบริเวณไหนอยางไรบาง  

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    การจัดขบวนนางรำจัดแบบเดิมเหมือนที่
เราเคยจัดมาสวนพรมแดงปูเต็มพ้ืนที่รอบอนุสาวรีย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปน้ีเพ่ิมเติมขึ้นมาคือมีพิธีถวายตัวเปน
ลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจาพอโสมพะมิตร  เงินที่เราจะเตรียมไวสำหรับทำกาน้ำใหเตรียมไว 1 แสนบาท  
และฝากงานปองกันฯใหขอความรวมมือไปยังตึกรานคาบริเวณใกลอนุสาวรียหรือบริเวณที่ทำพิธีบวงสรวงวา
ขอใหเก็บผาหรือสิ่งของที่ตากไวระเบียงตึกออกเพ่ือความสวยงาม งานที่หน.ฝายกันติพงษรับมาน้ันมีปญหา
อะไรหรือไม   

นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณ ี   เรียบรอยดีไมมีปญหาอะไรครับ  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เวลา 16.00 น. จะมีพิธีแหเจาเมือง 6 
เมือง ที่เปนหัวเมืองของกาฬสินธุจะต้ังขบวนแหอยูที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุหลังจากาน้ันขบวน 6 เมือง จะ
ออกจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุเขาสูถนนหนาสำนักงานกาชาดผานจวนผูวาฯมาที่วงเวียนน้ำพุแลวเขาสูถนน
โสมพะมิตรมุงหนามาอนุสาวรียและผานเวทีเมื่อชวงเชาและหลังจากน้ันก็แยกยายกันได  ในชวงเย็นพิธีเปดก็จะ
ประมาณเวลา 17.00 น. ตามกำหนดการที่เคยทำมาน้ีคืองานกาชาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562  งาน
สถานที่มอบสำนักการชาง สวนงานพิธีงานบวงสรวงมอบสำนักการศึกษารับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  5    โครงการเปดพื้นท่ีสรางสรรคสำหรบัเด็กและเยาวชนจับปูใสกระดง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 เวลา 
09.00 น.  โครงการเปดพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนจับปูใสกระดงจะมีการกิจกรรมดำเนินการที่
สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง  ทานผูวาฯอยากใหศิลปนของพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินธุมาสอนเด็กๆใหใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนชวงครึ่งวันในภาคเชา จะตองขอความรวมมือกับใครอยางไรบางทานเลขาฯ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตร ี    เบ้ืองตนในการเตรียมพ้ืนที่ความ
สะอาดรอบๆบริเวณเจาหนาที่ผมก็ดำเนินการตลอดอยูแลวเพียงแตบนศาลาอาจจะตองมีการลางอีกรอบ สวน
กิจกรรมมี 3 อยาง  ศาลาเล็กเปนเรื่องศิลปะฮูปแตม ศาลาหลังใหญเปนศิลปะดาวธุง ในการทำครั้งน้ีจะมี
ศิลปนแนะนำเด็กๆ  สวนศาลาดานขวามือหลังเล็กจะพูดถึงเรื่องราวประติมากรรมไมไผ เปาหมายคือเด็กๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทุกโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุยกเวนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ใหไปประชาสัมพันธเชิญชวนนักเรียนของทานมารวม
กิจกรรม  การแตงกายผมขอใหสวมเสื้อที่มีสัญลักษณของโรงเรียนของเรา  
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เรื่องท่ี  6    ลางทำความสะอาดถนนเพราะฝุนควันเกินคามาตรฐาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสืออกมาวามีความกังวลเรื่องฝุน
ควันที่อยูกรุงเทพฯวาเกินคามาตรฐาน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ รมน.) แจง
วานายกรัฐมนตรีมีบัญชาใหตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เพ่ือแกไขปญหาปลอยมลพิษทางอากาศ PM 
2.5 ที่เกินคามาตรฐานสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรถบรรทุกน้ำ
ดำเนนการฉีดลางทำความสะอาดถนนในชุมชนโดยใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติและพิจารณาหวงเวลาการ
ดำเนินการไมใหกีดขวางการจราจร  เราดำเนินการไปเรียบรอยแลวกอนที่หนังสือจะมาถึงเรา  แตขอใหเรา
ดำเนินการตอไปและฝากงานปองกันฯกอน วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ที่เราจะทำการรำบวงสรวงน้ันให
ดำเนินการฉีดน้ำลางทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอนุสาวรียและบริเวณที่เราจะจัดพ้ืนที่ใหนางรำไดรำได
สะอาดและสวยงามดวยครับ  

เรื่องท่ี  7     ญัตติและการตอบกระทู 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องญัตติการตอบกระทู ถาเลิก
ประชุมน้ีผมขอหารือในสวนที่เกี่ยวของในหองประชุมแหงน้ีตอครับ 

เรื่องท่ี  8    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      โครงการถนนสายบุญเมื่อเชาทานรอง 
วีรศักด์ิไปเปนประธาน  รองปลัดอภิวัฒนมาบอกนายกวาทานรองวีรศักด์ิบอกวาเห็นมีแตคนเดิมที่ไปตักบาตร
อยากจะหารือวาเปลี่ยนไปเปนถนนสายบุญสัญจรไดหรือไม  งานน้ีมอบสำนักการศึกษาไปประสานกับสนง.
วัฒนธรรมและเชิญประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเพ่ือเตรียมการในการดำเนินการ  

เรื่องท่ี  9   โครงการติดตามปฏิบัติการปองกันการทุจริตของอปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมโครงการติดตาม
ปฏิบัติการปองกันการทุจริตของอปท.   ป.ป.ช.จะนัดทำกิจกรรมสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
ผูบริหาร วันที่ 7 มีนาคม 2562 มอบผอ.กองวิชาการเตรียมตัวเดินทางไปกับนายก 

เรื่องท่ี  10     โครงการเพื่อแกไขปญหาเด็กติดรถ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการ Smile Kid School Bus  
โครงการเพ่ือแกไขปญหาเด็กติดรถยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยและสรางสังคมความปลอดภัยระยะยาว  ขอ
เชิญทานหรือตัวแทนเขารวมประชุม  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562  เวลา 13.00 น. ณ  หองสำนักงาน
ศึกษาธิการ  มอบสำนักการศึกษาจัดเจาหนาที่ไปประชุม    

เรื่องท่ี  11     โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ  โครงการน้ีเรามีสวนรวมคือเราตอบรับเขารวมโครงการไปแลวและเราเสนอพ้ืนที่ที่จะ
มากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเลยขอใหยืนยัน  เขาไดรับงบประมาณมาเปนเงินเหลือจาย
เพ่ือที่จะเอามาลงตนไมที่เปนตนไมหายากและสามารถที่จะเปนตนไมที่นำเสนอไดทางวิทยาศาสตรและจะมา
ปลูกในพ้ืนที่ของเรา  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี    ทั้งจังหวัดประมาณ 9 ลานบาท 
เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุประมาณ 1 ลานบาท เฉพาะเปนเรื่องตนไมประมาณ 7 แสนบาท 
งบประมาณที่เหลือจะเปนการอบรม 

เรื่องท่ี  12    Toyota มาขอใชพื้นท่ี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    Toyota มาขอใชพ้ืนที่ลานจอดรถ
ดานหนาสำนักงานเทศบาลหลังเกาในชวงงานกาชาด  สำนักการชางเตรียมดำเนินการใหเขาแลวรึยัง 
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นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     เรียบรอยแลวครับ 

เรื่องท่ี  13    การกอสรางอาคารโรงเรยีนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การกอสรางอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  เรียนผูจัดการ บริษัท จิวบวงหลี เอ็นเตอรไพรส จำกัด  ตามที่บริษัท จิวบวงหลีไดรับจาง
โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุได
ตรวจสอบแลวพบวาผลิตภัณฑกันซึมสามารถทำความหนา 3 มิลลิเมตร ตามแบบแปลนจึงแจงมายังบริษัทให
ขออนุมัติใชผลิตภัณฑกันซึมตามแบบแปลน  ผมไมเขาใจในเมื่อแบบแปลนบอกวาความหนา 3 มิลลิเมตร แต
ทำไมจึงแจงมาใหบริษัทขออนุมัติใชผลิตภัณฑกันซึมตามแบบแปลน  ทานรอง 

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     คือเขาเคยเสนอมาวาเขาไปสอบถามมาวา
ผลิตภัณฑในเรื่องทำกันซึมมันจะไมมีความหนาถึง 3 มิลลิเมตร เขาเลยทำงานไมไดทางคณะกรรมบอกวามี
ผลิตภัณฑตัวน้ีเลยไดไปดูแลวไดมาประมาณ 2 – 3 ตัว และไดสงเรื่องไปใหเขาแลวก็ใหเขาทำสงขออนุมัติมา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทำไมจะตองใหขออนุมัติและยังบอก
เขาไปอีกวาขอใหเขาขออนุมัติใชผลิตภัณฑกันซึมตามแบบแปลนและสัญญาจางใหถูกตองมิฉะน้ันจะถือวา
บริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงและเทศบาลสงวนสิทธ์ิพิจารณาการตรวจรับงานน้ีคือเปนความเห็นของ
คณะกรรมการควบคุมงานใชหรือไมทำเสนอขึ้นมาใหนายกลงนาม  และหนังสือฉบับที่เราสงไปเขานำมาคูกับ
หนังสือเขาเขียนมาขอความยุติธรรมในโครงการกอสราง  เราควรแจงหนังสือไปตอบหนังสือที่เขาเขียนมาขอ
ความยุติธรรมกอนไมใชตอบเหมือนเราไปบังคับเขาวาจะตองทำแบบที่เราบอกไมอยางน้ันเราจะไมตรวจรับ  
ผมวาการตอบหนังสือควรตอบตามที่เขาสงมาคือเรื่องที่เขาขอความยุติธรรมนำเน้ือหาเรื่องน้ันมาตอบไมใชไป
บังคับเขาใหทำตามเราตองทำตามขั้นตอนครับ   

เรื่องท่ี  14    โครงการซอมแซมถนนกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อีกหน่ึงเรื่องคือโครงการ 26 ลานบาท 
ที่ทำถนนกาฬสินธุที่ผูวาณัฐภัทร สุวรรณประทีปถูกยายปรากฏวาคณะกรรมการควบคุมงานไปตรวจแลวพบ
ขอบกพรองไมสามารถตรวจรับงานได หางหุนสวนจำกัด อี เซง ฮง เปนคนประมูลไดเน่ืองจากประมูลมาแลว
หน่ึงครั้งไมมีใครมาประมูลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยไปขอใหโยธาธิการฯมาประมูลใหเต็มตามวงเงิน
และนำมาทำตอนน้ีเหลืองานนิดหนอยคือตะแกรงเหล็กที่จะเอาไปลงอยูหนาไปรษณีย  ผมไดรับรายงานจาก
นายธนวัตบอกวาไปตรวจแลวเปนคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานไปตรวจแลวไมไดเปนไปตามที่เขียน
แบบเอาไวเลยบอกใหเขาแกไข  วิธีการแกไขของหางหุนสวนจำกัด อี เซง ฮง คือไปรื้อเอาตะแกรงเหล็กของ
บริษัทเกาที่เขาตรวจรับไปแลวอยูหนาวัดกลางรื้อมาแลวนำมาใสวาง  พอพ่ีนองประชาชนเห็นก็ทำหนังสือมาหา
นายกบอกวาใครมายกเอาอะไรไป  ผมเลยมอบนิติกรลงไปดูกับสำนักการชางและธนวัตเลยรีบทำหนังสือมาให
ผมลงนามแจงโยธาฯวาพบเห็นขอมูลอยางน้ี  ผมเลยบอกวาการรายงานโดยวาจากับกับการรายงานที่สำนักการ
ชางทำหนังสือมาใหผมเซ็นตกับผมสั่งใหนิติกรรายงานในเมื่อนิติกรยังไมรายงานผมจะลงนามสงหนังสืออกไปได
อยางไรผมเลยเรียกนิติกรมา  นิติกรก็ตอบไมตรงคำถามผลสุดทายก็บอกวาเขาใจจะสรุปใหผม  ผอ.กอง
วิชาการวาอยางไรบาง 

จ.ส.อ.สมชาย      โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     เห็นที่ทางสำนักการชางสง
มาใหนิติกรดูอยูถาเราดูสัญญาจางงวดงานที่ 1 และงวดงานที่ 2  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็เปนไปตามน้ันแตตอนน้ีพ่ีนอง
ประชาชนแจงนายก นายกก็ตองแจงผูที่เขารับผิดชอบงานแตจะแจงก็ตอเมื่อขอเท็จจริงปรากฏออกมาแลวแตที่
ผมไดรับรายงานมาคือการรายงานโดยวาจา  ผมอยากใหมีลายลักษณอักษรหนอยถึงสงใหนิติกรเพราะฉะน้ัน
นิติกรก็ไปตรวจสอบใหนายกถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนตอไปได 
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จ.ส.อ.สมชาย      โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ผมจะรีบดำเนินการตามงาน
น้ีใหครับ 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี  5 กุมภาพันธ 2562 ประจำป  

2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม  2562  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.55  น. 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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