รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์
4. นายวิทยา
5. นายรณยุทธ
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายภาณุเดช
10. ดร.พงษพิมล
11. นายกฤษฎา
12. นางสังวาลย
13. นายวรวิทย
14. จ.ส.อ.สมชาย
15. นายนิกร
16. นายสังวาล
17. จาเอกภราดร
18. นางสาวจันทรตรี
19. นายกฤษณะ
20. นางจีรนันท
21. นางสาวสุนิสา
22. นางมยุรา
23. นางศศิญา
24. นายมานิต
25. นางสาวภัทรวดี
26. นางพัชรินทร
27. นางลักขณา
28. นางจริยา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
คําลอย
ผอ.สํานักการศึกษา
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เมืองโคตร
หน.ฝายทะเบียนฯ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนโพธิ์
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
พิมพะจันทร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
คันธสม
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายสมบัติ
6. นายสมชาย

ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
สันคํา
ไชยเดช

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

7. นางสาคร
8. นายวันชัย
9. นางสาวดารุณี
10. นายคงเดช
11. นายวุฒิไกร
12. นางณัฐนันท
13. นายกันติพงษ
14. นางสาวนันทนา
15. นายจําลอง
16. นางมยุรี
17. นายพงษฤทธิ์
18. นางสุดารัตน
19. นางรัศมี
20. นายสนธยา
21. นายธนวัฒน
22. นายปญญา
23. นายอิงควัต
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นางเพ็ญประภา
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นางสาวณัฐภาส
30. นางสาวพัชรินทร
31. นางมนธิดา
32. นางวัชรี
33. นายสถิตพงษ
34. นางศศิพรรณ

แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
ภูนิลามัย
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คํากอน
คําเดช
บงศรีดา
โพธิแทน

- 2 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2563 ประจําป 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องสวนสาธารณะกุดโงง
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน และสวนสาธารณะแกงดอนกลางใหดําเนินงานเหมือนเดิมถึงจะอยูในชวงที่มีโรคไวรัส
โควิด-19 ระบาดอยูแตการทํางานของเราก็ตองดําเนินการตอไปเรื่อยๆ ถนนประดิษฐหนา ข.บ.ส. ผมวาควรจะ
ทําถนนแอสฟลติกคอนกรีตใหใสเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณ สนามกีฬาฯถึงแมจะปดแตก็ตองมีหนาที่คอย
ดูแลเหมือนเดิม การทํางานของเจาหนาที่ทุกคนฝากทุกทานชวยกํากับดูแลและกําชับใหพนักงานทําหนาที่ของ
ตัวเองใหดี โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเชนกันถึงจะปดแตก็ตองไปทําความสะอาดและดูแลรดน้ํา
ตนไมตลอดๆ และโครงการอบรมสัมมนาใหงดทั้งหมด เรื่องปายที่จะขึ้นตัวเลขของคุณภาพน้ําที่กุดน้ํากินเราก็

- 3 ตองดําเนินการตอไปดวย เรื่องปานิเวศแกงดอนกลางใหติดตั้งสปริงเกอรเพิ่มเพื่อใชรดน้ําตนไมภายในบริเวณ
ปานิเวศนั้นใหรีบดําเนินการ งานที่ผมมอบหมายนั้นขอใหทุกทานทํางานกันเหมือนเดิมแตใหใสใจเรื่องการ
ปองกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และในสวนของโครงการที่เขาใหชะลอก็ชะลอไวกอนได

เรื่องที่ 2 ทานนายกเหลากาชาดมอบหนากากผาใหชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานนายกเหลากาชาดประสานมา
อยากใหเราเชิญประธานชุมชนทั้ง 38 ชุมชน มารับหนากากผา ในวันที่ 1 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ
บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบกองสวัสดิการฯประสานกับประธานชุมชนให
เรียบรอย

เรื่องที่ 3 การซื้อผามาเพื่อแจกจายใหพี่นองประชาชนใชในการทําหนากากผา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการทําหนากากผาของเราใคร
เปนผูรับผิดชอบ

นางจีรนันท ธารไชย

ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ สํานักการสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบใน

การจัดสรรซื้อผาใหกับทางชุมชน สํานัก/กองและโรงเรียนเพื่อใชทําเปนหนากากผา สวนผาที่เหลือจากการ
จัดสรรใหครบแลวนั้นทางสํานักการสาธารณสุขจะเปนผูทําหนากากผาเอง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ในการที่ เ ราจั ด ทํ า รั ฐ บาลให
งบประมาณในการจัดทําประมาณ 2 – 3 หมื่นบาท
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สํานักการสาธารณสุข รัฐบาลใหมาทําหนากากผาผืนละประมาณ 4
บาท 50 สตางค/คน ทั้งหมด 30,197 คน รวมประมาณ 120,000 บาท
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตทานรองผูวาฯอยากจะใหมากกวา
1 ชิ้น เพราะเวลาที่พี่นองประชาชนใชไปแลวจะไดนําไปซักในชวงที่ยังไมแหงจะไดมีหนากากผาสํารองไวใชอีก
ไดเพราะฉะนั้นผมจึงอยากใหทําใหเขาประมาณ 2 ชิ้น หรือเราจะใชวิธีการไปซื้อมาแจกใหพี่นองประชาชน
เลยแทนการใหผาแลวใหเขาไปทําเองก็ไดมีใครทําขายหรือไมหรือจะทําวิธีการเดิมก็ไดคือนําผาและอุปกรณไป
แจกแลวใหเขาทําเอง การจัดงบประมาณเพื่อซื้อผามาทําหนากากผาแจกใหกับพี่นองประชาชนนั้นฝากสํานัก
การสาธารณสุขไปปรึกษาหารือกันภายในสํานักและรับผิดชอบพรอมกับสํารวจวาผาที่เราซื้อใหกับทางชุมชนไป
ทําหนากากผานั้นทําไปถึงไหนอยางไรแลว

เรื่องที่ 4 ปดฝาทอน้ําเสียที่สงกลิ่นเหม็นบริเวณกุดน้ํากิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไดลงพื้นที่ไปดูทอที่สํานักการชาง
ทําเพื่อระบายน้ําในกุดน้ํากินออกก็ใชไดแตบอน้ําสงกลิ่นเหม็นเลยคือบริเวณทอน้ําเสียที่ติดกับรั้วโรงแรมริมปาว
มอบสํานั กการสาธารณสุ ขไปป ด ฝาทอน้ํ าเสี ย ที่ส งกลิ่น เหม็น บริ เวณกุดน้ํ ากินที่ติ ด กับ รั้ ว โรงแรมริ มปาวให
เรียบรอย

เรื่องที่ 5 การเก็บเงินสมาชิกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเก็บเงินสมาชิกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ของสมาคมฌาปนกิจฯ ฝากรองปลัดรณยุทธดําเนินการติดตามเรื่องนี้ใหเรียบรอย

เรื่องที่ 6 การจัดสรรงบประมาณป 2564
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มีหนังสือใหเราแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการจัดทํางบประมาณป 2564 ผมมอบใหผอ.กองวิชาการเปนผูตอบหนังสือฉบับนี้ ผอ.กอง
วิชาการรูวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2564 ในการจัดทําเทศบัญญัติวงเงินจํานวน
229 ลานบาท พอมีหนังสือมาสอบถามความคิดเห็นวาเราเห็นวาอยางไรผมก็ไมพอใจนะเพราะปที่ผานมาเรา
ไดประมาณ 284 ลานบาท แตปนี้เราไดมาแค 229 ลานบาท
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จ.ส.อ.สมชาย

โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

ตามที่เราไดเสนอขอ
งบประมาณผานกระทรวงมหาดไทยไปที่สํานักงบประมาณ ณ ตอนนี้สํานักงบประมาณไดจัดทําราง พ.ร.บ.
งบประมาณป 2564 ของประเทศเรียบรอย พอสํานักงบฯจัดทํารางแรกเสร็จโดยเขาจะพิจารณาจากกระทรวง
ทบวง กรม หนวยรับที่ขอรับงบประมาณโดยตรงกับสํานักงบฯเขาไปกลั่นกรองเขาจะดูยอดวงเงินวารัฐบาล
กระทรวงการคลังจะวางเปาตั้งงบประมาณรายจายป 2564 ไวที่เทาไหร ซึ่งคาดวาประมาณ 4 – 5 แสนๆ
ลานบาท พอเขาจัดทํารางเสร็จเขาก็จะสงรางตัวนั้นเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงบประมาณและใหหนวยรับ
งบประมาณทุกหนวยแสดงความเห็นตอรางงบประมาณที่สํานักงบฯจัดทํา ซึ่งผมไดใหเจาหนาที่เขาไปดูในสวน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับการบรรจุในรางงบประมาณป 2564 นี้ประมาณ 229 ลานบาท และ
ทางจังหวัดกาฬสินธุไดงบประมาณ 181 ลานบาท และเมื่อหาคาเฉลี่ยรายหัวของประชากรของเราจะตกอยู
ที่ประมาณ 6,800/คน ซึ่งถาคิดเปนคาเฉลี่ยกลางๆจะตกอยูที่ 5,800/คน ถาเราคิดแลวคาเฉลี่ยที่เราได
จํานวน 6,800 บาท นั้นก็ถือวาเราไดงบประมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งถาเราดูยอดตัวเลข จํานวน 229 ลานบาท ที่เขา
จัดสรรมาใหนั้นตัวที่เราไมไดรับการจัดสรรจะเปนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป ในรายการของที่เปนเงิน
อุด หนุ น เฉพาะกิจ ที่เ ราขอไปด า นการศึก ษาประมาณ 500 ล านบาท และอีก หนึ่ งแผนที่เ ราไม ได รั บ คื อ
แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาคขอไปประมาณ 700 ล า นบาท ซึ่ ง ที่ เ ราได จํ า นวน 229 ล า นบาท เมื่ อ เรา
เปรียบเทียบกับงบประมาณป 2563 ที่กรมสงเสริมจัดทําใหเราและสํานักงบฯจัดสรรมานั้นอยูที่ จํานวน 207
ล า นบาท ถ า เปรี ย บเที ย บงบประมาณ 207 ล า นบาท ในป 2563 กั บ 229 ล า นบาท ในป 2564
งบประมาณป 2564 จะเพิ่มขึ้นจากป 2563 ประมาณ 22 ลานบาท ซึ่งงบประมาณ จํานวน 207 ลาน
บาท เปนเงินอุดหนุนทั่วไป สวนที่เหลือคือเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมกันจึงเปนยอด จํานวน 284 ลานบาท
ในป 2563 ผมจึงใชตัวเลขนี้เปนเกณฑเพื่อแสดงความเห็นไปยังสํานักงบประมาณวาเราเคยไดรับงบประมาณ
จํานวน 284 ลานบาท ในป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่ผอ.กองวิชาการพูดคืองบอุดหนุน
เฉพาะกิจและแผนพัฒนาพื้นทีภ่ าคของเราไมไดเลยใชหรือไม
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ใชครับ เทาที่ทราบงบอุดหนุน
เฉพาะกิจและแผนพัฒนาพื้นที่ภาคจะเปนงบวิ่งซึ่งแตละภาคตองใชกําลังภายในของตัวเอง ถาเราเปรียบเทียบ
กับประมาณการที่เราตั้งรับไวมันนอยกวาแนนอน แตถาเปรียบเทียบกับรับจริงนั้นมันเพิ่มขึ้นครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมฝากเรื่องการแสดงความคิดเห็น
ใหผอ.กองวิชาการรางมาใหทานปลัดเทศบาลชวยดูและใหเพิ่มเติม มอบทานปลัดเทศบาลชวยดูเรื่องนี้กับผอ.
กองวิชากรและใหรีบดําเนินการ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ผมพึ่งไดรับแจงจากเจาหนาที่
ของเราเมื่อสักครูวาทางสํานักงบฯเขาขอรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมที่เราขอไป ก็เปน
สัญญาณที่ดีว าเราน าจะได เพิ่มเติม ใน 5 โครงการ ส วนใหญจะเป น ของโรงเรี ย นทุงศรีเ มืองประชาวิ ทย
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน ,อาคารเรียน 19 ลานบาท , กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8
หองเรียน จํานวน 6 ลานบาท , กอสรางอาคารโรงอาหาร จํานวน 3.1 ลานบาท , หองน้ํา หองสวมชาย 6 ที่
จํานวน 6.6 แสนบาท , หองน้ําหองสวม หญิง 6 ที่ จํานวน 5.2 แสนบาท และโครงการปรับปรุง ทางเทา
ยานเมืองเกา จํานวน 8.5 ลานบาท รวม 5 โครงการ ในงบป 2564 ที่สํานักงานประมาณขอรายละเอียด
งบประมาณอยูที่ จํานวน 18.9 ลานบาท และเขาขอแบบสรุปโครงการใน 5 โครงการนี้ และ ปร.4 , ปร.5
และแบบแปลน ทั้ง 3 อยางนี้ตองพรอมสงเขาภายใน วันที่ 7 เม.ย.63 มอบสํานักการศึกษาที่เปนเจาของ
โครงการและสํานักการชางผูเขียนแบบประมาณราคารีบดําเนินการใหเรียบรอย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมฝากใหรีบดําเนินการใหเรียบรอย
และสงเขาภายในวันเวลาที่เขากําหนดดวยครับ
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เรื่องที่ 7 โรงพยาบาลกาฬสินธุเชิญประชุมและชี้แจง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิน ธุ โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุจ ะประชุ ม
หัวหนาสวนฯของทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เขาอยากใหเทศบาล
เมืองกาฬสินธุไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจะปรับปรุงถนน 1155 รองรับการทําสะพานขามเชื่อมระหวางตึกของ
โรงพยาบาลฯ บริเวณถนน 1155 ผมมอบใหสํานักการชางไปประชุมและเตรียมภาพแอนนิเมชั่นที่เราเตรียม
ไวไปเปดใหเขาดูดวย

เรื่องที่ 8 รายงานสถานะการเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รายงานสถานะการเงิน เงินเหลือในบัญชี
ของเรามีอยูประมาณ จํานวน 63 ลานบาท ซึ่งผมคอยขางตกใจเพราะปกติแลวเงินเหลือของเราจะเหลือ
ประมาณ 70-80 ลานบาท เมื่อการซื้อการขายไมดีภาษี VAT เก็บไมไดแตภาษี VAT ที่เราไดมานี้นั้นเปนของ
เดือนธันวาคมหรือมกราคมไมใชวาเก็บไดแลวสงมาใหเราไดเลยตองรอการสรุปหลายเดือนเพราะฉะนั้นอีก 2
เดือน แนนอนวาไมมีเงินมาและจัดเก็บไมได แมคาพอคาเสียคาล็อคตลาดใหเราวันละ 15 บาท เขายังขอให
ทางเทศบาลฯยกเวนคาล็อคให 3 เดือน เพราะบอกวาชวงโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดนั้นคาขายไมไดอยากให
ทางเรายกเวนให ผมเลยมาสอบถามทานผอ.สํานักการคลังวาเราพอจะยกเวนไดหรือไมแตเทาที่ผมศึกษาดูไม
นาจะไดแลวถาหากเรายกเวนไมไดเราจะหาขอกฎหมายไหนมาเปนขอยกเวนใหเขาและถาหากเราจะยกเวนเรา
จะยกเวนแคตลาดสดไมไดเราตองยกเวนตลาดโตรุงดวย แลวถายกเวนเราจะมีเงินเขาหรือไม แตในชวงนี้เราก็
แคอยาพึ่งไปเรงรัดทางพอคาแมคาเพราะเรารูวาเขาคาขายไมไดในชวงมาตรการแบบนี้เพราะบางรานเขาไดปด
เพราะฉะนั้นเราตองไปเช็ควารานคารานไหนปดในชวงนี้
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง ในทางปฏิบัติทางสํานักการคลังไดใหเจาหนาที่ลง
พื้นที่ไปตรวจสอบดูวามีรานคารานไหนที่ไดปดตัวลงในชวงนี้และทําบันทึกรายงานผานทานปลัดไปหาทาน
นายกฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราตองพิจารณาตามความเปนธรรมเพราะ
คนที่ตองปดรานคือเขาไมไดขายเลยไมมีรายไดแตรานที่ยังเปดอยูก็ยังพอที่จะไดขายยังพอมีรายไดเขามาบาง
เราลองทําหนังสือไปหารือกับกรมฯวาพอจะยกเวนคาล็อครายวันใหกับรานคาที่ตองปดรานไดหรือไมในชวงนี้
เราจะประชุมกลุมยอยกันอีกครั้งในเรื่องนี้

เรื่องที่ 9 การจัดระเบียบปายรวมกับ ปปช.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การจัดระเบียบปายรวมกับ ปปช.
นั้นตอนนี้อาจจะเงียบเพราะติดชวงไวรัสโควิด-19 ระบาด แตผมวาเขาดําเนินการแนนอน มอบจาเอกภราดร
ติดตามรับผิดชอบดูแลและดําเนินการเรื่องนี้ตอไป

เรื่องที่ 10 งบเฉพาะกิจ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือโอนจัดสรรมาแลว เกี่ยวกับ
เรื่องงบเฉพาะกิจ มอบสํานักการคลังประกาศหาผูรับจางไวเลย ทราบมาวาถนนทุงศรีเมืองจะมีการแกไขแบบก็
ไมเปนไรครับ แตถนนบริเวณกุดน้ํากินนั้นดําเนินการไดเลย

เรื่องที่ 11 การประชุมหัวหนาสวนราชการฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานนายกไดไปประชุมหัวหนา
สวนราชการฯ ทานผูวาราชการจังหวัดก็ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของจังหวัดฯทานผูวาแจงให
ทราบว าให ล ดการออกนอกพื้นที่จั งหวั ด กาฬสิน ธุ เ พราะตอนนี้ ทานอยู ในจั งหวั ด ทานปลอดเชื้ อแต ถาทาน
เดินทางไปตางจังหวัดแลวเดินทางกลับมานั้นไมแนวาทานอาจจะไปรับเชื้อกลับมาดวยก็ได เพราะเราไมรูวา
สถานที่ที่เราไปมานั้นจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 อยูรึเปลา เพราะฉะนั้นเราควรจะอยูแตในพื้นที่และบานเปนสวน
ใหญ และทานผูวาฯยังพูดตอวาภารกิจงานถาไมจําเปนใหลดการประชุมใหนอยลง ใหหัวหนาสวนราชการ

- 6 เดินหนาทํางานได ตลอดพยายามดูแลตัวเองใหดีไมให เจ็บปวย ควรจะมีทีมทํางาน 2 ทีม แบงจัดสรรการ
ทํางานกันใหดีหรือพิจารณาสลับสับเปลี่ยนวันหยุดหรือจัดเวรวันทํางานแบงเปน 2 ทีม มอบทุกสํานัก/กอง
พิจารณากันดูวาจะสลับสับเปลี่ยนกันมาทํางานอยางไรในสวนงานของตัวเอง และเมื่อเชานั้นทานผูวาฯไดไป
ลางตลาดเปนงานของจิตอาสาในชวงเดือนมีนาคม แตวันที่ 2 เม.ย.63 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพฯ จิตอาสาฯจะลงพื้นที่ลางทําความสะอาดพื้นและถนนบริเวณ บ.ข.ส.กาฬสินธุ ทานผูวาฯ ขอ
ความร วมมือจากเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ เตรีย มเครื่ อง ไมเ ครื่ องมือในการทําความสะอาดและรถดั บเพลิ ง
เหมือนกับที่เ ราไปลางตลาดเมื่อเช า มอบสํ านักการสาธารณสุ ขรับ ผิ ด ชอบจัด หาอุป กรณเ ตรี ย มเครื่ องไม
เครื่องมือและเตรียมน้ํายาฆาเชื้อ ในสวนรถดับเพลิงมอบงานปองกันเตรียมรถ จํานวน 2 คัน เพื่อไปฉีดถนน
และลางทําความสะอาด และทานผูวาฯก็พูดตอถึงเรื่องมาตรการดูแลตัวเองจากโรคไวรัสโควิด-19 และทาน
ผูบังคับการตํารวจภูธรพูดในที่ประชุมวามีที่ไหนหรือไมที่บริการฉีดยาฆาเชื้ออยากใหไปฉีดบริเวณบานพักของ
เจาหนาที่ตํารวจและรอบๆอาคารสถานีตํารวจ ทานรองสนั่นเลยบอกวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุผมเลยอธิบาย
ใหฟงวาเรื่องการฉีดพนยาฆาเชื้อผมเองก็เห็นหลายๆแหงเขาทําผมเลยไดไปสอบถามเจาหนาที่ของผมแตเขา
แจงมาวากรมอนามัยไมแนะนําใหฉีดเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ ถาจะฉีดยาฆาเชื้อเขาแนะนําทํา
ความสะอาดโดยใชน้ํายาซักฟอกหรือสบูจะดีและประหยัดกวา แตสําหรับรถขยะของเทศบาลฯเรานั้นมีของ
สกปรกมากมายและถาหากจะมาลางน้ําสบูหรือน้ํายาซักฟอกผมวาก็คงไมดีเทาไหรเลยมอบใหเจาหนาที่ตั้ง
งบประมาณซื้อเครื่องฉีดพนและน้ํายาฉีดพนมาฉีดเฉพาะรถขยะ ถาหากจะใหผมไปฉีดพนใหก็สามารถทําไดแต
คงตองรอไปกอนเพราะตอนนี้เครื่องยังมาไมถึงผมก็ชี้แจงในที่ประชุมไปแบบนี้ครับ ทานสาธารณสุขจังหวัด
ทานก็ชี้แจงอีกวาการลางมือบอยๆ จากสบู หรือการถูพื้นทําความสะอาดสถานที่บอยๆจากสบู ทําใหพื้นที่หรือ
ตัวเองสะอาดนั้นจะทําใหปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ไดเชนกัน กอนที่จะประชุมหัวหนาสวนราชการทานผูวาฯทาน
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนยบริการสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทานแจงในที่ประชุมเกี่ยวกับ
เรื่องออกประกาศมา 9 ฉบับแลว ซึ่งเปนฉบับที่ผอนผันใหแมคารานดอกไมเปดขายไดใหทุกทานอานประกาศ
ใหครบทั้ง 9 ฉบับ เพราะจะมีขอหามและขอปฏิบัติที่ชัดเจน ใหเราเฝาระวังและติดตามคนที่กลับมาจาก กทม.
และตางจังหวัดที่เปนจังหวัดกลุมเสี่ยงจะตองมีการรายงานและตรวจสํารวจสภาพประเมินผลทุกวัน และฝาก
งานปองกันฯทําความสะอาดสถานที่และศูนยทุกแหงที่เราแจงไปวาจะใชเปนสถานที่กักตัวเฝาระวังผูติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มอบกฤษณะเตรียมสถานที่ใหพรอมตลอด 24 ชม.

เรื่องที่ 12 รางวัลพระปกเกลาฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รางวัลพระปกเกลาในป 2563 เขา
ใหเราส งรายละเอียดภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งนวัต กรรมที่เราจะสงคือ 1.ศูนยบ ริการการแพทย
ฉุกเฉิน 1132 ของเราที่เราใชในประกวดรางวัลธรรมาภิบาล 1 นวัตกรรม ในการเสริมสรางสันติสุข 2.ศูนย
DIC ซึ่งผมตองขอใหทางสํานักการสาธารณสุขชวยใหรายละเอียดโครงการพรอมเอกสารประกอบ 3.การแกไข
ปญหาขอขัดแยงซึ่งตรงนี้ผมจะเอากับทางสํานักการชางที่เรามีปญหาและมีขอขัดแยงกับชุมชนสงเปลือยการ
กอสรางเสาสูง

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริ หารและหัว หนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

