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- 2 ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
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หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
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หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2563 ประจําป 2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 สถานะการเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ผมกังวลมากและอยากจะเลา
ใหทุกทานไดรับทราบคืองานของกองวิชาการฯ สํานักการคลังแจงใหผมทราบวาเราไดรับเงินเงิน 44 ลานบาท
คือเงินงวดแรกเขาจายใหเราแลวแตผมมาดูหนังสือรายงานสถานะการเงินประจําวันถาหากวาเขาโอนใหเราแลว
ทํ า ไมยอดเงิ น ยั ง เท า เดิ ม ไม มี เ พิ่ ม เติ ม เข า มาเลย จํ า นวน 44 ล า นบาท (คื อ ยอดเงิ น ที่ เ ขาให ใ ช ต าม
พระราชบัญญัติไปพลางๆกอน คือ 1 ใน 4 ของงบประมาณป 63) แลวใน 44 ลานบาท ใหเอามาจายเปน
คาจาง คาเงินเดือน คาตอบแทน อาหารเสริมนมเด็กๆ และเงินสําหรับที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ มีรายการที่จาย
ระบุไวชัดเจน เมื่อผมเห็นรายงานสถานะการเงินแบบนี้เลยไดโทรสอบถามทานผอ.สํานักการคลังไดความวา

- 3 เงินยอดนี้อนุมัติมาเฉพาะตัวเลขถาหากวาจะจายคุณจะตองเอาฎีกาวางในระบบ GFMIS ของสํานักการคลัง
เมื่อครบกําหนดจาย สํานักการคลังก็เบิกเงินเดือนครูไปแลวซึ่งครูก็มีหลักประกันแลว สวนเงินที่เหลือเราไม
สามารถเบิกจายไดเราจะทําอยางไรเราก็ตองมาเอาเงินเทศบาลฯซึ่งเปนเงินรายได เทศบาลฯก็ตองมาลุนวาจะ
นําเงินที่ไหนมาจายเงินเดือนใหกับพนักงานของเทศบาลฯเรายกเวนโรงเรียน ในทุกๆเดือน จํานวน 9 ลานบาท
เราจะมีเงินรายไดคือเงินภาษีจัดสรรที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหซึ่งมารอบกอนประมาณ 3 ลานบาท แลว
สวนที่เหลือเราจะนําเงินมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นถือวาเปนวิกฤต ตอนนี้เราใชเงินเดิมเราจายเงินเดือนถาหาก
เงินเราหมดตอไปเราจะนําเงินจากไหนมาจายเงินเดือนใหกับพนักงานของเรา คงตองรอลุนกันตอไป ผอ.กอง
วิชาการฯมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมเรื่องงบประมาณ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้สํานักงบประมาณกําลัง
พิจารณาที่จะอนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่ใหเรา 229 ลานบาท พอดีเขาปรับเปลี่ยนวงเงิน
นิดหนอยในไตรมาสแรกจากเดิมวาจะไดมาประมาณ 70 ลานบาท ก็ปรับใหมเปน ไตรมาสแรก 62 ลานบาท
ไตรมาสที่ 2 จํานวน 57 ลานบาท ไตรมาสที่ 3 จํานวน 54 ลานบาท ไตรมาสที่ 4 จํานวน 55 ลานบาท
เมื่อเขาอนุมัติเรียบรอยก็จะแจงให กับหนวยรับ งบประมาณทุกหนวยไปดําเนินการใชจายเงิน ตามแผนนี้ให
เปนไปตามแผนที่เขาไดรับอนุมัติ ในสวนของรายไดที่เราจัดเก็บเองภาษีจัดสรรก็ตองลุนวาจะเขาตามที่เราตั้ง
เปาไวหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเงินที่ผอ.กองวิชาการพูดวาเงิน
ที่จะอุดหนุนมาจากกรุงเทพฯจะมาแตตัวเลขเหมือน จํานวน 44 ลานบาท หรือไม
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ไมไดมาแตตัวเลขแลวครับ ถา
แผนตัวนี้อนุมัติในไตรมาสแรกเขาจะรีบจัดสรรมาใหเลยเปนสิ่งที่สํานักงบประมาณยืนยันมากับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบวาถาสํานักงบฯอนุมัติแผนการใชจายเงิแลวงวดแรกก็จะจัดสรรมาตามที่แจงเราเลยครับ

เรื่องที่ 2 อบต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา จะเดินทางมาศึกษาดูงานฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อบต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา จะ
เดินทางมาศึกษาดูงานดานรางวัลฯและงานดานสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา ในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2563 มอบกองวิชาการฯเปนเจาภาพในการดูแลและตอนรับ สวนเรื่องการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมอบสํานักปลัดฯ

เรื่องที่ 3 งดการจัดงานสมโภชเจาพอหลักเมือง (งิ้วกาฬสินธุ) ป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการจัดงานงิ้วเชิญผมไปรวม
ประชุ มด วย สรุ ปในป นี้จ ะไมมีการจั ดงานสมโภชเจาพอหลั กเมือง หอเจ าบ าน เจาโสมพะมิตร ประจํ าป
2563 (งานงิ้วกาฬสินธุ) เพราะเศรษฐกิจไมดี เพราะคณะกรรมการในการจัดงานตองไปขอรับบริจาคจากหาง
รานเมื่อเศรษฐกิจไมไดคณะกรรมการก็ไมกลาที่จะไปรบกวนหางรานก็เลยใหงดการจัดงานแลวรอจัดงานในป
2564 แทนครับ

เรื่องที่ 4 สํานักงานวัฒนธรรมเชิญประชุมฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สํานักงาน
วัฒนธรรมเชิญไปประชุมเกี่ยวกับการตัดสินการประกวดวงโปงลางในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ
มอบรองปลัดประเสริฐและผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ไปประชุม

เรื่องที่ 5 กองทุนสิ่งแวดลอม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เราถูกบังคับใหรับงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมเปนเงิน จํานวน 1 แสนบาท ตอนที่เราขอรับงบประมาณจาก สผ. มาทําบอขยะบอที่ 2
การที่ เ ราได รั บ เงิน จากกองทุ น สิ่ ง แวดล อม จํ า นวน 1 แสนบาท หน าที่ ของหน ว ยงานที่ไ ด รั บ เงิ น กองทุ น
สิ่งแวดลอมคือจะตองผอนจาย 3.2 % จากรายไดที่เราไดจากบอขยะโดยไมหักคาใชจายสงไปทุกๆป แตปนี้

- 4 เรายั งไมส งเพราะเราบอกวาเรายั งไมไดจัด เก็บและยังไมไดใชบ อขยะหลังจากที่ทําเสร็จแลว ผลสุด ทายมี
หนังสือฉบับนี้มาหลังจากที่เราเปดใชบอขยะแลวแตไมไดสงเงินใหเขา มันจะคุมอยางไรกับเงินแค 1 แสนบาท
ที่ให เรามา มีห นั งสื อซึ่งกองทุน ส งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล อมทําหนั งสื อเขาไปขออนุ มัติ จ ากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธานโดยขอบอกวาเงินที่ไดจากกองทุน 1 แสน
บาท สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลอีก 2 แหง มีลักษณะคลายคลึงกันคือเงิน 1 แสนบาท ไมมี
ใครไปขอรับจากกองทุนสิ่งแวดลอมคนที่จะไปขอรับคือผูรับจางหรือผูรับเหมาเพราะเรากันเงิน 1 แสนบาท ให
ไปเอาที่กองทุนฯปรากฏวาผูรับเหมาไมไดไปเอาเงินและทิ้งระยะเวลามาประมาณ 2 – 3 ป เมื่อไมไดไปเอาเงิน
กับกองทุน จํานวน 1 แสนบาท ทางคณะกรรมการกองทุนก็เลยบอกวาถาอยางนั้นก็ยกประโยชนใหกับทาง
จําเลยก็คือยกเลิกการสมทบเงินเขามาเพราะวาไมไดมีการไปเอาเงินที่กองทุนฯ แลวมีเงื่อนไขคือเมื่อคุณเอาเงิน
ของกองทุนสิ่งแวดลอมคุณตองปฏิบัติจัดเก็บคาขยะในราคาที่กองทุนฯกําหนดนี่เปนคําสั่ง แตพอยกเลิกแลว
เราก็ไมจําเปนตองจัดเก็บคาขยะตามที่กองทุนฯกําหนดแตจะตองใหเราดําเนินการจัดเก็บคาขยะไมเกินราคาที่
ประกาศออกมาของคณะกรรมการ ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสิ่งแวดลอม สรุปแลว
เราก็บริหารเงินคาขยะไดเหมือนเดิมนะสํานักการคลัง

เรื่ อ งที่ 6 ดํ า เนิ น การตามระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายป 2565
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องดําเนินการตามระบบติดตาม
และประเมิน ผลเพื่อประกอบการจัด ทํางบประมาณรายจ ายป 2565 จะตองมีการวางระบบติด ตามและ
ประเมินผลเพื่อใหหนวยรับงบประมาณคือเทศบาลนครฯและเทศบาลเมืองฯ ใชเปนกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานทั้งกอนและหลังการจัดสรรงบประมาณ หนังสือเรื่องนี้เขากองวิชาการฯ
มีหลักการขอความอนุเคราะหหนวยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการดังนี้ 1.ทบทวนปรับปรุงเปาหมาย
กลยุทธผลผลิตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 2.วิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณตามแบบฟอรมที่สํานักงบกําหนด 3.วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ใหทํา 3 ขอ เพื่อ
เปนกรอบในการประเมินการใชจายงบประมาณ ตองทําทั้งกอนและหลังการไดรับการจัดสรรงบประมาณ ให
จัดสงภายในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตองทําใหทันมอบกองวิชาการฯรับผิดชอบ

เรื่องที่ 7 การตั้งงบประมาณในการดูแลหอศิลป
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มือ งกาฬสิน ธุ

การดู แ ลหอศิ ล ป เ ราควรตั้ ง
งบประมาณในการดูแลหอศิลปใหกับคณะกรรมการ เหมือนกับที่เราตั้งงบประมาณใหกับคณะกรรมการหอ
กระจายขาว ใหมีคาเบี้ยประชุมเหมือนกับการประชุมหอกระจายขาวเปนการสนับสนุน คาเบี้ยประชุมครั้งละ
100 บาท ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จะผิดระเบียบหรือไม อยากใหทําเปนโครงการเพิ่มกิจกรรมเขามาเพราะ
เรามีพิพิธภัณฑอยูแลวในแผนฯของเรา มอบสํานักการศึกษาพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 8 มอบหมายงานสํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ฝากสํานักการชางใหทําโครงการ
ปร.4 ปร.5 ในสวนที่จําเปนเรงดวนที่ชัวรวาเราจะไดรับงบประมาณมาแนนอน เชน การกอสรางโรงเรียน
เทศบาล 6 และฝากเรื่องที่ทําการชุมชนเกษตรสมบูรณอยาลืมดําเนินการใหเรียบรอย

เรื่องที่ 9 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

ผมได รั บ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ผมมอบใหผอ.ภานุเดชไปประชุมแทนพูดใหฟงหนอยวาใครขออนุญาตจัดสรรที่ไหน
อยางไร กี่โครงการและกี่หลัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตัวสําคัญที่ขอในวาระการประชุมมีที่อําเภอ
สมเด็จประมาณ 2 โครงการ เปนการเพิ่มเปลี่ยนแปลงแกไขในลักษณะโครงสรางพื้นฐาน ทอระบายน้ํา สวนใน

- 5 เขตของเราที่สําคัญคือโครงการทุงศรีเมืองปจจุบันเปนชื่อหมูบานเบญจวรรณเปนคาสาธารณูปโภคที่เขาวาง
ประกันสัญญาไปแลวทางเจาของโครงการก็ทิ้งโครงการไปโดยธนาคารยึดเงินค้ําประกัน ธนาคารไมมีหนาที่ใน
การดําเนินการนิติกรรมทางดานโครงสรางพื้นฐานพอยึดแลวทางธนาคารก็สงเงินในสวนนี้มาใหคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดฯใหเปนผูดําเนินการแตทางคณะกรรมการบอกวาไมใชนิติบุคคลไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ
จั ด จ างได ขอ สรุ ป ตามมติ ที่ ป ระชุ มเลยให ทางคณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการในการลงพื้น ที่ ไ ป
ตรวจสอบวาโครงสรางพื้นฐานที่อยูในหมูบานเบญจวรรณเปนอยางไรบาง ณ ขณะนี้ สงตัวแทนไปทั้งหมด 3
คน และตอนนี้ไมมีใครกลาจับเงิน จํานวน 16 ลานบาท นี้เลยครับ

เรื่ อ งที่ 10
นายจารุวัฒน

โครงการผ า นวิ ก ฤตฝ า วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ สั ง คมฐานรากตามแนว
พระราชดําริ
บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายกไดรับหนังสือแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการอํานวยการกลั่นกลองโครงการผานวิกฤตฝาวิกฤตเศรษฐกิจสังคมฐานรากตามแนวพระราชดําริ
ผมอานไปอานมาเปนโครงการปดทองหลังพระเกี่ยวกับเรื่องการสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน เราจะขอ
โครงการไดหรือไมผมเลยมอบใหนายอิงควัตไปประสานถาหากทําไดผมอยากไดขุดลอกหนองเบนหนองอีคูณ
ทําประตูน้ําและทําสะพาน งบประมาณ 3-5 ลานบาท

เรื่องที่ 11 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ขอแจ ง สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ
ดําเนิ น การตามภารกิจ ภายใต แปลว าอะไรเขาโอนเงิน มาให เ ราแล ว เหรอครั บ แจงสนั บ สนุ นงบประมาณ
โครงการเรี ย นผู ป ระสานศูน ย ป ระสานงานหลั กประกัน สุ ขภาพประชาชนเครื อขายผู สู งอายุ เ ทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ แจงมาใหเราทําโครงการไปขอรับงบประมาณโครงการละ 1 แสนบาท ฝากจีรนันทติดตามเรื่องนี้

เรื่องที่ 12 ศูนย Day Care ผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องศูนย Day Care ดูแลผูสูงอายุ
ใหดําเนินการเต็มที่และเริ่มดําเนินการไดเลยทันที ฝากจีรนันทประสานงานกับสํานักการชางเพื่อดําเนินการ
จางเหมาและรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 13 การนําสายไฟฟาลงใตดินงบประมาณ 70 ลานบาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนเรื่องที่อยากจะแจงใหที่ประชุม
ไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่เราขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแผนภาคภายใตแผนพัฒนาภาค มี
ชองทางในการขอรับ งบประมาณไมว าจะเป นแผนภาค แผนกลุมจังหวัด หรือแผนจังหวัด ถาหากว าใครมี
ความสามารถเขียนโครงการดีไปขอก็จะไดรับมาเราก็ขอไปทุกครั้งแตไมเคยจะได แตรอบนี้เขาแจงมาวาเราได
โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมนั้นก็คือเปงบานแปงเมืองเอาสายไฟฟา
ถนนกาฬสินธุลงใตดินงบประมาณ 70 ลานบาท แจงมาวาจะไดรับสนับสนุนในป 2565 ซึ่งจะสอดคลอง
พรอมกันกับงบประมาณที่การไฟฟา (PEA) เอาสายไฟฟาลงใตดินที่ทานผูวาฯชัยธวัชขอใหจากแยกสํานักงาน
ปาไมไปวัดประชานิยมประมาณ 1 กิโลเมตร และของเราจะไดจากศาลเจาพอหลักเมืองมาถึงแยกสํานักงานปา
ไมเพราะฉะนั้นในป 2565 เราจะไดงบประมาณมาทํา 2 ตัวนี้ เพราะฉะนั้นฝากผอ.กองวิชาการฯติดตาม
และดําเนินการเรื่องนี้ใหนายกดวยอยาใหเรื่องนี้หลุดอีกเด็ดขาดครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ถาเราไดมาเต็มยอด 70 ลาน
บาท ก็จะไดมาเต็มไมตองมีการสมทบอะไรอีกทั้งสิ้น ผมไดประสานกับทางตัวแทนการไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุ
วางบประมาณ 70 ลานบาท เราประมาณการตั้งแตป 2560 เพราะฉะนั้นงบประมาณจะพุงขึ้นอีกตองใหการ
ไฟฟาเขต 2 ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการปรับราคาใหมและเพิ่มเติมเขามาครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากประสานงานใหดีอยาใหเกิด
ขอผิดพลาดไดครับ
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เรื่องที่ 14 การกอสรางโครงการเติมน้ําใตดินในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความอนุเคราะหสถานที่ในการ
กอสรางโครงการเติมน้ําใตดินในพื้นที่เทศบาลฯ ไดที่ไหนหนึ่งจุด ถาจะใหดีอยากใหไปทําที่สูงที่เปนเนินและ
โคก เชน ชุมชนดงปอ ชุมชนสุขสบายใจ หมูบานหมอสมอาจ ใหเลือกเอาหนึ่งจุดฝากสํานักการชางรับผิดชอบ
และใหรายงานภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เรื่องที่ 15 กาซเรือนกระจกลดโรครอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องกาซเรือนกระจกลดโรครอนฝาก
จีรนันทติดตามงานนีแ้ ละใหงานนี้เดินตอไปไดดวยครับ

เรื่องที่ 16 แกไขเรื่องหาบเรแผงลอยศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องหาบเรแผงลอย บริเวณลาน
หนาศาลากลางหลังเกา พอคาแมคาไปกางเตนทหลายสีขายของทําใหบริเวณนั้นไมสวยงามและสกปรกมีขยะ
เพิ่มขึ้น เพราะเริ่ มมีพอคาแมคาเพิ่มจํ านวนมากขึ้นเรื่ อยๆ ฝากจาเอกภราดรติด ตามประสานงานกับ ทาน
เลิศบุศยและดําเนินการแกไขใหเรียบรอย

เรื่องที่ 17 คาธรรมเนียมของการใชสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คาธรรมเนียมของการใชสนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ สํานักการศึกษาไดจัดการและประสานไปที่สํานักการชางเพื่อที่จะขอยกเวนใหสนาม
กีฬาฯใชไฟฟาสาธารณะฟรีเรียบรอยแลวหรือไมฝากติดตามและประสานงานใหเรียบรอยดวยครับ

เรื่องที่ 18 การซอมแซมฟุตบาททางเทาถนน 1155
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การกอสรางซอมแซมฟุตบาททาง
เทาถนน 1155 ใหสํานักการชางดําเนินการทําเองโดยไมตองใชงบประมาณเพราะเราไมไดตั้งงบประมาณ
เอาไว รื้อของเดิมออกแลวทําการเทปูนเรียบๆเลยมอบสํานักการชางดําเนินการ

เรื่องที่ 19 โครงการอบรมผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดารุณีจะทําโครงการอบรมผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพมาเปนวิทยากรในการอบรมเปาหมายคือประมาณ 50 คน และถา
หากใครสนใจหรืออยากมีความรูผมก็อยากจะเชิญมาอบรม วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2563 เขาอยากจะ
ขอใชหอประชุมธรรมาภิบาลเพื่อทําการอบรมในครั้งนี้แตสํานักปลัดเทศบาลแจงวาหอประชุมไมวางในวันนั้นไม
ทราบวาติดภารกิจอะไร แลวจะขอเปลี่ยนกันไดหรือไมลองพิจารณาดูเพราะเขาตองการใชพื้นที่ในการอบรม
จํานวน 50 คน รวมทั้งมีกิจ กรรมที่ต องทําดว ยหอประชุ มธรรมาภิ บ าลจะเหมาะสมที่สุ ด ฝากสํานั กการ
สาธารณสุขประสานกับสํานักปลัดเทศบาลในเรื่องการขอใชหอประชุมอีกครั้งดวย หรือจะไปขอใชหอประชุม
ของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็ไดลองไปพิจารณาดูครับ

เรื่องที่ 20 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานประเพณีลอยกระทงใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เตรียมความพรอมในการดําเนินงานไปถึงไหนอยางไรแลว สํานักการชางเรื่องพื้น
ฟุตบาทเปนอยางไรบาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ฟุตบาททางลงเราใหผูรับจางปรับเบื้องตน
อาจจะเอากระเบื้องที่สั่งมาแลวนั้นปูลงเพื่อเดินกอนแลวเราก็จะทําเชือกกั้นเพื่อกันแนวกอสรางใหเรียบรอย
เมื่อเชาผมไดประชุมกับคณะทํางานของงาน
ดร.พงษพิมล คําลอย ผอ.สํานักการศึกษา
ประเพณีลอยกระทงแลวตอนนี้เราเตรียมงานไดประมาณ 70% แลว รับรองวาทุกอยางจะเรียบรอยทันเวลา
แนนอนครับ
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ฝากจาเอกภราดรเรื่องลานศาลา
กลางหลังเกาบริเวณจุดตั้งขบวนแห ตองเคลียรเรื่องสถานที่และดูแลเรื่องความสะอาดใหเรียบรอยฝากทุก
สํานัก/กองที่เกี่ยวของรับผิดชอบใหเรียบรอย

เรื่องที่ 21 ติดตามเงินคางเบี้ยผูพิการฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องผูสูงอายุมอบกองสวัสดิการฯ
แจงประชาสัมพันธใหคนใหมมาลงทะเบียนและคนเกาดําเนินการจายเงินใหเรียบรอย กรมฯไมมียอดคางเงิน
เบี้ยยังชีพแลวแตยังเหลือคงคางอยูคือเงินเบี้ยผูพิการที่คางมาตั้งแตป 2557 ฝากใหติดตามดวย และผมขอ
มอบนโยบายใหเตรียมบัญชีพรอมเอกสารหลักฐานใหพรอมถาหากเขามาตรวจสอบวาเราจายอยางไรของผู
พิการ

เรื่องที่ 22 โครงการ 1132 สงตอดวยรักพิทักษชีวิต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ น ธุ โครงการ 1132 ส งต อด วยรั ก
พิทักษชีวิตตอนนี้ เราไดเขาไปร วมประชุมอบรมเชิงปฏิบั ติการเกี่ย วกับเรื่องการเตรีย มความพร อมที่จ ะเอา
โครงการนี้นําเสนอชิงรางวัล UN อวอรด เขาบอกเราวาการจัดการโครงการของเรางายและนาจะโดนใจชาว
ตางประเทศ เพราะเนนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐโดยไมปฏิบัติตามระเบียบแลวไมผิดกฎหมาย
แล ว พี่ น องประชาชนได รั บ ประโยชน เพื่อ ที่จ ะนํ าไปสู ก ารปรั บ ปรุ งและแก ไขระเบี ย บให ป ระชาชนได เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด UN เขามีเปาหมายแบบนี้เลยคิดวาเขานาจะสนใจเราและเราไมไดลงทุนเยอะและไมไดใช
งบประมาณอะไรมาก

เรื่องที่ 23 รางกฎหมายกระจายอํานาจใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอนนี้มีการรางกฎหมายกระจาย
อํานาจใหม ผอ.กองวิชาการอานแลวมีความเห็นวาตัวไหนควรจะมีการแกไขปรับปรุงอะไร ชวยอธิบายใหทุก
ทานฟงดวยวากฎหมายเกาและกฎหมายใหมเปนอยางไรและทําไมถึงตองมีการรางกฎหมายใหม ดูเปาหมาย
ของการรางกฎหมายใหมเพื่ออะไร
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เกี่ยวกับกฎหมายกระจาย
อํานาจที่มีแนวโนมวาจะปรับปรุงแกไขตาม พร.บ.กระจายอํานาจของป 2542 ซึ่งเขาใชกฎหมายเพิ่มเติมวา
เปนกฎหมายกระจายหนาที่และอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีประเด็นหลักๆอยู 6 ประเด็น 1.
เปนการเพิ่มเติมบทนิยามแกไขบทนิยามของกฎหมายเดิม เพิ่มคําวาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ที่
จะแตกตางจากกฎหมายเดิม 2.เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกระจายอํานาจใหเพิ่มขึ้นจากเดิมมี
16 เรื่อง ของใหมเพิ่มเปน 20 เรื่อง 3.แกไขเกี่ยวกับภาษีและการจัดสรรรายไดใหกับทองถิ่น ภาษีก็จะแบง
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรใหจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรใหแตละ
อปท.โดยเนนหลักคือเก็บที่ทองถิ่นไหนทองถิ่นนั้นจะไดเยอะ และภาษีที่เปนเงินอุดหนุน แบงเปนเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจยังยึดการจัดสรรในลักษณะเดิมอยูโดยจะพิจารณาตัวภารกิจ แตละ อปท.จะ
ไดรับไมเทากันเงินอุดหนุนตัวนี้จะมาตามภารกิจซึ่งกฎหมายเดิมจะไมไดมาตามภารกิจแตจะมาเปนภาพรวม 4.
แผนการกระจายอํานาจจะเปนแผนระยะ 5 ป ปรับหนึ่งครั้งและใหสิทธิ์ทองถิ่นถาจะเสนอแผนไหนที่จะใหสวน
การหนวยงานของรัฐฯกระจายเปาหมายภารกิจถายโอนภารกิจเพิ่มเติมก็ใหสิทธิ์ทองถิ่นโดยความเห็นชอบของ
สภาทองถิ่นเสนอเรื่องให กกท.พิจารณาใหภารกิจนั้นถายโอนมาใหทองถิ่นไดนี่คือกฎหมายใหม 5.ประเด็น
ความรวมมือในแผนกฎหมายตัวใหมระบุไววา อปท.ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปสามารถที่จะรวมมือกันทําเทศพาณิชย
หรือทําบริการสาธารณะรวมกันได จัดตั้งในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจหรือเปนองคกรมหาชนก็ไดและเพิ่มเติม
ความรวมมือกับภาคเอกชน 6.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะใหเอกชนมารวมทําบริการสาธารณะใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดหรือมอบใหเอกชนทําแทนเราก็ได
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เรื่องที่ 24 การอบรมเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563
มอบรองนพสิทธิ์เดินทางไปอบรมเรื่องกฎหมายเลือกตั้งที่จังหวัดรอยเอ็ดพรอมกับสท. ที่มีความประสงคจะ
เดินทางไปอบรม มอบสํานักปลัดเทศบาลทําเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

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

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 ทุนจาก พอช. เพื่อเปนการแกไขปญหาสรางงานสรางอาชีพ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได เรื่องเงินของ พอช. ที่เอาเงินมาใหเรา
ประมาณ 2 แสนบาท เพื่อใหมาเปนทุนในการแกไขปญหาสรางงานสรางอาชีพ ผมอยากรูวาโครงการนั้นนํา
เงินเพื่อไปทําจริงหรือนําไปเพื่อแบงปนกัน ผมอยากใหอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่ที่จะทําวาจะทําอยางไรแบบ
ไหนและการอนุมัติเงินควรจะเบิกจายแบบไหนเพื่อความชัดเจน ฝากรองปลัดรณยุทธติดตามกํากับดูแล

เรื่องที่ 2

โครงการ MOU การปฏิบัติราชการของคณะผูบริหารและหัวหนาสวน
การงาน
นายพงษธร โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา
08.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เราจะมีโครงการ MOU การปฏิบัติราชการของ
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน และมีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจะมาอบรมเรื่องวินัยคุณธรรม
จริยธรรมเราเชิญวิทยากรมาจากกรมสงเสริมฯ แจงใหทุกทานไดทราบและเขารวมการอบรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียน
เชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ปดประชุม 15.15 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

