รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 4/๒๕62 ประจำป ๒๕62
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 14.15 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายนิติธรรม
5. นายอดิศักดิ์
6. นายรณยุทธ
7. นายประเสริฐ
8. นายพงษธร
9. นายภาณุเดช
10. นายกฤษฎา
11. นายวรวิทย
12. จ.ส.อ.สมชาย
13. นายนิกร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นายกฤษณะ
16. นางจีรนันท
17. นางสาวสุนิสา
18. นายกันติพงษ
19. นางสาวนันทนา
20. นายจำลอง
21. นางเพ็ญประภา
22. นางศศิญา
23. นางวัชรี
24. นายสถิตพงษ
25. นางศศิพรรณ
26. นายมานิต
27. นายชัยวัฒน

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายอภิวัฒน
4. ดร.พงษพิมล
5. นายสมบัติ
6. นายลิขิต
7. จาเอกภราดร

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

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
ชื่นอิ่ม
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ และรก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
มณีศรี
จพง.ปองกัน
ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
ปะกิทัง
คำลอย
สันคำ
ไชยภู
เนตวงษ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
หน.ฝายรักษาความสงบฯ

8. นางสาววารัตน
9. นายสมชาย
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นายคงเดช
14. นายวุฒิไกร
15. นางณัฐนันท
16. นางมยุรา
17. นางมยุรี
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางสุดารัตน
20. นางรัศมี
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายธนัญชัย
26. นายนัญธชัย
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นายสังวาล
30. นางสาวณัฐภาส
31. นางสาวพัชรินทร
32. นางมนธิดา

วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คำกอน
พิมพบุตร
เมืองโคตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน
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ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การเตรียมน้ำในแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่อยากจะเลาใหฟงคือเมื่อวานมี
นักขาวสอบถามและอยากจะรูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพรอมในการเตรียมน้ำในแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อไป
ในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 เตรียมการไปถึงไหนอยางไรแลวพอมาถามผมเลย
ตอบไปวาไมใชหนาที่ ของนายกฯที่ จะตองมาแถลงขาวเพราะงานนี้เปนงานของจังหวัดฯ ควรที่จะตองให
ทานผูวาราชการจังหวัดเปนผูแถลงขาวนี้ สวนผมมีหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมน้ำและเตรียมสถานที่ในการ
ตักน้ำในแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ นักขาวเลยประสานงานแถลงขาวกับทานผูวาฯนัดวันแถลงขาวกันในวันเสารในชวง
เชาสิ่งที่ทานผูวาฯกังวลคือเรื่องน้ำในกุดน้ำกินเนาในวันนั้นมีอจน.นำเครื่องมือในการตรวจมาดวย และเมื่อวาน
จากการที่เราทำมาทั้งหมดแลวไดเก็บน้ำขึ้นมาตรวจนั้นปรากฏวาผาน และไดขอมูลจากศึกษาไปใหทานผูวาฯ
ไดอานวาเราดำเนินการเตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์มาประมาณ 4 ครั้งแลวตั้งแตป พ.ศ.2542 ป พ.ศ.2550 ป พ.ศ.
2554 และป พ.ศ.2562 คือครั้งนี้ และทานผูวาฯเองก็ขอบคุณและแถลงขาวใหเราดวยวาเทศบาลดูแลแหลง

- 3 น้ำไดดีดูแลเอาใจใสแหลงน้ำไดดีสวนการดำเนินการก็ใหนายกไดพูดผมก็พูดและอธิบายไปตามการทำงานของ
เรานั้นก็คือการตอบแตขอเท็จจริงคือสำนักการชางทำเรื่องระบายน้ำออกเรียบรอยแลวรึยัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ไดลงไปดำเนินการตรวจสอบแลวจุดที่ระบาย
น้ำออกตรงฝายมันหนักกวาที่เราคาดคิดไว เพราะผมลงพื้นที่ลงไปในฝายเองดานทอระบายน้ำทออกมีตะแกรง
เหล็กขนาดใหญปดกั้นไวตรงที่รั่วคือรั่วหลังตะแกรงเหล็กเมื่อเราสูบน้ำออกและลงไปดูเวลาจะซอมแซมตองรื้อ
ตัวตะแกรงออกเวลาลงไปน้ำจากขางนอกก็เขามาทั้งหมดถาเราลงไปปดขางในขางนอกก็เขาลงไปปดขางนอก
ขางในการเขาซึ่งทำใหการทำงานมันยากมากตองระบายน้ำออกใหหมดถึงจะสามารถซอมแซมไดสำนักการชาง
พยายามทำทุกวิถีทางแลวแตการซอมแซมนั้นยากมากๆ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ท านรองมานิตไดลงพื้ นที่ ไปดูดวย
หรือไม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ไดลงพื้นที่ดวยครับในการแกไขปญหา
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ถาหากซอมแซมตัวนั้นไมไดและไม
อยากจะซอมแซม อยางที่ผมคุยไวละวาเราจะเปดถนน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เปดถนนยิ่งยากเพราะทางเดินที่เราเดินขาม
ฝายเราจะทำลอดใตทางเดินมันทำยากเพราะมันอยูใตน้ำถาจะใหคนไปมุดน้ำทำมันทำไมได ความเห็นผมคือ
จะตองตั้งเครื่องสูบตองทำระยะยาวและถาหากเราจะตองตอนนี้คือสูบตัวผิวน้ำขึ้นไมตองลงลึกมากผมจะลอง
ดำเนินการดู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาหากใชวิธีแบบที่ทานที่ปรึกษาแนะนำ
จะทำไดหรือไม เอาถังไปตั้งจุดๆไหนก็ไดใหเปนรัศมีวงกลมแลวกันน้ำใหน้ำลนเขาไปขางในแลวสูบน้ำจากขาง
ในออกไปผิวน้ำก็จะไหลออกไป
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ปริมาณน้ำเยอะก็จะดันขางถังกลมๆโอกาสที่
น้ำจะซึมเขามามีเยอะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรุปคือทำไมไดถาหากจะทำตองรื้อทำ
ใหมหมด ตองปลอยน้ำออกหมดถึงจะแกไขซอมแซมได ตอนนี้สิ่งที่ตองทำคือสะพานทางเดินที่เราจะเดินลงไป
ตักน้ำเพราะฉะนั้นฝากสำนักการชางและอีกเรื่องคือเรื่องศาลาที่จะใหพระนั่งใหทาสีและซอมแซมใหเรียบรอย
สวยงาม ความสะอาดในน้ำและบริเวณรอบๆกุดน้ำกินมอบสำนักการสาธารณสุข ตนไมและหญาในกุดน้ำกิน
มอบสำนักการชางดูแล สวนเรื่องตนไมบริเวณรอบๆกุดน้ำกินฝากเลขาอดิศักดิ์ไปคุยและประสานงานกับทาง
ทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดถาหากทานใหตนไมมาปลูกก็จะไดเพิ่มความรมรื่นและสวยงามขึ้นอีก และมอบ
ผอ.สำนักการชางดูแลในบริเวณเกาะกลางกุดน้ำกินเรื่องงานไฟฟา งานสวนใหเรียบรอย

เรื่องที่ 2 งานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัด
กาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรุงนี้งานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราชแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ ในการนี้คณะสงฆจังหวัดกาฬสินธุขอเชิญรวมเปนเกียรติใน
งานพิธีสมโภช วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงควัดสวางคงคา ผอ.
สำนักพระพุทธศาสนามอบใหนายกไปรวมพิธีแทนโดยใหใสเครื่องแบบสีกากีแขนยาวเพื่อไปอานพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัด และที่แจงวาใหเชิญหัวหนาสวนการงานไปรวม 10 ทาน แลว
แตงชุดปกติขาวนั้นมอบผอ.สถิตพงษไปศึกษาใหดีในเรื่องการแตงกาย เพื่อเปนเกียรติกับทานเจาคณะจังหวัด
วัดสวางคงคาที่โรงเรียนเราไปอยูในวัดทานแลวทานก็เมตตาผมอยากใหทุกทานที่วางไปรวมพิธีทุกคนถาหากใส
เครื่องแบบชุดสีกากีไดทุกคนก็จะเปนการดี
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เรื่องที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจเพื่อพัฒนาภูมิทศั นสวนสาธารณะ
กุดน้ำกิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวย
หัวใจเพื่อพัฒนาภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบสำนักปลัดเทศบาลเตรียมอุปกรณ
เครื่อ งมื อ ไว ส ำหรั บ จิ ต อาสาที่ จ ะมาลงพื้ น ที่ แ ละเตรีย มบริก ารน้ ำดื่ ม พรอ มผ าเย็น ด วย มอบกองวิช าการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนมารวมกิจกรรมและชวยกันรักษาความสะอาดนอกจากนั้นสิ่งที่ทานผอ.สำนักการ
สาธารณสุขเปนหวงคือผูกอการรายฝากสำนักปลัดเทศบาลจัด อปพร.เฝาตลอด 24 ชม.

เรื่องที่ 4 การเตรียมงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเตรียมงานมหกรรมโปงลางแพรวา

กาฬสินธุ มีหนังสือจากไปรษณียอนุญาตใหใชพื้นที่หนาสำนักงานและหองน้ำของไปรษณียไดแลวเพราะในชวง
เชาของงานบวงสรวงจะมีนางรำประมาณ 2,000 – 3,000 คน มอบงานเทศกิจประสานกับทางตำรวจเรื่อง
การจอดรถและการจราจร และพื้นที่จากไหนถึงไหนการปูพรมแดงจะตองปูจากบริเวณไหนอยางไรบาง
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี การจัดขบวนนางรำจัดแบบเดิมเหมือนที่
เราเคยจัดมาสวนพรมแดงปูเต็มพื้นที่รอบอนุสาวรีย
นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปนี้เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีพิธีถวายตัวเปน
ลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจาพอโสมพะมิตร เงินที่เราจะเตรียมไวสำหรับทำกาน้ำใหเตรียมไว 1 แสนบาท
และฝากงานปองกันฯใหขอความรวมมือไปยังตึกรานคาบริเวณใกลอนุสาวรียหรือบริเวณที่ทำพิธีบวงสรวงวา
ขอใหเก็บผาหรือสิ่งของที่ตากไวระเบียงตึกออกเพื่อความสวยงาม งานที่หน.ฝายกันติพงษรับมานั้นมีปญหา
อะไรหรือไม
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี เรียบรอยดีไมมีปญหาอะไรครับ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 16.00 น. จะมีพิธีแหเจาเมือง 6
เมือง ที่เปนหัวเมืองของกาฬสินธุจะตั้งขบวนแหอยูที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุหลังจากานั้นขบวน 6 เมือง จะ
ออกจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุเขาสูถนนหนาสำนักงานกาชาดผานจวนผูวาฯมาที่วงเวียนน้ำพุแลวเขาสูถนน
โสมพะมิตรมุงหนามาอนุสาวรียและผานเวทีเมื่อชวงเชาและหลังจากนั้นก็แยกยายกันได ในชวงเย็นพิธีเปดก็จะ
ประมาณเวลา 17.00 น. ตามกำหนดการที่เคยทำมานี้คืองานกาชาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 งาน
สถานที่มอบสำนักการชาง สวนงานพิธีงานบวงสรวงมอบสำนักการศึกษารับผิดชอบ

เรื่องที่ 5 โครงการเปดพื้นที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนจับปูใสกระดง
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 เวลา

09.00 น. โครงการเปดพื้นที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนจับปูใสกระดงจะมีการกิจกรรมดำเนินการที่
สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง ทานผูวาฯอยากใหศิลปนของพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินธุมาสอนเด็กๆใหใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนชวงครึ่งวันในภาคเชา จะตองขอความรวมมือกับใครอยางไรบางทานเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี เบื้องตนในการเตรียมพื้นที่ความ
สะอาดรอบๆบริเวณเจาหนาที่ผมก็ดำเนินการตลอดอยูแลวเพียงแตบนศาลาอาจจะตองมีการลางอีกรอบ สวน
กิจกรรมมี 3 อยาง ศาลาเล็กเปนเรื่องศิลปะฮูปแตม ศาลาหลังใหญเปนศิลปะดาวธุง ในการทำครั้งนี้จะมี
ศิลปนแนะนำเด็กๆ สวนศาลาดานขวามือหลังเล็กจะพูดถึงเรื่องราวประติมากรรมไมไผ เปาหมายคือเด็กๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทุกโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุยกเวนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ให ไปประชาสัมพันธเชิญ ชวนนักเรียนของทานมารวม
กิจกรรม การแตงกายผมขอใหสวมเสื้อที่มีสัญลักษณของโรงเรียนของเรา
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เรื่องที่ 6 ลางทำความสะอาดถนนเพราะฝุนควันเกินคามาตรฐาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสืออกมาวามีความกังวลเรื่องฝุน

ควันที่อยูกรุงเทพฯวาเกินคามาตรฐาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ รมน.) แจง
วานายกรัฐมนตรีมีบัญชาใหตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาปลอยมลพิษทางอากาศ PM
2.5 ที่เกินคามาตรฐานสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรถบรรทุกน้ำ
ดำเนนการฉีดลางทำความสะอาดถนนในชุมชนโดยใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติและพิจารณาหวงเวลาการ
ดำเนินการไมใหกีดขวางการจราจร เราดำเนินการไปเรียบรอยแลวกอนที่หนังสือจะมาถึงเรา แตขอใหเรา
ดำเนินการตอไปและฝากงานปองกันฯกอน วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ที่เราจะทำการรำบวงสรวงนั้นให
ดำเนินการฉีดน้ำลางทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอนุสาวรียและบริเวณที่เราจะจัดพื้นที่ใหนางรำไดรำได
สะอาดและสวยงามดวยครับ

เรื่องที่ 7 ญัตติและการตอบกระทู
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ เรื่องญั ตติ การตอบกระทู ถ าเลิ ก
ประชุมนี้ผมขอหารือในสวนที่เกี่ยวของในหองประชุมแหงนี้ตอครับ

เรื่องที่ 8 โครงการถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

โครงการถนนสายบุญ เมื่อเชาทานรอง
วีรศักดิ์ไปเปนประธาน รองปลัดอภิวัฒนมาบอกนายกวาทานรองวีรศักดิ์บอกวาเห็นมีแตคนเดิมที่ไปตักบาตร
อยากจะหารือวาเปลี่ยนไปเปนถนนสายบุญสัญจรไดหรือไม งานนี้มอบสำนักการศึกษาไปประสานกับสนง.
วัฒนธรรมและเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเพื่อเตรียมการในการดำเนินการ

เรื่องที่ 9 โครงการติดตามปฏิบัติการปองกันการทุจริตของอปท.
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเชิญ เข าร วมโครงการติ ด ตาม

ปฏิบัติการปองกันการทุจริตของอปท. ป.ป.ช.จะนัดทำกิจกรรมสัม มนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
ผูบริหาร วันที่ 7 มีนาคม 2562 มอบผอ.กองวิชาการเตรียมตัวเดินทางไปกับนายก

เรื่องที่ 10 โครงการเพื่อแกไขปญหาเด็กติดรถ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ

โครงการ Smile Kid School Bus
โครงการเพื่อแกไขปญหาเด็กติดรถยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยและสรางสังคมความปลอดภัยระยะยาว ขอ
เชิญทานหรือตัวแทนเขารวมประชุม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองสำนักงาน
ศึกษาธิการ มอบสำนักการศึกษาจัดเจาหนาที่ไปประชุม

เรื่องที่ 11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการนี้เรามีสวนรวมคือเราตอบรับเขารวมโครงการไปแลวและเราเสนอพื้นที่ที่จะ
มากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเลยขอใหยืนยัน เขาไดรับงบประมาณมาเปนเงินเหลือจาย
เพื่อที่จะเอามาลงตนไมที่เปนตนไมหายากและสามารถที่จะเปนตนไมที่นำเสนอไดทางวิทยาศาสตรและจะมา
ปลูกในพื้นที่ของเรา
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ทั้งจังหวัดประมาณ 9 ลานบาท
เฉพาะในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ป ระมาณ 1 ล า นบาท เฉพาะเป น เรื่ อ งต น ไม ป ระมาณ 7 แสนบาท
งบประมาณที่เหลือจะเปนการอบรม

เรื่องที่ 12 Toyota มาขอใชพื้นที่
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ Toyota มาขอใชพื้นที่ลานจอดรถ
ดานหนาสำนักงานเทศบาลหลังเกาในชวงงานกาชาด สำนักการชางเตรียมดำเนินการใหเขาแลวรึยัง
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นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เรียบรอยแลวครับ
เรื่องที่ 13 การกอสรางอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การกอสรางอาคารโรงเรียนเทศบาล 2

วัดสวางคงคา เรียนผูจัด การ บริษั ท จิ วบ วงหลี เอ็น เตอรไพรส จำกัด ตามที่ บ ริษั ท จิวบ วงหลี ไดรับ จาง
โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุได
ตรวจสอบแลวพบวาผลิตภัณฑกันซึมสามารถทำความหนา 3 มิลลิเมตร ตามแบบแปลนจึงแจงมายังบริษัทให
ขออนุมัติใชผลิตภัณฑกันซึมตามแบบแปลน ผมไมเขาใจในเมื่อแบบแปลนบอกวาความหนา 3 มิลลิเมตร แต
ทำไมจึงแจงมาใหบริษัทขออนุมัติใชผลิตภัณฑกันซึมตามแบบแปลน ทานรอง
นายภาณุเดช เจริญ พันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง คือเขาเคยเสนอมาวาเขาไปสอบถามมาวา
ผลิตภัณฑในเรื่องทำกันซึมมันจะไมมีความหนาถึง 3 มิลลิเมตร เขาเลยทำงานไมไดทางคณะกรรมบอกวามี
ผลิตภัณฑตัวนี้เลยไดไปดูแลวไดมาประมาณ 2 – 3 ตัว และไดสงเรื่องไปใหเขาแลวก็ใหเขาทำสงขออนุมัติมา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทำไมจะตองใหขออนุมัติและยังบอก
เขาไปอีกวาขอใหเขาขออนุมัติใชผลิตภัณ ฑกันซึมตามแบบแปลนและสัญญาจางใหถูกตองมิฉะนั้นจะถือวา
บริ ษั ท ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงและเทศบาลสงวนสิ ท ธิ์ พิ จ ารณาการตรวจรั บ งานนี้ คื อ เป น ความเห็ น ของ
คณะกรรมการควบคุมงานใชหรือไมทำเสนอขึ้นมาใหนายกลงนาม และหนังสือฉบับที่เราสงไปเขานำมาคูกับ
หนังสือเขาเขียนมาขอความยุติธรรมในโครงการกอสราง เราควรแจงหนังสือไปตอบหนังสือที่เขาเขียนมาขอ
ความยุติธรรมกอนไมใชตอบเหมือนเราไปบังคับเขาวาจะตองทำแบบที่เราบอกไมอยางนั้นเราจะไมตรวจรับ
ผมวาการตอบหนังสือควรตอบตามที่เขาสงมาคือเรื่องที่เขาขอความยุติธรรมนำเนื้อหาเรื่องนั้นมาตอบไมใชไป
บังคับเขาใหทำตามเราตองทำตามขั้นตอนครับ

เรื่องที่ 14 โครงการซอมแซมถนนกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อีกหนึ่งเรื่องคือโครงการ 26 ลานบาท

ที่ทำถนนกาฬสินธุที่ผูวาณัฐภัทร สุวรรณประทีปถูกยายปรากฏวาคณะกรรมการควบคุมงานไปตรวจแลวพบ
ขอบกพรองไมสามารถตรวจรับงานได หางหุนสวนจำกัด อี เซง ฮง เปนคนประมูลไดเนื่องจากประมูลมาแลว
หนึ่งครั้งไมมีใครมาประมูลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยไปขอใหโยธาธิการฯมาประมูลใหเต็มตามวงเงิน
และนำมาทำตอนนี้เหลืองานนิดหนอยคือตะแกรงเหล็กที่จะเอาไปลงอยูหนาไปรษณีย ผมไดรับรายงานจาก
นายธนวัตบอกวาไปตรวจแลวเปนคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานไปตรวจแลวไมไดเปนไปตามที่เขียน
แบบเอาไวเลยบอกใหเขาแกไข วิธีการแกไขของหางหุนสวนจำกัด อี เซง ฮง คือไปรื้อเอาตะแกรงเหล็กของ
บริษัทเกาที่เขาตรวจรับไปแลวอยูหนาวัดกลางรื้อมาแลวนำมาใสวาง พอพี่นองประชาชนเห็นก็ทำหนังสือมาหา
นายกบอกวาใครมายกเอาอะไรไป ผมเลยมอบนิติกรลงไปดูกับสำนักการชางและธนวัตเลยรีบทำหนังสือมาให
ผมลงนามแจงโยธาฯวาพบเห็นขอมูลอยางนี้ ผมเลยบอกวาการรายงานโดยวาจากับกับการรายงานที่สำนักการ
ชางทำหนังสือมาใหผมเซ็นตกับผมสั่งใหนิติกรรายงานในเมื่อนิติกรยังไมรายงานผมจะลงนามสงหนังสืออกไปได
อยางไรผมเลยเรียกนิ ติก รมา นิ ติก รก็ตอบไมตรงคำถามผลสุดท ายก็บอกวาเขาใจจะสรุป ใหผ ม ผอ.กอง
วิชาการวาอยางไรบาง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เห็นที่ทางสำนักการชางสง
มาใหนิติกรดูอยูถาเราดูสัญญาจางงวดงานที่ 1 และงวดงานที่ 2
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ก็ เป น ไปตามนั้ น แต ต อนนี้ พี่ น อ ง
ประชาชนแจงนายก นายกก็ตองแจงผูที่เขารับผิดชอบงานแตจะแจงก็ตอเมื่อขอเท็จจริงปรากฏออกมาแลวแตที่
ผมไดรับรายงานมาคือการรายงานโดยวาจา ผมอยากใหมีลายลักษณอักษรหนอยถึงสงใหนิติกรเพราะฉะนั้น
นิติกรก็ไปตรวจสอบใหนายกถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนตอไปได

จ.ส.อ.สมชาย
นี้ใหครับ

โสมนัสนานนท
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ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ผมจะรีบดำเนินการตามงาน
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ประจำป
2562
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562 ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป

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

ปดประชุม 15.55 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

