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ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2563 ประจําป 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การขอใชพื้นที่ศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานหัวหนาสํานักงานจังหวัดทาน
เปนหวงเรื่องการแบงมอบหมายภารกิจในการดูแลพื้นที่ศาลากลางหลังเกาเปนปญหาทานเลยเรงพิจารณาการ
แบงพื้นที่และเชิญประชุม 2 ครั้ง มีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ และธนารักษ ในการประชุม
ครั้งแรกนายกฯไมไดเขาประชุมแตรอบ 2 นั้นนายกฯไดเขาประชุมตามปกติ ทานธนารักษคนใหมพูดคอนขาง
มีปญหาเพราะทานยังไมเขาใจเนื่องจากยายมาใหมและไมรูพื้นที่และไมรูปญหาในป 2561 ที่มีคนอยากได

- 3 ศาลากลางหลั งเกาและมาโจมตี เ ทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ทั้งที่ความเป น จริ งแล ว นั้ น ในที่ป ระชุ มเสนอให เ รา
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลศาลากลางหลั ง เก า ด ว ยซ้ํ า ไป เนื่ อ งจากว า ทั่ ว ประเทศศาลากลางหลั ง เก า เขาจะทํ า เป น
พิพิธภัณฑเมืองซึ่งเขาใหเทศบาลเมืองฯเปนผูดูแลทั่วประเทศและที่ดินหนาศาลากลางหลังเกาซึ่งเปนที่วาง
อยากจะให เป น ลานคนเมืองและเปน พื้น ที่ใช ส อยของส ว นราชการทุกสว นเหมือนเดิ มแตจ ะต องมีเ จาภาพ
รับผิดชอบดูแลและทําความสะอาด ซอมแซมพื้นทีเ่ ลยอยากมอบหมายใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรับผิดชอบนี่คือ
ในที่ประชุมเสนอ แตพอโรงพยาบาลที่ไมเคยเขาประชุมเลยเวลาที่นําเรื่องนี้ไปพูดก็ไปเสนอขาวอีกแบบหนึ่งซึ่ง
ทําใหคนมองเราไมดีทุกคนเลยมองวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุนั้นตองการไปแยงพื้นที่ศาลากลางหลังเกากับทาง
โรงพยาบาลกาฬสินธุซึ่งเราเองไมเคยไปแยงแตอยางใด ทานหัวหนาสํานักงานจังหวัดทานเองรูถึงปญหาทาน
เลยแจงวาทานมาจังหวัดกาฬสินธุเพราะทานปลัดกระทรวงฯกําชับใหมาจัดการเรื่องนี้ใหเรียบรอยกอนที่ทาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะยาย เขาเลยแจงวาทุกอยางจะตองเรียบรอยและเรื่องจะตองไปถึงจังหวัดกอนวันที่
20 กรกฎาคม 2563 และมีเงื่อนไขมาซึ่งผมไดมอบหมายใหสํานักการศึกษา สํานักการชางไปคุยแลวและ
ขอใหเรียบรอยภายในสัปดาหนี้และนําไปสงจังหวัด 1.โครงการที่เราจะทําจะตองเขียนสตอรี่วาที่เราไดรับพื้น
ที่มาและเมื่อเราไดรับ มาเรามีแผนที่จะตองทําอยางไร สํานั กการชางก็จ ะตองเตรียมเอกสารวาเราเตรีย ม
โครงการอะไรเพื่อที่จะดําเนินการตอไป นี่คือเปนการขอใชพื้นที่ศาลากลางหลังเกา ผมเลยไดมาแจงใหทุกทาน
ทราบวาเราไดมีการตกลงแบงพื้นที่ใหเทศบาลดูแลรับผิดชอบทั้งที่ดินและอาคาร และพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
ของศาลากลางหลังเกามอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนผูดูแลและรับผิดชอบ ยกเวนอาคาร 7 ชั้น เฉพาะ
พื้นที่อาคารจากบันไดทางขึ้นและลงมอบใหโรงพยาบาลกาฬสินธุเปนผูรับผิดชอบดูแล ใหสํานักการชางเขียน
ไปวาในสวนของพิพิธภัณฑเรามีโครงการที่จะปรับปรุงอยางไรในปไหนสงใหทางสํานักการศึกษารวบรวมเปน
สตอรี่และเขียนตามหัวขอซึ่งวันศุกรผมก็ไดใหเอกสารกับสุนิสาไปแลวเปนเรื่องแรกซึ่งเปนเรื่องของพิพิธภัณฑ
อาคาร 2 ชั้ น ศาลากลางหลั ง เก า และในวั น เป ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ เ ราเชิ ญท า นอาจารย ธ นพลซึ่ ง เป น เจ า ของ
งบประมาณและทานยังเปนเจาของงบประมาณในการใหเราจัดตลาดชุมชนยานเมืองเกาซึ่งตอนนี้เราจัดทําครบ
ตามกําหนดและยังมีงบประมาณที่เหลืออยูเลยสามารถจัดตอไปไดอีกประมาณ 1 – 2 สัปดาห และผลตอบรับ
ในการจัดตลาดชุมชนยานเมืองเกาของเรานั้นคอยขางมีผลตอบรับที่ดีและเปนการกระตุนเศรษฐกิจหลังจากที่
เราเจอชวงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทางทานผูวาฯเองทานก็เลยอยากใหเราจัดกิจกรรมตอไปอีก ผมเลยอยากให
เราประคับประคองการจัดกิจกรรมนี้ใหไปถึงสิ้นปกอนโดยทานผูวาฯบอกวาในเงินสวนไหนที่อยากจะเอามา
เพิ่มเติมก็ประสานมา ถาหากวาผานเดือนกันยายน (สิ้นปงบประมาณ) นี้มาไดเราก็อาจจะดําเนินการอะไรไดดี
ขึ้นกวาเกาเพราะในป 2563 เราคอยขางจะติดขัดเรื่องงบประมาณครับ วันที่เราเปดพิพิธภัณฑทานผูวาได
แสดงความคิดเห็นกับอาจารยธนพลวาทานฯอยากจะสรางความโดดเดนใหกับพิพิธภัณฑตรงที่เปนพื้นคอนกรีต
เรียบๆในชองระหวางหนาตางอยากใหใสลายแพรวาเขาไปและในชวงกลางคืนเราใสไฟสองเขาไปจะดูดีหรือไม
รวมทั้งกําแพงของจวนผูวาฯและรอบรั้วของศาลากลางหลังเกานั้นใหสกรีนใสลายแพรวาเขาไปไดเลยเพื่อความ
สวยงามมอบสํ า นั ก การช า งพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ ท า นอาจารย ธ นภณเลยเสนอท า นผู ว า ฯ ว า ให เ ชิ ญ
ศาสตราจารย ป รี ช า เถาทองให มาปรึ กษากัน เพื่อให อิงความคิด ศิล ป น แห งชาติ ในการดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ข องดี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ และหลั ง จากอาจารย ธ นพลเดิ น ทางกลั บ ไปที่ กทม. ท า นได แ จ ง เราว า
ศาสตราจารยปรีชา เถาทองจะวางในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แตขอใหเทศบาลฯสงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ไปให จํานวน 3 ทาน ผมไดมอบใหสุนิสาทําหนังสือเพื่อเชิญทานอาจารยฯใหมาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
เรื่องการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุและถาเปนไปไดผมอยากใหจัดหองประชุมที่อาคาร
พิพิธภัณฑ 2 ชั้น ศาลากลางหลังเกา และทําหนังสือเชิญทานผูวาฯดวย และหลังจากที่จัดเจาหนาที่เดินทางไป
รับทานอาจารยที่สนามบินขอนแกน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แลวเราก็พาทานอาจารยมาประชุมและลง
พื้นที่เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑฯหลังจากนั้นก็พาทานไปรับประทานอาหารและเดินทางไปสงที่สนามบินครับ
ฝากสํานัก/กองที่รับผิดชอบเตรียมงานใหเรียบรอย ถึงแมวาตอนนี้เราจะเปนผูดูแลอาคารพิพิธภัณฑศาลากลาง
หลังเกาแตยังไมไดมีการรับมอบมาเปนของเทศบาลเพราะทางธนารักษยังไมมีการจัดสรรพื้นที่มาใหเรา 100%

- 4 แตธนารักษพูดวาถาจะรอหนังสือจากทางธนารักษนั้นคอนขางนานและจะเสียโอกาสในการเขามาดูแลอาคาร
ทํา ให อาคารทรุ ด โทรมเลยมอบให เ ราดู แ ลก อนเพราะถึ ง อย า งไรนั้ น ก็ ต อ งมอบให เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
รับผิดชอบดูแลอยูแลว แตเราจะตั้งงบประมาณเพื่อมาปรับปรุงดูแลอาคารพิพิธภัณฑนี้ยังไมไดหากแตเปนการ
เตรียมความพรอมเทานั้น

เรื่องที่ 2 กิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนในหวงเดือนกรกฎาคม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสินธุ ผมมอบใหทางสํานั กการชางไป
ประชุ มเกี่ยวกับ เรื่ องกิจ กรรมจิต อาสาบํ าเพ็ญประโยชน ในเดื อนกรกฎาคมจะมีวัน สํ าคัญคือในวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2563 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เราจึงตองทํากิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญ
ประโยชนในหวงเดือนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ทางจังหวัดเลือกสถานที่แกงดอนกลางเพื่อจัดกิจกรรมในการ
กําจัดผักตบชวา ซึ่งทางจังหวัดฯจะใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทําปายและเวทีมอบสํานักการชางรับผิดชอบ
และกําชับเรื่องการแตงกายในเดือนกรกฎาคมใหแตงกายดวยชุดสีเหลืองตลอดทั้งเดือน และวันอังคาร,วันศุกร
ใหแตงกายดวยชุดพื้นเมืองหรือชุดสีเหลือง ยกเวนวันจันทรใหสวมชุดขาราชการสีกากี และในเดือนกรกฎาคม
ใหทําความสะอาดตัดแตงตนไมเกาะกลางถนนใหสวยงามฝากสํานักการชาง และพัฒนาในเขตที่เรารับผิดชอบ
คือถนนเฉลิมพระเกียรติฯ กอนวันที่ 20 ก.ค.63 มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบกําหนดวันและเวลาให
ชัดเจนและมอบหมายแบงงานใหเรียบรอย สวนเรื่องพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ฝากสํานักการชางใหทําความสะอาด หามใหฝุนละอองติดและพื้นหลังใหระบายสีเหลืองใหสวยงามและเปลี่ยน
ผาประดับไฟใหเรียบรอย รวมทั้งบริเวณจวนผูวาฯดวย เชิญชวนบริษัท หางรานและประชาชน ประดับพระ
บรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บริเวณดานหนาอาคาร สํานักงาน ที่พักอาศัยพรอมประดับธง
ชาติไทย ธงอักษร วปร. ตั้งแตวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคาร สํานักงาน
สถานที่ ถนนหนทางใหสวยงาม และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบ
สํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ

เรื่องที่ 3 กําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัดฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาเชิญ
ประชุมเพื่อที่จะกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัดและเชิญใหเทศบาลสงคนไปรวม 1 คน เราได
มอบใหทางกองวิชาการจัดเจาหนาที่ไปประชุมเพื่อที่จะไปรวมทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัดเราและ
เพื่อใหเทศบาลเรามีแผนและอยูในแผนของจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยว การทองเที่ยวนั้นเปนสวนหนึ่ง
ในการพั ฒ นาด า นเศรษฐกิจ ของเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ต ามนโยบายของผู บ ริ ห ารเทศบาลฯ เราเน น เรื่ อ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ปายเกี่ยวกับเรื่องแหลงทองเที่ยวมอบสํานักการชางออกแบบเอาไวแลวเสนอ
นายก

เรื่องที่ 4 ประชุมเตรียมแกไขปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีการประชุมเตรียมความพรอมใน
การแกไขปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนมอบกฤษณะไปประชุมในการเตรียมแผนปองกันฯ และใหมีการรายงาน
ตลอด ฝากใหเตรียมความพรอมในการทํางานอยาใหเกิดปญหาน้ําทวมขังภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ 5 สถานการณไวรัสโควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมไดไปประชุมประจําเดือนหัวหนา
สวนราชการฯ ทานผูวาฯบอกวาทํางานที่จังหวัดกาฬสินธุทานสนุกและทานพอใจเรื่องที่ 90 วัน แลวที่จังหวัด
กาฬสินธุของเรานั้นไมมีผูติดเชื้อและทานเชื่อวาจังหวัดกาฬสินธุเราไมมีอะไรตองหนักใจแตเราก็จะประมาท
ไมไดเราจะตองดูแลตัวเองลางมือใหสะอาดและใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ตองเดินทางออกจากบาน เมื่อ
สักครูผมไดไปฟงแถลงสถานการณไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยวันนี่ติดเชื้อเพิ่ม จํานวน 2 ราย ที่เดินทาง
มาจากตางประเทศ โรคนี้ไมมียารักษาเพียงแตรักษาตามอาการที่เปนนั้นๆและประคับประคองไปจนรางกาย

- 5 สรางภูมิตานทานลงมารักษาเชื้อเอง และเขาแจงวาไวรัสโควิด-19 จะมาระบาดอีกครั้งแนนอนระยะที่ 2
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุมเทปดกิจการจนเศรษฐกิจพังไปในระยะที่ 1 นั้นไมคุมคาเพราะฉะนั้นเลยขอความรวมมือให
ทุกคนสวมใสหนากากอนามัย ลางมือและระมัดระวังดูแลตัวเองเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ทานผูวาฯฝากกําชับมาครับ

เรื่องที่ 6 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารหองพิพิธภัณฑ 2 ชั้น ศาลากลาง
หลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคาร
หองพิพิธภัณฑ 2 ชั้น ศาลากลางหลังเกา ใหสํานักการศึกษาแจงใหเลขาอดิศักดิ์ไปนําเสนอทานผูวาฯหรือทํา
หนั งสื อปะหน าเรี ย นท านผู ว าฯบอกว าคาใช จ ายในการประดั บ เครื่ องปรั บ อากาศตามแผนผั งนี้ ต องใช เ งิ น
ประมาณ 3 ล านบาท ซึ่ งทานผู ว าแจ งในวั น เป ด พิ พิธ ภั ณฑว าอยากให ทางหอการคาเป น เจ าภาพในการ
ทอดผาปาเพื่อหางบประมาณมาติดตั้ง และใหทําหนังสือฉบับนี้ไปทางหอการคาตามที่ทานผูวาฯมีดําริเอาไวจึง
ขอสงรายละเอียดนี้เพื่อใหทานไดโปรดดําเนินการตอไป

เรื่องที่ 7 ขอเชิญเขารวมเสริมสรางความรูความเขาใจการใชบริการกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมเสริมสรางความรู
ความเขาใจการใชบริการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด เชิญไปรวมอบรมที่อําเภอยาง
ตลาดมอบกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม มอบนายพัฒพงษไปอบรมเรียบรอยครับ

เรื่องที่ 8 ประชุมเกี่ยวกับเรื่องปญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมเรื่องเอกสารสิทธิ์ ในวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยราชการฯ ผูแทนจังหวัด กาฬสินธุจะมาจัดอบรมใหเราไปประชุมเกี่ยวกับเรื่อง
ปญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มอบใหกองวิชาการฯไปประชุมกับนายกฯครับ

เรื่องที่ 9 ประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา
13.00 น. มอบใหทานปลัดเทศบาลและผอ.สํานักการคลังไปประชุมกับผมเปนการประชุมผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

เรื่องที่ 10 แนวทางการสรางการรับรูสูชุมชนเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ยังเนนย้ํากองวิชาการ กองสวัสดิการ
ฯ และสวนการงานที่เกี่ยวของ เรื่องแนวทางการสรางการรับรูสูชุมชนเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด-19 การแจง
ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูชุมชนจะตองดําเนินการและประชาสัมพันธผานทุกชองทางที่มี

เรื่องที่ 11 การจัดกิจกรรมไทยมุสลิม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ไทยมุสลิมกําหนดจัดกิจกรรมในวัน

ไหนครับ

นายวรวิทย ภูอวด

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

กําหนดจัดกิจกรรม วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม
2563 เวลา 11.00 น. ที่มัสยิดจังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมมีการทาสี ปรับพื้นดิน ตัดหญา ลางพื้น
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบกองสวัสดิการฯทํากําหนดการ
และใหมอบหมายงานใหแตละสํานัก/กองวาใหไปชวยดําเนินการอะไรบางในวันนั้น

เรื่องที่ 12 การแกไขฝนตกน้ําทวมขังในซอยสุขสบายใจ 16
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการชางลงพื้นที่ไปสํารวจ
ดูในซอยสุขสบายใจ 16 เวลาฝนตกน้ําทวมถนน ใหนํารถไปเปดรองระบายน้ําหาทางน้ําไหลดวย
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เรื่องที่ 13 แกไขเรื่องรองเรียนรองทุกข
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มอบใหนิติกรลงพื้นที่ไปพูดคุยและ
ใหคําแนะนําทางดานกฎหมายกับยายจวงอดีต อปพร. อดีต อสม. และอดีตประธานชุมชน ยายรองเรียนมาถึง
ผมวาโดนลูกเขยรังแกเพราะฉะนั้นฝากใหนิติกรรับผิดชอบดูแลและดําเนินการเรื่องนี้ดวยและไดขอสรุปอยางไร
นําเรียนใหผมทราบดวย

เรื่องที่ 14 รายงานสถานะการเงินของเทศบาลฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไดมอบใหทางผอ.สํานักการคลังดู
เรื่องการใชจายเงินในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 และใหผอ.สํานักการคลังไปประเมินดูวาเงินภาษี
ที่เราจะไดรับแตละเดือนจะไดเทาไหรรวมทั้งหมดรวมเงินที่จะไดจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไมจายแลวเรารูแลว
วาเราจะไดเทาไหรแตยังไมไดเอารวมกันมาทั้งหมด ทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป แลวใหผอ.สํานัก
การชางไปทํารายจายวาแตละเดือนเรามีเทาไหร และผอ.คลังทํามาแลวคือ ณ ปจจุบัน วันที่ 8 กรกฎาคม
2563 รายจายระบุเอาไวในไตรมาส 1 – 3 ซึ่งอยูในระหวางการรอเบิกจายสํานักการศึกษา จํานวน 7.2
ลานบาท รายจายประจําเดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งเงินเดือนพนักงาน พนักงานครู รวม 18 ลานบาท
(รายจายประจํา) และฎีกาที่ยังไมเบิกจายจากทุกสํานัก/กอง อีกประมาณ 1.3 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นที่
คาดวาจะตองจายเดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 26 ลานบาท และใหไปดูวาเงินที่เหลือมาจากเดือนที่แลวกับ
เงินที่จะไดจากเดือนนี้มีเทาไหร สํานักการคลังไดคาดการณรายรับที่จะไดรับประเภทหมวดเงินจัดสรรจากเดือน
กรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9.5 ลานบาท และยังรวมเงิน พ.ร.บ.กําหนดแผนในเดือนมิถุนายน
อีก จํานวน 6.3 ลานบาท เงินที่จัดเก็บเองประมาณเดือนละ 3 ลานบาท และเงินที่ไดจากโรงรับจํานําที่นําสง
ในเดือนกันยายน 2563 อีกประมาณ จํานวน 1 ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้นรวม 3 เดือน จํานวน 45 ลาน
บาท ด านรายจ า ยรวมปรากฏตามรายงานประมาณ 3 เดื อ น จํ า นวน 62.5 ล า นบาท แปลว าในสิ้ น
ปงบประมาณ 2563 นี้เรามีรายจายมากกวารายรับอยูประมาณ 17 ลานบาท (นี่คือประมาณการรายจายที่
เราประมาณการไว) แตรายจายประจําที่ทางเทศบาลฯของเราจะตองจายประจําทุกเดือน จํานวน 18 ลาน
บาท/เดือน รวม 3 เดือน เทากับ 54 ลานบาท ซึ่งรายรับเรามีแค 45 ลานบาท เราจะแกไขปญหาสถานะ
การเงินนี้ของเราไดอยางไร ทานผอ.สํานักการคลังแนะนําใหนําเงินสะสมที่เรามีอยูมาใชจายขาดเงินสะสม ซึ่ง
เรามีอยูประมาณ 20 ลานบาท แตผมก็อยากฝากใหทุกสํานัก/กองระมัดระวังเรื่องการใชจายเงินในชวงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2563 นี้ โครงการไหนหรืออะไรถาหากยังไมจําเปนตองดําเนินการหรือสามารถชะลอ
ไวกอนไดใหทําการชะลอไวกอนครับ และฝากทานปลัดเทศบาลฯเชิญทุกสํานัก/กองประชุมกลุมยอยในเรื่องนี้
อีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 13/2563 เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2563 ประจํ า ป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
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 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่ อ งที่ 1 การกํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยตามมาตรา 88
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื องกาฬสิน ธุ มอบสํ า นั กการสาธารณสุ ข ตอบ
กลับไปวันนี้นะ เรื่องการกําหนดอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ผมจะพูดใหทุกทานไดฟงวากองทุนสิ่งแวดลอมให
งบประมาณเรามา จํานวน 100,000 บาท เพื่อมาทําบอขยะและเราจะตองแบงเงินคากําจัดขยะมูลฝอย
ใหกับกองทุน และกองทุน มีสิ ทธิ์ ที่จ ะเขามากําหนดคาขยะของเรา ซึ่งตอนนี้กองทุน ก็ร อที่จะเอาเงิน กับ เรา
3.5% โดยไมหักคาใชจายเปนเงินรายได คือเรามีรายไดจาก อปท.อื่นที่นําขยะมาทิ้งกับเราตันละ 400 บาท
เรามีรายไดปละประมาณ 10 – 12 ลานบาท เพราะฉะนั้นงวดแรกเขาก็ไดกําไรแลวและมาบังคับเราอีกวา
จะต อ งขึ้ น ค า ขยะ อั ต ราค า บริ ก ารกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ตามมาตรา 88 แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 อัตราคาบริการของผูอยูอาศัย
(บาทตอเดือนตอแหง) จํานวน 10 - 15 บาท (ป 2563-2565 และอัตราคาบริการของแหลงอื่นนอกจาก
อาคารอยูอาศัย (บาทตอกิโลกรัม) จํานวน 0.10 – 0.15 หนวยงานของรัฐ (บาทตอตัน) จํานวน 500 บาท
เอกชน (บาทตอตัน) จํานวน 500 บาท และป 2566- 2570 อัตราคาบริการของผูอยูอาศัย (บาทตอเดือน
ต อแห ง) จํ านวน 15 – 20 บาท และอั ต ราคาบริ การของแหล งอื่ น นอกจากอาคารอยู อาศัย (บาทต อ
กิโลกรัม) จํานวน 0.15 – 0.20 หนวยงานของรัฐ (บาทตอตัน) จํานวน 700 บาท เอกชน (บาทตอตัน)
จํานวน 700 บาท และป 2571 – 2575 อัตราคาบริการของผูอยูอาศัย (บาทตอเดือนตอแหง) จํานวน
20 - 25 บาท และอัตราคาบริการของแหลงอื่นนอกจากอาคารอยูอาศัย (บาทตอกิโลกรัม) จํานวน 0.20 –
0.25 หนว ยงานของรัฐ (บาทต อตัน ) จํ านวน 1,000 บาท เอกชน (บาทตอตั น) จํานวน 1,000 บาท
ตามที่แนบในเอกสารทุกทานในที่ประชุมเห็นวาอยางไร
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ผมเห็นวาเหมาะสมครับ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล ในสวนของครัวเรือนเมื่อเทียบดูแลวก็เหมือนจะเทา
เดิมไมแตกตาง แตที่เปนหวงคือหนวยงานของรัฐและเอกชน
ราคาที่เขาเสนอมานั้น
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
เหมาะสมครับเพราะเขานาจะคิดทบทวนมาแลววาประชาชนและสวนราชการนาจะรับไดกับราคานี้
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกั บ ที่
กองทุนฯเสนอมามอบสํานักการสาธารณสุขทําหนังสือตอบเขาไปใหเรียบรอยครับ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบกับที่กองทุนฯเสนอมามอบสํานักการ
สาธารณสุขทําหนังสือตอบ –
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2563 ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.10 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร แตมแกว)
หัวหนาฝายอํานวยการ
รก. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

