รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 11/๒๕62 ประจำป ๒๕62
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายอภิวัฒน
3. นายภาณุเดช
4. ดร.พงษพิมล
5. นายกฤษฎา
6. นางสังวาลย
7. นายวรวิทย
8. จ.ส.อ.สมชาย
9. นายนิกร
10. นางสาวสุนิสา
11. นางสาวนันทนา
12. นายจำลอง
13. นางมยุรา
14. นางสุดารัตน
15. นางศศิญา
16. นางวัชรี
17. นายมานิต
18. นางลักขณา
19. นางจริยา

ผูไมมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายสมศักดิ์
5. นายนิติธรรม
6. นายอดิศักดิ์
7. นายวิทยา
8. นายรณยุทธ
9. นายประเสริฐ
10. นายพงษธร
11. นายสมบัติ
12. นายลิขิต
13. จาเอกภราดร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นายกฤษณะ

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

ไชยศิวามงคล
ปะกิทัง
เจริญพันธุวงศ
คำลอย
ชื่นอิ่ม
สีแพนบาล
ภูอวด
โสมนัสนานนท
แตมแกว
บุญศิลป
สุเพ็งคำภา
ศรีนามล
ภูจริต
ศรีโยธา
กิตติธรรม
คำเดช
เหลื่อมกุมมาร
คันธสม
พงษพันธุนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการชาง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝายอำนวยการ
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
ไชยภู
หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

16. นางสาววารัตน
17. นางจีรนันท
18. นายสมชาย
19. นางสาคร
20. นายวันชัย
21. นางสาวดารุณี
22. นายคงเดช
23. นายวุฒิไกร
24. นางณัฐนันท
25. นายกันติพงษ
26. นางมยุรี
27. นายพงษฤทธิ์
28. นางรัศมี
29. นายสนธยา
30. นายธนวัฒน
31. นายปญญา
32. นายอิงควัต
33. นายธนัญชัย
34. นายนัญธชัย
35. นางเพ็ญประภา
36. นายชาติชาย
37. นางดวงใจ
38. นายสังวาล
39. นางสาวณัฐภาส
40. นางสาวพัชรินทร
41. นางมนธิดา
42. นายสถิตพงษ
43. นางศศิพรรณ

วิวัฒนการ
ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
ไชยบัง
ธารสวิง
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
ภูนิลามัย
คำกอน
พิมพบุตร
เมืองโคตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน
บงศรีดา
โพธิแทน

- 2 พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไ
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ และรก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอแจงใหทุกทานในที่ประชุมได

ทราบวาวันนี้ทานนายกไมอยูทานเดินทางไปราชการเลยไดมอบหมายใหผมมาทำหนาที่เปนประธานในการ
ประชุมครั้งนี้แทนเมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่
11/2562 ประจำป 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ยืนสงบนิ่งไวอาลัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทุกทานคงไดทราบจากขาวแลว
วาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแกอสัญกรรมแลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2562 ทานไดสรางอะไรเพื่อประเทศชาติของเราเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อนอมรำลึกไวอาลัยทานผมขอใหทุก
ทานในที่ประชุมยืนสงบนิ่งหนึ่งนาที
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เรื่องที่ 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง รัชกาลที่ 10
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอสอบถามผอ.สำนักการชาง
เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินเราเตรียมอะไรไปแลวบาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ตอนนี้ทำเรื่องขอรับงบประมาณไปที่จังหวัดสง
รายละเอียดไปที่จังหวัดเรียบรอยแลวคงจะเหลือขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งเราทำเรื่องปรับปรุงทางเทาที่ชำรุดไม
สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ 1.9 ลานบาท
นายมานิ ต ไชยศิว ามงคล รองนายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ในเรื่องของประตูน้ำไดท ำ
เรียบรอยแลวรึยัง และเรื่องที่เขาใหทำฝายชะลอน้ำและเลือกวาจะทำที่ไหนนั้นผอ.สำนักการชางเลือกที่ไหน
นายภาณุเดช เจริ ญ พั น ธุ ว งศ ผอ.สำนั ก การช า ง ออกแบบเรี ย บรอ ยแล ว แต ส ว นนี้ เป น
งบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในการทำฝายชะลอน้ำเราเลือกที่แกงดอนกลางบริเวณสะพานที่งาน
ปองกันทำไวตอนนี้กำลังรวบรวมสงจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณครับ

เรื่องที่ 3 การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประเมินเมืองสิ่งแวดลอม

ยั่งยืนที่ทานนายกมอบหมายไวไดเตรียมการไปถึงไหนอยางไรแลว
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล นายธนัชชัยพึ่งสงรายละเอียดที่สรุปตามตัวชี้วัดตาม
สำนัก/กองตางๆตามมาแลว เหลือตอนนี้คือสรุปเปนดานๆ คือ เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน และธรร
มาภิ บ าล ทั้ ง 4 ด านนั้ น ขอให เลขาของแต ล ะด านสรุป ให มัน สั้น และไดใจความเพื่ อจะได น ำไปทำวีดีทั ศ น
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข ทุกสำนัก/กองที่สงมานั้นดานนายธนัชชัยไดทำ
สรุปไปแลวรอบหนึ่งแตเนื่องจากวากระบวนการในการทำวีดีทัศนที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการมันยังคอนขาง
ยาวมาก ตอนนี้ที่สำคัญเราตองการที่จะใหสรุปแบบเนนๆเพื่อจะไดดำเนินการทำวีดีทัศนวาจะทำแบบไหน
อยางไรตอนนี้ปญหาคือถาเยอะและยาวเกินไปเปนปญหากับเวลาที่เราจะตองนำเสนอ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ดานเมืองอยูดี เลขาคือสำนักการชาง ดานคนมีสุขและ
ดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน เลขาคือสำนักการสาธารณสุข ดานธรรมาภิบาลเลขาคือกองวิชาการฯซึ่งผอ.สมชายสรุป
ไวเรียบรอยแลว หลังจากสรุปเรียบรอยทั้ง 4 ดานก็ใหนำสงกองวิชาการเพื่อที่จะนำไปคิดวิธีการนำเสนอใน
รูปแบบวีดีทัศนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การอบรมเชิงปฏิบัติการเปน
อยางไรบางผานไปแลวใชหรือไมทานผอ.สำนักการศึกษา

ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ผานไปเรียบรอยผูอบรมเราตั้งเปาไวประมาณ 120

คน จากเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตจริงๆแลวมีคนเขาอบรมประมาณ 200 คน ใชโรงแรมชาลอง
และโรงแรมริมปาวเปนที่พัก แตสถานที่อบรมคือโรงแรมชาลองประสบผลสำเร็จไปไดดวยดีครับ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ขอขอบคุณ ทุกหนวยงานที่
ชวยกันทำงานจนสำเร็จลุลวงครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประจำป
2562
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นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2

เรื่อ งรับ รองรายงานการประชุ ม คณะผู บ ริห ารและหั วหน าสวนการงาน ครั้งที่ 10/2562 เมื่ อวัน ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติดนโยบายฟา

แดดสงยางของทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุยังเนนย้ำใหทุกหนวยงานตรวจหาสารเสพติดของบุคคลากรใน
องคกรอยู เทศบาลเมืองกาฬสินธุน้ำยาตรวจปสสาวะยังเหลืออยูประมาณ 700 – 800 ชุด เพราะนโยบาย
ทานผูวาฯ ใหตรวจตลอดปซึ่งเราจะนัดหมายกันอีกครั้งวาจะมีการตรวจอีกวันไหนอยางไร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอตออายุสัญญาอนุญาตใหรับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูล
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนอยางไรบางสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได เกี่ยวกับเรื่องการบริการรับจางเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลซึ่งมีทั้งหมดอยู 3 ราย ซึ่งเราจะตอสัญญาใหปละ 1 ครั้ง จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
จะตองเริ่มตนสัญญาใหม ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เลยไดนำเขาหารือในที่ประชุมปกติที่เราทำสัญญามาโดย
ตลอดตั้งแตป 2560 เราปรับราคาจาก 3,800 บาท เปน 4,000 บาท สวนในปนี้เขายื่นคำรองมาขอราคา
เดิมคือ 4,000 บาท และมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตอีก 5,000 บาท รายละ 53,000/ป รวมทั้ง 3 ราย
159,000 บาท/ป ในคำรองเราก็จะมีรายละเอียดแนบทายประกอบดวยวาในสวนสถานที่ ราชการในที่
รับผิดชอบคือเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาจะตองรับผิดชอบในการดูดสิ่งปฏิกูลฟรีใหเราทั้ง 3 ราย ตกรายละ
ประมาณ 10 ที่ มีการแบงโซนไวเรียบรอย ถาเราตอสัญญาใหรอบนี้ทานนายกบอกวาจะใหติดสติ๊กเกอร
ดานขางดวยวาคาดูดสวมลูกบาศกเมตรละเทาไหรดวย ซึ่งเราเอามาใหดูดวยวาเราบันทึกในตามสัญญาคือ
คาบริการดูดสวมลูกบาศกเมตรละ 100 – 160 บาท
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทำไมใหเปนราคานี้
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สว นพั ฒ นารายได มันแลวแตขนาดทอและแตละที่นั้นไม
เหมือนกันเลยคิดราคาไดไมเทากัน
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง คือสวมแตละที่ไมเหมือนกันอาจจะเปนสวมน้ำที่ดูด
งายและสวมแข็งซึ่งจะดูดคอนขางยาก
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพั ฒ นารายได เราเลยไดกำหนดราคาลักษณะอยางนี้
เพราะความยากงายในการใหบริการไมเหมือนกัน
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข จากที่เคยไดทราบมาในการกำหนดอัตราตอง
กำหนดใหตายตัวคงไมกำหนดแบบใชดุลพินิจในการกำหนดคาบริการเพราะถาหากเกิดการรองเรียนมาจะมี
ปญหาได
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได ขอเรียนใหทราบวาตั้งแตเราใหเอกชนมา
บริการที่ผานมาไมเคยมีปญหาการรองเรียนเลย
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นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาเราติดสติ๊กเกอร 100 – 160

ผมเกรงวาปญหาจะตามมาเพราะกอนนั้นไมมีสติ๊กเกอรติดใหเห็นราคาเราสามารถใชดุลพินิจไดแตถาหากติดให
เห็นแลวนั้นการใชดุลพินิจก็จะไมตรงกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันได ผมอยากใหเลือกราคาเดียวไปเลย
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.ส ว นพั ฒ นารายได ถ า หากจะให ร ะบุ ร าคาเดี ย วเราก็ ติ ด
สติ๊กเกอรไปวาลูกบาศกเมตรไมเกิน 160 บาท
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะเอาราคาสูงสุดใหเขาเลย
เหรอเราจะไมเฉลี่ยใหเขาในราคา 130 บาท หรือ 150 บาท ผมวาจะดีกวาหรือไม
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง อยากขอมติที่ประชุม
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มติที่ประชุมใหตั้งราคาสูงสุดไวที่
ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท
นางจริยา พงษ พั น ธุน า รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 ขออนุญ าตเนื่องจากวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดแจงวาโรงเรียนเทศบาล 3 ไดรับการบริการดูดสวมฟรี แตเราติดตอทั้ง 3 รายนั้นไปหลายครั้งไมมี
การตอบรับกลับมาเลยไดโทรติดตอประสานไปที่นายวันชัยไดรับผลตอบกลับมาวาจะมาดูดสวมใหแตมีการ
เรียกเก็บคาน้ำมันรถจากทางโรงเรียน ประมาณ 400 – 500 บาท
นางสุดารัตน ศรีโยธา หน.ฝายผลประโยชน ตอไปถาหากทางโรงเรียนหรือสำนัก/กองไหนจะมี
การขอใชบริการรถดูดสวมใหติดตอประสานงานผานสำนักการคลังเราจะดำเนินการใหเพื่อไมใหเกิดกรณีแบบนี้
ขึ้นอีก

มติที่ประชุม - อนุญาตใหตอสัญญาเก็บขนสิ่งปฏิกูลไปอีก 1 ปและใหติดสติ๊กเกอร
แจงราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลไวทลี่ ูกบาศกเมตรละ 150 บาท –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 สตง.เขามาตรวจภาษีปาย
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได สตง.เขามาตรวจภาษีปายโดยเฉพาะตอน

แรกนั้นเขาขอเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับภาษีปายของเราที่เราจัดเก็บ เราเลยแจงไปวาถาเอาทั้งหมดคือ 1,006
ราย เขาเลยบอกวามันเยอะถาอยางนั้นขอเปน 20% ของภาษีปายทั้งหมดก็เทากับ 200 ราย และขอในยาน
เศรษฐกิจ เชน ถนนภิรมย ถนนกาฬสินธุ จะลงพื้นที่วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 โดยขอทีมงานทั้งหมด 3
ชุด เราเลยต องจัดที มงานวาทางงานจัดเก็บ ให แบงที มงานมา 3 ชุดเหมือนกั นสวนแผนที่ ภาษี ตอนนี้ก็ล ง
ภาคสนามเกี่ยวกับภาษีใหมอยู 3 ชุดพอดีเพราะฉะนั้นสัปดาหนี้และสัปดาหหนาเราไมออกสำรวจขอมูลเลยคือ
จะตองลงพื้นที่กับทาง สตง.และตอนนี้เราก็กำลังเตรียมเอกสารให สตง. แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ

เรื่องที่ 2 การประกวดรางวัลพระปกเกลาฯ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิ ช าการและแผนงาน เกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ เราจะส ง

ประกวดรางวัลพระปกเกลาฯ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี 2 ประเภท ที่เราจะสงประเภทที่ 1 ดาน
ความโปร งใสและส งเสริม การมี ส วนร ว ม ซึ่ งในประเภทนี้ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ข องเราเคยได รับ รางวั ล
พระปกเกลาทองคำในดานนี้ ม าแลวในป 2549 และป 2557 ประเภทที่ 2 ที่ เราเตรียมไวคือด านการ
เสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันทในดานนี้เราเคยไดใบประกาศเกียรติคุณในป 2552 ผมเลยไดคุยเรื่องนี้
กับทานปลัดเทศบาลและรองปลัดอภิวัฒนวาเรานาจะสงในดานนี้ซึ่งเปนดานที่เรายังไมเคยไดรับรางวัลสูงสุด
เราไดเตรียมโครงการนวัตกรรมอยู 3 ตัว ในดานของการเสริมสรางสันติสุขฯก็จะมีโครงการนวัตกรรมจุติสุขาวดี
ที่เราสงประกวดธรรมาภิบาลนั้นและอีกหนึ่งตัวคือโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังของกองสวัสดิการ

- 6 สังคมสวนในเรื่องของการแกไขความขัดแยงตัวนี้ก็เปนเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับการลดการขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนมีอยูเรื่องหนึ่งที่ฝายนิติกรเราคือเรื่องการรองเรียนผานทางสื่อออนไลนเรื่องเทศบาลไมดูแล
เรื่องถนนหนทางซอยคาราบาวหลังตลาดรวมใจการเกษตร ซึ่งในเรื่องนี้เราก็ไดเขาไปดำเนินการแกไขสราง
ความเขาใจลดการขัดแยงไดในป 2561 มีนวัตกรรม 3 ตัวนี้ที่เราจะสงเขาประกวดในดานเสริมสรางสันติสุข
และความสมานฉันทตอนนี้ผมกำลังเช็คในรายละเอียดตัวชี้วัดและโครงการนวัตกรรมเพื่อที่จะนำเสนอใหกับ
รองมานิตซึ่งเปนผูรักษาราชการแทนทานนายกไดลงนาม
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นำเสนอใหนายกทราบแลวใชไหม
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เรียนไปแลวในเบื้องตนวาเรา
จะสงใน 2 ดานนี้แตยังไมไดระบุวาจะสงดานไหนระหวาง 2 ดานนี้ครับ และผมอยากจะสอบถามในที่ประชุม
ดวยวาในดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมเราเคยไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคำมาแลว 2 ครั้ง ถา
เราเลือกสงดานนี้อีกเราจะหานวัตกรรมยากแตเทาที่เสนอไปนั้นทานนายกก็อยากจะสงดานนี้อีกครั้ง
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดานการเสริมสรางสันติสุขและ
ความสมานฉั น ท ผ มมองว า มั น ยั งมองไม เห็ น เป น รู ป ธรรมมากเท า ไหร เรื่ อ งข อ ขั ด แย งที่ ห ลั ง ตลาดร ว มใจ
การเกษตรก็มีแคเรื่องเดียวที่มีปญหาเพราะถนนบริเวณนั้นไมมีทางน้ำ และผมคิดวามันเปนหนาที่เราที่ตอง
ดำเนินการแกไขอยูแลวไมใชเปนการลดการขัดแยงใหผอ.กองวิชาการลองไปปรึกษาหารือกับทานนายกอีกครั้ง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม
คือในดานการเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันทหลายคนจะคิดวาจะตองประสบปญหาความขัดแยงใน
พื้นที่เทานั้นที่จะสงในดานนี้ไดซึ่งในความเปนจริงไมใชในลักษณะนั้นเขาถึงใชคำวาการเสริมสรางสันติสุขและ
ความสมานฉันท คือการแกไขความขัดแยงเปนสวนหนึ่งในพื้นที่นั้นถามีความขัดแยงแลว อปท.สามารถที่จะ
จัดการความขัดแยงนั้นไดแตตัวหลักๆในการที่เขาเนนคือการเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ซึ่งผมไดคุยกับทาน
ปลัดเทศบาลวาทานนายกก็ยังไมเขาใจในดานนี้เทาที่ควรในภาพรวมเพราะทานนายกจะมองไปในเรื่องของ
ความขัดแยงวาเราไมมีค วามขัดแยงก็ไมสามารถที่ จะสงในดานนี้ได แตโดยหลักความจริงแลวนั้น คือการ
เสริมสรางความสันติสุขในเขตพื้นที่ อปท. เชน เราเสริมสรางความสันติสุขในการดูแลชีวิตของคนตั้งแตเกิดจน
ตาย คือ โครงการจุติสุขาวดีที่ธรรมาภิบาลไดลงมาประเมินเมื่อวานนี้ถาประเมินดูจากที่อาจารยไดมาซักถาม
แลวเราก็นาจะเขาตาอยูเพราะเปนการดูแลพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ไมใหมีความทุกขยากหรือลดความทุกข
ยากของเขาลงไดนี่คือนวัตกรรมตัวแรก สวนนวัตกรรมตัวที่ 2 คือโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังของ
กองสวัสดิการสังคมมันก็เปนการเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่เราจึงมุงไปที่นวัตกรรมของการเสริมสรางสันติสุขมี
2 นวัตกรรม สวนการแกไขปญหาความขัดแยงเปนสวนประกอบหนึ่งแคนั้นเองครับ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวายังไงเรื่องนี้ก็ตองปรึกษา
ทานนายกกอนเพราะฉะนั้นใหนายจักรพันธติดตอประสานไปยังทานนายกวาทานเห็นควรวาอยางไร แลวผม
และคณะผูบริหารจะชวยกันพิจารณาอีกครั้ง

เรื่องที่ 3 ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำป 2562
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเดินทาง

มาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำป 2562 ซึ่งเราโดนสุมตรวจที่โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ซึ่งอาหารเสริมนมของทางโรงเรียน
เทศบาลเราไดจัดซื้อเปนนมกลองซึ่งผูรับจางไดสงนมครบตามจำนวน 52 วันแลวและคุณภาพของนมก็คงไมมี
ปญหาเพราะเปนนมกลอง UFT อยากสอบถามวาในวันนั้นจะมีใครไปรวมตอนรับผูตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณบางหรือไมครับ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสำนักการศึกษาประสาน
ทานรองศิรินันทไปรวมตอนรับ
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เรื่องที่ 4

การจัดงานประเพณีบุญ ซำฮะและการเตรียมความพรอมงานมหกรรม
วิชาการฯ
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา เมื่อเชาไดมีการประชุมประธานชุมชนในเรื่องของการ

จัดงานประเพณีบุญซำฮะตอนนี้เราก็เตรียมความพรอมทุกอยางเรียบรอยแลว ในการประชุมรอบหนาผมจะให
หัวหนากันติพงษมานำเรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ และการเตรียมความพรอมงานมหกรรมวิชาการที่เรา
เปนเจาภาพ ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ตอนนี้เราไดเตรียมความพรอมประมาณ 90% แลวเหลือ
แคเวทีและสถานที่อีกเพียงเล็กนอยสวนเรื่องรายละเอียดกองเลขาฯตางๆทางสำนักการศึกษาไดประชุมฝาย
กองเลขาฯทั้งหมดเพื่อเตรียมความพรอมมีการแกไขหลักเกณฑเล็กนอยหลังจากที่ผมไปประชุมที่กรมสงเสริมฯ
มาเมื่อวันศุกรที่ผานมาทานรองนายกฯก็ไดลงนามเรียบรอยแลว และเราจะสงไปทุก อปท.ในพื้นที่ภาคอีสาน

เรื่องที่ 5 โปรแกรมโมบาย OBS Service
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิช าการและแผนงาน เกี่ยวกับโปรแกรมโมบาย

OBS Service ท านนายกเน นย้ำวาเมื่ อมีพั ฒ นาโปรแกรมตัวนี้แลวอยากใหพ วกเราทุ กคนไดใชงานซึ่งไดมี
หนังสือไปขอความรวมมือกับทุกสำนัก/กองและทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแลววาใหโหลดโปรแกรมตัวนี้
พรอมใชงาน ที่เราวางแผนกันไวคืออยากใหมีสมาชิกมากที่สุดสวนวิธีการใชคอยเปนแผนการดำเนินการตอไป
ในโอกาสหนาตอนนี้เราตองการยอดจำนวนสมาชิกโหลดระบบ OBS Service ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกลุมของไดโน
ซิตี้ ของงาน 1132 รถกูชีพกูภัยชวยเหลือพี่นองประชาชนหลังจากนั้นเราก็จะใหคณะกรรมการชุมชนโหลดใช
แอพฯตัวนี้หลังจากนั้นก็จะใหผูสูงอายุ , คณะกรรมการหอกระจายขาวและรวมไปถึงพี่นองชุมชนเปนแผนที่เรา
จะเปดเชิงรุกที่จะใหแตละทานมาใชโปรแกรม OBS Service

เรื่องที่ 6 สอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินสนับสนุนชุมชนในการทำบุญคุม
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผอ.วรวิทยเงินที่เราสนับสนุน
ใหชุมชนทำบุญคุม จำนวน 5,000 บาท ที่งบประมาณตั้งอยูสำนักการศึกษานั้นชุมชนมีการมาพูดถึงวาการที่มี
คนมารับเงินแลวไมไดเอาไปรวมบุญดวย และมีคนในชุมชนมารองเรียนและสอบถามผมเลยแจงไปวาในเรื่องนี้
ตองไปสอบถามที่ประธานชุมชนเพราะเรามอบหมายใหประธานชุมชนรับผิดชอบและดูแล เพราะฉะนั้นผม
ฝากใหผอ.วรวิทยสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเพราะเราก็จะไดรับผลกระทบเพราะเราเปนผูสนับสนุนเงิน
จำนวนนั้น มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 14.45 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

