รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 16/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. ดร.ศิรินันท
3. นายอดิศักดิ์
4. นายวิทยา
5. นายรณยุทธ
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายภาณุเดช
9. ดร.พงษพิมล
10. นายกฤษฎา
11. นางสังวาลย
12. นายวรวิทย
13. จ.ส.อ.สมชาย
14. นายนิกร
15. จาเอกภราดร
16. นางสาวจันทรตรี
17. นายกฤษณะ
18. นางจีรนันท
19. นางสาวสุนิสา
20. นายจําลอง
21. นางมยุรี
22. นางสาวนทิตา
23. นางเพ็ญประภา
24. นางศศิญา
25. นายประชัน
26. นางสาวณัฐภาส
27. นายนิวัชร
28. นางวัชรี
29. นายมานิต
30. นางสาวภัทรวดี
31. นางกิ่งเพชร
32. นางลักขณา
33. นางจริยา
34. นางสาวอรนิต

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
คําลอย
ผอ.สํานักการศึกษา
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
พูลเกษม
หัวหนาฝายพัสดุฯ
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
บุตรดี
หัวหนาฝายวิเคราะหฯ
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
เครือแวงมน หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
คําเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนโพธิ์
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ธารพร
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
คันธสม
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ดวยโชติ
พนักงานบัญชี (สถานธนานุบาล)
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ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายพงษธร
6. นายสมบัติ
7. นายสังวาล
8. นายสมชาย
9. นางสาคร
10. นายวันชัย
11. นางสาวดารุณี
12. นายคงเดช
13. นายวุฒิไกร
14. นางณัฐนันท
15. นายกันติพงษ
16. นางสาวนันทนา
17. นางมยุรา
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางสุดารัตน
20. นางรัศมี
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายธนัญชัย
26. นายนัญธชัย
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นางมนธิดา
30. นายสถิตพงษ
31. นางศศิพรรณ

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม
โพธิแทน
สันคํา
เมืองโคตร
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ภูจริต
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
คํากอน
บงศรีดา
โพธิแทน

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2563 ประจําป 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เทศบัญญัติงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อยางไรแลว

เรื่องเทศบัญญัติพรอมไปถึงไหน
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จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้ตรวจทานรายละเอียด

ของคําชี้แจงงบฯครับ และก็รอ ปร.4 , ปร.5 และแบบแปลนที่ดินและสิ่งกอสราง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องนั้นเปนงานของสํานักการชางไม
เกี่ยวกับเราเพราะเราใสขอมูลเฉพาะหัวขอ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เกี่ยวของครับเพราะตัวเลข
ตองตรงกันและรายละเอียดตองตรงกันถึงจะรวมเลมได
นายจารุวฒ
ั น บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มันก็ตองตรงกันอยูแลวครับเพราะ
รายละเอียดเขาเปนคนสงใหเรา ขอมูลเบื้องตนนั้นสํานักการชางเปนคนสงใหกองวิชาการมันก็ตองตรงกันอยู
แลว
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ตัวเลขตอนนี้ถนน จํานวน
11 ลานบาท ไดแลว เหลือแคที่เพิ่มเติมวาถนนประดิษฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใชครับเพราะผมบอกวาใหเอาถนน
ประดิษฐแทนถนน 1155 เพราะผมเห็นวาเราควรปรับปรุงถนนประดิษฐมากกวาถนน 1155 เลยใหเอาถนน
ประดิษฐแทนสวนถนน 1155 นั้นเราไดผูรับจางแลวแตยังไมลงมือทํา มอบผอ.สํานักการคลังทําหนังสือเตือน
ผูรับจางใหรีบดําเนินการดวย เพราะสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 และเขาจะใหเราไปชี้แจงที่
กรุงเทพฯวันไหนอยางไรนะทานผอ.กองวิชาการ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ชี้แจงตอกรรมการวิสามัญ
วั น ที่ 11 – 14 สิ งหาคม 2563 นั้ น ยกเลิ ก ครั บ ไม ต องเข า ชี้ แ จง แต เ ปลี่ ย นมาให ชี้ แ จงงบฯต อ คณะอนุ
กรรมาธิการทองถิ่นในรางกําหนดการที่เขารางออกมาของเราอยู วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่องที่ 2 การประชุมประจําเดือนของกรมการเมืองฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

ท า นผู ว า ราชการจั ง หวั ด ฯเชิ ญ
ประชุมในการประชุมประจําเดือนของกรมการเมืองมีหลายเรื่องที่ทานพูดทั้งนี้เนื่องจากวาทานผูวาราชการ
จังหวัดฯไปรวมประชุมกับทานนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม เขาเชิญผูวาฯทั้ง 76 จังหวัด ไปรวมดวย
เพื่อที่จะเขาไปรับฟงนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี และไดมีการไปปลูกปาที่จังหวัดเชียงใหมดวยและทาน
นายกฯบอกวาใหเอาจังหวัดเชียงใหมเปนตนแบบสิ่งที่ทานผูวาเนนย้ําและพูดวาทานนายกฯเนนย้ําใหทุกจังหวัด
ในประเทศของเราปลูกปาจิตอาสาฯ และใหความสําคัญในการปลูกปาโดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม และ
แจงใหเราทําการประชาสัมพันธเชิญชวนพี่นองประชาชนมาสมัครเปนจิตอาสา 904 ไดเรื่อยๆ ณ ที่วาการ
อําเภอเมืองฯของทุกแหง ฝากงานประชาสัมพันธหาขอมูลและทําการเชิญชวนประชาสัมพันธครับ เพราะวาจิต
อาสาฯเขาจะแบงเปนหลายๆสาย และทานผูวาฯก็พูดถึงเรื่องที่ทานไดไปประชุมมาผมจะพูดไปเรื่อยๆนะ
เพราะคอยขางเยอะ หลังไวรัสโควิด-19 เราจะตองเตรียมตัวปรับการทํางานในสโลแกนไทยสรางชาติใหสราง
การรับรูเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของรัฐบาลและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19
สรางการรับรูและประชาสัมพันธ อยากใหทุกหนวยงานชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตรชาติ 20 ป
งานทุกงานใหสรุปภารกิจทุก 6 เดือน เผยแพรใหประชาชนไดเห็นเปนระยะๆวาไดทําโครงการอะไรไปบาง
การบริหารแผนงานแตละปใหไปดูโครงการขนาดเล็กและปรับปรุงแกไขตอไปการพิจารณางบฯของรัฐบาลจะไม
สนใจโครงการใหญเ วน แต จะเป นโครงการที่ตอบได วาพี่น องประชาชนได ประโยชนอะไรแต จะมาสนใจใน
โครงการเล็กๆ เพราะจะทําจากเล็กไปหาใหญภาคการเกษตรตองสอดคลองกับตลาด การหารายไดจะตองให
สอดคลองกับการตลาดและก็ตองหาพื้นที่ที่เปนตนแบบและเปนตัวอยางใหคนอื่นทําตาม โครงการตองจบ
ภายในปตอปถาเปนโครงการใหญไมใหเกิน 3 ป เรื่องไวรัสโควิด-19 ยังอยูซึ่งอาจจะมีมาตรการผอนผันแตก็
อยาประมาทใหดูแลตัวเองและดูแลตัวเองเหมือนเดิมคือใสหนากากอนามัยเวลาที่ตองเดินทางออกไปขางนอก
และพยายามลางมือใหสะอาดตลอด กิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจ กิจกรรมบันเทิง คอนเสิรต ผอนปรนแตตอง

- 4 ระมัดระวังอยาประมาทใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค ปองกันการติดเชื้อ ปองกันการแพรระบาดจนกวา
จะมีวัคซีนหรือยารักษา ใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวและตอไปก็เพิ่มพื้นที่ปาไมใหมากกวาเดิมใหไดซึ่งเปนสิ่งที่ผมไดให
ทุกทานทํากันมาอยูแลว เชน ในวันพรุงนี้ที่ทานผูตรวจฯจะลงพื้นที่มานั้นผมก็ใหทุกทานเตรียมปลูกตนไมที่แกง
ดอนกลางดวยและถือเปนการตอนรับผูตรวจฯและใหทานไดทําการปลูกตนไมกับเราในหวงเดือนสิงหาคมเราจะ
ไดรายงานไปจังหวัดไดวาเราไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องปาไมเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวเรียบรอยแลว และทาน
นายกฯยังถามทานผูวาถึงเรื่องตนไมที่ปลูกวาทานรูจักหรือไมไม 58 อยาง เดิมเปนไมหวงหามตาม พ.ร.บ.ปา
ไมแตกฎหมายปจจุบันไดยกเวนใหไม 58 อยาง ไมใชไมหวงหามแตเปนไมที่มีคาและสามารถปลูกไดเปนไม
เศรษฐกิจเวลาไปปลูกปาก็ใหเนนปลูกไม 58 อยาง ทสจ.จะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับงานปลูกตนไมผูวาก็จะ
มอบใหนายอําเภอฯและทาง ทสจ.ก็จะสนับสนุนเรื่องพันธไมการที่เราปลูกตนไมแบบนี้ไมไดทําเพื่อตัวเองและ
ลูกแตทําเพื่อหลานและเหลนในอนาคตและใหเปนทรัพยสินของแผนดิน การปลูกตนไมตองดําเนินการกอน
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และใหระมัดระวังความปลอดภัย ควบคุมไฟปา อุบัติเหตุ จราจร เด็กและเยาวชน
การเคารพกฎกติกา ใหเกิดความปลอดภัยทางถนน อยากเห็นโครงการภาครัฐที่จางแรงงานในพื้นที่ จิตอาสา
ในการขับเคลื่อนไมใชวาจะขับเคลื่อนเฉพาะภาคราชการจิตอาสาขับเคลื่อนจะตองรวมกันกับภาคเอกชนตองดึง
เอกชนใหมารวมดวยใหไดในการดําเนินงานจิตอาสา ศูนยดํารงธรรมใหมีมาตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัดซึ่งทุก
ศูนยตองหาคําตอบใหพี่นองประชาชนใหไดอยางชัดเจนและดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จทุกเรื่อง และทานผูวา
ฯยังพูดตอเรื่องความสะอาดของบานเมืองเอามาเติมการทองเที่ยวสิ่งที่อยากเห็นใครทําไดจะหารางวัลให เรื่อง
คัลเลอรฟูลคือการเติมสีสันใหบานเมืองธรรมชาติที่สวยงามและดอกไมหลากสี ไมดอกไมประดับเพื่อสรางความ
แตกตางสวยงาม ผมมอบนโยบายนี้ใหสํานักการชางเรื่องการปลูกตนไมบริเวณวงเวียนตางๆในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ใหสรางสีสันโดยอยากใหปลูกตนไมหลากสีเพิ่มสีสันและความสวยงามใหกับบานเมืองครับ และ
เรื่ องพิพิธ ภัณฑให เริ่ มดํ าเนิ นการไดเ ลยผู วาฯจะหางบประมาณมาใหทานผู วาฯบอกผมว าให ไปเชิญศิล ป น
แหงชาติมาเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาตึกพิพิธภัณฑอยากใหใชเทคโนโลยีเอามาเพิ่มเติม เพื่อเปนการ
สนับสนุนการทองเที่ยว เศรษฐกิจสรางสรรค ตลาดเมืองเกา ทานผูวาฯก็หันพูดกับผมอีกรวมทั้งเรื่องการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ตองทําตามบริบทตองแกไขปญหาของโลก สรางการมีสวนรวมกระบวนการมีสวนรวมถา
ทองถิ่นไหนทําดีจะไดงบประมาณมาเสริม การทองเที่ยวเชิงคุณภาพการทองเที่ยวตองเอาคนเขามาใหไดและ
ประเทศไทยจะเปดการทองเที่ยวโดยเอาเรื่องสุขภาพเปนหลักใหคนมารักษาสุขภาพในประเทศไทยเชิญชวนเขา
มาเปนกลยุทธของรัฐบาล อยากเห็นการจัดวิ่งมาราธอนในชวงหนาหนาวแตทานผูวาฯทานเสียดายที่ทานไมได
อยูตอแตทานก็อยากใหดําเนินการโครงการนี้และทานนายกรัฐมนตรีฯสั่งมาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรจะตองไป
ลดตนทุนการเกษตรทําอยางไร ตอไปการทํางานจะตองประสานการทํางานแบบบูรณการอยางแทจริงการขอ
งบประมาณตองมีรายละเอียดโครงการอยางชัดเจน ยาเสพติดตองทําลายเครือขายทําลายนายทุนยึดทรัพย
จับกุม ถาเปนขาราชการที่ยุงเกี่ยวเรื่องยาเสพติดนั้นใหออกไวกอนหามอุทธรณ หามฎีกา เรื่องการศึกษา
จะตองเนนเพื่อเด็กและเยาวชน ใหใชหอกระจายขาวใหเปนและจะตองเผยแพรเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเนื้อหา
โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติ และทานผูวาฯยังพูดตอวาจังหวัดกาฬสินธุตองเปลี่ยนหนาตาแนภายใน 3 ป
และทานก็ยกตัวอยางวาทานไดไปประสานงานและของบประมาณไดแลว จํานวน 5 ลานบาท เพื่อทําตลาด
ลาน 3 ดานในเปนตลาดกรีนมารเก็ตเพื่อ ขายพืช ผัก ผลไม หรือทําเปนตลาดติดแอร สวนสาธารณะแกงดอน
กลางซึ่งขอเอาไวประมาณ 65 ลานบาท จะทําศูนยศึกษาทานผูวาฯบอกจะตามให และเรื่องภัยแลงที่ขอไปนั้น
งบประมาณมาแลว จํานวน 6 ลานบาท ทานผูวาฯบอกวาการพัฒนาเมืองกาฬสินธุจะตองเปลี่ยนไปอยาง
แนนอน และจะมีกิจกรรม วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2563 มีการประชุมผูนําเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดขอนแกน
สมารทซิตี้ทานผูวาฯจะเดินทางไปเองในสวนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุผมมอบใหทานปลัดเทศบาลฯไปเปน
ตัวแทนนายก และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สภาพัฒนาฯเลือกกาฬสินธุนํารองขับเคลื่อนเปาหมายที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่ (SDG) เปนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เขาเชิญประชุมที่โรงแรมริมปาว เวลา 09.00 น. หองประชุม
ทศพร มอบผอ.กองวิชาการไปประชุม งานมหกรรม ในวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ทานผูวาฯไมอยากให

- 5 ชุมชนแคมายืนรวมในพิธีแตอยากใหชุมชนมาวางพานพุมดวยในกิจกรรมวันแม และวันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 13.30 น. ทานผูวาฯเชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันที่ 12 สิงหาโดยทานผูวาฯจะจัดขึ้นตั้งแต
วันที่ 8 - 16 ส.ค.63 มอบสํานักการชางรับผิดชอบการจัดสถานที่ เวที การประชุมครั้งนี้นายกฯจะไปประชุม
ดวยตัว เอง และในปนี้เ ทศบาลของเราจะไมมีการจัดกิจกรรมวันแมแตเราจะไปรวมกับทางจั งหวัด ฯโดยมี
ท า นผู ว า ฯเป น ประธานและถ า หากมี ก ารมอบโล แ ม ดี เ ด น ท า นผู ว า ฯจะเป น ผู ม อบ ฝากกองสวั ส ดิ ก ารฯ
ประสานงานกับทางชุมชนและรับผิดชอบงานนี้

เรื่องที่ 3 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ขอทบทวนงาน เรื่องการขอใชศาลา

กลางฯหลังเกาผอ.สวนฯสุนิสาทําไปสงแลวรึยังครับ

นางสาวสุนิสา บุญศิลป

ผอ.สวนบริหารการศึกษา

ทานผอ.สํานักการศึกษาและหัวหนาฝาย

ฯกันติพงษไปสงเรียบรอยคะ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

แลว ได สงหนังสือเรีย นทานผู วาฯขอ

งบประมาณไปดวยหรือไม

นางสาวสุนิสา บุญศิลป

ผอ.สวนบริหารการศึกษา

ตัวหนังสือของบประมาณของทานผูวาฯ
ไมมีเพราะวาเวลาที่เอาโครงการไปสงก็จะนําเขาที่ประชุมเลย อยูที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ไมมี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมใชครับสํานักการชางเสนอมาใหม
หลังจากที่ผมเซ็นตแฟมของทานไปแลว เปนหนังสือของบประมาณ 15 ลานบาท มาทําของสํานักการชางเสนอ
มาผมใหผอ.สวนฯสุนิสาไปเอาที่สํานักการชางไปเอามาแลวรึยังครับ
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา ไปเอามาแลวตอนนั้นไมมีคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมใชครับผมใหไปเอาตอนนี้ เรื่องขอ
งบประมาณจากทานผูวาฯ จํานวน 15 ลานบาท เพื่อมาปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑศาลากลางฯหลังเกาใหแนบ
เรื่องนี้ไปดวยนะผอ.สวนฯสุนิสาทําเอกสารสงเพิ่มไปครับ และการดูแลพิพิธภัณฑฝากสํานักการศึกษาปรับปรุง
เรื่องการทํางานใหจัดเจาหนาที่ดูแลใหดีอยาใหภาพของศิลปนเสียหายหรือชํารุด ใหรักษางานของศิลปนใหดี
ที่สุดและฝากดูแลความสะอาดภายในอาคาร หองน้ําและบริเวณโดยรอบของอาคาร รวมถึงการเฝาระวังความ
ปลอดภัยการจัดเวรยามดูแลตลอด และไมใชแครายงานเรื่องจํานวนคนที่เขามาเยี่ยมชมเทานั้นแตใหรายงาน
เกี่ยวกับเรื่องการการทํางานใหนายกฯทราบดวย เรื่องตอไปที่จะฝากคือเรื่องฝนตกน้ําทวมใหเราไปทําการเปด
รองระบายน้ําเวลาฝนตกหนักก็จะสามารถระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้นและเครื่องสูบน้ําบริเวณแยกสํานักงานปาไม
ใหไปทําการเปดเครื่องทุกวันเพราะเวลาที่เกิดฝนตกหนักหรือน้ําทวมขึ้นจะไดเปดเครื่องแลวติดทันทีจะไดไมมี
อะไรติ ด ขั ด และถ า หากฝนตกให ทํ า การเป ด เครื่ อ งเลยไม ต อ งรอให ฝ นตกหนั ก หรื อ ให น้ํ า ท ว มก อ น และ
มอบหมายใหเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหเรียบรอยไมใชทิ้งไวจนน้ําลดลงเองฝากงานปองกันรับผิดชอบและ
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นดวยครับ ขอขอบคุณทุกทานเรื่องถุงยังชีพเปนอยางไรบางถุงยังชีพยังมีเหลืออยู
หรือไม
นายรณยุทธ หอมหวล
รองปลัดเทศบาล ถุงยังชีพเหลืออยู 300 ถุง แยกเปนของสํานัก/กอง
ประมาณ 174 ถุง ของชุมชนเหลือประมาณ 130 ถุง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของสํานัก/กองใหแจกไปเลยครับ สวน
ใครไมตองการก็ใหเหลือไวใหสําหรับคนที่ตกหลนทีย่ ังไมไดรับ เรื่องเงินผูสูงอายุมอบผอ.วรวิทยติดตามทวงถาม
ใหนายกฯดวย เรื่องน้ําเสียเรือนจําก็จะมีการประชุมอีกใหเตรียมตัวไวผอ.สํานักการสาธารณสุขผมไดยินมาวา
จิตอาสา 904 จะลงพื้นที่มาเองและทําโครงการแกไขปญหาน้ําเสียของเรือนจําทั่วประเทศซึ่งมีอยูประมาณ
18 แหง สวนเรื่องรถแบคโฮที่ไปลอกผักตบชวาตอนนี้ผมใหนายอิงควัฒนไปถายภาพดวยโดรนปรากฏวา

- 6 ผักตบชวาก็ไมไดหายไปไหนก็ยังคงหนาแนนอยูเหมือนเดิมอาจจะเบาบางลงเล็กนอย ผอ.กองวิชาการไดไป
พูดคุยกับทานผูตรวจการแผนดินฯมาเปนอยางไรบางมีกี่เรื่องที่ไปพูดคุยมา
ที่เขาไปชี้แจงตอคณะ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผูตรวจการแผนดินในวันนั้นที่เกี่ยวของกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็มี 2 เรื่อง 1.รองเรียนเรื่องการจัดซื้อผาหม
ซึ่งผมก็ไดชี้แจงไปวาเรื่องนี้ในชั้นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของจังหวัดสั่งยุติเรื่องเรียบรอยแลว
ในสวนของคณะไตสวนของ ป.ป.ช. ก็มาสอบเรียบรอยและระดับภาคก็สั่งยุติเรียบรอยแลวเขาเลยขอเอกสารตัว
นี้เพิ่มเติมครับ 2.ขอรองเรียนของนายถาวร ภูลายเรียบที่อยูในซอยอนรรฆนาค 14 ตัวนี้ก็ไดชี้แจงไปแลววาที่
นายอิงควัตตอบเขาไปแบบนั้นเปนการตอบในหลักการมากเกินไปซึง่ ขอเท็จจริงผมเลาวาเดิมบานนี้เปนพี่นอง 3
หลังแลวมีปญหากันหลังจากที่บานขางในสรางบานเสร็จก็ทําถนนใหเรียบรอยแลวพอเขารูขอเท็จจริงแบบนี้จาก
ที่เขาจะลงพื้นที่ไปสอบถามก็เปลี่ยนใจไมลงไปสอบถามแตจะโทรศัพทไปสอบถามแทน เขาแจงเราวาทั้ง 2
เรื่องจะออกเปนขอแนะนําวาเรื่องที่ 1 และ 2 ควรจะทําอยางไรบางเพื่อจะปองกันขอรองเรียนอยางนี้ครับ

เรื่องที่ 4 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่
30 มิถุนายน 2563 เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศคณะรัฐมนตรีจึงมีมติดังนี้ 1.
ใหทุกสวนราชการและหนวยงานเรงรัดการใชจายงบประมาณและใหสามารถจัดการประชุมและอบรมสัมมนา
ในจังหวั ด ทั่ว ประเทศได ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงการรักษาสุ ขอนามัยในการจั ดกิจ กรรมและความ
ปลอดภัยในการปองกันโรคทั้งนี้ใหรายงานการจัดประชุมอบรมสัมมนาและการใชจายงบประมาณดังกลาวให
นายกฯทราบดวย 2.ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงรัดการดําเนินงานจางงานในกิจกรรมโครงการ
ตางๆในความรับผิดชอบเพื่อรองรับแรงงานที่วางงานจํานวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณไวรัส
โควิด-19 ในการนี้จึงขอใหสวนราชการทุกสวนดําเนินการตามมติ ครม. ดังกลาวขางตน ภายในวันที่ 30 ของ
ทุกเดือนใหรายงานจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ การประชุมประจําเดือนของเราและการประชุมของแตละสวน
การงานของเราที่มีอยูที่จําเปนจะตองดําเนินการใหทุกสํานัก/กองไปพิจารณาทบทวนแลวใหเสนอนายกฯ ถา
หากใช งบประมาณไมมากใหส ามารถดําเนิ น การได เ ลย แต ถาหากต องใช งบประมาณคอนขางมากนั้ น ให
ปรึกษาหารือและพิจารณากันกอน สวนเรื่องงบประมาณของโรงเรียนเทศบาล 6 นั้นนายกฯจะติดตามและ
ดําเนินการใหครับ

เรื่องที่ 5 การแบงเขตเลือกตั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การแบงเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ ทาง กกต.แจงใหเราสงบุคคลากรเขารวมรับฟงและทดลองการใชงานโปรแกรม
ประมวลผลการเลื อกตั้ งท องถิ่น ในวั น ที่ 5 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.00 น. มอบสํ านั ก ปลั ด เทศบาล
มอบหมายเจาหนาที่ไปรวมรับฟง

เรื่องที่ 6 การตอนรับผูตรวจราชการแผนดินและการปลูกตนไม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การตอนรับผูตรวจราชการฯ วันที่ 4
สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลางใหเราไปเตรียมตนไมที่เราจะทํา
การปลูกและดูแลเรื่องความสะอาด เพราะไมใชแคไปตอนรับผูตรวจฯเทานั้นแตเราจะเชิญใหผูตรวจฯรวมปลูก
ตนไมกับเราด วยในโครงการปลูกต นไมเ ฉลิมพระเกีย รติฯ และแสดงความจงรักภักดี เนื่ องในวัน เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยเราจะใชชื่อโครงการ
วารวมใจปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสูรอยลานตน ฝากทุกสํานัก/กองใหจัดเจาหนาที่ของเราประมาณ
100 คน ไปรวมกิจกรรมปลูกตนไมและรวมตอนรับผูตรวจฯ และใหจัดเตรียมน้ําดื่มไวบริการดวยครับ มอบ
งานประชาสัมพันธทําปายตอนรับทานผูตรวจฯพรอมทั้งชื่อโครงการฯของเราลงไปดวย (ขนาดปายประมาณ
1.20 เมตร x 3 เมตร) การแตงกายในวันพรุงนี้ใหสวมใสเสื้อสีเหลืองครับ
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นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี

กิจกรรมในวันพรุงนี้ที่เราประชุม
และวางกันไวคือ ตรงใตตนจามจุรีที่เราเคยเปดงานและไปปลูกตนไมกันจุดนั้นจะเปนจุดที่เราตอนรับและกลาว
ที่มาที่ไปของปานิเวศนของเราและจะพาเดินเขาสูเสนทางปานิเวศนประมาณ 100 เมตร เพื่อจะไปจุดปลูก
ตนไมดานหลังลานกวางที่เราเตรียมสถานที่ปลูกตนไมไวครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การแตงกายในวันพรุงนี้ใหสวมเสื้อสี
เหลืองครับ

เรื่องที่ 7 โครงการสรางระบบเฝาระวังและปองกันการทุจริตเชิงรุกในหนวยงาน
ภาครัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการสรางระบบเฝาระวังและ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ เปนการกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันอังคารที่ 4
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. หองประชุมโสมพะมิตร ศูนยราชการฯ มอบผอ.กองวิชาการไป
ประชุม

เรื่องที่ 8 เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุเชิญประชุมและขอความอนุเคราะหรถแบคโฮ
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล
ขออนุเคราะหรถแบคโฮไปขุดลอกรองระบายน้ําของ
เรือนจําจังหวัดกาฬสิ นธุ และจิ ตอาสา 904 จะลงพื้นที่ติดตามดํ าเนิ นงานการจั ดการน้ําเสีย ของเรือนจํ า
จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มอบผอ.สวนฯสนธยาไปประชุมและมอบสํานักการชางติดตาม
และประสาน

เรื่องที่ 9 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดวยจังหวัดฯรับสมัครลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พบวามีแมวัยรุนอายุไมเกิน 20 ป มายื่นขอลงทะเบียนรับสิทธิ์
3,000 ราย บ านพักเด็กและครอบครั วจังหวั ดฯจึงไดกําหนดจัดสวั สดิการสั งคมให แกแมวั ยรุน ในวันที่ 5
สิงหาคม 2563 กําหนดจัด กิจกรรมเพื่อจัดสวั สดิการสังคมเพื่อใหแมวัยรุน ที่ยื่นลงทะเบียนกับ สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นี้ใหชวยประสานแมวัยรุนอายุไมเกิน 20 ป จํานวน 56
ราย เขารวมกิจกรรมตามรายชื่อนี้และขอความอนุเคราะหใชหองประชุม มอบกองสวัสดิการประสานงานและ
รับผิดชอบ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล ตอนนี้กําลังประสานกับทางประธานชุมชนในเรื่องนี้ครับ

เรื่องที่ 10 ขอเชิญตัวแทนผูสูงอายุเขารวมประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สาขาสมาคมขออนุญาตเชิญตัวแทน
ผู สู งอายุ ในชุ มชน/ละ 2 คน เพื่อเขาร ว มประชุ มการจั ด ตั้ ง และพัฒ นาชมรมผู สู งอายุ ในเขตเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดสวางคงคา มอบสํานักการสาธารณสุข
ประสานงานรับผิดชอบ และใหกองสวัสดิการฯมอบหมายเจาหนาที่ไปเปนตัวแทนเขารวมในการประชุมนี้ดวย

เรื่องที่ 11
นายจารุวัฒน

โครงการชวยเหลือเยียวยาชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
โรคระบาดไวรัสโควิด-19
บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลักเกณฑแนวทางในการเบิกจาย

โครงการชวยเหลือเยียวยาชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อนุมัติใหปรับการ
จายเงินชวยเหลือเยียวยาใหกลุมเปาหมายเปนการจาย 1 ครั้ง จํานวน 3,000 บาท เพื่อชดเชยชวยเหลือ
เยียวยาประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุดําเนินการใหแกผูสูงอายุและผูพิการที่รับเงินสดโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ นั้นก็แปลวามีรายชื่อ
มาแลวใชหรือไม

- 8 มีรายชื่อมาแลว จํานวน 11 ราย ที่รับเปนเงินสด
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล
นอกนั้นจะเปนการโอนเขาในบัญชีธนาคาร

เรื่องที่ 12 การประเมิน LPA
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

LPA จะประเมินวันที่ 7 สิงหาคม

2563 พรอมไปถึงไหนแลวครับ

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

ทุกดานที่เราเตรียมไวคิดวา

พรอม 100% แลวครับ

นายจารุวัฒน

บุญเพิม่

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เขาใหเรานําเสนอแบบไหน ทุก

สํานัก/กองนําเสนอเองหรือไม

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

ไมใชครับ นําเสนอแตละ

ดานและเอกสารก็อยูกับเลขาฯแตละดานแลวครับ

เรื่องที่ 13 การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การปรับปรุงแผนอัตรากําลังนั้นเรา
จะประชุมกันเมื่อไหร ตอนนี้ทาง กทจ.เขาตั้งแผนอัตรากําลังแลว มอบใหหน.นิกรรับผิดชอบกําหนดวันเวลา
ใหเหมาะสมดวยครับ

เรื่องที่ 14

แจงขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันทุจ ริตขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หนังสือจาก ปปช.แจงขยายกรอบ
ระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไรครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน จากเดิมแผนของ ปปช. เขา
จะสิ้นสุดในป 2563 เลยจะตอขยายไปอีก 1 ป คือใชแผนเดิมทําตอไปอีก 1 ป เพราะปกติตองทําแผนใหม
แตเขาติดชวงมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 เลยไมไดทําแผนใหมเลยขอขยายไปจนถึงป 2564

เรื่องที่ 15 การจัดเก็บเอกสาร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ฝากเรื่องการจัดเก็บเอกสารของทุก
สํานัก/กอง ใหจัดเก็บใหเปนระเบียบเปนเรื่องๆและแบงแยกหมวดหมูรวบรวมใหชัดเจน ไมใชแคจัดเก็บ
หนังสือเปนแบบรายวันเทานั้นแตอยากใหจัดเก็บเอกสารสําคัญที่เราตองทํางานนั้นเปนประจําทุกปๆ และมีการ
เชิญประชุมอยูตลอด อยางเชนหนังสือเชิญนายกฯไปประชุม หรือเรื่องที่จะเปนขอพิพาทกันเชนการทําถนน
การแกไขปญหาตางๆ ที่มีหนังสือโตตอบกันไปมาใหเก็บหนังสือในเรื่องนั้นๆไวดวยกัน หรือหนังสือที่เกี่ยวกับ
ศาลากลางหลังเกาที่เกี่ยวของกับเรา , การจัดงานวันที่ 5 ธันวา , การจัดกิจกรรมวันแมภายในวันนี้หรือเดือนนี้
มีหนังสือที่เกี่ยวของกับการจัดงานวันแมมากี่ฉบับใหรวบรวมไวดวยกันในแฟมเดียวกันเพราะเวลาที่เราตองการ
ดูรายละเอียดเราจะไดหาไดงายและรูวาเขาจะใหเราดําเนินการอยางไรบางในกิจกรรมนั้นๆ เพราะฉะนั้นผม
อยากใหแบงแยกเอกสารของงานที่สําคัญๆใหชัดเจนเปนเรื่องๆไป หรือถาหากเกิดการรองเรียนหรือเกิดปญหา
ขึ้นจะทําใหเราหาเอกสารและเรื่องนั้นๆไดงายขึ้นฝากทุกสํานัก/กองดวย

เรื่องที่ 16 ขอเชิญรวมรับฟงและรวมแลกเปลี่ยนการคืนขอมูลสูทองถิ่น
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญรวมรับฟงการรายงานการวิจัยขอมูลสูทองถิ่นเกี่ยวกับการ
ดูแลผูสูงอายุผานไลนซูมครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประจําป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบั ติ งานประจําเดื อนกรกฎาคม 2563 ขอให ทุกสํานั ก/กอง เลื่ อนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.30 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

